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Adem-i merkeziyet 

Merkeze karşı bir dereceye kadar bağımsız ve genel hizmet-
lerle ilgili bir kısım kararları kendi kendine alabilme yetkisine 
sâhip yönetim sistemi, yerinden yönetim.

 ÖRNEKLER:

“Ekonomi dünyasındaki küçük yapılara dönüşme, aslında sa-
nayi toplumunda oluşan mal ve hizmet üretiminin merkezileşmesi 
fikrinin veya uygulamasının tam tersi olarak adem-i merkezi bir 
sonuca doğru bizi götürmektedir.” (Ö. DİNÇER)444 

“Adem-i merkeziyet (decentralization), hiyerarşideki düze-
yi merkezi hükümetten daha düşük düzeylere yetki ve/veya mali 
kaynakların devrini içerir. Siyasi adem-i merkeziyet bölgesel 
hükümet temsilcilerine bölgesel seçimlerde seçilme imkȃnı verir. 
İdari adem-i merkeziyet, hizmet dağıtımında yetki ve sorumlu-
luğun bölgesel hükümetlere devredilmesidir. Mali adem-i merke-
ziyet, yeterli geliri sağlamak ve harcamalarla ilgili kararları al-
maya yönelik yetkinin bölgesel hükümete devredilmesidir. Bunla-
rın tümü veya bazıları adem-i merkezi modelde mevcut olabilir.” 
(C. AKTAR)445 

Ahsen-i takvim 

Yaratılışın en güzeli. En güzel yaratılış, en güzel biçim. 

İslamiyet’e göre insan ahsen-i takvim üzere, yani en güzel şe-
kilde yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in, Tîn Sûresinin 4. ayetinde 
insanın ahsen-i takvim üzere yaratıldığı, (“Doğrusu, biz insanı 
en güzel bir biçimde yarattık.”) ve “yaratılanların çoğuna üstün 
kılındığı” (İsra: 70) belirtilir.

Ahsen-i takvim’in tersi ise esfel-i sâfilîn’dir. Yani, aşağıların 
en aşağısı, olmak.
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 ÖRNEKLER:
“İnsan Hakları 21. yüzyılının yükselen değeridir. Bütün dinler-

de yüce bir makam verilen, Kur’an-ı Kerim’e göre ‘ahsen-i tak-
vim’ yani en mükemmel şekilde yaratılan insan, maddesinden çok 
mȃnası ile değerlidir.” (Doç. Dr. H. ÇELİK)446

“Allah’ın, insanı “ahsen-i takvim,” yani güzel bir şekilde ya-
rattığı ve yaratılanların çoğuna üstün kıldığından bu iklimde ya-
şayan kimsenin şüphesi var mı? Mesele şurda: Biz de insanı öyle 
(güzel ve şerefli) görüp, onun gerektirdiği şekilde davranıyor 
muyuz? Bu durum sadece bireysel davranışlarla ilgili değil, insa-
nı ilgilendiren her kural, kurum, düzen ve sistemin de ona göre 
tasarlanması demektir. Allah’ın, yarattıkları arasında büyük şe-
ref bahşettiği insana biz bir ‘sefil’ muamelesini lȃyık görüyorsak, 
başkalarını tenkit etmeden önce, nasıl bir Müslüman olduğumuzu 
düşünmemiz gerekir. İnsan tasavvuru çarpık olan bir toplum, geri 
kalan her şeye doğru şekilde inansa bile, yine de dalȃlete düşmek-
ten kurtulamaz.” (İ. ASLAN)447

Akl-ı evvel
1. Yaratılıştan olan akıl, evreni yaratan akıl, ilk akıl, İlahi akıl, 

Allah (CC) (felsefe). 2. Tasavvuf. Allah’ın yarattığı ilk varlık, ilk 
sebep, maddi olmayan, fakat maddenin kendisinden doğduğu 
asıl varlık. 3. Kendisini akıllı sanan, akıllılık iddiasında olan saf 
kimse.

 ÖRNEKLER:
“Akl-ı evvel birine bu işin nereye varacağını sordum.” (M. KAY-

NAK)448

“Akl-ı evvel bir arkadaşın yaptığı hatayı koca bir kuruma, ca-
miaya mal etmek yanlıştır.” (B. YILDIRIM)449

Akl-ı fa’âl
Aktif akıl, işleyen, yapıcı akıl. 
 ÖRNEKLER:

“İbn-i Sina, vahye temas ettiği bir yerde, ‘Ârifler ârifi olan nebi-
ler, kalblerini tasfiye sayesinde ‘akl-ı faal’le münasebetleri kuvvet 
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kazanır ve farklı bir kuvve-i kudsiye elde ederler. Böyle bir kuvve-i 
kudsiye vesâyetinde fizik ötesi âlemlere muttali olurlar” (Sızıntı 
Dergisi)450

“Aklı kendinden olmayanın zevki de yoktur. ‘Akıl’dan kastetti-
ğim  Meşşailer’in basitçe ifade ettiği akl-ı meaş (hayatın geçimi-
ni sağlayan pratikler, rasyonel yol ve yöntemler) değil, bizi varlık 
âleminde etkin kılan ve müteal/aşkın olan ile bağımızı kuran akl-
ı faal’dan nasiplenen akıldır.” (A. BULAÇ)451

Akl-ı meâş

Geçim aklı. Dünya işlerini, maddi meseleleri yürütmeye yara-
yan akıl, dünya hayatına dönük akıl. Yeme, içme, evlenme, para 
kazanma ve eğlenme; bedeni zevkler ve bedenin râhatı için yapı-
lan işler akl-ı meâş işlerdendir. Akl-ı meâş helal ve harama bak-
maz, kul hakkı ve ahiret hayatını düşünmeden hareket eder. Ya-
ratılış hikmetine dönük, geleceği kavrayan akla ise “akl-ı maad” 
denir. 

 ÖRNEKLER:

“Akl-ı meâş, akl-ı dünya dediğimiz kalbî ve ruhî hayattan ha-
bersiz, kendi kendine kalmış gayr-i münevver akla gelince, o he-
men her zaman, kapkaranlıklardan karanlık ufkuyla bir bahtsız-
lık örneği, ‘esfel-i sâfilîn’le de iç içe ve yüz yüzedir.” (F. GÜLEN)452

“Tanımlama ve tasnif akl-ı meâş’ın fonksiyonudur. Tanım 
yapmak, fizikî âlemin işleyiş gerçekliklerindendir. Tasavvufun bu 
kategoriye dâhil edebileceğimiz bir tanımının olmadığı doğrudur. 
Belki de sûfîliği orijinal kılan, onun bu tür basmakalıp bir tanımı-
nın olmayışıdır.” (Doç. Dr. M. Erol KILIÇ)453

Akl-ı selim 

Hükümlerinde yanılmadan doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden 
ayırma yeteneği, sağduyu. Aklın yanılmaması, hata yapmaması 
durumudur ve selim akıl sahiplerine en iyi örnek peygamber-
lerdir. 
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 ÖRNEKLER:

“Bu memleketin gücü ve nefesi, bu dar ve havasız tüneli aşma-
ya yetecektir. Yeter ki yol gösterenlerimiz akl-ı selim sahibi, iyi 
niyetli ve adil olsunlar.” (R. BAYDUR)454

Alâmet-i fârika 

1. Bir kişiye veya şeye özelliğini veren husus, ayırıcı vasıf. 
2. Bir kişi veya nesneyi belirtmek için kullanılan ayırıcı işaret, 
damga, marka. Bir şeyi emsalinden ayırıp yalnız kendi hüviyet 
ve özelliklerini gösteren nişan ve emareler.

Osmanlıca’ya Arapçadan giren alȃmet-i fȃrika, bir ticaret 
hukuku terimi olup ticari bir malı benzerlerinden ayırmaya ya-
rayan işaret, özellik anlamına gelir. Tescilli marka, ticari marka 
veya amblem gibi isimler de bu anlamda kullanılabilirler. İngiliz-
cedeki ve uluslararası literatürdeki karşılığı ise trademark‘tır.

 ÖRNEKLER:

“Üzerlerinde ahâli-yi sâireden fark olunacak surette alayın 
isim ve numarası yazılı bir alâmet-i fârika bulundurulacaktır.” 
(Hamidiye Alayları Kanunnamesi)455

 “Bir kutsal varlık oldu köpek. Çağdaş insanın mukaddesat lis-
tesine, değiştirilemeyen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 
bir değer olarak yerleşti. Bu suretle insanlığının sonunu hazırladı 
çağdaş insan. Ve, uygarlığının sembolü haline gelmiş şehirlerinde, 
gırtlağına kadar pisliğin içine battı. Amsterdam, Budapeşte, Paris, 
New York. Bunlar ve daha nice Batı kentleri, şimdi çağdaş Batı 
uygarlığının alâmet-i farikası haline gelmiş köpek pisliği içinde 
yüzüyor.” (Ü. ŞİMŞEK)456

Ba’sü ba’del mevt 

1. Kıyamet gününde ölülerin diriltilmesi, ölümden sonra di-
rilme. 2. Uyanış, diriliş, canlanış, yeni bir hayata başlayış. İnsa-
nın var olmasının dünya safhasının bittiği ve sonsuza kadar sü-
recek ahiret safhasının başlayacağı, ‘ba’sü ba’del mevt’ gününde, 
ölümden sonra diriliş, hesaba çekilme, ödül ve ceza vardır. Ba’sü 
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ba’del mevt, inananlar için bir değer ifade eder, inanmayanlar 
veya inkâr edenler onu hatırlamak bile istemezler. 

Diğer şekli: Basübadelmevt, Ba’s-u bâ’del-mevt.

ÖRNEKLER:

“Bu vasıflarla donanmış aydın kadro, ‘toplumu teşkil eden 
bütün birimlere ulaşacak ve herkese diriliş ruhunu üfleyecektir.’ 
İslâm âleminin ba’s-u ba’del mevt’i yahut dirilişi yeryüzü miras-
çılarının temsil gücüne, çevikliğine bağlıdır.” (A. ÇOLAK)457

Bilâ-kayd ü şart

Hiçbir kayıt ve şarta tabi olmaksızın, kayıtsız şartsız.

ÖRNEKLER:

“Hakimiyet bilâ kayd ü şart milletindir.” (M. Kemal Atatürk)

“Türkiye’de Hakimiyet bilâ kayd ü şart milletindir.” (T.C. İlk 
Anayasa Taslağı)458 

Bînamaz özrü 

Haklı bir sebebe dayanmayan özür. Bir ihmali, kusuru örtmek 
için söylenen uydurma, geçersiz özür, bahane. Bu tabiri, “Beyna-
maz özrü” şeklinde kullanmak doğru değildir. Çünkü tabir, bu 
şekilde esas anlamından uzaklaşmaktadır. 

ÖRNEKLER:

“Bunların hiçbirisi geçerli mazeret olamaz. Bînamaz özrü 
bunlar. Üstelik, asıl problemi saklayan mazeretler. Asıl problem 
köksüzlük, yeterince derinlere kök salamamak.” (M. İSLAMOĞ-
LU)459

“Toskay, partininin düştüğü durumu, ‘Biz iki cami arasında 
bînamaz vaziyetindeyiz.’ sözleriyle özetledi.” (Zaman Gazetesi)460

Cahil-i cühela

Bilmez, bilmediğini bilmez, bileni bilmezlikle suçlar! Yani, 
cehl-i mürekkep halinde olanlar. Tariften de anlaşılacağı gibi 
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böyle insanlar bilmezlik veya cehaletle ilgili bütün vasıfları üst-
lerinde taşırlar! (Bakınız: Cehl-i mürekkep) 

 ÖRNEKLER:

“Şimdi sözlüklerde görmediğim, ancak büyüklerimden duydu-
ğum bir cahil türünü formüle ediyorum: C3. .

Bu cahil türü ‘echel > eçhel’ ve ‘cehul’ diye sözlüklerde geçen ve 
‘pek cahil’ , ‘koyu cahil’ denen kişiler değildir. ‘C3’ler; hem bilmez, 
hem bilmediğini bilmez, hem de bilene ‘bilmiyorsun’ der! Bunların 
adı, ‘cahil-i cühela’ (bilgisizlerin bilgisizi) ’dir. Atalarımız bu tür 
insanlara kızgınlıklarını, ‘cahil-i cühela eçhal-i büleha’ (cahil-
lerin cahili, ahmakların koyu cahili) diyerek göstermişlerdir.” (M. 
ULUĞTEKİN)461

Cehl-i basit

Bilmemek, bilgisizlik. 

(Aynı zamanda bakınız: Cehl-i mürekkep)

 ÖRNEKLER:

“Sâdece câhil değil mütecâvizler de. Behemehâl bir ‘düşman’a 
ihtiyaçları var. ‘Tanrı ıslâh eylesin’ deyip geçmeniz de mümkün 
değil, çünkü cehl-i mürekkep gayrı kaabil-i ıslahtır. Bunlarınki 
cehl-i basit de değil ki uğraşıp düzeltesiniz.” (H. SÖYLEMEZ)462

“Burası hapishane ama orası üniversite. Burada suç işleme po-
tansiyeli olanlar var ama orada geleceğin öğretmenleri ve dok-
torları vesaire... Buradakilerin hali cehl-i basit, yani bilmiyorlar 
ama Türkiye’dekilerin ise cehl-i mürekkep, yani bilmediklerini de 
bilmiyorlar...” (B. ERDOĞAN)463

Cehl-i mürekkep

1. Bilmediğini bilmeme, katmerli bilgisizlik. 2. Bilgisizliğinin 
farkında olmayan cȃhil. 

Meselâ, bir şey helâl iken haram biliniyorsa veya haram iken 
helâl biliniyorsa bu bir cehl-i mürekkep halidir ki, kişinin bu 
halden kurtulması oldukça zordur. 
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Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri olduğu gibi, insan bilgisinin 
de altı hali vardır. Bunlardan en düşük derecede olanı “cehl-i 
mürekkep”tir. Cehl-i mürekkep, “bilme”, “bilgi sahibi olma” ta-
rafında değil, bilgisizlik (cehalet) tarafında yer alır ve onun da 
en düşük basamağındadır. Cehl-i mürekkep, sadece bilmemek 
değil, bilmediğini de bilmemektir. “Katmerli bilgisizlik” de de-
nen “cehl-i mürekkep,“ eğer kişinin hayatında yaygın hale gel-
mişse, bu durum, “karanlık içinde yaşama” halini alır. 

Yanılmalarımızda çok zaman bu katmerli bilgisizlik duru-
mu vardır. Mesela, “Fatih, İstanbul’u 1553’te aldı!” dediğimizde 
cehl-i mürekkep durumu doğmaktadır. Ancak, bütün cehl-i 
mürekkep halleri bu kadar masum, basit ve zararsız değildir. 
Siz, bir de, bilmediğinin farkında olmadan kurulan teorileri, 
biliyorum zannedenin iddiacılığını, “ben zaten biliyorum” diye 
zihnini başka fikir ve düşüncelere kapatmış olmasını ve zalimce 
yapılan uygulamaları düşünün. 

Eğer bu durum kişide “inanç” haline geliyorsa, Kur’an’ın bah-
settiği “gözlerine, kulaklarına perde çekilen”, “kalplerine mühür 
vurulanlar” tam da bu sınıftan olsa gerektir. 

Bilgisizlik (cehalet) halleri aşağıdaki sıra içinde gösterilebilir:

Bir şeyi:

Biliriz : Bilim : %100

Zannederiz : Zan : % 51, 52...

Şüphe ederiz : Şüphe, şekk : % 50

Vehmederiz : Vehim : % 49, 48...

Bilmeyiz : Bilgisizlik : % 0

Bilmediğimizi de bilmeyiz 

(katmerli bilgisizlik) : Cehl-i mürekkeb: % - (eksi, sıfır altı) 

(Daha fazla bilgi için bakınız: Filizok, Yüzyılımızı Aydınlatan 
Bir Bilim Dalımız)

ÖRNEK:

“Bizim irfanımıza göre servetin, tahsilin, mevki veya makamın 
kişiyi avam sınıfına dâhil olmaktan kurtaramadığını da hatırlata-



224

lım. Cehl-i mürekkep denilen en tehlikeli cehalet, tahsille kazanı-
lıp statü ile keskinleşiyor çünkü.” (Semerkand Dergisi)464

Cihad-ı ekber

1. Büyük cihad. 2. Birinci Cihan harbinde Osmanlı Devleti’nin 
ilan ettiği cihad. 3. İnsanın kendi nefsine karşı yaptığı mücadele. 

Kötülüklerden sakınmak ve Allah’ın emirlerini yerine getir-
mek amacıyla, insanı dünyaya bağlayan nefisle, kendi benliğiyle 
mücadele. Hadis-i şerif; düşmanla cihadı, cihad-ı esğar (küçük 
muharebe); nefisle mücadeleyi cihad-ı ekber (büyük cihad) ola-
rak tanımlıyor. 

ÖRNEKLER:

“Cihâd-ı ekber (büyük muharebe, meydan muharebesi) yâni 
nefis ile mücadele edib onun batıl arzularına mani olmağa ça-
lışmak ve kemal-i iman ve İslamiyete engel olacak hareketler-
den kurtarmak ve dolayısıyla onu emmarelikten, levvamelikten, 
mülhimelikten mutmainneliğe daha sonra da raziye, marziyye ve 
safiyye mertebelerine ulaştırmağa çalışmak elbette pek kolay bir 
şey değildir.” (M. Zahid KOTKU)465

İktibasta kullanılan kavramlar, tasavvufta nefsin derecelerini 
gösteren kelimelerdir. Tasavvufa göre nefsin -bir kısmı yukarıda 
sayılan- dokuz mertebesi vardır. 

 

Düstûrü’l-amel

Uyulması gereken hükümler, esas alınması gereken kaideler. 
Gereğince hareket edilmesi icap eden ilke, kânun ve kurallar.

 ÖRNEKLER:

“Hıristiyanlar, herhangi bir konudaki bir kitabın, bir kimse için 
rehber olmasını istedikleri zaman, ‘It should be your Bible!’ der-
ler. ‘Şu şey senin İncil’in olmalı!’ Yani, ‘senin için düstur’ül- amel 
olmalı!” (İ. ASLAN)466

“Kendin din yerine geçecek kurallar uyduracak, onları insan-
lara kabul ettirmek için bangır bangır bağıracaksın, ama Müslü-



225

manlardan inanç fakirliği içinde yaşamalarını isteyeceksin. Hem 
bunları yapan, hem de Müslüman olduğunu iddia eden bu insan-
lar, Kur’an’ın insanlar için düstûrü’l-amel olması için gönderildi-
ğinden habersizdirler.” (İ. ASLAN)467

Edeb-i kelâm

1. Söz zarifliği, söz güzelliği. 2. İfade arasında bayağı ve çirkin 
tabirler bulunmaması. Bir şeyin, söylenmesi toplum tarafından 
hoş karşılanmayan söz veya kavramların yerine başka kelimeler 
kullanılarak anlatılması. Meselâ; ölen bir insan hakkında “ölüm” 
yerine, “Rahmet-i Rahman’a kavuştu,” “sizlere ömür;” bir işin bi-
rinin elinden alındığını bildirmek üzere, “Affedildiniz”, denmesi 
gibi. 

 ÖRNEKLER:

“Edebiyat, edeb-i kelâmın tezahürü olmalıdır. Yani, ‘Maksadı 
bayağı ve adi sözler kullanmadan zarif ve güzel bir şekilde ifade 
etme yolu…’”(Ö. ÜNLÜ)468

“Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, 
kavramların başka kelimelerle, daha uygun bir şekilde anlatılma-
sına da ‘edeb-i kelâm’ denir. Eskiler buna dikkat ederlerdi.” (Dr. 
D. PUSMAZ)469

Ehven-i şer 

İki kötüden daha az kötü olanı. Bir İslam Hukuku terimi olan 
“ehven-i şer,” halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 ÖRNEKLER:

“İdarî rejimimiz imkânsızı istemekte, fakat ‘ehven-i şer’le ‘ida-
re’ etmektedir.” (A. Turan ALKAN)470

“O zaman İsrail ve Suudi Arabistan, Saddam’ın düşürülmesi 
halinde devrim rüzgârlarının Irak ve Arap yarımadasını önüne 
katacağını düşünerek ‘yine de Saddam’ın ehven-i şer’ olduğunu 
söylediler.” (A. BULAÇ)471
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Emr-i vâkî

Kabule mecbur olunan iş, durum; oldu bitti. 

Emr-i hakk vâkî olmak: Vefat etmek.

 ÖRNEKLER:

“Maceraperest İttihatçılar devleti emr-i vaki ile savaşa sokup 
durumun vehametini anlayınca, İstanbul’un düşeceğini düşüne-
rek padişahı ve hükümeti Anadolu’ya taşımaya karar verdiler.” 
(H. KARABULUT)472

“Amiral Şuşon, Karadeniz’de bir Rus nakliye gemisine taarruz 
ederek Osmanlı Devleti’ni bu emr-i vâki ile harbe soktuğu zaman, 
bundan, Enver Paşa dışında hükümet erkânından hiç kimsenin 
haberi yoktu.” (Altınoluk Dergisi)473

Esbâb-ı mûcibe 

Gereken sebepler, gerekçe.

 ÖRNEKLER:

“Saldırganlık, cinsellik, dehşet ve kan süslüyor(!) televizyon ek-
ranlarını; esbab-ı mucibe hazır: Rating için canım!” (Prof. Dr. M. 
Kerem DOKSAT)474

“Muhalefet reisi İsmet Paşa Meclis kürsüsüne çıkar ve Mende-
res hükümetini ‘irticayı hortlatmakla’ (ne kadar da tanıdık) suç-
lar. Olayın canlı tanığı Gıyaseddin Emre, Menderes’in ağzından 
şu cevabi sözleri naklediyor: ‘Paşanın dine ve dindarlara karşı bu 
bitmez tükenmez kin ve nefretinin esbab-ı mucibesini bir türlü 
çözemedim.’” (M. İSLAMOĞLU)475

Esfel-i sâfilîn 

Aşağıların en aşağısı, cehennemin en aşağı tabakası. 

Şerefli olarak yaratılmış bulunan insan, yaratıldığı amaçla ya-
şamayı başaramadığı, nefsine göre hareket ettiği takdirde, kendi 
derecesini ve değerini aşağıların en aşağısı (esfel-i safilîn) de-
recesine kadar düşürebilir.
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 ÖRNEKLER:

“İnsan, nur-u iman ile a’lâ-yı illiyyîne çıkar; Cennet’e lâyık bir 
kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i safilîne düşer; Cehennem’e 
ehil (olacak) bir vaziyete girer.” (Bediüzzaman Said Nursi)476

“Âdet yerini bulsun diye yapılan, -maalesef- içi boş, şekilden 
ibaret, yapanın hayatında herhangi bir olumlu değişime yol aç-
mayan namazlar, oruçlar, duâlar vardır. Böylesi bir yaşama biçi-
mi, esfel-i sâfilîn girdabına doğru sürüklenen insanlar için de bir 
tutamak, bir sığınak, bir kurtuluş kapısı olamıyor...” (A. YILDIZ)477

Esmâ’ül-Hüsna 

Allah’ın güzel isimleri, mükemmel nitelikleri.

 ÖRNEKLER:

“Hıristiyanlar da Allah’a inanır; fakat sıfatlarında hata eder-
ler. Hata yapmamak için Esmaü’l-Hüsna’ya dikkat edilmelidir.” 
(H. İSMAİL)478

“Doksan dokuz ismi olan şanı Yüce Allah’a, bu isimleri dışın-
da isim yakıştırmak, ism-i haseni sayısınca rahmet kapısını ka-
patmak demektir. Hangi kapıların kapatıldığını anlamak için 
Esmâü’l-Hüsna’nın taşıdığı mânalara bakmak yeterlidir.” (İ. AS-
LAN)478 

Eşref-i mahlûkat 

Yaratılmışların çoğundan şerefli kılınmış insan. 

Kimi âlimler, insana verilen üstünlük ve şerefliliğin, kâinatta 
değil, yalnızca dünyadaki yaratılmışlar arasında bir üstünlük ol-
duğunu belirtmektedirler. İnsana atfedeceğimiz bir üstünlükte 
aşağıdaki ayet-i kerimenin ve aynı konudaki başka ayet-i keri-
melerin tefsirini ölçü olarak almak gerekir.

Ayet: “– Gerçekten Biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, kara-
da ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasib ettik, onlara 
helâl ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların 
çoğuna üstün kıldık.” (İsra Suresi: 70)
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 ÖRNEKLER:

“İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın, avu-
tucu eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın ‘eşref-i 
mahlûkat’ olduğu göz önüne alınarak yeniden inşa etmek sure-
tiyle kurulabileceğine inanmıştı.” (B. AYVAZOĞLU)479

“Heykel şeklindeki putlar; üzerlerine bulaşan bir yiyeceği al-
mak için konan bir sineği bile önleyemezler. Sinek kendilerinden 
bir şey kapıp götürse onu geri alamazlar. En ȃciz ve küçük görülen 
canlılardan birine bile söz geçiremeyen ve güç yetiremeyen nes-
neler, nasıl olur da eşref-i mahlûkat olan insanın İlahı olabilir?” 
(Prof. Dr. S. YILDIRIM)480

Fail-i muhtar 

Hareketi başkasına bağlı olmayan. Başkasının baskısı veya 
zoru olmadan davranan. Kendi içinden kaynaklanan güç veya 
istekle karar veren, hareket eden. (Davranışlarının sınırlarını 
kendi belirleyen.) 

 ÖRNEKLER:

“Halbuki istihsal o şekilde düzenlenecek, o şekilde artacak ki 
devlete ihtiyaç kalmayacak, herkes fail-i muhtar olacak. Şimdi 
fail-i muhtar değildir, daima bir baskı altındadır. Fail-i muhtar 
olduğu devirde yeniden hürriyet dünyasına geçilecektir.” (C. ME-
RİÇ)

“‘Geçmişi ve Geleceği ile Hilâfet’ isimli eserimizde Sultan Ab-
dülhamid’in, hilâfeti, müstevlî Batılılara karşı nasıl silâh olarak 
kullandığı anlatıldıktan sonra, İttihatçılar ve onların elinde bir 
kukladan farksız durumdaki Sultan Reşad’ın ‘fâil-i muhtar’ bir 
padişah olmadığı izah edilmiştir.” (K. MISIROĞLU)481

Fildişi kule 

Yazarların, sanatçıların toplumdan uzaklaşarak yaşadıkları 
inziva ortamı. Bir kimsenin dünya ile ilgisini kesip kendi âlemi-
ne daldığı inzivâ köşesi. 
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ÖRNEKLER:

“Arabalarımıza takılan o kırmızı plakaların bizi milletimizden 
farklı yerde konumlandırmasına izin veremeyiz. Fildişi kuleler-
den halka bakılmaz. Bakarsanız bir gün sizi o kuleden indirirler.” 
(R. Tayyip ERDOĞAN)482

“Yıllar önce kutlu bir rüyanın peşine düştü o. Âlem-i misale 
yansıyan o muştuyu gizlemedi, okuruyla paylaştı. Diriliş üzerine 
bir destan yazdı. ‘Türedi Uygarlıklar’a karşı verilen bir mücade-
leyi anlatıyordu bu destan. Bir medeniyet özlemiydi aynı zaman-
da. Onu duymak istemedi fildişi kulesinin sakinleri. Ancak, ses o 
kadar berrak ve o kadar gürdü ki, ma’şeri vicdanda yankılandı; 
yankılandıkça sonsuzlaştı.” (E. DUMANLI)483

Fî tarihinde 

Bir zamanlar, oldukça eski bir zamanda. 

ÖRNEKLER:

“Sen enayiliğine doyma! Fi tarihinde söyledimdi sana.” (N. 
HİKMET)484

“Bu ülke, yine fi tarihinde, içerden ve dışardan, tepeden inme 
yöntemlerle kıblesini değiştirmeye zorlandı. Bu cinayete Batılılar 
kadar, Vatikan da ortak oldu.” (S. HOCAOĞLU)485

Hâlet-i ruhiye 

İnsanın ruh hâli, manevi ve iç durumu. 

ÖRNEKLER:

“Konuşmalar parti yönetimine nasıl bir ‘halet-i ruhiye’nin 
hâkim olduğunu gösteriyor.” (T. AKYOL)486

“Bunun yanında bir de, başka bir motif olmasa dahi, ‘İslam 
korkusu’na hazır halet-i ruhiye taşıyan kesimler mevcut.” (A. 
TAŞGETİREN)487
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Ham hayal 

Boş umut, boş hayal, gerçekleşmesi mümkün olmayan dü-
şünce. 

ÖRNEKLER:

“… Ermenistan’ın içinde bulunduğu büyük sıkıntılara rağmen 
Azerbaycan’daki işgalden ve Türkiye aleyhine soykırım kampan-
yasından vazgeçmeden, netice almayı beklemesi bir ham hayal 
değil mi?” (A. BİLİCİ)488

“Hele Irak işgalinin ardındaki cehennem tablosuna sırtını 
dönüp, tüm bunların ortasında bir küçük cennet yaratmaya ça-
lışmak, en hafif deyimle tam bir ham hayaldi. Üstelik oralarda 
yaşayanlar, bunu sadece bir ham hayal, dahası büyük yangına 
kayıtsızlık olarak değil, Lübnan’ı bu cehennemi yaratanların hiz-
metine sunmak olarak algılıyorlar.” (N. MERT)489

Hîle-i şer’iyye 

Bir güçlük karşısında kalındığı zaman, onu dini esaslara göre 
ustalıkla açıklayarak kaçamak noktası bulma. Dinî çâre, bulunan 
dînî kolaylık. Amel ve tasarrufları şekil ve dış görünüş bakımın-
dan fıkha uygun düşürmek; İslâm’da yasak olan hususları görü-
nüşte meşrû olarak yapabilmek için bulunan yollar, çâreler, çıkış 
noktaları. 

Bu terkip, fıkıh kaynaklı olsa da, bugün artık genel amaçlı 
olarak kullanılmaktadır: Bir şeyi, bir işi meşru veya doğru şek-
linden saparak, hileye başvurarak yapmak. 

Bir kaynak hile-i şer’iye hakkında şu bilgileri vermektedir: 
“Kelime anlamı itibariyle ‘meşru çare, hukukî çözüm yolu’ de-
mektir. Aynı anlamda, mahreç ve hile kelimesinin çoğulu olan 
hiyel de kullanılmaktadır. Dinî bir kavram olarak, yasaklanmış 
bir sonucu elde etmek amacıyla, şekil bakımından kurallara uy-
gun bir işlemi vasıta etmek; fiil ve işlemleri dış görünüş ve şekil 
itibariyle kurallara uygun hale getirmek şeklinde tanımlanabi-
lir.” (Diyanet)490
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ÖRNEKLER:

“Girdiği bir ikili mücadelede ayağı kırılmış ve maça çıkamaya-
cağını anlayınca, ikinci kaptanı çağırıp bir hile-i şer’iyye düşün-
müşler.” (M. Nedim HAZAR)491

 

Hȋn-i hâcette 

1. Gerektiği takdirde, ihtiyaç zamanında. 2. Kurnazca işlerde, 
kötü işlerin yapılacağı zamanlarda. 

Diğer şekli: Bitişik de yazılmaktadır: Hinihacette.

 ÖRNEKLER:

“Şimdi de anlaşılıyor ki ‘hȋn-i hacette lazım olabilir’ diye, al-
tında ‘milletvekillerinin imzası bulunan kâğıt,’ anayasa değişikliği 
teklifine ‘eklenmiş.’” (Y. DONAT)492

“Evet, süreç doğru işliyor. Sol aslına rücu ediyor. Onun zaten 
aslı faslı yoktu. O hȋn-i hacette kullanılmak üzere imal edilmiş 
bir ‘stepne’ idi ve işi bitince onu imal edenler -mamul mal olarak 
değil, ham madde olarak- geri aldılar.” (M. İSLAMOĞLU)493

Hiss-i kable’l-vuku’ 

Olacak bir şeyi önceden hissetmek, içe doğma, kalbe doğan 
duygu. Önsezi.

Diğer şekli: Hissikablelvukû (Ayverdi)

 ÖRNEKLER:

“Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy de kendi ölümüyle ilgili 
hiss-i kable’l-vukuunu karısına ve yardımcısı O’Donel’a bildir-
mişti.” (Sızıntı Dergisi)494

“Meğer göçe hazırlanıyormuş. Meğer hissettiklerim boş bir ku-
runtu değil, bir ‘hiss-i kable’l-vuku’ imiş. Bu hisle, bile isteye Ali 
Ulvi Bey’i anılarına döndürmeye çalışmıştım.” (M. İSLAMOĞLU)495
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Hikmet-i hükümet 

1. Hükümet tarafından yapılan işlerin arkasındaki sebep, 
yüksek siyasȋ sebep. 2. Devleti yönetenlerin, yaptıklarından he-
sap vermekten kaçmaları için söylenen söz. Bu düşünce şeklinin 
arkasında, “Sıradan insan devlet adamlarının ne yaptığını anla-
yamaz.” veya “Devlet işlerine herkesin karışmaması gerekir.” an-
layışı yatmaktadır.  

 ÖRNEKLER:
“Hukuk devleti, ‘Bizim kanunlarımız var, onlara uyuyoruz.’ 

demek değildir. Hukuk devleti, ‘Devletin üstünde hukuk gücü var.’ 
demektir. Bir hâkim, hikmet-i hükümete inanıyorsa, hukuk dev-
letine inanmıyor demektir.” (Prof. Dr. M. ERDOĞAN)496

“…Jakoben devlet, sıkışınca hukukun bir türlü erişemediği kör, 
karanlık, görünmez bir kavrama başvuruyor: ‘hikmet-i hükümet: 
la raison d’ Etat’. Hikmeti kendinden menkul ‘hikmet-i hükümet’ 
kavramından 06.01.1989’da Fransız Yargıtayındaki konuşmasın-
da Başkan Mitterand şöyle yakınmaktadır: ‘Hukuk, adalet hiçbir 
biçimde hikmet-i hükümet denilen nesneye kurban edilmemeli-
dir. Uzun yıllar taşıdığım siyasal sorumluluğum döneminde hik-
met-i hükümet diye bir nesneye rastlamadım. Ne zaman hikmet-
i hükümetten söz edilmişse, bilmelisiniz ki, bu bir başka şeyi giz-
lemek için uydurulmuş bir bahanedir.” (S. SELÇUK)497 

Hiss-i selim (hissiselim)
Doğruyu yanlıştan ayırma, fark etme kabiliyeti, sağduyu. His 

yoluyle doğru olanı görme.
 ÖRNEKLER:
“Peki nasıl oluyor da, en girift hislerimizi bile ifade, en komp-

leks fikirleri bile idrak edebiliyoruz? Öncelik fıtrî bir akl-ı selime, 
yani doğuştan gelen bir sağduyuya sahibiz. Ruhumuzdaki bu 
hiss-i selim sayesinde yazılı mesajları anlamamız çok kolaylaşı-
yor.” (Y. ALAN)498

“Hani, insanın hakkı, hakîkati öğrenmesi için insana neler lâ-
zım?.. Akıl lâzım, kalb lâzım, yâni gönül lâzım! Sonra havass-ı seli-
me dediğimiz, selim duyu organları lâzım! Selime niçin diyoruz?.. 
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Sakim [hasta] olduğu zaman eğri büğrü görür, doğru algılaya-
maz. His var, hiss-i selim var... Akıl var, akl-ı selim var... Zevk var, 
zevk-i selim var... Selim olması, hastalıksız olması, sıhhatli olması 
lâzım!” (Prof. Dr. M. Esat COŞAN) 499

Huruc a’les-sultân 

Sultana karşı ayaklanma, başkaldırma, isyan. Meşru hükü-
mete karşı kıyam ve isyan etme. 

ÖRNEKLER:

“Padişahın emriyle oluşturulan heyet tarafından sorgula-
nan Şeyh Bedreddin, faaliyetlerinin dinî yönü olmayıp doğrudan 
‘hurûc ale’s-sultân’ suçuna girdiği kanaatiyle örfî hukuk gereği, 
Serez çarşısında idam edildi.” (Prof. Dr. A. ÖZCAN)500

“Bu defa, ihsanlarıma müstağrak olan Ocak, yeni askerin ya-
zılmasına rıza gösterdiği halde, gene ayaklandı. Devletin bekası 
için şart olan yeni orduya karşı harekete geçti. Yemininden döndü. 
Efendiler, söyleyin! Bu isyan, ‘huruc ales - sultan’ değil midir?” 
(Sultan İkinci Mahmud)501

BEYİT: O tac için olacak hayli kelleler galtan/ İdüp pederle hi-
rasan huruc alessultan/ Abdülhak Hâmit

Hükm-i karakuşî 

Akla mantığa uymayan karar. Hesaba kitaba gelmeyen hü-
küm.

Bir konuda karar veya hüküm verenlerin akla, mantığa, ka-
nun ve nizama dayanmayan, hakka hukuka uymayan, kendi an-
layışlarına göre verdikleri kararlar için kullanılır.

ÖRNEKLER:

“Yalnız [Anayasa Mahkemesinin] üyeleri görev ve sorumluluk-
larını iyi bilmeli, siyasi kanaatlerine, ihtiraslarına göre hüküm 
vermemelidirler. 367 nisabı, laiklik konusundaki sübjektif, kara-
kuşi kararları ve benzerleri millete illallah dedirtmiş ki kaldırıl-
ması isteniyor.” (M. NİYAZİ)502 
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“Askerlik bittikten sonra, çok sevdiği mektebi kapandığı için 
(1917) mevcut şartlarda köyüne çekilip bir süre dinlenmek ister-
ken kaza kader onu bir belanın içine sokuyor, alakası bulunmadığı 
halde Konya civarında vukubulan isyana katılma/tahrik suçuyla 
gıyaben mahkûm ediliyor ve idam edilmek üzere aranıyor; o da bu 
haksız/karakuşi hükümden kendini kurtarabilmek için yıllarca 
dağlarda dolaşıyor, uygun yerlerde saklanıyor.” (H. KARAMAN)503 

BEYİT: Edip hükm-i Karakuşî kazaskerlikte fetvâda/ Anınçün 
tâ cehennem mesnedinde yaptı seccâde (Ahmet Bâdî)

Hüsn-i hitam

Güzel şekilde, güzellikle sona erdirme.

ÖRNEKLER:

“Görüldüğü üzere, Allah’tan istenebilecek en büyük şeylerden 
biri hüsn-i âkıbettir. Bunun da yolu, kulluk şuuruyla dolu dolu bir 
hayat sürmekten geçmektedir. Biz bu çalışmamızda Bediüzzaman 
Hazretlerinin, talebelerine hüsn-i hâtime müjdesi nev’inden olan 
beyânlarını da incelemek istiyoruz.” (B. KUSURSUZ)504

“İbn-i Ebi’l Esbağ, hüsn-i hitam hakkında şöyle diyor: ‘Konuş-
macı kimse sözlerini tam bir incelikle ve güzellikle bitirmelidir. 
Zira etkileri işitenin üzerinde baki kalan en son cümleler konu-
mundadır. Dolayısıyla en akıcı ve yetkin ifadelerle sözüne son ver-
melidir.’ (Ehlibeyt)505 

Hüsn-i niyet 

Gizli veya kötü bir tarafı bulunmayan halis ve temiz niyet, yü-
rek temizliği, iyi niyet. “Hüsn-ü niyet,” olarak da yazılmaktadır.

 ÖRNEKLER:

“TTK 56. maddesinde düzenlenen haksız rekabet,  ‘aldatıcı 
hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi 
rekabetin her türlü suistimali’ olarak tarif edilmiş ve hangi davra-
nışların hüsn-ü niyet kaidelerine aykırı hareket olduğu TTK 57. 
maddesinde örnek mahiyetinde sayılmıştır.” (İ. ÖZTÜRK)506
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Hüsn-ü kuruntu
(Alay yoluyla) herhangi bir durumu veya hâdiseyi saflık gös-

terip iyiye yorma. “Hüsn-i kuruntu,” olarak da yazılmaktadır.
ÖRNEKLER:
“Bunlar, aynı zamanda kendilerinin ‘çağdaşlık’ın temsilcileri 

-ilk grup söz konusu olduğunda, münhasır temsilcileri- oldukla-
rı yolunda bir hüsn-ü kuruntu içindedirler.” (Prof. Dr. M. ERDO-
ĞAN)507

“Meseleleri fikren çözmüşüz de fiilen çözemiyormuşuz, çünkü 
çözdürmüyorlarmış. Odaklar, şunlar bunlar engelliyormuş... Hiç-
bir meselemizi fikren çözmüş değiliz; hepsi hayal, hepsi hüsn-ü 
kuruntu onların. Zaten meselelerimiz fikren çözülemediği için fi-
ilen de çözülemiyor.” (A. SELİM)508 

Hüsn-i tâbir 
1- Güzel ifade. 2- İyiye yorma. Söz ve yazılarda sert veya kaba 

ifadeler yerine, yumuşak söz söyleme, nazik ve güzel kelimeler 
kullanma. “Hüsn-ü tabir,” olarak da yazılmaktadır.

ÖRNEKLER:
“Yasa tasarısında, özel okullara ‘destek’ olacak her şey var. 

Burada ‘destek,’ eski deyimle ‘hüsn-ü tabir’, yani güzelleştirilmiş 
terim, aslında, söz konusu olan düpedüz kaynak aktarımı.” (N. 
MERT)509

“Hüsn-ü tabirci, insanların olumlu yönlerinden, müsbet icra-
atlarından bahsederken, son derece cömert davranır. Buna muka-
bil, insanlara ait olumsuzluklar, noksanlıklar vs. bahis konusu ol-
duğunda, sözlerini son derece dikkatli kullanır, aynı anlama gelen 
kelimeler arasından daima en hafif olanını arar ve bulur. … Hüsn-
ü tabirci için, nahoş sözlerden kaçınmanın bir diğer yolu da, di-
rekt ifadeler yerine, endirekt şekilde konuşmaktır.” (S. USLU)510

Hüsn-i zan
Birisi için iyi kanaate sahip olma. 
Bir kimse, bir olay veya durum hakkında iyi ve güzel kana-

at besleme, iyi şeyler (olacağını) düşünme. Diğer şekli: Hüsn-ü 
zan. Tersi: Sû-i zan 
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ÖRNEKLER:

“Şunu iyi bil ki, hüsn-i zan sahibi olduğun müddetçe, kuvvet ve 
rahat bulursun. İşlerinde, arzu ettiğin, sevdiğin neticelere hüsn-i 
zan ile kavuşursun.” (Tahir Bin Hüseyin)511 

“‘Hüsn-i zan’ veya ‘sû-i zan’ denilince ilk önce insanların bir-
birine karşı olan davranışları akla geliyor. Oysa öncelikle insanın 
Yaratıcısı ile münasebetlerinde ‘hüsn-i zan’, ‘sû-i zan’ tavırları 
tahlile tâbi tutulmalıdır. Evvelâ Allah’a karşı hüsn-i zanda bulun-
malı mü’min. Zira kul Rabbi hakkında nasıl bir zan üzere ise öyle 
muamele göreceğine dair hadis-i kudsî vardır. Hakk’a karşı hüsn-
i zannı olmayan bir kulun halka karşı hüsn-i zannı nasıl bulun-
sun? Yaratılanı, Yaratandan ötürü nasıl hoşgörsün?” (A. Muhsin 
MERİÇ) 512

İade-i itibar 

İtibarın iadesi, haksızlığa uğramış olanların hakkının tanın-
ması.

 ÖRNEKLER:

“Çerkez Ethem için iade-i itibar girişimi: Kurtuluş Savaşı’nın 
başlangıcında büyük yararlılıklar gösteren ancak daha sonra 
Mustafa Kemal ile ters düşüp Yunan işgal kuvvetlerine sığınan 
Çerkez Ethem’in itibarının iade edilmesi ve mezarının Türki-
ye’ye getirilmesi için kampanya başlatıldı.” (Sabah Gazetesi)513

“‘Demirel’den Allah’ın huzurunda alacaklıyım. Yol açtığı tah-
ribatın düzeltilmesi mümkün değil; ama hiç olmazsa bir özür di-
lemeliydi. Demeliydi ki; ‘28 Şubat’ta yanlış işler yapıldı, bana da 
yanlış işler yaptırdılar. Kendisinden emin olduğum bir şahsın bile 
ordudan atılması için bana imza attırdılar. Bu işin mutlaka dü-
zeltilmesi, iade-i itibar edilmesi lazım. Ancak böylece ödeşmiş 
oluruz.” (Prof. Dr. M. KAHRAMANYOL)514

Îcâd-ı elfaz 

Yeni bir fikri ifade edebilmek için yeni bir terim, tabir, kav-
ram bulma. 
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Yeni bir kavram bulurken, bunun için gerekli şartların yeri-
ne getirilmesi gerekir. Biz Müslümanlar yeni düşünme şekilleri, 
yeni yollar ve işler bulamadığımızdan, yeni keşifler yapamadığı-
mızdan, yeni terimler de bulamıyoruz, yani icad-ı elfaz yapamı-
yoruz. Ama hayat durmuyor. Durmayan hayatın gereklerini kar-
şılamak için de başka dillerin terimlerini, tanımlarını alıyoruz, 
sonra da dilimize yabancı kelimeler girdi, dilimiz bozuldu diye 
şikâyet ediyoruz.

ÖRNEKLER:
“Recaizade M. Ekrem ‘icad-ı elfaz’ için iki şart arar. Bunlardan 

biri mana, diğeri şekil yani yapıyla ilgilidir. Yeni yapılan bir terkip 
anlam bakımından mevcutlardan daha iyi olmalı, anlatılmak iste-
neni ‘bilinen ve kullanılan kelimelerden daha güzel, daha parlak 
ve daha tam bir şekilde verebilmelidir.’ Bu, anlam ile ilgili şarttır. 
Ayrıca şekil ve söyleniş yönünden de kulağa hoş gelmeli, ahenkli, 
güzel ve söylenişi kolay olmalıdır. Mesela Raceaizade, Namık Ke-
mal’in yaptığı ‘mevani-ber-endazane’yi söylenişi kolay olmadığı 
için kusurlu bulur.” (Yağmur Dergisi)515

“Bu kitabın konumuz bakımından önemli bir yönü bulunmak-
tadır. Recaizade Mahmud Ekrem, Talim-i Edebiyat’ında lafızla 
ilgili iki sanatı bahis konusu eder ki bunlar, hem [kendi] devri, 
hem de günümüz için son derece mühimdir: İcad-ı elfaz, tervic-i 
elfaz.”(Yağmur Dergisi)516

“Nitekim Recaizade ‘icad-ı elfaz’ın nesir kadar şiirde uygun 
düşmemekle beraber Fuzuli, Nef’i, Nedim ve Şeyh Galib gibi büyük 
şairlerimizin eserlerinde birtakım yeni tabirlerin görüldüğünü, 
fakat vasat halde bulunan şairler; münşiler’in ‘icad-ı elfaz’a kal-
kıştıklarını ve başarılı olamadıklarını da ayrıca belirtir.” (Yağmur 
Dergisi)517 

İdare-i maslahat 
1. Bir işi iyi kötü yoluna koymak, bir işi şöyle böyle görmek. 2. 

Durumu idare etmek, günü kurtarmak.
ÖRNEKLER:
“Neden ‘hakikate’; doğrudan ve açıkça sadece ‘hakikate’ işaret 

etme kaygısı taşınmıyor da bazen ‘idare’, bazen ‘maslahat’ ve her 
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zaman ‘idare-i maslahat’ ediliyor? Neden ‘ispat’ yöntemi değil 
de ‘nefy’ yöntemiyle götürülüyor işler? Neden ‘evetleme’ yoluyla 
değil ‘değilleme’ yoluyla ‘ima’, ‘işaret’ ve ‘ihsas’ ediliyor?” (M. İS-
LAMOĞLU)518

“İşin, çekip çevrilmesi, yürütülmesine idare, kendisine ise mas-
lahat deniliyor. Tamlama olup da ortaya idare-i maslahat çıkın-
ca işin rengi değişiyor, anlam şöyle kristalleşiyor: İşi yapılması 
gerektiği gibi değil, değişen şartlara ve durumlara göre yapmak, 
oluruna bırakmak, işin uygunsuzluğunu veya gecikmesini örterek 
şikâyetlere meydan vermemek.” (V. ZEYDANLI )519

İkab-ı İlâhî

İlahi ceza.

ÖRNEKLER:

“Bununla birlikte, kimse musibetler ve tsunami gibi felaketlerin 
kesinkes bir ikab-ı İlȃhi olduğunu iddia edemez.” (M. ÖZCAN)520

“Depremin masumların veya fakirlerin yaşadığı yerlere isa-
bet etmesi illa da yöre halkının asilerden oluştuğu ve bu nedenle 
cezalandırıldıkları manasına gelmez. Aralarında günahkârlar ve 
asiler olsa da, bilvesile kendilerine isabet eden musibetler onlar 
hakkında günahlarından keffaret manasında bir ibtiladır. Onları 
temizler ve dereceleri ve ahiretteki makamlarını yükseltir. ikâb-
ı İlâhî veya İlahi ceza toplu olarak gelir ve kurbanları arasında 
masumlar da olabilir. Allah bu yolla onlara mağfiret eder ve dere-
celerini yükseltir ve onları şehit hükmüne ulaştırır…” (Bediüzza-
man Said Nursi)521

İlâ yevmi’l-kıyâme 
1. Kıyamet Gününe kadar. Çok uzun süre. 2. Sayılar arasında, 

…den …e kadar anlamında kullanılır. 
 ÖRNEKLER:
“Düşünüyordum ki onlar Allah’ın dinini, ilmini öğrenirlerse, 

hiç değilse kendi çocuklarını okutup yetiştirirler de bu hizmetler 
ilâ yevmi’l kıyame devam eder.” (M. ENES)522 
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“Yani insanlar arasında ilâ yevmi’l- kıyâme fırkalar ihtila-
fıyle veya ecnebi düşmanların tasallutuyla aralarında muharebe 
ve mukatele eksik olmayacak demektir.” (M. Sami RAMAZANOĞ-
LU)523

İlme’l-yakîn
Kesin ve gerçek bilgi, ilim. İlmelyakîn, bir şeyin, bir hakikatın 

varlığını, iki kere iki dört eder gibi kat’i bilmektir. Yakîn, sözlük 
mânâsıyla “tereddütsüz, şüphesiz ilim,” demektir.

İslam düşüncesinde bilinen bilgi üç basamakta sıralanır: İlk 
basamak ilme’l-yakîn diye adlandırılır. İkinci basamak ayne’l-
yakîn, üçüncüsü ise hakka’l-yakîndir.

ÖRNEKLER:
“Bir şey hakkında okuyarak ya da duyarak elde edilen bilgiye 

‘ilme’l-yakin’ elde edilen bilgiye, ‘aynelyakin’, yaşayarak elde edi-
len bilgiye, ‘hakkalyakin’ denilmiştir.” (U. KEPEKÇİ)524

“Biz dahi, ilme’l-yakîn mertebesinden ayne’l-yakîn ve hakka’l-
yakîn mertebelerine terakki ve tekemmül etmek üzere, her şeyden 
evvel bu üstadımızdan, Hâlıkımızdan sorduğumuz suali sormaklı-
ğımız lâzım geliyor.” (Bediüzzaman Said Nursi)525

İttihad-ı İslâm 
1. İslâm birliği. Yeryüzündeki bütün Müslümanların tek li-

derlik etrafında toplanması (fikri). 2. İslâmcılık.
ÖRNEKLER:

“İran, Irak, Suriye ve Türkiye’de Kürtlerin bulunması İttihad-ı 
İslâm’a vesile olacaktır.” (Bediüzzaman Said Nursi)526

“Büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursi hazretleri İslam 
dünyasının aydınlık geleceğini, 1911 senesinde Şam’daki Cami-
i Emevi’de verdiği ünlü hutbesinde şu sözleriyle bildirmiştir: Bu 
zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâm’dır.” (H. Yahya)527

“Evet, o ecnebilerin, canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zu-
lümler, İslâm dünyasında, hürriyet ve istiklal ve ittihad-ı İslâm 
cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet, müstakil İslâm devletleri-
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nin teşkilini intac etmiştir [sonucunu doğurmuştur.]” (Bediüzza-
man Said Nursi)528

Kalb-i selim
(Manevi olarak) hastalık taşımayan temiz ve saf kalbe kalb-i 

selim denir. Kur’an’a göre kalb, iman ve düşüncenin merkezidir. 
Kur’ȃnȋ olarak kalb, insanın mahiyeti, madde ile mananın bir-
leştiği yer, akıl, ruh ve Allah’ın tecelli ettiği mahaldir. Onun için 
kalbin temiz, saf tutulması, her türlü çirkinlikten arındırılması 
gerekir. 

“Merhum Sami Efendi Hazretleri kalb-i selimi şöyle tarif 
eder: ‘Kimseyi incitmemek, kimseden incinmemek. Kimseyi in-
citmemek kolay, fakat başkasından incinmemek çok zor!’”529 

“Kimseyi incitmemek kolay!!!” Bu nasıl bir söz, nasıl bir arın-
madır! Böyle kelam edebilmek için herhalde, Allah (Celle Celalu-
hu) yolunda ışık yılı ile bin yıl yol katetmiş olmak gerekir!

Kıyamet Günü olacaklardan haber getiren Cebrail (Aleyhis-
selam) bu haberi de getirdi: Malın ve evlȃtların fayda ver-
meyeceği gün, ancak kalb-i selim ile gelenler kurtulacaktır. 
(Şuarȃ Sûresi: 89)

 ÖRNEKLER:
“Evet akıl, tasavvuf üzerinde de düşünür; fakat fizikle kimyayla 

ilgilendiğinden farklı bir biçimde düşünür. Yani, kalb-i selimden 
yardım alır. Bergson’un (hatta Pascal’ın) ‘sezgi’ dediği şey, aslın-
da, kalbin akla yardımıyla ilgili bir durumdur.” (A. SELİM)530

Kaht-ı ricâl 
Kıymetli insan yetişmemesinden kaynaklanan devlet adamı 

veya idareci kıtlığı. Osmanlı’nın son zamanlarından bu yana dev-
letimiz ve medeniyetimiz bir kaht-ı ricȃl gerçeği ile yüzyüzedir. 
Devlet adamı, ilim adamı ve gönül adamı kıtlığı belki bir milletin 
başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. 

 ÖRNEKLER:
“Türkiye’de on yılda bir tekrarlanan darbeler bir ‘kaht-ı ricȃl’e 

(devlet adamı yokluğuna) sebep olmuştur.” (H. Celal GÜZEL)531
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“Sanatta; resim, müsikȋ, mimari ve edebiyatta da çığır zorla-
yan imzalar kalmadı. Bütün bu kısırlıklar yüzünden politika dün-
yası da darboğazdadır. Yani eskilerin ‘kaht-ı ricȃl’ dedikleri bir 
durum. Büyük devlet ve siyaset adamı tipi kafdağının arkasında.” 
(H. YILDIRIM)532

Kavl-i mücerret 
Delilsiz, ispatsız söz ve iddia. 
ÖRNEKLER:
“İlmi, zihinler ve kalpler saklar. Zihinler hıfzederek ve kalpler 

de amel ederek onu semeredar eder. Yoksa kavl-i mücerret ola-
rak kalmaya mahkûmdur.” (M. ÖZCAN)533

“Yeniler grubunun çalışmayı sürdüren ve kümeye bağlı kalan 
üyelerinin İstanbul’daki Fransız Konsolosluğu’nda açtıkları sergi-
de bile, sanatçıların yerel duyarlığa ve toplumsal konulara bağlı-
lıklarının, ‘kavl-i mücerret’te kalmaya doğru gittiği anlaşılıyor-
du.” (T. EROL)534

Keşf-i kadim 
Kadim (köklü) olanın aranması, keşfedilmesi. “Ezeli gerçe-

ğin” ne olduğunun araştırılması. Kendisiyle ilgili değişkenlere de 
yön verecek değişmez olanın araştırılması ve bulunması.

ÖRNEKLER:

“Geleneği keşfetmeden, geleceğin inşa edilemeyeceğini arif 
olan herkesin anlayacağı muhakkaktır. Bu yüzden Babanzâde Ah-
met Naim, ‘Vazifemiz vaz’ı cedid değil, keşf-i kadimdir.’ diyerek, 
öncelikle yeni şeyler söylemenin değil, kadim olanın, köklü olanın 
ortaya çıkarılmasının önemini ifade etmişlerdir.” (K. BÜYÜKER)535

“Bu çerçevede, bizim hem Türkiye’de, hem de İslam dünyasın-
da -ve aslında ilk defa bu sene nüfusun yüzde 50’sinin kentlere ta-
şındığı yeryüzü gezegeninde- ne olduğunu doğru anlayabilmemiz 
için yeni kavramsal çerçeveler geliştirmeye ihtiyacımız var, bazen 
‘yeni’ dediğimiz şey hakikatte bir keşf-i kadimden ibarettir.” (A. 
BULAÇ)536
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Kıymet-i harbiye
Bir kıymeti, değeri olmak.
 ÖRNEKLER:
“Mesela bu ülkede eşcinsellere karşı olanlar itiraz etse, itiraz-

larının bir kıymet-i harbiyeleri olur mu?” (A. BULAÇ)537

“Yöntemler çok olabilir, fakat bir ‘yöntem ahlakı’ yoksa, aslın-
da hangi yöntemi benimsediğinizin pek fazla bir kıymet-i harbiy-
yesi de yoktur. Müçtehit âlimler birbirinden farklı yöntemler de 
kullandılar. Fakat hepsinin de titizlendikleri bir yöntem ahlakı ol-
duğu için, vardıkları farklı sonuçlar ‘ayrılık’ değil ‘zenginlik’ oldu.” 
(M. İSLAMOĞLU)538 

Kifayetsiz muhteris 
Hırsı kabiliyetinden fazla. Kabiliyeti bir şeyi yapmaya yetme-

diği halde, o işin peşinde koşan. 
Muhteris ama yetersiz bir insanın kendisinin iyi bir şey yap-

ması zor olduğu gibi, başkasına da kolaylıkla bir şey yaptırmaz. 
 ÖRNEKLER:
“Yani kişi kabiliyeti olmadığı bir şeyi istemekte ısrar ederse, 

gayret, azim ve karar sahibi olarak görülmez; bilakis ‘kifayetsiz 
muhteris’ olarak adlandırılır.” (D. CÜNDİOĞLU)539

“Türkiye Solu’ndaki örgütsel bölünmeler, kifayetsiz muhteris 
liderler, ülkemizi, sol siyasetin yükselmeye en uygun olduğu şu dö-
nemde, kısır bir döngünün içine mahkûm etmiş görünüyor.” (Prof. 
Dr. E. KONGAR)540

Lâ takrabu’s-salât 
Namaz kılmayınız. (Sarhoşken) namaz kılmayınız.
Nisa Suresi, 43. ayet-i kerimesinde, “Sarhoşken namaz kılma-

ya kalkışmayın.” ayetindeki “sarhoşken” ifadesini almadan, yal-
nızca “namaz kılmayınız” (lâ takrabu’s-salât) ifadesini alarak, 
ayette kastedilmeyen bir mȃnaya çekmek. 

Hikâyesi:  
Namaz kılmayan Bektaşiye sormuşlar: 
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- Niçin namaz kılmıyorsun? Bektaşi cevap vermiş: 
- Kur’an namaz kılmayın, diyor, ben de ona uyuyorum, de-

miş. 
- Ama nasıl olur, demişler, Kur’an namaz kılın der? Bektaşi 

de: 
- Kur’anda: “La takrabus salate” (namaza yaklaşmayınız) var, 

inanmıyorsanız bakın! demiş. 
- Güzel, ama o ayetin devamı var. Ayetin devamı olan “Ve en-

tüm sükara’yı niye okumuyorsun?” denildiğinde, Bektaşi de:
- O kadarını bilemem, ben hâfız değilim, demiş.
Bektaşi, burada nefsine uymayı, hakk olanı değiştirerek 

kendi nefsine uydurmayı temsil etmektedir. Bu şekilde nefsine 
uyan insanlar, Kur’an hükümlerini bile amaçları için kullanırlar. 
Bu tabir günümüzde; özelikle başkalarının söz veya yazılarından 
alıntı yaparken onların söylediklerinin veya yazdıklarının, işlerine 
gelen kısmını alan, işlerine gelmeyen kısmını görmezlikten gelen 
ve ona göre hüküm veren insanların yaptıklarını anlatmak için 
kullanılmaktadır. 

ÖRNEKLER:
“Aksi halde Bektaşi fıkrasında olduğu gibi (Lȃ takrabu’s-

salȃt’de olduğu gibi) sakim bir düşünceye varırız ki akıl ve man-
tık bunu asla kabul etmez.” (Huzur Partisi)541

‘‘Benim beyanımın ondan sonraki cümlesi de var. ‘Yasaları aş-
mamak suretiyle’ diye. Onu okumadan eğer değerlendirme yapı-
yorlarsa, o, ‘Lâ takrabu’s-salât’ gibi olur. ‘Namaz kılmayın’ diyor, 
ama altında bir cümle daha var: ‘Ve entüm sükara’ ‘Sarhoş iken, 
namaz kılmayın’ diyor. Altını nazarı dikkate almadan, üstüne Lâ 
takrabu’s-salât’ derseniz, öyle olur.” (S. DEMİREL)542

Lâ-yuhtî
Hatâ etmez, yanlış yapmaz. 
Bir insanın kendini veya bir başkasını yanlış yapmaz olarak 

zannetmesi. Nefis, kişinin kendi hatalarını kendinden gizler, kişi 
kendisini hata, yanlış yapmaz zannetmeye başlar. İnsanın, sü-



244

rekli olarak başkalarının yaptıkları hatalarla ilgilenmesi de ken-
di hatalarını görmesinde körlüğe yol açar. Bu durum, bir insanın, 
insanı yaratılışı ile tanımaması veya kendi zayıflık ve zaafların-
dan dolayı başka bir insanı hata yapmaz olarak zannetmesine 
sebep olabilir. Her iki durum da bir yanılma halidir ve eğitimle 
tedavi edilebildiği gibi, kişinin başına gelebilecek olaylarla (mu-
sibetle) düzelebilir. Temel bir değer yargısı, bize bu konunun 
başındaki bilgiyi verir ve yanılmalarımızı en aza indirebilir: Her 
şeyi bilen ve bundan dolayı hata etmeyen/etmeyecek olan yal-
nız ve ancak Allh’tır! Onun dışında hiç kimse hatasız değildir! 

 ÖRNEKLER:
“‘Aziz kardeşlerim! Üstadınız lâyuhtî değil. O’nu hatasız zan-

netmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye 
zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla, hazineyi kıy-
metten düşürmez.’” (Sorularla Risale)543 

“Ama basın her türlü ahlâk, sorumluluk, temkin, teenni, ha-
senât endîşelerinin üzerinde bir ulviyyete(!) ve bu ulviyyeti dola-
yısıyla da doğal bir lâyuhtî ve lâyüs’el niteliğe(!) sâhipti; ve bu 
niteliğini koruyan, ‘kutsal ifâde özgürlüğü prensibi’ne dayanan 
ilâhî (!) bir de dokunulmazlığı bulunuyordu.” (Prof. Dr. A. Yüksel 
ÖZEMRE)544 

Lâ yüs’el
Kendisine soru ve hesap sorulmaz, sorumlu tutulmaz, sorgu-

dan muaf. 
Burada ‘lâ-yuhtî’ (hatasız) olmaktan daha ileri bir durum söz 

konusudur. Çünkü “lȃ yüs’el” hastalığı durumunda kişi kendini 
bir şey zannetmekten daha da ileri gitmiş ve bir koruma zırhının 
içine girmiştir. Bu durum, kendini başkalarından üstün bilmek-
ten, yani kibirden kaynaklanır. Tedavi edilmediği takdirde sonu, 
kendisi ve/veya ondan etkilenen insanlar açısından uçurumdur. 

Ayet: “Herkes sorguya çekilecektir.” Araf Sûresi: 6.
ÖRNEKLER:
“Maalesef Türkiye’de halen ‘darbe ideolojisi’ kendisini lȃ yüs’el 

olarak kurgulayan bazı kurumlar tarafından laikliği ve hukuku 
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koruma şemsiyesi altında sürdürülmek istenmektedir.” (Dr. L. ÖZ-
ŞAHİN)545

“Kimse lȃ yüs’el değil: Devletin en alt biriminden en tepe nok-
tasına kadar kimse lȃ yüs’el (sorumsuz) değildir…. Cumhurbaş-
kanı lȃ yüs’el değil, ben lȃ yüs’el değilim. Biz bu ülkede lȃ yüs’el 
insanlar ve kurumlar meydana getirmeye çalışmıyoruz.” (R. Tay-
yip ERDOĞAN)546

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

Lehve’l-hadis 

İyilikten uzaklaştırmak ve kötülüğü sevdirmek için çeşitli 
yollarla yapılan laf cambazlığı. 

Kâfirler ve münafıklar, Allah’ın elçisinin tebliğini önlemek, 
hiç değilse etkisini azaltmak için çeşitli yollar denediler. Tebliğ 
edilmekte olan Kur’an’ın etkisini kırmak ve insanların Kur’an’ı 
dinlemelerine engel olmak için boş sözler uydurmak bu yollar-
dan biriydi. 

Nadr bin Haris adında bir Mekkeli, bu önleme gayretinin ba-
şında gelenlerden biriydi. Bu kişi seyahat ettiği yerlerde, oradaki 
kavimlerden öğrendiği çeşitli kıssa, hikâye ve efsaneleri, sözüm 
ona Kur’an’ın yerine geçmek üzere ve “ben Muhammed’den 
daha güzel şeyler biliyorum,” diye her yerde anlattığı gibi, pey-
gamberimizin gittiği her meclise de koşar, aynı kıssa ve hikâye-
leri oralarda da anlatır ve alay ederdi. İslam’la, Kur’an’la ve Hz. 
Peygamber’le savaşmakta bunlarla yetinmeyen Nadr bin Haris, 
bir de cariye satın almıştı. İslam’a girme ihtimali olan insanla-
rı davet eder, bu cariye ile yedirip içirir, eğlendirir; kendisinin 
yaptıklarının “Muhammed’in söylediklerinden” daha iyi, güzel 
ve faydalı olduğunu göstermeye gayret ederdi. Böylece, her hal 
ve hareketiyle insanların nefis ve arzularını tahrik ederek, onları 
oyalayarak İslam’ın insanlara duyurulmasına ve Müslümanların 
çoğalmasına engel olmaya çalışırdı.

Bütün bu faaliyet ve engellemelerden sonra, bu insanlar hak-
kında aşağıdaki Kur’an ayeti inmiştir:
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AYET: “Öyle insanlar vardır ki, bilgisiz olanları Allah yolundan 
saptırmak ve onları gülünç duruma düşürmek için laf cambazlığı 
(lehve’l-hadis) yapar. İşte onlar, küçük düşürücü bir azaba uğra-
yacaklardır.” (Lokmân Suresi: 6)

Lehve’l-hadis yapan, çok zaman maksadını gizler. İnsan za-
aflarından yararlanarak kötülüğü şaka, süfli meraklar, kin veya 
nefret yahut korku gibi kılıfların içinde yayar. Bunun için türlü 
cambazlıklar yapar, sözün süslü olanını kullanır. İnsanın nefsi-
ne uymasını ve eğlenme güdüsünü kullanarak inançlarının içine 
girer ve onları saptırmaya çalışır. Bu adet ve alışkanlıklar, günü-
müz toplumlarında da yaşamakta; fıkra veya kıssa anlatma ve 
insanları içkiye alıştırma gibi durumlarda daha çok görülmek-
tedir. 

 ÖRNEKLER:
“Muhammed Hamdi Yazır (ö. 1361/1942) ise konuyu şöyle 

özetlemektedir: ‘Tefsir âlimlerinin birçoğu ‘Lehve’l-Hadis’i şarkı 
ile tefsir etmişlerse de, araştırmacıların tercihi ayetin zahiri gere-
ği genel bir mana ifade etmesidir.” (Sorularla İslamiyet)547 

 “Lehve’l-hadis… Kur’an’da geçen temel kavramlardan biridir. 
Kısaca anlamı, boş söz, malaya’ni, incir çekirdeğini doldurmayan, 
gelip geçici, sabun köpüğü gibi olan konuşma. Başka bir ifadeyle, 
istek ve tutkuları kışkırtan, oyalayan, Allah’ı anmaktan ve O’na 
itaatten uzaklaştıran; boş, gereksiz, yararsız, anlamdan ve amaç-
tan yoksun söz yığını”. (A. BULAÇ)548 

Lisân-ı hâl
Bir kimsenin hâlinden, duruşundan, davranışından anlaşılan 

şey, hâl dili. 
 ÖRNEKLER:
“‘Lisan-ı hâl’ için, ‘insanın, yüzünün hareketlerinden, duru-

şundan aldığı şekildir’ denir. Ehl-i lisan ise dilini zamanına ve ye-
rine göre kullananın alacağı bir vasıftır.” (A. F. YÜKSEL)549

“Eskiler, ‘Lisan-ı hâl ve lisan-ı kâl’ derlerdi. Lisan-ı hâl, dav-
ranış dilidir. Lisan-ı kâl da, sözlerinizle bir şey söylemenizdir, di-
linizle bir şeyi anlatmanızdır. ‘Bu iyidir bu kötüdür, bunu yapın 
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bunu yapmayın.’ Her vesileyle söylüyorum, pedagojik olan söyle-
me değil, göstermedir. Öğrenecek olanın, o olaya bizzat şahit ol-
masıdır.” (Doç. Dr. H. ÇELİK)550

Makûsen mütenasib
Ters nisbetli, ters orantılı.
 ÖRNEKLER:
“Ömür sermâyesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri 

içinde geçmiş dâireler gibi, her insanın kalb ve mide dâiresinden 
ve ceset ve hâne dâiresinden, mahalle ve şehir dairesinden ve va-
tan ve memleket dâiresinden, Küre-i Arz ve nev-i beşer dairesin-
den tut; tâ canlılar ve dünya dâiresine kadar, birbiri içinde dâi-
reler var. Her bir dâirede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulu-
nabilir. Fakat en küçük dâirede, en büyük, önemli ve daimî vazife 
var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat, ara sıra vazife 
bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük mâkûsenmütenâ-
sib (ters orantılı) vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dâirenin 
câzibedarlığı cihetiyle küçük dâiredeki lüzumlu ve ehemmiyetli 
hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malâyâni ve âfâkî (dış dünya, siyasi 
hadiseler) işlerle meşgul eder. Sermâye-i hayatını boş yerde imha 
eder.”(Bediüzzaman Said Nursi)551

“Evet, bilmüşahede görünüyor ki, rızık, iktidar ve ihtiyar ile 
mâkûsen mütenasiptir. Meselâ, daha dünyaya gelmeden ev-
vel bir yavru, rahm-ı mâderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün 
mahrum olduğu bir zamanda, ağzını kımıldatacak kadar muhtaç 
olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra, dünyaya geldiği va-
kit, iktidar ve ihtiyar yok, fakat bir derece istidadı ve bilkuvve bir 
hissi olduğundan, yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ih-
tiyaç ile en mükemmel ve en mugaddî ve hazmı en kolay ve en lâ-
tif bir surette ve en acip bir fıtratta, memeler musluğundan ağzına 
veriliyor.

Sonra, iktidar ve ihtiyara bir derece alâka peydâ ettikçe, o 
kolay ve güzel rızık, bir derece çocuğa karşı nazlanmaya baş-
lar. O memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı gönderi-
lir. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı 
için, Rezzâk-ı Kerîm, peder ve validesinin şefkat ve merhametle-
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rini, iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit ikti-
dar ve ihtiyar tekemmül eder; o vakit rızkı ona koşmaz ve koştu-
rulmaz. Rızık yerinde durur, der: ‘Gel, beni ara ve bul ve al.’ Demek 
rızık, iktidar ve ihtiyar ile mâkûsen mütenasiptir. Hattâ çok ri-
salelerde beyan etmişiz ki, en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar 
daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar.” (Bediüzzaman Said 
Nursi)552

Mânâ-yı harfȋ 
Bir şeyi, “sahibini ve yapıcısını göstermesi” yönüyle tanı-

mak. Bir şeyin bizzat kendisini, özelliklerini bilip, tanımaya da 
“mânâ-yı ismi” denir.

ÖRNEKLER:

“Hikmeti akıl gücünün ‘vasatı’ olarak değerlendiren Bediüzza-
man, ‘kime hikmet verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir.’ aye-
tini On İkinci Söz’de tefsir ederken, Kur’an’ın hikmetinin ‘mânâ-yı 
harfȋ’yle kâinatı anlamlandırmaktan geçtiğini vurgular.” (M. Said 
İŞERİ)553

“Bu varlık ȃlemindeki eşyayı Allah namına, O’nun isimlerine 
ayna olma yönüyle tefekkür etmek mânâ-yı harfȋ ile bu kutsî 
mânâları düşünmeksizin incelemek ise mânâ-i ismî iledir. Yani, 
“mânâ-i ismi,” bir şeyin bizzat kendisini, özelliklerini bilip tanı-
mak, mânâ-i harfi ise o şeyi, ‘sahibini ve yapıcısını göstermesi’ 
yönüyle tanımak demektir. ‘İsim’ tek başına bir mânâ ifade eder; 
‘harf’ ise başkasının mânâsını göstermek için bir alettir.” (A. BA-
ŞAR)554 

Mânâ-yı muhalif 
Anlatılmak isteneni, söylenenin veya alışılagelenin tersinden 

bakarak anlatma. 
Diğer şekli: Mânâ-i muhalif.
ÖRNEKLER:

“Kur’ân-ı Kerim, ‘Allah’ı seviyorsanız Allah’ın sevdiği ve size 
örnek olarak gönderdiği Peygamberine uyun ki Allah da sizi 
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sevsin’ (Âl-i İmran: 31) buyurmaktadır. Bu ayetin mâna-yı mu-
halifinden ‘Peygambere itaatiniz ve bağlılığınız yoksa, sünnetine 
uymuyorsanız, Allah’a sevgi ve muhabbetiniz yoktur, illa yalandır’ 
anlamı çıkmaktadır.” (Lem’alar, 2005, s.178-179)” (M. Ali KAYA)555

Men dakka dukka 

Eden bulur, bugün bana yarın sana. Çalma kapımı, çalarlar 
kapını. Sen başkasının kapısını çalarsan, başkası da senin kapını 
çalar.

ÖRNEKLER:

“Her şahıs için geçerli olan ‘Men dakka dukka’, yani ‘Çalma 
kapımı, çalarlar kapını’ prensibi, ülkeler için de geçerlidir.” (M. 
KAPLAN)556

“‘Siz bu tatbikatlarınızla hukuku çiğnemiş, bölücülük yapmış 
oluyorsunuz! Bu dayatmacılıktan vazgeçmezseniz, zulmünüzün 
sonu, Allah korusun, ‘men dakka dukka’ya dönüşebilir ki, bunun 
sorumluları sizler olursunuz!’ dedik mi?” (Prof. Dr. İ. Süreyya SIR-
MA)557

Men lâ yerham lâ yurham 

Acımayana acınmaz. 
Bu Arapça deyim bir Hadis-i Şerif’ten elde edilmiştir. Hikâ-

yesi şöyledir:
Bir gün birisi, Peygamber efendimizi, torunu Hz. Hasan’ı sever-

ken görünce der ki: 
- Benim on oğlum var, şimdiye kadar onlardan hiçbirini öpme-

dim! 
 Resûl aleyhisselâm, onun yüzüne baktılar ve şöyle buyurdular: 
- Men lâ yerham, lâ yurham! Yanî, “Acımayana acınmaz!” 
 ÖRNEKLER:

“Emri altında olanlara merhamet etmeyenler, kıyâmet günü 
Allahü Teâlâ’nın merhametinden uzak kalacaklardır. ‘Men lâ 
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yerham, lâ yurham.’ buyurulmuşdur ki, acımayana acınmaz, de-
mektir.” (M. ORUÇ)558

“Allah’ın geniş rahmetinin gölgesinde gölgelenmek istiyorsak 
mazlumlara, işkence çekenlere, zindanlarda inleyenlere, kan ku-
sarak can verenlere merhamet edelim. ‘Men lâ yerham lâ yur-
ham, ‘Merhamet etmeyene merhamet edilmez’ buyurulmuştur!” 
(M. Şevket EYGİ)559

 

Men sebete nebete 

Sabreden sonunda meyvesini alır. Bulunduğu halde sabır 
gösteren ve sebat edip beklemesini bilen sonunda mükâfatını 
alır. 

ÖRNEKLER:

“Tarîk-ı Hak’ka sâlik olmak isteyenlere, kısa beşer aklı kâfî gel-
mediğinden, talibi, matlûba ulaştıracak bir mürşid-i kâmil ve mü-
eddib-i hâzik (mahir terbiyeci)’nin lüzumu hakkında, Resûlullah 
(s.a.s.) Efendimiz Hazretleri: ‘Beni Allah u teâlâ terbiye buyurdu 
ve terbiyemi güzel eyledi.’ buyurmuşlardır. Ayrıca (men sebete 
nebete) demekle de, sebat edenin muvaffak olacağına işaret edil-
miştir.” (M. Zahid KOTKU)560

BEYİT: Mânend-i şecer nâbit olur sâbit olanlar/ Her hangi işin 
ehli isen anda devâm et/ Ziya Paşa 

Mugalȃta (etmek) 
1. Yanıltıcı, kandırıcı konuşma. 2. Delilsiz veya uydurma delil-

lere dayandırılan münakaşa. Mugalȃta yapana mugalȃtacı, yapı-
lan şeye de mugalatȃcılık denir. 

 ÖRNEKLER:

“Kitleleri sokağa dökerek, ‘Kıbrıs’ı sattırmayız’ tarzı mugalȃta-
ları geçerli kılarak hayırlı hiçbir sonuç alınamaz.” (F. KORU)561

“Başını örten ‘inançlı Müslüman’ oluyor da, örtmeyenler 
‘inançsız mı oluyor?’ sorusu tam bir mugalâta olup, gerisinde iki 
yönlü kötü niyet gizler.” (A. BULAÇ)562
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Muhasebe-i nefs 

Nefsini (kendini) hesaba çekme. Bir kimsenin inandıkları, 
düşünceleri ve yaptıkları ile ilgili olarak kendini hesaba çekmek-
si, yaptıklarını ve yapmadıklarını değerlendirmesi. 

Nefs muhasebesi, kişinin kendisiyle yüzleşmesidir. Kendini, 
yaptıkları ve yapmadıkları; söyledikleri ve söylemedikleri üze-
rinden hesaba çekmesidir. Kendini hesaba çekme bilgisizlikle 
olmaz. Kişinin yaptıklarını hakkıyla değerlendirebilmesi için 
yaratılışı, Yaradan’ı, bu dünyaya niçin gönderildiği ve görevleri 
hakkında bilgi sahibi olması gerekir. (Nefs muhasebesi/nefis 
muhasebesi yapmak, şeklinde de kullanılmaktadır.)

ÖRNEKLER:

“En az günde beş defa kıldığımız namazlarımızda, nefs mu-
hasebemizi yapmamız, namazları ihsan derecesinde kılmamız 
gerekir.” (S. POLAT)563

“Hayatı bütün yönleriyle tartarak, ahireti kaybettirecek bir 
bedel ödemekten kurtulmanın yolu, nefis muhasebesidir. Yarı-
nın hesabını bugünden yapmak, imtihana girecek öğrencinin ders 
çalışmasından farklı değildir.” (R. MERCAN)564

Mukabele-i bi’l misil 

Karşılıklılık esası. Bir harekete aynıyla karşılık vermek, ay-
nen mukabele etmek, misilleme. “Mukabele bi’l misl” olarak da 
yazılamaktadır. 

 ÖRNEKLER:

“İsrail ile Filistin arasındaki terör ilişkisinde, nedenlerle sonuç-
lar devamlı olarak birbirinin yerini alarak bir ‘fasit daire’ oluş-
turuyor; bir eylemin sonucu, karşı tarafın ‘mukabele-i bilmisil’ 
eyleminin nedeni oluyor”. (H. YAVUZ)565

“Bir devletin kendisine karşı yapılan devletler arasındaki 
ahlâkȋ ilkelerle ve dostlukla bağdaşmayan eylemlere aynı şekilde 
karşılık vermesine mukabele bil misil (misilleme) denir. Mese-
la sıkı pasaport işlemleri, yüksek vergi oranları, ayırım gözeten 
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gümrük işlemleri, yabancıların gayrımenkul almasının sınırlandı-
rılması bu tür davranışlardandır. (A. ÖZDEMİR)566

Müteharrik bilvâsıta 

Kendiliğinden hareket etmeyen, başkalarının tahrik ve etki-
siyle hareket eden. 

 ÖRNEKLER:

“Biz müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta müteharrikiz. Av-
rupa üflüyor biz burada oynuyoruz. O tenvim ile telkin eder, biz 
kendimizden hayal edip, asammâne tahribimizde eser-i telkini 
icra ederiz.” (Bediüzzaman Said Nursî)567 

“Bediüzzaman bu tasnifle, modernleşme kuramının tabiatı ge-
reği, seçme hürriyeti tanımayan yapısını eleştirerek İslâm âlemini 
‘bilvasıta müteharrik’ olmaktan çıkararak, ‘müteharrik-i biz-
zat’ haline getirmeye çalışmıştır.” (A. ÖLMEZ)568 

Müteharrik bizzat

Kendi işler. Kendiliğinden, kendi kendine hareket eden, ken-
di iradesi ile hareket eden. Otomatik. 

Bir varlığın veya makinanın kendi kendine hareket edebilme-
sinden elde edilen bu tabir, insanlar veya insan eseri oluşumlar 
için de kullanılabilmektedir. Kendi kendine karar verebilen, ken-
diliğinden hareket eden toplum, devlet ve diğer sosyal varlıklar 
gibi. Tabir, yaygın yanlış (galat-ı meşhur) olarak müteharrik-i 
bizzat olarak kullanılsa da doğrusu müteharrik bi-z-zȃt veya 
müteharrik bi’z-zat dır. 

ÖRNEKLER:

“Müteharrik bi’z-zat bir tuvalet makinesi gibi temizleniyor, 
pudralanıyor, boyanıyor.” (Ömer Seyfettin; Ayverdi)569

“Pakt, beklediği gibi çıkmamıştır. Müteharrik bizzat olmayıp 
arkasında İngiltere ve ABD gibi ülkeler vardır ve bunlar katiyetle 
o devirde ve bu devirde kendi namlarına olmayacak bir İttihad-ı 
İslâm’ı istemiyorlardı ve istemiyorlar.” (M. ÖZCAN)570
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“Bir diğer husus da siyasetin toplum içinde hastalık derecesin-
de zararlı hale gelmiş olmasıdır ki Bediüzzaman bunu, ‘İstanbul 
siyaseti İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır.’ şeklinde ifade et-
miştir. Avrupa’nın üflemesi ile siyasilerin ‘müteharrik-i bizzat’ 
olmayıp ‘bil-vasıta müteharrik’ olarak ecnebi siyasetine alet ve 
tabi olduğunu görmüştür.” (M. Ali KAYA)571

 
Mütemmim cüz  
Tamamlayıcı parça. Bir nesnenin esas unsuru olan, o nesne 

yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça yahut niteliği bozulma-
dıkça ondan ayrılması mümkün olmayan parçalar, o nesnenin 
tamamlayıcı parçasıdır, (mütemmim cüzüdür). “Mütemmim 
malûmat” da tamamlayıcı bilgi demektir. 

 ÖRNEKLER:
“Merkez’in Türkiye’deki çalışmaları sona erdiği takdirde, arsa 

ile mütemmim cüzünü oluşturan üzerindeki binalar Türk tarafı-
na iade edilecektir.” (Milletler Arası Anlaşma)572

“Batıdaki muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın yolunun da 
dinî değerlerden kurtulmaktan geçtiği zannedildi. Din ile ilmin 
birbirini tamamlayan iki mütemmim cüz olduğunu ispatlayan 
insanların torunları, bir süre sonra bunları -tıpkı Batıda olduğu 
gibi- birbirinin düşmanı olarak takdim etti. Bu fetret devrinde ni-
celeri iki arada bir derede kaldı.” (M. YILMAZ)573 

Nefs-i emmâre 
İnsanı kötülüğe sevk eden hayvanȋ nefs.
İnsanı, haram yemeye ve günah işlemeye sevk eden dürtü, 

içgüdü. Tasavvufçuların tasnifine göre, nefsin dokuz mertebe-
sinden en alt derecesi. Bu mertebede nefs insana kötülükleri, 
günahı, şehveti emreder ve kişi her türlü günahı pişmanlık duy-
madan işleyebilir. İnsanın nefs-i emmareye uymaması gerekir. 
Bu bakımdan, nefs-i emmȃre kastedilerek, ‘izzet-i nefsime do-
kundu’ demek de doğru değildir. 

İnsan nefsi, hem iyi, hem de kötü şeyleri yapabilecek yaratı-
lıştadır. Nefs tümden kötülenemez. İnsanın gelişmesi de nefsin 
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istemesi ile olur. Kötü olan nefsin aşağı mertebeleridir, çünkü 
bu mertebelerdeki nefs insanı ahlȃktan, adaletten, helȃl ve ha-
ramlardan uzaklaştırır, bayağılaştırır, hayvani hallere yaklaştı-
rır. Tasavvufçuların sıralamasına göre nefsin mertebeleri: nefs-i 
emmâre, nefs-i levvame, nefs-i kâmile, nefs-i râziye, nefs-i 
merdıyye, nefs-i mutmainne, nefs-i mülheme, nefs-i zâkiye, 
nefs-i sâfiye.

ÖRNEKLER:

“Nefsaniyet kötüdür... Lakin kötülenen, aslında nefs değil, 
nefs-i emmaredir. İmam-ı Rabbani, ‘Nefsin özüne karşı çıkmak 
akılsızlıktır; tekamüle sebeptir o.’ diyor…. Nefsini koruyamazsan 
var olamazsın ki, tekâmül edebilesin.” (A. SELİM)574

“Dünyanın izzeti, tamamen nefsanî manada çevrede olan kim-
selere üstünlük sağlamak, bilindiği gibi nefs-i emmarenin en bü-
yük hazzı budur. Yani emretme hükmetme durumu. İşte burada 
(Mevlana’nın) izzet dediği kendisinin nefsi manada benliğinin 
artmasıdır ve kişi onu izzet, yükseklik zannetmektedir ve çevre-
sindekiler onu hep övsünler ister ve bu hadise ona izzet gibi gö-
rünür, aziz gibi, yani yükseltilmiş gibi.” (A. Avni KONUK)575 

Nokta-i nazar 
1. Bakış açısı, görüş. 2. Bakılan yer. Dikkatin ve bakışın üze-

rinde toplandığı şey veya yer. 
 ÖRNEKLER:
“Kısacası hem nazarın, hem de nokta-i nazarın değişmesi bir 

zaruret halini almıştır.” (D. CÜNDİOĞLU)576

“Ben milliyetimizi, yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her 
şeyi de İslâmiyet nokta-i nazarından muhakeme ediyorum.” (Be-
diüzzaman Said Nursi)577

Rüşvet-i kelâm 
Gerçekleşmeyecek bir vaatte bulunma. Sözle rüşvet verme. 

Karşısındakinin hoşuna gidecek fikir ve görüşlerine uygun dü-
şecek şeyler söyleme. 
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ÖRNEKLER:
“Davutoğlu’nun sözlerini, toplantıya ev sahipliği yapan Mar-

din’e bir rüşvet-i kelâm olarak değil, üzerinde uzun uzadıya dü-
şünülmüş bir düşüncenin ifadesi, geleceğe ilişkin bir projenin ha-
bercisi olarak anlayabiliriz.” (A. BULAÇ)578

“Eskiden daha dolambaçlı yollardan, daha zekice hizmet su-
nulurken şimdilerde bodoslama ABD şahinliğine çalışılabiliyor. 
Meselâ düne kadar kiralık ve satılık yorumcuların başvurdukla-
rı ‘rüşvet-i kelâm’ yöntemine dahi gerek görülmüyor.” (Ö. Lütfi 
METE)579

Selâmet-i fikir 
Doğru düşünebilme yeteneği.
ÖRNEKLER:
“10 Eylûl 1335 tarihinde Dersaadetteki hükûmete hitaben 

re’sen tebligat ve ihtaratınız vaki olmaktadır. Buna itimat ve em-
niyet buyurunuz ki, bu tarzda imzanızla vaki olan tebligat sizi en 
ziyade hürmetle sevenler nezdinde bile büyük bir samimiyet ve 
selâmet-i fikir ile tenkit olunuyor.” (K. KARABEKİR)580

“Hülâsa: Bu gün heyet-i adliye üzerindeki nüfuz ve tesiratı 
mühim hissiyatına mağlup ufak bir mesele ile büyük anarşiler 
zuhuruna sebebiyet vereceği vareste bulunan ceza reisi Ferit Be-
yin tecziyesi olamadığı surette Isparta’dan aldırılması selâmet-i 
memleket namına mühimdir. Aksi halde selâmet-i fikir ve emni-
yet ile ifayı umur edemeyeceğimizi arz ve takdim eyleriz efendim.“ 
(H. İbrahim DEMİRALAY)581 

Selef-halef: Bakınız: Halef-selef
Sıralama tabirleri: Evvelen, sâniyen, sâlisen, râbi’an …
Sıralama sözleri; ilk olarak (birincisi), ikincisi, üçüncüsü, 

dördüncüsü…, yerine kullanılırlar.
 ÖRNEKLER:
“Bakınız tek cümleyle neler söylüyor: Bir defa Osmanlı’yı can-

landırmak imkânsız olduğu için, Orta Doğu’da barışın imkânsıza 
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yakın derecede zorluğunu belirtiyor. Sâniyen, Osmanlı’nın (belki 
yalnız Osmanlı Türk’ünün) Orta Doğu’da barış kurabildiğini ima 
ediyor. Sâlisen, Osmanlı’dan başka hiçbir politik kuvvetin aynı 
düzeni kuramayacağını düşünüyor...” (Prof. Dr. Y. ÖZTUNA)582

“Cemiyetin kuruluş makasid-i muaddedeye nâil olmak için 
‘Bulgar İttihad–ı Muallimîn Cemiyeti’ vesâit-i âtiyeye müracaat 
eder. Evvelen, heyet-i tâlimiyenin maâşâtı ile cema’at-i ruhaniye 
vâridatının tezâyüdüne bezl mesayi eyler. Sâniyen, bütün mües-
sirât-ı içtima’iyenin teşrik-i mesâyisini da‘vet ve kendilerini ah-
vâl ü keyfiyetinden haberdar eder. Sâlisen, memlekette bulunan 
hey‘et-i ta‘limiyenin tatbikine hidmet eder. Râbien, pedegojiye 
ait fennî kitap ve resâil neşrini teahhüd, pedegoji konferanslar, 
tenezzüh eğlenceleri, kongreler vesaire tertip etmekle beraber, te-
meddün-i umûmî şubeleri dahi ibrâz-ı mu’âvenet eder. Hâmisen, 
mazlumîn ve bî-gayr-ı hakkın azl olunan azalarına ibrâz-ı muâve-
net eder. Sâdisen, muallimlerin vezâif ve hukukunu ve mücâzât-ı 
te‘dibeye dair ve mer‘iyyü’l-icra olan nizâmatını evrâk-ı matbua 
ile tefsîr eder. Sâbian, efkâr-ı umûmiye ile hükümet-i muhtereme 
ye karşı icâb-ı takdirinde protesto ve kendisini efkâr-ı hamiyetper-
verânesine müracaat eder.” (Doç. Dr. N. Fahri TAŞ)583

Siyak u sibâk 

Sözde baş ve son uygunluğu, tutarlılık. Bir sözün, yazının, ifa-
denin öncesi ve sonrasıyla tutarlılığı, bütünlüğü. Bir şeyin ken-
dinden öncekine ve sonrakine uygunluğu. Bağlam. (Contekst). 
“Siyak ve sibak” şeklinde de söylenmektedir.

 ÖRNEKLER:

“Tabii röportajın yazılmayan kısmına vâkıf olamadığımız için 
sözün siyak ve sibakını bilemiyoruz.” (E. DUMANLI)584

“Kur’ân ayetleri, siyak ve sibaklarına dikkat edilmeden ele 
alınıp değerlendirilirse hata edilir. Çünkü Kur’ân’da ele alınan bir 
konu, Kur’ân’ın değişik yerlerinde, değişik buudlarıyla anlatılır.” 
(F. GÜLEN)585 
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Suâl-i mukadder 
Bir konuda mutlaka sorulması gereken, sorulması beklenen 

soru. Sorulma ihtimali yüksek olan soru. 
 ÖRNEKLER:
“‘Ey millet, biz sana yalan söylemeyeceğiz’! Bunu dedin mi, bi-

liyorum arkasından ne geleceğini, onu da bekliyorum. Sormazsa 
eğer hatır gönül ederek, ben soruyorum, mukadder suali”. (Y. 
Nuri ÖZTÜRK)586

“Bu büyük cümle, çok küçük küçük cümleleri tazammun etmiş-
tir. Evet, bu cümle mâkabliyle bağlı değildir, müste’nifedir; vazi-
fesi mukadder bir suali cevablandırmaktır. Mukadder sual ise, 
sekiz sualin memzuc ve macunudur.” (Bediüzzaman Said Nursi)587

Şehvet-i kelâm
Konuşmaya karşı duyulan şiddetli arzu, aşırı istek. Söz söy-

lemenin çekiciliği. Kendini sözün çekiciliğine kaptırarak konuş-
mada aşırıya gitme isteği.

 ÖRNEKLER:
“Mitingler, popülizme zemin hazırlıyor. Hatip, kitlenin nabzına 

göre şerbet verirken kitlenin kuyruğuna takılmış oluyor. Eskilerin 
‘şehvet-i kelâm’ dediği dilin ucuna gelen sözün çekiciliği ile mu-
hakemesini kaybediyor ve bazen çizmeyi aşıyor.” (M. TÜRKÖNE)588

“Papa 16. Benedictus, Türkiye’nin AB üyeliğine karşıdır. Onun 
AB ülkelerinde Türkiye’ye karşı sert rüzgârlar estirmek için, tepki-
lere çanak tutacak laflar etmesi olasılığı da düşündürüyor. Yani... 
Serinkanlı olmak ve 16. Benedictus, -eğer çanak tutarsa- o çanağı 
doldurmamak lazım. Kısacası... Bu ziyaret süresince ‘şehvet-i ke-
lam’dan, Türkçesiyle ‘söz şehveti’ çekiminden uzak durmak gere-
kiyor.” (G. CİVAOĞLU)589

Tadil-i erkân 
1. Namazın kıyam, rükû ve secde gibi rükünlerini (kısımla-

rını) acele etmeksizin, âdap ve usûlüne uygun olarak, hakkını 
vererek yerine getirme. 2. Bir insanın yapacağı işleri ve işlerin 
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kısımlarını birbirinden ayırarak, işin her bir kısmını özenle ve 
sırası ile yapması. 

 ÖRNEKLER:

“Müslümanlar işlerini, Alaturka usûlü değil, namazda yaptık-
ları gibi tadil-i erkânla, düzenli ve özenerek yapmalıdırlar.” (İ. 
ASLAN)590

“Hz. Peygamber, bir keresinde mescitte tadil-i erkâna uyma-
dan namaz kılan bir sahabeye: ‘Dön yeni baştan kıl, çünkü sen 
namaz kılmadın’! buyurdu. İbadetlerini veya yaptıkları işleri ger-
çekte yapıp yapmadıklarını anlamak isteyen veya yaptıklarından 
sonuç almak isteyenler, bu hadis-i şerif üstünde çokça düşünmeli-
dirler.” (İ. ASLAN)591 

Tali-i ma’kus

Ters giden, uğursuz talih. 

Talih-i ma’kus veya makûs talih şeklinde yazılması daha 
sonra ortaya çıkmıştır ve günümüzde daha çok bu şekilde kul-
lanılmaktadır

“‘Mâkûs tâlii’ hâlâ O’nun yakasını bırakmamıştır, hâlâ hük-
münü icrâ etmektedir.” (D. HOCAOĞLU)592

“Ne var ki; bütün bu beklenmedik ve Orta Asya Müslümanlığı-
nın kara bahtı ve makûs tali’ini teşkil eden komünistik uygula-
malar Üstadı, hiçbir zaman bir hayal kırıklığına düşürmediği gibi, 
komünizmin yıkılacağına olan dağlar kadar imanından da hiçbir 
şey kaybettirmemiştir.” (Prof. Dr. Z. KİTAPÇI)593

Tama-ı hâm 

Olmayacak şeyler peşinde koşmak.

ÖRNEKLER:

“Kara Mustafa Paşa ise, kendisinin hem sözünü dinleyen, hem 
de akıl hocası olan Reisülküttâp vazifesi gören Mustafa lalasının 
dalkavukluğuna ve kendi hırsına kapılarak ‘tama-ı ham’ (olma-
yacak istek) belasına tutuldu ve bencilliğinin bir eseri olarak Ya-
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nık Kalesinin zaptından vazgeçerek niyetini Viyana Kalesi’ne çe-
virdi’” (Silahtar Tarihi) 594

[Gelibolulu Mustafa Alî] “Gazneliler’in zeval sebebini üç mad-
dede özetler: a) Tama-ı hâm (olmayacak istekler)’da bulunma-
ları. b) Sultan Mesud’un yerli yersiz, Selçukîler’in üzerine asker 
göndermesi. c) Hüsrev Melik’in ağırbaşlılığından istifade eden 
kadınlar ve hizmetkârların devlet işlerine karışması neticesi ma-
kamların sık sık değişmesi, büyüğün küçüğün belli olmaması, zen-
ginlerin fakir ve şehzadelerin sarayda esir olmalarıdır.” (Yrd. Doç. 
Dr. Abubekir S. YÜCEL) 595

Tazallüm-i hâl 

Kendine yapılan bir hâlden, hareketten dolayı sızlanmak. Hâ-
linden şikâyet etmek. 

 ÖRNEKLER:

“‘Bir daha seçilemem ki kardeşim’ şikâyetini, (tazallum-ı hali-
ni!) her sohbetinde tekrar edip durur...” (A. SELİM)596

“Zulüm ve gadr ile hukuku ihlal edilmiş, haysiyet ve şerefleri 
payimal edilmiş mazlumların, huzurunuzda tazallum-ı hal eden 
biçarelerin, şu fani dünyada haklarını alabilmek için başvurabile-
cekleri tek yer mahkemelerdir.” (Nur Arşivi)597 

Tecâhül-i ârif 

Edebiyatta, bir anlam inceliği meydana getirmek ya da bir 
nükte yapmak amacıyla bilinen bir şeyi bilmezlikten gelme sa-
natı. Bilinen bir gerçeği, bir nükteye  dayanarak bilmiyormuş 
gibi söylemektir. 

Aşağıdaki beyitte şair, kendi iradesi ile sevdiği halde, bilerek 
günahsız olduğunu ifade ederek, tecâhül-i ârif yapıyor:

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım

    Nahifî 
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Örnek bir hikâye:

Abbasi halifelerinden Mansur, ölen amcası kızını gömülmek 
üzere hazırlanan mezarın başında cenazenin gelmesini hüzünle 
beklerken; Arapların zarafetiyle ünlü şairi Ebu Dulâme huzurun-
da bulunuyordu. Halife, mezarı göstererek dedi ki:

- Ya Ebu Dulame, burası için ne hazırladın?

Şair şu cevabı verdi:

- Halifenin amcası kızını!

Halife, bu cevap üzerine, hüzünlü olduğu halde güldü.

Fıkradan anlaşılacağı üzere, Halife, “Burası için ne hazırladın” 
demekle, “akıbet ölüp kabre girdiğin zaman, işine yarayacak salih 
amelin var mı?” demek olduğu bilindiği halde, şair, tecahül-i arif 
yaparak yukarıdaki cevabı vermiştir.598 

ÖRNEKLER:

“Milyonlarca Iraklı mı yanlış haykırıyor; yoksa Başbakan ve 
Dışişleri Bakanı mı ‘tecâhül-ü ârif’ yapıyor?” (C. İLHAN)599

“‘Tecahül’, cahil gibi görünmek anlamında olup; tek sözcükle 
‘bilmezlenmek’ bu kavramı çok güzel karşılar. Bilmezlenmeyi Ne-
dim gibi nükteli yaparsanız ‘tecahül-i arifane’ sanatı olur: Bir 
sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakiz-edâ/ İznin olursa eğer bir de 
Nedim-i Şeyda.” (M. ULUĞTEKİN) 600

Vak’a-yı âdiye 
Sıradan işler, sıradanmış gibi görünen işler. Vukuat- ı ȃdiye’ 

nin tekil hali.
ÖRNEKLER:
“Halef-selef iki Deniz Kuvvetleri komutanına suikast girişimi 

soruşturması da devam ediyor. Normal bir ülkede deprem etkisi 
yapardı, ancak bizde vaka-yı adiye muamelesi görüyor.” (B. KO-
RUCU)601

“Fakat yönetmenin genel izleyiciyi tek kelimeyle ‘sinir eden’ 
tavrı, işaretler’de de olduğu gibi yine devrede. O da, bunca fan-
tastik ögeyi, masalsı yaratığı dünyaya indiren yönetmenin aynı 
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zamanda onlara vaka-yı adiye muamelesi yapması.” (N. Bengisu 
KARACA)602

Vasf-ı mümeyyiz
Ayırt edici, ayırıcı vasıf.
ÖRNEKLER:
“Buna karşılık İslâm inancı, dînî tebliğler içinde geçmiş hiçbir 

örneği olmayan, kendisinden sonra da hiçbir yenilemeye ihtiyaç 
duyurmayacak olan, mütekâmil ve büyük bir din olduğu için ken-
disine hiçbir yeni şey eklenemeyecek olan ebedî bir yenilik getir-
miştir. Çünkü o, insanın ölümsüz sıfatına, onun mümeyyiz vasfı 
ve kendinden ayrılmaz özelliğine hitap etmektedir ki, bu da so-
rumlu tutulacak olan akıldır.” (Dr. M. TEVFİK)603

Vaz’-ı cedid
Yeni bir şey bulmak, keşfetmek.
İslam âleminin ilerlemesi için düşünce ve araştırma çabası 

nereye yoğunlaşmalı: Kadim olanı, yani İslam Medeniyetinin as-
lını oluşturanı mı aramalı, yoksa tamamen yeni şeyler mi ortaya 
koymaya çalışmalı? 

“Kadim” olan nedir? Eskilerin yaptıkları mı, yoksa, eskile-
rin de kendisinden beslendiği kaynak veya değerler mi? Eğer, 
“kadim”den kastımız, “eski” olan, “eskilerin yaptığı gibi”, “ata-
larımızın dediği gibi” olanı aramak ise burada yanılgıya düşer, 
“devrini doldurmuş olanı” aramış oluruz. Yok ama “kadim”den 
kastımız, bize ait olan, zaman bakımından evrensel ve kendisin-
den hayat ve gelecek türetilebilecek olan ise; bu, geleceğimizi 
inşa etmekte bize yol gösterir ve “inşa edici” olur. 

Belki gerekli olan, “kadim” olandan, “yeni” olanın türetilmesi 
ve her ikisinin de birbirlerinden beslenecek şekilde, eş zamanlı 
olarak yürümesidir. 

 ÖRNEKLER:
“Kadim olanı keşfetmek, yeni olanı ortaya koymak belki 

daha güç ve fakat hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki çok daha asil 
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bir çabadır! Tarih, bugüne değin, kadim olanı keşfetmek için 
çaba sarf etmeyen hiçbir toplumun yeni birşey ortaya koyabildiği-
ne tanıklık etmedi… İşte zaten bu yüzden bu toprakların çocukla-
rının öncelikli görevi vaz-ı cedid değil, keşf-i kadim olmalıdır!” 
(D. CÜNDİOĞLU)604

“Artık yeni bir din getirmeye gerek olmadığı gibi, eskiyi olduğu 
gibi diriltmek de söz konusu değildir. Olması gereken yeni şeyler 
icat etmek, fakat bunu yeni bir din noktasına vardırmadan yap-
maktır. Bunun adı tecdiddir. Eğer yeni bir din getirmek olursa, 
bu ibda çağının, yani risalet çağının işidir. Fakat yeni hiçbir şey 
söylemeden, eskiyi olduğu gibi diriltmek de ihyacılığı sürdürmek 
olacaktır. Şu halde dinin itikat, ibadet ve ahlak hükümlerinde ibda 
çağının getirdiklerini sürdürmek (keşf-i kadim), hukuk ve siyaset 
alanında ise -ihya çağını da aşarak- yenilikler yapmak (vaz-ı ce-
did) lazımdır.” (İ. ELİAÇIK)605 

Ve mine’l-garaib
Şaşılacak şeylerden. Garabet bir durum. Şaşılacak kadar ga-

rip, acayip.
 ÖRNEKLER:
“Kazınmış da olsa kitabe yok, bir fotoğrafı yok, kaynak diye 

verdikleri Evliya Çelebi’de yok, Yavuz’un Türkçe şiiri yok, o yok, 
bu yok ama ortada koskocaman bir yalan fırıl fırıl dolanıyor. Ve 
mine’l-garaib.” (M. ARMAĞAN)606

Vukuat-ı âdiye
Alışılagelmiş, sıradan olay, olaylar. Vak’ay-ı âdiye’nin çoğul 

hali. 
ÖRNEKLER:
“NYT genel yayın yönetmeninin başını yiyen bu iki hata, bizde 

neredeyse `vukuat-ı adiye`den sayılıyor...” (T. KIVANÇ)607

“Hiç şüpheniz olmasın ki, eğer bir ‘‘vukuat-ı adiye’’ değil de 
‘‘siyasi intikam’’ (!) söz konusuysa, bırakın Benelüks krallığını, 
tüm Avrupa’da aşırı sağ tekrar yelken şişirecek.” (H. ULUENGİN)608
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Zann-ı galib 
Hakikate en yakın olan zan. Üstün gelen kanaat, ağır basan 

inanç, güçlü sezgi, kuvvetle tahmin etme, büyük ihtimal. Günü-
müzde yaygın olarak zann-ı galip şeklinde de kullanılmaktadır 
ki, doğrusu yukarıda yazıldığı gibidir.

 ÖRNEKLER:
 “Zannın ikinci kısmı, fiilen başka çıkış yolu olamadığı durum-

lardaki zandır. Mesela mahkemelerde davalı hakkında gerekli de-
liller ve incelemeler yapıldıktan sonra, zannı galibe göre hüküm 
verilir. Çünkü mutlak gerçeği bilmek mümkün olmadığından şa-
hitlerin ifadesi ve delillerin yeterliliğine göre bir karar verilmek 
zorundadır ve galip zanna göre karar verilir. Bu yönüyle insanlar 
arasındaki birçok muamelatta zannı galibe göre hüküm vermek 
zorunluluğu vardır ve bu gayet doğaldır.” (M. ÇELEBİ)609

Zevk-i selîm 
Doğru ve mükemmel zevk. Zevklerin en kâmil ve yüce olanı. 
ÖRNEKLER:
“Uzun yazmaktan kaçınmalı, maksattan uzaklaşılmamalı ve 

zevk-i selîme hitap etmelidir.” (İ. PALA)610

“Akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim. Bu formüle göre yeni 
insanlar, yeni şehirler, yeni mekânlar paylaşan bir yapı inşa etmek 
zorundayız.” (H. DURSUN)611


