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A – MANTIK VE BELAGATLE İLGİLİ  
DEYİMLER VE TABİRLER

Abes mikyas olmaz.

Boş ve anlamsız olana itibar edilmez. Kendisi akla ve sağdu-
yuya aykırı olan (başka şeyde) ölçü olarak alınamaz. 

ÖRNEKLER:

“Acaba mukayese caiz midir?.. Başka bir ifadeyle ‘abes mikyas 
olur mu?..’ Elbet de olmaz...” (Y. HATİBOĞLU)4 

“YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - … Kanun tekniği itibariyle, ka-
nun düzenlemelerinde ‘paragraf’ tabiri kullanılmaz. Paragraf de-
ğil, fıkradır o. Onun düzeltilmesi lazım. Yeni şeyler icat edilmesin 
lütfen.

BAŞKAN – Ama Bütçe Kanununda böyle geçmiş efendim. Mü-
dahale etmemişler.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Güzel kardeşim, abes mikyas ol-
maz; yanlış ölçü olmaz.” 5

Akıl için tarik (yol) birdir.

Doğru olarak düşünüldüğünde aynı sonuca varılır. Aklını kul-
lanan herkes doğru olan şey üzerinde birleşir. Akıllıca hareket, 
insanları aynı yola götürür. Bir işte, usülüne göre hareket eden-
ler, aynı yolda birleşirler. “Akıl için yol birdir” veya “Aklın yolu 
birdir” şeklinde de söylenmektedir. 

ÖRNEKLER:

“Muhterem naşir Prof. Ritter’in raporunu şu mütalaa ile tespit 
etmektedir. ‘Akıl için tarik birdir.’ diyenler güzel düşünmüşler. 
Ahmet Zeki Bey’in İstanbul kütüphaneleri hakkında 48 sene önce 
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zamanın sadrazamına sunduğu rapordaki esas fikir veya tavsiye, 
bu rapordan haberi olmayan Prof. Ritter tarafından 22 sene son-
ra yani 1935 yılında tekrarlanmaıştır. İstanbul’daki yazmaların 
büyük bir kütüphanede bir araya getirilmesi lazımdır.” (M. GÖK-
MEN)6

Bir lafızda mâna-yı hakiki ile mâna-yı mecâzi içtima 
edemez.

Bir sözde, hem o sözdeki gerçek mâna, hem de mecâzi mâna 
birleşemez. Bir kimsenin söylediği bir söz ile sözün hem hakiki, 
hem de mecâzi mânasını kasdetmesi (kinayeli kullanması) doğ-
ru olmaz. 

Edebî sanat türlerinden biri olan ve sözcüğün gerçek anla-
mının dışında kullanılmasıyla kazandığı anlamına mecaz anlam 
denir. Mecaz, kutsal metinlerin ortaklaşa kullandığı en etkin dil 
araçlarının başında gelmektedir. 

ÖRNEKLER:
“Bir lafızda mana-yi hakiki ile manay-i mecâzi içtima ede-

mez. Yani, bir kimsenin söylediği bir söz ile hem hakiki, hem de 
mecȃzi mana sını kasdetmesi caiz görülmez. Mesela, bir kimse: 
‘Ben bugün bir arslan gördüm’ dese bununla hem maruf hayva-
nı, hem de şecaatli bir insanı kasdetmiş olmasına hükmedilemez.”  
(M. Refik)7

Efrâdını câmi, ağyârını mâni 
Tanımlarda, tanımlanan şeyin bütün unsurlarını içine alma 

ve dışarıda kalması gerekenleri de dışarıda bırakma. Aynı özelli-
ği taşıyan gerekli bütün unsurları içinde toplayan, gerekmeyen-
leri dışarıda bırakan. Tam, eksiksiz ve fazlasız. Mesela, “İnsan 
düşünen bir canlıdır.” tanımıyla bütün insan bireyleri kapsam 
içine alınmış, tanıma konu olmayan hayvan vs. de dışarıda bı-
rakılmış olur. 

Bu tabir, başta sadece tanımlar (tarifler) için kullanılmak 
üzere ortaya çıkmış olsa da, şimdi çok daha geniş mânada kul-
lanılmaktadır. 
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ÖRNEKLER:

“Dahası ve asıl önemlisi, her şeyden önce, kavramlara açık ve 
seçik tanımlar getirilmesi lüzûmunun farkına varılmasıdır. Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesi’nde sözkonusu edilen 
‘Demokrasi’ ve ‘Laiklik’ kavramlarından neyin anlaşıldığının, eski 
deyişle, ‘efrâdını câmî, ağyȃrını mâni’ bir tanımının yapılması 
gerekir.” (H. YAVUZ)8

“Tasavvufun bir çok tarifinin yapıldığını, her sûfînin kendi 
kavrayış ve meşrebine göre bir tanımlamaya gittiğini belirttikten 
sonra Hocaefendi, efrâdını câmî ağyârını mânî şu tarifi yapar: 
‘Tasavvuf Hâlık’a itaat, mahlûka şefkattir.’ Mahlûka şefkat, Hâ-
lık’a itaatin zorunlu bir sonucudur. Tasavvuf diğerbinliktir, mer-
hamettir, muhabbettir, hizmettir, samimiyet, ihlâs ve hikmettir; 
kalp temizliği, irfan yüceliği ve amel-i sâlih üreticiliğidir; güzel 
hâldir; taşa karşı gül, zehire karşı panzehirdir.” (İskenderpaşa 
Web Sayfası)9

Faraziye yürütmek

Tahmine dayanan fikirler ileri sürmek. 

Diğer şekli: Faraziyeye dayanmak.

ÖRNEKLER:

“Üstelik ne istediğini, neyi taleb ettiğini de kendimi zorladığım 
halde bir türlü açık seçik keşfedemiyorum.. Bir sürü sual soruyor, 
bir sürü muğlak, karışık faraziye yürütüyor, bir sürü sebebi ve 
sevkediliş gerekçesi anlaşılmaz hükümler ve bilgiler döktürüyor…” 
(O. AKKUŞAK)10

“Özeleştiri kültürümüz fazla gelişmiş değildir. Ancak, bir yer-
den başlamak gerekiyor. Avrupa’daki ‘kimlik bunalımı’ konusunda 
şu sıralarda basınımızda çok şey yazılıp çiziliyor. Konuyu anlamış 
birkaç aydın yazar dışında bu tartışma yüzeysel olarak ve çoğu 
kez faraziyelere dayanarak yürütülüyor. Başka türlü de olamaz. 
Çünkü ‘Yaşlı Kıta’nın ne tarihini, ne sosyolojisini, ne de kültürünü 
doğru dürüst biliyoruz.” (S. İDİZ)11
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Her şey zıddı ile kaimdir.
Her şey zıddiyle bilinir. Her şey kendi zıddı ile vardır. Her şey 

kendi zıddıyla daha kolay anlaşılır ve anlamlı hale gelir. Varlık ile 
yokluk, hastalıkla sağlık, ak ile kara gibi…

Bediüzzaman Said Nursi, bu kuralla ilgili şunları söyler: 
“Hatta ehl-i hakikat müttefikan diyorlar ki: ‘Her şey zıddiyle 
bilinir.’ Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. 
Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa, 
yemek lezzet vermez.”12 

ÖRNEKLER:
 “Bu mükevvenâtta (yaratılmışlar âlemi’nde) ‘her şey zıddı ile 

kaimdir, bu âlem bir âlem-i ezdâd (zıtlar âlemi)’dır.. Böyle olun-
ca da, ‘savaşsız bir dünya’, olmayacak bir temenni ve dahası bir 
hayâlperestlik, bir ‘utopia’dır.” (S. ÇAKIR)13

“Herşey zıddı ile bilinir” kaidesi ile “konuşulan kavramın an-
lam çerçevesi mutlaka belli olmalıdır ki ortak bir dil açığa çıksın’ 
hakikatını nazara alarak önce mutluluk ve mutsuzluğun tarifinin 
yapılması gerekir bu soruya cevap verebilmek için. Aksi takdir-
de saatlerce konuşulsa, sayfalarca yazılsa havanda su dövülmüş 
olur.” (A. KURUCAN)14

İstisnalar kaideyi bozmaz.
1. İstisna nȃdirdir, kaideyi etkileyecek miktara, güce ulaşmaz. 

2. Genel bir kural veya kaideye uymayan az sayıda şey, o kaideyi 
bozmaz, geçersiz kılmaz. 

ÖRNEKLER:
“Ama sınırlama ‘istisna’yı oluşturur demokrasilerde. Kural öz-

gürlüktür. Eski deyişle istisnalar kaideyi bozmaz!” (H. CEMAL)15

İzahtan vareste 
Açıklama gerektirmeyecek kadar açık olmak. 
ÖRNEKLER:

“Bazı kesimlerin tekeline aldığı zihniyette ciddi bir değişikliğin 
olduğu söylenemez ama onlardaki güç kaybı ile, muhalif gördük-
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leri cephede yer alan kesimlerdeki dünya gerçeklerine uygun geli-
şim ve değişim izahtan varestedir.” (A. KURUCAN)16

“Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları tarafından, 
anılan başsavcılığa intikal ettirilecek olan raporun hazırlanabil-
mesini teminen gerekli inceleme ve soruşturmalar halen sürdü-
rüldüğünden, yargıya intikal etmiş olan ve henüz neticelendiril-
memiş bir soruşturmanın içeriği hakkında bilgi verilemeyeceği 
hususu izahtan varestedir.” (K. TÜZMEN)17

Kıyas kabul etmez.
(İki şey) kıyaslanamaz. Kıyaslanmayacak şekilde farklı. İki 

şey arasında kıyaslanmayacak, karşılaştırılamayacak kadar fark 
olduğunu belirtmek için kullanılır.

ÖRNEKLER:
“Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre kilise Hıris-

tiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende 
hiçbir şüphe doğurmuyor.” (Dr. S. HANECİOĞLU-Lev Tolstoy’dan 
tercüme ile)18

“Hâlbuki İbn Arabî’nin hakikatte, ‘Vücutta yalnız Hak vardır.’ 
esasından kaynaklanan görüşleriyle felsefede tartışılan monizm 
ve panteizm akımları arasında kıyas kabul etmez farklılıklar 
vardır.” (Doç. Dr. A. YILDIRIM)19

Kıyası gayri kabil
Kıyas kabul etmez, kıyası bile mümkün değil, mukayese edil-

meyecek (karşılaştırılamayacak) kadar farklı. 
ÖRNEKLER:
“İslam medeniyetinin kuruluş safhalarında, yani devletten me-

deniyete geçiş aşamasında yaptıkları bütün o tartışmaların devle-
ti, ilmî hayatı, medeniyet ufkunu tahkim etmek gibi bir fonksiyonu 
da oluyordu. Bizimkiyle kıyası gayri kabil olan ilmî derinlikleri, 
dindarlıkları ve müktesebatları da ayrı bir bahis.” (Dr. E. SİFİL) 20

“Müsâadeleriyle tekrar edelim ki; bugünkü Türkiye’nin ihti-
yaçları, meseleleri ve davaları, ehemmiyet ve vüsat bakımından, 
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dünkü Türkiye’nin ihtiyaç ve meseleleri ile asla kabil-i kıyas de-
ğildir. Onun için Devlet idaresini anlayış ve milli meselelerimizi 
mütâlâa ve tefekkür tarzı, mahiyetini izaha çalıştığımız bu müş-
terek ve ağır vazife ve mesuliyetlerimiz göz önünde tutulmak su-
retiyle, geliştirilmek icabeder.” (A. MENDERES)21

Kıyas-ı nefs, mizan-ı adalettir.

Kendisini başkasının yerine koymak, empati yapmak, insanı 
adalete götürür. Kıyas-ı nefs: Sübjektif hüküm.

Kıyas-ı nefs, empati kurmaya benzemektedir. Empati, bir 
kişinin kendini, kendi duygu ve düşüncelerinden soyutlayarak 
bir başkasının inançlarının, arzularının ve özellikle duyguları-
nın farkına varabilme ve onu anlayabilme yeteneğidir. Empatide 
kişiden beklenen, kendini karşısındaki insanla özdeşleştirerek 
onun hissettiklerini hissedebilmektir. Empati, kısaca kendini 
başkasının yerine koyabilmek, bunu açıkça ifade edebilmek ve 
bu durumun gerektirdiği şekilde hareket edebilmektir. 

Empati ile sempatiyi birbirine karıştırmamalıdır. Sempati, 
empatiden farklı olarak, bir başkasının içinde bulunduğu ya da 
başından geçen bir durum için üzülme ve kişinin kendini daha 
iyi hissetmesini sağlamaya yönelik davranışlarda bulunma iste-
mi olarak açıklanabilir.

Kadim kültürümüzde empatiye karşılık gelen bir kavram 
“diğergâmlık”tır. Diğergâmlık (isâr), kendisini başkasının yerine 
koymaktan daha ileri giderek; bir kimsenin kendisinin ihtiyacı 
olan bir şeyi başka muhtaç bir kişiye vermesi, onu kendi nefsine 
tercih etmesidir.

ÖRNEKLER:

“Hem ‘Kusursuz dost arayan, asla dost bulamaz.’ Atalarımız 
‘Kıyas-ı nefs, mizan-ı adalettir.’ demişlerdir. Yani arkadaşları-
mızı kendimizin yerine koyarak, hoşgörü ile hareket edilmeli sözü 
ne kadar yerindedir. Kusurlarından dolayı dostlarını tepeleyenler, 
bir gün kendilerinin de terk edileceğini düşünmelidirler.” (H. EK-
MEKÇİ)22
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BEYİT: Adalet, merhamet, insaf gerektirir ehl-i imane/ Mürüv-
vet et kıyas-i nefs ile zulmetme insane/ Alvarlı Hace Muhammed 
Lütfi Efe 

Kıyasu’l-gaib ale’ş-şahid
Görünmeyeni veya bilinmeyeni, görünen veya bilinene kı-

yaslama. Bilinmeyeni, bilinene kıyaslayarak hüküm çıkarma, 
sorunlara çözüm bulma yöntemi. Yine, kıyâsü’l-gaib ale’ş-şâ-
hid, ‘bilinmeyen veya duyuların ötesinde bulunan bir şeyin bili-
nen yahut duyularla algılanan bir şeyle kıyas edilmesi demektir. 
Kıyâsu’l-gâib ale’ş-şâhid, İslam ilimlerinde bilimsel bir metod 
olarak ve en çok kullanılan bir delil getirme, delil gösterme (is-
tidlâl) tarzıdır. 

ÖRNEKLER:
“Daha Hz. Peygamber devrinde başlamış olan rey ile içtihât, 

yani usûlî kıyas (el-ictihâd bi’r-re’y) yöntemi, iki asır gibi uzun bir 
süre kullanılmıştır. Bilinmeyeni bilinene kıyaslayarak (kıyâsu’l-
gâib ale’ş-şâhid) hüküm çıkarma yöntemi de, henüz Aristoteles 
mantığı bilinmezken hem fıkıhçıların, hem de kelâmcıların kul-
landıkları bir yöntem olarak yaygındı” (Dr. H. ÇALDAK)23

Lâzım-ı gayr-i müfârık 
Ayrılması mümkün olmayan, terk edilmesi imkânsız olan ek, 

parça vs. Bulunması şart olan, terki caiz ve mümkün olmayan. 
ÖRNEKLER:
“Eski edebiyatımızın kendine özgü bir mazmunlar dünyasında 

cevelan ettiği yahut eski şairlerin anlatmak istedikleri düşünceleri 
mazmunlar vasıtasıyla söyledikleri gibi hükümler, Tanzimat’tan 
beridir, mazmunu divan şiirinin lâzım-ı gayr-ı müfarıkları ara-
sına sokmuştur.” (İ. PALA)24

“Padişah deyince, bunun ‘lazım-ı gayrı mufarık’ı mevkiindeki 
birçok unsurunu kendiliğinden yerli yerine yerleştirirdik: Padişa-
hın evvela bir ülkesi, sonra sarayı, sonra ahalisi, ordusu, düşmanı, 
veziri, cellâdı da olurdu. Bunları ayrıca hatırlatmaya lüzum his-
setmezdi hikâyeciler.” ( A. Turan ALKAN)25 
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Muktezâ-yı hâle mutabık söz söylemek

Bir sözün mevcut şartlara, bulunulan yere ve zamana uygun 
bir tarzda söylenmesi. Bir sözün doğru ve güzel olması için kul-
lanıldığı yere, ortama ve zamana uygun olması gerekir. Belagat-
çiler sözün değerini bunlara göre ölçerlerdi. 

ÖRNEKLER:

“Ayrıca 31 Mart olayında isyan eden askerlere, demiryolu işçi-
lerine, TBBM’de vekillere hitaben yapılan muktezay-ı hale muta-
bık konuşmaları ve bu konuşmaların sonucunda hitab edilenlerde 
meydana gelen davranış değişiklikleri, Onun hitabette muhataba 
ve seviyeye dikkat ettiğinin göstergeleridir.” (Arama Konferansı 
Sonuç Raporları-2)26

Muktezâ-yı zahirin hilafına irâd-ı kelâm eylemek 

Görünen hale, içinde bulunulan duruma uymayan söz söyle-
mek.

ÖRNEKLER:

“‘Ben size çok nasihat ettim dinlemediniz; siz bu fakirin kıy-
metini sonra anlarsınız.’ sözünde, sözü söyleyen, ikinci cümlede 
kendi üslubunu bırakarak, kendi dışında başka bir kişinin ağzın-
dan yani üçüncü şahıs ağzından diyaloga katılan üçüncü bir kişi 
gibi konuşmuştur. Bu durum, görünen hale uymayan söz söyleme 
‘Muktezâ-yı zahirin hilafına irâd-ı kelâm eylemeye’ bir örnek-
tir.” (Prof. Dr. R. FİLİZOK)27

Müsadere ale’l matlûb 

İspatlanmaya muhtaç bir önermeyi kanıtlanmış gibi göstere-
rek kendi görüşüne dayanak yapmak.

ÖRNEKLER:

“Büyük öncül ile neticenin aynı olmasından ibaret bulunan 
‘müsadereale’l-matlub’ kavramını müslümanlar da kullanmış-
lar ve bununla Aristo’yu tenkit etmişlerdir; çünkü bu takdirde kı-
yas hiçbir yeni bilgi ve sonuç getirmemektedir.” (H. KARAMAN)28
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 “Mantıkta ‘saptırma/paralojizm’ başlığı altında incelenen gi-
rişimler/hileler vardır. Bunlardan biri de kanıtlanmaya muhtaç 
bir savı kanıtlanmış gibi göstererek kanıtlama girişimidir/hilesi-
dir. Bunun adına da ‘savı kanıtsama’ (müsadere ale-l matlûb, 
pétition de pirincipe) denir.” (S. SELÇUK)29

Sû-i misâl, emsal olmaz.

Kendisi yanlış (veya kötü) olan bir şey emsal alınamaz, örnek 
olarak kabul edilemez. Yanlış olan bir şey, başka bir şeyi ispat-
lamak için kanıt olarak gösterilemez. “Sû-i misâl, emsal teşkil 
etmez.” şeklinde de söylenmektedir.

ÖRNEKLER:

“Peygamberimiz (SAS)’in buyurduğu gibi, bedenimizin önemli 
bir parçası kesildi, hiç mi acı hissetmedik? Sakın, ‘Diğer Müslüman 
ülkeler ne yaptı?’ demeyin. Su-i misal emsal olmaz.” (A. BULAÇ)30

“Halk arasındaki, ‘Su-i misâl, emsâl olmaz.’ sözü, bu kâide-
ye benzer. Kötü misal, başkaları için misal teşkil etmez demektir. 
Birisinin gayr-ı meşru bir iş yapması, hatta bu fiillerin cemiyette 
yayılması, başkasına da bunu işleme hakkını vermez.” (A. ŞİMŞİR-
GİL, E. Buğra EKİNCİ)31 

Sû-i misâl, numune-i imtisal teşkil etmez.

Kötü (veya yanlış) olan, misâl olamaz. Kendisi yanlış olan bir 
şey, başka şeyde örnek alınamaz. Kötü olanı temsil eden bir şey, 
iyiye örnek gösterilemez. Kötü olan örnek olamaz. Şu şekillerde 
de söylenebilmektedir: Sû-i misal, numune-i imtisal olmaz. 
Sû-i temsil, numune-i imtisal olmaz.

ÖRNEKLER:

“Atalarımızdan kalan veciz bir sözümüz vardır; ‘Su-i misal, 
numune-i imtisal teşkil etmez.’ denilir; yani, bir kötülüğü, başka 
bir kötülüğe örnek göstererek iyi hale getirmek mümkün değildir.” 
(O. KAVUNCU)32



34

“Kaldı ki, yapılmış bir yanlışlık varsa, ‘Su-i temsil, numune-
i imtisal olmaz.’ yani, kötü örnek, sürekli örnek olmaz diye bir 
kural vardır. Eğer, zamanında bir yanlışlık yapılmışsa, o yanlışlığı 
sizin devam ettirmemeniz gerekir.” (L. ESENGÜN)33


