İCAZET
Şekil ve muhteva bakımından farklı da
olsa bazan muhtasar. bazan geniş olarak
yazılan kıraat icazetlerinin tertibi şöyle
dir: Besmele, hamdeleve salveleden sonra Kur'an okuma ve okutma ile kıraatie
rin önemi belirtilerek ilgili hadisiere yer
verilir. Ardından icazeti verecek üstat(mücTz). talibin (mücazün leh) Kur ' an ' ı hangi
eserleri esas alarak hangi kıraate veya kı
raatlere göre okuduğunu belirtir, icazet ·
almaya ehil olduğuna işaret eder. Daha
sonra kendi üstadından baş l ayarak İb
nü'l-Cezeri'ye kadar kıraat zincirini zikreder. Bazı icazetnamelerde bu zincir Hz.
Peygamber'e kadar götürülür. Bu arada
yer yer kıraat ravilerine ait biyografik bilgiler veril ir ve icazeti alacak talibe dua
eden ve ondan dua bekleyen cümlelerle
icazet metni bitirilir.
Kıraat icazeti genelde bir merasimle
verilir. Bu merasimler Osmanlılar ' da zaman içinde gelişerek belli bir şekil almış
ve gelenek günümüze kadar devam etmiştir. Buna göre Camide öğleden önce
cemaat huzurunda yapılan bu törende
relsü'l-kurra mihrabın önüne konan kürsüye oturur. En yaşlı kıraat üstatlarından
başlanarak relsü' l- kur r anın sağında ve
solunda hilal şeklinde bir oturma düzeni
oluşturulur. Hilal uçlarındaki genç okuyuculardan başlanarak sağlı sollu tilavet
edilir; relsü'l-kurranın bitirilmesini istediği ayetin sonunda eliyle kürsüye vurması üzerine ayetin son cümlesi birlikte okunarak diğer okuyucuya geçilir. Sağdan ve
soldan birer veya ikişer yaşlı üstat da indirac (cem') metoduyla birkaç ayet kıraat
ettikten sonra sıra icazet verilecek kişiye
gelir. Huzura gelip relsü'l-ku r ranın elini
öperek yüzü ona dönük şekilde oturan talip, İhlas süresinden başlayıp Nas süresinin sonuna kadar kıraat -i aşereye göre ve
indirac usulüyle tilavet eder. önceden hazırlanan icazet name m etni müclz veya
onun uygun gö receğ i bir ki ş i ta rafından
yüksek sesle okunduktan sonra yapılan
bir dua ile merasim sona erer.
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Bir hukuki işlemin
ya da bağlayıcılık
kazanabilmesi için hak sahibinin
onay vermesi anlamında terim.
işlerlik

L

Sözlükte "aşıp geçme, yürürlüğe koyma. uygulama, caiz kılma , onaylama" gibi
anlamları bulunan idizet kelimesi, hadis
ilminde ve edebiyatta kazandığı manalar
yanında, devlet başkanının ödül (caize)
vermesi veya birinin fetva vermeye veya
eğitim öğretime ehil ve yetkili olduğunu
ifade etmek gibi terim anlamları kazanm ıştır. Fıkıh usulünde icazet kelimesi "caiz görme", fıkıh terminolojisinde ise "bir
hukuki işlemin işlerlik ve bazı durumlarda bağlayıcılık kazanması için ilgili kişinin
onayından geçmesi veya o kişi tarafından
uygun görüldüğünün bildirimi" anlamın
da kullanılır.
Hukuki Mahiyeti . İcazet, ilgilinin kabul
veya reddine bırakılmış bir işlemin fiilen
sonuç doğurmasını sağlayan tek taraflı
bir iradedir. Her hukuki işlemin temel unsuru hukuki sonuca yönelmiş irade beyanı olduğundan yapılan bir işlemin hukuki
varlık kazanması , sahih olması ve işlerlik
kazanması. neticede amaçlanan sonuçları
doğurması. o hukuki işleme doğrudan veya dalaylı olarak katılan taraf veya tarafların iradelerinin herhangi bir bozukluk
ve şaibeden korunması ve tam ola r ak
gerçekleşti r ilmesine bağlıdır. Hanefi
mezhebinde diğerlerinden farklı olarak
bir akdin kurulup sonuç doğurabilmesi
için hukuki varlık kazanması (in'ikad). sahi h, nafiz ve bağlayıcı olması şe klinde
dört ayrı aşamadan ve bu aşamalara iliş
kin ayrı ayrı şartlardan söz edilir. İlk aşa
mada aranan şartlardaki eksiklik akdi n
butla n ını, ikinci aşamadaki eksiklik akdi n
fe sadını, üçüncü aş a mad aki eksiklik akdin hüküm ve sonuçla rının askıda (mevkuf) olmasını ve sonuncu aşamadaki eksiklik akdin bağlayıcı olmaması sonucunu doğurur. İcazet özellikle mevkuf akidler. kısmen de gayri lazım akidler için söz
konusu olmaktadır. Batı! akid hukuki varlık kazanmamış bir akid olduğundan. fasid akid ise hukuki varlık kazanmış olmakla birlikte hukuk düzenince akdi n sıhhati
için öngörülen bir şarta muhalefet içerdiğinden icazet kabul etmez. Birincisinde
akdin yeniden inşası dışında bir düzeitme
imkanı bulunmazken ikincisinde akdin sahih hale gelmesi öncelikle fesad sebebinin giderilmesine bağlıdır. Maliki mezhebi

butlan ve fesad merhalelerini bir değer
lendirmek suretiyle Hanefiler'den ayrılsa
da üçüncü ve dördüncü merhale konusunda onlara oldukça yakındır. İcazet de
esasen ilk iki aşamada değil özellikle üçüncü aşamada ve kısmen de sonuncu aşa
mada söz konusu olmaktadır. Şafii ve
Hanbeli mezheplerinde ise askı hali fıkıh
tekniği ve sistematiği bakımından kabul
edilmernekle beraber ölüm hastasının tasarrufları gibi bazı örnekler açısından onların da Hanefi ve Malikller'e yaklaştıkları
görülür.
Akdin nafiz olması , yani işlerlik kazanıp
hüküm ve sonuçlarını doğurması Hanefi
mezhebinde iki şarta bağlanmıştı r. Bunlardan biri. akdin yapılışında ilgili tarafın
hukuki yetkisinin (velayet) bulunması. diğeri de üçüncü şahısların haklarına iliş
memesidir. Bu şartlardan birinin yokluğu durumunda akid mevkuf olur ve ilgili
kişinin onayına kadar hiçbir hüküm doğurmaz . Mesela velinin onayına bağlı nikah akdi karı koca ilişkisini helal kılmaz ,
kocaya nafaka borcu yüklemez. Klasik literatürde "vakf, tevakkuf, adem-i nefaz"
gibi tabirlerle karştianan bu durumun
" askı hali" olarak adiandıniması mümkündür. Bu bağlamda icazet çoğunlukla, velayet noksanı veya üçüncü şahısların haklarının ilişmesi sebebiyle işlerlik kazanmam ış bir akid veya hukuki işlemin yetkili
veya ilgili kişi tarafından onayianmasını
ifade eder ve askıda olan bir hukuki işle
mi askı halinden kurtarıp hüküm ve sonuçlarını fiilen doğurmasını sağlayan tek
taraflı bir irade beyanı niteliğini taşır. Bu
durumlarda akde icazet verilmemesi ve
akdin reddedilmesi bir fesih işlemi değil
akdin vücut bulmaması ve hükümsüz
kalması (buWln) halidir. Daha ziyade Hanefi ve Maliki fakibierince sistemleştiri
len askı teorisi esas itibariyle ilgili tarafı .
hak etmediği ve razı olmadığı bir zarara
u ğr amaktan koruma am acına yöneliktir.
Bu ilgili t araf. çocuk ve sefih gibi tasarrufu bizzat yapan kişi olabileceği gibi kiracı ve varis gibi yapılan tasarruftan etkilenen kişi de olabilir. Bu bakımdan mümeyyiz küçüğün ve akıl zayıflığı bulunan
kişinin kar ve zarar ihtimali bulunan ta ~
sarrufları ile aynı anlamda değerlendiri
len sefihin tasarrufları. fuzüllnin tasarrufları . vekilin yetki alanını aşan tasarrufları, mal sahibinin kiraya verdiği şey üzerindeki tasarrufu, rehnedilen mal üzerinde tasarruf. ölüm hastasının üçte biri
aşan hibe ve vasiyet gibi teberru tasarrufları, varisierin borca batmış terekeyi
satmaları Hanefi mezhebinde askı teorisi
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kapsamında değerlendirilmiştir. Bu tasarruflardan bir kısmı yetki eksikliği veya yokluğu, bir kısmı da başkalarının hakkının ilişmesi sebebiyle mevkuf sayılmış 
tır. Ayrıca Hanefi doktrinindeki hakim anlayışa göre fasid olmakla birlikte Züfer b.
Hüzey! ta rafın dan mevkuf sayılan mükrehin tasarrufları da bu yönüyle askı teorisi kap samında düşünülebilir.

İcazet kavramının s ını rlı bir kullanım
a lanı

da taraflardan birinin veya ikisinin
veya taraflar dışında üçüncü bir kişinin
muhayyerlik hakkına sahip bulunduğu
bazı hukuki işlemlerdir. Mu hayyerlik hakkının henüz kullanıimam ış olması sebebiyle akdi n bağlayıcılık kazanmadığı durumlarda akdin ilgili kişi tarafından onaylanması akde bağlayıcılık kazandırırken
reddedilmesi fesih olarak sonuçlanır. Bu
muhayyerlik hakkının şart muhayyerliğ i
gibi taraflarca kararlaştırılmış olması ile
görme muhayyerliği ve ayı p muhayyerliği gibi hukuk düzenince.tanınm ı ş olması
arasında icazetin işlevi açısından kural
olarak pek fazla bir fark yoktur. Bu kapsamda yer alan akidler, mevkuf akidlerden farklı olarak i şlerlik kazanıp hükümlerini fiilen doğurmaya başlad ı ğ ı halde
bağlayıcılık kazanması. taraflardan birinin bizzat kendisinin veya yasal temsilcisinin kazetine bağlıdır. Ayrıca bu!Cığa ermeden önce velisi tarafından evlendirilmiş kı z veya erkeğin buluğla birlikte sahip olduğu muhayyerlik hakkı ile bilhassa
Hanefi ekolü açısından ergen kızın kendi
başına yapmış olduğu evlenme akdinin,
kefaet veya denk mehir (mehr-i mis!) şart
larını taşımamas ı durumunda kızın velisine tanınan itiraz hakkının da bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür.
ilgili taraf muhayyerlik hakkını kullanıp
akdi feshedebileceği gibi yapılan akdi
onaylayarak akdin devamını da sağlaya
bilir. Böyle olunca mevkuf akidlerde söz
konusu olan icazetle gayri lazım akidlerde söz konu su edilebilecek icazet arasın
da önemli bir mahiyet farkı bulunmakta,
birincisinde akdin ilk defa olarak hukuki
sonuç doğurması durumu söz konusu
iken ikinCisinin çoğu örneklerinde, sonuçların ı fiilen doğurmakta olan bir akdin
kesinleştirilmesi ve artık tek taraflı irade
ile fesih imkanının kaldırılması durumu
söz konusu olmaktadır.
icazetin, akid ve tek taraflı hukuki iş
lem gibi sözlü tasarruflar dışında kabz,
gasb ve itlaf gibi fiili tasarruflarda geçerli
olup olmadığı doktrinde tartışmalı dır. islam hukukçularından bir kısmı. yapılan
işin hukuki bir yetkiye dayalı olarak m ey-
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dana gelmesi durumunda hukuka uygun,
aksi halde hukuka aykırı olacağını ve bu
fiile dair icazetin onun bu tabiatını değiş
tirmeyeceğini öne sürerek fiili er için askı
durumunun söz konusu olmayacağını ve
dolayısıyla da fiilierin icazete elverişli olmadığını savunmuşlardır. Bu görüş Ebü
Hanife'ye nisbet edilmektedir. Hanefi
imamlarından Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl'ye nisbet edilen ve sonraki fakihler tarafından da tercih edilen görüşe göre ise fiili er icazete elverişlidir. Buna göre
bir kimse, ifa amacıyla borcunu birisi aracılığıyla alacaklıya gönderse alacaklı durumu öğrendikten sonra aracı kişiden o
parayla kendisi için bir şey satın almasını
istese ve mal aracının elinde hel ak olsa
bu durumda. icazetin fiilde de geçerli olacağını savunanlara göre mal alacaklının
hesabından. diğer görüşe göre borçlunun
hesabından helak olmuş sayılacaktır (Bedreddin Simav!, I, 324; İbn Abidln, V, 106).
Şafii mezhebinde hakim anlayış. icazetin
gaspta geçerli sayılmayacağı yönünde
olmakla birlikte birinin malını gasbedip
onunla ticaret yapan kimsenin tasarruflarının mal sahibinin id'izetiyle geçerli hale geleceği ve mal sahibinin elde edilen
şeyleri alacağı yönünde görüş de bulunmaktadır.

Şekli ve Şartları . Doktrinde icazet. birçok hukuki işlernde olduğu gibi akidlerin
kuruluş ve şekil şartlarında hakim sistematik yapı içinde ele alınarak ve model
akid olan satıma kıyaslanarak açıklanır.
Bunun için de. bir icazet işleminde tasarrufuna icazet verilen kimse, icazet yetkisine sahip hak sahibi (mQciz). icazet konusu ve siga şeklinde dört unsurdan söz
edilir (Bedreddin Simav!, I, 314). Tasarrufuna icazet verilen kimse çok defa yetkisiz
temsilci (fuzQII) veya ehliyeti kısıtlı kimsedir. icazette hak sahibi ise birçok durumda bizzat tasarruf'ta bulunan kişinin dışın
da bir kişi olup kimliği yapılan hukuki iş
lemin türüne ve mahiyetine göre değiş
mektedir. icazet yetkilisi fuzüllnin tasarrufu nda, adına tasarruf yapılmış olan
mal sahibi, mümeyyiz çocuk ve ma'tüh
gibi eksik ehliyetlilerin tasarrufunda yasal temsilci (veli, vas!veya hakim), hacredilmiş sefihin tasarrufunda hakim veya
onun tayin ettiği vas!dir. Diğer örnekler
açısından icazet yetkilisi. asıl mal sahibinin tasarrufundan hak etmediği ve razı
olmadığı şekilde etkilenip zarar gören kir acı. rehin alan. varis ve alacaklıdır. icazet. bir hukuki işlemin sonuçlarına ilişkin
rızayı belirten bir işlem olduğuna göre rı
za açıklaması yapılabilen bütün yollarla

olabilir. Buna göre icazet sözlü olabileceği
gibi fiili de olabilir. Diğer tasarruflardaki
gibi icazette de aslolan sözlü beyandır.
Kullanılan sözün idizet anlamına delaleti
konusunda bir kapalılık bulunması durumunda örf esas alınır. icazetin gerekli hallerde söz yerini tutan yazı ve işaretle yapılması da mümkündür. Aynı şekilde, sözleşme yapılırken kabul anlamına gelen
her türlü fiille de icazet gerçekleşir. Mesela satıcının satım bedelini kabzetmesi,
talep veya hibe etmesi böyledir. İcazetin
süküt yoluyla gerçekleşip gerçekleşme
yeceği ise doktrinde tartışmalıdır. Susana söz isnat edilerneyeceği için süküt kural olarak icazet yerine geçmez. Buna göre malının fuzüll tarafından satıldığını gö'ren kişi bir tepki vermeksizin süküt etse Hanefiler'e göre yapılan işlem kendisi
hakkında caiz olmaz (Serahsl, XXX, 139140). Ancak sükütun rıza açıklaması sayıldığı yerlerde icazet yerine geÇmesi
mümkün görülür. Mesela Hanefi fakihlerine göre, ergen kızın velisi tarafından yapılan evlendirme akdi ne ilişkin olarak susması akdin yapılması sırasında izin. akdi n
yapılmasından sonra da icazet sayılır (Kasani, VII, 193). Bu durum Mecelle'de, "Sakite bir söz isnat olunmaz. Fakat ma'rız-ı
hacette süküt beyandır" (md. 67) şeklin
de ifade edilir. Diğer mezheplerde de benzer anlayış hakimdir.
icazet için doktrinde belli bir süre belirlemesine gidilmemiş. ancak bu hakkın
ne yönde kullanılacağı bilinmeksizin sonsuza kadar elde tutulması hukuki hayatta
sağlanmak istenen güven ve istikrar ortamını sarsacağından kişinin durumu öğ
renmesinden itibaren makul ve münasip
bir süre içinde kararını belirtınesi istenmiştir. Bu sebepledir ki fakihler bu süreyi, ilgilinin durumu öğrendikten sonra
sağlıklı karar vermek için gerekli düşün
me süresi şeklinde belirleme eğiliminde
dir.
Bir hukuki işlemin icazete bağlılığın
dan söz edilebilmesi için öncelikle o işle
min vekalet ve niyabete elverişli olması
şartı aranır. Mesela fuzüllnin gerek ternlik gerek ıskat türü bir tasarrufunun mevkuf olup hak sahibinin icazetine bağlı olarak kurulabilmesi için o tasarrufu n vekaIet ve niyabete elverişli bulunması gerektiği açıktır. Çünkü icazet gerçekleştiği anda önceden vekalet verme hükmünü kazanacağından bu suretle fuzüllnin icazet
sonrasında vekil konumuna geçmesi sağ
lanm ı ş olacaktır.

icazetin sıhhati açısından önemli bir ditasarruf'un yapıldığı sırada ona
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icihet verecekyetkili bir kişinin bulunmasıdır. Nitekim fuzCıllnin bir çocuk veya deli
hakkında yapacağı talak. ıtk. nikah, hibe
ve malını gabn-i fahişle satma gibi bir tasarruf hukuki varlık kazanamayacağı, yani yapıldığı anda batı! olacağı için icazete
de konu olamaz. Fakat fuzCıllnin o tür tasarrufları akıllı ve baliğ biri hakkında in'ikad eder. Çünkü kural olarak tasarrufun
yapılmasından sonra gerçekleşen icazet
(icazet-i lahika). tıpkı önceden verilmiş vekalet (vekalet-i sabıka) anlamında olduğun
dan icazet anında fuzCıll adeta -akdin haklarının kendisine döneceği- bir vekile dönüşmüş olur. Çocuk ve deli ise tasarrufu
bizzat yapma ehliyetine sahip olmadığ ı
gibi vekalet verme ehliyetine de sahip değildir. Öte yandan i ca zet verecek kişinin
icazet vereceği tasarrufu bizzat yapmaya
ehil olması şarttır. Bunun için mümeyyiz
çocuğun veya sefihin, fuzCıllnin yaptığı
karşılıklı borç yükleyen bir akde icazet
vermeleri sahih olmaz.
icazetin sahih olabilmesi için akdi yapan tarafların ve akid konusunun icazet
anında mevcut olmaları gerekir. Mesela
fuzCıllnin satımında icazet anında mal sahibinin, icazet verilecek akid bir satım
akdi ise meblin, trampa ise iki bedelin de
bulunması şartları aranır. Mal sahibi ölmüşse akid b atıl olacağından varisi er tarafından icazet verilmesi bu sonucu değiştirmez. Çünkü bir icazetten söz edebilmek için her şeyden önce icazete konu
olacak ve işlerlik kazandırılacak bir hukuki işlemin bulunması gerekir. Bu sebeple
icazetin. akdin inşa edilmesi yani ilkten
kurulması değil kuruimuş akdin yürürlüğe konması işlevini taşıdığı sürekli vurgulanır. Kadihan bu durumu açıklamak için.
başlangıçta nikah akdi yokken daha sonra tarafların icazetiyle veya bu yönde beyanlarıyla nikah akdinin kurulmuş olmayacağı örneğini verir (el-Feta.va, ı. 322)
Ancak fuzCıll, nikah akdi açısından bir vekil değil bir elçi mesabesinde olup akdin
hakları kendisine dönmediğiiçin onun tarafından gerçekleştirilen nikah akdinde,
adına evlenme akdi yapılan tarafın icazetinin sahih olması için fuzCıllnin icazet esnasında hayatta olması şart değildir (İbn
Abi din. IV, 141)
Hükmü. icazet sonunda askıda olan hukuki işlem işlerlik kazanır ve işlem yetkili
kişiler arasında yapılmış gibi hüküm doğurur. Bir hukuki işlemin sonradan ilgili
ve yetkili tarafından onanması. o tasarruf
için önceden izin veya vekalet verilmiş olması hükmünde tutulmuş (Serahs!, XXIV,
182; Merginanl, lll. 69). bu hususMeceJ-

Je'de, "İcazet-i Iahika vekalet-i sabıka gibidir" (md. 1453) ve, "İzin ve icazet tevklldir" (md 1452) şeklinde ifade edilmiş
tir (bk İZİN; VEKALET ). FuzCıllnin tasarrufları açısından vekalet hükmünde olan
icazet. mümeyyiz çocuğun kar ve zarara
ihtimali bulunan tasarrufları açısından
önceden verilmiş izin hükmünde tutulur.
Hanefiler'e göre talak ve kefalet gibi
bir şarta bağlanmaya (talik) elverişli tasarruflarda icazetin etkisi icazet anından
itibaren gerçekleşir ve bu andan itibaren
geçerlilik kazanır. Fakat alım satım gibi
talike elverişli olmayan tasarruflarda ise
icazet akdin yapı l dığ ı andan itibaren etkili olur ve bu tür tasarruflar yap ıldıkla 
rı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını
meydana getirir.
icazet. ye.rine göre önceden verilmiş izin
anlamına gelmekle birlikte ikisi arasında
farklılıklar da bulunmaktad ı r. Askıda olan
bir işleme işlerlik kazandırma anlamında
ki icazet, ancak bir tasarrufu n yapılıp tamami anmasının ardından söz konusu olabilirken izin. anlamı ve mahiyeti gereği
bundan farklı olarak tasarrufu n öncesinde söz konusu olur. Diğer bir ifadeyle izin
"olacak olan" işler için, icazet ise "olmuş
bitmiş" işler için kullanılır. izinle icazet
arasındaki bir diğer fark da bir tasarrufa
ilişkin olarak verilen iznin o tasarrufun yapılmasından önce geri alınması mümkün
olduğu halde gerçekleşmiş bir tasarrufa
ilişkin verilen icazetin geri alınamaması
dır. Çünkü icazet yenilik doğuran (inşaT)
bir haktır ve bu icazetle tasarruf tamamlanmış olmaktadır.
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iCAzETNAME
(bk. iCAzET).
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İ 'CAzü'I-BEYAN
( ..:.ı~fj~J )

Sadreddin Konevi'nin
(ö. 673/1274)

Muhyiddin İbnü' I-Arabi geleneğindeki
başlıca tasawuf konularını işlediği
Fatiha suresi tefsiri
L

r

(bk. SADREDDiN KONEvi).
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İ 'CAzÜ'l-KUR' AN
( ..}~fj~!}
Kerim'in erişilmez
ifade eden terim,
bu konuda yazılan eserlerin
ortak adı.
Kur'an- ı

üstünlüğünü

L

_j

Sözlükte "gücü yetmemek, yapamamak" anlamındaki acz kökünden türetilen i'caz kelimesi "aciz bırakmak" demektir. Terim olarak genellikle "Kur' an' ın, sahip bulunduğu edebi üstünlük ve muhteva zenginliği sebebiyle benzerinin meydana getirilememesi özelliği " diye tanım
lanır. Bu tanımda yer alan edebi üstünlük birinci derecede Arap diline vakıf olan
edipleri ilgilendirirken muhteva üstünlüğü bunlarla birlikte bütü n aklıselim ve
ilim sahibi in sanla rı ilgilendirmekte ve
böylece Kur'an'ı evrensel bir ilahi mesaj
haline getirmektedir.
Kur'an'da i'cazü'I-Kur'an terkibi geçmemekle birlikte Kur'an - ı Kerim'in beşer
sözü değil insanların benzerini meydana
getirmekten aciz kaldıkları ilahi bir kelam
olduğu hususu ısrarla belirtilmektedir.
Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar
edenler diledikleri takdirde Kur'an'a benzer sözler söyleyebileceklerini ileri sürmüşler (el-Enfal8/31) ve Resul-i Ekrem'den hissi mCıcize göstermesini istemiş
lerdiL Bu kişilere Kur'an'ın yeterli bir mCı
cize olduğu açıklanm ış (el-Ankebut 29/5051 ) , eğer güçleri yetiyorsa bütün yardım
cılarını da çağırarak benzer bir eser meydana getirmeleri istenmiş. fakat bunu
asla yapamayacakları da ifade edilerek
kendilerine meydan okunmuştur (el-Sakara 2/23-24; Yunus 10/37-39; Hud 11/13;
el-isra 17/86-88). Hadislerde i'cazü'I-Kur'an'dan bahsedilmemiştir.
İ'cazü'I-Kur'an meselesi sahabe ve tabiln devirlerinde araştırılmamış, ancak III.
(IX.) yüzyılın baş larından itibaren alimierin üzerinde önemle durduğu bir konu
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