TEDBÎRÜ’l-MEDÎNE

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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Felsefî metotla yazýlmýþ
ahlâk kitaplarýnda
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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-
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bîrü’l-menzil ismiyle anmakta ve Urûnus’un
(?) (Bryson) kitabýnýn (aþ.bk.) buna dair olduðunu söylemektedir. Ýbn Sînâ’nýn Man¹ýšu’l-meþrišýyyîn’inde (s. 7-8) amelî hikmet yerine amelî ilim sözü kullanýlmýþ, bu
ilmin ilmü’l-ahlâk, tedbîrü’l-menzil, tedbîrü’l-medîne bölümlerinden meydana geldiði belirtilmiþtir. Luvîs Ma‘lûf’un E¦erün
mechûlün li’bn Sînâ baþlýðýyla neþrettiði
bir risâlede (bk. bibl.) kiþinin kendini, ailesini, çocuðunu, hizmetçilerini ve gelir giderini yönetmesi konularý yer almaktadýr.
Muhammed b. Mahmûd eþ-Þehrezûrî, Resâßilü’þ-Þecereti’l-ilâhiyye’de (II, 17-30)
ev idaresi ve aile ahlâkýný Ýbn Sînâ gibi “elHikmetü’l-menziliyye” baþlýðý altýnda incelemiþtir. Ýbnü’l-Ekfânî, Ýrþâdü’l-šå½ýd adlý eserinde (s. 21, 64) hikmet-i ameliyyenin
geleneksel üçlü taksimini vermiþ ve bu
alanda yazýlmýþ en meþhur eserin Burûþün’e (?) (Bryson) ait olduðunu söylemiþtir. Ýslâm ahlâk ve siyaset literatürünün
önemli bir temsilcisi olan Þehâbeddin Ahmed b. Muhammed Ýbn Ebü’r-Rebî‘in Sülûkü’l-mâlik fî tedbîri’l-memâlik adlý eserinin ev idaresi ve aile ahlâkýna ayrýlan ikinci bölümünde konuyla ilgili kitaplarda ev
yönetiminin temel unsurlarý sayýlan mal,
kadýn, evlât ve köle konularýna tedbir de
eklenmiþtir (s. 150). Nasîrüddîn-i Tûsî, AÅlâš-ý Nâ½ýrî’sinde (s. 208) eski filozoflardan Ebrûsun (Bryson) sözlerinden bir kýsmýnýn Arapça’ya tercüme edildiðini belirterek müslümanlarýn bu eserden yararlandýðýný kaydetmiþtir. Kýnalýzâde Ali Efendi, Ahlâk-ý Alâî’nin ikinci bölümünün baþýnda Tûsî’nin adýný zikrederek Bryson hakkýnda verdiði bilgileri tekrarlar (II, 2-4). Ýbn
Haldûn’un Mušaddime’sinde (s. 38) tedbîrü’l-menzile dair çok kýsa bir açýklama
yer almaktadýr. Taþköprizâde’nin Miftâ¼u’s-sa£âde’sinde (I, 406-413) hikmet-i
ameliyyenin bölümleri çerçevesinde tedbîrü’l-menzile ve Bryson’un (Burûþ [?]) kitabýna iþaret edilmiþtir. Kâtib Çelebi Keþfü’¾-¾unûn’da (I, 381) tedbîrü’l-menzilin
tanýmýný yaparken Ýbn Sînâ’nýn £Uyûnü’l¼ikme’deki ifadelerini ve menzil kelimesini açýklarken Tûsî ve Kýnalýzâde Ali’nin sözlerini tekrar etmiþtir.
Ýshak b. Huneyn tarafýndan Arapça’ya
çevrilen Aristo’nun Ethique à Nicomaque
adlý eserinde (s. 294, 295 [VI.8, 9]) “oikonomia” (ev ekonomisi, ev idaresi) terimi geçmektedir. Yine Aristo’ya isnat edilen ve Ebû
Ali Ýbn Zür‘a tarafýndan Arapça’ya tercüme edildiði belirtilen Mašålât fi’t-tedbîr
adlý bir eserle (Kaya, s. 302) ¡imârü Mašåleti Aris¹o¹âlîs fî tedbîri’l-menzil baþlýklý risâle (bk. bibl.) günümüze kadar gel-

miþtir. Ancak Ýslâm kaynaklarýnda Bryson’a
yapýlan atýflara ve araþtýrmacýlarýn tesbitlerine göre müslüman düþünürler, tedbîrü’l-menzil tabirini -bilindiði kadarýyla ismini ilk defa Ýbn Miskeveyh’in andýðý (Teh×îbü’l-aÅlâš, s. 68)- Yeni Pisagorcu Bryson’a
(ö. m.ö. II. yüzyýl) ait kitabýn adý olduðu belirtilen (EI 2 [Fr.], X, 54) Oikonomikos’un
karþýlýðý olarak kullanmýþ, yine amelî felsefenin üçlü tasnifini bu eserden almýþtýr.
Luvîs Þeyho tarafýndan 1921’de Kitâbü
Birisîs (?) fî tedbîri’r-recül li-menzilihî
adýyla yayýmlanan bu kitapta (bk. bibl.)
aile reisinin yönetimindeki evin dört unsuru mal, hizmetçiler, kadýn ve evlât þeklinde sýralanmýþtýr. Mal konusuna ayrýlan ilk
bölümde malýn yaratýlýþ hikmeti ve insanlarýn mala ihtiyacý, malýn kazanýlmasý, korunmasý ve harcanmasýyla ilgili kurallar
belirtilmektedir. Hizmetçiler ve kölelere
dair bölümün baþýnda üç türlü kölelikten
söz edilir: Ýnsanýn insana köleliði, insanýn
þehvete köleliði ve doðal yapýdan kaynaklanan kölelik. Bu sonuncusu bedenen güçlü, ancak zihinsel yetenekleri zayýf olanlarýn köleliðidir. Müellif, bu tür insanlarýn hayvanlara yakýn bir mertebede bulunduklarýný ve akýllý kiþilerce kullanýlmaya elveriþli olduklarýný ifade eder. Kadýnlarýn yönetilmesiyle ilgili bölümde kadýnýn varlýk sebebini neslin devamý ve ev iþlerinin görülmesi þeklinde özetleyen Bryson, erkeðin
huyu ile kadýnýn huyu arasýnda uyum saðlanamadýðý takdirde ev iþlerinin düzgün
gitmeyeceðini belirtir. Eserin son bölümünde çocuk eðitimi üzerinde durulur.
Ýlk dönem âhlâk kaynaklarýnda tedbîrü’l-menzil konusuna çok az yer verilmiþtir. Gazzâlî, Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’in aileyle ilgili bölümlerinde tedbîrü’l-menzil tabirini kullanmýþ (meselâ bk. II, 24, 31, 34),
eserin 11 ve 15. bölümlerinde konuyu tamamen Ýslâmî kaynaklara dayanarak ele
almýþtýr. Ýlk defa Nasîrüddîn-i Tûsî, AÅlâš-ý Nâ½ýrî’nin “Tehcîb-i Aplâk” adlý birinci bölümüne “Tedbîr-i Menâzil” ve “Siyâset-i Müdün” baþlýklarýyla iki bölüm eklemiþtir. Adudüddin el-Îcî’nin AÅlâš-ý £AŠudiyye’si, Cemâleddin Aksarâyî’nin Ahlâk-ý
Cemâlî’si, Celâleddin ed-Devvânî’nin AÅlâš-ý Celâlî’si, Kýnalýzâde Ali Efendi’nin
Ahlâk-ý Alâî’si, Muhyî-i Gülþenî’nin Ahlâk-ý Kirâm’ý gibi sonraki dönem ahlâk kitaplarýnda bu planýn uygulanmasý gelenek
halini almýþtýr. Tedbîrü’l-menzilin en geniþ
biçimde iþlendiði Kýnalýzâde’nin Ahlâk-ý
Alâî’sinde büyük ölçüde Tûsî’nin görüþleri
tekrar edilmiþse de eserde Osmanlý aile
kültürünü yansýtan ayrýntýlar bulunmaktadýr.
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TEDEBBÜR
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Bir iþin sonucunu
baþýndan hesaplama, düþünme
anlamýnda bir terim

˜
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(bk. DÜÞÜNME).

TE’DÝB
(bk. EDEP).

TEDKÎK u TAHKÎK
( Q+X&&Q0  )
Abdülbâki Nâsýr Dede’nin
(ö. 1821)
mûsiki nazariyatýna dair eseri.
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Yenikapý Mevlevîhânesi þeyhlerinden Abdülbâki Nâsýr Dede’nin mûsikiyle ilgili Türkçe iki eserinden biridir. III. Selim’in emriyle
kaleme alýnýp 1209’da (1794) tamamlanan
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