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TEDBÎC

özel bir bölümde, kölelik hukukunu ilgilen-
diren diðer kurum ve telakkileriyle bütün-
lük arzedecek biçimde ele alýnýp þer‘î ni-
teliði, hukukî mahiyeti, unsur ve þartlarý,
hükümleri ayrýntýlý biçimde incelenmiþtir.
Kaynaklarda tedbir muamelesinin Câhili-
ye dönemindeki uygulamanýn devamý ol-
duðu görüþünün yaný sýra bu müessese-
nin ilk defa Ýslâm ile baþladýðý da belirtilir
(Þirbînî, IV, 509). “Hayýr yapýnýz” (el-Hac
22/77); “Ýyilikler kötülükleri yok eder” (Hûd
11/114) gibi iyi amellere yönlendiren âyet-
ler, köle âzadýnýn büyük sevap kazandýra-
caðýný ifade edenler yanýnda özellikle ted-
bir yoluyla âzat hakkýndaki hadisler (Ab-
dullah b. Yûsuf ez-Zeylaî, III, 284-286) ve
Ýslâm âlimlerinin bu yolla köle âzat etmeyi
mendup þeklinde nitelendirme hususun-
daki ittifaký tedbirin meþruiyetinin kitap,
sünnet ve icmâ ile sabit olduðunu göste-
ren deliller arasýnda zikredilir (Muhammed
b. Abdullah el-Haraþî, VIII,133).

Tedbir tek taraflý irade beyanýyla ger-
çekleþen teberrû niteliðinde hukukî bir
muameledir. Mâlikî, Þâfiî ve Hanbelîler, bu
baðlamda akid terimini tek taraflý irade
beyanýyla gerçekleþenleri de kapsayacak
biçimde kullandýklarýndan bunu “akdü’t-
tedbîr” diye adlandýrýrlar. Fýkýh âlimleri ted-
birin kuruluþ ve sýhhat þartlarýný ve buna
baðlanan hukukî sonuçlarý vasiyet, hibe
gibi teberrû mahiyetindeki hukukî mua-
melelerin tâbi olduðu genel prensipleri dik-
kate alarak belirlemiþlerdir. Hanefîler’e gö-
re tedbirin rüknü tedbir anlamýna delâlet
eden lafýzlardýr. Diðer mezheplere göre ise
tedbire delâlet eden lafýzlarýn yaný sýra
efendi ile köle de akdin rükünlerindendir.
Hanefî, Þâfiî ve Hanbelîler’e göre tedbir iþ-
lemi tedbir, tahrir, i‘tâk, vasiyet gibi lafýz-
larla yapýlabilir. Tedbir müdebbirin irade
beyanýna göre mutlak, mukayyed, mual-
lak ve muzaf olmak üzere dört kýsma ayrý-
lýr. “Ben öldüðümde sen hürsün” gibi mü-
debbirin ölümü dýþýnda ilâve þart içerme-
yene mutlak; “Ben hastalýðýmdan ölürsem
sen hürsün” gibi ölüme bir vasýf ilâve edi-
lerek yapýlana mukayyed; “Sen þu iþi ya-
parsan hürsün” gibi ölüm dýþýnda ilâve þart
içerene muallak; “Sen yarýndan itibaren
hürsün” gibi bir vaktin girmesine veya çýk-
masýna izâfe edilene muzaf denir. Mâlikî-
ler ise tedbir iþleminin tedbir lafzýyla veya
tedbir anlamýna gelen bir irade beyanýyla
yapýlmasý gerektiði, vasiyete özgü tabirler-
le yapýlamayacaðý kanaatindedir.

Tedbir iþleminin geçerli sayýlmasý için
efendinin temyiz kudretine sahip ve er-

genlik çaðýna ulaþmasý gerekir. Mâlikîler’-
de borçtan dolayý mahcûr olan kiþinin ted-
biri sahih kabul edilmez. Hanbelîler on ve
daha büyük yaþtaki mümeyyiz çocuðun
tedbir iþleminin sahih olduðunu ifade et-
miþlerdir (Ýbn Kudâme, IX, 407). Yine bu
iþlemin sýhhati için müdebber kýlýnacak
kölenin belirli ve müdebbirin mülkiyetinde
bulunmasý þarttýr. Ortaklar ortaðý bulun-
duklarý köleyi tedbir yoluyla âzat edebilir-
ler. Tedbirde bölünmeyi kabul eden Ebû
Hanîfe’ye göre bir kimse ortaðý bulundu-
ðu köleyi müdebber kýlsa sadece kendi his-
sesi nisbetinde müdebber sayýlýr ve diðer
ortaðýn hissesi köle olarak kalýr. Ortaðý bu
durumda hissesinden vazgeçme, kitâbet
akdi yapma, hissesinin kýymetini ortaðýn-
dan alma ve köleyi müdebbirin ölümüne
kadar bulunduðu hal üzere býrakma husu-
sunda serbesttir. Tedbirde bölünmeyi ka-
bul etmeyen Ebû Yûsuf ve Muhammed’e
göre ise böyle bir köle tamamen müdeb-
ber olur ve müdebbirin ortaðýnýn hissesi-
nin kýymetini tazmin etmesi gerekir. Mâ-
lik, Þâfiî ve Ahmed b. Hanbel de ayný görüþ-
tedir. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre
tedbir ta‘lik mahiyetinde baðlayýcý (lâzým)
bir iþlem olduðundan bundan rücû câiz de-
ðildir. Tedbirin vasiyetten ayrýlan en önem-
li farký da budur. Hanefîler’e göre müdeb-
birin aklýný yitirmesiyle vasiyet bâtýl olduðu
halde tedbir bâtýl olmaz. Þâfiîler’de ted-
bir bir görüþe göre ta‘lik, diðer bir görüþe
göre vasiyet mahiyetindedir. Hanbelîler’e
göre tedbir iþlemi müdebberin vakfedil-
mesi, efendisini öldürmesi ve efendisinden
çocuk doðurmasý hallerinde bâtýl olur. Bu
son durumda müdebber câriye ümmüve-
led statüsüne geçer.

Tedbir iþlemine baðlanan hukukî sonuç-
lar müdebbirin hayatýnda ve ölümünden
sonra olmak üzere iki kýsma ayrýlýr (Kâsâ-
nî, IV, 120). Efendisi hayatta iken ceza, þa-
hitlik vb. konularda müdebber hakkýnda
kölelik hükümleri geçerlidir (Ýbn Rüþd, II,
450). Hanefî ve Mâlikîler’e göre müdebbir
mutlak tedbirle müdebber kýldýðý kölesi-
ni icâre akdine konu edebilir, kendi iþinde
çalýþtýrabilir, câriyeyi baþkasýyla evlendire-
bilir, âzat edebilir, daha önce hürriyetine
kavuþmasý için kendisiyle mükâtebe anlaþ-
masý yapabilir; fakat onu satma, baþkasý-
na hibe etme gibi bir yolla mülkiyetinden
çýkaramaz. Þâfiî, Hanbelî ve Zâhirîler mü-
debbirin müdebber kölesini bey‘, hibe, va-
kýf gibi tasarruflarla mülkünden çýkarabi-
leceði kanaatindedir. Hanefîler de mukay-
yed, muallak ve muzaf tedbir nevilerinde

din el-Hillî’den itibaren Ýzzeddin el-Mev-
sýlî, Ýbn Hicce, Âiþe el-Bâûniyye ve Abdül-
ganî b. Ýsmâil en-Nablusî gibi müellif ve
þairler, Hz. Peygamber’e methiye olarak
yazdýklarý uzun kasidelerinde (bedîiyye)
tedbîc sanatýyla ilgili güzel örnekler orta-
ya koymuþtur.
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Bir kimsenin, 
kölesini kendi ölümüne baðlý olarak

âzat etmesi anlamýnda
fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “düþünmek, iþin sonunu düþü-
nerek gereði gibi davranmak, iyi yönet-
mek” anlamýndaki tedbîr fýkýhta bir kim-
senin kendi ölümüne baðlý olarak kölesi-
ni / câriyesini âzat etmesini ifade eder. Ke-
limenin sözlük ve terim anlamlarý arasýn-
daki iliþki daha çok iþlemin kiþinin ölümü-
ne baðlanmasýyla (ta‘lîk) izah edilir; bazý
müellifler ise kelimenin “iþin sonunu düþü-
nüp hareket etme” anlamýndan yola çýka-
rak bu iþlemle âhirette sevaba nâil olma
amaçlandýðý için böyle adlandýrýldýðýný söy-
ler. Bu yolla kölesini âzat eden kimseye
müdebbir, âzat edilen köleye / câriyeye
müdebber / müdebbere denir.

Tedbir köleliði sona erdiren yollardan
biri olup fýkýh eserlerinde ayný adla anýlan
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TEDBÎRÜ’l-MEDÎNE
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Felsefî metotla yazýlmýþ
ahlâk kitaplarýnda

ülke yönetimini 
ve siyaset ahlâkýný ifade eden terim.
˜ ™

Sözlükte tedbîr “bir kimsenin iþini çekip
çevirmesi, sonunu hesap etmesi” anlamý-
na gelmektedir (Lisânü’l-£Arab, “dbr” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de ayný kökten deðiþik ke-
limeler yanýnda tedbîr masdarýndan bir
fiil, Allah’ýn evrende bütün varlýk ve oluþ-
larý idare ettiðini belirtmek üzere “yüdeb-
birü’l-emr” þeklinde dört âyette geçmek-
tedir (Yûnus 10/3, 31; er-Ra‘d 13/2; es-Sec-
de 32/5). Tedbîr hadislerde de “yönetme”
anlamýnda kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-Mu£-
cem, “dbr” md.). Bunlardan birinde, “Ted-
bir gibi akýl, sakýnmak gibi vera‘ yoktur”
buyurulur (Ýbn Mâce, “Zühd”, 24). Kelime,
oldukça erken dönemlere ait eserlerde bi-
ri menzil ile birlikte “tedbîrü’l-menzil” (ev
yönetimi), diðeri medîne ile birlikte “ted-
bîrü’l-medîne” (ülke yönetimi) þeklinde pra-
tik ahlâkýn iki alanýný ifade etmektedir. Sis-
tematik ahlâk kitaplarýnýn çoðunda ferdî
ahlâk ve aile ahlâkýndan sonra gelen siya-
set ahlâkýna dair üçüncü bölüm “tedbîrü’l-
medîne” (tedbîrü’l-müdün) baþlýðýný taþýr. Ay-
rýca isminde bu kelimenin yer aldýðý siya-
sete dair müstakil eserler yazýlmýþtýr. Fel-
sefenin bölümleri hakkýnda bilgi verilen ki-
taplarda amelî hikmetin üç bölümü teh-
zîbü’l-ahlâk, tedbîrü’l-menzil ve tedbîrü’l-
medîne (tedbîrü’l-müdün, siyâsetü’l-medîne,
siyâsetü’l-müdün, siyâse) biçiminde sýralanýr.
Bu baþlýklar altýnda genellikle kiþinin temel
ihtiyaçlarýný karþýlama hususunda kendi
kendine yeterli olmadýðý gerçeðinden ha-
reketle insanlarýn birbirine ihtiyaç duyma-
sý ve toplumsal hayatýn zorunluluðu, bir-
likte yaþamanýn kurallarý, devletin gerek-
liliði, yönetim ilkeleri, yönetenlerin ve yö-
netilenlerin haklarý ve sorumluluklarý, ada-
let, sevgi, dostluk gibi konular ele alýnýr.

Bu eserler yanýnda ilimler tasnifine dair
kitaplarda ve bibliyografik kaynaklarda da
tedbîrü’l-medîne hakkýnda bilgi yer almak-
tadýr. Fârâbî Risâle fîmâ yenba³¢ ... baþ-
lýklý eserinde (s. 60) felsefe kitaplarýnýn
uygulamaya iliþkin bölümlerini ahlâkýn ýs-
lahý, tedbîrü’l-müdün ve tedbîrü’l-menzil
þeklinde sýralar. Muhammed b. Ahmed el-
Hârizmî Mefâtî¼u’l-£ulûm’da (s. 80) ame-
lî felsefenin bölümlerinden ahlâký kiþinin
kendini yönetmesi (tedbîr), yakýnlarýnýn yö-
netilmesi (tedbîrü’l-menzil), toplumun ve ül-
kenin yönetilmesi (siyâsetü’l-medîne) þeklin-

de açýklar. Ýhvân-ý Safâ’nýn Resâßil’inde (I,
272-275) ilâhî ilimlerin dördüncüsü diye
gösterilen siyasetin idarecilerin kendileri-
ne tâbi olanlara uygulayacaklarý yönetim
usullerine dair bilgileri içerdiði belirtilir. Ýbn
Sînâ, £Uyûnü’l-¼ikme’de (I, 13) pratik fel-
sefenin üç ana bölümünü sýralarken ted-
bîrü’l-medîne yerine “el-hikmetü’l-mede-
niyye” terkibini kullanmýþ ve bu ilmin, in-
sanlarýn bedenlerine yarayacak þeylerle in-
san türünün devamýný saðlayacak imkân-
larý temin etmek üzere ortaklaþa gerçek-
leþtirecekleri çabalar için nasýl bir iþ birliði
yapacaklarýna iliþkin bilgilerden oluþtuðu-
nu ifade eder. Ayný müellif, Fî Ašsâmi’l-
£ulûmi’l-£ašliyye adlý risâlesinde (s. 73)
amelî hikmetin siyasetle ilgili üçüncü bölü-
münün yönetim çeþitleri, erdemli ve er-
demsiz toplumlar, bunlarýn nasýl geliþece-
ði veya zeval bulacaðý gibi konulara dair
bilgileri içerdiðini belirtir; Eflâtun ve Aris-
to’nun siyasete iliþkin eserlerini bu alanýn
örnekleri arasýnda zikreder. Muhammed
b. Mahmûd eþ-Þehrezûrî Resâßilü’þ-Þe-
cereti’l-ilâhiyye’de amelî hikmetin ilk bö-
lümünü “Tehzîbü’l-aplâk”, ikinci bölümü-
nü “el-Hikmetü’l-menziliyye”, siyasetle il-
gili üçüncü bölümünü “Siyâsâtü’l-müdün”
baþlýklarý altýnda incelemiþtir (II, 31-118).
Ýbn Haldûn Mušaddime’de (s. 38) tedbî-
rü’l-medînenin, insan türünün ahlâk ve hik-
metin gerektirdiði þekilde korunmasýný ve
yaþatýlmasýný saðlayan disiplinler olduðu-
nu söyler. Taþköprizâde Miftâ¼u’s-sa£â-
de’de (I, 406-413) hikmet-i ameliyyenin il-
mü’l-ahlâk, ilmü tedbîri’l-menzil ve ilmü’s-
siyâse þeklindeki geleneksel üçlü þemasý-
na ilmü âdâbi’l-mülûkü de (yöneticilerin
tecrübe ve sezgi sayesinde öðrendikleri
hususlar) eklemiþtir. Ýslâm düþünce tari-
hinde toplum ve devlet yönetimine dair
müstakil eserler çoðunlukla “siyaset” baþ-
lýðý altýnda yazýlmýþtýr. Aralarýnda Eflâtun
ve Pisagor gibi Grek filozoflarýna ait kitap-
larýn da bulunduðu, çoðu günümüze ulaþ-
mamýþ bu tür eserler hakkýnda kaynaklar-
da bilgiler yer almaktadýr (meselâ bk. Ýb-
nü’n-Nedîm, s. 130, 144, 153, 166, 241, 306,
321, 353). Abbâsî Halifesi Me’mûn döne-
minde Hizânetü’l-hikme (Dârülhikme) deni-
len saray kütüphanesinin yöneticiliðini ya-
pan ünlü mütercim, tabip ve þair Sehl b.
Hârûn’un bugün elde bulunmayan eseri
Kitâbü Tedbîri’l-mülk ve’s-siyâse adýy-
la kaydedilmiþ (a.g.e., s. 133), Ýbn Sînâ’ya
nisbet edilen Kitâbü’s-Siyâse Luvîs Ma‘-
lûf tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).

Bu alanýn en dikkate deðer kaynaklarýn-
dan biri, Þehâbeddin Ahmed b. Muham-

müdebbirin ileri sürdüðü þart ve kayýtlarýn
gerçekleþmesinden önce müdebber köle-
sini bey‘, hibe gibi bir yolla mülkünden çý-
karabileceðini söylemiþlerdir.

Hanefî, Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler, tedbi-
ri vasiyete benzeterek müdebberin efen-
disinin terekesinin üçte birinden âzat ol-
duðunu ifade etmiþlerdir. Müdebbirin ve-
fat ettiði gün terekenin üçte biri müdeb-
berin kýymetinden fazla veya ona denk ise
müdebber hemen âzat edilmiþ olur. Fakat
terekenin üçte biri müdebberin kýymetin-
den eksik olursa müdebber hür insan sta-
tüsünü kazanmakla birlikte bu eksikten
dolayý çalýþmak mecburiyetinde kalýr. Bu
arada efendisinin terekesi borca batýk olur-
sa müdebber kendi kýymetinde borca iþ-
tirak eder. Ancak Ebû Hanîfe’den, borçlu
olan müdebberin mükâteb köle statüsün-
de olduðu görüþü de nakledilmiþtir (Ýbn
Nüceym, III, 289). Ýbn Mes‘ûd, Ýbrâhim en-
Nehaî, Hammâd gibi fakihlerle Zâhirîler
tedbiri hibeye, müdebberi de ümmüve-
lede benzeterek müdebberin efendisinin
malýnýn üçte birinden deðil malýn tama-
mýndan âzat edildiðini söylemiþlerdir (Ýbn
Rüþd, II, 449-450; Kâsânî, IV, 122). Ahmed
b. Hanbel’in de önceleri bu görüþte olduðu
rivayet edilir (Ýbn Kudâme, IX, 389). Ted-
bir hususunda çocuk babaya deðil anne-
ye tâbidir. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler’e
göre tedbirden sonra müdebber câriyenin
efendisinden olmaksýzýn doðuracaðý çocuk-
lar da müdebber olur. Þâfiîler’e göre ise bir
câriye gebe olduðu halde müdebbere kýlýn-
sa veya bir müdebbere efendisinin vefatý
anýnda gebe bulunsa doðacak çocuk hak-
kýnda tedbir hükmü geçerli sayýlýr.
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