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Mustafa Sadık er-R!ifi'l tarafından kaleme almmı iiç cild/ik ''Arap Edebiyat 
Tarihi" alammn ilk eserlerindendir. Burada aym komıda yazılmış olan diğer kitap
lardan farklı bir yöntem takib edilmiştir. Eser, Calıil(}')'e döneminden itibaren 
muayyen edebf devirleri kronolojik sıraya göre incelemekten ziyade, Arap dilinin 
swf nalıiv, belagat v.b. bölümlerine ait konular lıakkmda çeşitli bilgiler venııekte
dir. 

Kı ır' mı 'm İ'cazı ve Rasulıı!falı 'm belagatine ta !ıs is edilen ikinci cildi, birinci
nin devamı olmakla beraber, aym zamanda miistakil bir çalışma mahiyetindedir ve 
bu özelliği dolayısı ile ayrı olarak da basılmıştır. 

"Histoire de la Litteratııre Arabe" redigee par Mo11staplıa Sadıq er-R!ifi'f est 

/'un des premiers o11vrages de son domain c. Dans ce livre, l'auteur a suivi wıe met
lıode assez dıfferente parce qu'il a donne des colllıaissances se rapp01tant lq nıor
plıologie, la syntax, la retlıorique exe. de la lmıf:,rzte arabe plutôt que d'et11dier clıro
nologiquenıcnt /es periodes filleraires depuis de l'epoquc d'lgnorance. 

* Doç. Dr.; Uludağ Ün iv. İl alıiyat Fak. Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 
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Le deıcdeme tome de cet ouvrage, destine a t'fcaz du Coran et la retlıorique 
du Proplıete, est wıe suite du premier, nıais poıutant il semble, pour ainsi dire, 
comnıe llll travail separe. C'est la raison pour laquelle il a ete indepandanıment 
imprime. 

Eserin Yazılışı: 1907 yılında Kahire Üniversitesi açılıp öğretime başladığı 
zaman Rafi'l orada, Arab edebiyatı ve tarihi konularında verilecek derslerden 

çok şeyler bekliyor, yapılacak ilmi neşriyat vasıtasıyla yeni bilgiler kazanacağını 

ümit ediyordu. Fakat kuruluşu ve öğretime başlayışı üzerinden iki sene kadar bir 

zaman geçtiği halde üniversite, Rafi'l'nin beklediği orijinal bir eser neşredebilmiş 

değildi. 

Bu durumu gören Rafi'i, bir müddet sonra, Üniversiteyi hedef alan bir 

tenkit neşrctti 1 . Bir taraftan hocaları, diğer taraftan Ara b dili ve edebiyatı ders

lerinde takip edilen metodu sert bir şekilde eleştirdİğİ bu yazı, kısa zamanda te

sirini gösterdi ve Üniversite kurulu toplanarak, devrin ediblerini Arap edebiyatı 

konusunda bir eser hazırlanıağa davet etti. Bu davet bir nevi müsabaka ilanı nıa
nasına gelmektcydi ve kazanan eserin müellifine yüz Mısır cüneyhi veritccekti. 

Eserin hazırlanınası için tanınan süre ise yedi aydı2. 

Ortaya konulan ödülün, o zamana göre küçümsenmiyecek bir meblağ ol
masına rağmen, Rafi'l'nin bu davetten pek memnun olmadığını, telif edeceği 

esere mukabil, Edebiyat Fakültesine hoca olmak istediğini öğreniyoruz. Nitekim 

bu isteğİn saiki ile ikinci defa neşrettiği tenkid yazısında şunları söylemektedir: 

"Üniversite yöneticileri hazırlanacak eserin tedrisini müellifine değil, başkasına 
vermek istiyorlar. Öyleyse eseri, niçin okutacak kişiye yazdırmıyorlar? Bir kimsc

nin araştırma yapmağa ve okutaeağı dersin maddelerini çeşitli kaynaklardan top

lamağa iktidarı olmadan, sadece belli bir kitaptaki bilgileri talebeye vermesini, 

hocalığın şartı olarak yeterli mi görüyorlar?'ı3. 

Rafi''i, sözkonusu yazısının devamında, böyle bir eserin yazılınası için da

vctiye çıkaranların, büyük sıkıntı içinde olduklarını ve yarışma bahanesi ile onu 

elde etmeğe çalıştıklarını belirtiyor ve bu şartlarda yapılan bir daveti reddettiğini 
açıklıyordu. 

Onun bu ikinci yazısı üzerine Üniversite, müsabaka şartlarını değiştirerek 
yeni bir ilan neşretmişti. Buna göre kazanacak eserin müellifine verilecek ödül 

iki katına çıkarılıyor ve eserin hazırlanması için tanınan süre de, iki yıl olarak bc
lirleniyordu 4 . 

ci-Aryan, a.g.c., s. 65. 
2 A.y. 

3 ci·Aryan, a.g.e., s. 65. 
4 a.g.c., s. 66. 
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Bunun üzerine Rafı'!, 1909 yılınırı ikinci yarısından itibaren adı geçen ese

rin telifine başlamıştır. 

Eserleri arasında edebi yönü ile olduğu kadar, ilmi cephesi ile de temayüz 

eden "Tarihu Adabi'l-Arab", işte bu saikle ve bu şartlar altında yazılmıştır. 

Telifi ile ilgili bu açıklamadan sonra, asrımızın başlarında Arap Edebiyatı 

Tarihi ismi ile yazılan ilk eser olması dolayısı ile ayrı bir ehemmiycle sahip olan 

bu eserin tanılılmasına geçiyoruz. 

Birinci Cild: En son baskısı 1974 tarihinde Lübnan'da yapılmış olan "Ta

rihu Adabi'l-Arab"ın birinci cildi, Rafi'!'nin talebesi olan Muhammed Sa'ld el

Aryan'ın bir önsözü ilc başlamaktadır. Aryan burada, kitabın biraz önce temas 

ettiğimiz yazılış sebebinden ve ilk baskısından bahsetmektedir. 

Aryan'ın takdiminden sonra yer alan mücllifin önsözünde ise, eserin teli

finde takip edilen metod açıklanmaktadır. Gerçekten Rafi'!, bu eserinde, kendi
sinin de beyan ettiği üzere, daha sonraki yıllarda yazılan Arap edebiyatı tarihleri

ninkilerden farklı bir yöntem uygulamıştır. Hatta onun eseri, kendisi gibi Mısır 

Üniversitesinin açtığı müsabaka dolayısı ile çalışınağa başlayan ve hazırladığı ese

rini "Tarihu Adabi'I-Lügati'l-Arabiyye" ismi ile neşreden muasırı Corci Zeydan'

ın metodundan daha farklı bir şekilde yazılmıştır. 

Gerek Corci Zeydan'ın adı geçen eserinde, gerek daha sonraki yıllarda 

yazılmış olup bu gün elimizde bulunan diğer edebiyat tarihi kitaplarında, Arap 

edebiyatı, başlangıcından günümüze kadar beş devir halinde incelenmektedir: 

1- Cahilliyye devri 

2- Sadr-ı İslam ve Emeviler devri 

3- Abbasller devri 

4- Türkler devri 

5- 1797'dc Fransa'nın Mısır'ı istilii etmesi ile başlayan ve günümüze kadar 

süren yeni devir. 

Rafi'l'nin bu taksim ve tertibe yabancı olduğu sanılmamalıdır. Çünkü o, bu 

taksimin "Litlcraturc" adını verdikleri kendi edebiyatiarına kıyasen Avrupalı 

müsteşrikler tarafından yapıldığını kaydettikten sonra, takip ettiği yolu şöyle açı

klıyor: "Biz eserimizin telifinde, inceleme ve araştırma açısından hiç bir güçlük

ten kaçınmadık ve işin kolay yönünü tercih etmedik. Bilakis uzun süren yorgun

lukları göze aldık ve büyük sıkıntılara katlandık. Hazırladığımız eser için, bir har

finden dahi istifade edebileceğimiz bütün kitapları gözden geçirdik"5. 

5 er-Rafi'l, Tarih u Adalıi'l-Arab, Beyrut 1974, c. 1, s. 27. 
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Bu uzun yorgunluklara ve bir harfinden dahi istifade edilebilecek eserle

rin gözden geçirilmesine, müellifin, kendini, belli ve sınırlı konulara göre yazma 

zorunluğu içinde hissetmeyişi de eklenince, okuyucuyu şaşırtan bir bilgi yığını or

taya çıkmaktadır. Nitekim Aryan'da bu hususa şu sözleri ile işaret etmektedir: 

"Rafi'i'nin Arap Edebiyatı Tarihi'nin birinci cildini on sene kadar önce oku

duğumda, kendi kendime şu soruyu sormuştum: Müellif, Araplar ve Arapça 

hakkında bu kadar bilgiyi nerede ve ne zaman toplayıp da bu kitapta bir araya 

getirebilmiştir?" 6. 

Gerçekten Rafi'!, biraz sonra da temas edeceğimiz üzere, bu eserinin teli

finde çok serbest hareket etmiş ve edebiyat tarihi dışında, Arap dilinin, sarf, na

hiv ve belagatine dahil konulardan uygun gördüklerine geniş yer vermiştir. 

Arap Edebiyatı Tarihi'nin birinci cildi, iki bölümlük bir giriş ile, iki bab

tan meydana gelmektedir. 

Girişin (temlıid) birinci bölümünde "EDEB" kelimesi, bazı müştakları ile 

birlikte tarihi seyri içinde incelenmektedir7
. Burada, hemen hemen eserin tama

mına hakim olan ve okuyucunun dikkatini çeken husus şudur: Rafi'!, eserin bö

lümlerini ve bablarını, bir kısmı uzun, bir kısmı nisbeten kısa makaleler halinde 
incelemiş gibidir. Mesela birinci bölümün ilk başlığı olan "el-EDEB" kelimesi, 

takriben yedi sayfalık bir makale görünümündedir. Bundan sonraki "el-Müeddi

bi'ın" başlığını taşıyan iki buçuk sayfalık kısım da, keza aynı intibaı vermektedir. 

Girişin ikinci bölümü ise, birinciye göre daha kısadır ve burada, Araplar, 

Arap ülkeleri, Arapların aslı ve tabakaları incelenmektedir. 

İki bölümden oluşan girişten sonra, birinci cik!, iki bab halinde tertip 

edilmiştir. Birinci babın ana başlığı "Diller ve Arap Dili"8 adını taşımaktadır. 
Bundan sonra, yukarda da belirtildiği üzere, konular daha küçük başlıklar altın

da ve her biri müstakil birer makale planında ele alınmaktadır. 

Rafi'l bu bölümde dillerin menşeini, doğuşunu, Ari, Sami ve Turani diJieri 

ayrıntılı bir biçimde ve Avrupa'da yapılan çalışmaları da dikkate alarak incele
mektedir. Aşağıya aldığımız şu cümlelerinde zikrettiği bazı kelimeler onun batı 

diilerini bilmemesine rağmen, onlarda yapılan çalışmalardan haberdar olduğunu 

göstermektedir. Şöyle diyor: "Avrupa'lı ilim adamları, dinleri ve adetleri incele

mişler ve bunların birbirlerine olan tedahüllerini tayin etmek için bir mukayese 

yapmak istediklcrinde, dillere müracaat etmek ve onları incelemek zarureti ile 

karşılaşmışlardır. Böylece iki ilim doğmuştur. Bunlardan birincisi dilbilim (La 

6 el-Aıyan, Tarih u Adabi'l-Arab, c. 3, s. 7, 8. 

7 er-Rafi'l, a.g.e., s. 31. 

8 a.g.e., s. 55. 
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philologic), ikincisi ise, mukayeseli mitolojidir9
. (La mythologie comparce). 

Rafi'l "el-Lügatü'l-Ammc" başlığı altında Esperantolara yer vermekte, bu 

arada Muhiddin İbnu Arabl'nin, Sufıyyenin kullanması için, kelimelerini Arapça, 

Farsça ve İbraniceden alıp meydana getirdiği ve "Belcybclan" = Muhiddin Dili 

adını verdiği bir dilden bahsetmcktedir10. 

Timurlenk'in, Ordu dilinin meydana gelmesi için yaptığı çalışmalara; 19. 

:ısırda Zamenhof'un Espcranto'yu bulmasına yer verdiği bu bölümden sonra, Sa

ml dillere ve onların menşeine geçmektedir. 

Bu kısımda Rafi'l'nin, Arap elilinin aslını ve onun İbranice, Süryanlce v.b. 

gihi diğer kardeş dillcrlc olan yakınlık ve benzediğini ineelediğini görüyoruz. Bu

rada, bu dillerde kullanılan bazı fiil kalıplarına ve özellikle zamiriere ait örnekler 

verilmekte ve bunların Arap dilindeki karşılıkları da zikredilerek mukayeseler 

y~ıpılmaktadır. Ayrıca 108. sayfada da Arapçadaki sülasl mücerred ve mezld fil

lerle, bunların Süryanlce ve İbranicedeki mukabilleri kaydedilmektedir. 

Rafi'l'nin bu bölümele verdiği malumat, kanaatinıizce edebiyat tarihinden 

ziyade, dillerin tarihi ve mukayeseli bir etüdü olarak tanımlanan lenguistik ilmi 

çerçevesine konulabi!ir. Gerçekten Rafı'! bu bölümde, bir edebiyat tarihçisinden 

çok, bir linguist, fonetisyen ve gramerci olarak görünmektedir. Çünkü Arap dili

ni incelediği gibi, onun seslerini de incelemekte; ibdal, sonu "ya"lı sülasl fiilierin 

ism-i nıefGlü, mütekellim "ya"sına muzaf olan "clif-i maksur"e v.b. gibi gramer ko

nularına da temas etmektedir1 1
. 

Birinci ciklin ikinci ve son babı ise, tamamen rivayet ve rav'ilcrc tahsis 

edilmiştir. Rafi'! burada, rivayetin tarihi menşei hakkında bilgi verdikten sonra, 

Cahiliyye devri rav'ilcrinin meşhur olanlarından bir kısmının isimlerini saymakta 

ve İslamiyetten sonraki rivayet ilmine geçmektedir. Rafi'i bu bölüme şöyle 
başlıyor: "İslam elini gelip ele, hükümler kitap ve sünnete irca edilmeğe başlanın

ca, ashab, dinele daha derin anlayış sahibi olmak için Resulullah'a müracaat et

meğe ve bilmediklerini onelan öğrenmeğe başladılar. Bunu, doğruyu bulmak ve 

hatadan sakınmak için yapıyorlardı. Resulullah'ın meclisleri, ilim halkaları tar

zında idi. İslam tarihinde, ilk öğretmen odur ve kendisinin yazdırıp, Ebubekir'de 

bulunan ilmi mücllcfata benzeyen risaleler ilk defa ondan saclır olmuştur. Onun 

vefatından sonra ise rivayet ilmi başlamıştır12 • 
Ancak burada işaret etmeliyiz ki, Rafi'l, "Haclisin Tedvini", "Hacliste İs-

9 a.g.c., s. ü8. 

1 O a.g.c., s. 71. 

11 Rafi'i yukarda adı geçen konularda, Tay, Tcnıinı v.b. gibi nıuhıclif Arap kabilelerinin farklı 

uygulamalarını zikrcınıckte ve örneklerle bunları açıklanıaktadır. 

12 a.g.c., s. 274. 
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nacl" başlıkları altında rivayetin sadece ilmi cephesinden bahsetmekle yetinmez. 

O, "Rivayctin Edebiyatla ilgisi" başlığını taşıyan kısımda, şiir, haber, neseb, 

eyyam, makamat v.b. gibi türlere dair edebi rivayete de girmekte ve bu bölüm 

adı geçen konulara ait çok teferruatlı malumatla sona ermektedir. 

Rafi'l'nin tetkikimize konu olan bu eserinin, sadece fihrist kısmının 16 
sayfa kadar tu tt uğu nu ve bu sayfaların tıpkı metin içindeki harf karakterleri ve 

satır espaslan ile yazıldığını ifade edecek olursak, eserde ne kadar mülenewi ve 

değişik konular işlenmiş olduğu hakkında bir fikir sahibi olunabilir. 

Ancak müellifin de belirttiği gibi, bu eser Arap edebiyatının muayyen de

virleri dikkate alınarak yazılmış ve edebiyat tarihi değildir. O, içinde lengüistik il

minin, dialcktoloji, etimoloji ve morfoloji gibi muhtelif bölümlerine, bazan geniş 
ve derin, bazan kısa ve sathi olarak yer veren bir araştırma veya alfabetik ol

mayan bir edebiyat ansiklopedisi görünümündedir. Konular birbirlerinden farklı 

olduğu gibi, cildler arasında da bir irtibat yoktur. Nitekim bundan sonra inceliye

ceğimiz, eserin ikinci cildini teşkil eden "İ'cazü'l-Kur'an", adeta müstakil bir ki

tap hüviyetindedir. 

İkinci cild: Rafi'l'nin eserleri içerisinde en beğenileni hiç şüphe yok ki, 

Arab Edebiyatı Tarihi'nin ikinci cildini teşkil eden "İ'cazu'l-Kur'an ve'l-Bclaga

tü'n-Nebeviyye" dir. Bu eser okuyucuları nezdinde gördüğü rağbetten dolayı ayrı 

olarak da bir çok defalar basılmıştır. 

Rafi'lnin bu eseri, Mısır'da Arapça üzerindeki tartışmaların en yoğun ol
duğu bir dönemde telif edilmiştir. Bu itibarla o, ilmi ve ebedi değerinin yanısıra, 

o zamanki fasih dil muarızlarının görüşlerine karşı da kuweıli bir cevap teşkil 

eder. 

Rafi'i bu eserinde, önce beliğ bir üslubla Kur'an-ı Kerimi tasvir etmekte
dir. Ancak, burada, şu hususa işaret etmek faydalı olacaktır: Kur'an-ı Kerimin 

anlatılması için yazılan bu satırlarda kullanılan dil ve üslub, Rafi'i'nin, daha önce 

işaret ettiğimiz ve çeşitli tenkidlere maruz kalmış olduğunu belirttiğimiz üslubun 

benzeridir. Onun, kendi iç duygularını dile getirmek için yazdığı edebi yazıların
da, özellikle "Evraku'l-Ver d" "es-Sehabü'I-Ahmer", "Resailu'l-Ahzan" gibi, çok 

mübhem olmakla ilham edilen edebi eserlerindeki inşa! üslubun hemen hemen 

aynıdır. Bu üslubda, öyle hissedilir ki, şayet mana, kendi orijinal lafızları içeri

sinden çıkarılıp başka bir dile nakledilecek olursa, adeta eriyip, gidecek veya asli 

hüviyetini kaybedecektir. Bu hususun daha iyi anlaşılması ve üslub hakkında bir 

fikir vermesi için, o bölümün ilk birkaç paragrafını tercümesi ile birlikte zikret

mek istiyoruz: 
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KUR'AN 

Arş yönünden indirilmiş ayetler. Yer onlar sayesinde gök olmuş, onlar da 

yıldızları. Belki bunlar ilahi bir ordudur ki, kendisine fazilclten bayrak çekilmiş 

ve ona ruhlardan alaylar katılmış. Bu ordunun önünde kalbler kapatılmış da, o 

bunların kilitlerini kırmış. Gönüller ona teslim olmak istememiş de, onları ceb

ren ele geçirmiş. Onun yolundan, (insanları) ne de çok menetmeye çalışmışlar. 

Yukarıdan aşağıya doğru son hızı ile boşanan sele kim karşı durabilirmiş? Onu 

reddetmek için dilleri ilc karşısına çıkmışlar. Hayatım hakkı için, Allah'a kaderi

ni kim iade edebilirmiş? Ayak takımları ile onu tehdit etmişler, erkek develerin 

kuyrukları ile birbirlerine meydan okudukları gibi. İçinde her musibetten bir azı 

dişi bulunan hadiselerin bütün avurtlarını onun üzerine açmışlar. O, bir güneş 
nuru idi: Cahil kimse, serabına heves etmekten kendini alamaz. Fakat, bir dam

lasını bile kabına koyamaz, çocuk perdesini gerer, onu örtüsü ilc gizlemek ister. 

Sonra da görür ki, nur durmadan perdesini kaplamakta. O, Kur'andır. Dillerinin 

altında biriken ve sızan haberlere göre, kendilerince nice kuvvetli zanlarda bu

lunmuşlar ki, hakikatte bunlar, günahkar zanlardır ... " 

Rali'i bu girişten sonra küçük bir bölüm açmakta ve burada, esas itibari 

ile eserinde Kur'an-ı Kerirrıin dili, belagatı ve i'caz vccihlcri ile ilgili hususlardan 

13 er-Rafi'l, İ'cazü'l-Kur'an, s. 28. 
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bahsedcceğini .. , ama bunun için, önce Kur'an'ın tarihinin, cem' ve tcdvininin, kı

dial usullerinin ele alınması gerektiğini belirtmektedir. 

Cem' ve Tedvini: "Bu Kur'an yirmi üç küsur senede münecceınen indiril

miştir" 14 diye başlıyan bu ilk bölümde Kur'an-ı K erimin cem' i ve tedvini, mü

teferrik olarak nüzulünun hikmeti, nüzulün kısa surelcrle başlaması, müddeti, 

Kur'an katibleri; cem'i hususunda, bilhassa, Yemame savaşı ve Bi'ri Ma'une fa

cialarından sonra Hz. Ömer'in Hz. Ebu Bekir'e müracaatı, birlikte İstişareleri 

anlatılmakta ve kıraat ihtilaflarından, Kur'an'ın cem' ve tertib keyfiyctinden, 

muhtelif şehirlere gönderilen mushaflardan bahsedilıncktcdir15 . 

Bu kısımda yer verilen konular, kısaca bunlardan ibarettir. 

Bundan sonra eserde, kıraat ve eda usulleri, kıraatler arasındaki ihtil;lflar, 

kıraat-ı seb'a, kıraat alimleri, doğru kıraatın şartları incelenmekte; mütdkib say

falarda ise ''Kurcyş dili"16 , "Kur'an'ın Müfrcdatı'' 17 "Kur'an'ın lisana tesiri" 18 

"Kur'an adabı" 19, "Kur'an ve ilimler"20 "Serairu'I-Kur'an"21 gibi başlıklar altında 
daha ziyade tcfsir usulu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Hiç şüphe yok ki, bu geniş bölümlerde verilen malumatı, böyle bir incelc

mcnin sınırlı hacmı içerisinde, özet halinde dahi olsa, belirtmek güç, hatta im

kansızdır. Zira yukarıda zikredilen her balısin kendisine mahsus ve yek diğerin

den ayrılan bir hüviyeti vardır. Öyleki, her konu, gayet tabii olarak, kendi iç bün

yesi dahilinde mütecanis, ama manevi yönünden diğerlerinden farklıdır. Hatta, 

bazen, Kur'an'la ilgili eser tanıtılması dahi yapılmaktadır. 

Buna örnek olarak, 130. sahifedeki "Seriliru'l-Kur'an'' başlığını zikredebili

riz. Burada ilk bakışta, başlığın tesiri ile Kur'an'ın inceliklerinden ve sırlarından 

bahsedileceği zannedilmektedir. Halbuki daha ilk salırlardan itibaren anlaşıl

maktadır ki, muhteva, Rafi'i'nin bu mevzucla kendi düşündükleri ve duydukları 

ile değil, Gazi Ahmet Muhtar Paşanın, o yıllarda İstanbul'da basılmış olan "Se

rairu'l-Kur'an" adlı eseri ile ilgilidir. Rafi'i, birinci paragrafta bu Türkçe eseri ta

nıttıktan sonra, geriye kalan kısmı, tamamı ile, Muhibbüddin el-Hatib'iri, ayni 

eserin tercemesine ait iktibaslara ayırmakta ve son paragrafta da şunları yaz

maktadır: "Serairu'l-Kur'an kitabı, üç bölümdür: Birinci bölüm, alemin yaratı

lışının keyfiyeti ve hayat; ikinci bölüm, kıyamet günü ve arzın ömrünün sonu; 

14 er-Rafi'l, a.g;.c., s. 33. 
15 cr-Rafi'l, a.g.e., s. 36. 
16 a.g.c., s. 62. 
17 a.g.c., s. 71. 
18 a.g.e., s. 74. 
19 a.g.c., s. 93. 
20 a.g.c., s. ll 4 
21 a.g.e., s. 130. 
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üçüncü bölüm de, tekrar yaratılmaya müteallik mevzularla Kur'an'ı Kerim ayet
leri hakkındadır"22• 

Bu örnekten anlaşılacağı gibi, her balısin kendi başına bir İstikiali vardır. 

Şayet bunlar teker teker ele alınıp incelenecek olursa, yapılan çalışma eserin bir 
"muhtevasını" meydana getirme mahiyetinde olacaktır. Eserin başlangıcından 

140. sahifesine kadar olan kısmını, yani yarısından daha fazla bir bölümünü kap
sayan bu malumat hakkında şunlar söylenebilir: 

Eserin bu ilk bölümü, tefsir usulü konularına tahsis edirniştir. Burada zikr 

edilen malumatı, hemen hemen diğer bütün tcfsir usulü kitabiarında bulmak 

mümkündür. Bu açıklamarnızla, Rafı'i'nin eserinin söz konusu bölümünün ilgili 

diğer kaynakların kaba bir tckran olduğunu söylemek istemiyoruz. Bu husus, za
rurl olarak rnevzuun tabiatında mevcuttur. Ayni konuda, hangi eser gözden geçi

rilecek olursa olsun, benzer bilgilere rastlanacak; hatta yeni bir telif yapılacak ol
sa, ufak tefek ayrıntılar dışında ayni maddeler yazılacaktır. Mesela Kur'an'ın 

cem' ve tedvini, tarihi bir hadisedir. Bunu değiştirrnek ve konu ile ilgili kesinlik 

kazanmış rivayet ve haberleri tahrif etmek mümkün müdür? Olsa olsa, üslub, ke

limeler ve tertib tekniği değişebilir Ama cevher aynı kalır. Rafi'i'de bunu yap

mıştır. Muhtelif kitaplardan topladığı anlaşılan malumatı kendi üslubuna göre, 
kendi seçtiği kelimelerle anlatmıştır. Bu hükmü, bir dereceye kadar, eserin, i'ca
zu'I-Kur'an'dan bahseden bölümü için de geçerli saymak mümkündür. Fakat o 

kısma geçmeden önce iki noktaya işaret etmek yerinde olacaktır. 

1) Eserinin bu bölümünde, Rafı'i'nin kullandığı üslub, gerek baş tarafta 
Kur'an'ı Kcrim'i anlatırken, gerek daha sonra ki bölümlerde, Kur'an'ın i'caz'ın

dan bahsederken kullandığı üslubdan, hele hele baştan sona hayale dayanan, di

ğer edebi eserlerindeki anlatım tarzından oldukça farklıdır: Burada ifade, daha 
rahat; mecaz, istiare, teşbih, temsil gibi süs unsurları daha azdır. Ve bunların ne
ticesi olarakdamana açıktır. Denilebilir ki, buradaki üslub, edebi değil, ilmidir. 

2) ilmi bir eser mahiyeti taşıdığı ve zikredilen malumatın çeşitli kaynak

lardan devşirildiği muhakkak olduğu halde, bu kaynaklar zikredilmemiştir. Ese
rin bu yönünü, o tarihte henüz bugünkü manada ve tarzda bir ilm! çalışma usu

lünün doğmamış bulunmasına veya Rafı'i'nin bu tarzı tanımamış olmasına atfct
mek mümkündür. 

22 a.g.e., s. 133. 
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