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BAKILLANİ'NİN EL-İNTİSAR Lİ-NAKLİ'L· KUR'AN'I 

Doç. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK 

Kadı Ebu Bekr Baıkı!Uın.i'nin ( 403/ 1013) Nektü'l-İnıtisar li
Nalkli'l-Kur'an'ı Dr. Muhammed Zağlfıl Selam tarafından taıhkik 

edilerek neşredilmiş bulunmaktadır. (1971- İskenderiye) Sörlro
nusu eser 445 sayfa olup bunu 51 sayfası Dr. M. Z. Selam'ın Bakıl
Iani ve onun Kur'an ve i'cazıyla ilgili araştırmalarına ayrrlan mu
kaddimeyi teşkil ediyor: Dr. Selam mukadıdimede Bakıllani'nin 

yetişmesini, fikri teınaoyülünü (oS. 1-8), · Kur'an'ın beyan ve i 'cazının 

Bakıllani'ce incelenmesini (s. 8), Kur'an ve ş.iir arasındaıki duru
mu, Bakıllanl'nin l'cazu'l~Kur'an kitabını, bu kitaptaki Kadi Ebu 
Bek-r'in metodunu (s. 27) ele alıyor: Bakıllani'nin Kur'an'ın i;ca
zını tedkikte getirdiğ;i yeniliık, mevzu ile san'at birliğini sağlamış 
olma-sıdır. O Kur'an'ın i'cazmı ortaya korıken bir sureyi ele alıp 
ondaki san'at ve mevzu birliğini aksettirmi.ş:tir. (s . 28) Ayni metodu 
şiire' tatbik eden de Bakıllani'dir. (s. 29-33) Sözü edilen metodun 
Kur'an'a uy:gulam~ı ve Nemi suresinin misal gösterilişi Bakıllani'nin 
Kur'andan bir surey.i san'at ve mevzu yönünden vahdet (birlik) 

edişinin bir sonucudur. (s. 33-38) BakıHani Kur'an'ın i'cazını 

ele alış-la Belagat ve Bedi'de ihtilal yapmı-ştır. (os. 38-41) 
Ebu n Kur'an'ın ifadesi hakkındaki gijrüşü, günümüz 

.ı söz (lafız) üzerindeki görüşlerine yaklaşır. (s. 41) 
at_ nazarıiyesi e.d~p ve şairlerin kendi iç dünyalannı 

aksettinneleri şeklindedir. (s. 42-45) Fakat Kur'an Ke
an müsıtesnadır. O bu konuda miıkya-s ve misal olamaz. 

vu.uı:ı.u O Beyan'ın en yüce mevki ve merıtebesindedir. (s. 42). 

,. ,- Kur'an ilimlerinde önemli bir yer iş.gal eden, (s. 46) İ'cazu'·l· 

.--Kur'an kiıtabının tamamlayıcısı olan, C. SuyCıti'nin kit~plarında ve 
özellikle el-İtkan'ında, B. Zerıkeşi'nin el-Burhan'mda kendisjnden 
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nakiller yaptıkları BakılHini'nin el-İntisar li-Nakli'l- Kur'an kita
bının muhtasarı olan bu eser Hicri 7.-8. asırlarda Abdu'l-Celil b. 
Ebi Bekr es-Sabfınt tarafından istinısah eCUli.p İskenderiye Belediye 
Kütüphanesinde'ki 828 numaralı nüshasından tahkik edilerek neş
redilmi~tir. (50-51). 

· El-İnıtisar li-Nakli'l-Kur'an'ın ilk ci.iz'ünden bir nüshanın İs· 

tanibul Beyazıt Külüphanesinde (No: 18671/6) bulunduğunu, tanıt· 
masını yaptığımız eserin tahkikeıdicisi Dr. Selam'ın bu nüshayı gör
mediğini ayrıca kaydedelim. (s. 5). 

Nektü'l-İntisar li-Nak.li'l-Kur'an'm birinci bölümü Kur'an'a 
Kur'an, sureye sure, ayete ayet denmesine ayrılmıştır. (s. 56-58). 

tkinci bölümde Kur'an'ın nakliyle ilgili bilgi verilirken Kur'· 
an'ın mu'cize oluşuna üç yönden açıklık getiriliyor. Bunlar: a) 
nazmının hayret vericiliği, b) gayıbten haber vermesi, c) geçmiş
teıkilerin hallerinden bilgiler sunması biçiminde özetleniyor. (s. 59) . 

Üçüncü bölüm Besmele, Nas, Felak sureleri ile · Kunut duala
rına ayrılmış, ayrıca s.ure ve ayeıtlerin tertibi , sayılan hakkında 
bilgi veriliyor, Kur'andan ilk inen ayetler araştırılı)'Qr. (s. 71-94). 

Dördüncü· bölümde Rafizilerin Kur'an hakkındaki itirazları 

ele alınıyor. (s. 95-100). 

Beşinci bölüm Selef'ten rivayet edilen şazlara ayrılmıştır. (s. 
101-102) . 

Altıncı bölüm mensuh ayetterin incelenmesine tahsis ediliyor. 
(s. 103-108) . ~· 

_/ 
Daha sonraıki bölüm ~Kur'an'ın yedi harf üzerine nazil oluŞc{ı 

meselesini kendine konu ediniyor, (s. 109-113) ve bu yedi hı(otf..in 

anlamı araştırmaya mevzu .ediliyor-. (s. 114-119) A.~-konu -Jyedi 
kıraat şeklinde inceleniyor. (s. 120-123) . . 

Kinaye ve lahn meseleleri ayrı birer bölümde ine .rek bu 
husustaki görüşler o·rtaya J«:ınuy.or. (124-134). 

Lügat yönünden Kur'an'a itiraz ve karşı gelmeler ayrı bir ko
nuda ele alınarak misallerle mevzuya açıklık .getiriliyor. (s. 135-itl) 
Eserin bu uzun bölümünde Kur'an ayetlerinin B!kıllani'ye özgu '· 
tefsirini görüyoruz. ·-
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Kur'an'daki tekrarların ve bunlann faydalarına ayrılan bölüm
de bunların yararlı ve yerinde birşey olduğu Kur'an'dan, hayattan 
ve şiirden verilen örneklerle teyid ediliyıor. (s. 212-239). 

Kur'an'da noksanlık olduğunu iddia eden Rafizilere cevap ve
rildikten sonra (s. 240-241) Kur'an'ın Hz·. Peyıgamber S. için mu'ci
ze oluş keyfiyeti ele alınıyor ve burada özelli·kle Bakıllani'ye has 
mu'cize anlayışından hareketle ·anun benzerini getirmenin insanın 
gücü dahilinde olmadığı belirtiliyor. Çünkü insanda kendine özgü 
bir kıudret yoktur. Kudretin gerçek sahibi Allah'dır. Yegane Kadir 
olan Q'.dur. Öyleyse kulun kudreti dahilinde olan bir mu'cizeden 
söz edilemez. Bahis konusu ba.ıbta B.akıllfmi Kur'an'ın mu'cize olu
şunu veciz bir şekilde dile getiriyor. (s. 242-248) Bu bölümü taki
ben Kur'an'ın diğer arab ketamından farklı oluşuna temas edili
yor ve Kur'an'ın Belagat ve Beyan yönünden incelenmesine ayn 
bölümler tahsis ediliyor. (s. 249-271). 

Hususi bir bölümde şiirlerle misaller verilerek Kur'an'ın şiir 

olduğu iddiası reddediliyor. (s. 272-285). 

Mu'tezilenin arablann Kur'an'ın benzerini getirmelerine kud
retleri olmakla birlikte bundan vazgeçtiklerine dair görüşleri, Ba
kıllani'nin kelami görüşleri açısından kendine has üslupla cevap
landırılıyor. (s. 286-306). 

Ganınik hadisesi de eserde ayrı bir bölüm oluş.turrnaktadır. 

Bu hadiseye çeşitli yönlerden bakılarak değişik görüşler serdedi
liyor. (s. 307-311). 

Hz. P_eygamber'in S. Kur'an'ı unutup unutmaması meselesi ile 
Kur'an'ı iki levıha arasında ilk toplayanın kim olduğu meselesi de 
kitapta yer alan konulardandır. (s. 312-320). 

Lafız olmaksızın mana üzerine kıraatın ibtali meselesine de 
yer verilen kitapta, farsça ile kıraatın caiz olmasının ibtalinc man
tık! bir şekilde temas ediliyor. (s. 321-352) . 

. f' ıa sonraki bölümlerde, Hz. Bbu Bekr'in R. mushafı topla
ıushafın üzerine y~zıidığı şey, Hz. Osman'ın R. Kur'fm'ı top
bu · hususta Hz. lbn Mes'fıd'la ilgili bilgi verme, Hz. Os-

ma R. Hz. Zeyd b. Saıbit'i R. Kur'an'ı t~plama heyetinin baş-
kanı seçmesi ile ilgili konular ince1enmek!tedir. (s. 353-383) . 

431 



Kur'an'ın hangi lügatle indiği, Şam, Medine ve Iraklıların 
ihtilaf ettikleri harfler ayn birer bölümde yer alırken (s. 384-395) 
Haccac b. Yusuf'rm Kur'an'la ilgili tasarrufuna temas ediliyor. 
(s. 396-399) . 

Kıraat hususundaki ihtiliif'lar, Hz. Osman'a R. tarizlerle yedi 
kıraatla ilgili anlaşmazlıkların yer aldığı son üç bölümde eser sona 
ermektedir. (s. 400-443). 

Son sayfada Bakıllani'nin eserini ihtisar eden Ebu Abdullah 
Muhammed b. Abdullah Sayrafi'den söı.edilmektedir. 

Eser özel olarak Kur'an ilimleriyle uğraşan, genel olarak İs

H'ımi ilimler salhasında araş.tınma yapanların isüfade edeceği iLk 
kaynak eserlerden olması bakımından önem taşımaktadır. Bu öne
mi eserin Kadi Ebu Bekr el-Batkıliani gibi Sünnet ve Cemaaıt Ehline 
mensup değerli bir bilgiı{e ait olması arıttır.maoktadır. Kur'an Tarihi 
açısından üzerinde durulması gere;ken söz konusu eserin Beyazıt 
asıl nüshasının, bu tan"ıtmasını yaptığımız neşirle karşılaştırılarak 
yayımlanması ve ilim düni)'asına sunulması yararlı ve yerinde bir 
iş olur. 

432 


	Button1: 


