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TEDLÎS

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-
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sürecinde Hâlid b. Velîd tarafýndan barýþ
yoluyla fethedildi (13/634). Ancak kýsa
bir süre sonra halkýn anlaþmayý bozmasý
üzerine Dihye b. Halîfe el-Kelbî þehri sa-
vaþla tekrar ele geçirdi. Emevîler döne-
minde Hiþâm b. Abdülmelik tarafýndan
Tedmür yakýnlarýnda iki kasýr yaptýrýldý
(bk. KASRÜ’l-HAYR). Suriye’nin birçok
merkezi gibi Kelb kabilesinin yoðun bi-
çimde yaþadýðý Tedmür, Süleyman b.
Hiþâm liderliðinde II. Mervân’a karþý ger-
çekleþtirilen ayaklanmaya destek verdi
(127/745). Ýsyanýn bastýrýlmasý sýrasýnda
þehir surlarýnýn bir kýsmý II. Mervân’ýn
emriyle yýkýldý. Ardýndan Tedmür halký, ik-
tidarý Emevîler’den almak isteyen Abbâsî-
ler’e karþý mücadele veren Ebü’l-Verd Mec-
zee b. Kevser el-Kilâbî’nin safýnda yer aldý
(132/749). 552’de (1157) meydana gelen
depremden büyük zarar gören Tedmür’ü
bundan kýsa bir süre sonra ziyaret eden
Tudelalý Benjamin burada 2000 yahudi-
nin yaþadýðýný söyler. 702 (1303) yýlýnda
Tedmür yakýnlarýnda Memlükler’le Ýlhan-
lýlar arasýnda yapýlan savaþ Memlükler’in
galibiyetiyle sonuçlandý. VIII. (XIV.) yüzyýl-
da Þeyhürrabve ed-Dýmaþký buradaki eþ-
siz harabelere dikkat çeker ve küçük bir
caminin varlýðýndan bahseder (NuÅbetü’d-
dehr, s. 39). XVI. yüzyýldan itibaren Osman-
lý Devleti’nin Þam eyaletine baðlý sancak-
lardan birinin merkezi olan Tedmür XVIII.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda Safed-Sayda-Beyrut
eyaletine baðlandý (Kýlýç, s. 57-58). Günü-
müzde Suriye’nin Humus muhafazasý sý-
nýrlarý içinde bir yerleþme merkezi olup
2003 yýlýnda 47.041 olan nüfusun 2010 yýlý
baþlarýnda 61.000’e ulaþtýðý tahmin edil-
mektedir. Eskiçað’lardan kalma eserleri
ve harabeleriyle önemli sayýda ziyaretçinin
geldiði Tedmür’de 2000’den fazla kitâbe
tesbit edilmiþtir.
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Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî’nin 
Mušaddime’sini özetleyen Nevevî’nin

et-Tašrîb ve’t-teysîr’ine
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) yazdýðý þerh

(bk. MUKADDÝMETÜ ÝBNÝ’s-SALÂH).˜ ™
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Þer‘î hükümlerin
aþamalý konulmasý anlamýnda

bir terim.˜ ™

Sözlükte derece kelimesinden türeyen
tedrîc “bir kimseyi bir þeye aþamalý biçim-
de yaklaþtýrmak ve alýþtýrmak” anlamýna
gelir. Teþrî‘ yöntemi olarak hükümlerin ilâ-
hî irade tarafýndan bir defada ve bütün
þeklinde deðil teblið süreci boyunca beþerî
ve sosyal olgular dikkate alýnýp peyderpey
konulmasýný ifade eder. Kitap ve Sünnet’-
teki bazý hükümlerin vazedilmesinde ta-
kip edilen bu yönteme hüküm koyucu ira-
de esas alýndýðýnda tedrîc, teþrî‘ faaliyeti-
nin niteliði esas alýndýðýnda tederrüc de-
nir.

Kitap ve Sünnet’te hükümler konulurken
dört çeþit tedrîc yönteminin uygulandýðý
görülür. Birincisi önce hükümlerin genel ve
soyut (küllî) ilkeler halinde bildirilmesi, ay-
rýntýlý ve somut (cüz’î) düzenlemelerin son-
radan yapýlmasýdýr. Hükümlerin bu þekilde
konulmasýna “icmal-tafsil yöntemi” adý ve-
rilebilir. Mekke döneminde gelen amelî
hükümler umumiyetle genel ve soyut ni-
teliklidir. Söz konusu hükümlerin somut
davranýþlara uygulanabilir düzeyde ayrýn-
týlý hale getirilmesi Medine devrinde ger-
çekleþmiþtir. Meselâ haksýz yere cana kýy-
ma, zulüm, haksýzlýk, israf, ölçü ve tartý-
da hile yapma, yeryüzünde fitne ve fesat
çýkarmanýn yasaklanmasý; adaletli davran-
ma, iyilik ve yardýmlaþma, infakta bulun-
ma, affedici olma ve yetimleri korumanýn

açtý. Tedmür’ün ileri gelenlerinden Üzey-
ne (Üzeyne b. Hayrân b. Vehbüllât, Odenat-
hus / Odenatus) iki imparatorluðun müca-
delesini fýrsat bilerek Tedmür’de baðým-
sýzlýðýný ilân etti. Sâsânî Ýmparatoru I. Þâ-
pûr’un Roma Ýmparatoru Valerianus’u 260’-
ta Edessa (Urfa) savaþýnda maðlûp edip
esir almasýnýn ardýndan Üzeyne, Þâpûr’a
bir elçi heyetiyle birlikte hediyeler gönder-
di. Ancak Þâpûr, Üzeyne’yi küçümseyip he-
diyeleri reddetti ve onlarý nehre attýrdý.
Bunun üzerine Üzeyne, bölgedeki Arap ka-
bilelerini ve daðýlan Roma askerlerini et-
rafýna toplayarak Sâsânîler’in baþþehri Me-
dâin’e (Ktesiphon) hücum etti. Þâpûr’un
sarayýný yaðmalayýp çok miktarda gani-
met ele geçirdi ve imparatorun ailesini esir
aldý. Bu zaferden sonra Roma Ýmparatoru
Gallienus tarafýndan ortak imparator ilân
edildi ve kendisine “Doðu eyaletleri hüküm-
darý” unvaný verildi. Üzeyne’nin 267 veya
268 yýlýnda bir suikast sonucu öldürülmesi-
nin ardýndan yerine geçen eþi Zeyneb (Ze-
nobia) ve oðlu Vehbüllât (Athenedorus) onun
faaliyetlerini sürdürdü. 270 yýlýndan sonra
Tedmür-Roma iliþkileri bozulmaya baþla-
dý. 70.000 kiþilik ordusuyla Mýsýr’a giren
Zeyneb buradaki Roma kuvvetlerini yene-
rek bölgeyi hâkimiyet altýna aldý; kendisi
ve oðlu adýna para bastýrdý. Anadolu’nun
önemli bir kýsmýný ele geçiren, fakat ar-
dýndan geri çekilmek zorunda kalýp Roma
ordularýyla Humus civarýnda yaptýðý savaþ-
ta aðýr bir yenilgiye uðrayan Zeyneb Ted-
mür’e döndü. 272’de Ýmparator Aurelia-
nus, Tedmür’ü ele geçirince kraliçe kaçma-
ya çalýþtýysa da Fýrat nehri kenarýnda ya-
kalanýp esir alýndý ve Roma’ya götürülür-
ken yolda veya Roma’da öldü. Zeyneb’in
ölümü üzerine yeni bir isyandan sonra þe-
hir Ýmparator Aurelianus’un emriyle tah-
rip edildi ve Tedmür Krallýðý sona erdi. Gü-
zelliði, zekâsý ve cesaretiyle meþhur olan
Zeyneb, Arap edebiyatýnda Zebbâ adýyla
efsaneleþmiþtir (EI 2 [Ýng.], XI, 369).

Çeþitli putlara tapan ve baþta güneþ
mâbedi birçok tapýnaðý olan Tedmür’de za-
man içerisinde Hýristiyanlýk yayýldý. Þeh-
ri, Bizans Ýmparatorluðu’nun kurucusu Bü-
yük Konstantinos’un 325 yýlýnda topladýðý
Ýznik Konsili’nde Piskopos Marinus, 451 yý-
lýndaki Khalkedon (Kadýköy) Konsili’nde Pis-
kopos Ioannes temsil etti. Ýmparator I. Ius-
tinianos (527-565) Tedmür surlarýný tamir
ettirdi; bazý resmî binalar ve bir kilise
yaptýrarak þehri imar etti. Ýslâm’dan ön-
ce Tedmür, Bizans ve müttefiki Gassâ-
nîler’in hâkimiyetindeydi. Ýslâm döne-
minde Suriye bölgesine yönelik fetihler
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