
icihet verecekyetkili bir kişinin bulunma
sıdır. Nitekim fuzCıllnin bir çocuk veya deli 
hakkında yapacağı talak. ıtk. nikah, hibe 
ve malını gabn-i fahişle satma gibi bir ta
sarruf hukuki varlık kazanamayacağı, ya
ni yapıldığı anda batı! olacağı için icazete 
de konu olamaz. Fakat fuzCıllnin o tür ta
sarrufları akıllı ve baliğ biri hakkında in'i
kad eder. Çünkü kural olarak tasarrufun 
yapılmasından sonra gerçekleşen icazet 
(icazet-i lahika). tıpkı önceden verilmiş ve
kalet (vekalet-i sabıka) anlamında olduğun
dan icazet anında fuzCıll adeta -akdin hak
larının kendisine döneceği- bir vekile dö
nüşmüş olur. Çocuk ve deli ise tasarrufu 
bizzat yapma ehliyetine sahip olmadığ ı 

gibi vekalet verme ehliyetine de sahip de
ğildir. 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 ya
pan tarafların ve akid konusunun icazet 
anında mevcut olmaları gerekir. Mesela 
fuzCıllnin satımında icazet anında mal sa
hibinin, icazet verilecek akid bir satım 
akdi ise meblin, trampa ise iki bedelin de 
bulunması şartları aranır. Mal sahibi öl
müşse akid b atıl olacağından varisi er ta
rafından icazet verilmesi bu sonucu de
ğiştirmez. Çünkü bir icazetten söz ede
bilmek için her şeyden önce icazete konu 
olacak ve işlerlik kazandırılacak bir huku
ki işlemin bulunması gerekir. Bu sebeple 
icazetin. akdin inşa edilmesi yani ilkten 
kurulması değil kuruimuş akdin yürürlü
ğe konması işlevini taşıdığı sürekli vurgu
lanır. Kadihan bu durumu açıklamak için. 
başlangıçta nikah akdi yokken daha son
ra tarafların icazetiyle veya bu yönde be
yanlarıyla nikah akdinin kurulmuş olma
yacağı örneğini verir (el-Feta.va, ı. 322) 
Ancak fuzCıll, nikah akdi açısından bir ve
kil değil bir elçi mesabesinde olup akdin 
hakları kendisine dönmediğiiçin onun ta
rafından gerçekleştirilen nikah akdinde, 
adına evlenme akdi yapılan tarafın icaze
tinin sahih olması için fuzCıllnin icazet es
nasında hayatta olması şart değildir (İbn 
Abi din. IV, 141) 

Hükmü. icazet sonunda askıda olan hu
kuki işlem işlerlik kazanır ve işlem yetkili 
kişiler arasında yapılmış gibi hüküm do
ğurur. Bir hukuki işlemin sonradan ilgili 
ve yetkili tarafından onanması. o tasarruf 
için önceden izin veya vekalet verilmiş ol
ması hükmünde tutulmuş (Serahs!, XXIV, 
182; Merginanl, lll. 69). bu hususMeceJ-

Je'de, "İcazet-i Iahika vekalet-i sabıka gi
bidir" (md. 1453) ve, "İzin ve icazet tev
klldir" (md 1452) şeklinde ifade edilmiş
tir (bk İZİN; VEKALET). FuzCıllnin tasar
rufları 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 ta
sarruflarda icazetin etkisi icazet anından 
itibaren gerçekleşir ve bu andan itibaren 
geçerlilik kazanır. Fakat alım satım gibi 
talike elverişli olmayan tasarruflarda ise 
icazet akdin yapı ldığ ı andan itibaren et
kili olur ve bu tür tasarruflar yapıldıkla

rı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını 
meydana getirir. 

icazet. ye.rine göre önceden verilmiş izin 
anlamına gelmekle birlikte ikisi arasında 
farklılıklar da bulunmaktadır. Askıda olan 
bir işleme işlerlik kazandırma anlamında
ki icazet, ancak bir tasarrufu n yapılıp ta
mami anmasının ardından söz konusu ola
bilirken izin. anlamı ve mahiyeti gereği 
bundan farklı olarak tasarrufu n öncesin
de 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 tasarrufu n ya
pılmasından 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 tamam
lanmış olmaktadır. 
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İ'CAzÜ'l-KUR' AN 
( .. }~fj~!} 

Kur'an- ı Kerim'in erişilmez 
üstünlüğünü ifade eden terim, 
bu konuda yazılan eserlerin 

ortak adı. 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "gücü yetmemek, yapama
mak" anlamındaki acz kökünden türeti
len i'caz kelimesi "aciz bırakmak" demek
tir. Terim olarak genellikle "Kur'an'ın, sa
hip bulunduğu edebi üstünlük ve muhte
va zenginliği sebebiyle benzerinin mey
dana getirilememesi özelliği" diye tanım
lanır. Bu tanımda yer alan edebi üstün
lük birinci derecede Arap diline vakıf olan 
edipleri ilgilendirirken muhteva üstünlü
ğü bunlarla birlikte bütün aklıselim ve 
ilim sahibi insanları ilgilendirmekte ve 
böylece Kur'an'ı evrensel bir ilahi mesaj 
haline getirmektedir. 

Kur'an'da i'cazü'I-Kur'an terkibi geç
memekle 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 ben
zer sözler söyleyebileceklerini ileri sür
müşler (el-Enfal8/31) ve Resul- i Ekrem'
den hissi mCıcize göstermesini istemiş
lerdiL Bu kişilere Kur'an'ın yeterli bir mCı
cize olduğu açıklanmış (el-Ankebut 29/50-
51 ) , eğer güçleri yetiyorsa bütün yardım
cılarını da çağırarak benzer bir eser mey
dana getirmeleri istenmiş. fakat bunu 
asla yapamayacakları da ifade edilerek 
kendilerine meydan okunmuştur (el-Sa
kara 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 ta
biln devirlerinde araştırılmamış, ancak III. 
(IX.) yüzyılın başlarından itibaren alimie
rin üzerinde önemle durduğu bir konu 
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i'CAzÜ'I-KUR'AN 

haline gelmiştir. islam dininin hızla yayıl
masından sonra yabancı din ve kültürlere 
mensup bazı kişilerin Kur'an'ı eleştirme
si, islam'a yeni girenierin bu eleştiriler
den etkilenmesi ve Abdülkerim b. Ebü'I
Avca, ishak b. TaiGt, Nu'man b. Münzir 
gibi mülhidlerin Kur'an'ın çelişkiler içeren 
bir kitap olduğunu iddia etmeleri karşı
sında islam alimleri. önce Kur'an'ın dil ve 
edebiyat kurallarına bağlı olarak anlamı
nı ortaya koymaya ve tefsirini yapmaya 
çalışmışlardır. Bu hususta V asıl b. Ata ile 
F'erra'nın Me'ani'İ-Kur'an adlı eserleri 
ve EbG Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın 
Mecazü'l-Kur'an'ı zikredilebilir. Bu ça
lışmaların ardından Kur'an'ın i'cazıyla il
gili görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Tesbit edilebildiğine göre i'cazü'I-Kur'an 
meselesini ilk defa Mu'tezile alimleri ele 
almıştır. ilk farklı görüş ise Nazzam'a ait 
sarfe nazariyesidir (aş. bk.). Nazzam'ın 
öğrencisi Cahiz, Kur'an'ın i'cazını daha 
çok erişilmesi imkansız bir dil mucizesi 
oluşuna bağlar ve i'cazın esasını nazım 
düşüncesine dayandırır. Onun Na?mü'l
Kur'an adıyla bir eser yazması bu husu
su kanıtlayıcı mahiyettedir. Cahiz'in i'caz 
anlayışı. kendisinden sonra gelen alim le- · 
rin büyük çoğunluğu tarafından benim
senmiş ve geliştirilmiştir. Nitekim Ebü'I
Hasan el-Eş' ari, Kur'an'ın i'caz yönlerinin 
başında onun nazım bakımından fasih 
oluşunu göstermiştir. Eş'ari'ye göre Kur~ 
'an'ın, harfleri en az ve dolayısıyla en kı
sa sOresi olan Kevser sOresinin bile ben
zerinin meydana getirilemeyişi sürenin 
nazım keyfiyeti ve belagat üstünlüğün
den dolayıdır. Kur'an'ıngeçmişe ve gele
ceğe yönelik haberler ihtiva etmesi de 
Eş'ari'nin i'caz yönleri arasında zikrettiği 
hususlardandır (ibn FGrek, s. 62-63, 178-
179). Mu'tezile alimlerinden Ebü'I-Hasan 
er-Rummani, Kur'an'ın sarfe ilkesinin ya
nı sıra belagat yönünden i'caz harikası ol
duğunu belirtmiştir. EbG Süleyman ei
Hattabi ise Kur'an'ın i'cazını, en doğru bil
gileri belagat örgüsü çerçevesinde ortaya 
koymasının yanında bu ilahi kelamın in
sanın psikolojik muhtevası üzerindeki de
rin etkisinde görür (Beyanü i'cazi'l-~ur
'an, s. 19-25, 64). 

V. (Xl.) yüzyılda Bakıllani. Kadi Abdül
cebbar ve Abdülkahir el-Cürcani gibi 
alimierin sürdürdüğü çalışmalar sayesin
de i'cazü'I-Kur'an araştırmaları altın ça
ğına ulaşmıştır. Bakıliani kaleme aldığı 
hacim li eserinde birçok görüşü derinliği
ne tartışmıştır. Ona göre Kur'an'daki na
zım güzelliği hem bütününde hem tek 
tek her bir lafzında mevcut olup üsiObu, 
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fesahati, içerdiği bilgilerin kolay anlaşıl
ması, gayba dair haberleri ve mülhidleri 
susturan delilleri onun erişilmez üstünlü
ğünü meydana getirir (i'cazü'l-~ur'an, 
s. 13-21, 36-45). Kadi Abdülcebbar Kur
'an'ın i'caztnı tek tek her lafızda değilla
fız ve mananın güzellik ve uyumunda gör
müştür. Abdülkahir ei-Cürcani'ye göre ise 
nazım. sözün dil kurallarına uygun olarak 
şekillendirilmesi ve ifade edilmek istenen 
manayı kapsaması demektir. Bu sebeple 
dilde lafızdan çok mana önemlidir (De

la'ilü'l-i'caz, s. 34-52) . VI. (XII.) yüzyılda 
i'cazü'I-Kur'an üzerinde çalışan alimler 
arasında Zemahşeri, ibn Atıyye ei-Ende
lüsi ve Kacti i yaz gibi isimler öne çıkmak
tadır. Bunlardan Zemahşeri ile ibn Atıy
ye i 'cazı. Kur'an'ın dil kurallarıyla uyumlu 
nazmı yanında mana ve muhteva güzel
liğine bağlamış. Kadi iyaz ise üstün bela
gatıyla birlikte gayba dair haberleri üze
rinde durmuştur. VII. (XII I.) yüzyıldan XIV. 
(XX.) yüzyıla kadar i'cazü'I-Kur'an husu
sunda müstakil eser yazan veya kitapla
rında bu konuya temas eden alimler i'ca
za dair görüşleri değerlendirmek, topla
mak ve şerhetmekle yetinmişlerdir. XX. 
yüzyılda Batı'daki bilimsel gelişmelerin 
etkisiyle alimierin bir kısmı Kur'an'ın i'ca
zını pozitif bilim açısından araştırmaya 
yönelmiş ve bu alanda yeni görüşler ileri 
sürmüştür. Abdullah Fikri. Tevfik Sıdki, 
Tantavi Cevheri. Muhammed Ahmed Ca
delmevla ve Muhammed Mütevelli eş
Şa'rav'i bunlardan bazılarıdır. Buna karşı
lık Reşid Rıza ile Abdullah Dır az teşri yö
nünden, Mustafa Sadık er-Rafii harfleri, 
kelimeleri ve cümlelerinin uyum, ahenk 
ve mOsikisi açısından, Seyyid Kutub da 
edebi tasvir bakımından Kur'an'ın i'cazı 
üzerinde durmuşlardır (Ahmed Cemal el
ömer!. s. 218-226: Salah Abdülfettah el
Halid!, s. l 00, 140). 

i'cazü'I-Kur'an literatüründe üzerinde 
d urulan başlıca i'caz yönlerine dair görüş
leri şu şekilde özetlemek mümkündür: 
1. Sarfe Teorisi. Bu teoriye göre Kur'an-ı 

Kerim dil ve üsiGp yönünden benzeri ya
pılamayacak bir metin olmamakla birlikte 
Allah Teala bunu gerçekleştirme gücü~ 
nü kullarının elinden almıştır. Sarfe. ya bu 
işe teşebbüs etme iradesinin yok edilme
si veya teşebbüs edildiği takdirde başa
nya ulaştırılmaması şeklinde tecelli eder. 
Bu nazariyeni n Mu'tezile alimleri tarafın
dan geliştirildiği bilinmekle birlikte ilk de
fa kimin iddiası olarak ortaya çıktığı husu
sunda farklı görüşler mevcuttur. Bu ko
nuda V asıl b. Ata ve Isa b. Sabih gibi isim
lerin yanında ağırlıklı olarak Nazzam'a 

atıflar yapılmaktadır. Hişam b. Amr. Ab
bad b. Süleyman. Cahiz ve Rumman i gibi 
Mu'tezile alimlerinin yanı sıra ibn Hazm, 
imamü'I-Haremeyn el-Cüveyni, Fahred
din er-Razi gibi Sünni: Şerif el-Murtaza, 
ibn Sinan ei-Hafaci ve Yahya b. Hamza el
Alevi gibi Şii alimleri de sarfe nazariyesin i 
benimsemiştir (Sa lah Abdü lfettah el-Ha
lid!, s. 108). Sarfe nazariyesi, başta Ba
kılli'ml olmak üzere Sünni alimierin çoğun
luğu tarafından eleştirilmiştir (bk. SAR
FE) . 

Z. Dil ve Üslup. Kur'an'ın dil yönünden 
benzeri meydana getirilemeyecek bir ki
tap olduğu tezine dayanan bu ilkeye gö
re Kur'an, Arap dili ve edebiyatında yer 
alan bütün anlatım sanatlarını en üstün 
seviyede kullanmış (RummanT, s. 70-100). 
aynı konuları farklı üs!Gplarla dile getir
miş, dil kusurlarından tamamen arınmış. 
ilginç bir teliftarzı ortaya koymuş. ına
naları kulağa hoş gelen lafızlarla anlat
mış, konu farklılıklarına rağmen edebi 
üstünlüğünü daima korumuş. kelimeleri 
tek başına birbiriyle ve içinde yer aldıkla
rı cümlenin bütünüyle tam bir uygunluk 
arzetmiştir. Arap dili ve edebiyatma iliş
kin kuralların bütün gereklerine uyarak 
kelimeleri bir araya getirmekten ibaret 
olan ve belagatın unsurlarından birini 
teşkil eden söz dizimi (nazım) konusunda 
da Kur'an erişilmez bir üstünlüğe sahip
tir. Nazım taraftariarına göre Kur'an'da 
herhangi bir kelime yerinden aynatıldığı 
takdirde bunun dil kurallarını ihlal edece
ği açıkça görülür. Kur'an'ın fesahat ve be
lagat açısından Arap ediplerinin erişeme
yeceği böyle bir üstünlük taşıması ve ne
sirle şiir dışında farklı bir üsiGba sahip bu
lunması, onun hata yapmayan ve her şe
yi bilen Allah'ın kelamı olduğunu gösterir 
(Ahmed Cemal el -ömer!, s. 267-290). Bu 
teoriyi savunanlara göre. indiği dönemde 
Kur'an'ın ilk muhatapları olan Araplar'ın 
fesahat ve belagatı dışında Allah kelamı 
olduğunu farkedebilecekleri başka bir 
kriter ve imkanları bulunmadığı gibi bu 
sırada Kur'an'ın henüz az bir kısmı vahye
dilmiş bulunuyordu. Buna rağmen Arap 
ediplerini cezbeden bir yönü vardı ki o da 
fesahat ve belagatı idi. i'caz konusu üze
rinde araştırma yapan hemen her asırda
ki alimierin büyük bir kısmının Kur'an'ın 
dil mucizesi oluşunu kabul etmesi de bu 
hususu kanıtlayan bir delil olarak zikre
dilir (Sa lah Abdülfettah el-Halid!, s. 125-
. 141 ) . Ancak bu görüş, Arapça bilmeyen 
veya mukayesede bulunacak seviyede · 
onun edebiyatma vakıf olmayan insanlar 
için tek başına bir kanıt oluşturamayaca
ğı gerekçesiyle eleştirilmiştir. 



3. Muhteva Özelliği. Kur'an'ın i'caz yön
lerinden biri de her şeyden önce muhte
vasının çelişik bir durum arzetmeyişidir. 
Kur'an tarihinin verilerine göre bu ilahi 
kelam peyderpey nazil olduğu ve bu sü
reç. vuku bulan olaylarla irtibatlı olarak 
yirmi üç yılda tamamlandığı halde hiçbir 
ayeti diğeriyle çelişmemiş, nazil olan ayet
ler farklı sarelere ait olmalarına rağmen 
sonuçta birbiriyle tam bir uyum göster
miştir. Kur'an'ın hem fizik hem metafizik 
varlık ve olaylar konusunda verdiği bilgi
lerin isabet kaydetmesi de göz önünde 
bulundurulması gereken bir husustur. 
Kur'an'ın dini öğretisi antolajik açıdan 
makul olup insanın zihnini ve gönlünü ra
hatlatan bir mahiyet arzeder. Zira tenzih 
esasına dayanan bir ulQhiyyet inancını 
telkin ederek politeist tanrı anlayışlarının 
yanlışlığını göstermiş, peygamberin in
san olduğuna dikkat çekerek bu konuda
ki yanlış inançları düzeltmiştir. Kur'an'ın 
dünyevl öğretisi de evrensel değerler ni
teliğ inde olup insanlar için vazgeçilmez 
bir özellik taşır( M. Reşld Rıza , I, 207; Mah
mud Seyyid Şeyh un, s. 23; Sa lah Abdülfet
tah el-Halid!. s. 321-325). Kur'an'ın harf
leri ve kelimelerinin kişiyi ruhi yönden et
kileyebilecek ilginç bir düzenlemeye sa
hip olması, okunuşundan doğan büyüle
yici mOsiki güzelliğinin dinleyenlerin ben
liğ i ni sarması ve tekrar tekrar dinlenme
sine rağmen bıkkınlık duygusu uyandır
mamasının yanı sıra insanın psikolojik 
bir muhtevasının bulunduğu realitesine 
önem vermesi, çok yönlü telkin, irşad, 
özendirme ve uyarma yöntemlerini bir 
arada kullanması da ayrı bir i'caz noktası 
olarak kabul edilir. 

4. Gayp Bilgisi. Kur'an'da geçmişe ve 
geleceğe ilişkin haberlerin bulunması 
onun bir başka i'caz yönünü oluşturur. 
Kur'an-ı Kerim'de yer verilen tarihi olay
larla peygamber kıssaları geçmişe ait 
gaybl haberlerdir. Yapilacak bir savaşta 
Bizanslılar'ın iranlılar ' ı yenilgiye uğra
tacağı, Kur'an'ın tahrif edilemeyeceği, 
Hz. Peygamber'in düşmaniarına karşı ko
runacağı, Bedir Gazvesi'nde müslüman
ların galip geleceği, müslümanların Mes
cid-i Haram'a girecekleri ve Mekke'yi fet
hedecekleri önceden haber verilmiş, za
man içinde bu haberler aynen gerçekleş

miştir. insanlarıngaybı bilmesi mümkün 
olmadığından bu tür haberleri ihtiva eden 
Kur'an'ın bu yönüyle de bir i'caz taşıdığı 
islam alimlerinin çoğunluğunca kabul 
edilir ( BakıllanT, s. 36 ı Kadi Abdülcebbar 
gibi bazı alimler ise gayba dair haberlerin 
bir i'caz yönü oluşturmayacağını ileri s ür-

müştür, çünkü bu tür haberler her sOre
de mevcut değildir; halbuki Kur'an, mu
haliflerinden herhangi bir sOresinin ben
zerini meydana getirmelerini istemiştir. 
Bu da gayba dair haberlerin tahaddi kap
samında mütalaa edilemeyeceğini göste
rir (el-Mugnf, XVI. 20) . Ancak her sürede 
gayba dair haberlerin bulunmayışı, ha
berlerin insanlarca bilinemeyeceği gerçe
ğini ortadan kaldırmadığını söyleyen alim
ler buitirazı geçersiz saymışlardır (M . Re
şld Rıza, I, 205; Ahmed Cemal el-Ömer!, 
s.3 10-311). 

s. ilmi İ' diz. Kur'an'ın erişilmez bir bilgi 
mucizesi olduğu esasına dayanan ve özel
likle XX. yüzyılda üzerinde çok d urulan bu 
i'caz türünü iki bölümde incelemek müm
kündür. a) Kainata ilişkin ilmi i'caz. Pozi
tif bilimlerin gözlem ve deney yöntemle
rine dayanarak tabiatın oluşum ve işleyişi 
hakkında ortaya koyduğu bazı bilgilerle 
Kur'an'ın Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret 
hayatının mevcudiyetine dikkat çekmek 
için tabiatın oluşumu ve işleyişine dair 
verdiği kısa bilgilerin uygunluk arzetme
si bu i 'cazın esasını teşkil eder. Dünyanın 
bir yörüngede hareket etmesi, bütün 
canlı varlıkların erkekli dişili yaratılması, 
dünyanın çevresinde bir a~mosfer taba
kasının bulunması , bitkilerin tozlaşması, 
güneşin bizzat ısı ve ışık kaynağı olması, 
yerkürenin, üzerinde canlıların yaşama
sına elverişli bulunması, uzayın genişle

mesi, dağların ağırlık merkezi olup yerkü
reyi sarsıl maktan koruması, denizde tatlı 
su ile tuzlu su arasına bir engelin konul
ması, göğe doğru yükseldikçe oksüenin 
azalması gibi modern bilimin keşfettiği 
konulara Kur'an'da kısaca veya işaret yo
luyla temas edilmesi ilginç i'caz örnekleri 
arasında zikredilir (M. Reşld Rıza , 1, 207-
212; Mahmud Seyyid Şeyh un, s. 72-88; Ah
med Cemal el-Ömer!. s. 339; Muhammed 
Hasan Heyto, s. 157-159). b) insanla ilgili 
ilmi i'caz. Kur'an'ın, insanın yaratılış saf
halarından ferdi ve içtimal bir varlık ola
rak ihtiyaç duyduğu bilgilere kadar ilgi 
alanına giren hemen her konuda verdiği 
bilgiler ilmi i' cazın ikinci safhasını oluştu
rur. insanların hem dünyada hem ahiret
te mutluluğa ermelerini sağlayacak te
mel bilgileri öğretmesi , hikmeti, hakkı, 
hayrı, sabrı tavsiye etmesi, adaleti gözet
me, iffetli olma, yardımlaşma, güzel söz 
söyleme, hukuka riayet etme. ebeveynin 
yanı sıra hısım akraba, yakın ve uzak 
komşuya, bütün insanlara, hatta hayvan
Iara karşı iyi davranma gibi iyilikleri em
retmesi, körü körüne taklitçilik, zulüm, 
yalan, hırsızlık, kumar, zina, adam öldür-
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me, faizcilik, ah de vefasızlık , böbürlen
me, başkasını küçük görme gibi her tür
lü kötülüğü yasaklaması bu tür i'cazın ör
nekleri arasında kaydedilir (Mahmud Di
ya b, s. 18-25.30-35. 75-94; salah Abdül
fettah el-Halid!, s. 276-277; Muhammed 
Kamil Abdüssamed, s. 200-229). 

6. Sayısal İ'diz. Bu teori, Kur'an'da yer 
alan kelimeler arasında sayısal bir uygun
luğun bulunduğu ve dengeyi bozacak bir 
istisnaya rastlanmadığı düşüncesine da
yanır. Abdürrezzak Nevfel tarafından bil
gisayarda yapılan çalışmalar sonucunda 
ileri sürülen bu telakki, sayıların öne çık
tığı çağımızda Kur'an'ın da bu noktaya 
ilişkin bir i'cazının olması gerektiği görü
şünden hareket eder. Yapılan tesbitiere 
göre Kur'an'da anlam yönünden birbirine 
zıt olan kelimeler eşit sayıda kullanılmış
tır. Mesela dünya ve ahiret 115'er, şeytan 
ve melaike 68'er, hayat ve mevt 145'er, 

. salihat ve seyyiat 1 67'şer. nef' ve fesad 
SO'şer defa tekrarlanmıştır. Kur'an'da 
harfler ve kelimeler arasında bir ölçü 
mevcut olup 51 .899 isim ve fiile yer ve
rilmiş , böylece Arapça kelimelerin üçte 
birinden fazlası kullanılmıştır. Bu özellik
leri taşıyan bir kitap ancak her şeyin ke
miyet, keyfiyet ve ölçüsünü bilen Allah'a 
ait olabilir (el-f'cazü '1-'adedf li'l-Kur'an, s. 
7-25). Reşad Halifetarafından on dokuz 
sayısına bağlı bir i'caz teorisi ileri sürül
müşse de bu telakki, Sahailik inancını te
mellendirmeyi amaçlayan bir çalışma ola
rak değerlendirilmiş ve tutarsızlıkları ka
nıtlanmıştır (Sa lah Abdülfettah el-Halid!, 
s. 374-375; Altıkulaç, s. 98-105). 

7. Sosyolojik Deliller. Kur'an Vi,ihyinin 
tebliğeisi Hz. Muhammed'in okuma yaz
ma bilmediği, doğup büyüdüğü çevrenin 
de kültür seviyesinin düşük olduğu husu
su hem tarihi ve sosyolojik bir gerçek hem 
de Kur'anl bir delil konumundadır (e l
A'raf 7/ 157) . Böyle bir kimsenin yukarıda 
bazı özelliklerine temas edilen bir metni 
kendiliğinden ortaya koyması aklın kabul 
etmeyeceği bir şeydir. Kur'an vahyi, oku
ma yazma ve kayda geçirme imkanları
nın çok sınırlı olduğu bir dönemde ve bir 
coğrafyada ortaya çıkmasına rağmen 
-diğer ilahi kitapların aksine- tahrife ma
ruz kalmayıp asil hüviyetini korumuş, ay
rıca bu husus Mekki bir sO red e ( ei-Hicr 
15/9) haber verilmek suretiyle asırlar bo
yu sürecek bir gerçek önceden ortaya ko
nulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif 
ayetlerinde islam'ın bütün diniere hakim 
olacağı ifade edilmektedir (et-Tevbe 9/33; 
ei-Feth 48/28; es-Saf 61 /9 ). insanların çe
şitli din ve inanç sistemlerine bağlı bu-
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lunduğu on dört asır öncesine ait bu be
yanın fiilen gerçekleşmesi ve İslamiyet'in 
dünya dinleri içindeki seçkin yerini alma
sı bir başka sosyolojik realitedir. 

Son peygamber Hz. Muhammed'e Al
lah katından indirilip kıyamete kadar bü
tün insanları yüce yaratıcının buyrukla
rına uymaya çağıran ve nübüwetinin en 
büyük kanıtını teşkil eden Kur'an'ın alim
lerce belirlenen i'caz türlerinden her bi
rinin dikkate değer tarafları bulunmakla 
birlikte bunlardan dil ve muhteva üstün
lüğünü vurgulayan i'caz yönlerinin her 
asırda öne çıktığı, zamanımııda da i'caz 
çalışmalarının merkezinde bu hususların 
yer aldığı görülmektedir. Bunların dışın
da kalan i'caz yönlerini dikkate alarak 
Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğuna inanan 
değişik milletiere ve zümrelere mensup 
kişilerin bulunması da mümkündür. Zira 
insanların akıl yürütme yeteneği, bilgi, 
kültür, duygu ve düşünceleri farklıdır. 
Gerçi dinde aslolan inanmaktır. Fakat 
imanla batı! inancı ayırt edebilmek için 
doğru bilgilere ulaşmak mutlaka gerek
lidir. Bu sebeple Kur'an'ın her çağda öne 
çıkan i'caz yönünün iman ve hi dayetle 
bağlantılı olan bilgileri insanlara sunma
sında aranması daha isabetli görünmek
tedir. Nitekim Kur'an, insanları akıl ve du
yu verileriyle uyuşan bilgiler edinmeye ve 
üretmeye çağırmakta, bu bilgilerin hak 
ve hidayet çizgisine ulaşmaya yardım 
edeceğini, fakat tek başına yeterli olma
yacağını belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim'in 
kişilerde ve toplumlarda en büyük hida
yet inkılabını gerçekleştirmesi , onun i'ca
zının hidayete ilişkin bilgileri ve etkileri 
ihtiva etmesinde aranmalıdır'. 

İ'cazü'l-Kur'an konusunda yazılan eser
lerin sayısı oldukça fazladır. Bunları kla
sik ve yeni eserler olmak üzere iki grupta 
toplamak mümkündür. Ebü'l-Hasan er
Rumman'i'nin en-Nüket ii i'cazi'l-Kur
'an'ı (Kahire 1968). EbQ Süleyman el-Hat
tab'i'nin Risaletü beyani i'cazi'l-Kur
'an'ı (Dımaşk 1995). Bakıllan'i'nin İ'ca
zü'l-Kur'an'ı (Beyrut 1991). Kadi Abdül
cebbar'ın İ'cazü'l-Kur'an'ı (el-Mugnf'
nin XVI. ci ld i , Kahire 1960), Abdülkahir 
el-Cürcan'i'nin Dela'ilü '1-i'caz'ı ( Beyrut 
1980). Fahreddin er-Razi'nin Nihdyetü'l
i'caz ii dirayeti'l-icaz'ı (Amman 1985). 
Ubeydullah b. Muhammed es-Semer
kand'i'nin İ'cazü 'l-Kur'an'ı (Süleymani
ye Ktp., Laleli. nr. 168). İbnü'z-Zemlekan'i'
nif1 el-Burhanü'l-kaşif 'an i'cazi'l-Kur
'an'ı (Bağdat 1974 ), ibn Ebü'l-İsba'ın Be
di'u'l-Kur'an'ı (Kahire 1957) , Yahya b. 
Hamza el-Müeyyed'in et-Tıraz ii esrari'l-
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belağa ve 'uW.mi l;a~ii'i~i'l-i'caz'ı (Bey
rut 1986). Süyut'i'nin Mu'terekü '1-a~ran 
tfi'cazi'l-Kur'an'ı (Beyrut 1988) ve Ke
malpaşazade'nin Risale ii i'cazi'l-Kur
'an ' ı (Süleymaniye Ktp.,.Laleli, nr. 3682) 
klasik eserlerden bazılarıdır. Yeni çalışma
ların bir kısmı da şöyle sıralanabilir: Ab
dürraQf Mahluf. el-Ba~ıllanive kitabü
hCi İ'cazü'l-Kur'an (Beyrut 1978): Mu
hammed Han'if Fakih'i, Na;:.ariyyetü i'ca
zi'l-Kur'an 'inde 'Abdil~iihir el-Cürca
ni (Sayda 1981): Mustafa Sadık er-Ram. 
İ'cazü'l-Kur'an ve'l-belagatü 'n-nebe
viyye (Kah i re 1961 ): Seyyid Kutu b, et
Taşvirü 'l-fenni fi'l-Kur'ani'l-Kerim 
(Kah i re 1966) ; Kasabzade Hüseyin Avni, 
İ'caz-ı Kur'an ve Hakikat-ı İslam (is
tanbul 1330): Muhammed Ali es-Sabün'i. 
İ'cazü'l-beyan ii süneni'l-Kur'an (Dı
maşk 1979) : Abdülker'im el-Hat'ib İ'ca
zü'l-Kur'an (Kahire 1974): Ahmed Muh
tar Bezre. Fi İ'cazi'l-Kur'an (Dımaşk 
1988): Mün'ir Sultan, İ'cazü'l-Kur'an 
beyne'l-Mu'tezile ve'l-Eşa'ire ( İ skende
riye 1986): Ahmed Ebu Zeyd, el-Menha'l
i'tizali fi'l-beyan ve i'cazi'l-Kur'an (Ra
bat 1986): Abdülaz'iz Abdülmu't'i Arefe, 
Kazıyyetü i'cazi'l-Kur'an ve eşerüha 
ii tedvini 'l-belaga (Beyrut 1985); Ahmed 
Cemal Ömer!, MefhCimü'l-i'cazi'l-Kur
'ani J;atte '1-~arni's-sadisi'l-hicri (Kah i
re 1984); Avde Ebu Avde, Şevahid ii i'ca
zi'l-Kur'an (Amman 1996): Salah AbdGl
fettah el-Halid'i. el-Beyan ii i'cazi'l-Kur
'an (Amma n 1992); Abdülaz'im İprahim 
Muhammed, D irasat cedide ii i'cazi'l
Kur'an (Kah i re 1996); Fethi Ahmed Amir, 
Fikretü 'n-na;:.m beyne vücCihi'l-i'caz 
fi'l-Kur'ani'l-Kerim (i skenderiye 1991 ); 
Muhammed Seyyid Şeyhun. el-İ'caz ii 
na;:.mi'l-Kur'an (Kahire 1978): Aişe Ab
durrahman bint eş-Şat'i, el-İ'cazü'l-be 
yani li'l-Kur'an (Kahire 1984); Muham
med Ahmed el-Gamrav'i, Nemazic mi
ne '1-i'cazi'l- 'ilmi li'l-Kur 'an (baskı 
yeri yok, 1978); Muhammed İbrahim 
Şerif Hidayetü'l-Kur'ô.n fi'l-afô.~ve'l
enfüs ve i'cô.zühü'l-'ilmi (Kahire 1986); 

Mahmud Diyab, el-İ'cô.zü'Hıbbi fi'l
Kur'an (Kahire 1988): Muhammed Ar- . 
naüt, el-İ'cô.zü '1- 'ilmi fi'l-Kur'ô.ni'l
Kerim (Kahire, ts .); Muhammed Kamil 
Abdüssamed, el-İ'cazü'l- 'ilmi fi'l-İslam 
(Kahire 1993) : Seyyid Cümeyl'i, el-İ'ca 
zü'l-'ilmi fi'l-Kur'an (Beyrut 1990); Man
sur Muhammed Hasebünneb'i. el-Kevn 
ve'l-i'cazü '1- 'ilmi li'l~Kur 'an (Kah i re 
1991 ); Adil Abdullah Kalkil'i, KüşCif cedi
de ii i'cô.zi'l-Kur'ô.n (Amma n 1985); Ab
dürrezzak Nevfel, el-İ'cô.zü '1- 'adedi li'l
Kur'ô.ni'l-Kerim (Beyrut 1987). 
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