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Attribution of Wise (Âqil) and Unwise (Ghayr âqil) Creatures in Arabic 
Language: In The Qur’anic Context 
Summary: In this article we will deal with the topic of attribution of wise (âqil) and 
unwise (ghayr âqil) creatures in Arabic language. Generally, the theory of this topic is 
presented in grammer books therefore we  take these books as an essential source in 
this regard. Then we will focus on Qur’anic usage of them. Finally we try to analyse 
reasons for different usage of the Qur’an. 
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Bilindiği gibi, Arapça, Sâmî diller grubunda yer alan bir dildir. Sâmî dil-
ler, yapılarının muntazamlığı, kelime bolluğu, üslûp çeşitliliği gibi farklı özel-
likleriyle dünya dilleri arasında temayüz etmiş bir dil grubudur. Sami diller 
içerisinde de Arapça’nın sayılan bu hususiyetler açısından ayrı bir üstünlüğe 
sahip olduğu genellikle kabul edilmektedir.1 

Öte yandan Arapça ve Kur’ân-ı Kerîm arasında çok sıkı bir irtibat söz 
konusu olup bunları birbirinden ayrı düşünmek adeta imkansız gibidir. Öyle 
ki, Kur’ân-ı Kerîm dendiğinde Arapçanın, Arapça dendiğinde de Kur’ân-ı 
Kerîm’in akla geldiğini söylemek mübalağa sayılmamalıdır. Arapçanın bir 
kabile dili olmayı aşıp bir medeniyet dili haline gelmesinde Kur’ân-ı Kerîm’in 
önemli bir rolü ve katkısının bulunduğunda şüphe yoktur.2 
 
•  Yrd. Doç. Dr., Sakarya Ü. İlahiyat F. Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı, 

bostanci@sakarya.edu.tr.   
1  Muhammed Salih Semek, “Arapça’nın Önemi”, (trc. Ahmet Turan Arslan), Mavera, sy. 

79, Haziran 1983, s. 38. 
2  Arapçanın Müslüman milletlerin medeniyet dili olması ve bunda Kur’ân-ı Kerîm’in 

katkısı konusunda bk. Enver Cündî, el-Fushâ lugatü'l-Kur'ân, Beyrut ty, s. 45; Hulusi Kılıç, 
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Kendi ifadesiyle “apaçık bir Arapça ile” 3 inmiş olan Kur’ân-ı Kerîm, 
Arapçanın korunması ve gelişmesinde oynadığı son derece hayati rolün4 yanı 
sıra Arap gramerinin de en önemli kaynaklarından birini teşkil eder. Arap dil 
kurallarının temellendirilmesinde Kur’ân-ı Kerîm lafızlarının delil teşkil etti-
ğine ilişkin klasik dönem dil bilginleri arasında bir görüş ayrılığına rastlanıl-
maz.5 Hatta bu bilginler Kur’ân ifadelerinin, Araplar arasında konuşulanlar-
dan daha fasih, nakil bakımından da daha sahih olduğu konusunda ittifak 
etmektedirler. Nitekim fesahat ve belagat ehli, Kur’ân-ı Kerîm’in seviyesine 
çıkma konusunda kendi acziyetlerini ikrar etmişlerdir.6  

Bu incelemede Arap dilinde fiil ve fiilimsilerin âkil (akıl sahibi) ve gayri 
âkil varlıklara isnadı meselesi Kur’ân-ı Kerîm bağlamında ele alınmaya çalışı-
lacaktır. Bunun için öncelikle nahiv kaynaklarına müracaatla konuyla ilgili 
teorik kurallar ortaya konulacak, daha sonra bu kuralların Kur’ân-ı Kerîm’de 
nasıl uygulandığı üzerinde durulacaktır. Bu arada Kur’ân-ı Kerîm’de farklı 
uygulamalar varsa, bunun tefsir kaynaklarında nasıl gerekçelendirildiği ifade 
edilecektir.7 
 

“Arapça’nın Din bilimleri Araştırmalarındaki Rolü”, Günümüz Din bilimleri Araştırmaları ve 
Problemleri Sempozyumu, Samsun 1989, s. 303; Abdurrahman Özdemir, “İlahiyat Fakültele-
rinde Arapça Öğretiminin Gerekliliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözün Önerileri”, Sakarya 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sy. 10, s. 27-28.  

3  eş-Şuarâ, 26/195. 
4  Kuran-ı Kerim’in Arap dilini bozulmaktan koruması ve Arap diline olan diğer etkileri 

konusunda bk. Mehmet Reşit Özbalıkçı, Kur’ân ve Hadîs’in  Arap Gramerindeki Rolü, İzmir 
2006, s. 93-98. 

5  Bu konuda Mehmet Reşit Özbalıkçı şöyle demektedir: “Özet olarak denebilir ki, eski ve yeni 
bütün nahivciler, hiçbir şart koşmadan Kur’ân-ı Kerîm’le iştişhâdı kabul etmişlerdir. Bu durum bazı-
larının açık, bazılarının da dolaylı ifadelerinden ve bir de onların Kur’ân-ı Kerîm ve çeşitli kırâatleriyle 
istişhâda bizzat yer vermiş olmalarından anlaşılmaktadır. Bu sebeple es-Suyûtî’nin de dediği gibi, âlim-
ler arasında Kur’ân-ı Kerîm’le istişhâda karşı çıkan olmadığı sonucuna varıyoruz.” Özbalıkçı, 
Kur’ân ve Hadîs’in  Arap Gramerindeki Rolü, s. 70, ayrıca bk. a.e., s. 67-70.   

6  Mahmûd Ahmed Nahle, Usûlü’n-nahvi’l-Arabî, Beyrut 1987, s. 33. 
7  Konu tefsir kitaplarının yanı sıra İ’râbu’l-Kur’ân türü eserlerde ve nahiv kitaplarında 

dağınık olarak ele alınmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla konuyu müstakil olarak ele 
alan bir makale çalışması bulunmamaktadır. Yalnız, Mahmûd İsmâîl Ammâr, “et-Tezkîr 
ve’-te’nîs fi’l-Arabiyye ve’l-isti’mâlâti’l-muâsıra”, adlı çalışmasında (bk. Mecelletü Mecmaı’l-
lugati’-Arabiyyeti’l-Ürdünî, 2001, sy. 61, s. 105-133) Arapçada müennes ve müzekker ile il-
gili yerleşik kuralları verdikten sonra, s. 115-117’de, bazı belagî gerekçelerle bu kurallara 
uymayan kullanımların da olduğunu söylemekte ve örnek bir kaç ayete kısaca temas et-
mektedir. Soner Gündüzöz de, “Kur’ân’da Yerleşik Gramer Kurallarına Aykırı Dil Yapı-
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Arapça’da isnad açısından âkil ve gayri âkil varlıklarla ilgili kurallar özetle 
şöyledir: 

Cümlede fâil (özne) veya nâibu’l-fâil (sözde özne) olan açık isim (ism-i 
zâhir)–ister müfred (tekil) isterse tesniye (ikil) olsun- âmiline bitişik insan 
cinsinden gerçek bir müennes (dişil) olduğunda, şayet mutasarrıf (çekimli) 
fiillerden ise âmilin müennes olması gerekir:   زيد .هندانضربت  .ضربت هند 
.ضاربة جاريته  örneklerinde olduğu gibi.8 Bu örneklerde (هند) ve (جارية) 
kelimeleri yukarıdaki şartları taşıyan hakikî müennes (gerçek dişil) kelimeler 
olduklarından kendilerine isnad edilen (ضربت) fiili ve (ضاربة) şibh-i fiili 
müennes sîgasında gelmiştir.  

Âmil, cemi müzekker mükesser âkil (akıl sahibi bir varlığın kuralsız eril 
çoğulu) dışında bir müennese raci zamire isnad edildiği zaman, yine müen-
nes olması gerekir: ضاربة  هند. ضربت  gibi.9  طالعة  الشمس.الشمس طلعت ve هند 
Örneklerde, (ضربت) ve (طلعت) fiilleri ile (ضاربة) ve (طالعة) şibh-i fiilleri, 
müennes olan (هند) ve (الشمس) kelimelerine raci zamirlere isnad 
edildiklerinden müennes sîgasında kullanılmışlardır.    

Bu iki yerin dışında, eğer fâil müennes ise, âmilin müzekker (eril) veya 
müennes (dişil) gelmesi caizdir: Şu örneklerde olduğu gibi:10  

.  جاء المؤمنات. المؤمناتجاءت.  سار الناقة.الناقةسارت . طلع الشمس.  الشمسطلعت
 جاءت.  جاؤاالرجال. الرجال جاءت. ٌ لقاضي اليوم امرأة جاء ا.ٌ  القاضي اليوم امرأةجاءت
  جاء الرجال.الرجال

Birinci örnekte (الشمس) kelimesi, insan cinsinden gerçek bir müennes 
olmadığından ona isnad edilen fiil müennes veya müzekker sîgasında getiri-
 

ları ve Kur’ân’ın Lehçe Haritası Üzerine bir İnceleme I-II”, adlı çalışmasında (bk. Nüsha 
Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2002, sy. 6, s. 77-94; sy. 7, s. 121-140), Kur’ân-ı Kerîm’deki 
gramere uymayan, “ruhsat” olarak isimlendirdiği farklı kullanımları kırk üç maddede sıra-
lamakta, ‘Cemi mükesserlerin “vâv-nûn” ile ve ”tüm” muttasıl zamiri ile anılması’ başlı-
ğını koyduğu 11. maddede (s. 85), bizim de inceleme konusu yaptığımız, Yûsuf, 12/4, 
Fussilet, 41/21, en-Neml, 27/17-18, Şuarâ, 26/4 ayetlerine çok kısa olarak değinmekte-
dir.     

8  İmam Birgivî, İzhâru’l-esrâr, Mecmûatu’-nahv içinde, (neşr: Fazilet Neşriyat), İstanbul ty., s. 
153-154; Ebû Abdillah Cemâluddîn b. Yusuf b. Ahmed b. Abdullah İbn Hişâm, 
Evdahu'l-mesâlik ilâ Elfiyeti İbn Mâlik, Beyrut 1979, II, 112; a.mlf., Şerhu Katru’n-nedâ ve 
bellu’s-sadâ, (neşr: Dersaadet Yayınevi), İstanbul ty., s. 183. 

9  Birgivî, İzhâr, s. 154; İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, II, 108; a.mlf., Katru’n-nedâ, s. 183. 
10  Birgivî, İzhâr, s. 154; ayrıca bk. İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, II, 112-113. 
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lebilmektedir. (سارت الناقة) örneğinde fiilin iki şekilde gelebilmesinin caiz 
olmasının sebebi (الناقة=dişi deve) kelimesinin hakikî müennes olmasına 
rağmen insan cinsinden olmamasıdır. (جاءت المؤمنات) misalinde ise (المؤمنات) 
kelimesi her ne kadar  insan cinsinden gerçek müennes olsa da çoğul oldu-
ğundan, (  kelimesinin lafzî (جماعة) takdiriyle düşünüldüğünde  ( المؤمناتجماعة
müennes olmasından hareketle kendisine isnad edilen fiil müzekker 
sîgasında da gelebilmektedir. Aynı durum ( جاءت . الرجال جاؤا. الرجال جاءت

جاء الرجال. الرجال ) örneklerinde de söz konusudur. Bu örneklerde de (الرجال) 
kelimesi (جماعة الرجال)  takdiriyle düşünüldüğünde isnad edilen fiil müzekker 
veya müennes sîgasında getirilebilmektedir. (جاءت القاضي اليوم امرأٌة) cümle-
sinde insan cinsinden gerçek bir müennes olan (امرأٌة) kelimesine isnad edilen 
 kelimesinin (امرأٌة) ,şeklinde de gelebilmesinin sebebi (جاء) fiilinin (جاءت)
âmiline bitişik olmaması, araya fasıla (örneğimizde اليوم kelimesinin) girmiş 
olmasıdır. 

Cemi müzekker salim (eril varlıkların kurallı çoğulu) sadece âkil varlıklar 
için kullanılır.11 Âmil, cemi müzekker salime isnad  edilirse müfred müzek-
ker olması gerekir: رجل قاعد ناصروهجاء. جاء المسلمون .  gibi.12 İlk misalde 
 kelimesi cemi müzekker salim olduğundan kendisine isnad edilen (المسلمون)
fiil de müfred müzekker sîgasında gelmiştir. (جاء رجل قاعد ناصروه) örneğinde 
ise (ناصرون) kelimesinin cemi müzekker salim olması sebebiyle kendisine 
isnad edilen (قاعد) şibh-i fiili müfred müzekker olarak getirilmiştir. 

Cemi müzekker salime raci zamire isnad edilen âmilin, cemi müzekker 
olması gerekir: جاؤنالمسلمون  . يجيئونالمسلمون. المسلمون جاؤا.  gibi.13 Verdiğimiz 
misallerde (المسلمون) kelimesi cemi müzekker salim olduğundan ona ait 
zamire isnad edilen (جاؤا), (يجيئون) ve (جاؤن) âmilleri cemi müzekker  
sîgasında gelmiştir. 

 
11  Ebû Abdillah Cemaluddîn b. Ahmed b. Abdullah İbn Hişâm,  Şerhu Şuzûru’z-zeheb fî 

ma’rifeti kelâmi’l-Arab, Dımeşk 1984, I, 71; a.mlf., Evdahu'l-Mesâlik, I, 51. 
12  Birgivî, İzhâr, s. 156; İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, II, 116; ayrıca bk. a.mlf., Muğni’l-lebîb an 

kutubi’l-eârîb, Beyrut 1985, I, 478. İbn Hişam'ın naklettiğine göre Kûfe ekolü bu konuda 
ve cemi müennes salimin fiili konusunda farklı kanaattedir. Bk. İbn Hişâm, Evdahu'l-
mesâlik, II, 116. Tartışmanın ayrıntıları ve tarafların delilleri konusunda bk. Muhammed 
Muhyiddin Abdulhamîd, Uddetu's-sâlik ilâ tahkîki Evdahu'l-Mesâlik, Evdahu'l-mesâlik ile bir-
likte basım, Beyrut 1979, II, 117-118. 

13  Birgivî, İzhâr, s. 156. 
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Cemi müzekker mükesser âkile raci zamire isnad edilen âmilin müfred 
müennes veya cemi müzekker olması caizdir: الرجال  . جاؤاالرجال . الرجال جاءت 

 gibi.14 Bu örneklerde âmilin müfred müennes de  جاؤنالرجال .جائية
gelebilmesinin sebebi, (الرجال) kelimesinin (جماعة الرجال) takdiriyle 
düşünülmesi sebebiyledir. 

Bu ikisi –yani cemi müzekker salim ve cemi müzekker mükesser âkil- dı-
şında bütün çoğullara raci zamire isnad edilen amilin, müfred müennes veya 
cemi müennes olması caizdir. Şu örneklerde olduğu gibi:15 

. األشجار قطعت . جائياتالمسلمات.  جائيةالمسلمات.  جئنسلماتالم. المسلمات جاءت
 . مقطوعاتاألشجار.  مقطوعةاألشجار.  قطعناألشجار

Benzeri kurallar âkil ve gayri âkil varlıklarla ilgili ism-i mevsûl, ism-i işa-
ret ve zamir kullanımlarında da söz konusudur. İsnadın iki tarafını oluşturan 
müsned (mahkûmun bih) veya müsnedün ileyh (mahkûmun aleyh)den biri 
olma konumunda bulunduklarından bunları da isnad kapsamında değerlen-
diriyoruz. 

   ,ism-i işareti çoğunlukla âkiller hakkında kullanılmakla birlikte  (أولئك)

( والعيش بعد أولئك األيام... ذم المنازل بعد منزلة اللوى  ) beytinde olduğu gibi gayri 
âkil varlıklar hakkında da nadiren de olsa kullanılmaktadır.16 Nitekim beyitte 
günler kelimesine işaret maksadıyla kullanılmıştır. 

"Vâv" zamiri âkil müzekkerler içindir. Akıl sahibi varlık sayıldıklarında 
bazen gayri âkiller için de kullanılabilir.17  

-ism-i mevsûlü de normalde âkil varlıklar için kullanılmaktadır. Aşa (من)
ğıdaki üç durumda ise gayri âkil varlıklar için kullanımı da söz konusudur: a) 
Âkil konumunda düşünülmesi, b) Âkil varlıkla birlikte söz edilmesi, c) 
Umumî bir ifadenin kapsamındaki âkil varlıklarla yan yana gelmiş olması.18 

 
14  Birgivî, İzhâr, s. 156; İbn Hişam, Muğni’l-lebîb, I, 478. 
15  Birgivî, İzhâr, s. 156-157; cemi müennes salimin gayri âkiller için de kullanıldığına dair bk. 

Muhyiddin Abdulhamîd, Uddetu's-sâlik, I, 68. 
16  İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, I, 134; Bahâuddin Abdullah İbn Akîl el-Hemedânî, Şerhu 

İbni Akîl, Dımeşk 1985, I, 132. Beyitteki ifadenin aslında (أقوام) şeklinde olduğu ve bu 
beytin bu konuda delil olamayacağı şeklinde itirazlar da bulunmaktadır. Bk. Muhyiddin 
Abdulhamîd, Uddetu's-sâlik, I, 136.  

17  İbn Hişam, Muğni’l-lebîb, Beyrut 1985, I, 478. 
18  İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, I, 147-150. 
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Bu tür bir kullanımın örneğini İmriülkays'ın şu beytinde görmekteyiz: 

 صباحا أيها الّطَلُل البالي        وهل َيِعَمن َمْن آان في الُعُصر الخالي  ْمِعَ أال

Şiirde (َمْن) ism-i mevsûlü (الّطَلُل البالي) "eski kalıntı" kastedilerek gayri âkil 
müfred müzekker için kullanılmıştır. Bu tür bir kullanım mecazîdir. Gerek-
çesi de (أيها الّطَلُل البالي) ifadesi ile "eski kalıntı"ya insan gibi hitap edilmiş ol-
masıdır. Böylece "eski kalıntı" âkil konumunda düşünülmüş olmaktadır. Zira 
nidâ ancak âkile yapılır.19  

Kur’ân-ı Kerîm’i incelediğimizde pek çok ayette isnadla ilgili kuralların 
aynen uygulandığını görmekteyiz. Zaten nahiv kurallarının en büyük kaynak 
ve delillerinden birini teşkil eden Kur’ân-ı Kerîm için böyle olması son dere-
ce tabiidir. Örneğin:  

ن ل ا    ْ ؤ  ا ْ وا َ ا ء  ون  دو ا ا  ٍ َ ْ ُ ْْ َ ِ ً ِْ ِ ِ ُِ ُٰ ّ َ َ َ َ َۤ ۤ ۤ َۤ َْ ُْ ُ َ ٰ َ ُ ُ َْ ّ َ َ ْ ۪ۤ َ ّ ۤ ُ َ ُ ُ َ   “Sizin Allah’tan 
başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım boş isimlerden 
ibarettir. Allah onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir.”  20 ayet-i ke-
rimesinde putlardan bahsedilirken gayr-i âkil varlıklara uygun “mâ” ism-i 
mevsûlü, bunun yanında müfred müennes “hâ” zamiri kullanılmıştır.  

Hal böyle olmakla birlikte kural dışına çıkılan bazı ayetler de görülmek-
tedir. Bu ayetlerde gayri âkil varlıklara âkil varlıklarmış gibi muamele edilmiş, 
bunlarla ilgili fiil, şibh-i fiil, ism-i mevsûl, zamir… gibi unsurlar âkil varlıklara 
uygun tarzda getirilmiştir. Buralarda yerleşik kuralın dışına çıkılması bazı 
belagî gerekçelere dayanmaktadır. Müfessirler eserlerinde bu gerekçelere 
işaret etmişlerdir. Bu ayetlerden bazıları klasik nahiv kaynakları tarafından da 
ele alınarak izah edilmiş, Arap dilinde Kur’ân-ı Kerîm öncesinde de benzer 
uygulamalar olduğuna değinilmiştir. 

Bu ayetleri şekilsel özelliklerine göre aşağıdaki gibi tasnif ederek ele al-
mamız mümkündür: 

1.  Gayr-i âkil varlıklar hakkında cemi müzekker vâvı (vâvu’l-
ukalâ) kullanımı 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Kur’ân-ı Kerîm’de gayri âkil varlıklar 
hakkında, normalde müzekker (eril) âkil çoğul varlıklar için kullanılması ge-
reken, cemi müzekker muttasıl zamir  kullanılmış olan ayetler şunlardır:   
 
19  Muhyiddîn Abdulhamîd, Uddetu's-sâlik, I, 148-149. 
20  Yûsuf, 12/40.  
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a)  ي َو ا ۪ َ ّ َ ُ نَ     َ ر وا وا ُ ا وا َ ْ ََ ٍ َ ََ ۪ ٌ ّ ُ َ ََ ْ َ َ َْ َ ّ َ َ ّ َ ْ َ ّ َ  

“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte-
dir”21 

Ayette geçen (آٌل) kelimesindeki tenvin muzafun ileyhten bedeldir ki aslı 
 zamiri güneş ve aya aittir. Araplar doğuş yerlerinin (هم) .şeklindedir  (آلهم)
birden fazla olması dolayısıyla sanki güneş ve ay da çoğulmuş gibi kabul 
etmişler ve (الشموس) ve (األقمار) şeklinde çoğullarını kullanmışlardır. Yoksa 
güneş de ay da bir tanedir.22 Burada güneş ve ay ile ilgili haber, (تسبح) veya 
 şeklinde değil de âkil müzekker varlıkların haberinde olduğu gibi (يسبحن)
cemi müzekker vâvı ile getirilmiştir.23  

Müfessirler bunun gerekçesi olarak, ay ve güneşin insana ait bir fiille yani 
sibaha (yüzme) fiiliyle nitelendirilmiş olmalarını göstermektedirler.24   

b)  ن ر و    َ و ا  ا رَك ا َ ا   ان  ُ َ َْ َ ٍَ َ َ ۪ ٌ۪ ّ ُۤ َ َِ َِ ِ ََ ّ ُ َ ُْ َ ّ َ ََ َُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ّ  

 “Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden 
her biri, birer yörüngede akar durur....”  25  

İlgili kısmı bir önceki ayetle aynı olan bu ayet hakkında da aynı yorumlar 
yapılmıştır.26  

c) ا  واد ا ن  اذا ا ز ْ وا   ده  ا وا َو   ّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َٰ َ ُْ َ َ ۤ َ ۤ ٰ ّ ََ َُ ُ ِّْ ُ َ ِ ْ َ ّ ِ ْ ِ ْ َ َُ ُ ُ ُ ٰ ْ َ ُ َ  ٌ َ ْ َْ ْ َ َ ِ 
َ ا ُ ّ َ ۤ ون َ ده و   ا     و َا اْد ُ ُ ْ َ َ َْ ْ ُْ َ َُ ُ ُ ُ َُ ٰ ْْ َُ ُُ َُ َّ َّ ِ ِْ َ َ َ ُ ُ  

“Günün birinde, Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları 
toplanmış olup, hepsi birlikte, düzenli olarak kendisi tarafından sevkediliyordu. Derken 

 
21  el-Enbiyâ, 21/33. 
22  Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an hakâiki’-tenzîl ve uyûni’l-akâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, 

Beyrut 1997, III, 116; Muhammed b. Muhammed el-İmâdî Ebû’s-Suûd, İrşâdu’l-akli’s-
selîm ilâ mezâya’l-Kur’âni’l-Kerîm, (neşr: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), Beyrut ty., VI, 66.   

23  Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferah el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, Kahi-
re 1953, XV, 33. 

24  Zemahşerî, Keşşâf, III, 116; Hüseyin b. Mes’ud el-Begavî, Meâlimu’-tenzîl, Beyrut 1987, III, 
243; Kurtubî, el-Câmi’, XV, 33;  Muhammed b. Ali eş-Şevkânî, Fethul-kadîr el-câmi’ beyne 
fenneyi’-rivâyetive-d-dirâyeti min ilmi’-tefsîr, (neşr: Dâru’l-fikr), Beyrut ty, III, 406.   

25  Yâsîn, 36/40.  
26  Bk. Zemahşerî, Keşşâf, IV, 21.  
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Karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca: “Ey karıncalar, haydin yuvala-
rınıza girin. Süleyman ve orduları, sizi farketmeyerek ezip çiğnemesinler!” diye seslendi.”  27  

Tefsirlerde karıncalara âkil varlıklar gibi hitap edilmesinin sebebi olarak 
birbirine çok yakın şu gerekçeler üzerinde durulmaktadır: Karıncalara, hitabı 
anlamaları dolayısıyla âkil varlıklar (insanlar) gibi hitap edilmiştir.28 İnsan gibi 
hitap edildiğinden dolayı cemi müzekker (eril) vâvı kullanılmıştır.29 Diğerle-
rine yol gösteren karınca insanlar gibi konuştuğundan dolayı, diğer karıncala-
ra da isnad açısından âkil gibi muamele edilmiştir.30 

d)   ن ن  و  ُ ـ و  ن     َا ْ ُْ َِ َ َ َُ ۪ َ ًْ َ َُ ََ ََ ُْ ْ ُْ َُ ٔ ْ َ ُ َ َ ون  وان  ُ  ْ ْا و ا ُ ُْ ُ ْ َ ْ ِ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ُ َ
ۤ َ ً ْ

د ا  ن  دون ا  ن ان ا   ْ اء  اد ام ا ى    ْا ا ْ ْ ْ ُْ ّ ُُ ََ ْ َ َ َ ٌَ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َٰ ّ ْ ِ َُ َُ ُ َ َْ َٰ َُ ۪ َ ّ ُ َُ َْ ُّ ْ ُْ ََ ٌ ۤ َ ُ َ َ ْ
ا  َْد  ُ ۪ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ن  ام  ا ُ ن  ام  ا  د ا ار  ٌ ان   ُ ْ ْْ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ِ ُ َ ِ َُ َ ََ َُ ُ ُِ ِ ِْ َ َ ٍَ ْ ْ ٌ ُ ْ ۪ ُ ْ ْ ُ

ون ون   ء   ا  ن   اْد ِون  ام  اذان  ِ ِ ُِ َ ُْ ُ َ َ ُُ ُ۪ َ َ ِ ُ َ ِّ ُ ْ ُْ ََ ۤ ُ ِ َ ٌ َُ َ ْ َ َُ ٰ َ ْ َ ْ  

“O’na hiç bir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran 
mahlûkları mı eş ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler, kendilerini putlaştıranların 
imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet 
siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka 
çağırmışsınız, ha susmuşsunuz, size karşı onların durumu aynıdır. Allah’tan başka dua 
ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddi-
anız yerinde ise, haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım! Nasıl icabet edecek-
ler ki, onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Veya görecek 
gözleri mi var? Yahut işitecek kulakları mı var, neleri var? De ki: “Haydi bütün şerik-
lerinizi çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun, haydi elinizden geliyorsa bir an bile 
göz açtırmayın!”  31  

Ayetlerde (ن َُ َ ْ ُ ن) ,( َو  ُ ۪ َ ْ َ َ َ َون) ,( ُ ُ ْ َ )… ifadelerinde geçen vâv zamiri 
putlara aittir. Gayri âkil varlıklar olan putlar için Arapçadaki kural gereği 
normalde ( ), ( ) … gibi ifadelerin kullanılması gerekirdi. Müfessirler 
ayetlerde cemi müzekker vâvı kullanılmasının  gerekçesi olarak şunları ifade 
etmektedirler:  

 
27  en-Neml, 27/17-18. 
28  Şevkânî, Fethul-kadîr, IV, 130. 
29  İbn Hişâm, Muğni’l-lebîb, I, 478; Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzî, Zâdu’l-mesîr 

fî ilmi’-tefsîr, Beyrut 1984, V, 452. 
30  İbnü’l-Cevzî, Zâdu’l-mesîr, VI, 161. 
31  el-A’râf, 7/191-195. 
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ن) َُ َ ْ ُ ن) ,( َو  ُ ۪ َ ْ َ َ َ َون) ,( ُ ُ ْ َ )… ifadelerinde putlara, müşriklerin o 
doğrultudaki inançlarına binaen ve onları ilah olarak isimlendirmelerinden 
ötürü âkil muamelesi yapılmıştır.32  

Müşriklerin inançları doğrultusunda kullanılan bu ifadeler arka planla-
rında bu inançlara karşı istihza da içermektedir. 

Bir diğer izah tarzı da şu şekildedir: Bu ayetlerin hemen devamındaki 
198. ayette putlardan ون ون ا و   َو  َُ ُِ ِْ ُ ََ ْ ُْ َ ََ ْ َ ُ ْ ُ ٰ َ( ) ifadesiyle insana ait, 
bakma fiiliyle vasıflandırılarak söz edildiğinden âkil muamelesi yapılmıştır. 
Süddî, burada kastedilenin müşrikler olduğu kanaatindedir. Mücahid'den de 
benzer bir görüş nakledilmiştir. Taberî ve Katade ise kastedilenin putlar 
olduğunu tercih etmişlerdir.33 

Seyyid Kutub ise bu ayetlerdeki isnad ile ilgili olarak incelediğimiz diğer 
tefsirlerde göremediğimiz şu mülahazalara yer vermiştir: Burada putlar hak-
kında âkil zamiri kullanımında putların arka planlarındaki simgesel anlamlara 
bir işaret olduğu düşünülebilir. Zira müşrikler putların kimi zaman melekleri 
kimi zaman da atalarını sembolize ettiğine inanıyorlardı.34 

Seyyid Kutub'a göre, Kur’ân-ı Kerîm’in bu şekilde ifade etmesi bir şirk 
çeşidine de işaret içermektedir. Zira şirk çeşitlerinin en barizlerinden biri de 
insanları ilahlar edinme şeklindedir. Ayetlerde vâv zamirinin kullanılmasında, 
bu ilah edinilenler arasında en az bir beşer olduğuna işaret vardır.35 Kutub, 
burada Arapçadaki âkil ve gayri akil varlıkları bir arada bulunduğunda isna-
dın âkile göre yapılacağı şeklindeki kuraldan hareketle, ayetlerde cemi mü-
zekker vâvı kullanıldığına göre, bu kelimelerle kastedilen varlıklar içersinde 
en az bir tane insan olmalı şeklinde bir mantık yürütmektedir.  

e) ن  ر ون  دون ا   ن ا ان ا  ُ ون  دون ا او و ِا  ْ ُ ُ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ ِٰ ّٰ ُّ ُْ ُْ ُ ُّ ُْ َْ ََ ۪ َ ّ ً ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ًزَ ْ  

“Siz Allah’tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah’a ortak 
yapmakla, açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Alah’tan başka ibadet ettiğiniz putlar, 
sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler.”  36  

 
32   Zemahşerî, Keşşâf, II, 177; Kurtubî, el-Câmi’, VII, 341; Şevkânî, Fethul-kadîr, III, 179. 
33  İsmail b. Ömer b. Kesîr ed-Dımeşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, Beyrut 1981, II, 278. 
34  Seyyid Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, Beyrut 1967, III, 706. 
35  Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, III, 704. 
36  el-Ankebût, 29/17. 
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( دونها ال تقدر أن ترزقكم شيئاإن أوثانكم التي تعب ) yani taptığınız putlar size rızık 
vermeye güç yetiremez anlamındadır.37 Ayetteki (ن  َ ُ ِ ْ َ َ ) kısmındaki cemi 
müzekker (eril) zamir putlara aittir. Gayri âkil varlıklar olmaları dolayısıyla 
normalde âkil varlıklara ait olan bu zamirin kullanılmaması gerekirdi. Tefsir-
lerde tespit edebildiğimiz kadarıyla bunun özel gerekçesi olarak bir husus 
ifade edilmemektedir. Ancak benzeri pek çok ayetle ilgili olarak yapılan izah-
lardan hareketle rahatlıkla söylenebileceği üzere, muhtemelen müşriklerin o 
doğrultudaki inançlarına binaen böyle kullanılmıştır. 

f) ن ـ و  رض  ات وا ون  دون ا     رز  ا َو َُ ۪ َ ً ْْ َ َ ََ ََ َ َٔ ْ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ٰ َْ َ ً ْ ِ ْ ُ َْ ُ َ ِ ٰ ّ ُ ُ
38  

 “Allah'ı  bırakıp, göklerden ve yerden kendilerine verecek rızıkları olmayan ve 
vermeye güç yetiremeyen şeylere tapıyorlar.” 

Ayette gayri âkil varlıklar olan putlar hakkında (ن  َ ُ ۪ َ ْ َ َ ) ifadesi kulla-
nılmıştır. Yerleşik kurala göre normalde (ال تستطيع) veya (ال يستطعن) denilmesi 
gerekirdi.  

Konuyla ilgili, tefsirlerde yer alan izahlar şu şekildedir: (ن  َ ُ ۪ َ ْ َ َ )daki 
zamir (و), ما ’ya râcidir.39 Fiilin âkil varlıklarda olduğu gibi cemi müzekker 
vâvıyla getirilmesi müşriklerin o doğrultudaki inançlarına binaendir.40 Bura-
daki (و) zamirinin müşriklere ait olması da mümkündür. Buna göre mana; “o 
müşrikler canlı oldukları halde kendileri için bir şeye güç yetiremiyorlarsa 
hayat sahibi olmayan cemâdât (cansız varlıklar) nasıl güç yetirebilir?” şeklin-
de olur.41 Bu ikinci yoruma göre ayette gayri âkil bir varlığa âkil muamelesi 
yapılması söz konusu olmamaktadır. 

g)  ون ن  و     َ َُ ََ ْ ُ ٌ ْ ُ ْْ ْ ُْ َ ُ َُ َ ُ ۪ َ ْ َ َ  

“O putlar kendilerine yardım edemezler, nasıl olur? Zaten bunlar, onlar için hazır-
lanmış askerler!”  42  

 
37  Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’l-Kur’ân, Beyrut 1984, XX, 138; 

Begavî, Meâlimu’t-tenzîl, III, 463. 
38  en-Nahl, 16/73 
39  Şevkânî, Fethu’l-kadîr, III, 179; Zemahşerî, Keşşâf, II, 580. 
40  Şevkânî, Fethu’l-kadîr, III, 179. 
41  Şevkânî, Fethu’l-kadîr, III, 179; Zemahşerî, Keşşâf, II, 580. 
42  Yasin, 36/75. 
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Taptıkları putlar onlara bir fayda sağlayamaz anlamındadır.43 Şevkânî'ye 
göre, (ن  َ ُ ۪ َ ْ َ َ ) ifadesinde cemi müzekker vâv getirilmesi, müşriklerin o 
doğrultudaki inançlarına binaendir.44 Kurtubî ise bunun gerekçesi olarak, 
onlar hakkında insanlara ait bir haber verilmiştir, demektedir.45 Âlûsî, İbn 
Atıyye’nin “vâv” zamirinin müşriklere, “hum” zamirinin ise putlara ait olabi-
leceği ihtimali bulunduğu şeklindeki görüşünü naklettikten sonra bunun bir 
değeri olmadığını ifade etmektedir.46 

h) ن     ن    َ و ّ ِ ً ۪ َ َ َُ ََ ُْ َ َ ِ َ ْ َ ون َ ـ    َ رز   ُ ْ ََ ْ َٰ َْ ّ ُْ َ ُْ ُ َ َ َُ ّ ُ ٔ َ ِ ّ َ ْ َ  

“Bir de kendilerine nasib ettiğimiz nimetlerimizden, tutuyor gerçek yüzünü kendile-
rinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar.”  47  

Taptıkları putlara Allahın verdiği nimetlerden pay ayırdılar anlamında-
dır.48 Burada (ال يعلمون) ifadesiyle kimin kastedildiği tefsirciler tarafından 
tartışılmıştır. Kurtubî, bu ifadenin müşriklere ait olduğunu ve Mücâhid ile 
Katâde'nin de bu görüşte olduğunu nakleder. Ona göre ayetin açık anlamı: 
(  ( شيئا من أموالهم يتقربون به إليه-وهي األصنام-وأنهم يجعلون لما ال يعلمون أنه يضر وينفع 
takdiriyle "Onlar fayda ya da zarar verdiklerini bilmedikleri şeylere –putlara- 
kendilerini onlara yaklaştırması için mallar ayırıyorlar" şeklindedir. Müellif 
ayrıca zamirin putlara ait olduğunun da söylendiği bilgisini vermektedir. 
Zamirin merciiyle ilgili bu iki farklı görüş diğer bazı tefsirlerde de yer almak-
tadır.49 Zamirin putlara ait olduğunu kabul eden ikinci görüşe göre putlara, 
müşriklerin o doğrultudaki inançlarına binaen âkil muamelesi yapılmıştır. 
Buna göre mana ( ويجعل هؤالء الكفار لألصنام التي ال تعقل شيئا نصيبا من أموالهم التي
 takdiriyle "o kafirler hiçbir şey bilmeyen putlara Allah'ın onlara (رزقهم اهللا إياها
verdiği mallardan pay ayırmaktadırlar" şeklinde olmaktadır.50  

 

 
43  İbn Kesîr, Tefsîr, III, 430; İbnü’l-Cevzî, Zâdu’l-mesîr, VII, 39. 
44  Şevkânî, Fethu’l-kadîr, IV, 382. 
45  Kurtubî, el-Câmi’, XV, 57. 
46  Muhammed Ebû’l-fadl el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî fî tefsîri’l-Kur’âni’l-azîmi ve’s-seb’ı’l-mesâni, 

(neşr: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), Beyrut ty., XXIII, 51.  
47  Nahl, 16/56. 
48  Taberî, Câmiu’l-beyân, XIV, 122. 
49  Kurtubî, el-Câmi’, X, 115; Şevkânî, Fethu’l-kadîr, III, 170; Ebu's-Suûd, İrşâd, V, 121; 

İbnü’l-Cevzî, Zâdu'l-mesîr, IV, 457; Beydâvî, Tefsir,  Beyrut 1996, III, 404. 
50  Şevkânî, Fethu’l-kadîr, III, 170; ayrıca bk. Ebu's-Suûd, İrşâd, V, 121. 
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ı)  ء   ْ ي ا َ ا ا ْ ا ا د     ا  ٍو ْ َ ََ ّ ُ َ َ ََ َۤ ۪ َ ّ ُ ٰ ّ َ َۤ ُ َُ َْ َ َُ ْ ُْ ْ ِ َ ِ ِ ِ ُِ َ  

“Derilerine: ‘Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?’ deyince onlar: Bizi söyleten, her şe-
yi konuşturan Allah’tır.”51 

Tefsirlerde, gayri âkiller varlıklar olan “deriler” hakkında ( ْ ُ ْ ِ َ ) ifade-
sinde “tum” muttasıl zamiri ve (ا ُ َ ) ifadesinde cemi müzekker vâvı kulla-
nılmasının gerekçesi, âkillere mahsus eylemler olan soru-cevap sadedinde 
zikredilmiş olmaları şeklinde ifade edilmektedir.52  

2. Gayr-i âkiller hakkında cemi müzekker şibh-i fiil kullanımı 

a)   را َ َل    ا ا را ا   وا وا ۪ ۪ ِ۪ َ ُْ ُ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ ََ ْ َ َْ َ ّ ً َ َ َْ َ َ َّ ُ ِ ِ َِ ۤ َ ُ۪ َ ِ ُ َ َ  

“Bir zaman Yusuf babasına, “Babacığım!” dedi. “Ben rüyamda on bir yıldızın, 
güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm.”  53  

Müfessirler ayette ( دةجاس ) ve (ساجدات) denilmeyip (ساجدين) ifadesinin 
kullanılması hakkında şu izahları yapmaktadırlar: Gezegenler, insanlara has 
bir fiil ile (secde etme) nitelendirildiklerinden onlara da sanki âkil 
varlıklarmış gibi âkil hükmü uygulanmıştır.54 Bir şeyin bir başka şeye bazı 
açılardan benzemesi ve bu benzeme ve yakınlığın eserinin görülmesi 
amacıyla benzediği şeyin bazı hükümlerini alması Arapça’da yaygın bir 
uygulamadır.55 Halil b. Ahmed ve Sibeveyh tarafından da ifade edildiği 
üzere, Araplar yerleşik kurala aykırı da olsa aynı konumda düşündüklerinde 
gayri âkil varlıkları âkil varlıklar gibi çoğul yapmaktadırlar.56 Ebû Ca’fer en-
Nahhâs, Meâni’l-Kur’ân adlı eserinde Kisâî’nin bütün varlıkların vâv ve nûn 
ile çoğul yapılmasını caiz gördüğünü, onun bu yaklaşımına göre ayette bu 
ifadenin kullanılmasının her hangi bir sorun teşkil etmediği bilgisini 
vermektedir.57  b) ل َ ن  ء و د ى ا ا َ ا َ ٌ َ ُ َ ِ ِ َِ ۤ َ َ ّ َ ۤ ٰ َ ْ َ ّ رض ا  او   ا ُ َ  و ۪ ِْ ِ ِ ِۤ َ ۤ ََ ْ َ َ ََ َ ََ ً ًْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ  

 
51  Fussilet, 41/21. 
52  Taberî, Câmiu’l-beyân, II, 55; Ebu's-Suûd, İrşâd, VIII, 10; Kurtubî, el-Câmi’, XV, 350. 
53  Yûsuf, 12/4. 
54  Ebû’l-Bekâ Muhibbuddîn Abdullah b. Hüseyin b. Abdullah, el-Lübâb ılelu’l-binâi ve’l-i’râb, 

Dımeşk 1995, I, 113; Taberî, Câmiu’l-beyân, XII, 151; Zemahşerî, Keşşâf, II, 418; Kurtubî, 
el-Câmi’, X, 260; Begavî, Meâlimu’-tenzîl, II, 409. 

55  Zemahşerî, Keşşâf, II, 418.  
56  Sibeveyh, Amr b. Osman b. Kanber, el-Kitâb, Mısır 1979, II, 47-48; Şevkânî, Fethu’l-kadîr, 

III, 5. 
57  Ebû Ca’fer en-Nahhâs, Meâni’l-Kur’ân, Mekke 1988, VI, 251. 
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“Sonra iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi de ona ve yere şöyle buyurdu: “İste-
yerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin!” onlar da: “Gönüllü olarak geldik.” 
dediler. 58 

Ayette yer ve gök hakkında normalde âkil varlıklar için kullanılan ( َ ۪ ِ ۤ َ ) 
ifadesi getirilmiştir. Tefsirlerde bununla ilgili olarak yapılan yorumlar şu şe-
kildedir: Zemahşerî, lafza uygun olarak (طائعتين) veya manaya uygun olarak 
 denilmeliydi, şeklindeki muhtemel bir itiraza cevap olarak, ayette yer (طائعات)
ve gökler, kendilerine hitap edilen ve buna cevap veren varlıklar olarak mu-
amele gördüklerinden, insana ait “gönüllülük/isteme-tav’” ve gönülsüz-
lük/istememe-kerh” nitelikleriyle vasıflandırılmışlardır, demektedir.59 Bir 
diğer izaha göre, konuşma özelliği ile nitelendirildiklerinden ve muhatap 
alındıklarından dolayı kendilerine âkil muamelesi yapılmıştır.60 Bir başka izah 
tarzı da şu şekildedir: Bu ifade ( ا بما فينا طائعينتينأ ) “içimizdekilerle beraber 
itaat ederek geldik”  takdirindedir,61 yahut da  kastedilen gökler ve yer ehli-
dir.62 

c)  ى ا ب  ُ ز اذ ا م ا ر  ْ َوا ۪ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ُ َُ َ ٰ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ  

“Onları, yaklaşan müthiş güne karşı uyar! Yürekler ağıza gelir, yutkunur da yut-
kunurlar.”  63   

Ayette gayri âkil varlıklar olan kalpler hakkında ( َ ۪ ِ ) ifadesi kullanıl-
mıştır. Müfessirler bununla ilgili şu yorumları yapmaktadırlar: Ayette geçen 
( َ ۪ ِ َ ) kelimesi haldir. Mana bakımından kalp sahiplerinden hal olabilir. 
“Kalpler”in hali olması da mümkündür. Kelimenin âkil varlıklara has cemi 
müzekker salim sîgasıyla getirilmesinin sebebi, kalplerin insanlara mahsus 
kazm (hakim olma, zaptetme, içinde tutma…) fiiliyle nitelendirilmiş olması-
dır.64 Buna göre mana (حال آون القلوب آاظمة على الغم والكرب) takdiriyle "kalpler 
üzüntü ve keder dolu olduğu halde" şeklinde olur.65 

 
58  Fussilet, 41/11. 
59  Zemahşerî, Keşşâf, IV, 195. 
60  Ebû’s-Suûd, İrşâd,  VIII, 5; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XXIV, 103; Beydâvî, Tefsir,  V, 109; 

Begavî, Meâlimu’-tenzîl, IV, 109. 
61  Begavî, Meâlimu’-tenzîl, IV, 109; Ebû’l-Bekâ, el-Lübâb, I, 113. 
62  Ebû’l-Bekâ, el-Lübâb, I, 113. 
63  el-Mü’min, 40/18. 
64  Zemahşerî, Keşşâf, IV, 162; Şevkânî, Fethu’l-kadîr,IV, 486; Beydâvî, Tefsîr, V, 88. 
65  Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XXIV, 58. 
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d)     ا َ ْ۪ ِ َ َ َُ ْ ُ ََ َ ْ َ ّ َ ء ا  ل   ا َ ان   ٰ ِْ ِ ِۤ َ َ ّ َْ ْ ِ َ َ ْ ِّ َ ُ ََ ًْ  

“Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mûcize indirirdik ki, onun karşısında ister 
istemez boyun bükerlerdi.”  66  

Ayette gayri âkil varlıklar olan boyunlar hakkında ( َ ۪ ِ َ ) ifadesi kulla-
nılması ile ilgili müfessirlerin izahları şöyledir: ( َ ۪ ِ َ ) kelimesi (ظل)nin 
haberidir. Sözün aslı (فظلوا لها خاضعين) şeklindedir. Boyun eğme yeri olduğu 
için “boyunlar” söylenmiş, kelam da değiştirilmeksizin aslı üzerine 
bırakılmıştır. Nitekim Araplar ehil kelimesi hiç söylenmemiş gibi ( ذهبت أهل
 derler. Diğer bir izah tarzı da şöyledir: Boyunlar insanlara mahsus bir (اليمامة
fiil olan “boyun eğme” ile nitelendirildiklerinden (âkil varlıklar gibi muamele 
edilmişlerdir).67 Kurtubî'nin naklettiğine göre Mücahid buradaki ( ْا ُ ُ َ ْ َ ) 
kelimesinin “büyükleri, ileri gelenleri” manasında olduğunu söylemiştir. 
Nahhâs şöyle demiştir: Kelimenin bu anlamda kullanımı Arapçada bilinen 
bir durumdur: (جاءني عنق من الناس) denir ki, “başkanlar geldi” demektir. Ebû 
Zeyd ve Ahfeş ise kelimenin “cemaatleri” manasında olduğu kanaatindedir. 
Bir diğer görüş de şu şekildedir: Burada boyunların sahipleri (أصحاب األعناق) 
kastedilmektedir; muzâf hazfedilmiş sonra da muzâfun ileyh onun yerine 
ikame edilmiştir.68 

f)  م ا و ا  دون ا     ا  ْو ا   ْ ْ ْ َْ ُ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٰ ْ ْٰ َ َ َُۤ َ ُ ۪ َ ْ َ َ َِ ٰ ّ ُ ْ َ ّ ِ ُ ّ َ نَ َ د  ُ ِ َِ ْ ِ ۤ َ ُ  

“Kendisinin duasına, ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendileri-
ne yapılan dualardan habersiz o Allah’tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimse-
den daha şaşkın biri hiç olabilir mi?”  69  

“Taptıkları ilahlar onların yaptıkları dualardan habersizdirler” anlamın-
dadır. (ن َو  د  ُ ِ َِ ْ ِْ ۤ َ َ ُُ ْ َ ) ifadesinde birinci (هم) zamiri putlara, ikincisi ise 
müşriklere aittir. Putlar hakkında (َن ُ ِ َ ) şeklinde normalde âkil varlıklar için 
kullanılması gereken şibh-i fiil getirilmesinin izahı olarak müfessirler şunları 
söylemektedirler: Şibh-i fiilin cemi müzekker  sîgasında getirilmesi müşrikle-
rin o doğrultudaki inançlarına binaendir.70 Müşrikler onları kendilerine hiz-
met eden melikler ve emirler gibi nitelendirdiklerinden putlarla ilgili söz 

 
66  Şuarâ, 26/4. 
67  Zemahşerî, Keşşâf, III, 305; Beydâvî, Tefsîr, IV, 231. 
68  Kurtubî, el-Câmi’, XIII, 90. 
69  Ahkaf, 46/5 
70  Şevkânî, Fethu’l-kadîr, V, 14. 
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onların uygulamalarına uygun olarak getirilmiştir.71 Putların bu şekilde gaflet 
özelliğiyle ifade edilmeleri, putlar ve onlara tapanlara tehekküm72 (istih-
zâ/alay) amacı taşımaktadır.73 

3.  Gayr-i âkiller hakkında cemi müzekker munfasıl ve cemi mü-
zekker mansûb muttasıl “hum” zamiri kullanımı 

Aşağıdaki ayetlerde gayri âkil varlıklar (gezegenler ve putlar) hakkında, 
normalde müzekker çoğul âkil varlıklar için olan (هم) zamirinin kullanıldığı 
görülmektedir. Ayetlerde bu varlıklara âkil muamelesi yapılması ile ilgili izah-
lar yukarıda geçtiğinden burada sadece metinlerini vermekle iktifa ediyoruz. 

a)   را َ َل    ا ا را ا   وا وا ۪ ۪ ِ۪ َ ُْ ُ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ ََ ْ َ َْ َ ّ ً َ َ َْ َ َ َّ ُ ِ ِ َِ ۤ َ ُ۪ َ ِ ُ َ َ74  

  b) َو ا ْ َ نَ م ا و  د  ا  دون ا     ا    َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َۤ َّ َ ُ ُُ ُْ ْ ْ َْ َ ٰ ْ ْٰ َ َ َُۤ َ ُ ۪ ْ َ َ ِ ٰ ّ ْ َ ّ ِ ُ َ75  

c) ون ن  و     َ َُ ََ ْ ُ ٌ ْ ُ ْْ ْ ُْ َ ُ َُ َ ُ ۪ َ ْ َ َ76  

d) ُ ـ و  ن     َا ُْ ْ ُْ َْ ُ َ ًٔ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ِ 77َن  ُ  

4. Gayr-i âkiller hakkında merfû muttasıl “tum” zamiri kullanımı 

ء 78   ْ ي ا َ ا ا ْ ا ا د     ا  ٍو ْ َ ََ ّ ُ َ َ ََ َۤ ۪ َ ّ ُ ٰ ّ َ َۤ ُ َُ َْ َ َُ ْ ُْ ْ ِ َ ِ ِ ِ ُِ َ  

Ayette gayri âkil varlıklar olan “deriler” hakkında ( ْ ُ ْ ِ َ ) ifadesinde 
“tum” zamiri kullanılmıştır. Gerekçesine yukarıda değindiğimizden burada 
tekrar üzerinde durmuyoruz. 

5. Gayr-i âkiller hakkında çoğul ism-i işaret kullanımı 

ن   اد  او  ًان ا وا وا ُ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َُ ِ ِۤ ٰ ْ ُْ ُ ّ ُ َّ ََ َ َ َ ْ َ ّ َ 

“…Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir”  79  
 
71  Taberî, Câmiu’l-beyân, XXVI, 4; Kurtubî, el-Câmi’, XVI, 183; Ebû’s-Suûd, İrşâd,  VIII, 78. 
72  Sözlük anlamı “istihza” olan tehekküm (التهكم), belagat ıstılahında tahkir konumunda 

yüceltme (اإلجالل في موضع التحقير), sakındırma konumunda müjde )البشارة في موضع التحذير ( , 
tehdit konumunda vaat ) الوعد في مكان الوعيد( , dalga geçme konumunda övme المدح في  (
) معرض السخرية … ifadesi kullanılması, şeklinde tarif edilmiştir. Bk. İn'âm Fevval Akkâvî, 

el-Mu'cemu'l-mufassal fî ulûmi'l-belâga, Beyrut 1996, s. 441.  
73  Ebû’s-Suûd, İrşâd,  VIII, 78. 
74  Yûsuf, 12/4. 
75  Ahkaf, 46/5 
76  Yasin, 36/75. 
77  el-A’râf, 7/191-195. 
78  Fussilet, 41/21. 
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(  işaret ismi, işitme, görme ve kalbe işaret etmektedir. Bunlar için (أو
normalde âkil varlıklara işaret edilen ( -ism-i işaretinin kullanılması tef (أو
sirlerde iki şekilde izah edilmektedir. Birinci izah tarzına göre: Zeccâc tara-
fından da ifade edildiği gibi, ( والعيش بعد أولئك األيام... ذم المنازل بعد منزلة اللوى  ) 
beytinde olduğu üzere (  ism-i işareti nadiren gayri âkiller için de (أو
kullanılabilir ve burada da o şekilde kullanılmıştır.80 İkinci izah ise şu 
şekildedir: Ayet-i kerimede bu organların mesul oldukları ifade edilmiş yani 
âkile ait bir özellikle nitelendirilmişlerdir. Bu sebeple de bunlardan genelde 
âkiller için kullanılan (  ism-i işareti ile söz edilmiştir.81 (أو

6. Gayr-i âkiller hakkında cemi müzekker ism-i mevsûl kullanımı 

a) ن  رز ون  دون ا   ن ا ان ا  ُ ون  دون ا او و ًا  ْْ ًِ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ ِٰ ّٰ ُّ ُْ ُْ ُ ُّ ُْ َْ ََ ۪ َ ّ ْ ُ َ َ ً َ ْ َ َ َ
82  

Ayetteki ( يَن َتْعُبُدوَنِانَّ الَّذ ) kısmındaki cemi müzekker (eril) ism-i mevsûl 
putlara aittir. Gayri âkil varlıklar olmaları dolayısıyla normalde âkil varlıklara 
ait olan bu ism-i mevsûlün kullanılmaması gerekirdi. Uygulamanın gerekçe-
sine yukarıda yer verdiğimizden burada tekrar üzerinde durmuyoruz.  

b) د ا  ان   ْد  د ا  ن  دون ا  َان ا  ۪ ِ۪ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ َْ ُ ْ ُ ُ َّ ُُ َ۪ ْ َ ْ َ َُ ُ َُ ْ َ ٌ ُِ َٰ ّ ْ َ ْ َ َ َ ّ  

“Allah’tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların 
tanrılığı hakkındaki iddianız yerinde ise, haydi onları çağırın da size cevap versinler 
bakalım!”  83  

“Putlar da sizler gibi mahlukturlar” manasındadır. Müfessirlere göre, 
ayette (إن التي) denilmeyip (إن الذين) ve  (فادعوهن) veya ( هافادعو ) denilmeyip 
 denilmesinin sebebi, müşriklerin putların zarar ve fayda verdikleri (فادعوهم)
şeklindeki inançlarına mutabık olarak putlara âkil muamelesi yapılmasıdır.84  

7. Gayr-i âkiller hakkında (من) ism-i mevsûlünün kullanımı 

a) ء      و َوا   دا   َ۪ ِ۪ ِ ِْ َ ٰ َ ّْ َ ْ ُ َْ َْ ْ َ ٍ ٍۤ ۤ َّ ََ َ ُ َ َ ُ ٰ ْ    ر و  ّ ُ ْ َُ َْ ْْ ْ ِْ َِ ِ ْ َ ِ ٰ َ ۪ ْ َ
ٍ  ار  َ ْ َ ۤ ٰ َ ۪ ْ َ  

 
79  el-İsrâ, 17/36. 
80  Zemahşerî, Keşşâf, II, 624; İbn Kesîr, Tefsîr, III, 41; Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, III, 227. 
81  Kurtubî, el-Câmi’, X, 260; Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, III, 227; Beydâvî, Tefsîr, III, 445. 
82  el-Ankebût, 29/17. 
83  el-A’râf, 7/194. 
84  Kurtubî, el-Câmi’, VII, 342. 
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"Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üs-
tünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür."  85  

Burada (من) ism-i mevsûlünün kullanılmasının sebebi bahsedilen gayri 
âkil varlıkların umumî bir ifadenin kapsamındaki âkil varlıklarla yan yana 
gelmiş olmasıdır. Ayette ( ٍ دا َ ّ ۤ َّ َ ُ ) genel ifadesinin kapsamına insanlar da da-
hildir. Âkil varlıklar olan insanlarla yan yana anıldıklarından diğer mahlukat 
hakkında da (من) ism-i mevsûlü kullanılmıştır.86  Buradaki uygulama, (من) ve 
 nın Kur’ân-ı Kerîm’de başka yerlerde de olduğu üzere birbirleri yerine(ما)
kullanıldıkları şeklinde de izah edilmiştir.87   

b)  ا  دون ا َو ا   َِ ٰ ّ ِ ُِ ْ ْ ُْ ْ َ َ ّ ِ ُ ّ َ َ نَ م ا و  د  َ    ا  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َۤ َ َ ُُ ْ َْ َ ٰ ْ ْٰ َ َُۤ َ ُ ۪ ْ َ  

“Kendisinin duasına, ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendileri-
ne yapılan dualardan habersiz o Allah’tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimse-
den daha şaşkın biri hiç olabilir mi?”  88  

Ayette gayri âkil varlıklar olan putlar hakkında (من) ism-i mevsûlü kulla-
nılmıştır. Bunun gerekçesi, putlara müşriklerin inançları doğrultusunda âkil 
muamelesi yapılması olarak açıklanmaktadır.89 

Burada son olarak söz edeceğimiz bir diğer husus da şudur: Arap dilin-
deki yerleşik kural, âkil ve gayri âkil varlıklardan birlikte söz edildiği zaman 
isnadın âkil varlıklara uygun olarak yapılması şeklindedir.90 Kur’ân-ı Ke-
rîm’de de bu kural aynen uygulanmış, ( ُ ّ   َ َ ْْ َ َ ٍن َ ) “Yerin üstünde olan her-
kes fanidir” 91 ayetinde olduğu gibi, âkil ve gayri âkil varlıklardan birlikte bah-
sedildiğinde tağlib kaidesi92 gereği âkillere göre muamele yapılmıştır.  

 
85  en-Nûr, 24/45. 
86  İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, I, 150; Taberî, Câmiu’l-beyân, XVIII, 155. 
87  Bk. Begavî, Meâlimu’-tenzîl, I, 391. 
88  el-Ahkâf, 46/5. 
89  İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, I, 147; Kurtubî, el-Câmi’, XVI, 183. 
90  İbn Hişâm, Evdahu'l-mesâlik, I, 149. 
91  er-Rahman, 55/26. 
92  Tağlîb: Aralarındaki bir münasebet veya ihtilat sebebiyle bir şeye bir başka şeye ait hük-

mün verilmesidir. Bk. Akkâvî, el-Mu'cemu'l-mufassal fî ulûmi'l-belâga, s. 396-397. “Bir keli-
menin müfredi diğerinin aynısı olmadığı halde, delaletleri arasında benzerlik  ve münase-
bet bulunan iki lafızdan meşhur ve kolay olanı diğerine tercih ederek tesniye yapmaktır.” 
şeklinde de tanımlanmıştır. Bk. Taceddin Uzun, Arapça Sarf-Nahiv Terimleri Sözlüğü, Kon-
ya 1997, s. 125; Yasin Kahyaoğlu, “Arap Dilinde Tağlib Sanatı ve Örnekleri”, Nüsha Şar-
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Sonuç: 

Kur’ân-ı Kerîm’deki, gayri âkil varlıklar hakkında yerleşik kural gereği 
normalde âkil varlıklar için kullanılan fiil, zamir, ism-i mevsûl..vb. kullanılan 
ayetler incelendiğinde bunlarda genellikle şu gayelerle yerleşik kuralın dışına 
çıkıldığı görülmektedir: 

a) Muhatabın inancına uygun ifadelerin kullanılması 

b) Âkile (insana) ait herhangi bir vasfın izafesi sonucunda gayri âkile, âkil 
muamelesi yapılması  

c) Tehekküm (istihzâ/alay) amacıyla, söz konusu varlığa muhatabın dü-
şüncesine uygun şekilde muamele edilmesi 

d) Gayri âkil varlığa âkil gibi hitap edildiğinden isnadın da âkile uygun 
şekilde yapılması   

Bazı ayet-i kerimelerde ise gayri âkil bir varlığa aitmiş gibi görülen isna-
dın âkile ait olması ihtimali de bulunmakta ve bu husus müfessirler tarafın-
dan ifade edilmektedir. 

Gayri âkil varlıklara bu tür amaçlarla akıl sahibi varlık muamelesi yapıl-
ması ilk defa Kur’ân-ı Kerîm’de görülen bir uygulama değildir. Cahiliye dö-
nemine ait şiirler vb. incelendiğinde benzeri gerekçelerle gayri âkil varlıklar-
dan âkilmiş gibi bahsedildiğine dair örnekler bulmak mümkündür. Bu ne-
denle Kur’ân-ı Kerîm bu tür uygulamalarıyla Arapçada bilinmeyen bir husus 
ortaya koymuş olmamaktadır. O, pek çok yerde gayri âkil varlıklardan Arap-
çada yerleşik kurallara uygun şekilde bahsetmiş, bazı yerlerde de önemli 
belagî gerekçelerle, yerleşik kurala aykırı uygulamalar yapmıştır. Bu tür uygu-
lamalar, onun edebî yönüyle ön plana çıkan mûciz bir kelam olmasıyla da 
uyum halindedir. 
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