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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”
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rine boyun eðmeleri anlatýr. Sekizinci bö-
lümde ibadetlerin ifasý sýrasýnda þeytanýn
sebebiyet verdiði hatalar konu edilir. Ýlmin
amelden ve nâfile ibadetten üstün oldu-
ðu belirtilir. Taharet ve abdest, ezan ve
namaz, Kur’an okuma, oruç, hac, cihad ve
emir bi’l-ma‘rûf vazifesini yerine getirme
esnasýnda yapýlabilecek yanlýþlýklara deði-
nilir. Dokuzuncu bölüm þeytanýn zâhidle-
re yönelik hile ve tuzaklarýna ait olup bu-
rada uzlete çekilmenin Ýblîs’in tahriklerin-
den birini teþkil ettiði söylenir. Ardýndan
zühd hayatýnýn ilme tercih edilmesi, mu-
bah olan dünya nimetlerinden uzak durul-
masý, zühd ve ibadetin doðurabileceði giz-
li riya, ilme deðil ilhamlara itibar edilme-
si ve âlimlerin küçümsenmesi gibi husus-
lara dair deðerlendirmeler yapýlýr.

Onuncu bölüm zâhidler zümresinden
sayýlan sûfiyye hakkýnda olup kitabýn ya-
rýsýndan fazlasýný iþgal eder. Müellif Süle-
mî’nin Kitâbü’s-Sünen’i ile ªabašåtü’½-
½ûfiyye’sini, Serrâc’ýn el-Lüma£ýný, Ebû
Tâlib el-Mekkî’nin Æ†tü’l-šulûb’ünü, Ebû
Nuaym el-Ýsfahânî’nin ¥ilyetü’l-evliyâß-
sýný, Kuþeyrî’nin er-Risâle’sini, Ýbnü’l-Kay-
serânî’nin Kitâbü’s-Semâ£ýný ve Gazzâlî’-
nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn ile el-Müf½ý¼
bi’l-a¼vâl’ini zikrederek bu kitaplarda sa-
hih olmayan nakillerle hadislerin, akýlla
ve gerçekle baðdaþmayan düþüncelerin
yer aldýðýný söyler. Ýbnü’l-Cevzî ilk sûfîlerin
Kur’an’a ve Sünnet’e baðlý olduðuna vur-
gu yapar; bu baðlamda Cüneyd-i Baðdâ-
dî, Bâyezîd-i Bistâmî ve Serî es-Sakatî’-
den nakillerde bulunur. Daha sonra çeþitli
baþlýklar altýnda tasavvuf ehlinin þeytanýn
hile ve tuzaklarýna kapýlma yollarý sýrala-
nýr, bunlara iliþkin çeþitli rivayetler akta-
rýlarak deðerlendirmeler yapýlýr. Bunlar
arasýnda ilme önem vermeme, yeme iç-
me ve mesken edinmede olumsuz dav-

ranma, giyimde gelenekten uzaklaþma,
raks ve semâya düþkün olma, tevekkülde
aþýrýlýða kaçma, genç kadýn ve erkeklerle
samimiyet kurma, tevhid inancýna ve di-
nin genel kurallarýna uymayan beyanlar-
da ve yorumlarda bulunma gibi hususlar
sayýlmaktadýr. Telbîsü Ýblîs’in on birinci
bölümü þeytanýn keramet gibi görünen
bazý olaylarý vasýta edinerek dinine baðlý
fakat bilgisi eksik kimselere telkin edece-
ði yanlýþ inançlar hakkýndadýr. Müellif bu
türden bazý olaylara deðinerek bunlarýn
akýl, gerçek ve dinle baðdaþmadýðýný söy-
ler. On ikinci bölümde þeytanýn halka yö-
nelik þaþýrtýcý faaliyetleri anlatýlýr. Burada
halk kitleleri arasýnda akaid, ibadet ve ah-
lâka dair gelenek ve uygulamalardaki yan-
lýþlýklardan söz edilir. Eserin iki sayfadan
oluþan son bölümünde Ýblîs’in insanlarý çok
yaþama arzusu ile (tûl-i emel) aldatma-
sýndan söz edilir ve boþ heveslere kapýl-
mayýp daima ihtiyatlý davranmanýn gere-
ðine vurgu yapýlýr.

Çeþitli konularda eserler kaleme alan
Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin asýl alaný naklî
ilimlerdir. Müellif, Telbîsü Ýblîs’te Kur’an
ve Sünnet’i esas almakla birlikte akla da
önem vermiþ, ikisinin birleþimi anlamýnda
kullandýðý ilmi hemen her bölümde hakký
bâtýldan ayýrmanýn vazgeçilmez þartý ka-
bul etmiþtir. Zengin ilmî birikime sahip
olan Ýbnü’l-Cevzî’nin bu yönü deðerlendir-
melerinde ortaya çýkmaktadýr. Eserde çok
farklý konular ele alýndýðýndan kitabýn pla-
ný ve örgüsü baþarýlý deðildir ve muhteme-
len eser kaleme alýndýktan sonra bir daha
incelenmemiþtir. Ýbnü’l-Cevzî mevzû ha-
dislere dair eser yazmakla birlikte Telbî-
sü Ýblîs’te bir kýsmý mevzû derecesinde
zayýf hadisler yer almakta (Ünler, s. 368),
bu durum eserdeki diðer bazý rivayetlere
de gölge düþürmektedir. Müellifin yaþadý-
ðý VI. (XII.) yüzyýlýn sonlarýnda müslüman
nüfusu büyük bir sayýya ulaþmýþ, çeþitli
din, inanç, düþünce ve geleneklere bað-
lý insanlar Ýslâm toplumunda yer almýþtýr.
Müslüman toplumlarýn duygu, düþünce ve
kabullerinin kýsmen deðiþtiði veya geliþti-
ði bu dönemde kelâm ve tasavvuf alanýn-
daki farklý anlayýþ ve davranýþlarýn bir de-
receye kadar deðiþiklik göstermesinin, bun-
larýn daha müsamahalý bir bakýþla ele alýn-
masýnýn gerektiði açýktýr.

Telbîsü Ýblîs’in çeþitli yazma nüshala-
rý bulunmaktadýr (meselâ bk. TSMK, Me-
dine, nr. 395, III. Ahmed, nr. 1454; Süley-
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1641, Reî-
sülküttâb Mustafa Efendi, nr. 586; Gazi
Hüsrev Paþa Ktp., Ýsmail Cennetiç, nr.

tana yenildiklerini söyler. Ardýndan yahu-
diler, hýristiyanlar, Sâbiîler, Mecûsîler, gök
cisimlerini kadîm kabul edenler, âhireti in-
kâr edenler ve tenâsühü benimseyenlerin
þeytan tarafýndan aldatýlmasý konu edilir.
Ýblîs’in Muhammed ümmetine etkilerinin
iki zümre üzerinde gerçekleþtiði belirtilir.
Birincisi akýllarýný ve yeteneklerini kullan-
mayýp belli kiþileri taklit edenler, ikincisi
naslarýn zâhirine bakmayýp te’vil yolunu
benimseyenlerdir. Bunlardan felsefe ile uð-
raþanlar din sýnýrlarýnýn dýþýna çýkarak hak
yoldan uzaklaþmýþtýr; ayrýca kelâm meto-
dunu benimseyenler vardýr. Ýbnü’l-Cevzî
kelâm yöntemini eleþtirirken daha çok
Mu‘tezile ve ehl-i bid‘attan örnekler verir.
Hayatýnýn son döneminde Selef akîdesini
benimsediðine dair -pek güçlü sayýlmayan-
bir rivayet bulunan Ýmâmü’l-Haremeyn el-
Cüveynî’nin yaný sýra kelâm düþüncesine
sahip Ebü’l-Vefâ Ýbn Akýl’den abartýlmýþ
nakiller yaparak söz konusu yöntemi eleþ-
tirir (krþ. DÝA, VIII, 143; XIX, 302-303). Ar-
dýndan Ýblîs’in Müþebbihe’ye telkin ettiði
bâtýl inançlara temas eder; “ahmaklar”
diye nitelendirdiði Hâricîler’e, Râfýza diye
andýðý Þiîler’e yönelik eleþtiriler öne sürer.
Bâtýniyye, Ýsmâiliyye, Seb‘iyye, Bâbekiyye,
Muhammire, Karâmita, Hürremiyye ve Ta‘-
lîmiyye gruplarýndan söz eder; Gazzâlî’den
nakiller yaparak bunlarý eleþtiriye tâbi tu-
tar.

Telbîsü Ýblîs’in altýncý bölümü çeþitli
âlimlere yönelik þeytanî tahriklere ayrýl-
mýþtýr. Müellif burada kurrâ, hadis ehli, fa-
kihler, vâizler ve kýssahanlar, dil ve edebi-
yat âlimleriyle þairlerin hatalarýna dikkat
çeker ve þeytanýn kemal mertebesine ulaþ-
mýþ âlimlere bile kibir, riya, þöhrete düþ-
künlük gibi hususlarý telkin ettiðini söy-
ler. Dört sayfadan oluþan yedinci bölüm-
de devlet adamlarýnýn þeytanýn tahrikle-
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Telbîsü Ýblîs’in

ilk ve son sayfalarý
(Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi,
nr. 1641)
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Ýhrama girenlerin
lebbeyk þeklinde baþlayan
zikir cümlelerini söylemesi.
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Sözlükte “çaðrýda bulunana cevap ver-
mek, bir davete icabet etmek” anlamýn-
daki telbiye fýkýh terimi olarak hac veya
umre niyetiyle ihrama giren kimsenin aþa-
ðýdaki sözleri söylemesini ifade eder: “Leb-
beyk Allahümme lebbeyk lebbeyk lâ þerî-
ke leke lebbeyk inne’l-hamde ve’n-ni‘me-
te leke ve’l-mülk lâ þerîke lek” (Rabbim! Da-
vetine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet
ettim, emrine boyun eðdim. Rabbim! Senin da-
vetine icabet boynumun borcudur. Senin eþin ve
ortaðýn yoktur. Rabbim! Bütün varlýðýmla sana
yöneldim; hamd senin, nimet senin, mülk senin-
dir. Senin eþin ve ortaðýn yoktur). Ýslâm’dan
önceki dönemde hac sýrasýnda Araplar ta-
rafýndan telbiye getiriliyordu. Ancak üze-
rinde ittifak edilen bir telbiye þekli mev-
cut olmayýp kabilelere ve putlarýna göre
deðiþiklik gösteriyordu. Kabileleri esas ala-
rak yapýlan bir incelemeye göre (Ya‘kubî,
I, 255-256) on yedi Arap kabilesine ait on
yedi, bir baþka derlemeye göre de (Cevâd
Ali, VI, 375-376) yirmi put için yirmi ayrý
telbiye çeþidi vardý. Biri dýþýnda bunlarýn
hepsi “lebbeyk” ifadesiyle baþlýyor ve ço-
ðunlukla “lebbeyk Allahümme lebbeyk”
þeklinde söyleniyordu. Bazý Arap kabileleri
ise “lebbeyk an Hüzeyl” diye kabilesinin adý-
na telbiye getiriyordu. Telbiyeye katýlan tev-
hid inancýna aykýrý unsurlar Ýslâm’ýn geli-
þiyle birlikte ayýklanmýþtýr. Hadis kaynak-
larýnda Resûl-i Ekrem’in telbiyesi yukarý-
da kaydedildiði gibidir (Buhârî, “Hac”, 26;
Müslim, “Hac”, 19-21; Ebû Dâvûd, “Menâ-
sik”, 26). Telbiyenin “icabet üstüne icabet”
anlamýna geldiði, birinci icabetin, “Ben
sizin rabbiniz deðil miyim?” hitabýnýn (el-
A‘râf 7/172) cevabý, ikinci icabetin, “Ýnsan-
lar arasýnda haccý ilân et” emri gereðince
(el-Hac 22/27) Hz. Ýbrâhim tarafýndan ya-
pýlan hac çaðrýsýnýn karþýlýðý olduðu söylen-
miþtir. Fakihler, çoðunlukla bu ikinci hu-
susu öne çýkarýp telbiyenin “Allah’ýn em-
rine itaati ve davetine icabeti sürdürme-
de ýsrarlý olmak” anlamýna geldiðini belirt-
miþtir.

Hanefîler’e göre ihrama girmek ancak
niyetle birlikte telbiye (veya tesbih, tehlîl,
tekbir) okumak, yola koyulmak, Harem’e
kurban göndermek gibi hac ve ihrama iliþ-
kin bir söz ve fiille gerçekleþir. Þâfiî ve Han-

belî mezheplerine göre ihram için sadece
niyet yeterlidir; telbiye rükün deðil sünnet-
tir. Mâlikî mezhebinde biri Hanefî, diðeri
Þâfiî ve Hanbelî mezheplerinin görüþüyle
uyuþan iki ictihad mevcuttur. Ýbn Hazm
ise bazý hadislerin zâhirine dayanarak (Tir-
mizî, “Hac”, 15; Ebû Dâvûd, “Menâsik”,
27; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 16) en az bir de-
fa yüksek sesle telbiye getirmeyi hac ve
umrenin farzlarý arasýnda saymýþ, gücü
yettiði halde bunu yüksek sesle söyleme-
yen kimsenin hac ve umresinin geçerli ol-
mayacaðýný ileri sürmüþtür.

Telbiyeye, hac veya umreye niyet edile-
rek mîkat mahallinde iki rek‘at ihram na-
mazý kýlýndýktan sonra baþlanýr. Telbiyenin
söylenmesiyle ihrama iliþkin hükümlerin
yürürlüðe gireceði hususunda bütün mez-
hepler görüþ birliði içindedir. Telbiyenin
sona erme vakti, üç mezhebe göre eðer
hac yapýlýyorsa kurban bayramýnýn birinci
günü Akabe cemresine ilk taþýn atýldýðý,
umre yapýlýyorsa Hacerülesved istilâm edi-
lerek tavafa baþlandýðý andýr. Mâlikî mez-
hebinde ise farklý görüþler vardýr. Bir gö-
rüþe göre hac ibadetinde tavafa baþlayýn-
caya kadar telbiyeye devam edilir; diðer
bir görüþe göre Mekke’ye gelindiðinde tel-
biye kesilir, tavaf ve sa‘y tamamlanýnca ye-
niden baþlanýr ve arefe günü güneþ ba-
týncaya kadar sürer. Yine Mâlikîler’e göre
umre yapan âfâkîler ve hac ibadetini ge-
çirdiði için umre yapmak zorunda kalan-
lar Harem bölgesine girince telbiyeyi býra-
kýrlar; Ten‘îm ve Ci‘râne gibi Harem bölge-
sinde ikamet edenler ise Kâbe’yi görünce-
ye kadar telbiyeye devam ederler.

Hz. Peygamber’den rivayet edilen þek-
liyle telbiye okumanýn müstehap olduðu
konusunda görüþ birliði vardýr. Ancak tel-
biyeye ilâveler veya eksiltmeler yapmanýn
hükmü konusunda farklý görüþler ileri sü-
rülmüþtür. Þâfiîler, Hanbelîler ve Mâlikî-
ler’e göre ilâvede bulunmakta bir sakýnca
yoktur; çünkü Abdullah b. Ömer ve Enes
b. Mâlik gibi sahâbîler telbiyeye bazý söz-
ler eklemiþlerdir. Mâlik’ten gelen bir riva-
yete göre Resûl-i Ekrem’den nakledilen þe-
kil üzerine ilâvede bulunmak mekruhtur.
Hanefî mezhebine göre ise ilâve yapmak
mendup, bazý kelimeleri eksiltmek mek-
ruhtur. Hanefîler, Þâfiîler ve Hanbelîler’e
göre erkeklerin telbiyeyi yüksek sesle söy-
lemesi müstehaptýr. Çünkü Resûlullah,
Cebrâil’in uyarýsýyla ashabýndan haccýn þi-
ârlarýndan olan telbiyede seslerini yükselt-
melerini istemiþtir (Tirmizî, “Hac”, 15; Ebû

1926). Tesbit edilebildiðine göre eser ilk
defa Telbîsü Ýblîs adýyla Kahire’de (1323),
Našdü’l-£ilm ve’l-£ulemâß ev Telbîsü Ýb-
lîs (1340; ts.) ve Telbîsü Ýblîs (nþr. Mu-
hammed Münîr ed-Dýmaþký, 1347, 1368) is-
miyle yine ayný yerde yayýmlanmýþtýr. Ki-
tabýn Dýmaþk ve Beyrut’ta da baskýlarý ya-
pýlmýþtýr. Telbîsü Ýblîs, Ýsâm Fâris el-Ha-
ristânî’nin tahkiki ve Muhammed Ýbrâhim
ez-Zaðlî’nin hadis kaynaklarýnýn tesbitiyle
yayýmlanmýþ (bk. bibl.), ayrýca Seyyid el-
Cümeylî tarafýndan neþredilmiþtir (DÝA,
XXXVII, 107). Eseri D. S. Margoliouth Ýngi-
lizce’ye (“The Devil’s Delusion: Talbîs Ýblîs
of Abu’l-Faraj Ibn al-Jawzî”, IC, IX-XII [1935-
1938], XIX-XXII [1945-1948]), Ali Rýzâ Ze-
kâvetî Karagözlü Farsça’ya tercüme et-
miþtir (Tahran 1368). Ýzzeddin Ýbn Ganim,
Teflîsü Ýblîs adýyla kaleme aldýðý risâle-
nin mukaddimesinde Telbîsü Ýblîs’i “kö-
tü arkadaþ” diye nitelemiþ, þeytanýn evli-
yâullahý da etkileyebileceði görüþünü eleþ-
tirmiþtir (bk. bibl.). Baþka bir eleþtiri içer-
memekle birlikte bu eseri Telbîsü Ýblîs’e
bir reddiye olarak deðerlendirenler olmuþ-
tur (Ali Hasan Ali, s. 15-17). Telbîsü Ýb-
lîs’in Ýbn Hacer el-Askalânî tarafýndan
MuÅta½aru Telbîsi Ýblîs li’bni’l-Cevzî
adýyla özetlendiði nakledilmektedir (DÝA,
XIX, 529). Eseri Ali Hasan Ali Abdülhamîd
el-Münteša’n-nefîs min Telbîsi Ýblîs
adýyla tehzîb etmiþ ve yer yer bazý açýkla-
malar eklemiþ, Veysel Ünler Telbîsü Ýblîs’-
teki hadislerle ilgili bir yüksek lisans tezi
hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).
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