TELVÎN

Nihad Tarlan, Þeyhî Divanýný Tetkik adlý incelemesinde (Ýstanbul 1964) Þeyhî’nin
þiirlerindeki âyet ve hadislere telmihler
baþta olmak üzere diðer telmihleri tesbit
ederek açýklamýþtýr. Divan incelemelerine
bu gözle bakýldýðýnda Türk edebiyatýnýn
telmih malzemesi þeklinde kullandýðý öðelerin çoðu ortaya çýkar.
Ýktibasla îrâd-ý mesel ve tazminin telmihten farký ilkinde âyet veya hadisin ibaresinin bütünüyle veya kýsmen metne aktarýlmasý, ikincisinde atasözünün bazý deðiþiklerle zikredilmesi ve tazminde ise alýntýnýn þiir olmasýdýr. Telmihte ise bunlarýn
hepsine sadece iþaret edilir. Ancak bu iþaretlerin açýk veya kapalý olmasýna göre iki
tür telmihten söz edilebilir. Birincisinde
beyitte telmih edilen unsura delâlet eden
uygun bir kelime yer alýr. Neþâtî’nin, “Hâl-i
dili ne yâr ü ne aðyâr ile söyleþ / Ferhâd-ý
belâ-keþ gibi kûhsâr ile söyleþ” beytinde
Ferhâd ve kûhsâr kelimeleri telmihin kaynaðýný göstermektedir: Aþký uðruna daðlarý delen Ferhad’ýn macerasý. Ýkincisinde
telmih edilen husus kapalý olduðundan
okuyucunun onu bulmasýyla ortaya çýkar.
Þeyhî’nin, “Zaîf ü acz ile sýkl-i tekellüfâta
hamûl / Zalûm ü cehl ile himl-i emânete
hammâl” beytinde Ahzâb sûresinin, “Biz
emaneti taþýmayý göklere, yere, daðlara
teklif ettik. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Ýnsan onu yüklendi. Çünkü insan
pek zalim, çok cahildir” meâlindeki 72. âyetine telmih bulunduðunu Kur’an kültürüne vâkýf olan kiþiler anlar. Ayrýca burada insanoðlunun emaneti kabul etmesinin cehaletinden kaynaklandýðýna iþaret eden
nükte vardýr.
Telmihin belâgat kitaplarýndaki Türkçe
örneklerinden biri olan Nâbî’nin, “Ey nâme sen ol mâh-likadan mý gelirsin / Ey
hüdhüd-i ümmîd Sabâ’dan mý gelirsin”
beytinde hüdhüd ve Sebe kelimeleri zikredilerek Süleyman-Belkýs kýssasý hatýrlatýlmakta ve Kur’an’da yer aldýðý gibi Hz.
Süleyman’ýn Sabâ Melikesi Belkýs ile hüdhüd aracýlýðýyla haberleþmesine gönderme yapýlmaktadýr. Fuzûlî’nin “Su Kasidesi”ndeki, “Hayret ilen parmaðýn diþler kim
etse istimâ / Parmaðýndan verdiði þiddet
günü ensâra su” beytinde ise Peygamber’in Tebük Gazvesi sýrasýnda parmaklarýndan su akýtmasý mûcizesine telmih vardýr. Ziyâ Paþa’nýn terkibibendinde yer alan,
“Bir abd-i Habeþ dehre olur baht ile sultan / Dahhâk’in eder mülkünü bir Gâve perîþan / Tezkîr olunur la‘n ile Haccâc ile Cengiz / Tebcîl edilir Nûþirevân ile Süleyman”
mýsralarýndan birincisinde kölenin bile sultan konumuna yükselebileceðini ifade eden

baht açýklýðý deyimine yahut Hârûnürreþîd’in Mýsýr’ýn idaresini siyahî bir köle olan
Sühayb’e vermesi olayýna; ikinci beyitte
Ýran mitolojisindeki zalim hükümdar Dahhâk ile onu tahtýndan indirdiði için zulme
baþ kaldýran kahramanlarýn timsali olan
demirci Gâve’nin mücadelesine; üçüncü
beyitte zulmüyle anýlan Haccâc ile Cengiz’e; dördüncü beyitte Ýslâm’dan önce
adaletle hükmeden Ýran Þahý Nûþirevân’a
ve Hz. Süleyman’a telmih bulunmaktadýr.
Kýrýmlý Rahmî’nin, “Âbisten-i safâ vü kederdir leyâl hep / Gün doðmadan meþîme-i þebden neler doðar” beytinin ikinci
mýsraý “gün doðmadan neler doðar” atasözünün kýsmî iktibasý veya irsâl-i mesele örnek sayýlabileceði gibi beytin tamamý “el-leyletü hublâ” (geceler gebedir) Arap
atasözüne telmihtir. Divan þairleri arasýnda þiirlerinde telmihe en çok yer veren sanatkârlardan biri de Nâilî’dir (DÝA, XXXII,
315).
Fars edebiyatýnda genel özellikleri pek
deðiþmeyen telmih Ýslâmî ve millî-hamâsî olmak üzere iki tür malzemeye dayanmaktadýr. Millî ve hamâsî telmih daha çok
Þâhnâme kaynaklý olup Sâmânîler döneminden, hatta Gazneliler’in ilk yýllarýndan
itibaren görülmeye baþlanmýþtýr. Irak ekolüne baðlý þairler bu tip telmihlere fazla
baþvurmamakla birlikte Hint ekolü þairlerinin þiirlerinde millî ve hamâsî telmihler vardýr. Sebk-i Horasânî’ye mensup þairler Ýslâmî telmihleri çok kullanmýþ, XII.
yüzyýldan itibaren Ýslâmî ilimlerin geliþmesiyle bu kullaným artmýþtýr. Evhadüddîn-i Enverî, Senâî, Ferîdüddin Attâr, Sa‘dî-i Þîrâzî ve Hâfýz-ý Þîrâzî þiirlerinde Ýslâmî telmihlere yer veren isimlerin baþýnda
gelir. Bu hususta Fars edebiyatýnda Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin özel bir yeri vardýr. Fars þiirinde Ýslâmî telmihler gazel ve
mesnevilerde, millî ve hamâsî telmihler
daha çok kasidelerde görülmektedir. Sîrûs Þemîsâ, Ferheng-i Telmî¼ât, Ýþârât-ý
Esâ¹îr, Dâstânî, TârîÅî, Me×hebî der
Edebiyyât-ý Fârsî adýyla telif ettiði sözlükte (Tahran 1366) Arap, Fars ve Türk
edebiyatýnda kullanýlan telmihleri Farsça
örneklerle derlemiþtir.
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Hakk’ýn tecellîlerinin farklýlaþmasý ile
kulun halinin devamlý deðiþmesi
anlamýnda bir tasavvuf terimi.
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Sözlükte “renklenmek, boyanmak” anlamýndaki telvîn ile “yerleþmek, karar kýlmak, sabit olmak” anlamýndaki temkîn
tasavvuf literatüründe fenâ-beka, sekrsahv, cem‘-fark gibi karþýt terimler olarak
kullanýlmýþtýr. Telvîn ve temkin bazý eserlerde televvün-temekkün diye geçer. Serrâc’ýn, “Telvîn kulun hallerinde deðiþiklik
göstermesidir” þeklindeki tanýmý (el-Lüma‘,
s. 357) sûfîlerce kabul görmüþtür. Kuþeyrî’ye göre telvîn sâlikin halinin farklý sûretler
kazanmasý, bir halden daha yüksek veya
düþük bir hale bürünmesi, bir sýfattan baþ409
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ka bir sýfata intikal etmesidir. Sâlik Hakk’a
vuslatý gerçekleþtirince temkin sahibi olur.
Vuslatýn alâmeti sâlikin kendinden tamamen geçmesi, beþerî ve nefsânî kayýtlardan kurtulmasýdýr. Bu hal kulda devamlý
olursa o kiþiye “mütemekkin” denilir. Buna
göre telvînden sonraki temkin hali cem‘den sonra fark, sekrden sonra sahv, fenâdan sonra beka hali gibidir. Telvîn hal sahiplerinin, temkin hakikat ehlinin sýfatýdýr.
Kul sülûk yolunda bulunduðu müddetçe
telvîn ehlidir (mütelevvin, mülevven). Kuþeyrî, þeyhi Ebû Ali ed-Dekkak’tan rivayetle Hz. Mûsâ’nýn telvîn ehli olduðunu, Tûr
daðýnda Allah’ýn kelâmýný iþittiðinde halinin deðiþtiðini ve yüzünü bir nikabla örtme ihtiyacý duyduðunu, Hz. Peygamber’in
ise temkin ehli olup mi‘racda temaþa ettiklerinden etkilenmediðini, Hz. Yûsuf’u
gören Züleyha’nýn diðer kadýnlarýn aksine
temkin makamýnda bulunduðunu söyler
(Risâle, s. 211-213). Cüneyd-i Baðdâdî’ye,
“Daha önceleri ilâhileri dinlediðinde coþardýn, þimdi ise sâkinsin, yerinde duruyorsun” denildiðinde onun, “Þu daðlara bakýyor ve onlarý hareketsiz sanýyorsun, halbuki onlar bulutlar gibi geçip gitmektedir”
meâlindeki âyetle (en-Neml 27/88) cevap
vermesi telvînden sonra temkin mertebesine erdiði þeklinde yorumlanmýþtýr. Hallâc-ý Mansûr’un bu iki terime temas eden
ilk sûfîler arasýnda yer aldýðý kaydedilir.
Temkin halinin devamý konusunda sûfîler iki görüþ beyan etmiþtir. Bu halin devamýnýn mümkün olmadýðýný söyleyenler
Hz. Peygamber’in ashabýna, “Benim yanýmda bulunduðunuz hal üzerinde kalsaydýnýz melekler size gelir ve elinizi sýkardý”
demesini (Müslim, “Tevbe”, 3) delil göstermiþlerdir. Temkin halinin devamýnýn mümkün olduðunu savunanlar ise hakikat ehlinin hallerle (tavârik) deðiþme vasfýný aþtýðýný, daha yüksek makamlara ulaþtýðýný
belirtirler. Hücvîrî Hakk’a giden yolu makam, hal ve temkin þeklinde üç kýsma ayýrýr. Makam telvîn ile temkin arasýnda bulunur. “Mânevî yoldaki menzil” anlamýna
gelen makamýn ötesine geçmek mümkün
iken temkinin ötesine geçmek imkânsýzdýr. Zira temkin son mertebe olup ilâhî huzurda karar kýlmaktýr. Makamlar telvîne
sebep yahut vesile olur. Hz. Mûsâ’ya, “Nalýnlarýný çýkar ve asâyý at” buyurulmasý (Tâhâ 20/12), “menzil ve makamlarý geçerek
temkine ulaþýnca senin için telvînin sebepleri ortadan kalkar” demektir. Velâyetin
baþlangýcý talepte bulunmak, ortasý sülûk
makamlarýnýn gerektirdiði hallerle hallenmek (telvîn), sonu ise ilâhî huzurda sâbitkadem olmaktýr (temkin).
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Ebû Hafs Þehâbeddin es-Sühreverdî telvîn ehlini üç gruba ayýrýr. Sûfînin telvîni
kalbini bulmakla, mutasavvýfýn telvîni kalp
mertebesinden nefis mertebesine inip nefsini görmekle gerçekleþir. Sûfî ve mutasavvýflara benzemeye çalýþanlarýn (müteþebbih) telvîni yoktur. Çünkü telvîn hal sahiplerine ait bir özelliktir (Avârif, s. 85-86).
Sühreverdî kalp ehli sûfîlerin telvîninin sýfat tecellîlerinin sonucunda ortaya çýktýðýný, bu sûfîlere peygamberlerin mânevî
kemallerinin zuhur etmediðini söyler. Kalp
perdelerini yýrtýp ruhlarýný Hakk’ýn zâtî nuruna kavuþturan temkin ehli ise zât tecellîlerine mazhar kýlýnýr ve kurbiyet makamýna ulaþýr. Hakk’ýn zâtýnda bir deðiþme olmadýðýndan onlar için telvîn ortadan
kalkmýþtýr. Telvîn sadece nefiste ve tezkiye edilen kalpte meydana gelir, ruh için telvîn söz konusu deðildir. Hâce Abdullah-ý
Herevî’ye göre müridin temkini sülûkteki
kastýnýn doðruluðu, sâlikin temkini mâsivâdan alâkanýn kesilmesi, ârifin temkini
varlýk nuruna mazhar olarak talep edilen
bütün mertebelerin üzerinde bulunmasýdýr (Menâzilü’s-sâirîn, s. 133).
Serrâc, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî ve Abdürrezzâk el-Kâþânî gibi sûfîler telvînin
temkinden üstün bir hal sayýldýðýný söylemiþlerdir. Serrâc, sûfîlerden bir grubun telvîni “halin deðiþmesi” deðil “hakikatin alâmeti” þeklinde tarif ettiðini söyler (el-Lüma‘, s. 357). Ýbnü’l-Arabî, sûfîlerin çoðunluðuna göre eksik bir hal kabul edilen telvîni sahibinin muhakkik ve kâmil olma makamýna ulaþtýðýnýn alâmeti sayar. Ona göre telvîn makamý asýl ve üstündür. Çünkü
bu mertebedeki kul, “O her gün bir þe’ndedir” âyetinde ifade edildiði üzere (er-Rahmân 55/29) Allah’ýn sýfat tecellîlerine tecelligâh olur. Bu sebeple telvîn ilâhî bir sýfattýr ve kemale iþaret eder. Hakk’ýn sýfat
tecellîleri dâimî ve sonsuz olduðuna göre
insanýn bu tecellîlere mazhar kýlýnmasý da
ayný þekilde sonsuzdur. Sâlik telvînindeki
istikrarý ölçüsünde kemal sahibidir. Buna
“temkinde telvîn” denir ki temkin de esasen budur. Çünkü temkini olmayan kimsede telvîn meydana gelmez. Ýbnü’l-Arabî
telvînin ilâhî geniþliðin delili, varlýkta bir
þeyin tekrarlanmamasýnýn ilâhî geniþliðin
bir gereði olduðunu bilen kimsenin varlýk
âleminde telvînden baþka bir þey göremeyeceðini belirtir. Zira Hakk’ýn “bir” olan varlýðý ilâhî geniþlikten ötürü mertebelerde
farklý farklý tecelli ederek çoðaldýðýndan
telvînde temkin ehli sürekli biçimde çoklukta birliði, birlikte çokluðu gören kimse-

dir (Fütûhât-ý Mekkiyye, IX, 249-252). Abdülkerîm el-Cîlî telvînde temkin ehlinin
melâmetîler olduðunu, onlarýn bütün iþlerinde Hakk’ý vekil edindiklerini, kulluk
ölçüsüne göre hareket ettiklerini, âhiret
için olaný dünyada gizlediklerini söyler. Kâþânî’ye göre telvîn ve temkin zâhirî, bâtýnî
ve cem‘î tecellîlerin mertebelerinden ibarettir. Necmeddîn-i Dâye telvîni setr, temkini tecellî haliyle açýklamýþtýr.
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Sözlükte “tâzim ve senâ etmek” anlamýndaki temcîd minarelerde ezandan ayrý olarak Allah’a yapýlan dua, tazarru ve münâcâtlar hakkýnda kullanýlýr. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle baþlayýp ramazanýn teravih kýlýnan ilk gecesine kadar yatsý namazýnýn ardýndan, ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler tarafýndan halkýn iþtirakiyle minarede okunurdu. Temcîd sahur vaktinde okunduðundan halk arasýnda
“sahur” mânasýna da gelir. Cami ve tekkelerde temcîde çýkmak ve temcîd okuyacak topluluðu yönetmek müezzinlerin ve
zâkirlerin önemli görevlerindendi. Mehmed
Zihni Efendi, Ni‘met-i Ýslâm’da temcîdin
Sultan Nâsýrüddin’in emriyle baþladýðýný ve
gecenin son üçte birinde okunduðunu yazar. Nâsýrüddin, Memlük Hükümdarý I. Baybars’ýn oðlu el-Melikü’s-Saîd Berke Han’dýr

