TELHÝS

sýna son verilip sarayla sadrazam arasýndaki mektuplaþmayý yürütmek için Mâbeyn-i Hümâyun Baþkâtipliði adýyla yeni
bir teþkilât kuruluncaya kadar yerine getirdiler. Telhisler 1834’ten sonra yerini tamamen arz tezkiresine (tezkire-i ma‘rûza)
býrakmýþtýr (bk. ARZ). Telhisler içerik ve
istatistik açýsýndan incelendiðinde gerçek
yönetimi elinde tutanýn padiþah ve çevresi olduðu görülür, sadrazam ise çoðunlukla uygulamayla ilgilenmiþtir. Bu durum
teþkilâtla ilgili Kanûn-ý Osmânî’nin önemli bir maddesiyle çeliþmekteydi; bu madde sadrazamýn önerilerinin reddedilmesini kesinlikle yasaklýyordu (Lutfi Paþa, s. 7).
Sadrazamlar zamanla bu rollerin yeniden
daðýtýmýna rýza göstermiþ ve her konuda
sultanýn onayýna baþvurmak gerektiðini
anlamýþtý. Baðýmsýzlýklarý azaldýðý ölçüde
(özellikle de Paþakapýsý’nýn [Bâbýâli] kurulmasýndan sonraki dönemde devlet yönetim merkezinin saraydan uzaklaþtýðý devrelerde) yazdýr-

Orhonlu, Osmanlý Tarihine Ait Belgeler,
s. XXV-XXVII; Murphey, XLIII/171 [1979],
s. 547-571). Telhis mecmualarýnýn hangi
amaçla ve hangi ilkelere göre düzenlendiði bilinmemektedir. Her ne þekilde olursa olsun ilk örnekleri telhis mekanizmasýnýn oluþmasýyla ayný zamanda ya da ondan az sonra ortaya çýkmýþtýr. Fakat ardýndan bunlarý derleyenlerin ve istinsah
edenlerin gayreti azalmýþ, artýk bu türden
eserlerin hazýrlanmasýna çaba sarfedilmemiþtir. Telhisler Osmanlý tarihinin en önemli kaynaklarý arasýnda yer almaktadýr, çünkü imparatorluk yönetiminin en üst kademelerindeki karar verme mekanizmalarýna bunlar sayesinde ulaþýlmaktadýr. Bunun dýþýnda telhisler yardýmýyla sultanla
sadrazamýn iliþkisi, sadrazamlýk dairesi, o
dönemin devlet ve ordu teþkilâtýnýn iþleyiþi, Osmanlý dýþ politikasý ve stratejik düþünce biçimi de ayrýntýlý þekilde incelenebilmektedir.
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dýklarý telhislerin sayýsý da artmýþtýr.
Telhisler ve hatt-ý hümâyunlar çoðunlukla iki biçimde saklanmaktaydý. Herhangi bir dilekçeye, baþvuruya vb. eklenmiþ
olanlar ana konuyu iþleyen belge ile birlikte çok deðiþik kalemlere intikal ediyordu. Bundan dolayý merkezî arþivde bunlara çeþitli tasniflerde rastlanýr (meselâ Ruûs Kalemi tarafýndan üretilmiþ belgeler
içinde pek çok telhis bulunmaktadýr; BA,
A.RSK, Dosya, nr. 1). Diðer grubu, kaleme
alýnmasý ve hatt-ý hümâyunun yazýlmasý
dýþýnda kâtiplik iþlemi gerektirmeyen telhisler oluþturmaktadýr. Bazý verilere göre
bu telhisler reîsülküttâba emanet edilmiþti, o da bunlarý küçük torbalarda (kese) saklýyordu. Hükümdarlarýn “beyaz üzere” hatlarý bile sultanýn dairesinde deðil reîsülküttâbýn gözetiminde divanda, daha
sonralarý Bâbýâli’ye baðlý arþivde muhafaza ediliyordu. Uzunçarþýlý’ya göre reîsülküttâb beyaz üzere yazýlanlarla telhisler
üzerine yazýlan hatt-ý hümâyunlarý birbirinden ayýrýyordu; her ay birikenleri ayrý
torbalara koyuyor, bu torbalarý aðzýný mühürleyip sandýklara yerleþtiriyordu (Merkez ve Bahriye, s. 77-78; krþ. Ahýshalý, s.
177-179). Eðer hükümdar eski hatlarý görmek isterse sadrazam aracýlýðýyla ondan
alýnýyor ve ardýndan geri gönderiliyordu. O
çaðýn arþivcilik sisteminin nisbeten geliþmiþ olmasýna karþýlýk pek çok telhis günümüze müstakil halde deðil bir araya getirilmiþ þekilleriyle mecmua halinde ulaþmýþtýr (bunlarýn Ýstanbul kütüphanelerinde ve arþivlerinde sayýsý yirmiyi biraz geçer:
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Sekkâkî’nin Miftâ¼u’l-£ulûm’unun
belâgata dair üçüncü bölümünün
Hatîb el-Kazvînî
(ö. 739/1338)
tarafýndan yapýlan muhtasarý
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(bk. KAZVÎNÎ, Hatîb;
MÝFTÂHU’l-ULÛM).

Sözlükte “bir þeyi hatýrlatmak, bir inancý, duygu ve düþünceyi aþýlamak” anlamýndaki telkýn (Türkçe’de halk arasýnda “talkýn” þeklinde de söylenir), fýkýh terimi olarak ölüm döþeðindeki kiþiye (muhtazar)
kelime-i tevhidi veya kelime-i þehâdeti hatýrlatmayý ve cenazenin defnedilmesinin
ardýndan bir kiþinin kabrin baþýnda yüksek sesle ölüye iman esaslarýný hatýrlatmasýný ifade eder. Ayrýca fýkýh eserlerinde,
had gerektiren bir suç ikrarýnda bulunan
kiþinin bu ikrarýndan dönüp had cezasýndan kurtulmasýný saðlayacak ifadelere yönlendirilmesiyle, bir davanýn görülmesi sýrasýnda hâkimin taraflardan birini veya þahitleri belirli bir delil yahut ifade biçimine
yönlendirmesinden söz edilirken telkin kelimesi ve türevleri kullanýlýr.
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(bk. HÜSEYÝN EFENDÝ, Hezarfen).
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Fýkýh eserlerinde ölüm döþeðindeki kiþiye telkinin nasýl yapýlacaðý hususunda bazý açýklamalar mevcuttur. Telkinin hastanýn sevip saydýðý kiþilerden ve mümkünse vârisleri arasýnda yer almayan biri tarafýndan yapýlmasý, bu esnada hastanýn
bunalýp rahatsýz olmasýna, bir tepkide bulunmasýna yol açacak davranýþlardan, ýsrarcý tutumlardan kaçýnýlmasý, hastadan
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Ölüm döþeðindeki kiþiye
kelime-i tevhidi,
definden sonra ölüye
iman esaslarýný hatýrlatma.
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se) des Grosswezirs Sinån Pa{a an Sultan Muråd III., Hamburg 1967.

TELHÎSÜ’l-BEYÂN

˜

TELKÝN
( +> ) א

Kur’ân-ý Kerîm’de yer almayan telkin kelimesi farklý türevleriyle hadislerde geçmektedir. Telkinin dayanaðýný oluþturan,
“Ölülerinize lâ ilâhe illallah demeyi telkin
edin” meâlindeki hadiste mevcut (Müslim,
“Cenâ,iz”, 1-2) “ölüleriniz” ifadesi âlimlerin büyük çoðunluðu tarafýndan -naslardaki (meselâ ez-Zümer 39/30) benzer durumlar dikkate alýnarak- mecaz anlamýnda yorumlanýp “ölmek üzere olanlarýnýz”
þeklinde anlaþýlmýþ, aklî melekeleri yerinde olup konuþma yeteneðini kaybetmemiþ ölüm döþeðindeki kiþiye kelime-i tevhidin telkin edilmesi sünnet veya müstehap kabul edilmiþtir. Ýbn Hazm gibi bazý
âlimler bu sözün emir kipiyle ifade edildiði
gerekçesiyle telkini vâcip görmüþtür. Telkinin amacý hastanýn tevhid inancýný dile
getirerek hayata veda etmesini saðlamaktýr. Hadisin bu þekilde anlaþýlmasýnda, “Kimin son sözü lâ ilâhe illallah olursa o kiþi
cennete girer” meâlindeki hadisle (Ebû
Dâvûd, “Cenâ,iz”, 20) Hz. Peygamber’in bu
yöndeki bazý uygulamalarý etkili olmuþtur.
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tevhid veya þehâdet sözünü okumasýný istemek yerine yanýnda bu cümleleri onun
duyacaðý þekilde ve en fazla üç defa okumakla yetinilmesi, hastanýn bunlarý bir defa okumasý halinde telkine son verilmesi
âlimlerin çoðunluðu tarafýndan benimsenen tavsiyelerdir. Bazý âlimler, ilgili hadisin
zâhirini dikkate alarak telkine “Muhammedün Resûlullah” sözünü ilâve ederken
bazýlarý buna gerek olmadýðýný belirtmiþtir.
Müslüman toplumlarýn çoðunda ve özellikle Türkiye’de definden sonra telkin uygulamasý ise þöyledir: Definden sonra iyi
hal sahibi bir kimse ölünün baþ ucunda yüzüne karþý ayakta durarak ona ismi ve annesinin ismiyle (isimleri bilmiyorsa “Ey Havvâ oðlu Abdullah!” diye) üç defa seslenir. Ardýndan, “Üzkür mâ künte aleyhi min þehâdeti en lâ ilâhe illallah …” (“Hayatta iken benimsediðin þu hususlarý hatýrla …”) ifadesiyle
baþlayan bir ibareyi okur. Bu ibarede Allah’tan baþka tanrý bulunmadýðý, Muhammed’in O’nun elçisi olduðu, cennet ve cehennemin, yeniden diriliþin gerçekliði, kýyametin vuku bulacaðý, Allah’ýn kabirde
yatanlarý yeniden dirilteceði; ölen kiþinin
dünyada iken rab olarak Allah’ý, din olarak
Ýslâm’ý, peygamber olarak Muhammed’i,
imam olarak Kur’an’ý, kýble olarak Kâbe’yi
ve kardeþ olarak müminleri seçtiði hatýrlatýlýr. Ardýndan üç defa, “Yâ abdallah! Kul
lâ ilâhe illallah” (‘Ey Allah’ýn kulu, lâ ilâhe illallah’, de!) sözünden sonra yine üç defa, “Rabbim Allah, dinim Ýslâm, peygamberim Muhammed’dir. Ey rabbim! Sen onu tek baþýna býrakma, vârislerin en hayýrlýsý sensin”
anlamýndaki Arapça ibareyi tekrar eder.
Bazý hadis ve fýkýh eserlerinde bu uygulamanýn dayanaðý þeklinde gösterilen rivayetlerin zayýflýðý konusunda ittifak edilmiþse de konuya iliþkin tartýþmalarýn daha ziyade bu rivayetler etrafýnda cereyan
ettiði görülmektedir. Hz. Peygamber’in bir
cenazenin gömülmesinden hemen sonra
geri dönmeyip bir süre daha mezar baþýnda beklediði ve cemaate, “Kardeþiniz için
yüce Allah’tan maðfiret, onun için sebat
dileyin, o þimdi sorguya çekilmektedir” dediði (Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”, 73), cenazelerin ardýndan dua ve istiðfarda bulunduðu
bilinmektedir. Fakat rivayetlerde bir telkin uygulamasýndan söz edilmemekte, bu
konuda merfû olarak sadece Ebû Ümâme el-Bâhilî’den bir rivayet nakledilmektedir. Buna göre Ebû Ümâme, öldüðü zaman kendisine Resûl-i Ekrem’in ölülere
yapýlmasýný emrettiði gibi davranýlmasýný
vasiyet etmiþ ve onun þöyle buyurduðunu

söylemiþtir: “Kardeþlerinizden biri ölüp de
kabrini düzlediðiniz zaman içinizden biri
onun mezarýnýn baþýnda durup þöyle desin: ‘Ey falan (kadýnýn) oðlu filân!’ O muhakkak duyar, fakat cevap veremez. Sonra yine, ‘Ey falan (kadýnýn) oðlu filân!’ desin. Ölü, ‘Bizi irþat ettin, Allah’ýn rahmeti
üzerine olun’ der, fakat siz duyamazsýnýz.
Sonra þöyle desin …” Hadisin bundan sonraki kýsmýnda telkinin nasýl yapýlacaðýna
dair ayrýntýlarla Münker ve Nekir’in kendisine telkin yapýlan ölüye dair ifadeleri yer
almaktadýr (Taberânî, VIII, 249-250). Bu rivayette açýklanan telkinle müslüman toplumlarda fiilen uygulanan telkin þekli arasýnda bazý farklýlýklar vardýr.
Hadis ve fýkýh âlimlerince hem senedinde hem metninde birçok zaaf tesbit edilen bu rivayetin zayýf olduðu belirtilmiþ, bu
sebeple definden sonra telkin iþleminin
meþruiyeti âlimler arasýnda tartýþýlmýþtýr.
Bazý âlimler, baþka delillerle desteklendiðini söyledikleri bu rivayetle fezâil konusunda amel edilebileceðini, diðer bir kýsmý bu nitelikteki bir hadisle teklifî bir hükmün sabit olamayacaðýný ileri sürmüþ, bazýlarý da kesin bir hüküm vermekten kaçýnmýþtýr. Meselenin ölen kiþilerin hayattakilerin sözlerini duyup duymayacaðýna,
yaþayan kiþilerin tasarruflarýnýn ölüye fayda saðlayýp saðlamayacaðýna ve kabir azabýnýn sabit olup olmadýðýna dair özellikle
Ehl-i sünnet ile Mu‘tezile arasýnda cereyan eden kelâm tartýþmalarýyla doðrudan
ilgisi vardýr. Birçok âlim, meþruiyeti konusundaki delilleri metodolojik bakýmdan yetersiz görmekle birlikte Ehl-i sünnet’e ters
düþmemek için bu uygulamayý onaylamayý veya en azýndan buna karþý çýkmamayý
tercih etmiþ görünmektedir. Meselâ bazý
Hanefî eserlerinde telkinin ölüye bir fayda vermeyeceðinin belirtilmesine, hatta
bazý kaynaklarda telkin yapýlmayacaðý hususu zâhirü’r-rivâye görüþü diye kaydedilmesine raðmen doktrindeki baskýn görüþ bunun sünnet veya mekruh olmayýp
mubah olduðu, dolayýsýyla yapýlmasýnýn veya terkedilmesinin tavsiye edilmeyeceði
yönündedir. Bu yaklaþýmda Mu‘tezile ile
Ehl-i sünnet karþýtlýðýnýn etkisinin bulunduðu Hanefî eserlerinde açýkça belirtilmektedir. Konuya Mâlikî ve Hanbelî ilim çevrelerinin yaklaþýmý da bu þekildedir. Ancak
bazý kaynaklarda Mâlikîler’den Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî, Ýbnü’l-Hâc, Kurtubî ve Seâlibî gibi âlimlerin bu uygulamayý müstehap
gördükleri, Medine, Kurtuba ve Merv’deki
uygulamanýn da bu yönde olduðunu söyledikleri kaydedilir. Hanbelî kaynaklarýn-

da definden sonra telkinin hükmüyle ilgili
Ahmed b. Hanbel’den ve diðer imamlardan açýk bir beyan gelmediði, sadece bu
uygulama kendisine sorulduðunda Ahmed
b. Hanbel’in bunu Ebü’l-Mugýre’nin ölümünden sonra Þamlýlar’ýn yapmaya baþladýðýný, baþka yerde böyle bir uygulamanýn bulunmadýðýný söylediði kaydedilir. Buna raðmen Hanbelî fakihlerinin bir kýsmý
telkini müstehap, bir kýsmý mubah görmektedir. Ýbn Teymiyye telkinin vâcip olmadýðý hususunda icmâ edildiðini, bunun
dýþýnda mekruh, müstehap ve mubah þeklinde üç görüþ bulunduðunu, doðrusunun
üçüncü görüþ olduðunu belirtmektedir.
Ýbn Teymiyye mekruh hükmünü içinde
Mâlikîler’in de yer aldýðý bir grup âlime atfetmektedir. Ýbn Kayyim el-Cevziyye de Hz.
Peygamber’in böyle bir uygulamasýna rastlanmadýðýný, bu konuda rivayet edilen hadisin zayýflýðý hususunda ittifak edildiðini, ayrýca baþka sahih delillerle de çatýþtýðýný söylediði halde uygulamayý özü itibariyle meþrû gördüðünü belirten ifadeler
kullanmaktadýr.
Definden sonra telkin uygulamasýný en
çok savunanlar Þâfiî âlimleridir. Bu konuda Ýmam Þâfiî’den açýk bir beyan nakledilmemiþ olsa da baþta Mütevellî, Gazzâlî,
Ýbnü’s-Salâh, Râfiî, Nevevî ve Ýbn Hacer
olmak üzere Þâfiî âlimlerinin büyük çoðunluðu, Ebû Ümâme hadisinin zayýf olmakla birlikte baþka delillerle desteklendiðini ileri sürüp bu uygulamayý müstehap görmüþtür. Destek olarak getirdikleri deliller arasýnda, “Hatýrlat, zira hatýrlatma müminlere fayda verir” meâlindeki
âyet (ez-Zâriyât 51/55), kabrine konulan
kulun dönüp giden yakýnlarýnýn ayak seslerini duyduðuna (Buhârî, “Cenâ,iz”, 68;
Müslim, “Cennet”, 70-72), Hz. Peygamber’in Bedir’de öldürülen müþriklere seslenmesine (Buhârî, “Megazî”, 8; Müslim,
“Cennet”, 76-77) dair hadisler, sahâbenin
defnin ardýndan ölünün kabri üzerinde bu
þekilde telkin verilmesini müstehap gördüðüne dair Saîd b. Mansûr’un Damre b.
Habîb’den zayýf bir senedle naklettiði mevkuf bir rivayetle (Þevkânî, IV, 101) Amr b.
Âs’ýn defnedildikten sonra mezarý baþýnda bir süre beklenilmesi yönündeki vasiyeti (Müslim, “Îmân”, 192) zikredilebilir. Bu
âlimler ayrýca, bu iþlemin ilk asýrlardan itibaren bir itirazla karþýlaþýlmadan uygulanmasýný bunun doðruluðu için kuvvetli bir
delil kabul eder. Bunlardan bir kýsmý telkinin meþruiyetini temellendirme baðlamýnda, “Ölülerinize lâ ilâhe illallah sözünü
telkin ediniz” hadisinin hakikat mânasýn405
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da olduðunu ileri sürmüþse de bu görüþ
Þâfiî âlimlerinin çoðunluðu tarafýndan bile kabul görmemiþtir. Hanefîler’den Ýbnü’lHümâm da hadisin gerçek anlamýnda kabul edilebileceði yönünde deliller getirmekte ve açýklamalar yapmaktadýr. Þâfiîler’den Ýzzeddin Ýbn Abdüsselâm ile Emîr esSan‘ânî ve Azîmâbâdî gibi âlimler ise definden sonra telkin uygulamasýnýn þer‘î
dayanaktan yoksun bir bid‘at olduðu görüþündedir. Çaðdaþ ulemâdan Nâsýrüddin
el-Elbânî gibi Selefî eðilimli bazý âlimlerle
Vehhâbî geleneðine mensup kiþi ve gruplar bu uygulamaya þiddetle karþý çýkmakta, çeþitli delillerle bunun bid‘at olduðunu
ortaya koymaya çalýþmaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Taberânî, el-Mu£cemü’l-kebîr (nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), VIII, 249-250; Ýbn Hazm, el-Mu¼allâ
(nþr. Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî), Beyrut
1405/1984, V, 157; Gazzâlî, Ý¼yâß, Kahire 1358/
1939, IV, 450, 476; Muvaffakuddin Ýbn Kudâme,
el-Mu³nî, Riyad 1401/1981, II, 450, 506; Ýzzeddin Ýbn Abdüsselâm, Kitâbü’l-Fetâvâ (nþr. Abdurrahman b. Abdülfettâh), Beyrut 1406/1986, s. 95;
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, et-Te×kire fî a¼vâli’l-mevtâ ve umûri’l-âÅire (nþr. Ebû Süfyân
Mahmûd b. Mansûr), Medine 1417/1997, I, 61-64,
177-180; Nevevî, el-Mecmû£: Þer¼u’l-Mühe××eb
(nþr. M. Necîb el-Mutîî), Cidde 1980, V, 101-105,
273-275; Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, Mecmû£atü’lfetâvâ (nþr. Enver el-Bâz – Âmir el-Cezzâr), Riyad
1426/2005, XXIV, 296-299; Ýbnü’l-Hâc el-Abderî,
el-MedÅal, Kahire 1401/1981, III, 264-266; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-me£âd, I, 522-524; Ýbn
Hacer el-Askalânî, TelÅî½ü’l-¼abîr (nþr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd – Ali M. Muavvaz), Beyrut 1419/
1998, II, 240-244, 310-311; Ýbnü’l-Hümâm, Fet¼u’l-šadîr, Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), II, 68-69; Þemseddin es-Sehâvî, el-Î²â¼ ve’ttebyîn bi-mesßeleti’t-telš¢n (a.mlf., Æurretü’l-£ayn
içinde, nþr. Nizâm Ya‘kubî), Beyrut 1426/2005,
s. 145-242; Hattâb, Mevâhibü’l-celîl (nþr. Zekeriyyâ Umeyrât), Riyad 1423/2003, III, 22-24; Þirbînî, Mu³ni’l-mu¼tâc, I, 330, 367; Ali el-Karî, Fet¼u bâbi’l-£inâye (nþr. M. Nizâr Temîm – Heysem
Nizâr Temîm), Beyrut 1418/1997, I, 428; Buhûtî,
Keþþâfü’l-šýnâ£ (nþr. Ebû Abdullah M. Hasan),
Beyrut 1418/1997, III, 119, 209-213; Emîr esSan‘ânî, Sübülü’s-selâm (nþr. Fevvâz Ahmed ezZemerlî – Ýbrâhim M. el-Cemel), Beyrut 1412/
1991, II, 184-185; Tahtâvî, ¥âþiye £alâ Merâšý’lfelâ¼, Bulak 1318, s. 366-368; Þevkânî, Neylü’lev¹âr, Kahire, ts. (Mektebetü ve Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî), IV, 101-102; Mustafa b.
Ýbrâhim el-Kerîmî, Nûrü’l-yaš¢n fî mesßeleti’t-telš¢n (Ahmed b. Zeynî Dahlân, ed-Dürerü’s-seniyye
fi’r-reddi £ale’l-Vehhâbiyye içinde), Kahire 1991,
s. 90-118; Muhammed b. Muhammed el-Cemâlî
es-Siyâmî, Teb½ýratü’l-müßminîn fi’sti¼bâbi’t-telš¢n (a.e. içinde), s. 131-136; Osman b. Ömer esSûmâlî, et-Tebyîn fî edilleti’t-telš¢n (haz. Abdünnâsýr Ali Hüseyin), [baský yeri yok] 1428; M. Nâsýrüddin el-Elbânî, A¼kâmü’l-cenâßiz ve bide£uhâ, Beyrut 1388/1969, s. 14, 168; a.mlf., Ýrvâßü’l³alîl fî taÅrîci e¼âdî¦i menâri’s-sebîl, Beyrut
1399/1979, III, 149-150, 203-205; Abdullah b.
Muhammed Hammâdî, Þer¼u’½-½udûr bi-beyâni

406

bide£i’l-cenâßiz ve’l-šubûr: Fetâvâ ehlü’l-£ilm fî
a¼kâmi’l-cenâßiz ve’l-šubûr, Kahire 1420/2000,
s. 230-250, 455-460; Ali Hasan Ali Abdülhamîd
el-Halebî, el-Æavlü’l-mübîn fî Ša£fi ¼adî¦eyi’t-telš¢n ve išraßû £alâ mevtâküm Yâsîn, Medine 1409;
Ali Çolak, “Ölmek Üzere Olan Kiþiye ve Mezardaki Ölüye Yapýlan Telkin ile Ýlgili Rivayetler”,

Çukurova Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, IV/2, Adana 2004, s. 201-222; “Ýhtiçâr”, Mv.F,
II, 78-79; “Telkýn”, a.e., XIII, 290; “Cenâ,iz”, a.e.,
XVI, 42-43; “Mevt”, a.e., XXXIX, 256-259; Sâlihî
Kirmânî, “Telkýn”, DMT, V, 76.

ÿHacý Mehmet Günay

–

TELKÝN
( +> ) א

—

Râvinin gaflet yüzünden
güvenilirliðini kaybetmesine yol açan
zabt kusuru için kullanýlan
hadis terimi.
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Sözlükte “bir sözü veya düþünceyi baþkasýna aþýlamak, zihnine sokmak” anlamýndaki telkýn terim olarak “bir râvinin hâfýza bozukluðu, dalgýnlýk veya gevþekliðinden (gaflet) yararlanarak sened veya metin yönünden kendisiyle ilgisi olmayan bir
hadisi, ‘Bu hadisi sen rivayet ettin’ gibi
sözlerle kabullenmesini saðlamak” demektir. Râvinin telkini kabullenmesine telakkun denir; hadis münekkitleri bu durumu
“lukkýne fe telakkane” (telkine mâruz kaldý ve
telkini kabul etti) gibi sözlerle ifade ederler.
Râvide aranan iki temel özellikten biri olan
zabtýn bulunmasý için râvinin rivayetleri iyi
ezberlemesi, kitabýndaki rivayetleri iyi korumasý ve her zaman daima dikkatli davranmasý þarttýr. Telkin râvinin bu þartý taþýmadýðýný, dolayýsýyla güvenilirliðini yitirdiðini gösteren on temel rivayet kusurundan (metâin-i aþere) biridir. Râvinin telkine kapýlmasý daha çok hâfýza kaybý, bunama ve körlük gibi ârýzalar ya da dikkatsizlik ve gevþeklikten kaynaklanýr. Bunun dýþýnda râvinin “asl” denilen rivayet kaynaðýndan uzak kalmasý, aile fertleri veya kâtibi, arkadaþý gibi yakýnlarý tarafýndan bu
kaynaða müdahale edilmesi yahut kendisine ait olmayan bir nüshadan hadis nakletmesi de önemli telkin sebepleridir. Simâk b. Harb, Atâ b. Sâib, Ebân b. Ebû
Ayyâþ, Saîd b. Ebû Arûbe, Ýbn Ebû Zi’b,
Hammâd b. Seleme, Hârice b. Mus‘ab,
Abdullah b. Lehîa, Þerîk b. Abdullah, Yezîd
b. Hârûn, Abdürrezzâk b. Hemmâm esSan‘ânî, Osman b. Heysem, Ârim el-Basrî, Süveyd b. Saîd, Hiþâm b. Ammâr ve
Süfyân b. Vekî‘ gibi birçok râvi telkine mâruz kalmýþtýr.
Râviler bazan mezhep taassubu, kýskançlýk veya düþmanlýk gibi sebeplerle, bazan

da ilim ve zabt durumlarýný tesbit etmek
amacýyla telkine muhatap olmuþlardýr. Ýbnü’l-Ciâbî’nin kendisine gelip bir kese dirhem veren bir grup Þiî’nin sözüne uyarak,
“… ve Emîrü’l-mü’minîn Ali b. Ebû Tâlib
söylendiðine göre Baðdat’a gelmiþtir” diye
Hz. Ali’yi Baðdat’a gelen muhaddisler arasýna kaydetmesi ve arkasýndan, “Kitabýna
eklediðin bu haberi sana kim verdi?” diye
soranlara gelen Þiî grubu kastederek “þu
adamlar” cevabýný vermesi (Hatîb, TârîÅu
Ba³dâd, I, 90) mezhep taassubundan kaynaklanan bir telkin örneðidir. Telkin, bir
râvinin ezberinde veya kitabýndaki rivayetleri ne kadar bildiðini ve ne ölçüde aslýna
uygun þekilde koruduðunu tesbit yöntemi olarak da kullanýlmýþtýr. Katâde b. Diâme, Ebü’l-Esved ed-Düelî ve Seleme b.
Alkame’nin, “Arkadaþýnýn rivayette bulunurken yalan söyleyip söylemediðini anlamak istersen ona telkinde bulun” þeklindeki sözü (Hatîb, el-Kifâye, s. 180) bu duruma iþaret eder. Buhârî’nin Baðdat’a ilk
gidiþinde, ilim ve hýfz derecesini ölçmek
için kalabalýk bir mecliste sened ve metinleri birbirine karýþtýrýlmýþ 100 hadisin on
kiþi tarafýndan onar onar kendisine telkin
edilmesi bu amaca yöneliktir. Sâbit el-Bünânî, Ebân b. Ebû Ayyâþ, Muhammed b.
Aclân, Mûsâ b. Dînâr, Ebû Nuaym Fazl b.
Dükeyn, Hasan b. Süfyân ve Ebû Ca‘fer elUkaylî gibi muhaddisler de ayný maksatla
telkine tâbi tutulmuþtur.
Pek çok örneði bulunmakla birlikte telkine râvinin ilim ve zabt durumunu, dikkat ve titizliðini belirlemek gibi meþrû bir
gaye dýþýnda baþvurulmasý hoþ karþýlanmamýþ, hatta rivayetler üzerinde yapýlan
kasýtlý deðiþiklikler bir tür hadis uydurma
olarak kabul edilmiþtir (Ýbn Hacer el-Askalânî, s. 43). Abdân el-Ahvâzî hadis râvilerine böyle telkinlerde bulunan Abdülvehhâb b. Atâ’yý bundan menetmiþ, Muhammed b. Aclân kendisini telkin yoluyla sýnamak isteyen öðrencilerine beddua etmiþ, Yahyâ b. Maîn bu yolla hýfzýný denemek istediði Fazl b. Dükeyn’in fiilî saldýrýsýna uðramýþtýr (Þemseddin es-Sehâvî, I,
276-277, 355). Telkin hadisin metniyle ilgili olabileceði gibi isnadýyla da ilgili olabilir.
Daha çok mevkuf bir hadisi merfû, mürsel
bir hadisi mevsul hale getirmek amacýyla
yapýlan bu telkinlere mâruz kalan râviler
arasýnda Süfyân b. Vekî‘ ve Hiþâm b. Ammâr zikredilebilir. Simâk b. Harb’in her zaman Ýkrime’den rivayet ettiði bir sözü için,
“Ýbn Abbas’tan naklen deðil midir?” þeklinde telkinde bulunanlara “evet” demesi
isnadla ilgili telkinin örneðidir (Fesevî, III,
209). Hadislerde telkin konusu daha çok

