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İ'CAzÜ'l-KUR' AN 
( .:,ıT}ill j~!) 

Bakıllani' nin 
(ö. 403/1013) 

Kur'an-ı Kerim'in 
mucize oluş yönlerini 

inceleyen eseri. 

1 i 'caz) anlatmaya başlar. Bunların Kur
'an'ın gaybdan haber vermesi, Peygam
ber'in ümmi oluşunu vurgulaması ve Kur
'an'ın erişilmez edebi üstünlüğe sahip bu
lunmasından ibaret olduğunu söyleyen 
müellif ilk iki konu hakkında kısa bilgiler 
verir. Eserde, dördüncü bölümden on al-

_j tıncı bölüme kadar Kur'an-ı Kerim'in ede
bi üstünlüklerine (belagatü'I-Kur'an) dair 
konular işlenir. Burada mukayese imkanı 
sağlamak amacıyla bazı ara konulara da 
yer veril ir. Bunlar, beşinci ve altıncı bö
lümde temas edilen Kur'an'ın şiir türün
den bir eser olmadığı ve seci özelliği taşı
madığı , dokuzuncu bölümün devamında 
Hz. Peygamber ile bazı sahabi ve tabiine 
ait hutbe ve mektuplarla İmruülkays ve 
Buhtüri'ye ait şiirlerin edebi özellikleri ve 
bu türlerin Kur'an gibi mucize sayılama
yacağı gibi konulardır. Kitabın son üç bö
lümü, konuyla ilgili bazı tamamlayıcı bil
gilerle müellifin okuyucuya öğütlerini içe
rir. 

Müellifin belirttiğine göre, Hz. Peygam
ber zamanındaki Kureyşli inkarcıların id
dialarına benzer şekilde, Kur'an'ın Arap 
ediplerince söylenen şiiriere denk bir me
tin olduğu iddiasının yeniden ortaya atıl
masına rağmen bu konuda eser yazan
lar onun erişilmezliğini yeterince anlata
mamışlardır. Bu sebeple kendisi , i'cazü'I
Kur'an hakkında önceden yazılanların tek
ran olmayan bir kitap telif etmeye ihtiyaç 
duymuştur. Eser, hacimleri birbirinden 
oldukça farklı on sekiz bölümden .oluşur. 

İlk iki bölümde, Hz. Peygamber'in nübüv
vetini ispat eden en önemli delilin Kur'an 
mucizesi olduğu. onun bu ilahi kelamın 
bir benzerini meydana getirmeye davet 
ettiği halde kimsenin bunu başaramadı
ğı hususunun mütevatir derecesinde bir 
gerçek kabul edildiği vurgulanır. Bakılla

ni, üçüncü bölümden itibaren Kur'an'ın 
erişilmez üstünlük yönlerini (vücGhü ' l-

j<cô.zü'l-Kur'ô.n, Baktiiani'ye ait. eser
ler içinde ilk defa yayımlanan ve üzerin
de en çok durula n bir kitap olup konusun
da günümüze intikal edenlerin en önem
lilerinden biri kabul edilir. Müellif eserini 
kaleme alırken Cahiz, Rummani, Hatta bi, 
İbnü'I-Mu'tez ve Kudame b. Ca'fer gibi 

Bakıllani'nin /'cazü 'l-~ur'an adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa Efendi , nr. 18) 
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i'CAZÜ'I-KUR'AN 

müelliflerden faydalanmakla birlikte yer 
yer bunların görüşlerini eleştirmiş, Kur
' an 'ın i'cazını dini ve dünyevi konuları şiir. 
nesir ve seci gibi alışılmış üsluplardan 
farklı erişilmez bir ifade tarzı ve nazım 
güzelliğiyle açıklamasına bağlamıştır. 

Eserde ayrıca Kur'an'ın beşersözüne 
bemernediğini ispat etmek amacıyla Hz. 
Peygamber. Hulefa-yi Raşidin ve diğer ba
zı sahabilere ait hutbeler nakledilmiş ve 
edebi tenkit alanında özgün bakış açıları 
tesbit edilmiştir. Mustafa Sadık er-Ra
fii'nin yanı sıra çağdaşı bazı araştırmacı
lar, İ'cô.zü'l-Kur'ô.n 'da eski alimiere kar
şı yaptığı itirazlar ve Arap dili hakkında 
ileri sürdüğü farklı görüşler açısından Ba
kıllani'yi eleştirmişlerse de bu eleştiriler 
eserin değerini düşürecek nitelikte değil
dir (İ'cazü'l-~ur'an, neşredenin giri ş i, s. 
24-27 ; Mustafa Sadıker-Ra fil. i'cazü'l· 

~ur'an, s. 171 - 173) 

Eser ilk defa Kahire'de basılmış ( 13 15) . 

ardından birkaç baskısı daha yapıldıktan 
sonra Muhibbüddin ei-Hatib'in eksik bir 
tahkikiyle neşredilmiş (Kahire 1349). ay
rıca Ahmed Sakr (Kahire 1963) ve M. Ab
dülmün'im ei-Hafaci (Kahire 1370/ 195 ı) 

tarafından yayımlanmıştır. Muhammed 
Rıdvan ed-Daye ve Muhammed Fayiz ed
Daye de eseri Delô.'ilü'l-i'cô.z fi'l-Kur'ô.n 
adıyla neşretmişlerdir (Dımaşk 1983). Ki
taptaki şiirler, bazı notlar ilavesiyle Gus
tave E. von Grunebaum tarafından İngi
lizce'ye tercüme edilmiştir (A Tenth-cen· 
tury Document of Arabic Literary Theory 

and Criticism, Chicago 1950) . Abdürrauf 
MahiCıf, el-Bô.]fıllô.ni ve kitô.bühu İ'cô.
zü 'l-Kur'ô.n adlı bir çalışma yaparak Ba
kıllani'nin i'caz görüşünü belirlemeye ça
lışmış (Beyrut 1978). Muhammed b. Ab
dülazlz ei-Avaci de Medine'de ei-Camia
tü'I-İslamiyye'de İ'cô.zü '1-Kur'ô.n 'inde 
Şey]Jilislô.m İbn Teymiyye ma'a'l-mu
]farane bi-Kitabi İ'cô.zi'l-Kur'ô.n li'l-Bô.
]fıllô.ni adıyla bir yüksek lisans tezi hazır
lamıştır ( 1414/1993). 
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