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(ö. 1937) 

Kur'an-ı Kerim'in mucize 
oluş yönlerini inceleyen eseri. 
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Müellifin Tari]] u fıdfıbi'l- 'Arab adlı üç 
ciltlik eserinin ll. cildi olup sonradan bazı 
değişikliklerle müstakil kitap haline geti
rilmiştir. Tam adı İ'cfızü'l-f>.ur'fın ve'l
belfıgatü'n-nebeviyye olan eser, uzu~' 
bir girişin ardından Kur'an'ın erişilmez üs
tünlüğü ve Hz. Peygamber'in belagatı ko
nularını ele alan iki bölümden meydana 
gelmektedir. Girişte Kur'an tarihi ve Kur
'an ilimlerine dair genel bilgilere yer ve
rilmiştir. Özellikle kıraat vecihleri, yedi 
harf meselesi, Kur'an'ın Arap diline tesi
ri, edebi yönü ve çeşitli ilimlerle ilişkisi 
gibi konuların işlendiği bu kısmın sonun
da, "Serairü'I-Kur'an" başlığı altında Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa'nın aynı adı taşıyan 
kitabının tanıtımı da yapılmıştır. 

Eserin asıl bölümü Kur'an'ın i'cazı me
selesine ayrılmıştır. Burada i'cazın tarifi 
verilerek insanı aşan ve onu aciz bırakan 
özelliği vurgulanmış. i'cazın Allah'ın irade
siyle ve zaman dilimleri içinde farklı boyut 
ve şekillerde gerçekleştiği belirtilmiştir. 
Ayrıca bir surenin dahi benzerinin yapıla
mayacağı yönünde Kur'an'da yer alan be
yana karşı Müseylimetülkezzab, Esved el
Ansi, Thleyha b. Huveylid, Secah bint ei
Haris. İbnü'I-Mukaffa', Nadr b. Haris, İb
nü'r-Ravendl. Ebü't-Tayyib ei-Mütenebbl 
ve Ebü'I-Aia ei-Maarrl'nin teşebbüste bu-

. lundukları. ancak bunlardan hiçbirinin ba
şarıya ulaşamadı ğı bildirilmiştir. Öte yan
dan Kur'an'daki i'cazın, onun .üslubunun 
yanı sıra harf ve kelime dizisinde de yer 
aldığı ve Kur~an'daki harflerin okunuşu 
esnasında seslerin lisanl nağmeler şeklin
de çıktığı kaydedilerek bu özelliğin başka 
hiçbir metinde görülmediği vurgulanmış
tır. Birinci bölümün sonunda Kur'an'daki 
belagatın i;caz seviyesinde olduğuna işa
ret edilmiş, bu konuda önceki alimierin 
görüşleri ve eserleri zikredilmiş. çeşitli 
ayetterin belagat yönlerinden örnekler 
verilmiştir. Kitabın "ei-Belagatü'n-nebe
viyye" başlıklı ilave bölümünde Hz. Pey
gamber'in i:ıelagatı ele alınmış. onun sac 
natlı söz söylemeye gayret göstermediği 
belirtilerek ifadeterindeki fesahate dikkat 
çekilmiştir. Önceki alimierin görüşlerine 
de yer veren müellifin VaJ:ıyü '1-]f.alem adlı 
eserinde mevcut, ResGl-i Ekrem'in fesa
hatiyle ilgili geniş açıklamaları bu bölüm ün 
devamı ve tamamlayıcısı mahiyetindedir. 
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ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren pek çok ese
rin kaleme alındığı bir sahada Rafil'nin 
yaptığı bu çalışma, hem önceki ulemanın 
görüşlerini aktarması hem de orijinal sa
yılabilecek yeni hususlara işaret etmesi 
bakımından Kur'an ilimleri ve tefsir usu
lünü ilgilendirdiği gibi, Mu'tezile başta 
olmak üzere çeşitli mezhepterin bu konu
daki görüşlerini irdelemesi yönüyle ketarn . 
ilmiaçısından da önemli bir kitaptır. Eser
de daha çok Hattabi'nin Beyfınü i'cfızi'l
Kur'fın ve Abdülkahir ei-Cürcanl'nin De
lfı'ilü'l-i'cfız adlı kitaplarının etkisi görül
se de zaman zaman Cahiz, Muhammed b. 
Zeyd ei-Vasıtl. Ali b. lsa er-Rummanl. Ba
kıllanl, Fahreddin er-Razi, İbn Ebü'I-İsba' 
ve ibnü'z-Zemelkanl gibi alimlerden de 
faydalanılmıştır. Ancak genellikle ağır ve 
bazan muğlak bir dille kaleme alındığın
dan eserin anlaşılması güçlük arzetmek
tedir. 

İlk defa 1914 yılında Kahire'de yayım
Ianan İ'cfızü'l-Kur'ô.n'ın günümüze ka
dar Kahire ve Beyrut'ta birçok baskısı 
gerçekleştirilmiştir. İlim, edebiyat ve si
yaset çevrelerinde yan kı uyandıran esere 
dönemin meşhur siyasetçiterinden Sa'd 
ZağiCıl bir takriz, Reşld Rıza da bir takdim 
yazmıştır. Bununla birlikte kitap özellikle 
Abbas Mahmud ei-Akkad ve İsmail Maz
har gibi edebiyatçılar tarafından eleştiril
miştir (Mustafa eş-Şek'a, s. 58; Fethi Ab
dülkadir Fer!d, s. 262-267). Fethi Abdül
kadir Ferld Belô.gatü'l-Kur'fın fi ede
bi'r-Rfıfi'i adıyla bir çalışma yapmıştır 
(Kahire 1985). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mustafa Sadık er-Rafil, i'cazü'l-~ur'an, Ka
hire 1381 / 1961 ; Brockelmann, GALSuppl., lll, 
75; Şevki Dayf, el-Edebü'l-'Arabiyyü'l-mu'aşır 
fi Mışr, Kah i re 1979, s. 242-245; Ahmed ismai
loviç. Felse{etü'l-istişrak: ve eşerüha fi'l-edebi'l
'Arabiyyi'l-mu'aşır, Kahire 1980, s. 367-373; 
Mustafa eş-Şek'a, Muştafa Şadık: er-Rafi'1 kati
ben 'Arabiyyen ve müfekkiren islamiyyen, 
Beyrut 1983, s. 53-69; Abdülkerim Osman, Me
'alimü'ş-şek:afeti'l-islamiyye, Beyrut 1984, s . 
457-461; Mustafa el-Cüzü. Muşta{ti. Şadık: er
Ra{i'1, Beyrut 1985, s. 57-58, 77-80; Fethi Ab
dülkadir Ferid. Belagatü'l-~ur'an fi edebi'r-Ra
fi'1, Kahire 1985, s. 77 -267; Abdüssettar Ali es
Sutühi, el-Canibü 'l-islamf fi edebi'r-Rafi'1, Ka
hire 1409/1988, s. 65-94; Mustafa Nu'man el
Bedri, er-Rafi'iyyü'l-katib beyne'l-muf:ıafa?a 
ve't-tecdld, Beyrut, ts. (Darü'l-cil). s. 261-265; 
Erol Ayyıldız, "Mustafa Sadık er-Rafi'l'nin Haya
tı, Edebi Cephesi ve Eserleri". UÜ ilahiyat Fa
kültesi Dergisi, ll, Bursa 1987, s. 27 -35; a.mlf., 
"Mustafa Sadık er-Rafi'i'nin Arap Edebiyat Th
rihi Adlı Eserinin Tetkiki", a.e., lll ( 1991 ). s. 131-
139; a.mlf., "Rafi'l'nin İ'cazu'l-Kur'an'ı ve Arap 
Edebiyatı Tarihi'nin Son Cildi'nin Tetkiki", a .e., 
lll (1991). s . 141-149. !Al 

f!!bJ MUHAMMED ARUÇİ 

L 

İCBAR 
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Dinin ve hukukun tanıdığı 

bir yetki kullanılarak kişinin 
caiz ya da gerekli olan bir işe 
zorlanması anlamında terim. 
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Sözlükte "bozuk olan bir şeyi ıslah edip 
düzeltin ek; birine zor kullanarak iş yap
tırmak" anlamlarına gelen cebr kökün
den türetilen icbar kelimesi "zorlamak, 
zor kullanarak bir kimseyi bir işe sevket
mek" demektir. icbarın fıkıh literatürün
de yine bu çerçevede bir anlam kazandığı, 
hatta ikrah ile zaman zaman eş anlamlı 
olarak kullanıldığı görülür. Ancak sözlük 
anlamları birbirine yakın olsa da ikrah ile, 
bir kimsenin cebir ve tehdit kullanılarak 
yapmasının dinen veya aklen caiz olmadı
ğı ya da normal şartlarda razı olmayacağı 
bir işi yapmaya zorlanması , icbar ile ise 
bir kişinin meşru bir yetki kullanılarak 
dinen veya akl en caiz ya da gerekli bir işe 
zorlanması kastedilir. Bunun için de çok 
kesin bir ayırım olmamakla birlikte bir 
şahsın dinden çıkmaya, içki içmeye, malı
nı satmaya, karısını boşamaya zorlanma
sı ikrah ; küçük çocuğun namaz kılmaya, 
kızın evlenmeye. hacizli borçlunun malı

nı satmaya zorlanması da icbar terimiyle 
karşılanır. ikrah ile icbar arasındaki fark 
da esasen zor kullanımının hukuka uygun 
olup olmaması noktasında yoğunlaştığın 

dan literatürde zorlamaya konu olan şey 
açısından ikiye ayrılarak terim anlamın
daki ikraha "haksız ikrah" (el-ikrah bi-gay
ri hakkın). icbara da "haklı ikrah" (el-ikrah 
bi-hakkın) da denilir. 

İslam'a Girişte. Allah katındaki yegane 
dinin İslam olduğunu. İslam'dan başka 
bir dine tabi olmanın kabul görmeyece
ğini ifade eden ayetler (Al-i im ran 3/I 9, 
85). İslam'ın cihad. tebliğ, emir bi'l-ma'
rCıf nehiy ani'l-münker gibi ilkeleri, insan
Iarın ancak müslüman olmakla hidayete 
ereceği ve bu yönde çaba sarfetmenin 
dini bir ödev olduğu yönündeki ortak ka
bul, ilk bakışta insanların zor kullanılarak 
müslüman edilmesini haklı ve gerekli 
göstermekteyse de konuya bütün olarak 
yaklaşıldığında böyle olmadığı görülür. 
islam inkarcılığa, şirke ve putperestliğe 
karşı amansız bir mücadele açmış, bu ke
simin hidayete kavuşmasını cihadve teb
liğ siyasetinin temel hedefi seçmiş olmak
la birlikte yeryüzünde bulunan herkesi 
zorla müslüman yapma gibi bir amaç 
gütmemiştir. Kur'an'da Hz. Peygamber'e 


