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B - MANTIKLA İLGİLİ TERKİPLER VE TERİMLER

Cihet-i câmia 

Toplayıcı yön, ortak yön, kendisine bağlanan ile bağlanılanı 
zihinde birleştirecek bir ilgi ve münasebet.

Belâgat geleneğimizde bir teori olan “cihet-i camia” kısaca 
şöyledir: 

“İki kelime yahut iki cümlenin birbirine bağlanabilirliğini ve 
anlaşılabilirliğini  sağlayan ortak bir yön, anlamsal bir kesişim 
kümesi vardır.  Meselâ ‘ve’ bağlacıyla yapılan bağlamaların ka-
bul edilebilir olmasının bazı şartları vardır: Kendisine bağlanan 
(ma’tufun aleyh) ile bağlanan (ma’tuf) arasında ortak yön (ci-
het-i camia) bulunmalıdır.” (Bkz. Filizok)34 

Cihet-i câmia’da iki kelimenin birbiriyle ‘ve’ aracılığıyla bağ-
lanabilmesi için aralarında ortak yön bulunması gereklidir. Yine, 
Prof. Filizok’a göre, kısaca:

“‘Güneş ve Ay, Dünya’yı aydınlatır.’ diyebiliriz ama ‘Deniz ve 
börek gördüm.’ denilemez, böyle bir anlatım, anlaşılmayı en-
geller. ‘Mehmet Bey bestekâr ve şâirdir.’ denir, çünkü bu iki iş 
arasında bir ilişki vardır. ‘Ahmet Bey, şairdir ve kısa boyludur.’ 
demek uygun düşmez, zira ‘şairlik ile kısa boyluluğun’ birlikte 
söylenmesini gerektirecek, birlikte bir küme oluşturacak, yani 
aralarında sözü dinleyen için anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir 
münâsebet bulunmamaktadır.”

ÖRNEKLER:

“Eğer bir insan bütün bu derinlikleri göstermenin ifadesi ola-
rak, en ağır şartlar altında abdest alabiliyorsa, gönlü mâmûr ve 
O’nunla irtibatlı demektir. Zaten buradaki ‘cihet-i câmia’da irti-
battır.” (Yeni Ümit Dergisi)35
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“‘Ermeni kardeşlerimiz’ ve ‘Bulgar kardeşlerimiz’ ve ‘Rum kar-
deşlerimiz’ denildiği zaman evvelâ bunlarla beraber bir ana ve 
babadan doğmamış olduğumuz için aramızda mânâ-i hakikiye-
siyle (gerçek manasıyla) bir kardeşlik murad olunamaz. Zîrâ din-
lerimiz başka başka olduğu için burada ‘din’ kelimesi bir cihet-i 
câmia (toplayıcı yön) teşkil edemez. Müslümanlar arasında bul-
duğumuz mecaz burada bulunamaz. Öyle bir din kardeşliğini biz 
iddiâ edecek olsak onlar kabul etmezler.” (A. Midhad Efendi) 36

Devr-i bâtıl 

Fâsit daire, kısır döngü.

Devr-i bâtıl, bir tanımda veya bir şeyi ispat etmede ileri sü-
rülen bir hükmü ikinci bir hükümle açıklarken, ikinci hükmü de 
birinci hükme dayandırmaktır. Böylece konuşan, açıklamaya ka-
palı, kısır bir devir yaptırmış olur ki, aslında tanımı yapmamış, 
ileri sürdüğü fikri ispatlayamamış olur. 

Devr-i bâtıl daha ziyade tanımlarda (tariflerde) aranan bir 
husustur. Tanımlarda, devr-i batıl’ın bulunmaması şartı aranır. 
Devr-i bâtıl çoğunlukla, “bir şeyi, bilinmesi kendisine bağlı baş-
ka bir şeyle tanımlamak” durumunda ortaya çıkar. Bu yüzden ta-
nımlarda, eşanlamlı, zıt anlamlı ve bağıntılı terimlerin kullanıl-
ması istenmez. Bu husuta, Prof Filizok şunları söyler: Tanımda 
kısır döngü (devr-i bâtıl- cercle vicieux) bulunmamalıdır. Yani 
bir şey, bilinmesi kendisinin bilinmesine bağlı olan bir şeyle ta-
nımlanmamalıdır. Bundan dolayı, eşanlamlı (synonymes), zıtan-
lamlı (antonymes) ve bağıntılı (corrélatif) terimler kullanmak-
tan sakınmalıdır.” (Bakınız: FİLİZOK; Tanım Nedir?)37 

ÖRNEKLER:

Yard. Doç. Dr. İbrahim EMİROĞLU, “Petitio Principii” başlıklı 
çalışmasında devr-i bâtıl için şunları söyler: 

“Petitio principii’nın en bozuk şekli ‘kısır döngü’ şeklinde ya-
pılanıdır ki İslâm mantıkçıları buna ‘devr-i bâtıl’ derler. Kısır 
döngü, zaten ispata muhtaç olan iki önermeyi birbirine delil ola-
rak almaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir hükmü ikinci bir hükümle, 
bunu da (tekrar) birinci ile ispatlamaya çalışma yoludur. En basit 
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formuyla kısır döngü, sadece peş peşe gelen iki önermenin birinin 
diğeri için kanıt olarak kullanılmasıdır. Örnek: Tüm bekârlar mut-
suzdur; Öyleyse tüm evlenmemiş kişiler mutsuzdur. Burada sonuç, 
öncülde açıkça ifade edilenin, farklı kelimelerle yeniden ifade edil-
mesinden başka bir şey değildir. A doğru söylüyor, çünkü doğru 
sözlüdür; A doğru sözlüdür, çünkü doğru söylüyor. ”38 

 

Fâsid daire 

Kısır mantık oyunlarına dayanan iddia tarzı kısır döngü. 
Dönülüp dolaşılıp aynı noktaya gelinen ve bir sonuç vermeyen, 
içinden çıkılmaz düşünce veya olaylar silsilesi. Bu tabirin, “fa-
sit daire” olarak kullanılması sonradan ortaya çıkmıştır. Tabirin 
aslı yukarıdaki gibidir. 

Fasit daire teorisi (Eko.): Kısır döngü kuramı; azgelişmişlik 
sürecinde devamlı olarak kendini tekrar etme ve her defasın-
da yine başlangıç noktasına dönme durumudur. Düşük gelirler, 
düşük tasarruf ve talep, düşük yatırım düzeyi, yetersiz sermaye 
oluşumu, düşük verimlilik, düşük gelir düzeyi, bu kısır döngüyü 
oluşturan etkenlerdir. Bu durumda kalkınmanın önü tıkanmak-
tadır.

ÖRNEKLER:

“İsrail ile Filistin arasındaki terör ilişkisinde, nedenlerle sonuç-
lar devamlı olarak birbirinin yerini alarak bir ‘fasit daire’ oluştu-
ruyor; bir eylemin sonucu, karşı tarafın ‘mukabele-i bilmisil’ eyle-
minin nedeni oluyor”. (H. YAVUZ)39

“Devletin vergi geliri düşünce, faizler yükseliyor, mecburen KİT 
zamları yapılıyordu, enflasyon artıyordu, devalüasyon artıyordu, 
faiz yine artıyordu. … Aslında sorun hep para ile ilgiliydi. Güve-
nilir parası olmayan çağdaş bir ekonominin yürümesi mümkün 
değildir. İşte enflasyonu düşürme programını mutlaka gerekli kı-
lan ekonominin içine girdiği bu fasit dairedir.” (Prof. Dr. A. Savaş 
AKAD)40
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İlliyet bağı 

Sebebi sonuca bağlayan bağ, nedensellik, illiyet rabıtası.

Diğer şekli: İlliyet kanunu

ÖRNEKLER:

“Brifingin temel tezi, muhteşem bir illiyet bağına dayanıyor-
du: Din eğitimi alanlar ve yoksul olanlar, kesinlikle laik Cumhuri-
yet’e kasteden rejim düşmanları olacaklardır!” (M. TÜRK’ÖNE)41 

“Merhum S. Kutup-Mevdudi ve radikalizm arasında zorunlu 
bir bağ yok. Buna rağmen birileri bu türden bir bağ kurmaya ça-
lışıyor. Bu fikri pompalayan merkezlerin kastı başka. Onlar bilinç-
li, sistemli ve ısrarlı bir biçimde Selefilik ile terör arasında illiyet 
bağı kuruyor.” (A. BULAÇ)42

İmkân-ı aklî 

Bir şeyin aklen mümkün olması halidir. Aklen hem olması, 
hem de olmaması mümkün olan şey. Meselâ, yeni evlenen bir 
insanın çocuğunun olması da, olmaması da mümkündür ve bu 
durum bir “imkân-ı aklî” halidir. 

Her zaman olabilen, olmasında bir mânia bulunmayan şeyle-
re de imkân-ı âdî denir. İmkân-ı âdî’ye konu olan şeyler insan-
ların normal kabul ettiği şeylerdir. 

ÖRNEKLER:

“İmkânın envâı var. İmkân-ı aklî, imkân-ı örfî, imkân-ı âdî gibi 
kısımları vardır. Bir hadise, eğer imkân-ı aklî dairesinde olmazsa 
reddedilir; imkân-ı örfî dairesinde olmazsa dahi mucize olur, fa-
kat kolayca keramet olamaz.” (Bediüzzaman Said Nursi)43 

“Kimi insanlar imkân-ı aklî ile imkân-ı vehmi’yi birbirine ka-
rıştırırlar. Bunu yaptıkları için de hiç olmayacak şeyleri olacakmış 
gibi görür, kendi vehimlerinin eseri olanı, aklî olanın yerine ge-
çirirler. Yahut zaten olması muhtemel bir şeyi ‘bildim’ diye akıllı 
geçinirler.” (İ. ASLAN)44 
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İmkân-ı vehmi 

Vuku bulması mümkün olmayan, hakikatsiz ve esassız ve-
him.

İmkân-ı vehmi hiçbir hükme esas olamaz. Hiçbir delil ve ha-
kikate dayanmadığı için ilim ve mantık imkân-ı vehmi ile meş-
gul olmaz. 

İmkân-ı vehmi sadece “olabilir”, “belki” gibi temenni, zan ve 
hayallerden kaynaklanır. Ama kimi insanlar, zandan kaynakla-
nan bir durumu gerçek gibi görür, onu olur zannederler ki, bu 
imkân-ı vehmi durumudur. Meselâ herhangi bir yere çizilmiş bir 
insan resmi görenler lâfebeliği (demagoji) yaparak, “Bu resim 
konuşur. Çünkü bu bir insan resmidir. Her insan konuşur. Öyle 
ise bu insan da konuşur.” diye yanlış bir hükme varabilirler. Böy-
le düşünmekle, imkân-ı vehmi yoluyla safsata yapmış olurlar. 
Nasreddin Hoca’nın, maya çalmasıyla gölün bir yoğurt çanağı 
olmasını beklemek imkân-ı vehmi cinsinden bir vehim veya 
zandır. 

İmkân-ı vehmi ile göle maya çalmak gibi hayallerin peşinde 
koşan insanların sayısı az değildir. Çünkü insanla ilgili olay ve 
durumlarda, “göle maya çalmak,” Nasreddin Hocanın göle maya 
çalması kadar açık-seçik görünmediği için insanlar kendilerini 
daha kolay kandırırlar. 

ÖRNEKLER:

“Bu risalede yazılan hakikatler, zıtlarına bir imkân-ı vehmî 
kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikate, deliliyle be-
raber bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor.” (Bediüzzaman 
Said Nursi)45 

“Mütedeyyin insanların gelecek bir günde bütün kadınları baş-
larını örtmeye zorlayacakları gibi bir varsayım ancak vehimdir. 
İmkân ve ihtimali olan şey değil, olsa olsa imkân-ı vehmi’dir. Aslı 
astarı olmayan, zanlarını gerçeklerin yerine ikâme edenlerin ku-
runtusudur.” (İ. ASLAN)46
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İstifham-ı inkârî 

“Böyle şey mi olur, olur mu böyle şey?” “Olmaz böyle şey, böy-
le şey olmaz” gibi durumları anlatır. 

Bir cevap almak üzere “ne” ve “mi” eki ile sorulan sorulara 
istifham-ı ȃdȋ denir. Soru olumsuz bir şekilde sorulursa buna 
da istifham-ı inkȃrȋ denir. 

Kur’an ve Hz. Peygamber, istifhâm-ı inkârî sanatını etkili bir 
şekilde kullanmışlardır. Hucurât sûresinin 12. ayeti buna güzel 
bir misaldir: “Bir kısmınız, bir kısmınızı gıybet etmesin! Siz-
den bir kimse, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır 
mı?” Görüldüğü gibi ayette, gıybet yapmakla yapılan işin insana 
tiksinti veren, vicdansızlık ve toplum tarafından kabul edilme-
yecek bir iş olduğu istifham-ı inkȃrȋ sanatı kullanılarak anlatıl-
mıştır. Ayetin tamamı: 

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının! Şüphesiz zannın 
bazısı günahtır; (birbirinizin kusurunu inceden inceye) araştır-
mayın; bazınız bazınızı gıybet etmesin! Sizden bir kimse, öl-
müş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tik-
sindiniz! O halde Allah’tan sakının! Şüphe yok ki Allah, Tevvab 
(tevbeleri çok kabul eden)dir, Rahim (çok merhamet eden)dir.” 
(Hucurat, 12)

ÖRNEKLER:

“Bu sual ‘istifham-ı inkâri’ türünden bir sualdi ve cevabı el-
bette biliniyordu.” (S. HOCAOĞLU)47

“Yine, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Tabiat Risalesinin 
başında zikrettiği şu âyet-i kerîme İstifhâm-ı inkârîye güzel bir 
misâldir: ‘Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe olur mu?’ 
Bu âyet de gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında nasıl şüphe 
edersiniz? Hiç böyle bir Allah hakkında şüphe edilir mi? Varlığı ve 
birliği, göklerin ve yerin varlığından daha zâhir, daha kat’i olan 
böyle bir Allah hakkında şüphe edilmez ve edilmemeli manası is-
tifhâm-ı inkârî yoluyla gösterilmiştir.” (Dr. M. AKMESCİDLİ)48
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Karine yoluyla 
Belirtilere bakarak anlamak. Sözün gelişinden bir mânâ çı-

kararak anlamak. 
Diğer şekli: Karine ile anlamak
ÖRNEKLER:

“Ne konuşulduğunu bilmek neredeyse imkânsız. Karine yo-
luyla nelerin görüşülmüş olabileceğini düşünebiliriz.” (Prof. Dr. H. 
ÜNAL)49

“Hukukun önünde herkes eşittir, kimseye ayrıcalık tanınamaz. 
Bugüne dek hiç suç işlememiş, yurtsever olmak da, suçsuzluğun 
karinesi olamaz. Savcılar, yargıçlar, hiçbir davaya bu tür ideo-
lojik önyargılarla, koşullanmalarla, körlükle yaklaşamazlar.” (S. 
SELÇUK)50

Kıyâs-ı bi’n-nefs 
Nefsini misâl alarak, nefsine kıyaslayarak (öznellik, görelik). 

Bir şeyi, kendi nefsi ile kıyaslayarak değerlendirmektir ki, çok 
zaman insanı aldatır, yanlış yollara götürür. Çünkü ölçü olabile-
cek olan kendi nefsimiz değil, değerler, inançlar, ayetler, sünnet 
ve İslam âlimleri ve büyüklerinin davranışlarıdır.

Diğer şekli: Kıyâs-ı nefs: Kendine benzeterek hüküm verme, 
kendini örnek tutma.

ÖRNEKLER:

“İşte, kardeşlerim, dikkat ediniz, sizin nefs-i emmâreniz, kıyas-
ı bi’n-nefs cihetinde, su-i zan noktasında sizleri aldatmasın…” 
(Bediüzzaman Said Nursi)51

“Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazî bir hat iken, mahiyeti bi-
linmezse, tesettür toprağı altında neşvünema bulur; gittikçe ka-
lınlaşır. Vücud-u insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi, 
vücud-u insanı bel’ eder. Bütün o insan, bütün letaifiyle âdeta ene 
olur. Sonra nev’in enaniyeti de bir asabiyet-i nev’iye ve milliye ci-
hetiyle o enaniyete kuvvet verip; o ene, enaniyet-i nev’iyeye istinad 
ederek, şeytan gibi, Sâni’-i Zülcelal’in evamirine karşı mübareze 
eder. Sonra kıyas-ı binnefs suretiyle herkesi, hattâ herşeyi kendi-
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ne kıyas edip, Cenab-ı Hakk’ın mülkünü onlara ve esbaba taksim 
eder. Gayet azîm bir şirke düşer.” (Bediüzzaman Said Nursi)52

Kıyâs-ı fasid 
Mantığa uymayan kıyas. Yanılmalı kıyas. Paralojizm. fr. Para-

logisme. 
ÖRNEKLER:

“Bazen bilim felsefecisi Karl Popper’den bahseden Sayın Prof. 
Gürüz, Medrese terimiyle, ‘kıyas-ı fâsid’ mantığını uyguluyor, mo-
dern ‘nedensellik’ düşüncesini boşvererek!” (T. AKYOL)53

“Hâlbuki siz, iki kıyas-ı fâsidle, yân; taşrayı İstanbul’a ve İs-
tanbul’u Avrupa’ya kıyas ederek efkâr-ı umumîyeyi bataklığa dü-
şürdünüz ve şahsî garazları ve fikr-i intikamı uyandırdınız.” (Be-
diüzzaman Said Nursi)54

 
Kıyas-ı maȃ’l-farık 
Yanlış kıyas. Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan 

kıyas. Doğru olmayan ve hakikate uymayan mukayese. 
ÖRNEKLER:

“Halil: Fuat Hulusi Beyin buyurduğu gibi esası halleden karar-
larla, esası halletmeyen kararları mezcetmek doğru olamaz. İleri 
sürdükleri kıyası da maalfarik kıyas olarak telakki etmek mec-
buriyetindeyim. Zira diyorlar ki, mahkemeler bir suç hakkında 
ağır hapis cezası verir, diye kanunda yazılı olduğuna göre sorgu 
hâkimi de ağır hapis hükmü mü versin? Bu kıyasın hadisemizde 
yeri var mıdır?” (T.C. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Ku-
rulu)55

“Sâlisen: İslâmiyet’i Hristiyan dinine kıyas etmek, kıyas-ı ma-
alfarıktır, o kıyas yanlıştır. Çünki Avrupa dinine mutaassıb ol-
duğu zaman medenî değildi; taassubu terketti, medenîleşti. Hem 
din, onların içinde üçyüz sene muharebe-i dâhiliyeyi intac etmiş 
[neticesini doğurmuş.] Müstebid zalimlerin elinde avamı, fukarayı 
ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan; onların umumunda mu-
vakkaten dine karşı bir küsmek hâsıl olmuştu. İslâmiyette ise, ta-
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rihler şahiddir ki, bir defadan başka dâhilî muharebeye sebebiyet 
vermemiş. Hem ne vakit ehl-i İslâm, dine ciddî sahib olmuşlarsa, o 
zamana nisbeten yüksek terakki etmişler. Buna şahid, Avrupa’nın 
en büyük üstadı, Endülüs Devlet-i İslâmiyesidir.” (Bediüzzaman 
Said Nursi)56

 

Kıyâs-ı mukassim
İkilem, dilemma. İki şıkkı bulunan ve her iki şıkkın neticesi 

aynı olan kıyas. fr. dilemma.
ÖRNEKLER:

Sultan II. Mehmed Fatih’in, babasına gönderdiği ve tarihe mal 
olmuş meşhur haber, kıyas-ı mukasim’e iyi bir örnektir:

“Padişah sen isen ordunun başına geç; yok padişah ben isem, 
sana emrediyorum ordunun başına geç!” 

“Uyun o kimseye ki sizden bir ücret istemez. Dünya ile ilgili bir 
maksat ve karşılık talep etmez. Kendileri ise hidayete ermiş, doğru 
yolu tutmuşlar. Burada şöyle bir kıyas-ı mukassim (ikilem, yani 
mantıkta iki şıkkı da aynı sonuca varan kıyas), bir dilem vardır: 
Bir yolcunun bir rehbere uyması için iki engel düşünülebilir. Ya 
biçimsiz bir ücret istemesi yahut ehliyetine güven duyulmaması-
dır. Bunlar ise hem bir ücret istemiyorlar, hem hidayet sahibi kim-
seler. O halde bunlar resul olmasalar bile doğru ve ücret isteme-
diklerinden dolayı kendilerine uymamak için hiçbir sebep yoktur.” 
(Elmalı Tefsiri)57

Mebde ve mead/maȃd
Başlangıç ve son. Kâinatın başlangıcı ve sonu, dünya ve ahi-

ret. Kelam ilmi ve felsefi incelemelerde bir şeyin, bir işin başı ve 
sonu olarak da kullanılmaktadır. “Mebde vü maad” olarak da 
yazılmaktadır. 

ÖRNEKLER:
“Kelâm ilmi; varlıkların hallerinden ‘mebde ve maâd itibariy-

le’ bahseder. Yani kâinatın başlangıcını ve sonunu, nereden geldi-
ğini ve nereye gideceğini araştırır. Görülen ve görülmeyen varlık-
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ların neden ve niçin var edildiğini, var eden Yaratıcının kim oldu-
ğunu, hayatın son bulması ile nereye gidileceğini, ikinci bir hayat 
varsa (ki vardır), oraya nasıl vs niçin dönüleceğini inceler.” (A. 
DUVANAEV)58

“Üçüncü selâmda hakka ‘yakin sırrı âşikâr olur. Hak, yakin 
nurunu semâzenlere verdiğinde, bu nurun aydınlığında hakiki 
mebde’e varırlar. Mebde ile me’âdın bir olduklarını bilirler ve 
müşahede kılarlar. Böylece Evvel ile Âhir, Zâhir ile Bâtın bir olur. 
Birlik makamına ulaşma yine Hakk’ın selâm isminin tecellisidir. 
Tecellide Hak, onlardan şu hitabı dinlemelerini emr eder: ‘Kulla-
rım! Sizlere nisbet edilen varlık ve her türlü kayıtlardan âzâde ol-
dunuz. Varlığınızı terkedip varlık buldunuz. Selâm ismimin üzeri-
nize tecellisiyle müşahede selâmetine erdiniz. Artık hakka’l-yakin 
nazarıyla nazar ediniz. Bakalım nokta, daire, devr ve medârı nasıl 
göreceksiniz?” (S. CEYHAN)59

BEYİT: Dünya vü ukbȃ dahi hem haşr ü neşr olmak nedir/ Bun-
ları bildir bana hem ne-durur mebde maȃd (Niyȃzȋ-i Mısrȋ)

Mefhûm-ı muhâlif 

Konuşma ve beyanlarda sözü geçmediği halde belirlenenin 
muhâlifi, karşıtı olan ve söylenenin aksine delâlet (işaret) eden 
şey. (Sözü, tam tersini düşünerek değerlendirme.) Mefhum-ı 
muhalefet olarak da kullanılmaktadır. Tersi: Mefhum-ı muva-
fakat.

ÖRNEKLER:

“Bütün politikasını iktidar’a karşı olmak, iktidar’ın mefhum-
u muhalifi olmak söylemi üzerine inşa eden herhangi bir siyasi 
partinin geleceği yoktur.” (H. YAVUZ)60

“Ben, kanuni mevzuatta bunlarda sakınca görmediğimi söy-
leyince: ‘Nasıl yok!’ dedi, ‘Sen insanların tepelerinin üstüne yer-
leştirip günlerce okuttuğun o cümle ile demek istiyorsun ki: ‘Ey 
insanlar! Ne yaparsanız yapın, sonunda gideceğiniz ve hesap ve-
receğiniz bir yer var. Bu laikliğe aykırıdır. ‘İman kuvvettir’ diyor-
sun. Mefhum-i muhalifi ile bu ‘İmansızlık zaaftır’ demektir, bu da 
laikliğe aykırıdır’ dedi”. (Prof. Dr. S. YILDIRIM)61



45

Mütemmim cüz  

Tamamlayıcı parça. Bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne 
yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça yahut niteliği bozulma-
dıkça ondan ayrılması mümkün olmayan parçalar, o nesnenin 
tamamlayıcı parçasıdır, (mütemmim cüzüdür).

ÖRNEKLER:

“Bilindiği gibi tevhidi hakikatler, kalp sayesinde inanılan ve 
yaşanan, akıl sayesinde de düşünülen ve idrak edilen unsurların 
ifadesidir. Akıl ve iman, adetâ birbirinin mütemmim cüzüdür.” 
(M. ÇELİK)62 

“Fotoğraf onun için öyle bir tutkuya dönüşmüş ki, yanından 
makinesini hiç ayırmıyor. Kimi zaman bir toplantı için gittiği yer-
de, bir etkinlik izlerken, ya da iş seyahatinde hep bir de vizörden 
bakma ve kaydetme ihtiyacı var. Eskilerin ifadesiyle, ‘fotoğraf ma-
kinesi artık benim ‘mütemmim cüz’üm, yani tamamlayıcı unsu-
rum.’ diyor.”(T. DENİZ)63

Zikr-i cüz, irade-i küll

Bir bütünün, bir parçasını zikredip, tamamını kastetme. 

Yakınlarından birini kaybetmiş bir insana “başın sağ olsun” 
deriz. Maksadımız yalnız başının değil, o zatın kendisinin sağ-
lığını dilemektir. Böylelikle cüz’ (parça, kısım) söylenerek, kül 
(bütün) kastedilmiş olur. Aynı şekilde, birine “ay yüzlü” demek-
le, mecazi olarak “güzel yüzün sahibi” kastedilmiş olmaktadır. 

ÖRNEKLER:

“Secde, ‘zikr-i cüz, irade-i kül’ (bir bütünün bir parçasını zik-
redip tamamını kastetme) yoluyla namazdan mecazdır. Yani sec-
de zikredilmiş, namaz kastedilmiştir.” (Elmalılı M. Hamdi YAZIR)64

Zikr-i hâl, irade-i mahal 

Bir işte, bir konuda, hal (durum) söylenip onun yerinin kas-
tedilmesi.
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ÖRNEKLER:

“Bununla birlikte bir kısım âlimler, burada zinetten maksadın, 
zinetin takıldığı, kullanıldığı yer olduğu fikrini kabul etmişlerdir 
ki, yüz, sürme ve allık yeri; baş, taç yeri; saç, örgü ve büklüm yeri; 
kulaklar, küpe yeri; boyun ve göğüs, gerdanlık yeri; el, yüzük ve 
kına yeri; bilekler, bilezik yeri; pazular, pazubent yeri; baldırlar; 
halhal yeri; ayaklar da, eller gibi kına yeridir. Bunlardan başka 
vücudun kısımları da aslında açılmaz. Bu âlimlerden bazıları mu-
zaafın hazfi veya zikr-i hâl, irade-i mahal ile ‘ziynet yeri’ takdi-
rinde bir mecaz gözetmiştir.” (Elmalılı M. H. YAZIR)

Zikr-i kül, irade-i cüz 
Bir bütünü söyleyerek parçayı kast etmek.
ÖRNEKLER:
“Kur’ân’daki ‘ferc/üreme organı’nın Türkçeye ‘ırz’ şeklinde ter-

cüme edilmesi, kanaatimize göre en doğru olan tercüme şeklidir. 
Çünkü ‘ırz’, Arapçada insanın bedenini ifade eden bir kelimedir. 
‘Ferc/üreme organı’ ise, bu bedenin bir parçasıdır. Burada bütün 
söylenmek suretiyle parça kastedilmiş olur. Eski ifadeyle; zikr-i 
kül, irade-i cüz.” (Yrd. Doç. Dr. İ. KARSLI) 65

Zikr-i mahal, irade-i hal 
Bir yeri söyleyip orada bulunanı kastetme.
ÖRNEKLER:
“Çankaya” ile Türkiye Cumhurbaşkanlığının, “Vatikan”la Pa-

palığın kastedilmesi gibi. 
“Bunlardan en açık olanı birincisidir ve aynı zamanda bunlar 

hep insanlarla ilgileri bakımından haber verilmekte olduğu için 
yeryüzü ve dağların bu halinden, ‘zikr-i mahal, irade-i hal’ yani 
‘bir yeri söyleyip orada bulunanı kastetme’ kabilinden, üzerinde 
bulunan çeşitli sınıflardaki insanların çarpıştırılması suretiyle 
yeryüzünün düzlenmesi mânâsını da hissettirmiş olurlar ki Neml 
ve Zümer sûrelerinde geçen ‘Allah´ın diledikleri hariç, (Neml, 
27/87; Zümer, 39/68) istisnasının dış görünüşü de bunu gösterir.” 
(E. M. Hamdi YAZIR)66


