TEDKÎK u TAHKÎK

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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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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Tedkîk u
Tahkîk adlý
eserden
iki sayfa
(Süleymaniye Ktp.,
Nâfiz Paþa,
nr. 1242,
vr. 2a, 41a )

eser padiþaha takdim edilmiþtir. Ancak
padiþahýn bazý yeni terkiplerin de esere eklenmesini istemesi üzerine 1212’de (179798) bir zeyil yazýlarak eser geniþletilmiþtir. Tedkîk u Tahkîk bir mukaddime, üç
bölüm (bab) ve bir hâtimeden meydana
gelmektedir. Mukaddimede müellif mûsikinin faydalarýndan söz edip Hz. Peygamber’in bu konudaki bir hadisini zikreder;
kendisinin mûsiki öðreniminden ve padiþahýn mûsikiye karþý takýndýðý olumlu tavýrdan cesaret alýp böyle bir eser yazdýðýný söyler. Ardýndan mûsikinin bazý özellikleri ve nazariyatýyla ilgili kýsa bilgiler verir.
Kitabýn birinci bölümünde naðmelerin
ve makamlarýn teþekkülü ele alýnýr; “Teshîl” baþlýðýyla ezgileri oluþturan otuz yedi
perde tanýtýlarak bu perdelerin çýkýþ yerleri ney üzerinde açýklanýr. Aralýklardan ve
daha önceki dönemlerde meydana getirilen perde isimlerindeki deðiþikliklerden
bahsedildikten sonra makamýn tarifi yapýlýr. “Tavzîh” kýsmýnda makamlarý zenginleþtirmek için baþka naðmelerle oluþturulacak süslemelerde perdelerin kullanýlýþý
anlatýlýr, kýsa nazarî bilgiler verilir, ardýndan on dört makam ayrý ayrý tanýtýlýr. Bu
kýsýmda perdelerin ney üzerinde izah edilmesi mûsiki nazariyatý eserlerinde az rastlanan bir husustur. “Tekmîl” baþlýðý altýnda
mûsiki eserlerindeki süsleyici naðmeler,
ana yapýyý bozmayacak derecede yapýlacak geniþletmeler, makamlar arasýndaki
uyumla makamlarýn insan üzerinde uyandýrdýðý etkiler açýklanýr. Ýkinci bölümde terkîbât konusu ele alýnmaktadýr. “Tenbîh”
baþlýðýyla o dönemde bilinen, yeni icat edilmiþ veya pek tanýnmamýþ 125 terkip herhangi bir tasnife tâbi tutulmadan kaydedilir. Eserde makam ve terkipler anlatýlýr262

ken kudemâ, kudemâ-i müteahhirîn, selef,
müteahhirîn gibi hangi devirlerin ve kimlerin kastedildiði belli olmayan bazý tabirlerin sýkça kullanýldýðý dikkati çekmektedir.
Bölümün “Tetimme” baþlýklý kýsmýnda ise
yukarýda sözü edilen bu terkiplerin kullanýlmasýnýn saðlanmasý amacýyla çok tanýnan, yeni bulunan, eserlerde geçtiði halde
adý bilinmeyen, varlýðý ve adý bilinmeyen
diye ayrýldýðý açýklanmýþtýr. Eserin üçüncü
bölümü Abdülbâki Nâsýr Dede’nin “ölçülü
naðmelerin, ölçüldüðü vuruþlarýn belirli bir
sayýya göre bir araya getirilmesi” biçiminde tanýmladýðý usulle baþlar. Usul zamanlarýnýn hafîf-i evvel, hafîf-i sânî ve sakýl þeklinde tesbitinden sonra usullerle ilgili bilgilere geçilir; o dönemde sýkça kullanýlan,
aralarýnda müellifin kendi buluþu olan “þîrin” usulünün de yer aldýðý yirmi bir usul
vuruþ biçimleriyle beraber anlatýlýr. Kitap,
mûsiki eserlerini bestelerken ve seslendirirken dikkat edilmesi gereken bazý kurallarýn hatýrlatýldýðý hâtimeyle sona erer. Zeyilde yer alan, altýsý III. Selim’e ait on bir terkibin ilâvesiyle eserdeki terkiplerin toplamý 136’ya ulaþmýþtýr.
Tedkîk u Tahkîk’ýn Türkiye kütüphanelerinde beþ (Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paþa, nr. 1242/1, vr. 1a-41a, 43a-47a [müellif
nüshasý]; TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 2069/
2, vr. 23b-40b; ÝÜ Ktp., TY, nr. 5572, 9824; ÝÜ
Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi, Arel, nr. 56),
Türkiye dýþýndaki kütüphanelerde iki adet
(Königlichen Bibliothek zu Berlin, Or. Oct.
nr. 2330/3, vr. 22b-39a; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Tal‘at, Fünûn-i Cemîle-Türkî, nr. 5)
nüshasý tesbit edilmiþtir. Ayrýca Niyazi Sayýn ve Murat Bardakçý’nýn aralarýnda bulunduðu bazý kiþilerin koleksiyonlarýnda nüs-

halarýnýn bulunduðu bilinmektedir. Hâþim
Bey’in Mecmûa-i Kârhâ ve Nakþhâ ve
Þarkiyyât adlý eserinin kaynaklarý arasýnda yer alan Tedkîk u Tahkîk, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshasý esas alýnarak bazý açýklama ve notlarla birlikte
Yalçýn Tura tarafýndan günümüz Türkçesi’ne çevrilerek yayýmlanmýþ (Ýnceleme ve
Gerçeði Araþtýrma: Tedkîk ü Tahkîk, Ýstanbul 1997, 2006), eser ayrýca Fatma Âdile
Aksu’nun (Baþer) yüksek lisans ve doktora çalýþmalarýnýn (bk. bibl.) baþlýca kaynaðý olmuþtur.
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Râvinin,
hocasýndan iþitmediði bir hadisi
ondan duymuþ gibi nakletmesi
anlamýnda bir terim.
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Sözlükte “bir þeyin kusurunu gizlemek”
anlamýndaki tedlîs terim olarak “râvinin,
görüþmediði ya da görüþtüðü halde kendisinden hadis iþitmediði hocasýndan iþittiði zannýný uyandýracak biçimde rivayette
bulunmasý” demektir. Tedlîs yapan râviye
müdellis, tedlîsle rivayet edilen hadise müdelles denir. Hadis rivayetinde râvilerin “semi‘tü” (iþittim), “haddesenî” (bana söyledi) ve
“ahberenî” (bana haber verdi) gibi hadisi hocasýndan kesin olarak iþittiðine ve onunla
görüþtüðüne delâlet eden edâ sîgalarý kullanmasý gerekir. Hiç görüþmediði veya kendisinden hadis duymadýðý hocasýndan bu
lafýzlarla nakilde bulunan râvi yalancý konumuna düþer, bu durum onun bütün rivayetlerinin reddine yol açar. Bu sebeple
müdellisler daha çok “an fülânin” (falandan)
ve “kale fülânün” (falan dedi) gibi lafýzlar
kullanýr. Çünkü bu lafýzlar semâa delâlet
ettiði kadar hadisin bizzat hocadan iþitilmeden rivayet edildiðini de gösterir. Fýkýhta tedlîs akid sýrasýnda malýn kusurunu gizlemeyi ifade eder (bk. HÝLE; TAÐRÎR).

