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TEHZÎB

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
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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
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Üçüncü bölümde hayýr ve mutluluk kav-
ramlarý ele alýnýr. Burada Aristo’nun bu
kavramlara dair tanýmlarý açýklanmakta,
Aristo’ya göre hayrýn çeþitleri tanýtýlmak-
ta, Allah’ýn ilk ve en yüce hayýr olduðu be-
lirtilmekte, yine Aristo’ya göre mutlulu-
ðun çeþitleri hakkýnda bilgi aktarýlmakta-
dýr. Ýbn Miskeveyh, Aristo’ya nisbet ettiði
ve Ebû Osman ed-Dýmaþký’nin çevirdiðini
söylediði Fe²âßilü’n-nefs adlý kitaptan fa-
ziletlerin derecelerine dair bir alýntý yapar
(s. 91-94). Buna göre faziletlerin en alt
rütbesi insanýn iradesini hissî menfaatle-
rine yönlendirmesi, en yüksek derecesi bü-
tün fiillerinin sýrf ilâhî fiiller halini almasý-
dýr. Müellif, insanýn bu mertebeye ulaþa-
bilmesi için bütün felsefeyi bilmesi ve ha-
yatýna uygulamasý gerektiðini, bunlarý Ter-
tîbü’s-sa£âdât isimli kitabýnda yazdýðýný
söyler (s. 94). Dördüncü bölümde mutlu-
luðun adalet, þecaat, iffet gibi faziletlerin
kazanýlmasýna baðlý olduðu belirtildikten
sonra þecaat, cömertlik, adalet ve iffetin
mahiyeti ve önemine dair geniþ açýklama-
lar yapýlýr, özellikle adalet konusunda Aris-
to’nun Nikomakhos Ahlâký’ndaki görüþ-
lerine yer verilir, bu arada adaletle eþitlik
ve hayýrseverlik iliþkisi üzerinde durulur (s.
119-122). Beþinci bölümde sevgi ve dost-
luk konusunun iþleniþinde büyük ölçüde
yine Aristo’nun Nikomakhos Ahlâký’nýn
VIII. Kitabý’ndaki dostluk nazariyesinin et-
kisi görülür. Ancak bütün müslüman ah-
lâkçýlar gibi Ýbn Miskeveyh de en yalýn, en
yüce sevginin ilâhî sevgi olduðunu belir-
tir. Eserde dost seçiminin isabetli yapýla-
bilmesi konusunda Sokrat’tan bazý öðüt-
ler nakledilir (s. 140-143). Ahlâkî hastalýk-
larýn tedavi yollarýnýn ele alýndýðý altýncý bö-
lümde týpla ahlâk arasýnda bað kurularak
bedenî týp gibi ahlâkî týp da biri ahlâk sað-
lýðýný koruma tedbirleri, diðeri bozulan ah-
lâký düzeltme yöntemleri olmak üzere iki-
ye ayrýlýr. Ahlâkî hastalýklarýn baþlýca se-
bepleri öfke, ihtiras, üzüntü, aþk, bayaðý
þeylere düþkünlük, zarara uðrama korku-
su þeklinde sýralanýr. Bu bölümde çocuk
eðitimine geniþ yer verilir; bölümün so-
nunda kiþinin kendi kusurlarýný tanýmasý-
nýn önemi anlatýlýr. Yedinci bölümde baþlý-
ca erdemsizlikler hakkýnda bilgi yer almak-
tadýr. Eserin son sayfalarýnda korku, kaygý
ve özellikle ölüm korkusuyla bunlardan kur-
tulmanýn çareleri üzerinde durulur. Teh-
×îbü’l-aÅlâš’ýn baþta Gazzâlî ve Nasîrüd-
dîn-i Tûsî olmak üzere ahlâk âlimleri üze-
rinde geniþ etkisi olmuþtur. Özellikle Tû-
sî’nin AÅlâš-ý Nâ½ýrî’sinin “Tehzîbü’l-ap-
lâk” baþlýklý ilk bölümü Ýbn Miskeveyh’in

eserinin serbest tercümesinden ibaret olup
sonraki ahlâk kitaplarýnda da ayný yol izlen-
miþtir.

Pek çok yazma nüshasý bulunan Teh×i-
bü’l-aÅlâš’ýn (Brockelmann, GAL, I, 418;
Suppl., I, 584; Mu£cemü’l-maÅ¹û¹ât, I, 217-
218) çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (Ýstanbul
1298; Kahire 1298, 1299, 1303 [Tabersî’nin
Mekârimü’l-aÅlâš’ýnýn kenarýnda], 1317,
1318 [Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-
dîn’inin kenarýnda], 1323 [nþr. Abdülcevâd
Halef], 1323 [nþr. Abdülalîm S. el-Muhâ-
mî]; nþr. Zekeriyyâ Ramazan, Beyrut 1327;
Kahire 1329, 1378; nþr. Hasan Temîm, Bey-
rut 1398; nþr. Ýbnü’l-Hatîb, 1398/1977; Tah-
ran 1314; Beyrut 1961; nþr. Constantine K.
Zurayk, Beyrut 1966, 1985; nþr. Süheyl Os-
man, Suriye 1980). Eseri Constantine K. Zu-
rayk Ýngilizce’ye (The Refinement of Charac-
ter: Tahdh¢b al-akhlåq, Beirut 1968), Mu-
hammed Erkun Fransýzca’ya (Traité d’éthi-
que [Tahd¢b al-’akhlåq wa tath¢r al-’a‘råq],
Damas 1969), Abdülkadir Þener, Ýsmet Ka-
yaoðlu ve Cihat Tunç Türkçe’ye (Ahlaký Ol-
gunlaþtýrma, Ankara 1983) çevirmiþtir. Teh-
×îbü’l-aÅlâš’tan faydalanarak yapýlan çok
sayýdaki çalýþmadan bazýlarý þunlardýr: Ab-
dullah Ýzzet, Ýbn Miskeveyh: Felsefetü-
hû el-aÅlâšýyye ve me½âdiruhâ (Kahi-
re 1946); Richard Rudolf Walzer, “Some
Aspects of Miskawaih’s Tahdhýb al-Akhlaq”
(Studi Orientalistici in Onore di Levi della
Vida, Roma 1956, II, 603-621); M. Abdul
Hak Ansari, The Ethical Philosophy of
Miskawaih (Aligarh 1964; Fuat Sezgin ta-
rafýndan Islamic Philosophy serisi içinde
yayýmlanmýþtýr, Frankfurt 2000, LXXXVI, s.
113-324); Ali Zakheri, Ýbn Miskeveyh’in
Ahlâk Felsefesinde Lezzet ve Elem Kav-
ramlarý (doktora tezi, 1973, ÝÜ Edebiyat Fa-
kültesi); Nâcî et-Tikrîtî, “Facîletü’l-i.tidâl
ve’l-.adl beyne Aristû ve Miskeveyh” (Me-
celletü Külliyyeti’l-âdâb, Câmiatü’l-Basra,
Basra 1981, V/17, s. 15-44); Majid Fakhry,
“The Platonism of Miskawayh and its
Implications for his Ethics” (St.I, Paris
1975, XLII, 39-57); Cavit Sunar, Ýbn Mis-
keveyh: Yunan’da ve Ýslam’da Ahlak
Görüþleri (Ankara 1980); Süheyl Osman,
Min Teh×îbi’l-aÅlâš (Seçmeler) (Kahi-
re 1981); Mervân Ebû Huveyc, “el-Ýrþâ-
dü’n-nefsî et-terbevî fi’l-fikri’l-Ýslâmî: Di-
râse tahlîliyye li-üsüsi’þ-þýhhati’n-nefsiyye
.inde Miskeveyh” (el-Mecelletü’l-£Arabiyye
li’l-£ulûmi’l-insâniyye, 1988, VIII/31, s. 130-
164); Muhammed b. Ýmrân, “Ârâ,ü Ýbn Mis-
keveyh fi’l-aplâk ve’l-ictimâ. ve’t-terbiye
min pilâli Tehzîbi’l-aplâk” (Mecelletü Kül-
liyyeti’d-Da£veti’l-Ýslâmiyye, Trablus 1990,

lâkî fiillere temel teþkil eden melekeler dü-
þünme, arzu ve öfke gücü biçiminde sýra-
lanmakta, bunlardan doðan dört erdemle
karþýtlarý sayýlan erdemsizlikler zikredil-
mektedir. Müellif, Eflâtun ile Aristo’nun
fazilet anlayýþlarýnýn “garip halîtasý” þeklin-
de deðerlendirilen (Mâcid Fahrî, s. 173)
bu kýsýmda her erdemin iki aþýrýlýðýn orta-
sý kabul edildiðini söylemekte ve baþlýca
faziletlerle bunlarýn ifrat ve tefriti olan er-
demsizlikleri belirtmektedir. Birçok ahlâk
âliminin adaleti zulmün zýddý saymasýna
karþýlýk Ýbn Miskeveyh bu fazileti zulüm
ve inzýlâm (zulme boyun eðme) þeklinde iki
erdemsizliðin ortasý diye göstermiþtir (s.
48). Bu arada muhtemelen hýristiyan mün-
zevileriyle Ýslâm sûfîlerini kastederek fa-
zileti insanlardan ayrý yaþamakta gören-
lerin insanî erdemleri kazanamayacakla-
rýný ileri sürmektedir (s. 49).

Ahlâk ve karakter konularýnýn ele alýn-
dýðý ikinci bölümde önce ahlâkýn tanýmý
yapýlmaktadýr. Buna göre ahlâk (hulk), in-
sanýn kendine özgü fiilleri düþünüp taþýn-
madan yapmasýný saðlayan ruha ait bir hal-
dir. Bu hal kýsmen yaratýlýþtan gelir, kýs-
men alýþkanlýklarla kazanýlýr (s. 51). Ahlâ-
kýn eðitimle deðiþip deðiþmeyeceði konu-
sundaki meþhur tartýþmaya deðinen mü-
ellif kendisinin ahlâkýn eðitimle deðiþebi-
leceðini kabul ettiðini söyler ve Aristo’nun
Kitâbü’l-AÅlâš ve Kitâbü’l-Maš†lât’ta
insanlarýn eðitimle iyiliðe yönlendirilebile-
ceðini açýkladýðýný belirtir (s. 52-53). Ona
göre, bilgi ve ahlâkta yetkinliðini tamam-
layan insan “küçük âlem” nitelemesine hak
kazanýr ve yeryüzünde Allah’ýn halifesi olur
(s. 57-58). Câlînûs’un AÅlâšu’n-nefs adlý
kitabýna dayanýp mutluluðun hissî zevk-
lerde bulunduðunu ileri süren görüþü eleþ-
tiren Ýbn Miskeveyh, Yeni Pisagorcu düþü-
nür Bryson’un ev idaresi hakkýndaki ese-
rine atýfta bulunarak çocuk eðitimine dair
görüþlerini ortaya koyar. Düþünüre göre
mümkün olan bütün zihnî ve ahlâkî yet-
kinlikleri tamamlayan insanýn üzerine “en
yüksek ufkun ýþýðý” doðar; bu sayede bir
hakîm olarak aldýðý ilhamlar sayesinde ul-
vî âlemle aþaðý âlem arasýnda vasýta ko-
numuna yükselir. Ýbn Miskeveyh bu gö-
rüþünü, “Hiç kimse yapmakta olduðuna
karþýlýk nasýl bir mutluluk hazýrlandýðýný
bilemez” meâlindeki âyetle (es-Secde 32/
17), “Orada hiçbir gözün görmediði, hiç-
bir kulaðýn iþitmediði ve hiçbir insan aklý-
nýn tasavvur edemeyeceði þeyler vardýr”
hadisiyle (Müsned, II, 313; Buhârî, “Tev-
hîd”, 35; Müslim, “Îmân”, 312) destekler
(s. 79).
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biyle o devirde Arapça öðrenmeye ihtiyaç
bulunmuyordu. Zamanla Arap olmayanla-
rýn Ýslâm’ý kabul etmesiyle onlar için Arap
dilini öðrenmek dinî bir zaruret haline gel-
miþtir. Aslýnda çok zengin sayýlan Arap-
ça’yý Resûl-i Ekrem’den baþka hiç kimse-
nin ihata etmesi mümkün deðildir. Ezherî
kitabýný telif ederken eserlerine baþvurdu-
ðu âlimler hakkýnda bilgi verir; güvenilir
olanlarý belirtir, zayýf olanlarý eleþtirir. Eleþ-
tirdikleri içinde Leys b. Muzaffer, Ýbn Dü-
reyd ve Ýbn Kuteybe gibi âlimler de vardýr.
Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-£Ayn’ýnýn mu-
kaddimesinden önemli bir bölümü kendi
kitabýna nakleden müellif eserini kaleme
alma sebeplerini þöyle açýklar: 1. Karma-
tîler arasýndaki uzun esaret günlerinde du-
yup ezberlediði dil malzemesini kaydet-
me arzusu. 2. Hz. Peygamber’in, “Dikkat
edin! Din Allah’a, resulüne, kitabýna, müs-
lüman yöneticilere ve müslüman halka kar-
þý iyi niyet ve samimiyetten ibarettir” ha-
disine uyarak topluma karþý görevini yeri-
ne getirme duygusu. 3. Dil alanýnda yazýl-
mýþ eserlerde gördüðü, kolay farkedileme-
yecek yanlýþlýk ve eksiklikleri ortaya koy-
ma isteði (a.g.e., I, 6). Müellif mukaddi-
mede ayrýca gençliðinden itibaren dil ko-
nularýyla ilgilendiðini, yaþý yetmiþe ulaþýn-
caya kadar çeþitli dil meselelerini kaynak-
larýndan araþtýrýp öðrenmeye büyük önem
verdiðini söyler (a.g.e., I, 7). Onun bu ifa-
desi kitabýný yetmiþ yaþýndan sonra yaz-
dýðýna dair bir iþaret sayýlabilir. Ezherî,
Habur’da Karmatîler’ce yollarý kesilip esir
alýnan hacýlar arasýnda kendisinin de bu-
lunduðunu, hâlis bedevî Arap olan Karma-
tîler’den dil malzemesi derlediðini ve bun-
larýn büyük bir kýsmýný kitabýna aldýðýný
kaydetmektedir (a.g.e., a.y.). Müellif ayrý-
ca Arap diline girmiþ yanlýþ öðeleri ayýk-
lamaya çalýþtýðýný, bundan dolayý eserine
Teh×îbü’l-lu³a adýný verdiðini belirtmiþ,
gereðinden fazla garîb ve nâdir kelimeler-
le kitabýný uzatmak istemediðini de ilâve
etmiþtir (a.g.e., I, 54; Hüseyin en-Nassâr,
I, 259). Araplar’dan duyup ezberleme, gü-
venilir âlimlerden rivayet etme ve bunla-
rýn eserlerinden nakilde bulunma þeklin-
de üç grup kaynaða dayandýðýný söyleyen
Ezherî kitaplarýna baþvurduðu müellifleri
ve eserlerini beþ tabakaya ayýrarak ince-
lemiþtir (Teh×îbü’l-lu³a, I, 40; XV, 693). Ez-
herî’ye göre Kitâbü’l-£Ayn’la ilgili olarak
iki Halîl’den söz etmek gerekir. Ýlki eserin
yazarý Halîl b. Ahmed, ikincisi, hayatýnýn
son yýllarýna doðru kitabýný Horasan’da öð-
rencisi Leys b. Muzaffer’in yanýnda kale-
me alan, ölümünden sonra eserini Leys’in

tamamladýðý Halîl’dir ki buna Halîlü’l-Leys
adýný vermektedir. Kendisinin þiddetli eleþ-
tirilerinin ikinci Halîl’e yönelik olduðu gö-
rülmektedir. Müellif, eserinin sonunda da
kitabý ve kaynaklarý hakkýnda kýsaca bilgi
verdikten sonra Arap diliyle ilgili her þeyi
kitabýnda topladýðýný iddia etmediðini, fa-
kat yazdýklarýnýn hatasýz olmasý için çok
gayret gösterdiðini belirtir (a.g.e., XV, 693).

Ezherî, Teh×îbü’l-lu³a’da Halîl b. Ah-
med’in Kitâbü’l-£Ayn’ýnda kullandýðý yön-
temi uyguladýðýný söyler (a.g.e., I, 41). Bu
yöntemde kelimelerin ilk kök harfi esas
alýnmakta, mahreçlerine göre hançerenin
en altýndaki gýrtlak seslerinden baþlayarak
harfler küçük dil, aðýz kenarý, dil ucu, da-
mak, dilin iki yaný, dudak harfleri ve han-
çerede mahreci bulunmayan harfler (hu-
rûf-i hevâî) þeklinde sýralanmakta ve hem-
ze illet harfi kabul edilmektedir:

/ J ،_ ،� / ~ ،� ،q / Y ،E / � ،� ،� ،] ،H”
،� א، ،� / # ،C ،? / \ ،G ،� / l ،n ،I / � ،� ،p
“F��� Eser Halîl b. Ahmed’in sözlüðü gibi
kitaplara ve bablara ayrýlarak her harf ki-
tap, her kök (bina) bab olarak adlandýrýlýr.
Verilen bir kökün ardýndan onun harfleri-
nin farklý diziliþiyle oluþan tâlî kökler (mak-
lûblar) sýralanýr. Bu köklerden Arap dilinde
kullanýlmayanlara (mühmel) dikkat çekilir;
bu arada baþka âlimlerin zikretmediði kök
ve kelimelere de iþaret edilir. Eserde Arap
alfabesi sayýsýnca yirmi sekiz kitap ve her
kitap altýnda altý bab yer alýr. Sözlüðün ilk
kitabý, Kitâbü’l-£Ayn’da olduðu gibi kökü
ayýnla baþlayan kelimelerle bunlarýn mak-
lûblarýna ayrýlmýþtýr. Maklûb kökler hançe-
redeki yerleri bakýmýndan en önce geçen
harfin ana kitabýnda (bölüm) bulunur, di-
ðer yerlerde tekrarlanmaz. Altý bab (kalýp)
þunlardýr: 1. Muzaaf bablar. “ �Q8 ،���” gibi
üçlü olduðu halde ayný harfin tekrarýndan
dolayý ikili sayýlmýþ kökler ve maklûblarý.
2. Sülâsî sahih bablar. 3. Sülâsî mu‘tel bab-
lar. Kökünde bir illet harfi veya hemze bu-
lunan kelimelerle maklûblarý. 4. Sülâsî lefîf
bablar. Kök harflerinden ikisi illet harfi olan
kelimeleri kapsar. 5. Rubâî bablar. 6. Hu-
mâsî bablar. Kitâbü’l-£Ayn’da bu kalýpta
isimlerin bulunmasýna raðmen Teh×îbü’l-
lu³a’da bunlar yer almaz; humâsî ve bazý
rubâî kalýplardan kelimeler sözlüðün de-
ðiþik bablarýnda karýþýk vaziyette tekrar
edilir. Sözlüðün son kýsmýnda dört bölü-
me yer verilmiþtir. “el-Hurûfü’l-cûf” adýný
taþýyan bölümde bütün harfleri illetli olan
üçlü kelimelerle vâv ve “yâ”nýn çeþitlerin-
den, anlamlarýndan, lugat ve nahivle ilgili
hükümlerden söz edilmiþtir. “Tasrîfü ef‘âli

VII, 267-282); Ramazan Altýntaþ, “Ýbn Mis-
keveyh’in Adalet Anlayýþý” (Cumhuriyet Üni-
versitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sivas
1998, II, 237-249); Yasien Mohamed, “The
Concept of Justice in Miskavayh and Isfa-
hani” (Journal for Islamic Studies, XVIII-
XIX, 1998-1999, s. 51-111).
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ÿMustafa Çaðrýcý
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TEHZÎBÜ’l-KEMÂL

( G��4
�K&אh1� )

Cemmâîlî’nin
Kütüb-i Sitte râvilerine dair

el-Kemâl’ini Yûsuf
b. Abdurrahman el-Mizzî’nin

(ö. 742/1341)
tashih edip yeni bilgiler ekleyerek

düzenlediði eseri
(bk. el-KEMÂL).
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TEHZÎBÜ’l-LUGA

( 'V>
�K&אh1� )

Muhammed b. Ahmed el-Ezherî’nin
(ö. 370/980)

ansiklopedik sözlüðü.
˜ ™

Müellifin baþ eseri olup en çok güveni-
len Arapça sözlüklerinden biridir. Ezherî
kitabýna uzun bir mukaddime ile baþlar
(Teh×îbü’l-lu³a, I, 2-54). Ýlk dönem dil mek-
tepleri ve sözlük tarihi açýsýndan büyük
önem taþýyan mukaddimede eserin kay-
naklarý, Arap dili ve diðer bazý konular hak-
kýnda bilgi verilir. Müellife göre ashabýn di-
linin Arapça olmasý ve Hz. Peygamber’in
Kur’an’ý gerektiði kadar açýklamasý sebe-


