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Kelime-i tevhidi
okuyarak zikretmek anlamýnda

bir terim
(bk. DUA; KELÝME-i TEVHÝD; ZÝKÝR).
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Bir ilim dalýnda
kaleme alýnan özlü eser;

bir kitabý kýsaltmak,
ikmal ve tashih etmek,

yeniden düzenlemek suretiyle
ortaya konulan eser.

˜ ™

Sözlükte “temizlemek, arýtmak, düzelt-
mek” anlamýndaki tehzîb kelimesi sözle il-
gili kullanýmýnda “belâgat ehli tarafýndan
kusur olarak görülen þeylerden arýndýr-
mak”, kitap için kullanýldýðýnda “gereksiz
bilgileri ayýklayarak kýsaltmak” mânasýna
gelir. Sözlükte “ayýklamak, budamak, ka-
buðunu soymak” anlamýndaki tenkýh de
söz ve kitap için bahis konusu edildiðinde
iyice gözden geçirme, düzeltmeyi ve ayýk-
lamayý ifade eder. Tehzîb ve tenkýh, ihtisar
yanýnda metin üzerinde yapýlan çalýþmalar-

da gösterilen özene ve çabaya iþaret et-
mek amacýyla bazan þerhler için de kulla-
nýlmýþtýr. Ýbn Hicce el-Hamevî, bedî‘ sanat-
larý arasýnda tehzîbi ele alýrken onu “mü-
nakkah her kelâmý kapsayan bir vasýf” di-
ye niteleyip “ister nazým ister nesir olsun
kelâmý tekrar tekrar gözden geçirmek, te-
mizlemeye ve ayýklamaya giriþmek, deðiþ-
tirilmesi gerekeni deðiþtirmek, atýlmasý
gerekeni atmak, düzeltilmesi gerekeni dü-
zeltmek, anlaþýlmasý zor olan yerleri, garîb
lafýzlarý ve i‘rabý açýklamak ...” þeklinde
tanýmlar; kelâmýn “mühezzeb” ve “mü-
nakkah” diye nitelenmesi halinde deðeri-
nin artacaðýný belirtir (ƒizânetü’l-edeb, II,
33). Tehzîb ve tenkýh iþleminin yapýldýðý
söz ve kitaba mühezzeb / münakkah de-
nir; mühezzeb ayýplardan arýnmýþ, temiz
ahlâk sahibi kimse için de kullanýlýr. “Teh-
zîbü’l-ahlâk” tabiri “ahlâkýn güzelleþtiril-
mesi” anlamýnda olup Ýslâm ahlâk felsefe-
siyle ilgili bazý eserlere ad olmuþ, bu tür-
deki eserlerde ferdî ahlâkýn güzelleþtiril-
mesine dair bölümlere bu isim verilmiþ-
tir. Ýbn Haldûn, telifin yedi amacýný açýk-
larken beþinci sýrada bir ilim dalýnda daðý-
nýk ve düzensiz þekilde yer alan bilgilerin
baþkasý tarafýndan yeniden düzenlenmesi
iþini sayar ve buna örnek olarak Sahnûn’un
el-Müdevvenetü’l-kübrâ’sý üzerine Ýbn
Ebû Zeyd el-Kayrevânî ve Berâziî’nin yap-
týðý tehzîb çalýþmalarýný gösterir (Mušad-
dime, s. 499). Ýbn Haldûn, yedinci sýrada
hacimli eserlerin kýsaltýlmasý iþine deði-
nerek tehzîb ile ihtisar arasýndaki farký
belirtir (a.g.e., s. 500). Tehzîbler, bir ko-
nudaki malzemenin özlü biçimde iþlenme-
si ve yeniden düzenlenmesi veya hacimli
bir kitabýn kýsaltýlmasý olmak üzere ikiye
ayrýlýr.

1. Muhtasarlarda olduðu gibi tehzîb
(mühezzeb, tenkýh) adý taþýyan bazý kitap-
lar baþka bir eserin ihtisarý olmayýp bir ilim
dalýnda yazýlmýþ özlü metinlerdir ve muh-
teva, dil, üslûp, tertip bakýmýndan özel bir
çabayý gösterir. Bu eserlerin bir kýsmý bel-
li bir alandaki bütün malzemeyi derleme
amacý taþýdýðýndan hacimli olabilir. Mu-
hammed b. Ahmed el-Ezherî Teh×îbü’l-
lu³a adlý çok hacimli sözlüðüne (I-XVI,
Kahire 1964-1976) bu adý vermesini, Arap
diline giren yanlýþ kelimeleri ayýklamayý ve
yer verdiði bilgileri hatadan arýndýrmayý
hedeflemesi, garîb kelimeler ve aslýný tes-
bit edemediði gereksiz ayrýntýlarla kitabý-
nýn hacmini arttýrmak istememesi gibi se-
beplerle açýklar (I, 54). Sâbikuddin Ýbn Yaîþ
es-San‘ânî önce nahve dair el-Mu¼î¹’i ka-
leme almýþ, daha sonra ayný konuda yaz-
dýðý muhtasar eserine et-Teh×îbü’l-vasî¹

ný uykuya ve dinlenmeye ayýrmýþ (Ebû Dâ-
vûd, “Tetavvu.”, 27; “Vitir”, 20), kýraati çok
uzun tuttuðu için özellikle hayatýnýn son
dönemindeki teheccüdlerinde namazýn bü-
yük bir kýsmýný oturarak kýlmýþtýr (Buhâ-
rî, “Teheccüd”, 16). Öte yandan Hz. Pey-
gamber geceleyin uyanýp teheccüd nama-
zý kýlabilmek için müminleri öðle uykusuna
(kaylûle) teþvik etmiþtir (Ýbn Mace, “Sý-
yâm”, 22).

Hadis kitaplarýnda Resûl-i Ekrem’in ge-
ce ibadeti ve teheccüdüyle ilgili ayrýntýlý
bilgiler içeren rivayetler mevcuttur. Me-
selâ onun gece namazý kýlýþýna þahit olan-
lardan Huzeyfe b. Yemân namazýn ilk rek-
‘atýnda Bakara, Âl-i Ýmrân ve Nisâ sûrele-
rinin tamamýný aðýr aðýr okuduðunu, azap-
la ilgili âyetlerde Allah’a sýðýndýðýný, nimetle
ilgili olanlarda o nimeti talep ettiðini, tes-
bihatla ilgili âyetlerde tesbihte, Allah’ýn
azametiyle ilgili âyetlerde O’na tâzimde
bulunduðunu anlatmýþ, rükû ve secdele-
rini de neredeyse kýraati kadar uzun yaptý-
ðýný nakletmiþtir (Müsned, V, 384, 397, 400;
Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 203; Nesâî,
“Tatbîk”, 75; Abdullah b. Abbas’ýn gözle-
mi için bk. Buhârî, “Vudû,”, 38, “Tefsîr”,
III/17-18, “Tevhîd”, 27; Müslim, “Tahâret”,
48, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 191-192; Ebû Dâ-
vûd, “Tahâret”, 30, “Tetavvu.”, 27). Hz.
Peygamber’in teheccüd namazýna baþla-
madan önce yaptýðý farklý dualar hadis ki-
taplarýnda nakledilmiþtir (Abdullah Sirâ-
ceddin el-Hüseynî, s. 396-402).
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Rav²atü’¹-¹âlibîn adlý eserinde geçen isim-
leri, nâdir kelimeleri, terimleri ve fýkhî la-
fýzlarý açýklamak üzere Teh×îbü’l-esmâß
ve’l-lu³åt’ý kaleme almýþtýr (I-II, Kahire
1927). Abdülkadir el-Kureþî de benzer bir
çalýþma yaparak Burhâneddin el-Mergýnâ-
nî’nin el-Hidâye’siyle Hüsâmeddin Ali b.
Ahmed er-Râzî’nin ƒulâ½atü’d-delâßil ad-
lý eserinde geçen âlimler hakkýnda kýsaca
bilgi verdiði eserine Teh×îbü’l-esmâßi’l-
vâšý£a fi’l-Hidâye ve’l-ƒulâ½a adýný ver-
miþtir (nþr. Eymen Sâlih Þa‘bân, Beyrut
1419/1998). Hanefî fakihi Sadrüþþerîa es-
Sânî, Fahrülislâm el-Pezdevî’nin Kenzü’l-
vü½ûl’ünü esas alýp Fahreddin er-Râzî’-
nin el-Ma¼½ûl’ü ve Cemâleddin Ýbnü’l-
Hâcib’in el-MuÅta½ar’ýndaki konularý özet-
lemek suretiyle yazdýðý usûl-i fýkýh metni-
ni Tenš¢¼u’l-u½ûl þeklinde adlandýrmýþ-
týr. Hanbelî fakihlerinden Ali b. Süleyman
el-Merdâvî, dört mezhep ulemâsýnýn gö-
rüþlerine yer verdiði muhtasar fýkýh usu-
lü kitabýna Ta¼rîrü’l-menš†l fî teh×îbi
£ilmi’l-u½ûl (nþr. Abdullah Hâþim – Hi-
þâm el-Arabî, Kahire 1429/2008), Sa‘ded-
din et-Teftâzânî, mantýk ve kelâm konu-
larýný özlü biçimde ve sade bir üslûpla ka-
leme aldýðý muhtasar eserine Teh×îbü’l-
man¹ýš ve’l-kelâm ismini vermiþtir. Os-
manlý âlimi Hezarfen Hüseyin Efendi’nin
muhtasar umumi dünya tarihi Tenš¢¼u’t-
tevârîÅi’l-mülûk adýný taþýr.

2. Bir eser üzerinde yapýlan ihtisar ve
tehzîb çalýþmalarý temel metinler ve þerh-
lerin ortaya çýkmasýndan sonraki dönem-
lerde görülür. Genellikle IV. (X.) yüzyýldan
itibaren rastlanan bu çalýþmalarda geniþ
bilgilerin kýsa ve özlü hale getirilerek oku-
yup anlamada ve istinsahta kolaylýðýn sað-
lanmasý, tekrarlarýn ve zamanla önemsiz
duruma gelen bilgilerin ayýklanmasý, böy-
lece eserden beklenen faydanýn saðlan-
masý gibi amaçlar gözetilir (bk. MUHTA-
SAR). Temelde bir ihtisar sayýlmasý baký-
mýndan tehzîbler muhtasar türü içinde
yer alsa da “hulâsa, ihtisar, telhis, muh-
târ, mûcez, münteka, müntehab, mücer-
red, tecrîd” gibi adlarla anýlan eserler söz
konusu kitabý tekrar gözden geçirme, ge-
reksiz bilgileri çýkarma, eksikleri tamam-
lama, yanlýþlarý düzeltme ve metni yeni-
den düzenleme açýsýndan ayrý bir özelliðe
sahiptir. Anýlan ihtisar türleri arasýnda teh-
zîbler mevcut metni kýsaltmaktan çok met-
ni düzenlemeleri, ikmal, tashih ve yeni bir
üslûpla ifade etmeleri bakýmýndan öne çý-
kar. Bu tür çalýþmalarýn asýl metne ne kat-
týðý veya ondan ne eksilttiði hususu ayrý
ayrý araþtýrma ve incelemeyi gerektirir. Ay-
rýca yapýlan ilâvelerle tehzîb çalýþmasý ba-

zan mevcut metni çok daha hacimli hale
getirebildiði gibi adýnda tehzîb kelimesi
geçmemekle birlikte bazý muhtasarlarýn
tehzîb özelliði taþýmasý veya tehzîb adý ve-
rilen bazý eserlerin sýradan birer muhta-
sar olmasý da mümkündür. Tehzîb denildi-
ðinde öncelikle bu ikinci grup eserler kas-
tedilir.

Arap Dili ve Edebiyatý. Ýbn Þüheyd el-
Endelüsî, et-Teh×îb bi-mu¼kemi’t-ter-
tîb’inde (nþr. Ali Hüseyin el-Bevvâb, Ri-
yad 1420/1999) Ebû Bekir ez-Zübeydî’nin
La¼nü’l-£âmme’sine ait iki farklý versiyo-
nu birleþtirmiþtir. Hatîb et-Tebrîzî, Ýbnü’s-
Sikkît’in kelimelerin farklý ve hatalý kulla-
nýmlarýný incelediði I½lâ¼u’l-man¹ýš adlý
lugata dair eserinde lüzumsuz tekrarlarý
çýkarmak, þâhid beyitlerdeki yanlýþlarý dü-
zeltmek ve anlaþýlmasý zor ifadeleri açýk-
lamak suretiyle Teh×îbü I½lâ¼i’l-man-
¹ýš’ý kaleme almýþtýr (nþr. Fahreddin Ka-
bâve, Beyrut 1403/1983; nþr. Fevzî Abdü-
lazîz Mes‘ûd, I-II, Kahire 1986-1987). Þehâ-
beddin ez-Zencânî, Cevherî’nin e½-Øý¼â¼
adlý meþhur sözlüðünü gereksiz gördüðü
bilgileri çýkararak önce Tervî¼u’l-ervâ¼
fî teh×îbi’½-Øý¼â¼ adýyla ihtisar etmiþ,
daha sonra bunu Tenš¢¼u’½-Øý¼â¼ (Teh-
×îbü’½-Øý¼â¼) ismiyle tekrar kýsaltmýþtýr
(nþr. Abdüsselâm Hârûn – Ahmed Abdül-
gafûr Attâr, I-III, Kahire 1372/1952). Mu-
hammed b. Ebû Bekir er-Râzî’nin MuÅ-
târu’½-Øý¼â¼’ý da ihtisardan çok bir teh-
zîb çalýþmasýdýr. Þehâbeddin Mahmûd el-
Âlûsî, Harîrî’nin edip ve müelliflere ait dil
hatalarýnýn tashihiyle ilgili Dürretü’l-³av-
vâ½ fî evhâmi’l-Åavâ½’ýný øåyetü’l-iÅlâ½
bi-teh×îbi na¾mi Dürreti’l-³avvâ½ ismiy-
le þerhetmiþtir (Dýmaþk 1301).

Tefsir. Çaðdaþ araþtýrmacýlardan Mu-
hammed Sâdýk el-Kamhâvî, Muhammed
b. Uzeyz es-Sicistânî’nin kendi zamaný-
na kadar mushaf tertibine göre yazýlan
sözlüklerden farklý þekilde alfabetik ola-
rak yazdýðý øarîbü’l-Æurßân’ýný Teh×î-
bü øarîbi’l-Æurßân adýyla tekrar mus-
haf tertibine göre düzenleyip bazý kü-
çük ilâvelerde bulunmuþtur (Kahire, ts.).
Muhammed Ahmed Ken‘ân, Ýbn Kesîr’in
Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm adlý eserinin çe-
þitli baskýlarýnda görülen hatalarý tashih
edip eseri tamamlamak, zayýf hadisleri çý-
karmak, diðerlerini tahriç etmek, dipnot-
ta açýklamalarda bulunmak suretiyle ka-
leme aldýðý eserine Fet¼u’l-šadîr teh×î-
bü Tefsîri Ýbn Ke¦îr ismini vermiþtir (I-V,
Beyrut 1412/1992). Safiyyürrahman el-Mü-
bârekpûrî ve bir grup araþtýrmacý da Ýbn
Kesîr’in eserini hadisleri tahriç ederek ve
zayýflarýný ayýklayarak el-Mi½bâ¼u’l-mü-

adýný vermiþtir (nþr. Fahr Sâlih Süleyman
Kadâre, Beyrut 1411/1991). Ebû Amr ed-
Dânî, Kur’an’ýn baþýndan sonuna kadar ye-
di kýraat imamýnýn birbirinden farklý oku-
yuþlarýný derlediði özlü eserini et-Teh×îb
limâ teferrede bihî küllü vâ¼idin mi-
ne’l-šurrâßi’s-seb£a þeklinde adlandýrmýþ-
týr (nþr. Hâtim Sâlih ed-Dâmin, Dýmaþk
1426/2005). Zeydî âlimi Hâkim el-Cüþemî’-
nin Zeydî-Mu‘tezilî tefsirlerin kaynaðý sa-
yýlan on ciltlik eserinin ismi et-Teh×îb fî
tefsîri’l-Æurßân’dýr. Muhammed b. Cerîr
et-Taberî hadisleri müsnedler þeklinde dü-
zenleyip illet ve tariklerini, garîb lafýzlarý,
çýkarýlan fýkhî hükümleri, ulemânýn görüþ
ayrýlýklarýný ve delillerini bir araya getirdi-
ði, ancak tamamlayamadýðý eserini Teh-
×îbü’l-â¦âr ve taf½îlü’¦-¦âbit £an Resû-
lillâhi ½allallåhu £aleyhi ve sellem mi-
ne’l-aÅbâr diye isimlendirmiþtir. Ebû Ca‘-
fer et-Tûsî’nin Ýmâmiyye Þîasý’nýn dört te-
mel hadis kitabýndan biri olan eseri Teh-
×îbü’l-a¼kâm adýný taþýr (I-X, Necef 1377-
1382). Ýbn Miskeveyh, ahlâk felsefesine
dair ilk sistematik çalýþma kabul edilen ki-
tabýna Teh×îbü’l-aÅlâš ve ta¹hîrü’l-a£râš
(nþr. Constantîne K. Züreyk, Beyrut 1966),
Ýbn Haldûn tasavvufa dair risâlesine Þi-
fâßü’s-sâßil li-teh×îbi’l-mesâßil (nþr. Mu-
hammed b. Tâvît et-Tancî, Ýstanbul 1957-
1958) ismini vermiþtir. Ebû Ýshak eþ-Þîrâ-
zî’nin Þâfiî fýkhýnda mezhep içindeki farklý
görüþleri derlediði eserini el-Mühe××eb
diye adlandýrmasý (I-II, Kahire 1323; nþr.
Muhammed ez-Zühaylî, I-VI, Dýmaþk 1416/
1996), kitabýn özlü olmasý yanýnda müel-
lifin bu çalýþmasýný defalarca gözden ge-
çirdikten sonra nihaî bir metinde karar kýl-
masýyla da iliþkilidir. Ebü’l-Hattâb el-Kel-
vezânî’nin et-Teh×îb fi’l-ferâßi²’i (nþr. Mu-
hammed Ahmed el-Hûlî, Kahire 1416/1995;
nþr. Râþid b. Muhammed el-Hezzâ‘, Cidde
1417/1996) ashap ve tâbiînle diðer ulemâ
ve mezhep imamlarýnýn görüþlerine yer ve-
rilen muhtasar bir çalýþmadýr. Ferrâ el-Be-
gavî, Þâfiî fýkhýnýn önemli bir kaynaðý sayý-
lan sahâbe ve tâbiîn fakihleriyle diðer mez-
heplerin görüþlerini içeren eserine et-Teh-
×îb adýný vermiþtir (nþr. Âdil Ahmed Abdül-
mevcûd – Ali Muhammed Muavvaz, I-VIII,
Beyrut 1418/1997). Mâlikî fakihi Ebü’l-Hac-
câc Yûsuf b. Dûnâs el-Fendelâvî’nin mez-
hepler arasý mukayeseli hukuka dair özlü
eserinin ismi Teh×îbü’l-mesâlik fî nu½-
reti me×hebi Mâlik’tir (nþr. Ahmed b.
Muhammed el-Bûþeyhî, I-V, Rabat 1419/
1998). Yahyâ b. Þeref en-Nevevî, Müzenî’-
nin el-MuÅta½ar’ý, Gazzâlî’nin el-Vasî¹ ile
el-Vecîz’i, Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin et-Ten-
bîh’i ile el-Mühe××eb’inde ve kendisinin
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fu½ûl, el-Ma¼½ûl’den özetlendiði ve adý
geçen diðer eserlerden derlendiði yönün-
deki görüþlerden hareketle hem bir kita-
býn tehzîbine, hem de belli baþlý eserler-
den yararlanýlarak bir konuda özlü bir eser
ortaya koyma çalýþmalarýna örnek göste-
rilebilir. Ýbnü’l-Irâký, Þâfiî fakihi Ýbnü’l-Me-
hâmilî’nin el-Lübâb fi’l-fýšh’ýný Tenš¢-
¼u’l-Lübâb adýyla ihtisar etmiþtir. Han-
belî fakihi Ali b. Süleyman el-Merdâvî, Mu-
vaffakuddin Ýbn Kudâme’nin el-Mušni£
adlý eserini önce el-Ýn½âf ismiyle þerhet-
miþ, ardýndan et-Tenš¢¼u’l-müþbi£ fî ta¼-
rîri’l-Mušni£ adýyla kýsaltmýþtýr (nþr. Mu-
hibbüddin el-Hatîb, Kahire, ts.). Gerek bu
eser, gerekse Ýbnü’n-Neccâr el-Fütûhî’nin
bununla el-Mušni£den bazý bilgileri çýka-
rýp ilâvelerde bulunmak suretiyle yazdý-
ðý Müntehe’l-irâdât fî cem£i’l-Mušni£
ma£a’t-Tenš¢¼ ve ziyâdât (I-III, Beyrut,
ts.) birer tehzib þeklinde deðerlendirile-
bilir. Hanefî âlimi Ýbn Âbidîn, Hâmid b. Ali
el-Ýmâdî’ye ait el-Fetâva’l-¥âmidiyye’-
yi tekrarlarý ve genelde bilinen meseleleri
çýkarýp yeniden düzenlemek suretiyle el-
£Uš†dü’d-dürriyye fî tenš¢¼i’l-Fetâva’l-
¥âmidiyye’yi kaleme almýþtýr (I-II, Bulak
1300; Kahire 1310). Çaðdaþ âlimlerden
Abdullah b. Abdurrahman Âlü Bessâm,
Mansûr b. Yûnus el-Buhûtî’nin £Umde-
tü’¹-¹âlib adlý eserine Osman b. Ahmed
en-Necdî’nin Hidâyetü’r-râ³ýb ismiyle
yazdýðý þerhi Neylü’l-meßârib fî teh×îbi
Þer¼i £Umdeti’¹-¹âlib adýyla tehzîb ede-
rek metin ve þerhin ibarelerini birleþtir-
miþ, farazî meseleleri ve kölelikle ilgili ço-
ðu hükümleri çýkarmýþ, zor ifadeleri açýk-
lamýþ, delillerin önemli bir kýsmýný alma-
mýþ ve bazý yeni bilgileri eklemiþtir (Kahi-
re, ts.).

Ahlâk ve Tasavvuf. Feyz-i Kâþânî, Ý¼-
yâßü £ulûmi’d-dîn’i Þîa anlayýþýyla bað-
daþmayan rivayet ve görüþleri, uygun gör-
mediði tasavvufî bilgileri ayýklayýp ayrýn-
týlarý çýkarmak, Ehl-i beyt’e dayanan gö-
rüþ ve rivayetleri eklemek, baþlýklarý yeni-
den düzenlemek suretiyle el-Mehacce-
tü’l-bey²âß fî teh×îbi’l-Ý¼yâß adlý eserini
yazmýþtýr (nþr. Seyyid Muhammed Miþ-
kât, I-IV, Tahran 1339-1340 hþ./1960-1961;
nþr. Ali Ekber Gaffârî, I-VIII, Tahran 1339-
1340 hþ.). Çaðdaþ âlimlerden Abdüsselâm
Muhammed Hârûn da Ý¼yâßü ulûmi’d-
dîn’i özetleyip sadece sahih olan hadisle-
re yer vermiþ ve Teh×îbü Ý¼yâßi £ulû-
mi’d-dîn adlý çalýþmasýný ortaya koymuþ-
tur (I-II, Beyrut 1409/1988). Abdülmün‘im
Sâlih Ali, Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin Hâ-
ce Abdullah-ý Herevî’ye ait Menâzilü’s-
sâßirîn’e Medâricü’s-sâlikîn adýyla yaz-

dýðý þerhi, Herevî’nin bazý ifadelerini çýka-
rýp bazýlarýný daha anlaþýlýr hale getirmek,
Ýbn Kayyim’in verdiði cevaplarý ve yaptýðý
açýklamalarý özetlemek, konuyla doðrudan
ilgisi bulunmayan fýkhî bilgileri, anlaþýlma-
sý zor tasavvuf terimlerini, garîb lugatlarý,
þiir örneklerini, zayýf hadisleri, Ýsrâiliyat’ý
çýkarmak, metinde takdim ve tehirler yap-
mak, alt baþlýklar eklemek suretiyle Teh-
×îbü Medârici’s-sâlikîn’i hazýrlamýþtýr
(I-II, Dýmaþk 1408/1987).

Tarih ve Biyografi. Abdülganî el-Cem-
mâîlî’nin Kütüb-i Sitte râvilerine dair el-
Kemâl fî esmâßi’r-ricâl adlý eserini Yû-
suf b. Abdurrahman el-Mizzî ihtisar edip
düzeltmiþ, yeni bilgiler ekleyerek eseri
geniþletmiþ ve çalýþmasýna Teh×îbü’l-
Kemâl fî esmâßi’r-ricâl adýný vermiþtir
(nþr. Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-XXXV, Bey-
rut 1402-1413). Zehebî bu eseri bazý tas-
hih ve ikmallerle Te×hîbü’t-Teh×îb adýy-
la ihtisar etmiþ, Ýbn Hacer el-Askalânî,
râvilerin cerh ve ta‘dîliyle ilgili bilgilerle
yetinip eseri kýsaltmak ve el-Kemâl’de
bulunup Mizzî’nin çýkardýðý biyografileri ek-
lemek suretiyle Teh×îbü’t-Teh×îb’i mey-
dana getirmiþtir (I-XII, Haydarâbâd 1325-
1327). Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr, Sem‘ânî’nin el-
Ensâb’ý üzerine kaleme aldýðý el-Lübâb
fî teh×îbi’l-Ensâb’ýn önsözünde eserin
fazla ayrýntýya girerek ensâb türünden
çok tarih kitabýna benzediðini, bazý hata-
lar içerdiðini ve kendisinin kitabý ihtisar
edip hatalara iþaret etmeye çalýþtýðýný söy-
lemiþ, ayrýca tehzîb sýrasýnda izlediði ku-
rallarý zikretmiþtir. Ýbn Mâkûlâ, hocasý Ha-
tîb el-Baðdâdî’nin Dârekutnî ve Abdülga-
nî el-Ezdî’ye ait el-Müßtelif ve’l-MuÅte-
lif’ler üzerine yazdýðý el-Müßtenif fî tek-
mileti’l-MuÅtelif ve’l-Müßtelif’iyle adý ge-
çen eserlerin eksiklerini gidermek ve yan-
lýþlarýný düzeltmek amacýyla önce el-Ýk-
mâl fî ref£i’l-irtiyâb £ani’l-Müßtelif ve’l-
muÅtelif’i yazmýþ, burada muhtemelen
hocasýný gücendirmemek için onun ve di-
ðerlerinin hatalarýna iþaret etmeden doð-
ru kabul ettiði bilgileri zikretmiþ, ancak
daha sonra kitaplardaki hatalarýn doðru,
kendi yazdýklarýnýn yanlýþ sayýlabileceði en-
diþesiyle bu üç âlimin hatalarýný tashih et-
tiði Teh×îbü müstemirri’l-evhâm £alâ
×evi’l-ma£rife ve üli’l-efhâm adlý eserini
yazmýþtýr (nþr. Seyyid Kesrevî Hasan, Bey-
rut 1410/1990).

Osmanlý âlimi Molla Arap, Tirmizî’nin eþ-
Þemâßil’ini ihtisar ederek yeniden düzen-
lemiþ ve eserine Teh×îbü’þ-Þemâßil adý-
ný vermiþtir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr.
1547). Tarihçi Abdülkadir Bedrân, Ýbn Asâ-

nîr fî teh×îbi Tefsîri Ýbn Ke¦îr adýyla ih-
tisar etmiþtir (Riyad 1420). Çaðdaþ Þîa
ulemâsýndan Hüseyin Bereke eþ-Þâmî,
Fahreddin er-Râzî’nin tefsirini tefsirle doð-
rudan alâkalý olmayan veya zayýf rivayet-
lere dayanan bilgileri çýkarýp Þîa’nýn konuy-
la ilgili görüþlerini dipnotlarla göstermek
suretiyle yazdýðý eserine Teh×îbü’t-Tefsî-
ri’l-kebîr adýný vermiþtir (I-VII, Dârü’l-Ýs-
lâm, 1418/1998).

Hadis. Ebü’l-Kasým Mühelleb b. Ahmed
b. Ebû Sufre, el-MuÅta½arü’n-na¦îÅ fî
teh×îbi’l-Câmi£i’½-½a¼î¼’inde (nþr. Þerîf
Veledebâh, Rabat 1428) Buhârî’nin el-Câ-
mi£u’½-½a¼î¼’ini nihaî þekilde tamamla-
yamadan vefat ettiðini söyleyerek eseri
belli ölçüler çerçevesinde ihtisar etmiþ, mü-
kerrer hadisleri ve benzer bab baþlýklarý-
ný çýkarmýþ, çeþitli yerlerde tekrar edilen
hadislere ait isnadlarý birleþtirmiþ ve ek-
sikleri tamamlamýþtýr. Halîl b. Keykeldî el-
Alâî, Mecdüddin Ýbnü’l-Esîr’in Kütüb-i Sit-
te’deki hadisleri bir araya getirdiði Câ-
mi£u’l-u½ûl li-e¼âdî¦i’r-Resûl’ünü Teh-
×îbü’l-u½ûl fî e¼âdî¦i’r-Resûl ismiyle ih-
tisar etmiþtir (Süleymaniye Ktp., Yenica-
mi, nr. 179).

Fýkýh ve Fýkýh Usulü. Ýbn Ebû Zeyd el-
Kayrevânî’nin MuÅta½arü’l-Müdevve-
ne’si, Sahnûn’a ait el-Müdevvenetü’l-
kübrâ’nýn özetlenmesiyle hazýrlanmýþ bir
tehzîb çalýþmasýdýr. Ebû Saîd el-Berâziî de
el-Müdevvenetü’l-kübrâ’da müellifin son
þeklini veremediði bölümler yanýnda her
bölüm altýndaki meseleleri takdim ve te-
hirler yapmak suretiyle düzenleyip özet-
leyerek et-Teh×îb fi’Åti½âri’l-Müdevve-
ne’yi kaleme almýþtýr (nþr. Muhammed el-
Emîn Veledü Muhammed Sâlim, Dübey
1420/1999). Ýbn Rüþd el-Cedd’in el-Mu-
šaddimât adlý eseri (Kahire 1324; nþr. Mu-
hammed Haccî – Saîd A‘râb, I-III, Beyrut
1408/1988) el-Müdevvene’deki mesele-
lerin daha sistematik hale getirilerek de-
lillendirilmesi, akaid ve fýkýh usulüyle ilgi-
li konularýn eklenmesi, mezhep içi görüþ
ayrýlýklarý yanýnda bazan diðer mezheple-
rin görüþlerine de yer verilmesi bakýmýn-
dan bir muhtasar olmaktan çok bir teh-
zîb çalýþmasýdýr. Þehâbeddin el-Karâfî, Ka-
dî Abdülvehhâb’ýn fýkýh usulüne dair el-
Ýfâde’si, Bâcî’nin el-Ýþâre’si ve Ýbnü’l-Kas-
sâr’ýn £Uyûnü’l-edille’sinin usûl-i fýkha
dair mukaddimesinden faydalanarak Fah-
reddin er-Râzî’nin el-Ma¼½ûl’ünü ihtisar
etmiþ ve e×-¬aÅîre adlý hacimli fýkýh ese-
rine mukaddime mahiyetindeki bu çalýþ-
masýna Tenš¢¼u’l-fu½ûl fi’l-u½ûl adýný ver-
miþtir (e×-¬aÅîre içinde, nþr. Muhammed
Haccî, Beyrut 1994, I, 55-161). Tenš¢¼u’l-
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Teh×îbü Siyeri a£lâmi’n-nübelâß adýyla
özetlemiþtir (I-III, Beyrut 1991, 1413/1992).
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Ebû Ca‘fer et-Tûsî’nin
(ö. 460/1067)

derlediði, Ýmâmiyye’ce muteber
dört hadis kitabýndan biri

(bk. KÜTÜB-i ERBAA).
˜ ™
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TEHZÎBÜ’l-AHLÂK

(bk. AHLÂK).
˜ ™
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TEHZÎBÜ’l-AHLÂK
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Ýbn Miskeveyh’in
(ö. 421/1030)

ahlâka dair eseri.
˜ ™

Ýbn Miskeveyh eserinin bir yerinde (s.
94), “Onu ªahâretü’l-a£râš diye adlandýr-
dýk” demektedir. Köprülü Kütüphanesi’n-
deki nüshada (nr. 767) e¹-ªahâre diye

kaydedilmiþtir. Kehhâle eseri Ta¹hîrü’l-
a£râš fî £ilmi’l-aÅlâš þeklinde anar (Mu£-
cemü’l-müßellifîn, II, 169). Müellif eserde
kullandýðý “tehzîbü’l-ahlâk” terkibiyle (s.
79) kitabýn adýný ima etmiþ olabilir; Câ-
vidân-Åýred’de ise (el-¥ikmetü’l-Åâlide)
Teh×îbü’l-aÅlâš adýyla zikreder (s. 25).
Gerek eski ve yeni kaynaklarýn çoðunda ge-
rekse baskýlarýnda Teh×îbü’l-aÅlâš ve
ta¹hîrü’l-a£râš (kýsaca Teh×îbü’l-aÅlâš) di-
ye geçer. Muhammed Erkun’un (Arkoun)
çevirisinde Tahd¢b al-’akhlåq wa tath¢r
al-’a‘råq, Constantine K. Zurayk’ýn çeviri-
sinde Tahdh¢b al-akhlåq baþlýðý yer alýr.
Zurayk’a göre eserin isimdeki Ta¹hîrü’l-
a£râš kýsmý müstensihlerce sonradan ek-
lenmiþtir (The Refinement of Character:
Tahdh¢b al-akhlåq, tercüme edenin giriþi,
s. XVIII). Muhammed Erkun eserin 372-
376 (982-986) yýllarý arasýnda yazýlmýþ ola-
bileceðini belirtir (L’humanisme arabe, s.
118).

Teh×îbü’l-aÅlâš, özellikle ahlâk felse-
fesindeki yetkinliðiyle bilinen Ýbn Miske-
veyh’in en tanýnmýþ eseri olup Ýslâm dü-
þünce tarihinde ahlâkýn baþlýca konularý-
nýn iþlendiði ilk sistematik çalýþma sayýla-
bilir. Müellif, baþta Aristo’nun Nikomak-
hos Ahlâký olmak üzere Grek ahlâk kül-
türünden geniþ ölçüde yararlanmýþtýr. An-
cak bu yararlanmada din-ahlâk iliþkisi, ço-
cuk eðitimi, insanýn mahiyeti, ahlâkýn en
yüksek amacýnýn ne olduðu gibi konular-
da Ýslâm inanç ve deðerlerinin korunma-
sýna itina gösterilmiþ, Aristo’nun görüþ-
leri -yer yer Eflâtun ile Yeni Eflâtunculu-
ða ait görüþlerden ve Ýran edep kültürün-
den de faydalanýlarak- Ýslâmîleþtirilmeye
çalýþýlmýþ (meselâ bk. s. 45, 55-56, 58-59,
68, 70, 96-97, 99-100, 110, 125-129, 133),
bazan âyet ve hadisler zikredilip bunlara
felsefî yorumlar getirilmiþtir (s. 28, 36, 56,
76, 79, 167). Eserin özellikle son bölümle-
rinde Ebû Bekir er-Râzî’nin e¹-ªýbbü’r-
rû¼ânî’siyle Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî’nin
Risâle fi’l-¼île li-def£i’l-a¼zân’ýndan ya-
rarlanýlmýþtýr.

Kýsa bir giriþle baþlayan Teh×îbü’l-aÅlâš
yedi bölümden (makale) meydana gelir;
bazý baský ve çevirilerinde son iki bölüm
birleþtirilmiþtir. Birinci bölümde nefsin ma-
hiyeti ve cisimden farký, bilginin kaynaðý
ve deðeri üzerinde durulmakta, insanýn
irade ile gerçekleþtirdiði fiillerle diðer can-
lýlardan üstün olduðu belirtilmektedir. Bu-
na göre temyizi sahih, görüþü isabetli ve
seçimi faziletli olan kiþi insanlýk yönünden
en mükemmeldir (s. 35). Daha sonra ah-

kir’in TârîÅu medîneti Dýmaþš adlý yet-
miþ ciltlik eserini, tekrarlarý ve senedleri
çýkarmak, hadislerin sýhhat derecesine iþa-
ret etmek, anlaþýlmasý zor ifadeleri açýk-
lamak ve istinsah hatalarýný düzeltmek su-
retiyle Teh×îbü TârîÅi Ýbn £Asâkir adýy-
la on üç cilt halinde ihtisar etmiþtir (I-V, Dý-
maþk 1329-1332; VI-VII, nþr. Ahmed Ubeyd,
Dýmaþk 1349, 1351, diðer altý cilt Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye’de yazma halinde bu-
lunmaktadýr). Çaðdaþ araþtýrmacýlardan
Ziyâeddin Receb Þehâbeddin, Ýbn Hal-
dûn’un Mušaddime’sine geniþ bir giriþ
yazmýþ, gereksiz, anlaþýlmasý zor veya yan-
lýþ bilgiler içeren bölümleri çýkarmýþ, met-
ni yer yer düzenleyip hadisleri tahriç et-
miþ, anlaþýlmasý güç kelimeleri ve müelli-
fin bazý görüþlerini açýklayarak gerektiðin-
de eleþtirmiþ ve bu çalýþmasýný ed-Dür-
rü’l-ma½ûn bi-teh×îbi Mušaddimeti
Ýbn ƒaldûn adýyla yayýmlamýþtýr (Þârika
1416/1995). Yine çaðdaþ âlimlerden Ab-
dullah b. Abdülkadir et-Telîdî, Süyûtî’nin
el-ƒa½âßi½ü’l-kübrâ’sýný zayýf veya mü-
kerrer hadisleri, uydurma ve Ýsrâiliyat tü-
rü haberleri, saðlam bir delile dayanma-
yan hasâisi çýkarmak, hadisleri tahriç et-
mek, bazý hadisler ekleyip açýklamalarda
bulunmak suretiyle Teh×îbü’l-ƒa½âßi½i’n-
nebeviyyeti’l-kübrâ’yý (Tanca 1406; Bey-
rut 1410), ayrýca Kadî Ýyâz’ýn eþ-Þifâßsýný
bazý isnadlarý, gereksiz bilgileri, güvenilir
olmayan nakilleri ve zayýf hadisleri çýkar-
mak, diðer hadisleri tahriç etmek, yine
bazý hadisler ekleyip açýklamalar yapmak
suretiyle Ýt¼âfü ehli’l-vefâ bi-teh×îbi Ki-
tâbi’þ-Þifâßyý (Beyrut 1421/2000) meyda-
na getirmiþtir. Çaðdaþ araþtýrmacýlardan
Ahmed Fâyiz el-Hýmsî, Zehebî’nin yirmi
beþ ciltlik Siyeru a£lâmi’n-nübelâßsýný

Ýbn Miskeveyh’in

Teh×îbü’l-
aÅlâš adlý

eserinin

ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya,
nr. 2818)


