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HAKiKAT VE MECAZ BAGLAMINDA 
KUR'AN'DA "ENGELLiLiK" iFADE EDEN SÖZCÜKLERiN 
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Özet 

Kur'an indiği dönemin kültürel ve edebi yapısını da gözeterek ifade tarzında 
kelimelerin hakiki ve mecaz! anlamlarına başvurmuştur. Bu bağlamda engellilik 
ifade eden summ!sağır, bukm/dilsiz, umylkör kelimelerini çoğunlukla mecaz! 
olmakla birlikte hakiki anlamıyla da kuii~ıştır. Ancak sadece engeiiilik ifade 
eden a'rac/aksak kelimesini salt hakiki anlamıyla kullanmıştır. 

Bu çalışmayla Kur'an'ın engeliilik ifade eden kavramlara, daha çok inkarcıların 
vahiy karşısındaki· çaresiz tutumlarını tasvirde başvurduğu görülmüştür. Niteklın 
Kur'an, inançsıziarın kutsal mesaj karŞısındaki duyarsızlıklarını, tedavi kabul 
etmeyen kronik eksikliklere benzetmiştir. 

AnahtarKelimeler: Kur'an, hakikat, mecaz, engelli, summ/sağır, bukmldilsiz, 
umylkör, a'rac/aksa.l< 

Abstract 

By regı;ırding the cultural and literary sturcture of period it was revealed, the 
Koran has applied to the real an metaphoric meanings of the wor.ds. In this concept, 
the words that create diffıculties such as summ!deaf, bukm!dumb, umy!blind were 
used both with their real and metaphoric meanings. However, only the word 
a'raclhandicapped that cause diffıculty has been used with its real meaning. 

With this study, it is seen that only those who denial appealed their inevitably 
attitudes in descriptions against divine inspiration to the nations creating difficulties 
in the Koran. As a matter of fact, the Koran likens unbelievers against the holy 
messege as chronic deficiency that reject the medical treatment. 

Key Words: The Koran, reality, metaphor, handicapped, deaf, dumb, blind, 
lam e. 

Giriş 

Kur'an'ın belirli bir tarih diliminde vahyedildiği dolayısıyla, söz konusu 
tarih ve yöneltildiği kültürel çevreyle sıkı bir ilişki içinde olduğu yadsınamaz 
bir durmndur.ı İlk muhatapları Araplar olan Kur'an"ın, bu halkın 

• Fırdt Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Arapça Okutmanı. 
Özsoy, Ömer, Tarihsellik Yazıları, l<'azlurrahman'ın isHiml Çağdaşlaşma 
Projesinde Vahiy ve Tarih, Kitabiyat, Ankara, 2004, s.l6. 
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küitürünün önemli bir parçası, örf v~ adetlerinin arşivi ve hükümlerinin 
kaynağı olan cahiliye şiirlerin diliyle kendini ifade etmesi gayet doğaldır. 
Hz. Ömer, bu ger~eği "Şiir, öyle bir halkın ilmidir ki, onlara ondan daha 
doğru ilim yoktur" sözüyle dile getirmiştir. 

Kur'an'ın nüzulünden önce Arap yanmadasında bir yaşarn biçimi vardı. 
Kendi aralarında hitabet, şiir ve nesirde yanşma içindeydiler. Bu yanş onlan 
içten etkilemiş olduğundan dolayı her aile kendine bir hatip veya şair edinme 
umuduyla doğan erkek çocuklannı, kurbanlar ve törenlerle karşılıyordu. 
Aileler doğan çocuktan ötürü birbirlerini kutluyor ve ziyaret ediyorlardı. Bu 
toplumda şair ve hatibe verilen önem, savaşçı ve kahramana verilen 
önemden farklı değildi. Çünkü şair, onları koruyan, kendilerine karşı yapılan 
şiirsel atışmalara cevap veren kişiydi? 

Cahiliye Araplarında sosyal yapının gereği olarak şiire çok önem 
verilmiştir. Öyle ki, şiir onların soylarını, ahlakını, devlet yapısını, siyasetini, 
kültürünü ve tarihini yansıtan bir arşiv haline gelmiştir. O dönemde yaşayan 
kabileler arasında bir anlaşmazlık çıktığında, onun çözümü için öncelikle 
kaside ve şiiriere başvurduklan gibi, şairlere de konunun hakemliği için 
başvururlardı. Birçok sözcük ve üsluplan barındırdıklanndan dolayı kaside 
ve şiirler, daha sonra gelen Kur'an ve Hadis için de asıl kaynak teşkil 
etmişlerdir. Söz konusu iddia, şu dizeleri terennüm eden şairin sözleriyle de 
doğrulanmaktaclır: 

r:~ı c.P ~c.~~ ~ı:s * ~ bC.Jll .s:ı:sı c. ı;a;.; ~1 

·~~~ ~ ;..) ~'tL ~:,ı ("JA ~bl! ıj.,P.. ü~ ~c. * 
"Zamanın görridüğünü şiir koruyor. Şiir, cömertlikten haber veren 

şeylerin en çok övüleıiidir. Zübeyr'in kasidelerinde söyledikleri olmasaydı, 
Herim'in cömertliğini bilmeyecektin.',.ı . 

Araplarda şiirin ve şairin çokluğu; cahiliye dönemi insanlannın doğal, 
hassas bir yapıyla birlikte zihin ve düşünce sadeliğine sahip olmalan, o 
dönemdeki şiir üsli'ıbunda teşbih, kinaye, istiare, hakikat, mecaz, tibak, cinas 
vb. sanatiann yaygın olarak kullanılabilmesi gibi nedenlere bağlanmıştır.5 

Cummah!, Muhammed b. Sellam, Tabalcltu Fuhuli'ş-Şu 'ara, Matbaai:U'l-Medeni, 
Kahire, ts., 111,24. 
İbn Hişam, Ebu Muhammed Abdulmelik, es-Siretü'n-Nebeviyyetu, Diiru'I-Ciyl, 
Beyrut, 1987, I, 195-1 96; Ahmed, Abdu!hamid, MuhaDiiru fı'l-Beliigati'l
Arabiyye ve Tiirihiha, ei-Ezher Yay., Kahire, 1989, s.9. 

4 İbn Kuteybe, Abdullah Müslim ed-Dlnevr!, Uyônu'l-Ahbar, (Şerh ve Tah.: Yüsuf 
Ali Tavli), Beyrut, ts., II, 198. 
Komisyon, el-Mufassal fı't-Tarihi'l-Edebi'l-Arabi,(Tahk. ve Ta!.: Hasan Hallak), 
Daru İhyru'I-U!Cim, Beyrut, 1994, s. 53-55. 
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Tarih süreci boyunca gönderilen peygamberlerin risaletlerini doğrulatmak 
maksadıyla ortaya koydukları mucizenin kendi toplumlarında yaygın olan alt 
yapıyla örtüştüğü· görülmektedir. Buna bağlı olarak Hz. Muhammed de 
cahiliye toplumunda değer verilen edebi sanatların temelini oluşturan teşbih, 
istiare, kinaye, hakikat ve mecaz gibi üslfıpların taklit edilemez bit ·şekilde 
kullanıldığı kutsal bir kitabı mucize olarak getirmiştir. Bu mucize kitap, 
yüzyıliann geçmesine rağmen tazeliğini ve kendi deyimiyle edebi 
ulaşılmazlığını korumaya devam etmektedir. "Eğer kulumuza 
indirdik!erimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri 
bir süre getirin, eğer iddianızda .doğru iseniz Allah'tan gayri şahit/erinizi 
(yardımcılarznızı) da çağırın"6Ayrıca Kur'fuı, çoğunlukla o dönemin 
insanlarının anladı ğı ve bildiği bir tarz ve üslupla irımiştir. 7 

Biz de bu çalışmamızda, kutsal kitabın edebi ifade şekillerinden olan 
hakikat ve mecaz sanatlarını engellilik ifade eden sözcükler öznelinde 
incelemeye çalışacağız. 

ı-Sözcüklerin Kullamm Şekilleri 

Sözcükler insanlar için vazgeçilmezdir. Zira insanlar sözcükler sayesinde 
düşüncelerini karşısındakilere aktarmakta, daha kompleks düşünce sistemleri 
kurmakta, hayatı kolaylaştırmaktadır. Buna bağlı olarak sözcükler tarih 
süreci boyunca değişik şekillerde ku1lanılarak değişik anlamlar ifade 
etmektedir. Sözcüklerde asıl olan konuldukları anlamda kullanılmasıdır. 
Ancak sosyal ihtiyaçların getirdiği zorunluluklardan ötürü bir kelime asıl 
anlamıyla birlikte şartlar oluştuğunda yeni anlamlar da yüklenmektedir. 
Dolayısıyla sözcüklerin kullanım şekillerini iki kategoride inceleyebiliriz: 

a- Sözcüklerin Hakiki Anlamda Kullamını 

Sözcüklerin kullanınu bağlamında hakikat, mecazın zıddı olmak üzere bir 
kelime veya tabirin asıl, hakiki manasıyla kullanllmasıdır.8 Hakikat kelimesi, 
"h-k-k" filinden türemiştir. Sözcük olarak, hakikat "gerçek, şüphesiz, 
meydana gelen, sabit olan" anlamında kullanılmaktadır. İbn Teymiyye, bu 
kelimeyi tanımiayarak şöyle demiştir: "Bu terimi ilk asırlarda sahabe, tabiln 
ve meşhur imamlardan kimse kullanmamıştır." Mecaz terimini iik kullanan 
kimsenin Ebu Ubeyd' e M am er b. Musenna olduğu ileri sürü! erek 
sözcüklerin hakikat ve mecaz diye ikiye aynştınlmasının hicri 4.yy'da 
yaygınlaştığı iddia edilrniştir.9 

Bakara, 23. 
Yüsuf, 2; Şuara, 195; Fussilet,.3; Ra' d, 37. 

8 İsfıhani, Riigıb, Mufredatu E!fıizi'I-Kur'an, Daru'.ş-Şfuniyye, Beyrut, 1997, s. 248; 
İbn Ma.rızfu, Lisanu'l-Arab, Diiru İhyai't-Turiisi'l-Arahl, Beyrut, ts., lll, 258. 

9 Akkavt İn'fun Fevval, ei-Mu'cemu'I-Mufassal fi Ulumi'I-Belaga, Daru'l-Kutubi'l
İlmiyye, Beyrut,l996, s. 545. 
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İbn Faris hakikati şöyle ta.'1ımlamaktadır: "Hakikat kendi konumuna 
uygun anlamda konulup istiare, temsil, takdim ve te'hiri olmayan sözcüktür" 
Curcanl'ye göre hakikat, sözcüğün vazzm koyduğu anlamda kullanılmasıdır. 
İbnu'I-Esir'e göre ise, hakikat, sözcüğün asıl konulduğu anlama deh1let 
etmesidir. Sekkili ise hakikati, te'vilsiz anlamında kullanılan kelime olarak 
tanımlamaktadır. Kazvini'ye göre hakikat, konuşma dilinde kelimenin 
konulduğu anlamda kullanılmasıdır. 10 

. 

Hakikat dini, örfı ve dilsel olmak üzere üçe aynlmaktadır. Dini hakikat, 
kelimenin sözcük anlamından farklı olarak dinde konulduğu anlamda 
kullanılmasıdır. 11 Sah1t, hac, zekat, mü'min, müslim gibi kavramların 
kullanımını örnek olarak zikredebiliriz. Örfı hakikat, kelimenin asıl 
anlamının unutulacak derecede mecaz anlamının yaygın bale gelmesidir. 
Örneğin J...:..ll ..:....Y,.. ifadesi ~ı y~ ..::....-:;...yerine kullanılır olmuştur. Dilsel 
hakikat, yukanda zikrettiğimiz gibi kelimenin te'vilsiz olarak konulduğu 
anlamda kullanılmasıdır. 12 

Sözcüklerin Mecaz Anlamda Kullanımı 

Mecaz kavramı, sözcük olarak, "c-v-z" fiilinden türemiş olup "geçmek, 
geçiş yeri, geçme zamanı, sözün-yolu ve kaynağı" anlamına gelmektedir. 13 

Mecaz kelimesinin terimsel anlamıyla ilgili ise, birçok tanım yapılmıştır. 
Abdulkahir Curcanl'ye göre mecaz, kelimede, bir başkasına dayanılmadan 
vazıın koyduğu anlamın ortaya çıkmasıdır. Buna göre kelimenin vaz-ı hakiJ(ı 
ve vaz-ı mecaz! olmak üzere iki çeşit konuluşu vardır. İbnu'l-Esir mecazı, 
"sözcüğün ası] .. konulduğu anlam dışında bir anlam ifade etmek için 
kullanılmasıdıi" diye tanımlamaktadır. Kazvinl'ye göre ise mecaz, konuşma 
dilinde, aralannda bir ilişkiden dolayı kelimenin konulduğu anlamın dışında 
kullanılmasıdır. İbn Hıcce el-Hamevi mecazı, . hakikati aşmak olarak 
tanımlamaktadır. Ebu Hilal Askeri ise mecazı, sözcüğün bir sebepten dolayı 
dilde asıl kullanıldığı anlamdan başka bir anlama nakledilmesi olarak 
görmektedir. Mecaz, akli ve Iügavi olmak üzere ikiye aynlmaktadır. 14 Akli 
mecaz, fıil veya fıilimsilerin bir alakadan dolayı asıl anlamın düşünülmesini 
engelleyen bir karineyle kendi anlamı dışında bir şeye isnat edilmesidir. ıs Bu 

10 Akkavi, el-Mu'cem, s. 634-635. 
11 İbn Nizamiddin, Muharrimed Abdulali, Kitabu Fevatihi'r-Rahamiit, Daru'l

Erkam, Be)TUt ts, I, 270-271. 
12 Bennanl, Abdurrahman b. Cadellah, Haşiyetu Allameti'l-Bennani ala Şerhi'l Celal 

ala Metni Cemi'l-Cevami, Daru'I-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, 1998, I, 475-477. 
13 Zemahşeri, Carullah Mahmud b. Ömer, Esasu'l-Belaga, Dam İhyıli't-Turasi'l-Arabi, 

Beyrut, 2001, s.l20. 
14 

Razi, Fahruddin, Nihayetü'I-İcaz fi Dirayeti'I-İ'caz, Tahk. Bekri Emin, Daru'l
ilmi'l-Melayin, Be;TUt, 19&5, s.l69. 

15 İbnu'l-Eslr, Diyauddin Nasrulla.'ı b. Muhammed el-Mevsili, (Tah. Muhammed 
Muhyiddin Abdulhamid), el-Meselu's-Sair, el-Mektebetu'l-Asriyye, Beyrut, 1995, 
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alakalar, sebepsel, zamansal ve mekansal olmak üzere üç bölüme 
aynlmaktadır. Örneğin _;#.'ll r_;e..ll _,!_,.:.. ı,slı "Firavun Hı1fı1, büyük pirarnidi 
yapti " denildiğinde, onun pirarnidi yaptığı değil, piramidin yapımına sebep 
olduğu anlaşılmal"tadır . 

. -t··•:ı·.- G..)IL&-t· *~h~l.'L)ıt;,ın ~ .JYc-<.J-".J. • _=., - . r- ı..S .. 

"Yalan gelecekte günler, cahil olduğun şeyleri sana açıklayacaklar. Yol 
azı ğı vermediği n ( eğitmediğin) kişi sana haberler getirecektir." Şiirde, 
cahilliğin açıklanması bir zaman içerisinde meydana geleceğinden dolayı bu 
açıklama olayı, günlere isnat edilmiştir. 

~;~~ıs;:, ı:.r..~ (JjWl ;:;ıs. 

Bu cümle, yüzeysel olarak "Ev yaşayandır ve odalan aydınlatandır' 
anlamım verirken, aniatılmak istenen ise, "ev yaşanılan ve odalan 
aydınlanan yerdir." Bu cümledeki akli mecazın alakası, mekansaldır. 

Lügavl mecaz, kelimenin asıl konulduğu anlamın dışında kullanılmasıdır. 
Bu da istiare ve mecaz-ı muı·sel olmak üzere ikiye aynlmaktadır. Cümlenin 
ilk anlamıyla, yeni yüklendiği anlam arasındaki ilişki benzerlik olduğunda 
mecaz-ı lügavl, istiare adını alır. 

.J_,.ill u-il ı.::.ıi...J1;Jl ı.>o rf:;. y:..,ı ı_,.;..,T 0,ı:ıl1 ;) .J ..ılıl 

"Allah iman edenlerin dostudur, onları karanlıktın aydınlığa çıkartır." 16 

Bu ayette inançsızlık karanlığa, iman ise aydınlığa benzetilmiştir. 
Dolayısıyla istiare yapilmıştır. 

Eğer alaka sebebiyet, müsebbebiyet, cüziyyet, külliyet, geçmişi veya 
geleceği gözetmek, mekansal gibi benzerlik dışında başka bir ilişki söz 
konusuysa mecaz, mursel adını alır. t:it,U .,.wı ..::.ı _;b..l "Gök bitki yağdırdı" 
ifadesinde gökten inen yağınur bitkilerin yeşennesine sebep olduğundan 
dolayı, bitkilerin yağdmiması göğe nispet edilmiştir. 

Mecaz, çoğunlukla metinlerde ve konuşmada hakikatten cjaha açık 
olmakta, kulak ve gönlü daha fazla etkilemektedir. Araplar ifadelerinde 
mecaz sanatını çok kullanmakta ve bunu kendi sözlerinin iftihar vesilesi 
olarak kabul etmektedirler, Çünkü mecaz fesahatin delili, belagatin başıdır. 
Onlara göre, bununla Arap dili diğer dillerden aynlmaktadır. 17 

II, 77-78; Kazvlni, Celaleddin Ebu Abdiilah Muhammed, el-İdah :fi Ulfımi'I-Belaga, 
Dfuu İhyıü'I-UICım, Beyrut, 1993, s.252-253; Kazvini, Telhis, Salalı Bilici Ktb., 
İstanbul, ts., s. I 20 

16 Bakara, 257. 
17 Daha fazla bilgi için Bkz. es-Sealibl, Ebfı Mansur Abdulmelik, Fıkhu'I-Luga ve 

Sırru'l-Arabiyye, Talık. Hamdu Tammas, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, 2004, s.404-405. 

.:; 
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2- Kur'an'da Sözcüklerin Hakiki ve Mecazi Anlamlanyia 
Kullanımı: 

Kur'an'da hakikatin kullanıldığına dair alimler arasında fikir birliği 
vardır. Çünkü hakikat bir lafzın hak ettiği yerde takdim ve te'hirsiz 

.. kullanılmasıdır. Zaten Kur'an'da kelimeler çoğunlukla hakiki anlamlanyla 
kullanılmıştır. 18 

· 

Alimierin çoğuna göre mecaz sanatı da, Kur'an'da yer almıştır. Zahiriye 
mezhebi ve Şafiiler'den İbn Kass, Maliki'den İbn Huveyz gibi bir kısım 
alimler, mecazın Kur'an'da var olmadığını savunmuşlardır. Onlara göre 
mecaz, yalan sözün kardeşidir. Kur'an da yalandan uzak olduğuna göre 
Kur'an'da mecaz olmamalıdır. 19 

Bu iddiayı doğrulamak mümliin değildir. Çünkü mecaz hakikatten daha 
beliğ ve muhataplar üzerinde daha etkileyicidir. Lügavi mecazdan olan 
istiare ve mursel mecaz sanatiann kullanıldığı . metinler, teşbih, külliyet
cüziyyet vs. ilişkilerde birçok kelime hazfedilerek bunlann yerine, sav 
şeklinde kısa ifadeler yer almaktadır. Bu da hedef kitle üzerinde daha 
işlevsel olmaktadır. Nitekim bir Arap atasözünde şöyle deniimiştir: "i'~~~ 
l..).l_, lJ! Lo" "Sözlerin en hayırlısı az kelimeli ·çok anlamlı olanıdır." Eğer 
mecazın Kur'an'da bulunmaması gerekseydi, tç'kld, hazf, kıssalann 
tekrarının da olmaması gerekirdi. Bu da Kur'an'ın anlatını güzelliğinin 
ortadan kalkınası anlamına gelmektedir?0 

Kur'an'da kullanılan mecaza örnek olarak şu ifadeleri zikredebiliriz: 

y~tlı ~~ .}J·~y...,. J .;.ı :JC.tA. \,i o"j:.:) J,!j Firavun:" Ey Haman, bana 
yüksek bir kule yap; belki yollara erişirim"21 ayetinde, Harnan'ın bizzat 
kendisinin kuleyi yapinası değil, mahiyetinde olan kimselere yaptırtması 
kastedilmiştir. · 

ı+.ı;. i)tjl)l ~ t:.~ ~:fo 0! 0.;lli ; •:,c;; Peki inkar ederseniz, çocukları ak 
saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?22 

ayetinde, çocuklan ak saçlı ihtiyarlara dönüştüren Allah olduğu halde, bu 
olay o günde meydana geldiğinden dolayı kıyamet gününe isnat edilmiştir. 

18 Zerkeşi, Bedrettin Muhammed b. Abdillah, el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an, Tah;.;:. 
Muhammed Ebi'ı'l-Fadl İbrahim, Dıiru'l-Ma'rife, Beyrut, 1972, II, 254-255. 

19 Suyuti, Celaluddin Abdurrahman, el-İtkan fi Uliımi'l-Kuran, Dam İbn Kesir, 
Beyrut, 1987, II, 753. 

20 Suyuti, İtkan, II, 753. 
21 Mü'min, 36. 
22 Müzzemmil, 17. 
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~;.:.:.ı:., ~ ı.J :,t! Artık o hoşnut bir hayattadı?-3 ayetinde aslında söz 
konusu olan hÖşnut olunacak hayattır. Özne ile nesne arasındaki ilişkiden 
dolayı ~J4 sözcüğü yerine ~ı.J kavramı kullanılmıştır. 

-. •· ' 1 'IS l.' "'•- W ..:.,;,...· W · '·'· 1\..ı ~~ı 1' '•·•ı -. ·'1 ı i:!h.l' Iz· b / r .. / ~ .>J J ~.J . .J i.S~. J.}J-Ul '-*" _ J şte una oy e 
kimselerdir ki hidayet karşılığında sapıklığı satın almışlarJır da ticaretleri 
kar etmemiştir. Karyolunu tutmuş da değillerdir. 24 ayetinde hi dayeti terk 
edip karşılığında dalaleti kabullenmek zararla sonuçlanan bir alışverişe 
benzetilerek lügavi mecazın kısımlanndan olan istiare sanatı kullanılmıştır. 

--- - r·-ıı-.. ·n ···-~ı-· .ı:~~·-·--·,--- ··t.:..U:..ı..J! c.:.ıı··' ~·ı ~ '-*'-""""' ıJA ~.J ı.F ~ u~ ı.JY.J =.JJ w ___ " . ıJA •• • J 

0.ı.).tSll; ~ :...nı.J ~:;.ıı 

Yahut (onların durumu), gökten boşanan, içinde karanlık/ar, gök 
gürlemesi ve şimşek(ler) bulunan bir yağmur(a tutulmuşun hali) gibidir. 
Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa 
Allah, inkarcılan tamamen kuşatmıştu:ı5 ayetinde geçen .) ~ı:...:,l 0~ 
~ı:ıT "parmaklarını kulaklarına tıkarlar" ifadesinde kül zikredilerek cüz' 
kastedilmi ştir. Yani sesin işitilmemesi için parma.ldaı-ını tıkareasma parmak 
uçlarını kulaklarına tıkarlar, denmek istenmiştir. Dolayısıyla bu cümlede 
lügavl mecazın kısımlanndan olan mursel mecaz sanatı kullanılrnışt1r. 

rıJ>~ı:, Jll;J! J~ ~:_, 4:, ~..J Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü 
baki kalacaktır.26 Bu ayette ise yukarıdaki ifadenin aksine cüz' zikredilerek 
kül kastedilmiştir. Yani "Rabbinin yüzü" kavramı zikredilmiş "Rabbinin 
zatı" kastedilmiştir. 

3- Kur'an'da Engeliilik ifade Eden Sözcüklerin Kullanımı: 

Biz çahşmamızın bu kısmında maddi anlamda engellilik ifade· eden 
kavramları ele alacağız. Bu çeşit engeliiliğin iki kısma ayrıldığını görüyoruz: 

I- Organların yapısında var olan ve duyu organlanyla kolayca 
algılanabilen, bedenin ahengini bozan engellilik. 

2- Organın yapısında var olmakla birlikte dışa fazla yansımayan, özellikle 
gözlenemeyen engellilik. Örneğin gözdeki bazı kusurlar kolayca 
algılanabildiği halde bir kısmı dakik bir inceleme sonucu teşhis edilebilir. 
Kulak ve dile gelince, hiçbir fiziki bozukluğu olmadan da engelli 
olabilmektedir. Bu tür engellilikler, insanın Allah'a ve topluma karşı olan 
sorumluluklarını hafifletmekle beraber, tamamen ortadan kaldırma 
hususunda bir etki sahibi değildir. 

23 Hakka,21. 
24 Bakara, 16. 
25 Bakara. 19. 
26 Rahm~. 27. 
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Kur'an'da fiziki engeliilik ifade ederi. kavramların, ~ 'r"""' 
<;:.JC-l•u-""'•Sözcük ve türevleri olduğunu görüyoruz. Söz konusu kelimeler, 
Kur'an'da genef anlamda, hakiki: ve mecazi olarak iki şekilde kullanılmıştır. 

a- ~ Sözcüğü ve Türevleri: 

Sağırlık ifade eden kavramlardan en çok· kullamlam "s-m-m" dır. Bu 
sözcük ı........... f.-:ı F fiilinden türemiş sıfatı-müşebbehe olan Fi 
sözcüğünün çoğuludur.· 

~ı mastar olarak, kulaklann kapanması ve ağırlaşması anlamına gelir. 
Aynı zamanda kulak sözcüğüyle kullanıldığında işitme yetisini yitirme, taşla 
alakah kullanıldıŞında, sertlik, mızrakla kullanıldığında iç sertlik anlamında 
kullanılmaktadır.-7 Bu sözcük, testinin sağlam oluşu, kayalıkların sertliği, 
devenin eti i oluşu, sert zemin, şiddetli afetler, taşla vurma, kendisinden ümit 
kesilen kimse anlamlarını da içermektedir.28 

"S-m-m" kavramı ve türevleri Kur'an'da on beş yerde kullanılmıştır. On 
iki yerde sıfatı-müşebbeh formu terci~ edilmiştir. Bunların on biri rıoğul, 29 

· 

biri d~ müfree0 kalıbıyla gelmiştir. Uç yerde ise, ikisi mücerred 1 diğeri 
mezid~2 olmak üzere fıil şekliyle kullanılmıştır. 

Bu kavram ve türevleri sekiz yerde mecaz, beş yerde teşbih sanatıyla, bir 
yerde hakiki anlamıyla, bir yerde ise hakiki ve mecazi anlama ihtimalli 
olarak gelmiştir. Bu kavramın kullanıldığı bütün ayetleri topluca gözden 
geçirdiğimizde hepsinin kafırleri tasvir etmede kullanıldığını görüyorııı;. 
Dolayısıyla fı~ik1 anlamda noksanlık olan sağırlık, manevi anlamda 
noksanlıkları oları inançsızlar için kullanılmıştır. 

Bu sözcüğün mecaz sanatıyla kullanıldığı ayetlerden bir kaçını 
zikretmekte fayda mülahaza ediyoruz: 

.uıı· .... • .. ~ı:. ı •- - ı ·- ··:.·.ı;. .uıı w~·· ı ·- - ı ·- · 4.lli -.. ıt~ \ll ı ·:-.J r+>-" ..r-- _,......., .J .JAC rw r;r:;- - rw _,.....,. .J _,....,.J . u_,.. ~ J 
-. .ı-.:~ ı.;,.,. -
1..)~ -~ 

Ve başlarına bir fitne kopmayacak sandılar da kör ve sağır kesildiler. 
Sonra Allah, tövbelerini kabul buyurdu, sonra içlerinden birçoğu tekrar kör 

27 İbn Manzfır, Lisanu'l-Arab, VII, 410-411; Rağıb, .Mufredat, 492. 
28 Muhammed b. Yaküb, el-Kamusu'l-Muhit, MUessesetü'r-Risiile, Beyrut, 1994, 

s.1459; Riizi, Firuziibiidi Muhammed b. Ebi Bekr b. Abdillcidir, Muhtaru's-Sıhah, 
Diiru'1-Kitiibi'l-Arabi, Beyrut, 1967, s.380. 

29 
Bakara, 18, 171; En'iim, 39; Enfiil, 22; Yiinus, 42; İsra, 97; Enbiya, 45; Furkiin, 73; 
Nemi, 80; Rüm, 52; Zuhruf, 40. 

30 Hud, 24. 
31 Miiide, 71 'de iki defa zikredilmiştir. 
32 Muhammed, 23. 
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ve sağır kesildiler. Şimdi de Allah, ne yapıyorlar görüyo/3
, ayetinde 

ıtıecazın kısımlarından olan istiare-i tebe'iyye34 sanatı kullanılmıştır.35 

İnkar/..;A , sağırlık/f"""""" 'e benzetilerek sağırlık inkara istiare edilmiştir. 
Dolayısıyla ·)S fiili ;;....... fıiline benzetilmiş, ;;....... fiili Y5 fiiline istiare 
edilmiştir. Küfre girdiler, yerine sağır oldular ifadesi kullanılarak, .,r)41Jfo 
~ Jft l..c:.c. 1_,..,...- 0.ı~ı.s: ~! .ıi:ıl Jj.ii ı;~l gibi uzun ve sıradan bir ifadeye ihtiyaç 
bırakılmamıştır. 

-. .ı,;-_:" 1 'IS ·x ~-; -'1, . 'i:::.ı;t;l·_.ı·ıı·· , •·: ·' '•
u~ ı _ı-ı YJr-~ ı::ı,ıı.u~i.J""~J 

İçlerinden seni dinlemeye gelenler de var. Sen, sağır/ara, üstelik ah!sız 
da olanlara dinietebilir misin?36 ayetinde ise ;;.....i kelimesinin çoğulu olan 
f!,.Jı kavramı sıfat-ı mlişebbehe formatında çoğul olarak kullanılmıştır. 
Öncelikle kafirlerk.ıJ..fots: sözcliğü, ~ı sözcliğline benzetilmiş ve ~ı 
kelimesiıJJ..fots: kelimesine istiare edilerek istiare-i Musarraha-ı Tebe'iyye 
kullanılmıştır. Bu ayetten maksat inançsızıarın nefret ve dlişmanlıkları tedavi 
edilemez bir hastalık konumuna gelmiş olduğunu belirtmektir. Çünkli 
sağırlıkla beraber ahmaklığın ve idraksİZlik bir araya geldiğinde kişinin iyi 
sonuca varması mümklin değildir.37 · 

0H~y~~~F=-
Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler, 

ayetinde teşbih38 sanatının beliğ şekli kullanılmıştır. Bununla kafirlerin, 
vahye karşı ilgisizlikleri ve anlayışsızlıkları nedeniyle, işitme engellilerle 
aynı konumda olduğu söyleornek istenmiştir. 

j
3 Maide, sh ı. 

34 İstiare; bir kelimenin mü.şabehetibenzerlik alakasıyla asli manasının kastedilmesine 
. engel bir karineyle kendi gerçek manasının dışında kullanılmasıdır. İstiare-i 
Tasrihiyye/Açık İstiare; sadece müşebbehu bihininlkendisine benzerilenin 
zikredildiği istiaredir. İstiare-i Mekniyye/Kapalı İstiare: Müşebbehinlbenzetilenin 
zikredildiği istiaredir. Bunlann her biri de İstiare-i Asliyye ve İstiare-i Tebiyye 
olmak üzere ikiye aynlmaktadır. İstiare camid/türememiş kelimelerden oluşturulursa 
İstiare-i asliyye, müştak/türemiş kelimelerden yapılırsa tebeiyye ismini alır. Daha 
aynntılı bilgi için bkz. Akkavi, ei-Mu'cemu'l-Mufassal, s.94-96. 

35 İbn Aşı1r, Muhammed Tahir, et-Tahrlr ve't-Tenvir, Müessesetü'r-Tfuihi'l-Arabi, 
Beyrut, 2000, V, 167. 

36 Yfınus, 10/42. . 
37 Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf, el-Bahru'IMMuhit, Daru'l-Kutubi'l-tlmiyye, 

Beyrut, 2001, V, 162. 
38 Teşbih; iki veya daha fazla şeyin, gizli veya açık bir ec'ıatla bir veya fazla nitelikte 

birleştirilmesidir. Teşbih, mü.şebbehlbenzetilen, mü.şebbeh bih/kendisine benzetilen, 
edatı teşbihlberızetme edatı ve veeh-i şebehlbenzeme ilişkisi'nden oluşur. Teşbih, 
edatı zikredilirse mürsel, sadece edat1 hazfedilirse müekked, vechi şebeh zikredilirse 
mufassal, hazfedilirse mücmel ve vechi şebehle edatı teşbih birlikte hazfedilirse 
beliğ ismini alır. Bkz. Abbas, Fadl Huseyn, ei-Belağa Funônuha ve EfnanuM, 
Daru'l-Furkan, Amman, 1985, s.l7 vd. 
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b-~ Sözcüğü ve Türevleri: 

. Bu sözcük " '-m-y'' kelimesinden türemiş sıfat-ı müşebbehe olan ~~ 
kelimesinin çoğuludur. r "Görme yetisini tamamen kaybetme, iman 

·olmayan saha, öğlen stcağı, yıkıcı sel, hücum eden teke" anlamlannı !fade 
etmektedir. Ezheri'ye göre ise iki gözü birden kaybetme, anlamına gelir.~9 

Ragıb İsfahanl'ye göre, zahiri ve batini olarak görme yetisini kaybetme 
anlamında ~ı kelimesi kullanılmıştır. Fiziki anlamda görme kaybı 
olduğunda sıfat-ı müşebbehe formatındaki ~~ sözcüğü; manevi görme 
kaybını belirtmek için u-=1 ve~ kelimeleri ku\lanılmıştır.40 

Bu kavram ve türevleri Kur'an-ı Kerimde otuz üç defa kullanılmıştır. Altı 
yerde sülasi mücerred /~ 41

; iki yerde sülasi mezid u-=1 ve ;;.c 42
; iki defa 

mastar/~43 ; iki defa özellikle manevi körlüğü hissettiren sıfat-ı müşebbehe/ 
~ 44

; on üç yerde ı'nüfret sıfat-ı ~~ebbehe/ ~~ 45
; yedi yerde ~~ 'nın 

çoğulu olarak sıfat-ı müşebbehe/ ı.r&' 46
; bir yerde de u-=1 'nin farklı bir 

çoğul sıfat-ı müşebbeh yapısı47 ;ı:.~ formatında kullanılmıştır. 

Bu sözcük ve türevleri Kur'an'da bizce on yedi yerde mecaz48
, üç yerde 

teşbih49 sanatiyla, on üç yerde ise, hakikl50 anlamında kullanılmıştır. Bu 
kavramın mecaz olarak kullanıldığı ayetlerden birkaçını Örnek olarak 
zikredebiliriz: 

ıJoli! t:-: ~ı ~ı~ı ~ı.:;..:ı ~~U .s4ll ~ '"'~1 I.J}'Sıı·ı.i ~~~ jj.J C.l:, 
~ 

Semitd 'a gelince, Biz onlara yolu gösterdik de onlar, hidayete karşz 
körlüğü sevmek istediler, derken yaptıktan yüzünden kendilerini o hor azap 

39 Zemahşeri, Esasu'l-Beliiga, s.520; İbn Manzı1r, Lisiinu'l-Arab, IX, 409-410; 
Firuzabadi, el-Kamıis, s.1695-1696; Razi, Mubtar, s. 456. 

40 Ragib, Müfredat, s.588. 
41 En'am, 104; Maide, 71 iki defa; Kassas, 66; Hacc, 46 iki defa. 
42 Muhammed, 23; Hfıd, 28. 
43 Fussilet, I 7, 44. 
4-1 Nemi, 66; A'raf, 64. 
45 En'fun, 50; Hud, 24; Ra' d, 16, 19; İsrii, 72 iki defa; Tabii, 124,125; Nı1r, 61; Fatır, 19; 

Mü'min, 58; Feth, 17; Abese, 2. 
46 Bakanı, 18,171; Yfınus, 43; Nemi, 81; Rum, 53; Zuhruf, 40; isrii, 97. 
47 Furkan, 73. 
48 En'am, 104; Maide, 71 İki defa; Kassas, 66; Hac, 46 iki defa; Hfıd, 28; Fussilet, 

17,44; Nemi, 66; A'raf, 64; Ra'd, i9; Yunus, 43; Neml, 81; Furkıi.n, 73; Rum, 53; 
Zuhruf, 40. 

45 Hud, 24; Bakara, 17, 171 
50 Muhammed, 23; En'am, 50; Ra'd, 16; İsrii, 72 iki defa, 97; Tabii, 124,125; Nfır,61; 

Fatır, 19; Mü'min, 58; Feth, 17; Abese, 2 
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yıldırımı alıverdi. 51ayetinde kUfr/ _fo..ll, körlüğe/~1 'benzetilerek ~~· 
sözcüğü ..fo..ll'e istiare edilmiştir. Dolayısıyla lügavi mecaz olan istiare-i 
musarraha-i asliyye sanatı kullanılmıştır. · 

-. ·.t:1J ~~~·w,. . .- :ı~ .. ::..ır .. :lı- ·- \tr -·\'tS .. ·.• .~~~·ı~
ı.J-'-'"' ı.J :lJW':! U"' c;:::- J ~ _J ~ -' ~ ı.J:i!:!J"' U"" 

Bu iki grubun durumu, kör ve sağır ile gören ve ifitenin durumu gibidir. 
Bunlar hiç eşit olurlar mı? Artık düşünniez misiniz? 2 ayetinde ise, hidayet 
nurunu görmezlikten geldiklerinden dolayı inançsızlar, körlere· benzetilerek 
mücmel teşbih sanatı kullanılmıştır. 

_;.ctlı ~1'4- ,jl ı.}J.ıj ~ 

Ekşidi {yüzünü ekşitti) ve döndii. Kendisine ama geldi, diyi3 ayetin~e ise 
~'ll sözcüğü hakiki anlamıyla kullanılmıştır. 

c-·~ Sözcüğü ve Türevleri: 

4.:.~-~ ~-~ fiilinden türeyenP--ı sözcüğü sıfat-ı müşebbehe formatında 
olan ~~ kavramının mükesser/kınk çoğuludur. Sözlükte "meramını 
anlataman1ayla birlikte dilsizlik, sadece dilsizlik, Sa'leb'e göre, dilsiz, kör ve 
sağır olarak doğmak, Ebu İshak'a göre dilsiz doğmak, İbn Esir' e göre, dilsiz 
olarak yaratılan" anlamlarına gelmektedir.54 

.· . 

Arapçada konuşma yetisini yitiren için ~~ ve ı.J"ftl sözcükleri 
kullanılmaktadır. Ancak Ezheri. bunların arasında anlam bakımından 
farklılık olduğunu şöyle belirtm~ktedir: ı.J"..?-1 seslenmelerinden hiçbir şey 
anlaşılınayan 1ıayvanlar gibi konuşaınaz halde yaratılan kimsedir. ~i ise, 
konuşabilen ancak, konuşması iyice aniaşılamayan ve hitap şeldi düzgün 
olmayan kimsedir.55Zemahşeri de aynı görüşü paylaşmaktadır.56 Ragıb 
İsfehani'ye göre,~~ ile ı.J"ftl arasında eksik girişimcilik vardır. Yani, bütün 
~1 'ler ı.J"ftl'tır. Ancak bütün ı.J"Y..I'Ier ~~ değildir.57 Anlayış zayıflığından 
dolayı konuşamayan kimseler için~~ kullanılır.58 

51 Fussilet, 17. 
52 Hud, 24. 
53 Abese, 1 ,2. 
54 İbn Manzfır, Lisanu'!-Arab, I, 474--475; Firuzabiidi, el-Kiimus, s.l397; Razi, 

Mulıtar, s. 62. 
55 İbn Manzfır, Lisanu'l-Arab, I, 475. 
56 Zemahşeri, Tefsiru'l- Keşşiif 'n Bakaiki Gavamidi't-Tenz!! ve Uyiini'I-Ekavil fı 

Vuciibi't-Te'vil, Dfuu'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, 2003, II, 599. 
57 Rağıb, Müfredat, s.140-141. 
58 Bu anianı için bkz. N ah!, 76. 
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~ kavramı ve türevleri, Kur'an'da altı yerde kullanılmıştır. Bir yerde 
müfret sıfat-ı müşebbehe/ ~1;59 diğer beş yerde ise çoğul sıfat-ı 
müşebbeh/~ 60biçiminde kullanılmıştır. Fiil ve camid isim formatında ise, 
tercih edilmemiştir. 

Bu sözcük ve türevleri Kur'an'da bir yerde lügav! mecaz61, üç yerde 
teşbih sanatıyla62, iki yerde ise hakik163 anlamıyla kullanılmıştır. 

Bu kavramın teşbih sanatıyla kullanıldığı ayetlerden birini zikredebiliriz: 

0~~'1~~~~ 
Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. 

64 Yukanda ifade ettiğimiz gibi bu ayette beliğ teşbih sanatı kullanılmıştır. 
Bununia kafırler, vahyin hidayet aydınlığını görmezlikten geldiklerinden 
dolayı körlere benzetilmiştir. 

Lügav! mecazın kullanıldığı ayetlerden birini örnek olarak zikredebiliriz: 

-. ~~~-. '1-· ~ı ~ı:~ıı •• _ıı .uıı ~ Gr ~ı·-··· ı 
ı.J~ ı.J:L ~ r--"- - . .J Y-'ı.J, 

Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen, gerçeği kavramayan 
sağır ve dilstzlerdir. 65 Evrend~ki delilleri görüp ifade edemeyen inançsız 
insanlar dilsizlere benzetilerek İstare-i musarraha-i asliyye sanatı 
kullanılmıştır. 

~ kelimesinin hakiki anlamıyla kullanıldığı ayetlerden birini 
zikretmenin y:?.rarlı olacağını düşünüyoruz: 

1:.. :i.:.LUJı -.,~ .. ,,., . .u~: ~LiJ'I :~1 ~·.U ·w.'.--. "'''ı ''Li.l.lı ·- .-~- -- r-J: ~.Y-"""-'.J __ _, ı.» __ _, ~ - U""~ ı.JAJ ~ -*" ,lf:l ı.JA.J 
ı· · .. m · ·- --. ~ ··-- · · r t. ı:..: ... ; ~- ı.:.:..c • • • ~rA .)~ ~rA-' J ·-'- ~P...J 

Ve Allah her kime hidayet öderse, o doğru yolu tutar; her kimi de sapıklık 
içinde bırakırsa, artık onlar için Allah'tan başka yardımcılar bulamazsın. Ve 
Biz onları kıyamet günü, kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzükoyun 
hasrederiz; varacakları yer cehennemdir; alevi dindikçe onlara ateşi 
artırırız. 66 

d-c;:....ıı::.l Kavramı ve Türevleri: 

59 Nahl. 76. 
60 Baka'ra, 18,171; En'am, 39; Enfiil, 22; İsn1, 97. 
61 Enfiil, 22. 
62 Bakara, 18, 171; En'am, 39. 
63 Nahl, 76; 1srıl, 97 
64 Bakara, ı 8. 
65 Enfiil, 22. 
66 1srii, 97 
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'''-r-e" kelimesinden türeyen e;:_;c.l kavramı sözlükte"Doğuştan ayağında 
sakatlık olan kimse, karga, yaradılış itibari ile eğri büğrü olduğundan dolayı 
deve, sırtlan" anlamlarında kullanılmıştır. 67 Bu kavram Kur'an'da iki defa 
hakiki anlamında, topa!, aksak manasıyla gelmiştir.68 

Bu kavramın kullanıldığı ayetlerden birini örnek olarak zikredebiliriz: 

.u;.:;:., .uıı ~ r:j..j [Y.. 1->~.>Jl ~ u:., [Y.. ?::.,ctıı ~ u:., [Y.. .;.r.tıı ~ 041 
L...Jiwı:ıc.~·ı-..- .-- ···-~tııı-aı .. ~ · .. ı.::...\1:..~ · ,. . . • UJ':! (..}" J .J'T' • (.)11 t;.;:?-J • . . • 

Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. 
Bununla beraber 1dm Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu, 
altından ırmaklar akan cennetiere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir 
azaba uğratır, 69ayetinde e::::.ıc ':Naksak, toplumsal bir görev olan düşmana 
karşı savaşma sorumluluğu hususuııda, hasta ve kör ile · aynı konumda 
görülerek mazur sayılmıştır. 

Bu kavramın Kur'an'da, hakiki anlamı dışına çıkarak mecaz anlamıyla 
. kullanıldığına dair ise, tanıklık edemiyoruz. 

SONUÇ 

Kur'an, mesajını iletirken indiği dönemin şartlarına ve ifade tarzına 
uygun .olarak gelmiştir. Bu bağlamda kullandığı lafiziarın hakiki anlamları 
yanında mecaz] anlamlanna da yer vermiştir. 

Kur' an, }}er ne kadar engeliilik ifade eden kelimeleri zaman zaman hakiki 
anlamında kullanmış olsa da, genel olarak hedef kitleye ulaştırmak istediği 
mesajlar gereği, mecaz formatında kullanma yoluna gitmiştir. Bu 
kavramlardan summ/sağır, sekiz yerde mecaz, beş yerde teşbih sanatıyla bir 
yerde hakiki anlamıyla, bir yerde ise hem hakiki hem de mecazi anlama 
ihtimalli olarak gelmiştir. Umylkör kavramı ve türevleri on yedi yerde . 
mecaz, üç yerde teşbih sanatıyla, on üç yerde ise hakiki anlamıyla 
kullanılmıştır. Bukm/dilsiz kavramı ve türevleri, bir yerde lügavi mecaz, üç 
yerde teşbih sanatıyla iki yerde ise hakiki anlamıyla kullanılmıştır. 
A 'rac/aksak kavramı ise sadece iki defa hakiki anlamıyla gelmiştir. 

Dolayısıyla engeliilik ifade eden kelimelerin mecazi anlamlarına, daha 
çok inançsız insanların vahiy karşısında duyarsızlıklarını ve mantıklarını 
kullanmadan inatla karşı koymalarını tasvir etmek için başvurulmuştur. 

6
i İbn ManzGr, LisAnu'I-Arab, IX, 119, 120;. Firuzcib§.di~ el-Kiimüs, s.253; Ragıb, 

Mufredat, s.558-559; Razi, Muhtiir, s.422. 
68 Nür, 61; Fetih, 17. 
69 Fetih, 17. 
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