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B - TABİRLER 

Abesle iştigal etmek
Boş ve gereksiz işlerle, faydasız şeylerle uğraşmak. 
 ÖRNEKLER:

“‘İdeolojik bir devlet partisi’ olması sebebiyle CHP’nin özgür-
lüklere sahip çıkmasını beklemenin abesle iştigal olduğunu bili-
yorum.” (V. COŞKUN)325

Ademe mahkûm etmek
Unutturmak. Yok saymak. Hiçliğe terk etmek.
ÖRNEKLER

“Sistemin ihmal ettiği, zaman zaman devre dışı bıraktığı ve ba-
zen de hiçliğe terk ettiği yahut âdeme mahkûm ettiği insanlar 
genelde hep dindar kesim olmuştur.” (A. KURUCAN)326

Ahde vefa 
Verilen sözde, edilen yeminde durma. Yapılan bir sözleşme-

ye bağlı kalma.
Bu tabir Ra’d Sûresi’nin, 20. ȃyetine dayanmaktadır. Esasen 

Müslüman toplumlar, selamlaşma, ziyaretler ve hediyeleşme, 
yardımlaşma, temizlik, evlenme, komşuluk ilişkileri, helȃl-haram 
anlayışı, yoksulları ve yetimleri gözetme, ahde vefa göstermek 
gibi sayısız değerlerini, inanç nüveleri halinde Kur’an veya Hz. 
Peygamber’in sözleri ve davranışlarından (hadis) almaktadırlar. 
İslam’ın temel kaynaklarından alınan bu hükümler bireylerin 
zihnine yerleşmekte, davranış modelleri haline gelmekte, kül-
türlerin içine sirayet etmekte ve toplumların dillerinde çeşitli 
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sözler halinde billurlaşmaktadır. Buradan toplumun kendisine 
özgü kültür, sanat ve edebiyatı doğmaktadır. 

AYET: Verdiğiniz sözleri de yerine getirin (ahdinizde du-
run, akitlerinize bağlı kalın); çünkü verdiğiniz bütün sözler-
den sorguya çekileceksiniz. (İsra Suresi: 34)

 ÖRNEKLER:
“Oysa bu dünyanın ahireti de var. İnsanlar birbirine muhtaç-

tır. Bugünün zengini yarının fakiri olabilir. Fakir de yarın zengin-
leşebilir. O halde varlıklı, imkân sahibi Müslüman, ihtiyacı olan 
kardeşine, gönül rızası ile yardım etmeli, karz-ı hasen yapmalıdır. 
Borç alan da ahde vefa göstermeli, alacaklısını memnun etmeli, 
borcunu en güzel bir şekilde ödemelidir.” (A. AĞMANVERMEZ)327

Basireti bağlanmak 
Bir konuda gafil olup işin önünü alamamak. Gaflete düşmek, 

tehlikeyi sezememek, gerçeği görememek, gafil avlanmak, boş 
bulunmak.

 ÖRNEKLER:

“Türkiye’nin başka imkân ve avantajları da vardı. Ona yakı-
şan imkân ve avantajlar. AK Parti’yi ya angajmanları engelledi, ya 
basireti bağlandı, ya da akıl tutulmasına uğradı.” (A. BULAÇ)328 

“Tehlike bağıra bağıra geliyor. Bunu görmemek için kör olmak 
lazım. Sağır olmak bile yetmez, basireti bağlanmak bile yetmez. 
Bunu görmemek için ya korkak ya da art niyetli olmak gerekir.” 
(T. ÇİLLER)329

Bekâ bulmak 
1. Ölümsüzlüğe erişmek, ebedi olmak. 2. Devam etmek. 
 ÖRNEKLER:

“Biz fâniyiz, namımız bekâ bulsun.” (Abdülhak Hâmit)

“Evet Allah’tan geldik, Allah’a dönecek ve bu suretle bekâ bu-
lacak, ebediyete mazhar olacak, sonra da sermedi bir saadet elde 
edeceğiz.” (H. IŞIK)330 
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Cemâziyelevvelini bilmek 
Geçmiş kötü durumu hakkında bilgi sahibi olmak. Bir insa-

nın, bir şeyin iç yüzünü, geçmişindeki gizli taraflarını bilmek. 
Genellikle devlet hizmetinde çalışmaya başladıktan sonra, 

makam ve mevkiye aldanarak geçmişini inkâr eden, dost ve ta-
nıdıklarını tanımazlıktan gelenler için söylenir. 

Her ümmet veya medeniyet insanının bozulma ve çürüme 
şekilleri vardır. Ne yazık ki, bizim medeniyetimizin hastalıkla-
rından biri makam-mevki düşkünlüğüdür ki, bu hastalık son 
yüzyıllarda yaygın bir hâl almıştır. Bireye kişilik kazandıracak 
kadim değerlerin zayıflaması ve onların yerini maddi değerle-
rin almasıyla kimi insanlar, devlet hizmetinde yüksek makamla-
ra geldikten sonra nimetin cazibesine kapılmakta ve bu deyimi 
haklı çıkaracak kadar kendine ve çevresine yabancılaşabilmek-
tedirler. Bu bir hastalık halidir ve kibirden kaynaklanır. Genellik-
le yetişmemiş, kişiliği gelişmemiş, nimetin nereden geldiğinden 
gafil olan devlet görevlilerinde yer bulur ve bazen kişi o makam-
dan ayrıldıktan sonra da devam eder. Bu hastalığa yakalananlara 
bir körlük ve sağırlık hali çöker. Kendilerini ve kendi yaptıklarını 
üstün gördüklerinden başkalarının yaptıkları hayırlı, iyi ve gü-
zel şeyleri görmelerine nefisleri engel olur. Allah esirgesin, bu 
durumda kişi nefsine hâkim olamazsa, bu hal gözlerine ve ku-
laklarına perde çekilmesine kadar gidebilir. Bazen bu hastalığa 
yakalananlar insan içine çıkamaz, bir yere gitmek zorunda kalsa 
bile, oradaki insanlara karışamaz, hatta yerinden kıpırdayamaz 
hale gelirler. Meslek hastalıkları gibi bir hastalık olan bu “ma-
kam hastalığı”na yakalananlar için Nâbî pirimiz şöyle der:

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz 
Biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz

Bu meşhur sözün ilginç bir de hikâyesi vardır:
Osmanlılarda resmi evrak torbalara konur, evrakın hangi yıl 

ve aya ait olduğu torbanın üstüne yazılarak saklanırdı. Bir za-
man, düşük derecede memurlardan biri, üzerinde “Cemâziye-
levvel” (Arabî ayların beşincisi) yazılı torbalardan birinden don 
diktirerek giyer ve arkadaşları da bunu görürler. Bir süre son-
ra bu kişi devlet idaresinde yüksek bir makama gelir. Eli para, 
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kendisi iltifat görmeye başlayan memurumuz eski dostlarını ha-
tırlamaz, aramaz, sormaz olur. Yine, bir gün kendisini ziyarete 
gelen arkadaşlarını “onları tanımıyorum” diye kabul etmeyen 
memurumuzun bu hareketine karşılık, arkadaşları da onu çok 
iyi tanıdıklarını anlatmak için:

- “Söyleyin ona, biz onun Cemâziyelevvelini biliriz.” diye 
ince bir cevap vererek oradan ayrılırlar. 

 ÖRNEKLER:
“Kalem kavgasına tutuşan taraflar, eskiden olduğu gibi ‘Ben 

senin cemaziyelevvelini bilirim’ deyip birbirlerinin üçüncü şa-
hıslar tarafından pek bilinmeyen yanlarını ortaya dökmeseler de, 
polemik yazıları hâlâ okurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.” (A. 
KILIÇ)331

 “Sayın Baykal, artık Atatürk’ün arkasına saklanıp siyaset yap-
mayı bırakmalısın. Biz, senin cemaziyelevvelini gayet iyi bili-
riz. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin, vefatından hemen sonra 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerini Türk parasından nasıl 
çıkardığını çok iyi biliriz.’’ (R. Tayyip ERDOĞAN)332

Cim karnında nokta 
Kara cahil, boş kafalı yerinde kullanılan bir tabir. Ancak gü-

nümüzde daha çok, bir şeyin diğer bir şey karşısında küçüklüğü-
nü ifade etmek için kullanılmaktadır. 

 ÖRNEKLER:
“Bir vâli, cim karnında bir nokta olan bir kişiyle yâni hiçbir 

şey bilmeyen cahil bir adamla ne konuşabilir? Düşündüklerini 
doğru dürüst 5-10 cümleyle ortaya koyamayan bir birim amiri, 
bir vâliye ne anlatabilir?” (Y. Bülent BÂKİLER)333

“Orman Genel Müdürlüğümüzün gençleştirme çalışmala-
rı çerçevesinde kesip diktiği ağaç sayısına bakarsak, burada-
ki miktar, cim karnında bir nokta bile değildir.” (I. ÇELEBİ)334  

Cirminden fazla (gücü olmak) 

Bir işte, bir şeyde, kendisinden beklenenden fazla gücü veya 
ağırlığı olmak. Tahmin edilenden fazla yer işgal etmek. 
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Diğer şekli: Cirmi kadar. Cirminden fazla ağırlığı olmak. 
Cirminden fazla yer işgal etmek.

ÖRNEKLER:
“Uygun zamanda, uygun yerde toplanmış, önceden hazırlıkla 

birkaç yüz kişinin sesi, cirminden fazla yankılanmaya müsaittir.” 
(A. Turan ALKAN)335 

“Biz Çerkesler dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım değer-
lerine kutsallık izafe eden, kolay bir şekilde asimile olmayan, cir-
minden fazla gücü bünyesinde saklayan bir halkın fertleriyiz.” 
(H. ÜSTÜN)336

Cürmü kadar yer yakmak
Fazla bir gücü olmamak. Zannedildiği veya korkulacak kadar 

bir gücü olmamak. 
Diğer şekli: Ateş olsa cürmü kadar yer yakar.
ÖRNEKLER:
“Kendi cüssesine kalsa ancak cürmü kadar yer yakacak ki-

şiler, kişilikleriyle ters orantılı mevki ve makamlara gelince, yap-
tıkları ister istemez işte böyle deprem etkisi yaratıyor.” (D. Deniz 
KIRICI)337

“Yeni fiziğin kuralları bize ‘ateş olsa cürmü kadar yer ya-
kar’ küçümsemesinin yerini, ‘bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir 
at kurtarır, bir at bir atlı kurtarır, bir atlı bir muharebe kurtarır, 
bir muharebe bir ülke kurtarır’ tekerlemesine bıraktığını söyler.” 
(A. ALATLI)338

Çarıklı erkân-ı harp 
Tahsili (eğitimi) olmayan, çok kurnaz ve becerikli kimseler 

için kullanılır.
 ÖRNEKLER:
“Tepeden baskı ve nutuklarla alafrangayı yayma çabaları, git-

gide daha çok patinaj yapmaya başladı... Ve alaturka, kendi dinsel 
görünümü arkasında; yine kendi “çarıklı erkân-ı harp” kurnaz-
lıklarını pıtıraklaştırmaya başladı...” (Ç. ALTAN)339
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“Korkarım, Türkiye’nin tamamen içe kapanacağı, iki seçimle 
su yüzüne çıkacak iktidar kavgasını bildik çarıklı erkân usulleri 
ile çözmeye çalışacağı ve en önemlisi belden aşağı vurmanın tek-
rar mubah sayılacağı bir döneme giriyoruz.” (C. ÜLSEVER)340

Çeşm-i insaf ile 
İnsaf etmek. Vicdanla bakmak, hakkı teslim ederek hareket 

etmek. 
 ÖRNEKLER:
“Hangi dine, hangi dünya görüşüne mensup olursanız olunuz, 

çeşm-i insaf ile kabul etmelisiniz ki yeryüzünde Müslümanların 
Ramazan bayramı kadar hak edilmiş bir başka bayram arasanız 
da bulamazsınız.” (A. Turan ALKAN)341

KIT’A: Ey taassub ehli râh-ı müstakîme çekme sed/ Fark u 
temyîz et ko kibri olma şeytandan eşed/ Çeşm-i insâf ile bak zîrâ 
ayandır nîk ü bed/ Kemteri (Karagöz-Hacivat’ın mucidi)

Def-i belȃ (kabilinden) 
Sırf belȃyı savmak için. (Verdiği sıkıntıdan kurtulmak için) 

Başından savarcasına. 
ÖRNEKLER:
“Babalarımız yapmak istemedikleri bir işi yapmak zorunda 

kaldıklarında ‘def’i bela kabilinden’ derlerdi. Türkiye’nin Irak 
konusunda Amerika’nın yanında yer almaya zorlanması da, an-
laşılıyor ki Ankara’da ‘def’i bela kabilinden’ çizgisinde değerlen-
dirmelere yol açıyor.” (A. TAŞGETİREN)342

Dili sürçmek 
Dili kaymak. Konuşurken söyleyeceği şey yerine başka bir 

şey söylemek.
 ÖRNEKLER:
“Bülent Ecevit’in konuşması sırasında zaman zaman dili sürç-

tü. Ecevit, tren kazasının meydana geldiği Pamukova yerine ‘Pa-
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mukkale’ ve ‘Kıbrıs çıkarmasını yaparken’ ise ‘Irak’a çıktık’ dedi.” 
(Yeni Asır)343

“Sürçmeler bizim lisanımızda iki anlamda kullanılırmış.. Biri 
‘Sürç-i lisan’, ötekisi ‘atın sürçmesi’.. Evliya Çelebi’miz de bir dil 
sürçmesi sonucunda seyyah olmuş.” (A. MURADOĞLU)344

Endazesi kaçmak

Ölçüsü kaybolmak, hesabı yitmek, akli olmaktan uzaklaşmak. 

Diğer şekli: Endazeye gelmemek. 

ÖRNEKLER:

“Dolayısıyla endazesi kaçan bir tartışma platformu içerisin-
de, biz gerçek Avrupa ile bütünleşmenin sorunlarını tartışır ol-
maktan uzaklaştık.” (C. BAYDAROL)345

Endazeye gelmemek 

Ölçülememek, hesaplanamamak, ölçüye ve akla uygun olma-
mak. 

Diğer şekli: Endazesi kaçmak.

ÖRNEKLER:

“Tartışmayı bu noktalara taşımanın, ölçüye, endazeye gelme-
yen sözler etmenin kimseye yararı yoktur.” (C. TÜRKER)346

Esamisi okunmamak 

Önemli olmamak, adından söz edilecek değerde olmamak. 
Kendisine değer verilmemek, hiç önem verilmemek, adı bile 
anılmamak.

ÖRNEKLER:

“Zaten, o dönem, TRT’de radyo dışında dini yayınların esamisi 
okunmaz; ta ki 1975 yılına kadar.” (Z. ÖZÇINAR)347

“Mevduat toplamada esamisi okunmayan yoksul bir il, kredi 
kullanımında Türkiye şampiyonu görünüyordu.” (A. AYAN)348
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Esbâba tevessül etmek
Sebeplere sarılma, sebeplere başvurma. Bir şeyi vesile kılma, 

aracı kabul etme. Bir işte, olayda, sebeplere bakarak karar ver-
me. 

Diğer şekli: Esbaba iltica etmek, Esbaba sarılmak, Sebe-
be/sebeplere tevessül etmek.

 ÖRNEKLER:
“Bizim işimiz duasız olmaz, ama hiçbir işimiz de (esbâba te-

vessül imkânı tükenmemişse) sadece dua ile olmaz.” (A. SELİM)349

 “Vazife bize ait bir sorumluluk, sebeplere tevessül de netice-
nin istihsâli için duâ hükmünde Hakk kapısına sunulmuş bir mü-
racaattır.” (Yeni Ümit Dergisi)350

BEYİT: Demem serişte-i maksudu ehl-i cahtan bulsun/ Gönül 
esbaba etmez iltica Allahtan bulsun/ Münif

Ezber bozmak 
Bilinen, inanılan ve tekrar edilerek gelinen şekli terk ederek, 

yeni duruma uygun düşünmek veya davranmak. 
 ÖRNEKLER:
“Yıllar yılı doğru yanlış ‘devlet politikaları’nı savunduğu, bu 

nedenle tepki hali olarak yalnız milliyetçi refleksleri geliştiği için 
de hep aynı kaseti takıyorlar. Ezberleri bozulmuyor böylece...” 
(H. CEMAL)351

“Ne var ki bir yerlerden ışık görünse de görünmese de, üretim 
teknolojilerindeki şaşırtıcı gelişmelerin, 20. yüzyıldan kalma bü-
tün ezberleri bozacağını peşinen tahmin edebiliriz.” (A. Turan 
ALKAN)352

Fesât karıştırmak
Etrafı birbirine katacak işler çevirmek.
Bir işe, bir duruma ahlâki olmayan şeyler katmak. Karıştırı-

lan fesat o işi bozabilir, iş veya durumla ilgili insanları birbirine 
düşürebilir. 
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Tabirin aslı “fesat katmak”tır. Galat-ı meşhur olarak fesat 
karıştırmak şeklinde de söylenmektedir.

 ÖRNEKLER:

“Konya Akşehir Cumhuriyet Savcısı Celalettin Karanfil, hazır-
ladığı iddianamede ayrıntılı anlattığı ilişkiler ağını kuran şüphe-
liler hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘devleti milyonlarca 
lira zarara uğratmaktan’ dava açtı.” (M. ÖVÜR)353

“Sade ve gösterişsiz Beytullah’ın yanında yükselen, Allah’a sa-
vaş açan, müslümanların ibadetine fesat katacak, çağdaş Babil 
kuleleri...” (B. YILDIZ)354

Galebe çalmak 

Galip gelmek, üstün gelmek.

 ÖRNEKLER:

“Tarih boyunca medenilere galebe çalmak ikna ve ispat yo-
luyla olmuştur. Güzel yazma ve konuşma çabası, insanın duygu ve 
düşünce dünyasını genişletir.” (M. Nur KARAGEÇİ)355

Gayretullâha dokunmak 

Yaptığı iş ilâhî gayreti harekete getirecek, Allah’ın gazabını 
üzerine çekecek bir sonuç doğurmak.

 ÖRNEKLER:

“Mağdurlar varsa, mazlumlar varsa, fakirler, yoksullar varsa, 
gözü yaşlılar varsa, bunlar gayretullaha dokunuyor. Aklımızı 
başımıza alalım ve masum insanların, mağdur ve mazlum insan-
ların gözyaşlarını dindirmeye, sorumluluğumuzu daha fazla dü-
şünmeye çalışalım.” (B. ARINÇ)356

Habbeyi kubbe yapmak

Önemsiz bir şeyi büyütmek, olduğundan çok daha büyük 
göstermek, abartmak. 
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ÖRNEKLER:

“Abartılarla habbeyi kubbe yaptık. Kopardığımız gürültü 
Avrupa’da yankılanıp büyüyerek diplomatik bir problem halinde 
bize geri döndü: AB sürecinde ve 6 Ekim’de yayımlanacak olan 
İlerleme Raporu’nda kuşkular doğdu.” (T. AKYOL)357

“Makam hırsı, reformların bayraktarlığını kendi kişiliğinde 
sembolleştirme arzusu ve en önemlisi gelenekçilik ile modernleş-
me arasındaki hassas zihniyet dengesi, pek çok Tanzimat Paşası’nı 
habbeyi kubbe yapmak yanılgısına düşürmüştür.” (I. EKREM)358

Halef-selef (olmak) 

Eski ile onun yerini alan. 

Diğer şekli: Terkibin esas şekli selef-halef’tir. Halk arasında, 
galat-ı meşhur olarak halef-selef olarak söylenmektedir.

 ÖRNEKLER:

“Bir müddet sonra kongre oldu. Bazı dergilerde halef selef 
diye yazıldı. Türkeş Bey’in halefi Muhsin Yazıcıoğlu denildi.” (M. 
YAZICIOĞLU)359

“Afganistan’daki Türk Barış Gücü Komutanı Albay Faruk Sun-
gur ile Uzman Çavuş Mevlüt Baydur’un şehit olduğu kazada ilginç 
bir ayrıntı ortaya çıktı. Albay Sungur, halefi Albay Murat Kay-
makçılar, Uzman Çavuş Baydur ise selefi Fehmi Berkyürek’in 
yanında şehit oldu. Kaza, önümüzdeki günlerde yapılacak görev 
devir teslimlerine de engel oldu. Albay Sungur, görevini önümüz-
deki günlerde aynı kazada yaralanan Albay Murat Kaymakçılar’a 
teslim edecekti. Bir hafta önce Polatlı’daki birliğinden Kabil’e gi-
den uzman çavuş Baydur ise yine araçta bulunan uzman çavuş 
Fehmi Berkyürek’ten görevi teslim alacaktı.” (C. KARAASLAN)360

Hüsn-ü kabul (görmek) 

İyi karşılanmak, değer verilmek.

Diğer şekli: Tabirin aslı Hüsn-i kabûl’dür. “Hüsn-i kabûle 
mazhar olmak” şeklinde de kullanılmaktadır. 



193

 ÖRNEKLER:

“Böyle bir projeyi hayata geçirmeniz için önce hüsn-ü kabul 
görmesi gerekiyor.” (H. ODABAŞI)361

“Gül için ‘Kardeşim’ ifadesini kullanan Erdoğan, ‘Bilgisi, tecrü-
besi, donamımı, kariyeri, karizması ile içeride ve dışarıda gördü-
ğü yüksek itibar ve hüsn-ü kabul ile bu yüce makamı layıkıyla 
temsil edecek bir devlet adamıdır.’ değerlendirmesini yaptı.” (E. 
ŞEN)362

İcazet (almak) 
1. (Bir işte, bir şeyde başkasından) izin almak. 2. (Ders okut-

mak, sanatını icra etmek için bir hoca veya bir ustadan) ehliyet-
nâme almak. 

Diğer şekli: İcazet beklemek. İcazet çıkarmak.
 ÖRNEKLER:

“Türkiye’de icazet beklentisiyle siyaset yapma hastalığı bit-
mediği sürece, bu söylentilerin önüne geçmek tabii ki mümkün 
değil.” (H. GÜLERCE)363

“Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü ile ilgili kararını eleştiren 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent 
Köker: ‘Artık bir anayasa değişikliği için Anayasa Mahkemesi’nden 
icazet almak gerekecek’ dedi.” (C. Ali KOÇAK)364

İltifat etmek 
1.Güler yüz göstermek, gönlünü alacak şekilde davranmak. 

2. Bir şeye alaka ve rağbet göstermek.
 ÖRNEKLER:

“Ama Hilmi Özkök Paşa, bu tür ‘üçüncü dünyacı’ yaklaşımlara 
hiç iltifat etmedi, askerin de birtakım korkulara kapılmadan ‘de-
mokrat’ olabileceğini gösterdi.” (M. OCAKTAN)365

“İlimle uğraşma ve talebe yetiştirmeye her şeyden daha çok 
değer veren Abdurrahman Taği (1831-1886), dünyevi makam ve 
maddi gelire ehemmiyet vermedi. Bulunduğu yerde nahiye mü-
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dürlüğü, kadılık ve müderrislik verildiği halde bunlara iltifat et-
medi.” (Enfal İslam Sayfası)366

İltifat bulmak/görmek 
Kendisine hoş muamele edilmek, güler yüz gösterilmek, gön-

lü alınmak. Ayrıca: İltifat bulmak: Rağbet görmek, ilgi topla-
mak.

 ÖRNEKLER:

“Ali Kuşçu, huzura kabul edildiği zaman Osmanlı Hükümdarın-
dan beklemediği kadar iltifat gördü.” (AKAT)367

“Şimdiye kadar mesela AB macerasında bu kadar rapor açık-
landı, bu kadar belge ortaya kondu, bunların hangisinin tam şe-
kilde yayınlandığını görebildik? Hangisi bir yırtmaç kadar, bir as-
paragas haber kadar iltifat gördü?” (E. GÖZE)368

Îrabda/irapta mahalli olmak 
(Birine, bir şeye) değer verilmek, varlığı dikkate alınmak. 

Tabir, galat-ı meşhur olarak îrapta mahalli olmak şeklinde 
kullanılmaktadır. Ȋrapta mahalli (yeri) yok: Hiç kimse ona 
değer vermiyor, varlığı dikkate bile alınmıyor. 

 ÖRNEKLER:

“TGC [Türkiye Gazeteciler Cemiyeti] ulusal bir kimlik taşıdığı 
halde onun nezdinde bu tür gazetelerin irapta mahalli yoktur.” 
(İ. PALA)369

“İki dönem önceki seçimlerde değişim grubu kerameti ken-
dinden menkul bir gruptu ve irapta mahalli yoktu. Oysa şimdi 
öyle mi? Adeta iğneyle kuyu kazıyarak gelinen noktada gelecek 
dönemlerde baro yönetimine en güçlü aday şüphesiz değişim gru-
budur.” (Ş. ÇALIŞKAN)370

İsmiyle müsemma 
İsminin manasına göre davranan, yaşayan, bilinen. Kendisi-

ne, haline uygun bir isimle isimlendirilmiş olmak. 
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İsminin mȃnası fiillerine, amellerine uymayan bir kimse için 
de “müsemmȃ bi’n-nakız” denir. İsminin manasıyla hal ve dav-
ranışları birbirine uymayan, ismine lȃyık olmayan kişi demektir. 
Bir hainin Sadık, bir hırsızın Emin isminde olması gibi.

ÖRNEKLER:
“Asaf Halet Çelebi: Yazdıklarını ve hayatına dair yazılanları 

okuyunca, ismiyle müsemma bir çelebiyle karşılaşıyoruz.” (M. 
NİYAZİ)371

İtidal sahibi 
Soğukkanlı, ölçülü ve dengeli olmak. Orta yolda bulunmak.
İtidal, ifrat ve tefritten kaçınmaktır. İfrat, bir şeyde haddi aş-

mak; tefrit ise bir şeyin hakkını vermemek, noksan yapmak de-
mektir. İtidal, ifrat ile tefrit arasında denge kurmaktır.

Diğer şekli: İtidalli olmak, İtidalini kaybetmemek.
ÖRNEKLER:
“Tabi; hakkını teslim etmemiz ve saygı duymamız gereken bir 

üçüncü zümre daha var ki onlar da her yazıyı insaf ve hakkaniyet 
ölçüleri içerisinde okuyan, hakikate, sadece hakikate talip olan, 
ilmin peşinde koşturan itidal sahibi insanlardır.” (A. ARAS)372

 “İlle de bu iki dengesizliğe mahkûm muyuz? Yok mu bunun bir 
denge noktası? İfrat ve tefritten ağzımız yeterince yanmadı mı? 
Adalet ve itidal sahibi olmak, kutuplaştırmaktan daha mı zor? ” 
(M. İSLAMOĞLU)373

İzhâr-ı acz 
Bir şeyi yapamayacağını, yapmaktan âciz olduğunu bildir-

mek, acziyetini belirtmek. 
 ÖRNEKLER:
“Tarikat-ı aliyeye dehâlet etmekte de kendini fenâ bilmek, nok-

san bilmek ve izhâr-ı acz vardır.” (Hakikat.com)374

“‘Kendim bir şey yapamadım, çünki bir levâzım reisi değilim,’ 
diyerek izhâr-ı acz ve teessür etdi.” (Bayburd ve İspir Kazalarında 
Ermenilerin Yaptığı Soykırım Raporu)375
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Kabil-i icra 
Yapılabilir, uygulanabilir. Tatbiki mümkün olan. Fizibilite. 
Diğer şekli: Kabil-i tatbik olmak.
ÖRNEKLER:
“Birinci paragraf uyarınca tanınan ilam, Âkit Devletlerden 

her birinde mezkür devlet tarafından öngörülen merasim yerine 
getirilir getirilmez kabil-i icra olur.” (Petrol Kirliliğinden Doğan 
Zararın Hukukî Sorumluluğu ile ilgili Kanun)376

“Entelektüel modalardan etkilenen masa başı spekülasyonları 
kimilerine cazip gelse de, bunlardan siyaset çıkmaz. …’Yeni’ siyaset 
alternatifleri olarak sunulan iddialı söylemlerden hareketle başlı 
başına siyasal modeller ve ‘kabil-i icra’ programlar geliştirilebi-
leceği hayaline kapılmamak gerekiyor.” (Prof. Dr. M. ERDOĞAN)377

Kantarın topunu kaçırmak
Ölçüyü kaçırmak, aşırıya kaçmak. 
Ölçüsüz davranmak veya ölçüsüz söz söylemek. İşinde veya 

sözünde aşırıya kaçmak, dengeyi gözetememek.
Diğer şekli: Kantarın topuzunu kaçırmak.
ÖRNEKLER:
“Bir tarafta güvenlik ihtiyacı, diğer tarafta özgürlük talebi var. 

Kantarın topunu, o tarafa, bu tarafa kaçırmadan dengeyi kur-
ma gereğini düşündük.” (C. ÇİÇEK)378

“Bazen kantarın topuzunu kaçıran saldırılar da görülebi-
liyor seçim kampanyaları döneminde; o tür yanlışlıkların etkisi 
sonraki Meclis dönemindeki partiler ve politikacılar arası ilişkileri 
berbat edecek kadar olumsuz olabiliyor.” (F. KORU)379

Karine ile 
Belirtilere bakarak (anlamak.) Sözün gelişinden, durumdan 

bir mânâ çıkararak anlamak. 
Diğer şekli: Karine yoluyla, karine teşkil etmek, karine 

olmak.
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ÖRNEKLER:

“Ne konuşulduğunu bilmek neredeyse imkânsız. Karine yoluy-
la nelerin görüşülmüş olabileceğini düşünebiliriz.” (H. ÜNAL)380

“Bugüne dek hiç suç işlememiş, yurtsever olmak da, suçsuzlu-
ğun karinesi olamaz… Savcılar, yargıçlar, hiçbir davaya bu tür 
ideolojik önyargılarla, koşullanmalarla, körlükle yaklaşamazlar.” 
(S. SELÇUK)381

Kasdını aşmak 
Kastetmediği şekilde veya kastettiğinden fazlası ile anlaşıl-

mak. 
Diğer şekli: Kasdını aşan söz (söylemek), Maksadını aşan 

söz (söylemek)
 ÖRNEKLER:
“Televizyon ekranlarında bazen ‘canlı yayın’ kazaları görürüz. 

Sunucu kastını aşan bir laf eder. Sonra kıvranmaya başlar, tevil 
etmeye çalışır.” (Prof. Dr. N. BOSTANCI)382

“Birliğimiz başkanlığında 7 meslek ve sivil toplum kuruluşu-
nun ortak hassasiyetinin bir yansıması olan ‘Sağduyu Çağrısı’nın 
bazı çevrelerce kastını aşan bir biçimde bir ‘siyasi gösteri’ ola-
rak yorumlanmasından büyük camiamız son derece rahatsızdır.” 
(TOBB)383 

Kavli fiiline uymamak 
Yaptığı söylediğini tutmamak. İnsanın sözleriyle fiillerinin 

(hareket ve davranışlarının) birbirine uymaması. Kavline sa-
dık: Sözünde durur.

Kavillerimizin fiillerimize uyması sadece başkalarına kar-
şı olan görevlerimizden değil, aynı zamanda kendimize ve 
Rabb’imize karşı olan görevlerimizdendir. Verdiğimiz sözde dur-
manın, yaptığımız yazılı veya sözlü anlaşma ve sözleşmelere sa-
dık kalmanın, vaadlerimizi yerine getirmenin, taahhütlerimize 
sadık kalmanın, tövbelerimizin üstünde durmanın önemi, hem 
iyi bir insan olmak ve kişiliğimizin gelişmesi, hem de sağlıklı bir 
toplum olmamız bakımından büyüktür. 
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Hadis-i Şerif: Sen kendine düşen fiili duanı yapmıyor, sadece 
kavli, sözlü dua ile yetiniyorsun. Bu yüzden duan kabul olmu-
yor.

Diğer şekli: Kavli fiiline muvafık
ÖRNEKLER:
“Kavli ile fiili (söyledikleri ile yaptıkları) birbirini tutmaz in-

sanlar durumundayız.” (H. DEVRİM)384

“Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü (devamla) - Arkadaşlar, bizim 
hatt-ı hareketimiz açıktır. Biz, ikiyüzlü, yalancı, kavli fiiline uy-
mayan bir siyaset takip edemeyiz.” (Ayın Tarihi Bülteni)385

Kayıttan âzâde olmak 
Bir kayda, kurala bağlı olmamak. (Bir işte) bir şeye, kişiye, 

yere bağlı olmamak. Kimseye hesap vermez, sorumsuz şekilde 
yaşamak. (Haz.) Kayıttan düşmek: Defterden kaydını silmek.

Kimseye hesap vermez (sorumsuz) şekilde yaşamak isteyen-
lerin sonunda eli kolu bağlanır, bir kayda mahkûm olurlar. Çünkü 
hürriyetler sınırsız değildir. Hiçbir işte sorumsuzluk yoktur. Her 
şeyin bir sınırının olması gibi, hayatın veya hayatın her hangi bir 
alanında kayıtsızlığın, umursamazlığın da bir sınırı vardır. Kayıt-
sızlıkta sermayesini bitiren herkes sonunda bir kayda yakalanır.

Özdeyiş: Olayım kayddan âzâde diyen kayda düşer.
ÖRNEKLER:
“Bu sayede Kur’ân, her türlü kayıttan azade cahiliye dönemi 

topluluğunu yavaş yavaş eğitiyor, vermek istediği hususiyetleri 
topluma yavaş, fakat muhkem bir tarzda mal ediyordu”. (Prof. Dr. 
S. YILDIRIM)386

“Yeni yükselen burjuvazinin her türlü kayıttan azade kazan-
ma, harcama ve hayat sürme gayesinin yönlendirmesi neticesi 
değilse şayet, Batı’da bilimin Kilise’ye, dolayısıyla zamanla dine 
karşı gelişmesi, nihayet materyalizm ve ateizmi doğurmuş, bilim, 
dini ve Allah’ı inkâra vasıta yapılmıştır.” (U. AKYÜZ)387

BEYİT: Olayım kayddan âzâde diyen kayda düşer/ Deliden uslu 
haber nâle-i zincir verir/ Koca Ragıp Paşa
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Kuvveden fiile çıkarmak

Tasarı ve fikir halinde olanı uygulamaya geçirmek. Düşünü-
len şeyi fiili olarak gerçekleştirmek, tahakkuk ettirmek. Tasarla-
nan bir şeyi eyleme dökmek. Fikirde olanı fiiliyata dökmek. 

 ÖRNEKLER:

“Eminim ki, hepimiz bu düşünceyi, bu duyguyu içimizde bulu-
yoruz; ama imkân ölçüsünde, bunu mutlaka kuvveden fiile çı-
karmalıyız…” (L. DOĞAN)388

“Hayat, masa başında yazılmış senaryolar tarafından belirle-
nen bir oyun olarak sürüyor. Uluslararası alan, senaristlerin sat-
ranç oyununa sahne oluşturuyor. Siyaseti, sadece buzdağının gö-
rünen kısmıyla izliyorsunuz. Derinlerde, alt alta, üst üste bir yığın 
senaryo kuvveden fiile geçiriliyor. Hayatınızı, derinlerde yazılan 
senaryolarda size verilen küçük bir rolü oynayarak sürdürüyorsu-
nuz.” (M. TÜRKÖNE)389

Küllü âtin karîb 

Bütün gelecekler yakındır. Gelmesi muhakkak olan her şey, 
uzak da olsa yakındır.

 ÖRNEKLER:

“Çünkü o, ‘Küllü âtin karîb. - Her gelecek yakındır.’ sırrıyla 
ölümün geleceğini kendi varlığı kadar gerçek ve yakın olarak gör-
mekte, içinde bulunduğu zamandan sıyrılıp fikren istikbalde yaşa-
yarak kendi ölümünü müşahede etmektedir.” (F. GÜLEN)390

“Külli âtin karîb (Gelmesi muhakkak olan her şey, uzak da 
olsa yakındır) sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki, yakın bir za-
manda, ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda 
eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, Senin dergâh-ı rahme-
tinde, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kâliyle bağırarak 
derim: ‘El-aman, el-aman! Ya Hannân! Yâ Mennân! Beni günahla-
rımın hacâletinden (utanma ve mahcubiyetten) kurtar!’” (Bediüz-
zaman Said Nursi)391
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Külli cahilun cesur 

Bütün cahiller cesur olur. Cahil cüretkâr olur.

Cahil, her şeyi bildiğini ve kendisinin çok şey yapabileceğini 
zanneder. Çünkü o, geleceği göremez, yaptıklarının, yapacakları-
nın neleri doğuracağını önceden düşünemez. 

Cahil, yasaklar ve haramlar konusunda da aynı davranışlar 
içinde olur. Günahtan sakınmamakla yetinmez, yaptıklarını över 
ve yayar, başkalarını da bunları yapmaya teşvik eder. Cahillerin 
kimileri bu cesaretlerini medya üstünden de sürdürürler. Medya 
yoluyla yaydıkları ile toplum içinde fitne çıkarır, iyiliği kaldırıp, 
kötülüğü yayarlar. Hatta bunlar arasında fetva makamı gibi ça-
lışanlar da vardır. Bunlar İslam dini hakkında bilgi sahibi olma-
dıkları halde, çeşitli meselelerde “şu şöyle olur,” “bu böyle olur” 
diye fetva verirler. Öyle ki, böylelerinin yazıp çizdikleri için ya-
yın organları “fetva gazetesi” gibi hareket eder. Böyle insanlar 
helâl ve haramdan; insanın, yaptıklarından dolayı hesaba çeki-
leceğinden habersiz bir halde durup dinlenmeden propaganda 
yaparlar. Tabi ki; böylelerinin cehaletleri cehl-i basit değil, cehl-i 
mürekkeptir. Cahil sıfatını bilmezlikten değil, yaptıkları tahsille 
kazanmışlardır. Konu hakkında bir Hadis-i şerifte şöyle buyrulu-
yor: Fetva vermekte en cüretkâr olanınız, ateşe (Cehenneme 
atılmaya) en cüretkâr olanınızdır. 

ÖRNEKLER:

“Biz bilmiyoruz ve ‘Külli cahilun cesur’ fehvasınca gözü kara 
biçimde, kendi kendini bile açıkça tanımlayamayan bir birliğe 
girmeye can atıyoruz.” (Ö. Lütfi METE)392

“Ana-babalarımız ‘cahil cesareti’ derlerdi Bir ağabeyim ‘külli 
cahilün cesur’ derdi; hattâ bir başka ağabeyim ‘Bu kadar cehalet 
tahsilsiz olmaz.’ derdi. Ben onlara terceman olmaya çalıştım.” (M. 
ULUĞTEKİN)393

Ma’kes bulmak 

Aksetmek, yankılanmak. Akis yeri bulmak.
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ÖRNEKLER:

“Sosyo-ekonomik-kültürel seviyesi yüksek kesimlerde bu tez 
büyük ölçüde makes buldu.” (N. KAYA)394

“Evet, sözler, insanın iç âlemine, ledünniyatına, davranışlarına 
tercüman olursa, duyduğumuz, düşündüğümüz, intikalini karar-
laştırdığımız şeyler, rahatlıkla muhatabımızda makes bulur.” (M. 
Fethullah GÜLEN)395 

Maksadını aşmak 

Esasta niyet edilmediği kadar sözde veya fiilde ileri gitmek. 
Bir işteki amaçtan başka bir amaca hizmet edecek şekilde ileri 
gitmek.

Diğer şekli: Maksadını aşan söz söylemek 

ÖRNEKLER:

“Türkiye’deki AB karşıtı kişi ve çevreler bu kararı maksadını 
aşan bir şekilde kamuoyuna karşı AB karşıtı propaganda malze-
mesi olarak kullanmışlardır.” (M. PAÇAL)396 

“Aşırı uçlu söylemlerin ve ötekileştiren tartışmaların motivas-
yonunun seçimler olduğu ortadadır. Ancak burada tartışmaların 
maksadını aşan boyuta taşınma riski ya gözden kaçırılmakta ya 
da süregelen tartışmalar farklı bir hedefin zeminini oluşturmak 
için birincil amaç olarak kullanılmaktadır.” (M. ÖZCAN)397 

Mâlûmatfüruşluk 

1. Çok, fakat düzensiz bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri sayıp 
dökmek. 2. Bilgiçlik taslamak.

ÖRNEKLER:

“… Artık nesiller birbirini anlamıyor. Dostluklar gerektiği gibi 
kurulmuyor. Arkadaşlar birbirlerine yabancı. Kullanılan her keli-
meyi değişik mânâlara çekmek moda... Birazcık mürekkep yala-
mışlarımız malûmatfürûşluk adına dil cinayetleri işliyor.” (Prof. 
İ. PALA)398
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“Katılımcıların çoğu toplantıya hazırlıksız gelir. Oradaki konuş-
malardan mevzu çıkararak laf olsun torba dolsun diye konuşulur. 
Bazıları bende bu konuları bilirim havasında malȗmatfüruşluk 
yapar.” (D. GÜNEŞ)399 

Mâlûmu i’lâm 

Bilinen bir şeyi tekrarlama, tekrar bildirme. Malûm olanı 
yeniden zikretme.

 ÖRNEKLER:

“İzin verirseniz, bilinen şey; ama, zabıtlara geçsin diye, bir 
kere daha malumu ilâm edelim bakalım.” (Y. HATİBOĞLU)400

 “TBMM Başkanı Bülent Arınç, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 
toplantısını değerlendirirken, ‘Laikliğin bildiriye alınmış olması 
malumu ilȃmdır. Bir fevkaladelik yok. Dünya dönmeye devam 
ediyor. Her şey rayında, yolunda gitmeye devam ediyor.’ dedi.” 
(Zaman)401

Mevzi kazanmak 

Savaşta veya bir işte mücadele içinde olunan rakibine karşı 
güç kazanmak, ilerleme kaydetmek.

Diğer şekli: Mevzi kaybetmek, mevzi terk etmek.

ÖRNEKLER:

“Kimse kazanılmış mevzilerini kolay terk etmek istemez.” (A. 
Turan ALKAN)402

“Süreci adeta bir mevzi kazanma veya kaybetmeme sava-
şına dönüştürmeden, ülkemiz ve halkımız için bir yenilenme ve 
yeniden yapılanma fırsatı yaratmak için…” (Y. KARADAŞ, H. ÜS-
TÜN)403

Mizana çekmek 

Yapılan şeylerin hesabını sormak, hesaba çekmek.

Diğer şekli: Mizâna vurmak 
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 ÖRNEKLER:
“‘Mizan’ hassas denge demektir. Gündelik hayatımızda, alışve-

rişte, ticarette, aile bireyleri, diğer insanlar ve tabiatla olan ilişki-
lerimizde mizan esastır. Çünkü kâinatın düzeninde hassas bir mi-
zan vardır. Bir başka ifadeyle mizan ekolojik dengedir. Varlıkta 
mizanın bozulması, sınırların aşılması, ekolojik dengenin altüst 
olması demektir.” (A. BULAÇ)404

“Sözlüklere bakıp da iki kelimenin birbirinin yerini tutabilece-
ğini sanmak büyük yanılgıdır. Dil sözlüklerden ibaret değildir ki... 
Asıl olan kelimenin cümle içinde yüklendiği anlamdır. ‘Kendini 
mizana çekmek’ deyimi ile ‘Kendini ölçüye vurmak’ da aynı anla-
mı vermez. ‘Mizan’da ölçünün ötesinde iç hesaplaşma, öz eleştiri 
anlamı vardır. Oysa ‘ölçüye vurmak’ da sadece ‘tartmak’ ifadesi 
vardır.” (Ş. ÖZÜDOĞRU)405 

BEYİT: Mizana ur görüştüğün ahbâbı el hazer/ Rehber tasav-
vur eylediğin rehzen olmasın / Nevres-i Kadîm

Nabza göre şerbet vermek
Birini kırmamak, ona yaranmak veya ondan bekleneni elde 

edebilmek için o kimsenin istediği şekilde konuşmak, beklediği 
şekilde davranmak. 

 ÖRNEKLER:
“Medyanın reyting uğruna bilim adamlarını birbirine düşür-

düğünü öne süren [Prof. Dr. Naci] Görür, ‘Bazı bilim adamları, hal-
kın nabzına göre şerbet veriyor. Böyle bilim adamlığı olmaz’, 
dedi” (M. CANTÖZÜN)406

“Mitingler, popülizme zemin hazırlıyor. Hatip, kitlenin nab-
zına göre şerbet verirken kitlenin kuyruğuna takılmış oluyor. 
Eskilerin ‘şehvet-i kelâm’ dediği dilin ucuna gelen sözün çekiciliği 
ile muhakemesini kaybediyor ve bazen çizmeyi aşıyor.” (M. TÜR-
KÖNE)407

Nazar-ı dikkat

Göz önünde bulundurmak. Önem vermek, önemsemek, de-
ğer vermek, değerlendirilmek. Dikkatini veya ilgisini çekmek.
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Diğer şekli: Nazarı dikkate almak. Nazar-ı dikkatini çek-
mek/celbetmek: Dikkatini çekmek, ilgisini uyandırmak.

 ÖRNEKLER:
“… Vilâyat-ı Şarkiye’de nüfus-ı Hıristiyaniye miktarını çoğalt-

mak içün Rusya ve Amerika Ermenilerinin rolü muvakkaten olub, 
bu taraflara getirilmesi içün, şayan-ı nazar-ı dikkat teşebbüsat 
vardır.” (Bitlis Valisi Mustafa Bey)408

“ İşte aynen bu misal gibi; âlem-i İslâm ve Asya, muazzam bir 
câmidir. Ve içinde ehl-i iman ve ehl-i hakikat, o câmideki muhte-
rem cemaattir. O haylaz çocuklar ise, çocuk akıllı dalkavuklardır. 
O serseri ahlâksızlar; firenkmeşreb, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. 
Ecnebi seyircileri ise, ecnebilerin naşir-i efkârı olan gazetecilerdir. 
Herbir müslüman, hususan ehl-i fazl u kemal ise; bu câmide dere-
cesine göre bir mevkii olur, görünür, nazar-ı dikkat ona çevrilir.” 
(Bediüzzaman Said Nursi)409

Neşv ü nema 
Gelişme, büyüme, boy atma, yetişme. Gelişip serpilmek. Ha-

yat bulmak.
ÖRNEKLER:
“Soylu aşklar doğu ikliminde neşv ü nema buldu; Aslı ile Ke-

rem, Şirin ile Ferhat, Leyla ile Mecnun...” (A. TAŞ)410 
“Tekrar başa dönecek olursak, Allah herkese farklı meziyetler 

ihsan etmiştir. İnsan kendisine bahşedilen bu meziyeti saklamalı-
dır. Zira bu tür meziyetler ne kadar saklı kalırsa, o kadar, yapılan 
hizmetlerin neşv ü nema bulmasına vesile olur.” (M. Fethullah 
GÜLEN)411

Numune-i imtisal 
Numune olarak kabul edilme. Örnek olarak alınabilme.
 ÖRNEKLER:
“O, kendi devrine kadar insanlığın tefekkür ve yaşayış itibȃriyla 

kaydettiği gelişmeye ilȃveten, kıyȃmete kadar vȃkȋ olabilecek ihti-
yaçlarını da karşılayacak numûne-i imtisȃl bir şahsiyettir.” (Os-
man N. TOPBAŞ)412 
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“İşte bu dört kuvveye sahip olan her insan vasat insan ve her 
topluluk vasat ümmet vasfını hak etmiş olur ve diğerlerine örnek, 
numune-i imtisal olma hakkını kazanır.” (Prof. Dr. M. Zeki DU-
MAN)413

Sadede gelmek 
Asıl konuya gelmek; niyeti veya maksadı ortaya koymak.
 ÖRNEKLER:
“İmdi, sadede gelelim ve ricâl-i devlete dönüp soralım: Biz 

şimdi Hazret-i Mısrî’den özür dileyip Mondros’ta ayağımıza ge-
çirilen bukağıdan kurtulalım mı, kurtulmayalım mı?” (İhram-
cızâde  İsmail Hakkı)414

“Sadede gelelim; Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu diyor ki, ‘Herkes 
sadede gelelim der; bizim (fen ilimleriyle uğraşanların) sadedi-
miz matematiktir.’ Bu nükteyi yaptığı konuşmasında takriben 
bir buçuk saat sonra ‘saded’e gelebilmiş olması ayrı bir nükte 
ama ‘bizde sadede matematik derler’ sözünden etkilendiğimi 
söylemeliyim.” (A. SELİM)415

Sadra şifa 
Gönül ferahlatmak, yüreğe su serpmek.
Diğer şekli: Sadra şifa vermek
ÖRNEKLER:
“Yani, sadra şifa olacak bir kanun olmaz; emeklerin hepsi 

heba olur, kanun doğarken kör ve topal doğmuş olur, sakat doğ-
muş olur.” (O. ERASLAN)416

“İslami mücadeleden bağımsızlaştırılmış, salt bir sivil toplum 
faaliyetine indirgenmiş bir insani yardım faaliyeti asla sadra şifa 
olamaz.” (Ş. HÜSEYİNOĞLU)417

Sıdkı sıyrılmak
Bir şahsa ait olan bütün güven hissini kaybetmek. Bir kimse-

den, bir şeyden soğumak, onu görecek gözü olmamak. 
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ÖRNEKLER:
“Hükümetin AB’den sıdkı sıyrıldı mı?” (F. KORU)418 

“Açıkça söyleyeyim: Futboldan sıdkım sıyrıldı sıyrılacak bir 
haldeyim.” (H. BABAOĞLU)419

Sigaya çekmek
Sıkıştırıcı, rahatsız edici sorular sormak. Sorguya çekmek, 

hesap sormak.
Özdeyiş: Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. (Bakınız: 

Üçüncü Bölüm-Osmanlı Şiirinden Seçilmiş Özdeyişler-Alfabetik 
sırada: Seni Sigaya Çeken…)

 ÖRNEKLER:

“Ona (Nietzsche’ye) göre, bu, Avrupa ruhunun zehirlenmesi, 
özgünlüğünün yitimi demektir. Anti-Christ, yani Deccal’ında, şi-
irsel, akıcı ve çarpıcı anlatımıyla döne-dolaşa bu sorunu tartışır, 
irdeler. XIX. yy. sonlarından başlayarak XX. yy. Avrupa düşünce ve 
sanatını sarsıcı bir etkiyle adeta sigaya çeker. Nietzsche’nin söz-
konusu sarsıcı etkisi gözardı edilerek, Avrupa düşüncesi, kültürü 
ve uygarlığı özü itibariyle tam olarak kavranılamaz.” (İ. KILLIOĞ-
LU)420

“Ashab’dan Garafe ibn Hâris’in yanında bir Hıristiyan, Hz. Pey-
gamber hakkında hakaretamiz sözler sarfedip küfürler savurur. 
Buna dayanamayan Garafe, adamın üzerine yürür ve boğuşma sı-
rasında adamın burnunu kırar. Hıristiyan hemen Amr İbnu’l-As’a 
Garafe’yi şikâyet eder. Amr İbnu’l-As, Garafe’yi sigaya çeker:

- Biz onlara eman vermiştik, niye böyle yaptın? Garafe açıklar:

- Herhalde Resûlullah’a küfretsinler diye eman verilmedi.” 
(Prof. Dr. İ. CANAN)421

BEYİT: Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme/ Seni sigaya 
çeken bir Molla Kasım gelir/ Yûnus Emre 

Sû-i zan etmek 
Kötü zan besleme, kötü zan. 
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Bir delil veya dayanağı olmadığı halde insanlar hakkında 
kötü zanna ve düşünceye sahib olmak. Başkasının söz, davranış 
ve işlerini, delilsiz ve ispatsız olarak kötü zannetme veya kötüye 
yormak. 

Diğer şekli: Sû-i zan etmek

Zannetmek hiçbir zaman bilmenin yerini tutmaz. Zan, onu 
yapana da gerçek bilgi temin etmez, bir şey kazandırmaz. Zan-
nın çoğundan ve kötü olanından özellikle kaçınmak gerekir. 
Kötü zan (su-i zan) kötülüklerin kaynağıdır. Su-i zannın içinde 
yanlışlar, haksızlıklar ve günahlar vardır. Müminlerin su-i zan-
dan kaçınmaları tavsiye edilmiş, hatta çok su-i zan’da bulunma-
ları yasaklanmıştır. Dini bir yasak olan su-i zan, sosyal hayatta 
da toplumu kemiren hastalıklardan biridir. Su-i zan insanları 
“doğruluk,” “adalet” ve “insaf” gibi yüksek hasletlerden uzak-
laştırır, yanlışa sevk eder, hatta haksızlıklara sebep olabilir. Hz. 
Peygamber, sû i zann’ın yanlış karar vermeye sebep olduğunu 
buyurmuştur. 

İnsanlar hakkında sû-i zanda ısrar edenin kalbinde hastalık 
vardır. Sû-i zannın yaygın olduğu toplumlar sağlıklı toplum de-
ğildir. Zan hakkında daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Zannın 
çoğundan sakınınız. (Zanla ilgili Kur’an ayetleri için bakınız: Hu-
curat: 12, Yunus: 36, En’am: 116.) Bir insan hakkında zanda bu-
lunulacaksa, sû-i zan değil, hüsn-ü zanda bulunulması tavsiye 
edilmiştir.

Kalbe gelen kötü düşünce, o hâliyle su-i zan olmaz. Kalbin o 
tarafa kayması sû-i zan olur. Meselâ birisinde bir kalem görün-
ce, (acaba bu kalemi çalmış olabilir mi) diye sadece düşünmek 
sû-i zan olmaz. Ama (çalmış olabilir) diye zannetmek sû-i zan 
olur. 

ÖRNEKLER:

“Dördüncü hastalık sû-i zandır. Evet, insan, hüsn-ü zan-
na me’murdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. 
Kendisinde bulunan sû-i ahlâkı, sû-i zan saikasıyla başkala-
rına teşmil etmesin. … Sû-i zan ise, maddi mânevi içtimâiyâtı 
zedeler.”(Bediüzzaman Said Nursi)422
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Sûret-i haktan görünmek 

Samimi, iyi niyetli görüntüsü vermek. 

Kendisini iyi niyetliymiş gibi göstermek ya da birisinin iyiliği 
için çalışıyormuş gibi görünmek. Bir işte, gerçekte öyle olmadığı 
halde haklı imiş gibi görünmek.

Ayrıca, hak ve hakikat taraftarıymış gibi görünmek. Bir kişi-
nin, Müslümanlara veya İslam’a bakışı iyi olmadığı halde, Müs-
lümanmış veya İslam’ı benimsiyormuş gibi görünmesi, Müslü-
manlara karşı iyi duygular besliyormuş gibi davranması. “Ben 
de sizdenim.” görüntüsü vererek Müslümanları kandırması. Sû-
ret-i haktan zuhur etme olarak da söylenir. 

Sûret-i haktan görünme hileciliğine, Saffat Suresi’nin 28. 
ayeti örnek gösterilir. Bu kavram da bu ayetten alınmadır. Bu 
ayete göre böyleleri, suret-i hakka bürünerek Müslüman gibi 
veya Müslümanlardanmış gibi görünür, bu aldatmaca ile Müslü-
manlara yaklaşır, inançları zayıf olan Müslümanları kandırır, İs-
lam’dan veya Müslümanlardan uzaklaştırırlar. Kandırılan Müs-
lümanların Kıyamet Günü, kendilerini kandıran bu insanlardan 
şikâyetçi olacakları bildirilmektedir:

AYET: “Uyanlar, uydukları adamlara: ‘Siz bize sûret-i haktan 
görünüyordunuz’ (yaptıklarımızın doğru olduğunu söylüyor-
dunuz.) derler.” (Saffat Sûresi: 28)

 ÖRNEKLER:

“´Öncelikli hedef´ olmasalar da, solcular kadar acı çekmeseler 
de sağcılar bu dönemde ´paylarına düşeni´ aldı. 12 Mart cuntası 
kamuoyunun desteğini yitirmemek için ´suret-i haktan´ görün-
mek istiyordu.” (E. AKÖZ, N. ATAL)423 

“Yanlışın tedhişçilerinin daha da gözü pek ve utanmaz olanla-
rı, bâtılın üzerine Hakk kılıfı geçirip ‘suret-i hak’dan görünme-
ye dahî gerek duymaksızın, başkalarının insan onurunu ve temel 
haklarını hiçe saymayı sürdürüyorlar.” (H. HATEMİ)424

BEYİT: Bâtıl hemişe bâtıl ü merdutdur velî/ Müşkil budur ki 
sûret-i hakdan zuhur ede/ Bâkî
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Sûreti sȋretine uymamak
Göründüğü gibi olmamak, olduğu gibi görünmemek, ikiyüz-

lü olmak.
ÖRNEKLER

“Meydanlara taşan kitlelerin arzuladıkları ve kendilerine mü-
nasip gördükleri yönetim biçimi, suretlerin değiştiği, ama si-
retin değişmediği başka tür bir diktatörlük ise, ne âlâ... Ancak 
halkların böyle bir şey istemediği de biliniyor.” (F. KORU)425

Sükûtla geçiştirmek 
Konuşulması gereken bir hususta fikir beyan etmemek, ko-

nuşmadan geçiştirmek. 
ÖRNEKLER:
“Karşı tarafın bu iddiaları reddetmemesi ve hatta bunları 

sükûtla geçiştirmek istemesi iddiaların doğruluğuna işaret ola-
rak kabul edilmesi gerekir ki bunlar nazar-ı itibara alınmamıştır.” 
(Yüksek Mahkeme)426

“Fevzi (Çakmak) Paşa gibi yüksek şahsiyetlerin o günlerdeki 
muhalif vaziyetlerini sükûtla geçiştirmeye muvaffak olamadım. 
Çünkü, tarihin bu kısmını sükûtla geçiştirmek, bazı mühim vak’a 
ve hadiseleri gizlemek olacaktı ki, bu mümkün olamazdı.” (A. Fuat 
CEBESOY)427

Sürç-i lisan 
Yanlışlıkla istemediği bir sözü söyleme, ağızdan kötü bir lâf 

çıkma, dil sürçmesi.
ÖRNEKLER

“Âhî Çelebi Camiinde görülen bir rüyâ, Evliyâ Çelebi’yi ortaya 
çıkarıyor. Bir sürç-i lisan târihimize bir seyyah ve bir de seyahat-
nâme kazandırıyor.” (M. Sami ŞİMŞEK)428   

“Afganistan ve Irak’a yönelik işgal operasyonu başlatıldığında 
o zamanki ABD Başkanı Bush, bunun yeni Haçlı Seferi olduğunu 
söylemişti. Bu söz iddia edildiği gibi bir sürç-i lisan değil, kesinlik-
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le doğrunun itirafıydı. Belki Bush çağdaş haçlı stratejisi açısından 
söylenmemesi, gizli tutulması gereken bir gerçeği açığa vurmakla 
sürç etmişti, ama bu bir sürç-i lisan değildi.” (A. VAROL)429

Şecaat arz etmek 

Kahramanlığını anlatmak. Kahramanlık ve yiğitliğimi anla-
tayım derken, söz arasında, kusurlarını, yanlışlarını, ayıplarını 
açığa vurmak. 

ÖRNEKLER:

“Toplantıya katılan bazı büyükelçiler; ‘Kimdir bu gerici, burs-
luysa bursu kesilmelidir...’ gibi vatanperverâne şecaat arz etmiş-
ler.” (Prof. Dr. İ. CANAN)430

“İşte bakın; her itirazları, eski suç ortaklarını kurtarmak için 
her yaptıkları, ‘şecaat arz eden merd-i Kıpti’nin haline benziyor. 
Kimse itibar etmiyor, mazeretleri kendi  yandaşları tarafından 
dahi artık kabul görmüyor.” (M. Ali BULUT)431

Şîrazeden çıkmak 

Düzeni bozulmak, çığırından çıkmak. Bir şeyin kendi yolun-
dan veya kontrolden çıkması. 

 ÖRNEKLER:

“Temiz toplum kampanyası yanlış mı anlaşıldı? Bu kadar mı 
şirazesinden çıktı bu işler?” (T. AKYOL)432

“Birden bire sahnelere çıkıp şov yapmaya başlayınca ve karşılı-
ğında da, çok büyük paraların geldiğini görünce iş şirazesinden 
çıktı.” (U. YÜCEL)433

Takiye yapmak 

Olduğundan farklı görünmek. Gerçek inanç veya düşüncesi-
ni söylemeyip gizli tutma. 1. Mezhebini gizlemek. 2. Siyasi gö-
rüşünü veya düşüncesini saklamak. Şii ve bâtınî mezhep men-
suplarının kendilerini korumak ve amaçlarına erişmek için dini 
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ve siyasi inanç ve düşüncelerini gizli tutma prensibi. “Takıyye 
yapmak” şeklinde de kullanılmaktadır.

Açıklama: Takiye ile nifak arasında fark vardır. Takiye, 
inandığı halde inancını, mezhebini veya siyasi görüşünü gizle-
mektir. Nifak ise iki yüzlülük ve münafıklıktır, suret-i haktan 
görünmektir. Yani inanmadığı halde, inanıyor gibi görünmek, 
inananlardanmış gibi görünmektir.

ÖRNEKLER:

“Şiîler, varlıklarının devamını bir bakıma inançlarını gizleme-
de, hattâ başka türlü görünmede bulmuş ve takiyye adıyla bunu 
da, dinin esaslarından saymışlardır.” (H. Palaz ERDEMİR)434

“Türkiye’nin makyajının erimeye başladığı zaman altından 
nasıl bambaşka suratların çıktığına dikkat çekmişti. Gerçekten 
de doğru, dünyaya başka bir yüzümüzü göstermeye çalışırız, ger-
çek yüzümüzü yazanlara da kızarız… Askerimiz de takiye yapar. 
Demokrasi der, İnsan Hakları savunucusu olduğunu ileri sürer, 
ardından darbeler yapar, 12 Eylül’de olduğu gibi 26 ‘siyasi suçlu’ 
kişiyi asar, binlercesini tamamen kişisel görüşlerinden dolayı ha-
pishanelerde süründürür. Sadece siyasetçilerimiz, askerimiz değil, 
medyamızda da takiyeden geçilmez.” (M. Ali BİRAND)435 

Teşrik-i mesai

İşbirliği, mesai ortaklığı. Bir kimse ile (bir zaman için) görüş-
müş olmak. 

ÖRNEKLER:

“Refikimiz Ardıç gibi, ben de yakından tanırım İsmet Bozdağ’ı; 
hatta, teşrik-i mesaimiz olmuştur.” (Mehmet E. YAVUZ)436 

“‘Bu iki merkez sağ lideri yıllardır tanırım, çeşitli dönemlerde 
teşrik-i mesaimiz olmuştur. Bu insanlar demokrasiye gerçekten 
inanırlardı.” (Dr. İ. YILDIRIM)437

Tevâtüren sâbit 

“Herkes bilir ki…” anlamında kullanılır.
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 ÖRNEKLER:
“Tevatüren sabittir ki, Hz. Muhammed’in (S.A.S.) vefatından 

sonra imamsız bir vaktin geçmediği hususunda bütün sahabe itti-
fak etmişlerdir. Sahabenin İttifakı ise, dört aslî delilden icma olur.” 
(Ömer Nesefi)438

“Ali’ye (r.a.) karşı savaşanlar, Rasulullah’a karşı savaşmış ka-
bul edilseydi ve böylece mürted olsalardı; Ali, (r.a.) onlara mür-
tedlerin hükmünü uygulardı. Hâlbuki tevatüren sabittir ki, Ali 
(r.a.), Cemel Vak’asında ona karşı savaşıp kaçanları takip etme-
miş, yaralılarını öldürmemiş, mallarını ganimet olarak tutmamış 
ve kadınlarını esir etmemiştir.” (Zehebî)439

Üslûp sahibi 
Yetişip olgunlaşarak, (özellikle konuşma ve yazılarında) ken-

dine mahsus bir tarzı olmak. 
 ÖRNEKLER:
“Bana ‘üslûp sahibi’ iltifatında bulunan dostlarımı tekzib 

ederim: Sadece  ‘Türkçe işçisi’ olarak bilinmek, benim için yete-
rince ciddi bir sıfat olacaktır.” (A.Turan ALKAN)440

“Üslûp sahibi pek çok şairimiz, yazarımız, düşünürümüz ol-
duğu halde, bu  büyük sanatkârların yarattığı güzellikleri an-
lamamıza, yaşamamıza, takdir etmemize yardımcı olacak üslûp 
araştırmalarımız çok azdır.” (Prof. R. FİLİZOK)441

Zevahiri kurtarmak 
Bir işi gerektiği için ve gerektiği gibi değil, görünüşü kurtar-

mak için yapmak. Yapıyor gibi hareket ederek veya yarım yama-
lak yaparak tepkiyi önlemek.

 ÖRNEKLER:
“Mucize gerçekleşmediği takdirde, ‘W’ rumuzlu [George W. 

Bush] Beyaz Saray’dan fiilen sepetlenene dek, önümüzdeki iki yı-
lın gelişmeleri ‘zevahiri kurtarmak’tan çok öteye gidemeyecek-
tir… Ve heyhat, o zevahir de ne Irak, ne Amerikan halkını Bush’un 
batağından kurtarabilir.” (H. ULUENGİN)442
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“Mithat Paşa ve çevresindekiler V. Murat’ın psikolojik rahatsız-
lıkları olduğunu ileri sürerek II. Abdülhamit’i ‘şartlı olarak’ tah-
ta çıkardılar. Sözkonusu şart, Kanun-i Esasi’nin ilanı ve Osmanlı 
Devletinin mutlakıyetçi görüntüsünün ortadan kaldırılmasıydı. 
Mesele gerçekten de ‘zevahiri kurtarmak’tan ileri gitmiyordu. 
Devletin üst kademesindeki pek çok isim Batılı devletler tarafın-
dan yapılacak olan ‘Tersane Kongresi’nden önce Kanun-i Esasi’nin 
ilan edilmesini istiyorlardı.” (F. KILIÇARSLAN)443


