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Ýslâm edebiyatlarýnda
bir âyete, bir hadise, kýssa, olay,

vecize, atasözü vb.ne
gönderme yapma sanatý.

˜ ™

Sözlükte “göz ucuyla bakmak; ýþýk orta-
ya çýkmak, parýldayýp görünmek” anlam-
larýndaki lemh kökünden türeyen telmîh
“bir þeye iþaret etmek, üstü kapalý söyle-
mek, sezdirmek” mânasýna gelir (Lisânü’l-
£Arab, “lmh” md.). Belâgat ilminin bedî‘
koluna ait bir terimdir. Telmih ile sözü uzat-
maya gerek kalmadan ifade, “Ârif olana
sadece iþaret yeter” (el-ârifü yekfîhü’l-iþâre)
kabilinden bilinen ve deðerli olan bir husu-
sa iþaret edilerek kuvvetlendirilir. Ancak
ifadede telmih yapýldýðý ve neye telmihte
bulunulduðu anlaþýlmalýdýr. Aksi takdirde
telmihle söz güçlendirileceði yerde kapalý
(muakkad) hale getirilerek anlatým zorlaþtý-
rýlmýþ, âdeta bir bilmeceye dönüþtürülmüþ
olur ki, bu da ifadede bir kusur sayýlýr. Tel-
mihi nazmýn güzelliðini arttýrýcý ve anlamý-
ný geniþletici olmasý yanýnda süsleyicisi ola-
rak muhtemelen ilk defa ele alan dilci Fah-
reddin er-Râzî’dir. Râzî telmihi, “sözün için-
de yaygýn bir mesele, nâdir þiire veya meþ-
hur bir kýssaya iþaret edilmesi” þeklinde
tanýmlamýþtýr (Nihâyetü’l-îcâz, s. 288). Ha-
tîb el-Kazvînî telmihten “serikat” (þiir inti-
halleri) bölümünde söz etmiþ ve bu sanatý
“bir kýssaya veya bir þiire kendisi zikredil-
meden iþaret edilmesi” diye tarif etmiþtir
(Þürû¼u’t-TelÅî½, IV, 524). Sa‘deddin et-
Teftâzânî, Ýbn Ya‘kub el-Maðribî, Bahâed-
din es-Sübkî, Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî gibi
TelÅî½ü’l-Miftâ¼ þârihleri bu konuda Kaz-
vînî’yi izlemiþ, Müeyyed-Billâh el-Alevî, Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, Ýbn Hicce ve Süyûtî
gibi müellifler de buna farklý bir þey ilâve
etmemiþtir. Teftâzânî nazýmda ve nesir-
de kýssa, þiir ve mesele telmih olmak üze-
re telmihin altý türünden söz etmiþtir (el-
Mu¹avvel, s. 374). Ýbn Ma‘sûm “sona er-
dirilmedikçe son bulmayan bir konu” de-
diði telmihi âyet, meþhur hadis, meþhur
þiir ve mesel telmihleri þeklinde dört gru-
ba ayýrmýþ, konuyu bol örnekle ve daha
düzenli bir anlatýmla ortaya koymuþtur
(Envârü’r-rebî£, IV, 307-310). Þehâbeddin
Mahmûd el-Halebî ile Ahmed b. Abdülveh-
hâb en-Nüveyrî telmihi bir tazmin türü
saymýþtýr (¥üsnü’t-tevessül, s. 242; Nihâ-
yetü’l-ereb, VII, 127).

Belâgat kitaplarýnda telmihin türleri þöy-
le sýralanmaktadýr: 1. Þiirde kýssaya tel-
mih örneði olarak Ebû Temmâm’ýn mýs-

ralarý verilir: Þair içinde sevgilisinin bulun-
duðu kervana akþamýn alaca karanlýðýn-
da yetiþmiþ, sevgilisi devesinin üzerinde-
ki mahfesinden yüzünü gösterince þaþký-
na dönmüþ, bunun üzerine Yûþa‘ peygam-
berin zorbalarla yaptýðý savaþ yarýda kal-
masýn diye, her türlü eylemin yasaklandý-
ðý cumartesi gününün gelmemesi için cu-
ma güneþinin batmamasý veya batan gü-
neþin tekrar doðmamasý talebiyle dua et-
mesi ve duasýnýn kabul edilmesi kýssasýna
telmihle sevgilinin cemalini güneþe ben-
zetmiþtir: ��� !��
/ / �,�A #�:// ���/ �� ->
”)=א
“[k=� K")
א 2( \�"&#/ (Artýk vallahi bilemiyo-
rum, bir düþ müdür saran bizi, yoksa kervanda
Yûþa‘ mý var!). Harîrî’nin þu sözü hem þiire
hem kýssaya telmihtir: \א�:/� '� �V��A '>�>� �!(”
“'���=+%� (Bir Nâbiga gecesi geçirdim, Ya‘kub hü-
zünleri yaþadým). Burada, Câhiliye þairi Nâ-
biga ez-Zübyânî’nin Hîre Kralý Nu‘mân b.
Münzir’in ölüm fermanýný duyunca geçir-
diði üzüntü ve korku dolu geceyi tasvir et-
tiði þu beyte telmih vardýr: 2������ 2�A�" �!(”
“[0�A ��9
א �1���A/ 2( d0)
א �� / '>�`v ([Tehdit ha-
beri üzerine] öyle bir gece geçirdim ki sanki in-
ce ala renkli, diþlerinde öldürücü zehir bulunan
bir yýlan beni sokmuþtu). Harîrî sözün ikinci
kýsmýnda Hz. Ya‘kub’un çektiði üzüntüye
iþaret etmiþtir.

2. Þu beyit þiirde þiire telmihin yaygýn
örneklerindendir: / 2��>� ���
א � W�b�)
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א '8�� 2( 	�� O7:/ � �E�/ (Vallahi, kýzgýn
toprak ve tutuþmuþ ateþle Amr kara günde sen-
den daha þefkatli ve daha yufka yüreklidir). Bu
beyitte merhametsizler için atasözü ola-
rak da kullanýlan þu beyte telmih vardýr:
“���
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(Kötü gününde Amr’dan yardým isteyen / Sýcak
topraktan kaçýp ateþe sýðýnan gibidir) (Teftâzâ-
nî, s. 375). Burada Taðlib ve Bekr kabilele-
rinin reisi Küleyb b. Rebîa’nýn kayýnbira-
deri Cessâs b. Mürre tarafýndan aðýr ya-
ralanmasýna, onun su talebine Cessâs’ýn
olumlu cevap vermemesine ve ayrýca Amr
b. Hâris’in de hem su vermemesi hem son
darbelerle ölümünü noktalamýþ olmasýna
telmih vardýr.

3. Utbî’nin þu sözü mensur bir ibarede
atasözüne telmihe bir örnektir: F�)� �� �1
��(”
“ ���i�/ �Q%� (Vah þu yavrularýný yiyen diþi kedi-
ye). Burada, “ ���i�/ 3"�� F�)1
א �� �Q8/” (Yav-
rularýný bir haftalýkken yiyen kediden daha hun-
har) meseline telmih vardýr (Þürû¼u’t-Tel-
Åî½, IV, 528). Güzel ve parlak olmasý açý-
sýndan tevriye üslûbuyla Bedr diye adlan-
dýrýlan güzel bir insan hakkýndaki þu dize-
lerde ehl-i Bedr hadisine telmih vardýr: “Ey
Bedr, ailen bana cevretti / Sana cüretlen-
meyi öðretti // Sana benimle vuslatýnýn çir-

usul ve ricâl kaynaklarýnda ele alýnmýþtýr.
Telkin, ilk döneme ait bazý usul kitaplarýn-
da ayrý baþlýk altýnda yer alsa da (Hatîb,
el-Kifâye, s. 180 vd.) daha sonraki kaynak-
larda genellikle rivayeti makbul olan ve ol-
mayan râviler arasýnda ve zabt meselesi
içinde iþlenmiþtir. Özellikle zayýf râvilere
tahsis edilen ricâl kitaplarý ile Sýbt Ýbnü’l-
Acemî’nin ihtilâta mâruz kalan râvilere
dair el-Ý³tibâ¹ bi-ma£rifeti men rumiye
bi’l-iÅtilâ¹’ý gibi eserler konuya dair fark-
lý örnekler ihtiva etmektedir.

Telkini kabul etmek genelde bilinçli ya-
pýlan bir zabt kusuru olmamakla birlikte
râvinin gafletini mâzur göstermez ve onun
rivayet ehliyetini ortadan kaldýrýr. Bu se-
beple râvinin yapýlan telkini kabul etmesi
önemli bir kusur sayýlmýþ, sürekli telkine
açýk olduðu bilinen râvinin rivayetleri red-
dedilmiþtir (a.g.e., s. 181). Ancak öncele-
ri hýfz ve itkan sahibi iken daha sonra tel-
kin kabul edenin sadece telkinden sonra-
ki rivayetleri terkedilir. Telkine ne zaman
açýk hale geldiði bilinemeyen râvilerin ri-
vayetlerinde ihtilâtta görüldüðü gibi te-
vakkuf edilir. Hangi amaçla ve hangi yol-
la yapýlýrsa yapýlsýn telkin sonucu nakledi-
len hadisler münker sayýlýr. Çaðdaþ müel-
liflerden Îman Ali el-Abdülganî “et-Telkýn
fî rivâyeti’l-ehâdîs” baþlýklý makalesinde tel-
kini ayrýntýlý biçimde incelemiþtir (Mecel-
letü’þ-Þerî£a ve’d-Dirâsâti’l-Ýslâmiyye, XXI/
66 [Küveyt 1427/2006], s. 17-74).
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™ TÜRK EDEBÝYATI. Manzum veya
mensur bir metinde âyet ve hadislerle,
çeþitli olaylara, kýssalara, vecize, atasözü
vb. kalýplaþmýþ ibarelere gönderme yap-
ma sanatý için kullanýlan telmih Türk ede-
biyatýna Arap ve Fars edebiyatlarýndan in-
tikal etmiþtir. Özellikle malzeme ve konu-
lar, bu edebiyatlarýn Ýslâm öncesi ve son-
rasýna ait kültürel ve dinî unsurlarýndan
meydana gelmektedir. Ýlk malzemeyi Câ-
hiliye þiiri, “ahbârü’l-Arab” baþlýðý altýnda
toplanan rivayetlerle kýssalar, hikâyeler,
-bunlarýn içinde Leylâ ve Mecnûn kýssasý-
nýn ayrý bir yeri vardýr- ensâb ve nevâdir
gibi kadîm malzeme teþkil eder. Fars ede-
biyatýnda bu alandaki en önemli malzeme
Firdevsî’nin Þâhnâme’sinde ve Ýsken-
dernâme, TârîÅ-i ªaberî, Â¦âr-ý Bâšý-
ye, Siyerü’l-mülûk gibi tarihlerde yer
alan meþhur isimler ve olaylara dayanan
destanî, hamâsî veya millî-tarihî birikime
dayanýr. Buna Hint destanlarý ve kutsal ki-
taplarýndan edebiyata girmiþ konularý da
eklemek gerekir. Her iki edebiyatta ilk de-
virlerde Ýslâm öncesi destanî, millî, ahlâkî
ve hamâsî malzeme daha çok kullanýlmýþ-
týr. Telmihlerde kullanýlan Ýslâmî malze-
me þöylece sýralanabilir: Kur’an, tefsir ve
hadislerde yer alan peygamber kýssalarý
(Hz. Âdem ile Havvâ, cennetten çýkarýlma-
larý; Hz. Nûh ve tûfan; Hz. Ýbrâhim, putlarý
kýrmasý, ateþe atýlmasý; Hz. Yûsuf, babasý
Ya‘kub ve kardeþleri, Züleyha’nýn aþký; Hz.
Mûsâ, doðumu, Nil’e býrakýlmasý, peygam-
berliði, Firavun ve Karûn ile mücadelesi,
Tûr’a çýkmasý, Hýzýr ile âb-ý hayâtý arama
yolculuðu; Hz. Süleyman, Sebe Melikesi
Belkýs ile münasebeti, cinlere ve hayvanla-
ra hükmetmesi, hüdhüd ve karýnca hikâye-
leri; Hz. Îsâ, annesi Meryem’den babasýz
doðmasý, beþikteyken konuþmasý, nefesi-
nin ölüleri diriltmesi; Ashâb-ý Kehf). Bun-
lara Ýsrâiliyat’tan gelen rivayetler de ekle-
nebilir. Hz. Peygamber’in hayatý (mûcize-
leri, mi‘racý), Ehl-i beyt ve Hulefâ-yi Râþidîn
dönemi olaylarý, Kerbelâ Vak‘asý, tasavvuf,
ilk mutasavvýflar ve kerametleri. Türk ede-
biyatýnda ise bu malzemeye ilâve olarak
bazý atasözleri, Mevlânâ Celâleddîn-i Rû-
mî, Yûnus Emre, Hacý Bektâþ-ý Velî, Eþre-
foðlu gibi ilk dönem Anadolu mutasavvýf-
larýnýn kerametleri dýþýnda pek az unsur
kullanýlmýþtýr. XIX. yüzyýlýn ortalarýndan iti-
baren baþta Türk edebiyatý olmak üzere
Arap ve Fars edebiyatarýnda da Batý etki-
siyle Yunan mitolojisi, Batý destanlarý ve
epik birikimden yararlanýlmýþtýr.

Telmih Ýslâm ve Osmanlý kültüründe,
konunun en temel eseri sayýlan Hatîb el-

Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ý ve bunun
Teftâzânî tarafýndan yapýlan þerhi el-Mu-
¹avvel’den itibaren belâgat kitaplarýnda
bedî‘ konularý arasýnda yer almýþtýr. Her iki
eseri en-Nef‘u’l-muavvel fî terceme-
ti’t-Telhîs ve’l-Mutavvel (I, Saraybosna
1289; II, Ýstanbul 1290) adýyla Türkçe’ye
çeviren Abdünnâfi Ýffet Efendi buradaki
tarifi, “Bir kýssa veya beyne’n-nâs þâyi ve
sâyir olan bir mesele bunlardan birini zik-
retmeyerek fehâvâ-yý kelâmda iþaret olun-
masýdýr” cümlesiyle aktarmýþtýr (II, 234).
Cevdet Paþa konuyu ayný anlayýþla ve ký-
saca ele almýþ, “Bir kýssaya yahut bir
mes’el-i meþhûra iþaret olunmaktýr” þek-
linde tarif etmiþtir. Telmihe Istýlahât-ý
Edebiyye’sinde yer vermeyen Muallim
Nâci Lugat-ý Nâcî’de “kavlen îmâ, bir
vak‘ayý telmih, bir sergüzeþtin telmihi”
dedikten sonra “söz arasýnda bir kýssaya,
bir mesele, bir þiire iþaret etmekten iba-
ret bir san‘at-ý edebiyye” tarifiyle klasik
tanýmý vermiþtir. Recâizâde Mahmud Ek-
rem telmihi tevriye ile ayný baþlýk altýnda
ele almýþ, tevriye ile ilgili kýsa bir açýklama-
dan sonra tanýmý, “Tarihe, esâtîre, ahlâka,
âdâta, efsaneye, durûb ve emsâle, vuku-
at ve havâtýr-ý âdiyeye, velhasýl söylenen
þeyle meyanlarýnda dakik ve müessir mü-
nasebet bulunabilecek olan her hale tev-
riye ve telmih olunabilir” þeklinde geniþ-
letmiþ, sözlerini daha çok Nâmýk Kemal,
Ziyâ Paþa ve Abdülhak Hâmid’den aldýðý
mensur-manzum örneklerle desteklemiþ-
tir. Recâizâde ayrýca, tevriye ve telmihin
birçok vak‘a ve þahsý ihtiva ederek müte-
selsil olmasý halinde istiâre-i temsîliyye
þeklini alacaðýný belirtmiþtir. Recâizâde
Mahmud Ekrem’in yolundan giden mü-
elliflerin de kabul ettiði telmih-tevriye
beraberliðine Hayâlî Bey’in þu beytinde-
ki “þi‘r-i hasen-üslûb” tamlamasý örnek
verilebilir: “Ey Hayâlî yine bu þi‘r-i hasen-
üslûba / Umarým Hüsrev-i Rûm’un sana
tahsîni ola.” Burada “hasen” kelimesi tev-
riyeli kullanýlmýþ ve þair kendini Hz. Pey-
gamber’in þairi Hassân b. Sâbit’e, þiirini de
onun þiirine denk tutarak bir telmihte bu-
lunmuþtur. M. Kaya Bilgegil telmihi “Bil-
ginin Malzeme Olarak Kullanýldýðý Sanat-
lar” alt baþlýðýyla ve aralarýnda yakýn ilgi
bulunan iktibas, tazmin, irsâl-i mesel ara-
sýnda zikredip þöyle tarif etmiþtir: “Tem-
sil yoluyla bilinen bir kýssaya, meþhur bir
fýkraya, yaygýn bir nükteye, tarihî bir hadi-
seye, hale uygun bir mesele, ilmî bir bah-
se iþaret etmektir.” Bu tarifteki unsurlar
atasözleri dýþýnda zamanla âyet, hadis ve
kelâmýkibarlarý da içine almýþ, böylece tel-
mih sanatýnýn kapsamý geniþlemiþtir. Ali

kin / Hicranýnýn güzel olduðunu söylediler //
Onlar istediklerini yapabilirler / Çünkü on-
lar Bedir ehlidirler.” Hz. Peygamber’in sýr-
larýný açtýðý birkaç sahâbîden biri olan Hâ-
týb b. Ebû Beltea’nýn, gizli tutulan Mekke’-
nin fethi için hazýrlýk yapýldýðý sýrada Mek-
ke’de oturan akrabalarýnýn zarar görme-
mesi için bu hazýrlýðý yaranmak amacýyla
Kureyþ ileri gelenlerine bir mektupla bil-
dirmesi üzerine Hz. Ömer, Hâtýb’ý öldür-
mek için Resûlullah’tan izin istemiþ, Re-
sûlullah da Bedir Savaþý’na katýldýðýndan
onun bu hatasýný baðýþlayýp Ömer’e þöyle
demiþtir: “Nereden bileceksin, Allah bel-
ki Bedir ehline muttali olmuþ ve, ‘Ýstedi-
ðinizi yapýn, sizi baðýþladým’ buyurmuþtur”
(Buhârî, “Cihâd”, 141).

Hatîb el-Kazvînî telmihin bilmeceye ben-
zer türünden söz etmiþ ve bir Temîmli ile
Þüreyk en-Nümeyrî arasýnda geçen þu ko-
nuþmayý örnek göstermiþtir: Temîmli Þü-
reyk’e, “Avcý kuþlar içinde en sevdiðim do-
ðandýr” deyince Þüreyk, “Ama kaya kuþu-
nu (baðýrtlak) avladýðýnda” karþýlýðýný ver-
miþtir. Burada Temîmli, Cerîr b. Atýyye’nin
þu beytine telmihte bulunmuþtur: “Ben
Nümeyr’i yüksekten gözleyen / Yukarýdan
onun üzerine çökmek için hazýrlanan bir
doðaným.” Þüreyk ise Týrýmmâh’ýn þu di-
zesine telmih yapmýþtýr: “Temîm âdilik yol-
larýný baðýrtlaktan daha iyi bilir / Ama fa-
zilet diyarýna girecek olsa yolunu þaþýrýr”
(a.g.e., IV, 527-528). Endülüslü vezir ve þair
Ýbn Zeydûn’un er-Risâletü’l-hezliyye’si si-
yasî, içtimaî ve tarihî olaylara yapýlmýþ tel-
mihlerle ilgili zengin örnekler içerir (Ýbn
Hicce, I, 404-407).
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