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TEDKÎK u TAHKÎK

ken kudemâ, kudemâ-i müteahhirîn, selef,
müteahhirîn gibi hangi devirlerin ve kim-
lerin kastedildiði belli olmayan bazý tabir-
lerin sýkça kullanýldýðý dikkati çekmektedir.
Bölümün “Tetimme” baþlýklý kýsmýnda ise
yukarýda sözü edilen bu terkiplerin kulla-
nýlmasýnýn saðlanmasý amacýyla çok taný-
nan, 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” biçimin-
de tanýmladýðý usulle baþlar. Usul zamanla-
rýnýn hafîf-i evvel, hafîf-i sânî ve sakýl þek-
linde tesbitinden sonra usullerle ilgili bil-
gilere geçilir; o dönemde sýkça kullanýlan,
aralarýnda müellifin kendi buluþu olan “þî-
rin” usulünün de yer aldýðý yirmi bir usul
vuruþ biçimleriyle beraber anlatýlýr. Kitap,
mûsiki eserlerini bestelerken ve seslendi-
rirken dikkat edilmesi gereken bazý kural-
larýn hatýrlatýldýðý hâtimeyle sona erer. Ze-
yilde yer alan, altýsý III. Selim’e ait on bir ter-
kibin ilâvesiyle eserdeki terkiplerin topla-
mý 136’ya ulaþmýþtýr.

Tedkîk u Tahkîk’ýn Türkiye kütüpha-
nelerinde beþ (Süleymaniye Ktp., Nâfiz Pa-
þa, 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-Mýs-
riyye, Tal‘at, Fünûn-i Cemîle-Türkî, nr. 5)
nüshasý tesbit edilmiþtir. Ayrýca Niyazi Sa-
yýn ve Murat Bardakçý’nýn aralarýnda bu-
lunduðu bazý kiþilerin koleksiyonlarýnda nüs-

halarýnýn bulunduðu bilinmektedir. Hâþim
Bey’in Mecmûa-i Kârhâ ve Nakþhâ ve
Þarkiyyât adlý eserinin kaynaklarý arasýn-
da yer alan Tedkîk u Tahkîk, Süleyma-
niye Kütüphanesi’ndeki nüshasý esas alý-
narak bazý açýklama ve notlarla birlikte
Yalçýn Tura tarafýndan günümüz Türkçe-
si’ne çevrilerek yayýmlanmýþ (Ýnceleme ve
Gerçeði Araþtýrma: Tedkîk ü Tahkîk, Ýstan-
bul 1997, 2006), eser ayrýca Fatma Âdile
Aksu’nun (Baþer) yüksek lisans ve dokto-
ra çalýþmalarýnýn (bk. bibl.) baþlýca kayna-
ðý olmuþtur.
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Râvinin,
hocasýndan iþitmediði bir hadisi
ondan duymuþ gibi nakletmesi 

anlamýnda bir terim.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyin kusurunu gizlemek”
anlamýndaki tedlîs terim olarak “râvinin,
görüþmediði ya da görüþtüðü halde ken-
disinden hadis iþitmediði hocasýndan iþit-
tiði zannýný uyandýracak biçimde rivayette
bulunmasý” demektir. Tedlîs yapan râviye
müdellis, tedlîsle rivayet edilen hadise mü-
delles denir. Hadis rivayetinde râvilerin “se-
mi‘tü” (iþittim), “haddesenî” (bana söyledi) ve
“ahberenî” (bana haber verdi) gibi hadisi ho-
casýndan kesin olarak iþittiðine ve onunla
görüþtüðüne delâlet eden edâ sîgalarý kul-
lanmasý gerekir. Hiç görüþmediði veya ken-
disinden hadis duymadýðý hocasýndan bu
lafýzlarla nakilde bulunan râvi yalancý ko-
numuna düþer, bu durum onun bütün ri-
vayetlerinin 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 iþitil-
meden rivayet edildiðini de gösterir. Fýkýh-
ta tedlîs akid sýrasýnda malýn kusurunu giz-
lemeyi ifade eder (bk. HÝLE; TAÐRÎR).

eser padiþaha takdim edilmiþtir. Ancak
padiþahýn bazý yeni terkiplerin de esere ek-
lenmesini istemesi üzerine 1212’de (1797-
98) bir zeyil yazýlarak eser geniþletilmiþ-
tir. Tedkîk u Tahkîk bir mukaddime, üç
bölüm (bab) ve bir hâtimeden meydana
gelmektedir. Mukaddimede müellif mûsi-
kinin faydalarýndan söz edip Hz. Peygam-
ber’in bu konudaki bir hadisini zikreder;
kendisinin mûsiki öðreniminden ve padi-
þahýn mûsikiye karþý takýndýðý olumlu ta-
výrdan cesaret alýp böyle bir eser yazdýðý-
ný söyler. Ardýndan mûsikinin bazý özellik-
leri ve nazariyatýyla ilgili kýsa bilgiler verir.

Kitabýn birinci bölümünde naðmelerin
ve makamlarýn teþekkülü ele alýnýr; “Tes-
hîl” baþlýðýyla ezgileri oluþturan otuz yedi
perde tanýtýlarak bu perdelerin çýkýþ yer-
leri ney üzerinde açýklanýr. Aralýklardan ve
daha önceki dönemlerde meydana geti-
rilen perde isimlerindeki deðiþikliklerden
bahsedildikten sonra makamýn tarifi ya-
pýlýr. “Tavzîh” kýsmýnda makamlarý zengin-
leþtirmek için baþka naðmelerle oluþturu-
lacak süslemelerde perdelerin kullanýlýþý
anlatýlýr, kýsa nazarî bilgiler verilir, ardýn-
dan on dört makam ayrý ayrý tanýtýlýr. Bu
kýsýmda perdelerin ney üzerinde izah edil-
mesi mûsiki nazariyatý eserlerinde az rast-
lanan bir husustur. “Tekmîl” baþlýðý altýnda
mûsiki eserlerindeki süsleyici naðmeler,
ana yapýyý bozmayacak derecede yapýla-
cak geniþletmeler, makamlar arasýndaki
uyumla makamlarýn insan üzerinde uyan-
dýrdýðý etkiler açýklanýr. Ýkinci bölümde ter-
kîbât konusu ele alýnmaktadýr. “Tenbîh”
baþlýðýyla o dönemde bilinen, yeni icat edil-
miþ veya pek tanýnmamýþ 125 terkip her-
hangi bir tasnife tâbi tutulmadan kayde-
dilir. Eserde makam ve terkipler anlatýlýr-
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mediði, zayýf ya da yaþý kendisinden kü-
çük râvilerden hadis almadýðý kanaatini
vermektedir. 3. Tedlîsü’t-tesviye. Güveni-
lir râviler arasýndaki zayýf bir râviyi atlamak
suretiyle hadisin hep güvenilir râvilerden
rivayet edildiði zannýný uyandýrmaktýr. Tes-
viye yoluyla yapýlan tedlîse ilk dönem âlim-
lerince “tecvîd” adý da verilmiþtir. 4. Ted-
lîsü’l-atf. Râvinin, “Bize bu hadisi falan ve
falan hocalarým rivayet etti” derken o hadi-
si ikinci hocasýndan iþitmediði halde isim-
leri ardarda zikrederek her ikisinden de
duymuþ gibi nakletmesidir. 5. Tedlîsü’s-
sükût. Râvinin isnadý zikrederken “hadde-
senâ” veya “semi‘tü” dedikten sonra bir
süre susmasý, ardýndan o hadisi kendisin-
den iþitmediði bir hocasýnýn adýný anma-
sý, böylece hadisi bu hocasýndan da iþittiði
intibaýný vermesidir. 6. Tedlîsü’l-bilâd. Râ-
vinin hadisi aldýðý yeri belirtirken çok bili-
nen veya uzakta olan bir ilim merkezinin
adýný söylediði halde aslýnda ayný adý ta-
þýyan, yakýndaki fazla bilinmeyen bir yeri
kastetmesidir. Meselâ Mýsýrlý bir râvinin
“haddesenâ fülânün bi’l-Endelüs” derken
meþhur Endülüs’ü deðil Kahire’deki Endü-
lüs mahallesini kastetmesi böyledir. Râvi
bu tür tedlîsi hadis öðrenmek için uzak
yerlere gittiði intibaýný vermek için yapar.
7. Tedlîsü’l-iskât. Râvinin hocasýndan biz-
zat iþitmeyip baþka bir yolla öðrendiði ha-
disi ondan iþittiði zannýný uyandýran “kale”
ve “an” gibi sîgalarla rivayet etmesidir. 8.
Tedlîsü’l-hazf. Râvinin hocasýndan mute-
ber bir yolla almadýðý hadisi, muteber bir
yolla aldýðýný zannettirmek için hiçbir edâ
sîgasý kullanmadan doðrudan hocasýnýn is-
mini söyleyerek rivayet etmesidir. Buna
“tedlîsü’l-kat‘” da denir. Hadis rivayetinde
ayrýca icâzet, vicâde ve münâvele gibi ri-
vayet türlerine göre isimlendirilen tedlî-
sü’l-icâze, tedlîsü’l-vicâde ve tedlîsü’l-mü-
nâvele gibi tedlîsler yanýnda “tedlîsü’l-me-
tin” (râvinin hadis metnine asýl nüshada bulun-
mayan bazý açýklamalar ilâve etmesi) gibi bazý
türlerden de söz edilir; ancak tedlîsin en
çok bilinenleri tedlîsü’l-isnâd, tedlîsü’þ-þü-
yûh ve tedlîsü’t-tesviyedir.

Ýbn Hacer el-Askalânî tedlîs yapan râvi-
leri Yahyâ b. Saîd el-Kattân gibi nâdiren
tedlîs yapanlar, Süfyân b. Uyeyne gibi gü-
venilir olup sadece sika kimselerden ve
çok az tedlîs yapanlar, rivayetlerinde faz-
laca tedlîs yapanlar, zayýf veya meçhul râ-
vilerden rivayet ederken tedlîs yapanlar
ve tedlîsle birlikte baþka bir sebepten do-
layý cerhedilerek zayýf râvi durumuna dü-
þenler olmak üzere beþ grupta inceler (ªa-
bašåtü’l-müdellisîn, s. 13-14). Bunlardan
ilk iki gruptakilerin tedlîsleri kabul edilir-

ken son iki gruptakilerin tedlîsleri redde-
dilmiþ, üçüncü gruptakilerin rivayetleri ise
rivayet þekline göre kabul veya reddedil-
miþtir. Ýbnü’s-Salâh’ýn belirttiðine göre Bu-
hârî ve Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’leri
baþta olmak üzere muteber hadis kitap-
larýnda tedlîsü’þ-þüyûh cinsinden birçok
tedlîs bulunmaktadýr (£Ulûmü’l-¼adî¦, s.
75). Ancak hadis münekkitleri bu tür ted-
lîsleri genellikle farketmiþ ve bunlarý ted-
lîs yapanýn durumuna ve amacýna bakarak
deðerlendirmiþtir. Hadis tarihinde tedlîs
en çok Kûfe’de ve Dýmaþk’ta, nâdiren de
Basra’da görülmüþtür. Baðdat, Hicaz, Mý-
sýr, Horasan, Ýsfahan, Ýran, Hûzistan ve
Mâverâünnehir muhaddislerinin nâdiren
tedlîs yaptýðý belirtilmektedir (Hâkim en-
Nîsâbûrî, s. 356).

Sahâbîler diðer sahâbîlerden duyduklarý
hadisleri çok defa bizzat Hz. Peygamber’-
den duymuþ gibi rivayet etmiþlerdir. Bu
husus zâhiren tedlîs gibi görünse de ha-
dis âlimleri sahâbe devrinde gerçek an-
lamda tedlîs faaliyetinin bulunmadýðýný,
onlarýn bu tür rivayetlerinin mürsel ola-
caðýný, sahâbe mürselinin ise sahih kabul
edildiðini söylemiþtir. Ýbn Hacer el-Aska-
lânî, ayný asýrda yaþadýklarý halde görüþ-
tükleri bilinmeyen iki râvinin birbirinden
yaptýklarý rivayetlerin müdelles deðil mür-
sel-i hafî olduðunu belirtir. Müdelles ile
mürsel-i hafî arasýnda çok ince bir fark var-
dýr. Þeyh ile görüþtüðü bilinen râvinin on-
dan iþitmeden rivayet ettiði hadise mü-
delles, þeyhle ayný asýrda yaþamakla bir-
likte onunla görüþtüðü bilinmeyen râvinin
þeyhten rivayet ettiði hadise mürsel-i ha-
fî denir (Nüzhetü’n-na¾ar, s. 82-83). Buna
göre Hz. Peygamber’le ayný asýrda yaþa-
dýðý halde onunla görüþmemiþ olan mu-
hadramûnun rivayet ettiði hadisler mü-
delles deðil mürsel-i hafîdir. Bazý muhad-
disler tedlîsi mürsel-i hafîyi de kapsayacak
biçimde tanýmlamýþsa da Hatîb el-Baðdâ-
dî iki kavramý birbirinden ayýrmanýn daha
doðru olacaðýný belirtmiþtir (el-Kifâye, s.
395).

Hadis âlimleri tedlîsi önemli bir cerh se-
bebi kabul etmiþtir. Þu‘be b. Haccâc ve
Ýmam Þâfiî tedlîsi yalanýn kardeþi diye ni-
teler (a.g.e., s. 393). Tedlîs yapmanýn ke-
sinlikle câiz olmadýðýný söyleyenlerin yanýn-
da tedlîsi bazý þartlarla câiz sayanlar da
vardýr. Nitekim Hatîb el-Baðdâdî, Ýbn Ab-
dülber en-Nemerî, Ýbnü’s-Salâh, Nevevî ve
Alâî gibi âlimler müdellis râvinin rivayet-
te kullandýðý sîgalara bakmak gerektiðini
söylemiþ, sika bir müdellisin hadisi iþitti-
ðine kesin biçimde delâlet eden rivayet la-
fýzlarý kullandýðý durumlarda bu tür riva-

II. (VIII.) yüzyýlýn baþlarýndan itibaren kul-
lanýlmaya baþlandýðý anlaþýlan tedlîsi ilk de-
fa Ýmam Þâfiî tarif etmiþtir. Þâfiî, haber-i
vâhidin delil kabul edilebilmesi için taþýma-
sý istenen þartlarý sayarken haber-i vâhidi
rivayet eden kiþinin görüþtüðü þeyhten
iþitmediði hadisi rivayet eden bir kimse
(müdellis) olmamasý gerektiðini söylemek
suretiyle tedlîsin tanýmýný yapmýþtýr (er-Ri-
sâle, s. 371). Ýbn Nümeyr ve Ebû Dâvûd gi-
bi III. (IX.) yüzyýl muhaddislerinin râvinin
tedlîs yaptýðýný açýklayan ifadelerinde de
ayný tanýma rastlanmaktadýr (Ýbn Ebû Hâ-
tim, I, 322; Ebû Dâvûd, “Talâk”, 31). III.
yüzyýlda ayrýca, râvinin rivayet ettiði þey-
hini herkesçe bilinen isim, künye ve laka-
býyla deðil bilinmeyen isim, künye ya da
lakapla anmasýyla meydana gelen tedlîse
tenkitçi muhaddislerce iþaret edilmekle
birlikte (Fesevî, II, 424) bu nevi tedlîsler için
daha sonraki dönemlerde kullanýlacak olan
“tedlîsü’þ-þüyûh” tabirine rastlanmamak-
tadýr. Müteahhirîn dönemi âlimlerinden Ýb-
nü’s-Salâh tedlîsi, “râvinin görüþmüþ oldu-
ðu hocasýndan iþitmeden ya da ayný asýr-
da yaþadýðý halde görüþmediði hocasýndan
iþittiði zannýný uyandýracak þekilde rivayet-
te bulunmasý” diye tanýmlarken (£Ulûmü’l-
¼adî¦, s. 73) Nevevî, “hoca ile ayný asýrda
yaþamýþ olup ondan iþitmediði halde ‘kale
fülânün’ veya ‘an fülânin’ diyerek iþittiðini
ima edecek biçimde rivayet etmesi” þek-
linde tarif etmiþtir (Süyûtî, s. 139-140). Ge-
rek Ýbnü’s-Salâh gerekse Nevevî, râvi ile
þeyhinin görüþüp görüþmediðini dikkate
almadan ayný asýrda yaþamýþ olmalarýný
yeterli görmüþ ve tedlîsi ona göre tarif et-
miþtir. Ýbn Hacer el-Askalânî ise tedlîsi “râ-
vinin bir hocadan duyduðu hadisi kendi-
siyle görüþtüðü, fakat o hadisi iþitmediði
baþka bir hocasýna isnad etmesi” þeklin-
de tanýmlar (Nüzhetü’n-na¾ar, s. 82-83).

Baþlýca tedlîs türleri þunlardýr: 1. Tedlî-
sü’l-isnâd. Râvinin görüþtüðü ve kendisin-
den hadis dinlediði hocasýndan doðrudan
duymadýðý hadisleri ondan iþitmiþ gibi nak-
letmesidir. Ýsnad tedlîsi yapan kimsenin
maksadý ya isnad zincirini kýsaltarak âlî is-
nad elde etmek veya aradaki zayýf râviyi
(müdelles anh) düþürmek yahut büyük bir
muhaddisten o hadisi bizzat duyduðu in-
tibaýný vermektir. Bu tedlîsi yapan râvi ha-
disi rivayet ederken “iþittim” ve “haber ver-
di” gibi kesinlik bildiren sîgalar yerine “ka-
le” ve “an” gibi duyduðu zannýný uyandýra-
cak ifadeler kullanýr. 2. Tedlîsü’þ-þüyûh. Râ-
vinin, hocasýný bilinen adý dýþýnda fazla bi-
linmeyen bir isim, künye, lakap ya da nis-
be ile zikretmesidir. Bu nevi tedlîs yapan
kimsenin amacý hep ayný hocadan naklet-
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med Nessâr, Beyrut 1412/1992) adlý kitap-
larýdýr.

Günümüzde yapýlan çalýþmalara örnek
olarak þunlar zikredilebilir: Hâris Süleyman
ed-Dârî, et-Tedlîs ve ¼ükmühû £inde’l-
mu¼addi¦în (Baðdat 1976); Abdülazîz b.
Muhammed b. Sýddîk el-Gumârî, et-Teß-
nîs bi-þer¼i Man¾ûmeti’×-¬ehebî fî eh-
li’t-tedlîs (Beyrut 1404); Hammâd b. Mu-
hammed el-Ensârî, Ýt¼âfü ×evi’r-rüsûÅ
bi-men rumiye bi’t-tedlîsi mine’þ-þüyûÅ
(Küveyt 1406/1985); Âsým b. Abdullah el-
Karyûtî, et-Teßsîs bi-×ikri men vu½ýfe bi’t-
tedlîs (Cidde-Beyrut 1407, Ýbn Hilâl el-
Makdisî’nin manzumesi ile birlikte); Mu-
hammed b. Ali b. Âdem el-Etiyûbî, el-
Celîsü’l-enîs fî þer¼i’l-Cevheri’n-nefîs
fî na¾mi esmâßi ve merâtibi’l-mev½ûfî-
ne bi’t-tedlîs (Mekke 1410); Misfir b. Gur-
mullah ed-Dümeynî, et-Tedlîs fi’l-¼adî¦
(Riyad 1412/1992); Þerîf Hâtim b. Ârif el-
Avnî, el-Mürselü’l-Åafî ve £alâšatühû
bi’t-tedlîs (I-IV, Riyad 1418/1997); Avvâd
el-Halef, Rivâyâtü’l-müdellisîn fî Øa¼î-
¼i’l-BuÅârî (Beyrut 1423/2002); Sâlih b.
Saîd Avmâr el-Cezâirî, et-Tedlîs ve a¼-
kâmuhû ve â¦âruhü’n-našdiyye (Bey-
rut 2002); Muhammed b. Tal‘at, Mu£ce-
mü’l-müdellisîn (Riyad 1426/2005). Ömer
Mehmet Ulusoy, Hadis Rivayetinde Ted-
lîs Uygulamasý ve Ýbn Hacer’in Taba-
katü’l-müdellisîn Adlý Eseri adýyla bir
yüksek lisans tezi hazýrlamýþ (2008, Kahra-
manmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü), Ali Toksarý da “Mü-
delles Hadis ve Sahâbeye Tedlis Ýsnadý”
isimli bir makale yazmýþtýr (EÜ Ýlâhiyat Fa-
kültesi Dergisi, V [1988], s. 221-236).
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Suriye’de tarihî bir þehir.˜ ™

Suriye çölünün (Bâdiyetüþþâm) ortasýn-
daki bir vahada Humus’un 145 km. doðu-
sunda, Þam’ýn 260 km. kuzeydoðusunda
yer alýr. Bölgede çok miktarda hurma aða-
cý bulunduðundan Yunan ve Roma coð-
rafyacýlarý þehri Palmyra (hurma ülkesi)
adýyla anar. Eskiçað’lardan beri yerleþim
merkezi olduðu anlaþýlan Tedmür, Mezo-
potamya’yý Suriye’ye baðlayan tarihî tica-
ret yolunun önemli duraklarýndan biriydi.
Asur Hükümdarý I. Tiglath-Pileser döne-
minden (m.ö. 1116-1076) kalma kitâbeler,
Tedmür’ün o devirde bölgenin belli baþlý
þehirleri arasýnda yer aldýðýný göstermek-
tedir. Muhteþem binalarý ve büyük mer-
mer sütunlarýyla bilinen þehrin kuruluþu
Hz. Süleyman’a nisbet edilmiþ, buna ben-
zer görüþler Ýslâm kaynaklarýnda da akta-
rýlmýþtýr. Þehrin Süleyman tarafýndan ku-
rulduðu, Sebe Kraliçesi Belkýs’ýn Süleyman’ý
Tedmür’de ziyaret ettiði ve mezarýnýn da
burada bulunduðuna dair rivayetler bun-
lar arasýndadýr (Yâkut, II, 20; Ýbnü’l-Esîr, I,
238; Cevâd Ali, III, 77). Selevkoslar’dan son-
ra Roma Ýmparatorluðu döneminde ticarî
ve mimarî açýdan büyük önem kazanan
Tedmür, Romalýlar’la Persler arasýndaki
mücadelelere sahne oldu. Roma impara-
torlarý Hadrianus (117-138) ve Septimus
Sévèrus (193-211) þehre büyük önem ver-
diler. Hadrianus’un 130 yýlýnda Tedmür’ü
ziyaret etmesi ve buradaki imar faaliyet-
leri dolayýsýyla þehir Hadriana Palmyra (Had-
rianapolis) þeklinde de anýlýr. Þehir en par-
lak devrini 130-270 yýllarý arasýnda yaþa-
dý. Günümüze kitâbeleriyle birlikte hara-
beleri ulaþan birçok görkemli yapý bu dö-
neme aittir. Ayný dönemde milletlerarasý
ticaret aðý güzergâhýnda belli baþlý mer-
kezlerden biriydi ve ticarî iliþkileri Çin’e ka-
dar uzanmaktaydý.

III. yüzyýlda Sâsânîler’le Roma Ýmpara-
torluðu arasýnda baþlayan mücadele Ted-
mür’de bir Arap devletinin kuruluþuna yol

yetlerin delil olarak kullanýlabileceðini söy-
lemiþtir (Misfir b. Gurmullah ed-Dümeynî,
s. 105 vd.). Buna göre râvinin tedlîs yap-
masý onun bir kýsým rivayetlerine zarar ver-
se de güvenilirliðini ortadan kaldýrmamak-
ta, diðer rivayetleri kabul edilebilmektedir.
Nesâî, tedlîs yapmakla tanýnan Bakýyye b.
Velîd’in “haddesenâ” ve “ahberenâ” sîga-
larýyla aktardýðý rivayetlerinde sika olduðu-
nu söylemiþtir (Zehebî, XIV, 134). Ancak
müdellis râvi þeyhinden bizzat iþitmediði
bir hadisi “semi‘tü, haddesenâ, ahberenâ,
kale lî fülânün” gibi cezim sîgasýyla rivayet
ediyorsa o takdirde yalan söylediði gerek-
çesiyle onun bütün rivayetleri terkedilir.

Tedlîs konusundaki ilk telifler Ali b. Me-
dînî ile (a.g.e., XI, 60) Kerâbîsî’ye aittir
(Keþfü’¾-¾unûn, I, 89). Esmâßü’l-müdel-
lisîn adýyla bir eser kaleme aldýðý bildiri-
len Kerâbîsî’den sonra Nesâî ve Dârekut-
nî de birer eser yazmýþ, ancak bunlardan
hiçbiri günümüze ulaþmamýþtýr. Kendisi-
nin belirttiðine göre Hatîb el-Baðdâdî biri
Tedlîsü’þ-þüyûÅ, diðeri et-Tebyîn li-es-
mâßi’l-müdellisîn adýyla iki çalýþma yap-
mýþtýr (el-Kifâye, s. 395). Zehebî konuyla
ilgili bir kaside (el-Mektebetü’l-Mahmûdiy-
ye [Medine], nr. 356, vr. 418b-419b), Ýbn Hi-
lâl el-Makdisî bir manzume (nþr. Âsým b.
Abdullah el-Karyûtî, Cidde-Beyrut 1407/
1987) yazmýþtýr. Alâî’nin Câmi£u’t-ta¼½îl li-
a¼kâmi’l-merâsîl adlý eseri sadece mür-
sel hadisle alâkalý gibi görünmekle birlikte
müellif burada tedlîs ve müdellisler konu-
suna geniþ yer ayýrarak altmýþ sekiz mü-
dellis râviyi tanýtmýþ (nþr. Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî, Riyad 1407, s. 97-124), da-
ha sonralarý eser konu hakkýnda yapýlan
çalýþmalara kaynak teþkil etmiþtir. Tedlîse
dair kaleme alýnan en hacimli eserler Sýbt
Ýbnü’l-Acemî’nin et-Tebyîn li-esmâßi’l-
müdellisîn (Halep 1350; nþr. Yahyâ Þe-
fîk, Beyrut 1406/1986; Delhi 1406, ¡elâ¦ü
resâßil fî u½ûli’l-¼adî¦ içinde), Ýbn Hacer
el-Askalânî’nin ªabašåtü’l-müdellisîn
olarak da bilinen (Kahire 1322; nþr. Tâhâ
Abdürraûf Sa‘d, Kahire 1978; nþr. Muham-
med Zeynühüm Muhammed Azb, Kahire
1407/1986) Ta£rîfü ehli’t-tašdîs bi-me-
râtibi’l-mev½ûfîne bi’t-tedlîs (nþr. Âsým
b. Abdullah el-Karyûtî, Zerka-Ürdün 1403;
nþr. Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî –
Muhammed Ahmed Abdülazîz, Beyrut
1405/1984, 1407/1987; nþr. Ahmed b. Ali
Seyr el-Mübârekî, Riyad 1414/1993) ve Sü-
yûtî’nin Esmâßü’l-müdellisîn (nþr. Ali Ha-
san Ali Abdülhamîd, Zerka-Ürdün 1986,
¡elâ¦ü resâßil fî £ulûmi’l-¼adî¦ içinde; nþr.
Muhammed Zeynühüm Muhammed Azb,
Kahire 1407/1986; nþr. Mahmûd Muham-


