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TELVÎN

Ebû Hafs Þehâbeddin es-Sühreverdî tel-
vîn ehlini üç gruba ayýrýr. Sûfînin telvîni
kalbini bulmakla, mutasavvýfýn telvîni kalp
mertebesinden nefis mertebesine inip nef-
sini görmekle gerçekleþir. Sûfî ve muta-
savvýflara benzemeye çalýþanlarýn (müte-
þebbih) telvîni yoktur. Çünkü telvîn hal sa-
hiplerine ait bir özelliktir (Avârif, s. 85-86).
Sühreverdî kalp ehli sûfîlerin telvîninin sý-
fat tecellîlerinin sonucunda ortaya çýktý-
ðýný, bu sûfîlere peygamberlerin mânevî
kemallerinin zuhur etmediðini söyler. Kalp
perdelerini yýrtýp ruhlarýný Hakk’ýn zâtî nu-
runa kavuþturan temkin ehli ise zât te-
cellîlerine mazhar kýlýnýr ve kurbiyet ma-
kamýna ulaþýr. Hakk’ýn zâtýnda bir deðiþ-
me olmadýðýndan onlar için telvîn ortadan
kalkmýþtýr. Telvîn sadece nefiste ve tezki-
ye edilen kalpte meydana gelir, ruh için tel-
vîn söz konusu deðildir. Hâce Abdullah-ý
Herevî’ye göre müridin temkini sülûkteki
kastýnýn doðruluðu, sâlikin temkini mâsi-
vâdan alâkanýn kesilmesi, ârifin temkini
varlýk nuruna mazhar olarak talep edilen
bütün mertebelerin üzerinde bulunmasý-
dýr (Menâzilü’s-sâirîn, s. 133).

Serrâc, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî ve Ab-
dürrezzâk el-Kâþânî gibi sûfîler telvînin
temkinden üstün bir hal sayýldýðýný söyle-
miþlerdir. Serrâc, sûfîlerden bir grubun tel-
vîni “halin deðiþmesi” deðil “hakikatin alâ-
meti” þeklinde tarif ettiðini söyler (el-Lü-
ma‘, s. 357). Ýbnü’l-Arabî, sûfîlerin çoðun-
luðuna göre eksik bir hal kabul edilen tel-
vîni sahibinin muhakkik ve kâmil olma ma-
kamýna ulaþtýðýnýn alâmeti sayar. Ona gö-
re telvîn makamý asýl ve üstündür. Çünkü
bu mertebedeki kul, “O her gün bir þe’nde-
dir” âyetinde ifade edildiði üzere (er-Rah-
mân 55/29) Allah’ýn sýfat tecellîlerine te-
celligâh olur. Bu sebeple telvîn ilâhî bir sý-
fattýr 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 esa-
sen budur. Çünkü temkini olmayan kimse-
de 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 göreme-
yeceðini belirtir. Zira Hakk’ýn “bir” olan var-
lýðý ilâhî geniþlikten ötürü mertebelerde
farklý farklý tecelli ederek çoðaldýðýndan
telvînde temkin ehli sürekli biçimde çok-
lukta birliði, birlikte çokluðu gören kimse-

dir (Fütûhât-ý Mekkiyye, IX, 249-252). Ab-
dülkerîm el-Cîlî telvînde temkin ehlinin
melâmetîler olduðunu, onlarýn bütün iþ-
lerinde Hakk’ý vekil edindiklerini, kulluk
ölçüsüne göre hareket ettiklerini, âhiret
için olaný dünyada gizlediklerini söyler. Kâ-
þânî’ye göre telvîn ve temkin zâhirî, bâtýnî
ve cem‘î tecellîlerin mertebelerinden iba-
rettir. Necmeddîn-i Dâye telvîni setr, tem-
kini tecellî haliyle açýklamýþtýr.
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Türk dinî mûsikisi formlarýndan.
˜ ™

Sözlükte “tâzim ve senâ etmek” anla-
mýndaki temcîd minarelerde ezandan ay-
rý olarak Allah’a yapýlan dua, tazarru ve mü-
nâcâtlar hakkýnda kullanýlýr. Üç aylarda re-
cebin ilk gecesiyle baþlayýp ramazanýn te-
ravih kýlýnan ilk gecesine kadar yatsý na-
mazýnýn ardýndan, ramazanda ise sahur-
dan sonra müezzinler tarafýndan halkýn iþ-
tirakiyle minarede okunurdu. Temcîd sa-
hur vaktinde okunduðundan halk arasýnda
“sahur” mânasýna da gelir. Cami ve tekke-
lerde temcîde çýkmak ve temcîd okuya-
cak 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 ya-
zar. Nâsýrüddin, Memlük Hükümdarý I. Bay-
bars’ýn oðlu el-Melikü’s-Saîd Berke Han’dýr

ka bir sýfata intikal etmesidir. Sâlik Hakk’a
vuslatý gerçekleþtirince temkin sahibi olur.
Vuslatýn alâmeti sâlikin kendinden tama-
men geçmesi, beþerî ve nefsânî kayýtlar-
dan kurtulmasýdýr. Bu hal kulda devamlý
olursa o kiþiye “mütemekkin” denilir. Buna
göre telvînden sonraki temkin hali cem‘-
den sonra fark, sekrden sonra sahv, fenâ-
dan sonra beka hali gibidir. Telvîn hal sa-
hiplerinin, temkin hakikat ehlinin sýfatýdýr.
Kul sülûk yolunda bulunduðu müddetçe
telvîn ehlidir (mütelevvin, mülevven). Ku-
þeyrî, þeyhi Ebû Ali ed-Dekkak’tan rivayet-
le Hz. Mûsâ’nýn telvîn ehli olduðunu, Tûr
daðýnda Allah’ýn kelâmýný iþittiðinde hali-
nin deðiþtiðini ve yüzünü bir nikabla ört-
me ihtiyacý duyduðunu, Hz. Peygamber’in
ise temkin ehli olup mi‘racda temaþa et-
tiklerinden 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 coþar-
dýn, þimdi ise sâkinsin, yerinde duruyor-
sun” denildiðinde onun, “Þu daðlara ba-
kýyor ve onlarý hareketsiz sanýyorsun, hal-
buki onlar bulutlar gibi geçip gitmektedir”
meâlindeki âyetle (en-Neml 27/88) cevap
vermesi telvînden sonra temkin mertebe-
sine erdiði þeklinde yorumlanmýþtýr. Hal-
lâc-ý Mansûr’un bu iki terime temas eden
ilk sûfîler arasýnda yer aldýðý kaydedilir.

Temkin halinin devamý konusunda sû-
fîler iki görüþ beyan etmiþtir. Bu halin de-
vamýnýn mümkün olmadýðýný söyleyenler
Hz. Peygamber’in ashabýna, “Benim ya-
nýmda bulunduðunuz hal üzerinde kalsay-
dýnýz melekler size gelir ve elinizi sýkardý”
demesini (Müslim, “Tevbe”, 3) delil göster-
miþlerdir. Temkin halinin devamýnýn müm-
kün olduðunu savunanlar ise hakikat eh-
linin hallerle (tavârik) deðiþme vasfýný aþ-
týðýný, daha yüksek makamlara ulaþtýðýný
belirtirler. Hücvîrî Hakk’a giden yolu ma-
kam, hal ve temkin þeklinde üç kýsma ayý-
rýr. Makam telvîn ile temkin arasýnda bu-
lunur. “Mânevî yoldaki menzil” anlamýna
gelen makamýn ötesine geçmek mümkün
iken temkinin ötesine geçmek imkânsýz-
dýr. Zira temkin son mertebe olup ilâhî hu-
zurda karar kýlmaktýr. Makamlar telvîne
sebep yahut vesile olur. Hz. Mûsâ’ya, “Na-
lýnlarýný çýkar ve asâyý at” buyurulmasý (Tâ-
hâ 20/12), “menzil ve makamlarý geçerek
temkine ulaþýnca senin için telvînin sebep-
leri ortadan kalkar” demektir. Velâyetin
baþlangýcý talepte bulunmak, ortasý sülûk
makamlarýnýn gerektirdiði hallerle hallen-
mek (telvîn), sonu ise ilâhî huzurda sâbit-
kadem olmaktýr (temkin).
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Dinî mûsikinin birçok formunda olduðu
gibi temcîd de Anadolu’da daha basit bir
þekilde icra edilmiþtir. Çorum bölgesinde
okunan bestenigâr temcîdin güftesi Eþ-
refoðlu Rûmî’ye aittir. “Mevlâm, dâim Al-
lah” sözleriyle baþlayan ve, “Kamu aylar ka-
mu yýldýz / Âh ederim gece gündüz” güfte-
sinin okunmasýnýn ardýndan ramazanýn ilk
on beþ gününde, “Þükür yine geldi mâh-ý
mübârek”, son on beþ gününde “Yöneldi
gitmeye yoktur karârý” güfteleri muhay-
yer kürdî makamýndaki melodinin üzeri-
ne okunarak temcîde ilâve edilirdi. Bazan
temcîd ilâhi ve na‘tlarla uzatýlabilirdi.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Mehmed Zihni Efendi, Ni‘met-i Ýslâm: Kitâbü’s-
Salât, Ýstanbul 1326, s. 50; Suphi Ezgi, Türk Mu-
sikisi Klasiklerinden Temcit-Na‘t-Salât-Durak, Ýs-
tanbul 1945, s. 4-7; a.mlf., Nazarî-Amelî Türk Mu-
sikisi, Ýstanbul, ts., III, 67-72; Nuri Özcan, Onse-
kizinci Asýrda Osmanlýlar’da Dînî Mûsýkî (dok-
tora tezi, 1982), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, I,
19-20; Recep Tutal, Türk-Din Musikisinde Na‘t,
Tesbih ve Temcidler (yüksek lisans tezi, 1994), MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; Cemaleddin Ser-
ver Revnakoðlu, “Minare Musikimizde Temcîd’-
ler”, Tarih Konuþuyor, sy. 36, Ýstanbul 1967, s.
2996-3000; Pakalýn, III, 451 (Çorum’da temcîdle
ilgili bilgiler Hâfýz Receb Camcý’dan alýnmýþtýr).

ÿUbeydullah Sezikli

– —
TEMELLÜK ve TESÂHÜB KAYDI

Yazma veya basma eserlerin
herhangi bir yerinde

kime ait olduðunu belirten kayýt.
˜ ™

Temellük ve tesâhüb kayýtlarýnýn ne za-
mandan beri kitaplara konulduðu bilinme-
mektedir, ancak bu kayýtlarýn kitap tarihi
kadar eski olduðu söylenebilir. Matbaanýn
icadýndan önceki dönemlerde kitaplar bü-
yük emek ve masraflarla elde edildiðin-
den çok deðerliydi ve bir kitaba sahip bu-
lunmak bir imtiyaz sayýlýrdý. Bu sebeple ki-
taplarýn baþkasýna intikal etmesini önle-
mek amacýyla bazý tedbirlere baþvurulmuþ-
tur. Ortaçað Avrupasý’nda belirli sayýdaki
kitaplar sadece önemli merkezlerin kütüp-
hanelerinde yer alýr ve çalýnmamasý için
zincirlerle raflara baðlanýrdý. Ýslâm dün-
yasýnda daha ilk asýrlardan itibaren baþ-
ta Kur’ân-ý Kerîm olmak üzere çeþitli alan-
larla ilgili kitaplarýn yazýlmasýndan sonra
bunlarýn sahipleri, kitaplarýna deðiþik dil-
lerde ve farklý ifadelerle bazý kayýtlar yaz-
ma ve iþaretler koyma ihtiyacý duymuþ-
lardýr. Bu tür kayýtlarýn Ýslâm coðrafyasý-
nýn deðiþik yörelerinde birçok þekli bu-
lunmaktadýr. Bunlarýn belli baþlýlarýný þöy-
lece sýralamak mümkündür:
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Temellük ve tesâhüb kayýtlarý önemli ta-

rihî ve biyografik bilgiler içermesinin ya-
nýnda kitabýn macerasýný da ortaya koyabi-
lir. Meselâ Konya Mevlânâ Müzesi Kütüp-
hanesi’nde 2105 numarada kayýtlý Dîvân-ý
Kebîr yazmasýnýn baþýnda, “Sâhibühû es-
Sultân Bâyezîd b. Muhammed Han hulli-
de mülkühû” kaydý bulunmakta ve hemen
altýnda “Bâyezîd b. Muhammed el-muzaf-
fer dâimâ” ibaresini taþýyan mühür yer al-
maktadýr. Bu kayýtlar, eserin Yýldýrým Baye-
zid’in kitaplarý arasýnda olduðunu ve ora-
dan Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’ne inti-
kal ettiðini göstermektedir. Ayný kütüpha-
nede 1692 numarada kayýtlý Yâr Alî-i Þîrâ-
zî’nin (ö. 812/1409) Leme¼ât adlý Farsça
eserinin baþýnda birkaç temellük kaydýn-
dan baþka Konya Âsitânesi postniþini II.
Bostan Çelebi’nin (ö. 1117/1705) “Min kü-
tübi’l-abdi’l-fakýr Bostân b. Abdülhalîm el-
Mevlevî” kaydý mevcuttur. Yine bu tür kayýt-
lar kitap sahibinin sosyal durumunu, mes-
leðini, meþrebini ve kimliðini gösterebilir.
Bunun bir örneði, yine Mevlânâ Müzesi Kü-
tüphanesi’nde 85 numarada kayýtlý Câ-
mi£u’l-esrâr adlý tamamlanmamýþ Arap-
ça tefsirin baþýnda yer alan, “Temellekehû
el-fakýr ileyhi sübhânehû ve teâlâ eþ-Þeyh
Halîl Baba b. eþ-Þeyh Kasým Baba min Hu-
lefâ-yi Hacý Bayrâm-ý Velî kaddese’llahu
sýrrehü’l-âlî” þeklindeki kayýttýr. Yazma bir
kitap hükümdar veya þehzadenin kütüp-
hanesine intikal ettiðinde üzerine genelde
baþkasý tarafýndan temellük kaydý yazýlýr.
Bu kayýtlar bazan siyasî tarih, edebiyat ta-
rihi ve kültür tarihi açýsýndan bazý ipuçlarý
verebilir. Meselâ Süleymaniye Kütüphane-
si’nde kayýtlý (Fâtih, nr. 2888) Mašålât-ý
Þems-i Tebrîzî’yi 789 (1387) yýlýnda te-
mellük eden Müstencid b. Sâtý‘ b. Hasan
el-Mevlevî, bu yazmanýn Sultan Veled’in
halifesi Hüsâmeddin Hüseyin oðlu Muham-
med Müneccim tarafýndan Gevher Þad ad-
lý bir hattata yazdýrýldýðýný, Hüsâmeddin
Hüseyin ve oðlu Muhammed Müneccim’in
kendisinin üstadý olduðunu temellük kay-
dýnda belirtmektedir. Müstencid ise 805’-
te (1402) Timur’un ölümüyle yerine geçen
oðlu Halil Sultan’ýn Anadolu’ya gitmesine
izin verdiði kimsedir.

(1277-1279). Kandil ve Kadir gecelerinde
temcîde çýkanlarýn sayýsý artar, temcîd oku-
nurken minarenin altýnda toplanan insan-
lar okunan temcîd hakkýnda yorumlar ya-
parak âdeta bir mûsiki meclisi oluþturur-
lardý. Üç aylarda düzenli biçimde sürdürü-
len temcîdin üç aylar dýþýnda özel gece-
lerde okunduðu yerler de vardýr.

Temcîd þu þekilde icra edilir: Bir kiþinin,
“Yâ hazreti mevlâm” þeklindeki giriþinden
sonra üç defa kelime-i tevhid çekilir. Ar-
dýndan peygamberlerden bazýlarýnýn ismi
zikredilir ve Hz. Muhammed’e salâtü se-
lâm getirilir. Daha sonra Allah’ýn isimleri-
ni ihtiva eden Kur’an âyetlerinden biri oku-
nur; bunu bir beyitten ibaret münâcât ve-
ya na‘týn okunmasý takip eder. Hep birlik-
te “ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîn” de-
nilip ardýndan bir kiþi tarafýndan fâtiha çe-
kildikten sonra yine bir kiþinin, “Mâ kâne
Muhammedün ebâ ehadin ...” (...) veya
“Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti ammâ ya-
sifûn ...” (...) diye baþlayan âyeti okuma-
sýyla temcîd sona erer. Ramazan ilâhilerin-
de olduðu gibi temcîdlerin güftelerinde de
ramazanýn ilk on beþ gecesinde “merhabâ
yâ þehr-i ramazan merhabâ!”, son on beþ
gecesinde “elvedâ dost elvedâ!” ifadeleri
kullanýlýr.

Rast, uþþak, segâh, hicaz, nevâ, hüseynî,
acem, acem-aþiran, eviç, muhayyer, þeh-
naz gibi makamlarýn normal seyri takip
edilerek icra edilen temcîdler ilâhi veya
tevþih þeklinde bestelenmiþ olmadýðý için
her gece ayrý makamda okunur, baþýndan
sonuna kadar bu makam üzerinde devam
ederdi. Bazan nihâvend ve sûzinak ilâhile-
rin de okunduðu olurdu. Suphi Ezgi, Sün-
bülî Dergâhý zâkirbaþýsý Hoca Fehmi Efen-
di’den kaydettiði bir temcîdin notasýný ya-
yýmlamýþtýr (bk. bibl.).

Temcîdler, Ýstanbul’da önceleri Üskü-
dar’da Aziz Mahmud Hüdâyî ve Nasûhî
dergâhlarýnda okunmaya baþlanmýþtýr. Hü-
dâî Dergâhý’nda her pazartesi ve cuma ge-
cesi temcîd okunmasý âdetini bizzat Aziz
Mahmud Hüdâyî ihdas etmiþtir. Ayrýca Ýs-
tanbul Tophane’de Kadirîhâne Tekkesi’n-
de, Kocamustafapaþa’da Sünbül Sinan Der-
gâhý’nda, Cerrahpaþa’da Oðlanlar Tekke-
si’nde, Eyüp Sultan Camii’nde, Karagüm-
rük’te Hýrka-i Þerif Camii’nde, Eðrikapý’da
Ývaz Efendi Camii ve Tekkesi’nde temcîd
okunmaktaydý. Süleymaniye Camii’nde sa-
dece ramazan gecelerinde, Çengelköy Ha-
vuzbaþý’nda Kadiriyye’den Þeyh Nevruz’un
tekke ve camisinde kandillerde temcîd
okunduðu nakledilir.
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