TELMÝH

kin / Hicranýnýn güzel olduðunu söylediler //
Onlar istediklerini yapabilirler / Çünkü onlar Bedir ehlidirler.” Hz. Peygamber’in sýrlarýný açtýðý birkaç sahâbîden biri olan Hâtýb b. Ebû Beltea’nýn, gizli tutulan Mekke’nin fethi için hazýrlýk yapýldýðý sýrada Mekke’de oturan akrabalarýnýn zarar görmemesi için bu hazýrlýðý yaranmak amacýyla
Kureyþ ileri gelenlerine bir mektupla bildirmesi üzerine Hz. Ömer, Hâtýb’ý öldürmek için Resûlullah’tan izin istemiþ, Resûlullah da Bedir Savaþý’na katýldýðýndan
onun bu hatasýný baðýþlayýp Ömer’e þöyle
demiþtir: “Nereden bileceksin, Allah belki Bedir ehline muttali olmuþ ve, ‘Ýstediðinizi yapýn, sizi baðýþladým’ buyurmuþtur”
(Buhârî, “Cihâd”, 141).
Hatîb el-Kazvînî telmihin bilmeceye benzer türünden söz etmiþ ve bir Temîmli ile
Þüreyk en-Nümeyrî arasýnda geçen þu konuþmayý örnek göstermiþtir: Temîmli Þüreyk’e, “Avcý kuþlar içinde en sevdiðim doðandýr” deyince Þüreyk, “Ama kaya kuþunu (baðýrtlak) avladýðýnda” karþýlýðýný vermiþtir. 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 dizesine telmih yapmýþtýr: “Temîm âdilik yollarýný baðýrtlaktan daha iyi bilir / Ama fazilet diyarýna girecek olsa yolunu þaþýrýr”
(a.g.e., IV, 527-528). Endülüslü vezir ve þair
Ýbn Zeydûn’un er-Risâletü’l-hezliyye’si siyasî, içtimaî ve tarihî olaylara yapýlmýþ telmihlerle ilgili zengin örnekler içerir (Ýbn
Hicce, I, 404-407).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Fahreddin er-Râzî, Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’li £câz (nþr. Bekrî Þeyh Emîn), Beyrut 1985, s. 288;
Þehâbeddin Mahmûd el-Halebî, ¥üsnü’t-tevessül
ilâ ½ýnâ£ati’t-teressül (nþr. Ekrem Osman Yûsuf),
Baðdad 1400/1980, s. 242; Nüveyrî, Nihâyetü’lereb, Kahire, ts. (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye), VII, 127;
Þürû¼u’t-TelÅî½, Kahire 1937, IV, 524-529; Yahyâ b. Hamza el-Alevî, e¹-ªýrâzü’l-müte²ammin liesrâri’l-belâ³a, Kahire 1332/1914, III, 170-171;
Safiyyüddin el-Hillî, Þer¼u’l-Kâfiyeti’l-bedî£iyye
(nþr. Nesîb Neþâvî), Dýmaþk 1403/1983, s. 328;
Ýbn Kayyim el-Cevziyye, el-Fevâßid, Kahire 1327,
s. 162; Teftâzânî, el-Mu¹avvel, Ýstanbul 1304, s.
374-375; Ýbn Hicce, ƒizânetü’l-edeb (nþr. Selâhaddin el-Hevvârî), Sayda 1426/2006, I, 400-408;
Süyûtî, Þer¼u £Uš†di’l-cümân, Kahire 1358/1939,
s. 171; Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî, el-A¹vel, Ýstanbul
1284, II, 254-255; Ýbn Ma‘sûm, Envârü’r-rebî£ fî
envâ£i’l-bedî£ (nþr. Þâkir Hâdî Þükr), Necef 1388/
1968, IV, 266-267, 307-310; Abdülganî b. Ýsmâil
en-Nablusî, Nefe¼âtü’l-ezhâr, Beyrut 1404/1984,
s. 184-185; Bedevî Tabâne, Mu£cemü’l-belâ³ati’l£Arabiyye, Riyad 1402/1982, II, 800-801; Ahmed Matlûb, Mu£cemü’l-mu½¹ala¼âti’l-belâ³ýyye ve te¹avvürühâ, Beyrut 1996, s. 413-414.

ÿÝsmail Durmuþ

408

™ TÜRK EDEBÝYATI. Manzum veya
mensur bir metinde âyet ve hadislerle,
çeþitli olaylara, kýssalara, vecize, atasözü
vb. kalýplaþmýþ ibarelere gönderme yapma sanatý için kullanýlan telmih Türk edebiyatýna Arap ve Fars edebiyatlarýndan intikal etmiþtir. Özellikle malzeme ve konular, bu edebiyatlarýn Ýslâm öncesi ve sonrasýna ait kültürel ve dinî unsurlarýndan
meydana gelmektedir. Ýlk malzemeyi Câhiliye þiiri, “ahbârü’l-Arab” baþlýðý altýnda
toplanan rivayetlerle kýssalar, hikâyeler,
-bunlarýn içinde Leylâ ve Mecnûn kýssasýnýn ayrý bir yeri vardýr- ensâb ve nevâdir
gibi kadîm malzeme teþkil eder. Fars edebiyatýnda bu alandaki en önemli malzeme
Firdevsî’nin Þâhnâme’sinde ve Ýskendernâme, TârîÅ-i ªaberî, Â¦âr-ý Bâšýye, Siyerü’l-mülûk gibi tarihlerde yer
alan meþhur isimler ve olaylara dayanan
destanî, hamâsî veya millî-tarihî birikime
dayanýr. Buna Hint destanlarý ve kutsal kitaplarýndan edebiyata girmiþ konularý da
eklemek gerekir. Her iki edebiyatta ilk devirlerde Ýslâm öncesi destanî, millî, ahlâkî
ve hamâsî malzeme daha çok kullanýlmýþtýr. Telmihlerde kullanýlan Ýslâmî malzeme þöylece sýralanabilir: Kur’an, tefsir ve
hadislerde yer alan peygamber kýssalarý
(Hz. Âdem ile Havvâ, cennetten çýkarýlmalarý; 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, peygamberliði, Firavun ve Karûn ile mücadelesi,
Tûr’a çýkmasý, Hýzýr ile âb-ý hayâtý arama
yolculuðu; Hz. Süleyman, Sebe Melikesi
Belkýs ile münasebeti, cinlere ve hayvanlara hükmetmesi, hüdhüd ve karýnca hikâyeleri; Hz. Îsâ, annesi Meryem’den babasýz
doðmasý, beþikteyken konuþmasý, nefesinin ölüleri diriltmesi; Ashâb-ý Kehf). Bunlara Ýsrâiliyat’tan gelen rivayetler de eklenebilir. Hz. Peygamber’in hayatý (mûcizeleri, mi‘racý), Ehl-i beyt ve Hulefâ-yi Râþidîn
dönemi olaylarý, Kerbelâ Vak‘asý, tasavvuf,
ilk mutasavvýflar ve kerametleri. Türk edebiyatýnda ise bu malzemeye ilâve olarak
bazý atasözleri, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Emre, Hacý Bektâþ-ý Velî, Eþrefoðlu gibi ilk dönem Anadolu mutasavvýflarýnýn kerametleri dýþýnda pek az unsur
kullanýlmýþtýr. XIX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren baþta Türk edebiyatý olmak üzere
Arap ve Fars edebiyatarýnda da Batý etkisiyle 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-Mu¹avvel’den itibaren belâgat kitaplarýnda
bedî‘ konularý arasýnda yer almýþtýr. Her iki
eseri en-Nef‘u’l-muavvel fî tercemeti’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 zikretmeyerek fehâvâ-yý kelâmda iþaret olunmasýdýr” cümlesiyle aktarmýþtýr (II, 234).
Cevdet Paþa konuyu ayný anlayýþla ve kýsaca ele almýþ, “Bir kýssaya yahut bir
mes’el-i meþhûra iþaret olunmaktýr” þeklinde 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 ibaret bir san‘at-ý edebiyye” tarifiyle klasik
tanýmý vermiþtir. Recâizâde Mahmud Ekrem telmihi tevriye ile ayný baþlýk altýnda
ele almýþ, tevriye ile ilgili kýsa bir açýklamadan sonra tanýmý, “Tarihe, esâtîre, ahlâka,
âdâta, efsaneye, durûb ve emsâle, vukuat ve havâtýr-ý âdiyeye, velhasýl söylenen
þeyle meyanlarýnda dakik ve müessir münasebet bulunabilecek olan her hale tevriye ve telmih olunabilir” þeklinde geniþletmiþ, sözlerini daha çok Nâmýk Kemal,
Ziyâ Paþa ve Abdülhak Hâmid’den aldýðý
mensur-manzum örneklerle desteklemiþtir. Recâizâde ayrýca, tevriye ve telmihin
birçok vak‘a ve þahsý ihtiva ederek müteselsil olmasý halinde istiâre-i temsîliyye
þeklini alacaðýný belirtmiþtir. Recâizâde
Mahmud Ekrem’in yolundan giden müelliflerin de kabul ettiði telmih-tevriye
beraberliðine Hayâlî Bey’in þu beytindeki “þi‘r-i hasen-üslûb” tamlamasý örnek
verilebilir: “Ey Hayâlî yine bu þi‘r-i hasenüslûba / Umarým Hüsrev-i Rûm’un sana
tahsîni ola.” Burada “hasen” kelimesi tevriyeli kullanýlmýþ ve þair kendini Hz. Peygamber’in þairi Hassân b. Sâbit’e, þiirini de
onun þiirine denk tutarak bir telmihte bulunmuþtur. M. Kaya Bilgegil telmihi “Bilginin Malzeme Olarak Kullanýldýðý Sanatlar” alt baþlýðýyla ve aralarýnda yakýn ilgi
bulunan iktibas, tazmin, irsâl-i mesel arasýnda zikredip þöyle tarif etmiþtir: “Temsil yoluyla bilinen bir kýssaya, meþhur bir
fýkraya, yaygýn bir nükteye, tarihî bir hadiseye, hale uygun bir mesele, ilmî bir bahse iþaret etmektir.” Bu tarifteki unsurlar
atasözleri dýþýnda zamanla âyet, hadis ve
kelâmýkibarlarý da içine almýþ, böylece telmih sanatýnýn kapsamý geniþlemiþtir. Ali

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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TELVÎH
( r=> ) א
Gerçek anlamla
kinaye mânasý arasýndaki
ilgi vasýtalarýnýn çok olduðu
kinaye türü
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(bk. KÝNAYE).
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et-TELVÎH
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Sadrüþþerîa’nýn
Hanefî fýkýh usulüne dair
Tenš¢¼u’l-u½ûl adlý eserine
Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafýndan
yazýlan hâþiye
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(bk. TENKœHU’l-USÛL).
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TELVÎN
( => ) א
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

