TEDBÎRÜ’l-MEDÎNE

müdebbirin ileri sürdüðü þart ve kayýtlarýn
gerçekleþmesinden önce müdebber kölesini bey‘, hibe gibi bir yolla mülkünden çýkarabileceðini söylemiþlerdir.
Hanefî, Þâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler, tedbiri vasiyete benzeterek müdebberin efendisinin terekesinin üçte birinden âzat olduðunu ifade etmiþlerdir. Müdebbirin vefat ettiði gün terekenin üçte biri müdebberin kýymetinden fazla veya ona denk ise
müdebber hemen âzat edilmiþ olur. Fakat
terekenin üçte biri müdebberin kýymetinden eksik olursa müdebber hür insan statüsünü kazanmakla birlikte bu eksikten
dolayý çalýþmak mecburiyetinde kalýr. Bu
arada efendisinin terekesi borca batýk olursa müdebber kendi kýymetinde borca iþtirak eder. Ancak Ebû Hanîfe’den, borçlu
olan müdebberin mükâteb köle statüsünde olduðu görüþü de nakledilmiþtir (Ýbn
Nüceym, III, 289). Ýbn Mes‘ûd, Ýbrâhim enNehaî, Hammâd gibi fakihlerle Zâhirîler
tedbiri hibeye, müdebberi de ümmüvelede benzeterek müdebberin efendisinin
malýnýn üçte birinden deðil malýn tamamýndan 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). Tedbir hususunda çocuk babaya deðil anneye tâbidir. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler’e
göre tedbirden sonra müdebber câriyenin
efendisinden olmaksýzýn doðuracaðý çocuklar da müdebber olur. Þâfiîler’e göre ise bir
câriye gebe olduðu halde müdebbere kýlýnsa veya bir müdebbere efendisinin vefatý
anýnda gebe bulunsa doðacak çocuk hakkýnda tedbir hükmü geçerli sayýlýr.
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Sözlükte tedbîr “bir kimsenin iþini çekip
çevirmesi, sonunu hesap etmesi” anlamýna gelmektedir (Lisânü’l-£Arab, “dbr” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de ayný kökten deðiþik kelimeler yanýnda tedbîr masdarýndan bir
fiil, Allah’ýn evrende bütün varlýk ve oluþlarý idare ettiðini belirtmek üzere “yüdebbirü’l-emr” þeklinde dört âyette geçmektedir (Yûnus 10/3, 31; er-Ra‘d 13/2; es-Secde 32/5). Tedbîr hadislerde de “yönetme”
anlamýnda kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-Mu£cem, “dbr” md.). Bunlardan birinde, “Tedbir gibi akýl, sakýnmak gibi vera‘ yoktur”
buyurulur (Ýbn Mâce, “Zühd”, 24). Kelime,
oldukça erken dönemlere ait eserlerde biri menzil ile birlikte “tedbîrü’l-menzil” (ev
yönetimi), diðeri medîne ile birlikte “tedbîrü’l-medîne” (ülke yönetimi) þeklinde pratik ahlâkýn iki alanýný ifade etmektedir. Sistematik ahlâk kitaplarýnýn çoðunda ferdî
ahlâk ve aile ahlâkýndan sonra gelen siyaset ahlâkýna dair üçüncü bölüm “tedbîrü’lmedîne” (tedbîrü’l-müdün) baþlýðýný taþýr. Ayrýca isminde bu kelimenin yer aldýðý siyasete dair müstakil eserler yazýlmýþtýr. Felsefenin bölümleri hakkýnda bilgi verilen kitaplarda amelî hikmetin üç bölümü tehzîbü’l-ahlâk, tedbîrü’l-menzil ve tedbîrü’lmedîne (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 hareketle insanlarýn birbirine ihtiyaç duymasý ve toplumsal hayatýn zorunluluðu, birlikte yaþamanýn kurallarý, devletin gerekliliði, yönetim ilkeleri, yönetenlerin ve yönetilenlerin haklarý ve sorumluluklarý, adalet, sevgi, dostluk gibi konular ele alýnýr.
Bu eserler yanýnda ilimler tasnifine dair
kitaplarda ve bibliyografik kaynaklarda da
tedbîrü’l-medîne hakkýnda bilgi yer almaktadýr. Fârâbî Risâle fîmâ yenba³¢ ... baþlýklý eserinde (s. 60) felsefe kitaplarýnýn
uygulamaya iliþkin bölümlerini ahlâkýn ýslahý, tedbîrü’l-müdün ve tedbîrü’l-menzil
þeklinde sýralar. Muhammed b. Ahmed elHârizmî Mefâtî¼u’l-£ulûm’da (s. 80) amelî felsefenin bölümlerinden ahlâký kiþinin
kendini yönetmesi (tedbîr), yakýnlarýnýn yönetilmesi (tedbîrü’l-menzil), toplumun ve ülkenin yönetilmesi (siyâsetü’l-medîne) þeklin-

de açýklar. Ýhvân-ý Safâ’nýn Resâßil’inde (I,
272-275) ilâhî ilimlerin dördüncüsü diye
gösterilen siyasetin idarecilerin kendilerine tâbi olanlara uygulayacaklarý yönetim
usullerine dair bilgileri içerdiði belirtilir. Ýbn
Sînâ, £Uyûnü’l-¼ikme’de (I, 13) pratik felsefenin üç ana bölümünü sýralarken tedbîrü’l-medîne yerine “el-hikmetü’l-medeniyye” terkibini kullanmýþ ve bu ilmin, insanlarýn bedenlerine yarayacak þeylerle insan türünün devamýný saðlayacak imkânlarý temin etmek üzere ortaklaþa gerçekleþtirecekleri çabalar için nasýl bir iþ birliði
yapacaklarýna iliþkin bilgilerden oluþtuðunu ifade eder. Ayný müellif, Fî Ašsâmi’l£ulûmi’l-£ašliyye adlý risâlesinde (s. 73)
amelî hikmetin siyasetle ilgili üçüncü bölümünün yönetim çeþitleri, erdemli ve erdemsiz toplumlar, bunlarýn nasýl geliþeceði veya zeval bulacaðý gibi konulara dair
bilgileri içerdiðini belirtir; Eflâtun ve Aristo’nun siyasete iliþkin eserlerini bu alanýn
örnekleri arasýnda zikreder. Muhammed
b. Mahmûd eþ-Þehrezûrî Resâßilü’þ-Þecereti’l-ilâhiyye’de amelî hikmetin ilk bölümünü “Tehzîbü’l-aplâk”, ikinci bölümünü “el-Hikmetü’l-menziliyye”, siyasetle ilgili üçüncü bölümünü “Siyâsâtü’l-müdün”
baþlýklarý altýnda incelemiþtir (II, 31-118).
Ýbn Haldûn Mušaddime’de (s. 38) tedbîrü’l-medînenin, insan türünün ahlâk ve hikmetin gerektirdiði þekilde korunmasýný ve
yaþatýlmasýný saðlayan disiplinler olduðunu söyler. Taþköprizâde Miftâ¼u’s-sa£âde’de (I, 406-413) hikmet-i ameliyyenin ilmü’l-ahlâk, ilmü tedbîri’l-menzil ve ilmü’ssiyâse þeklindeki geleneksel üçlü þemasýna ilmü âdâbi’l-mülûkü de (yöneticilerin
tecrübe ve sezgi sayesinde öðrendikleri
hususlar) eklemiþtir. Ýslâm düþünce tarihinde toplum ve devlet yönetimine dair
müstakil eserler çoðunlukla “siyaset” baþlýðý altýnda yazýlmýþtýr. Aralarýnda Eflâtun
ve Pisagor gibi Grek filozoflarýna ait kitaplarýn da bulunduðu, çoðu günümüze ulaþmamýþ bu tür eserler hakkýnda kaynaklarda bilgiler yer almaktadýr (meselâ bk. Ýbnü’n-Nedîm, s. 130, 144, 153, 166, 241, 306,
321, 353). Abbâsî Halifesi Me’mûn döneminde Hizânetü’l-hikme (Dârülhikme) denilen saray kütüphanesinin yöneticiliðini yapan ünlü mütercim, tabip ve þair Sehl b.
Hârûn’un bugün elde bulunmayan eseri
Kitâbü Tedbîri’l-mülk ve’s-siyâse adýyla 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 kaynaklarýndan biri, Þehâbeddin Ahmed b. Muham259
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med Ýbn Ebü’r-Rebî‘in Sülûkü’l-mâlik fî
tedbîri’l-memâlik adlý kitabýdýr. Bir kýsým
araþtýrmacýlar, Kahire’de yapýlan taþbaský
nüshasýnda (1286) müellifin kitabýný Abbâsî Halifesi Mu‘tasým-Billâh’a (833-842)
ithaf ettiðini belirtmesi, ayrýca metinde
(s. 96) Mu‘tasým’dan bahsedilmesinden
hareketle eserin bunun zamanýnda yazýldýðýný savunurken bazýlarý da -o dönemle
ilgili kaynaklarda eserin adýnýn geçmemesi, üslûp ve muhteva özellikleri gibi gerekçelerle- metindeki Mu‘tasým isminin bir
istinsah hatasý olup gerçekte Müsta‘sýmBillâh (1242-1258) olmasý gerektiðini ileri
sürmüþtür (tartýþmalar için bk. Sülûkü’lmâlik, neþredenin giriþi, [Temhîd], s. 7-33,
50-51; “Mülhak [1]”, s. 223-225; M. Celâl
Þeref – Ali Abdülmu‘tî Muhammed, s. 205209). Kâtib Çelebi kitabýn Mu‘tasým-Billâh
için yazýldýðýný belirtmekte, Brockelmann
da bu görüþe katýlmaktadýr (GAL, I, 230;
Suppl., I, 372). Ancak eseri neþreden Nâcî et-Tikrîtî, Paris Bibliothèque Nationale’deki yazma nüshada halifenin isminin
Müsta‘sým-Billâh þeklinde geçtiðini tesbit
etmiþtir (Sülûkü’l-mâlik, neþredenin giriþi, [Temhîd], s. 7, dn. 3; anýlan nüshadaki ilgili sayfanýn týpkýbasýmý için bk. a.g.e.
“Mülhak [2]”, s. 231). Dört bölümden (fasýl) oluþan Sülûkü’l-mâlik’in mukaddime
mahiyetindeki birinci bölümünde ebedî
kurtuluþ için ruhun temizlenmesi ve güzel davranýþlarda bulunulmasý gerektiði belirtilmekte, insanýn diðer varlýklardan üstün olmasýný saðlayan erdemler sýralanmaktadýr. Ýkinci bölümde ahlâkýn belli baþlý konularý iþlenmiþtir. Akla uygun yaþama
ve bunun için yapýlmasý gereken þeylere
dair üçüncü bölümün baþ tarafýnda geniþ
bir ilimler tasnifi yer almaktadýr. Ev yönetimi ve aile ahlâkýnýn incelendiði bölümün
sonunda bazý siyasal konulara da yer verilmiþtir. Burada insanlarýn çeþitli ihtiyaçlarý sebebiyle þehirlerin doðduðu belirtilmektedir. Ancak bir arada yaþama çatýþmalarý ortaya çýkardýðýndan Allah haksýzlýklarýn önlenmesi için kanunlar koymuþtur. Devletin dört temel dayanaðý vardýr:
Yönetici, halk, adalet ve tedbir. Müellif iyi
bir yönetici olmanýn þartlarýný, halk tabakalarý ve bunlarýn toplumdaki iþlevlerini,
halkýn yönetici karþýsýndaki haklarý ve sorumluluklarýný, adaletin gerekliliðini anlattýktan sonra yönetimin ilkelerini halkýn korunmasý, ülkenin imarý, ordunun idaresi ve
maliyenin iyi yönetilmesi þeklinde sýralar.
Eser hikmetli sözler ve öðütlerle sona erer.
Literatürde siyaset konularý genellikle
felsefe ve fýkýh kitaplarýnda ele alýnmýþ,
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kelâmda özellikle devlet baþkanlýðý (imâmet) meselesi tartýþýlmýþtýr. Öte yandan
Gazzâlî ve Ýbn Haldûn gibi düþünürler eserlerinde siyasete aðýrlýk vermiþtir. Ýbnü’lMukaffa‘, Câhiz, Ýbn Kuteybe, Keykâvus,
Nizâmülmülk gibi müelliflerce oluþturulan
zengin edep literatüründe siyaset geniþ
yer tutar (bk. SÝYASET). Konunun tedbîrü’lmedîne vb. baþlýklar altýnda iþleniþi muahhar dönem ahlâk ve siyaset kitaplarýnda
görülür. Bilindiði kadarýyla ilk defa Nasîrüddîn-i Tûsî, AÅlâš-ý Nâ½ýrî’sinin “Tehzîb-i Aplâk” baþlýklý birinci bölümüne “Tedbîr-i Menâzil” ve “Siyâset-i Müdün” baþlýðýyla iki bölüm eklemiþtir. Eserin son bölümünü yazarken Tûsî’nin Fârâbî yanýnda
Gazzâlî ve Ýbn Miskeveyh’in düþüncelerinden yararlandýðý anlaþýlmaktadýr. Ardýndan
gelen Celâleddin ed-Devvânî’nin AÅlâš-ý
Celâlî’si, Adudüddin el-Îcî’nin AÅlâš-ý
£Adudiyye’si, Cemâleddin Aksarâyî’nin
Ahlâk-ý Cemâlî’si, Kýnalýzâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ý Alâî’si, Muhyî-i Gülþenî’nin
Ahlâk-ý Kirâm’ý gibi kitaplarda da bu plan
uygulanmýþtýr. Kýnalýzâde’nin eserinde büyük ölçüde Tûsî’nin görüþleri tekrar edilmiþse de bazý siyasal ve toplumsal konular “Tedbîrü’l-menzil” bölümüne alýnmýþtýr
(Oktay, s. 423-428).
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Sözlükte “bir kimsenin iþini çekip çevirmesi, sonunu hesap etmesi” anlamýndaki
tedbîr (Lisânü’l-£Arab, “dbr” md.) ahlâk ve
siyaset kitaplarýnda “yönetim, siyaset” mânasýnda sýkça geçmekte, “ev” anlamýndaki menzil ile birlikte kullanýldýðýnda daha
çok felsefî yöntemle yazýlmýþ ahlâk kitaplarýnda pratik ahlâkýn üç ana bölümünden
ikincisi olan aile ahlâkýný ifade etmektedir
(diðerleri tehzîbü’l-ahlâk, tedbîrü’l-medîne). Nasîrüddîn-i Tûsî AÅlâš-ý Nâ½ýrî’de
(s. 207) buradaki menzilin maddî anlamda
evi deðil karý ile koca, ebeveynle çocuk, hizmetçiyle efendi, mal sahibiyle mal arasýndaki iliþkiyi anlattýðýný belirtir. Ayný açýklama Kýnalýzâde Ali Efendi’de de görülür
(Ahlâk-ý Alâî, II, 3).
Ahlâk kitaplarýnýn “tedbîrü’l-menzil” (tedbîrü’l-menâzil, siyâsetü’l-menzil) baþlýklý bölümlerinde ev idaresi ve aile ahlâkýna dair
konulara yer verilir. Ailenin beþ unsuru kabul edilen karý ile koca, çocuk, hizmetçi ve
malla ilgili yönetim esaslarý, aile fertlerinin hak ve sorumluluklarý, ailenin geçimi,
mal varlýðýnýn kazanýlmasý, korunmasý ve
harcanmasýyla ilgili kurallar üzerinde durulur. Sistematik eserler yanýnda ilimler
tasnifine dair kitaplarda ve bibliyografik
kaynaklarda da tedbîrü’l-menzil hakkýnda
bilgi bulunmaktadýr. Fârâbî Risâle fîmâ
yenba³¢ ... baþlýklý eserinde (s. 60) tedbîrü’l-müdün ve tedbîrü’l-menzil þeklinde
sýraladýðý ahlâk bölümlerine iliþkin kavramlarý kýsaca tanýtmýþtýr. Hârizmî’nin Mefâtî¼u’l-£ulûm’da yaptýðý açýklamalara göre (s. 80) amelî felsefenin bölümlerinden
ahlâk kiþinin kendini yönetmesi, yakýnlarýn yönetilmesi, toplumun ve ülkenin yönetilmesine dair bilgilerden oluþur. Ýhvân-ý
Safâ’nýn Resâßil’inde (I, 274) siyasetin kýsýmlarý anlatýlýrken tedbîrü’l-menzile de yer
verilir. Ýbn Sînâ £Uyûnü’l-¼ikme’de (I, 13)
pratik felsefeyi medenî, menzilî ve hulkî
olmak üzere üçe ayýrmýþ, tedbîrü’l-menzil
yerine “el-hikmetü’l-menziliyye” terkibini
kullanmýþ ve bu disiplinin karý ile koca, ebeveyn ile çocuklar ve efendi ile köle arasýnda iyi iliþkiler kurulmasýný saðlayacak biçimde ev iþlerinin ve aile birliðinin düzenlenmesiyle ilgili bilgilerden oluþtuðunu belirtmiþtir. Fî Ašsâmi’l-£ulûmi’l-£ašliyye
adlý risâlesinde ise (s. 73) ayný disiplini ted-

