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anlamýnda kullanýlýr. Meselâ, “Güneþ doð-
muþtur” önermesi, “Gündüz vardýr” öner-
mesini gerektirir. Münazaracýlara göre te-
lâzüm iliþkisi kavramlar arasýnda deðil öner-
meler arasýndadýr. Ayrýca mülâzemet ve is-
tilzam kavramlarý münazara ilminde telâ-
zümle ayný mânada kullanýlýr (Tehânevî,
II, 1405-1406). Gerektiren ile gereken ara-
sýndaki iliþkinin doðasý sebebiyle gerekti-
rene dair bilgi onun gereðini de bilkuvve
içerir. Ancak bunun için gerektiren gere-
kenin konusu olmalý veya gereken gerek-
tirene yüklenmelidir. Meselâ insan bilindi-
ðinde gülen veya yazan nitelikleri de bil-
kuvve bilinmiþ olur (Ýbn Sînâ, Kitâbü’þ-Þi-
fâ: Ýkinci Analitikler, s. 10).
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Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin
(ö. 597/1201)

baþta tasavvuf ehli olmak üzere
bazý Ýslâmî zümrelerin

din anlayýþýný usûlü’d-dîn açýsýndan
eleþtirdiði eseri.
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Kitabýn adý mukaddimesinde doðrudan
zikredilmemekle birlikte þeytan, iblîs ve
telbîs kelimeleri geçmekte, eserin mümin-
leri Ýblîs’in hileleri ve tuzaklarý konusunda
uyarmak için kaleme alýndýðý belirtilmek-
te, dolayýsýyla Telbîsü Ýblîs ismine iþaret
edilmektedir. Kitabýn adýnýn bazý neþirle-
rinde Našdü’l-£ilm ve’l-£ulemâß ev Tel-
bîsü Ýblîs þeklinde kaydedilmesinin (Mu-
hammed Münîr ed-Dýmaþký’nin tashihiy-
le, Kahire 1340, Kahire, ts.) dikkat çekme
amacýna yönelik olduðu anlaþýlmaktadýr.
Nitekim sonraki baskýlarýnda baþtaki isim
kullanýlmamýþtýr. Bazý yazma nüshalarýn-
da görülen en-Nâmûs fî Telbîsi Ýblîs,
Keþfü nâmûsi Telbîsi Ýblîs ve Keþfü
Telbîsi Ýblîs biçimindeki ilâveler muhte-
melen müstensihler tarafýndan eklenmiþ-
tir (krþ. Pervâne Urûcniya, VIII, 85). Kýsa
bir mukaddimeden sonra on üç bölüm
(bab) halinde düzenlenen eserin mukad-
dimesinde aklýn Cenâb-ý Hakk’ýn insana
lutfettiði en büyük nimet olduðu, Allah

Teâlâ’nýn bunun yanýnda peygamberleri
vasýtasýyla vahiy gönderdiði ifade edilmiþ-
tir. Müellif burada -muhtemelen Gazzâlî’-
den ilham alarak (el-Ýšti½âd, s. 70)- aklý
göze, vahyi de güneþe benzetmiþtir. Göz
saðlýklý ve açýk bulunduðu takdirde güneþi
görecektir. Bununla birlikte Hz. Âdem’in
evlâtlarýndan itibaren insanlar arasýnda dü-
zen bozulmuþ ve þeytanýn istediði kötü du-
rum meydana gelmiþtir.

Telbîsü Ýblîs’in birinci bölümü sünne-
te ve cemaate, Resûlullah ile ashabýn Ýs-
lâm anlayýþýna uymanýn önemi hakkýnda
olup burada Hz. Peygamber, ashap, tâbiîn
ve ilk dönem âlimlerinin beyanlarýna yer
verilir. Bid‘atlar ve bid‘atçýlara dair olan
ikinci bölümde bid‘attan sakýnma konu-
sunda bazý rivayetler aktarýldýktan sonra
Resûl-i Ekrem’i ve ashabýný takip edenle-
rin sünnet ehli, diðerlerinin bid‘at ehli ol-
duðu ifade edilir. Ardýndan yetmiþ üç fýr-
ka hadisi zikredilerek bid‘at ehli Harûriy-
ye, Kaderiyye, Cehmiyye, Mürcie, Þîa ve
Cebriyye diye altý gruba ayrýlýr; her gru-
bun kendi içinde on iki fýrkasý (bir grubun
fýrkalarý on bir, birinin on olarak gösteril-
miþtir) tanýtýlýp yetmiþ iki fýrka belirlenir.
Ancak yapýlan bölümleme ve tanýtýmlarýn
bir kýsmý tartýþmaya açýktýr. Eserin üçün-
cü bölümünde bazý âyet ve hadisler baðla-
mýnda þeytanýn insana olan düþmanlýðý-
na deðinilir. Haþr sûresinde (59/16) mü-
nafýklardan bahsedilirken þeytanýn dost
görünerek kiþiyi inkâra teþvik ettiðini, onun
inkâr etmesi üzerine de o kiþiye, “Senin-
le ilgimi kesiyorum, çünkü ben âlemlerin
rabbi olan Allah’tan korkarým” dediðini be-
yan eden âyetin yorumu çerçevesinde þey-
tan-rahip kýssasý anlatýlýr (s. 41-44; krþ. Ta-
berî, XXVIII, 64-65). Þeytanýn kadýn yoluy-
la insana nüfuz etmek istediðine dikkat
çeken Ýbnü’l-Cevzî her insana musallat olan
bir þeytanýn bulunduðunu, ancak Resûl-i
Ekrem’in þeytanýn þerrinden korunduðu-
nu veya bu þeytanýn müslüman olduðu-
nu bildiren hadisleri zikreder. Üçüncü bö-
lüm þeytanýn insana damarlarýndaki kan
gibi nüfuz ettiðini, onun þerrinden Allah’a
sýðýnmak gerektiðini belirten hadislerle
sona erer. Ýki sayfadan ibaret dördüncü
bölümde telbîs ve gururun mânasýna, in-
sanýn mânevî yapýsýna ve buna karþý þey-
tanýn konumuna deðinilir.

Beþinci bölüm þeytanýn çeþitli inanç ve
dinlere mensup kiþileri aldatmasýyla ilgili
olup kitabýn en hacimli bölümlerindendir.
Müellif burada Sûfestâiyye, Dehriyye, ta-
bâiiyye, Seneviyye, filozoflar, puta tapan-
lar, ateþe, güneþ ve aya tapanlar, Câhiliye
Araplarý ve nübüvveti inkâr edenlerin þey-
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Ýki þeyin karþýlýklý olarak birbirini
gerektirmesi anlamýnda mantýk terimi.
˜ ™

Sözlükte “gerekmek; gerektirmek” an-
lamýndaki lüzûm kökünden türeyen telâ-
züm mantýkta “iki þeyin karþýlýklý olarak
birbirini gerektirmesi” mânasýna gelmek-
tedir. Buna göre bir þey baþka bir þeyi zo-
runlu biçimde çaðrýþtýrýyorsa aralarýndaki
iliþkiye lüzum, bu iki þeyden gerektirene
melzûm, gerekli olana lâzým denir. Me-
selâ baba kavramý evlâdý, evlât da babayý
zorunlu olarak gerekli kýlar. Eðer iki þeyden
her biri diðerini gerektiriyorsa bu iliþkiye
telâzüm adý verilir. Telâzüm iliþkisinde iki
þeyden her biri diðerinin lâzýmý durumun-
dadýr. Karþýlýklý gerektirmenin bulunduðu
hallerde gereken ve gerektiren sabit ola-
bileceði gibi yer deðiþtirmesi de mümkün-
dür. Meselâ baba-evlât iliþkisinde her biri
gereken ve gerektiren olabilir. Öte yandan
insan ve hayret kavramlarý arasýnda telâ-
züm bulunmakla birlikte insan daima ge-
rektiren, hayret ise gerekendir. Birincile-
re ters telâzüm, ikincilere telâzüm denilir
(Tehânevî, II, 1405-1406).

Mantýkçýlar, gereklilik iliþkisinin zihin-
deki tasavvuru ile onun dýþ dünyada ger-
çekleþmesi arasýnda fark olduðuna dikkat
çekmiþlerdir. Meselâ bir kavramýn tasav-
vuru zihnin bir baþka kavramý tasavvur
etmesini gerektiriyorsa bu iki kavram ara-
sýndaki gereklilik iliþkisine “zihnî lüzum”
adý verilir. Delâlet türlerinden biri olan il-
tizam veya lüzum delâletinde bu gerekli-
lik dikkate alýnýr. Bu bakýmdan gerektiren-
le gerekenin zorunlu þekilde birbirini çað-
rýþtýrmasý halinde buna lüzum denilir (Ýbn
Sînâ, Kitâbü’þ-Þifâ: Mantýða Giriþ, s. 35-36;
Kutbüddin er-Râzî, s. 30; Seyyid Þerîf el-
Cürcânî, ¥âþiye £alâ Levâmi£i’l-esrâr, s. 90-
91). Bu durumda lafzýn anlamý akla geldi-
ðinde onun gerektirdiði diðer anlam da
herhangi bir çaba harcanmadan akla gelir.
Meselâ güneþ akla gelince ýþýk da kendili-
ðinden akla gelir. Eðer bir þeyin dýþta ger-
çekleþmesi baþka bir þeyin de gerçekleþ-
mesini gerektiriyorsa bu iki þey arasýndaki
gereklilik iliþkisine “hâricî lüzum” adý ve-
rilir. Meselâ güneþin doðmasý gündüz ol-
masýný gerektirir. Güneþle gündüz kavram-
larý arasýnda zihnî bir lüzum yoksa da gü-
neþin doðuþu ile gündüzün varlýðý arasýn-
da hâricî lüzum vardýr (et-Ta£rîfât, “el-lü-
zûmü’z-zihnî, el-lüzûmü’l-hâricî”).

Telâzüm kavramý münazara ilminde “iki
önermeden birinin diðerini gerektirmesi”


