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MÜDELLES HADiS VE SAHABEYE. TEDLİS İSNADI 

Doç. Dr. Ali TOKSARI 

GİRlŞ : 

Arap gramerinde, tef'il babından olan «et-tedlis>> sözlükte, 
alaca karanlık, zulmet, satıcının alıcıdan malının ayıbını gizliye
rek hile yapması anlamlarına. gelmektedir (1). Tedlis, hadis usülü 
ıstılahinda da bu manalara uygun kullanılmıştır. Çünkü hadiste 
tedlis yapan kişi, hadisin senedindeki açıklık ve berraklığı orta ... 
ll'.in kaldırc-trak kapalıbğı ve müphemliği getirmekte veya hilekar 
satıcı gibi hadis aldığı şeyhlerinden birisinin veya bir kaçının ku
surunu gizleınek için bu yola başvurmaktadır. Buna göre ıstılahi 
anlamda müdelles hadis, ravisi tarafından herhangi bir kusuru 
gizlenerek, kusursuz bulunduğunu vehmettirecek şekilde rivayet 
edilen nadistir. Tedlisi irtikap eden raviye müdellis, çe~itli sebeb
lerle müdelles hadiste senedinden düşürülen raviyede -müdelle·
sanh denir. 

ı. Tedlisin Kısımlan 
Hadis usülü alimle;ri tedlisi muhtelif kısırnlara ayırmışlardır. 

. Biz, burada bütün tedlis çeşitleri hakkında teferruatlı olarak dur-
~ayacağız. Bunlar için de en önemlileri olan isnadda tedlis, şu
yuhta tedlis ve tesviye tedlisi hakkında ana hatları ile bilgi ver
mekle iktifa edeceğiz. 

a. İsnadda tedlis : Bir ravinin aynı çağda. yaşadığı şeyhın
den -onunla görüşmüş olsun olmasın-· hadis almadığı halde, aldı
ğını vehmettirir lafızlarla rivayette bulunmasıdır. Ravi, hadis ri
vayetinde bu yola baş vururken daima. «haddesena ==bize rivayet 
etti>>, «ahberena = bize haber verdi.», «semı'tü == işittim.» gibi 
~esinlik ifade eden sigalardan kaçımr. Bunların yerine'an fu-

ı. Asım Efendi, Kamus tercümesi, (I-IV), İstanbul, 1304 (ofset) II/921. 
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H1n=falandan», «kale fulan=falanca dedi.» gibi inkıta'ın yanın
da ittisala da ihtimali olan sigaları kullanır (2). Hatta bazan 
ravi, bu sigaları da kaldırarak «fulan = falanca» diyerek rivayet
te bulunur. Buna İbn Hacer (852/ 1 447) tedlis-i kat' demiştir (3). 
Tedlis yapan kişi, mezkur sigalar ve benzerleri yerine, şeyhıncten 
kesin olarak duyduğuna delalet eden «haddesena= bize rivayet 
etti.», «ahberena=bize haber verdi.)> gibi sigaları kullanacak olur
sa, duyn1adığı şeyi duyduğu iddiasında bulunduğu için artık bu 
kişinin yalan söylediği kesin olarak ortaya çıkmış olur. Yalan 
söyleyen bir raviden ise, hiç bir hadis alınamıyacağı herkesin ma
lumudur. 

Bazı alimler tedliste aynı asırda yaşama şartını aramazlar. 
Bunlara göre tedlis, bir ra vinin, çağdaş olBun olmasın diğer bir 
kişiden işitmemiş olduğu bir haberi duyduğunu vehmettirir tarz
da rivayet etmesidir (4). Ancak bu tarif, genelde alimler arasın

da pek iltifat görmemiştir. Hatta İbn Abdi'l-Berr (463/1070), bu 
tarife göre İmam Malik de dahil hiçbir kişi tedlisten kurtulaına
mış olur demiştir (5). Bezzar (292/905) ve Ebu'I-Hasan b. Kattan 
(628/1238) tedlisi, bir ravinin, hadis rivayet ettiği şeyhıncten işit
mediği bir haberi duyduğunu zikretmeksizin rivayet etmesidir, 
demişlerdir (6). İbn Hacer de tedliste muasarat şartını yeterli 
görıneyerek ayrıca ravinin §eyhı ile buluşma şartını aramıştır. o, 
bu hususta şunları söylemiştir: «Mürsel-i hafl, muasırı olupta bir 
blrleriyle karşılaşmayan ve aralarında bir vasıta bulunan kimse
den rivayet edilen hadistir. MüdelleıS ile mürsel-i hafl arasında 

çok ince bir fark vardır ve bunu şu şekilde açıklamak mümkün
dür. Tedlis kendisine mülaki olduğu bilinen kimseden rivayet 
eden şahsa aittir. Fakat bu şahıs, o kimsenin muasırı olup da ona 
mülaki olup olmadığı bilinmezse rivayeti mürsel-i hafi olur. Bu 
bakımdan likayı şart koşmaksızın muasaratı tedlisin tarifine so
kan kimse mürsel-i hafiyi de tarifin içinde zikretmiş olur. Aslırı
da her ikisini de bir birinden ayırmak gerekir. Tedliste muaıSarata 

2. İbn Salah, Ebu Amr Osman b. Abdirrahman eş-Şehrazlırl (643/1254), 
Ulurnü'l-hadis, Halep, 1386/1966; Suyliti Celalüddin Abdurrahman b. Ebi 
Bekr Tedribu'r-ravi (I-11), Medine, 1932/1972, I/124. 

3. Suyuti, I/224 ;Sehavi, Şemsüddin Muhammed b . .AbdhTahman (902/1496), 
Fethu'l-muğis şerhu elfiyeti'l-hadis li'l-ıraki, (I-III), Beyrut, 1403/1983, 
I/183. 

4. Nuhbetü'l-fiker şerhı (Terceme: Talat Koçyiğit), Ankara, 1971 s: 55, Su- " 
yfıti, I/224. 

5. Suyuti, I/224. 
6. Suyuti, I/224; Sehavi, I/180. 
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değil likaada itibar edilip şart ko.şulduğuna hadis aJimlerinin, 
Ebu Osnıa.n en-Nehdi (100/ 718) ve Kays b. Ebi Hazım (97 /715) 
gibi muhadramların Hz. Peygamber'den rivayet ettikleri hadisle
rin tedlis değil mürsel-i hafi kabilinden olduğu üzerindeki itti
fakları da delalet eder. Eğer tedliste ınücerret muasaratla iktifa 
edilmiş olsaydı bu muhadramlar rnüdellis sayılırdı; çünkü bunlar 
Hz. Peygamber'e kesinlikle muasarat etmişlerdir; fakat ona mü
laki olup olmadıkları bilinmemektedir>) (7). 

Bütün bunlar gösteriyor ki, tedlisten söz e de bilmek için ra vi
nin mülaki olduğu ve hatta bazı hadislerini işittiği şeyhınden, 

işitınediği hadisleri duyduğunu vehn1ettirir bir tarzda rivayet et
m.esi ~arttır ( 8) . 

İsnadda tedliste bazan bir, z_an1an zaman birden çok ravinin 
de senedden düşürüldüğü görülmektedir (9). 

b. Şuyuhta tedlis : Ravinin, durumunu gizlemek ist'ediği 

şeyhıni bilinen ve meşhur olan isim, künye, nesep veya lakapla.rı
nı bırakıp, maruf olr..ı1ayan isim, künye, nesep veya lakabı ile zik
retmesidir (lO). Mesela Mervan b. Muaviye el-Fezari (193/899), 
Hakem b. Zuhayr el-Fezari (180/796n'den aldığı hadisleri, Hakem 
b. Ebi Halid adı ile vermiştir (ll). Dikkat edilirse burada Mervan, 
Hakem'in n1eşhur olan adını terkederek bilinmeyen adı ile hadis 
nakletme cihetine gitmiştir. 

c. Tesviye Tedlisi : Bu tür tedlis, bir hadisin Benedinde sika 
ravilerin yanında zayıfları da olduğu zaman söz konusu olmuş
tur. Bu durumda tesviye kelimesinin lügat manasıp.a uygun olg
rak seneddeki zayıf raviler çıkartılıp bütün raviler sikalık açısın
dan aynı seviyeye getirilmiş olmaktadır. Bu bilgilerin ışığında tes
viye tedlisini şöyle tarif etmek mümkündür: «Ravinin, sika olan 
hocaları arasında bulunan zayıf ravinin adını atlayarak bütün 
raviler aynı seviy€de sika imişler gibi gö5tererek hadis rivayet et
n1esidir.>> (12). 

7. İbn Hacer, Nubbetü'l-fiker, 56. 
8. Geniş bilgi için Bkz., Koçyiğit, Tala.t, Hadis Istılahları, Ankara, 1980, 

433-434. 
9. Örnek için Bkz., Hatib el-Bağdadi, el-Kifaye fi 'ılmi'r-ri-vaye, Medine 

ts., 358-360; Hakim, Ebu AbdiHalı 1\lluhammed b. Abdiilah (405/1014), 
Ma'rifetu ulumi'l-hadis, Beyrut, ts. 105, Suyfıti, I/224. 

10. İbn Salah, 66; SuyCıti, I/228; Koçyiğit, Talat, 435. 
ll. Hatib, 366; Başka örnekler için Bkz., Hatib, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 

İbn Salah, 66-67, Sehavi, I/190. 
12. SuyU.ti, I/226. 
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Bunların dışında tedlisü'l'atf, tedllsü's-sükut gibi tedlis türle
ri de vardır (13). 

2. Tedlis Yapmaya Sevkeden Arniller 

Tedlis hakkında müsbet veya menfi bir hükme varahilrnek 
için ravileri tedlis yapmaya sevkeden faktörlerin neler olduğunu 
bilmenin iyi olacağı inancındayız. Çünkü bu arniller gözönünde 
bulundurularak müdellis raviler hakkında cerh ve ta'dil nokta·· 
sından bir neticeye varırsak daha isabetli hareket etmiş oluruz. 
Aşağıda daha teferruatlı inceleyeceğimiz gibi, sahabe içinde tek
nik manada tedliste bulunan hiç bir kişi olmamıştır. IBtılahi ma
nada tedlise ilk olarak tabi'un döneminde rastlandığı kabül edil
miştir (14). Ancak tabi'un döneminde yapılan tedli.sin her türlü
sünün kötü olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü onların

zamanında hadis rivayetinde sabit ve sınırları tesbit edilmiş belir
li kaideler olmadığından rivayet sigaları ve eda hususlarında ka
tı davranmıyorlardı. Onlar için hadis rivayetinde ön planda olan 
husus, insanları tevhld inancına çağırmak olduğundan isnada 
pek dikkat etıniyürlardı. Bu yüzden tabi'undan bazıları bir kısım 
sahabeden aldıkları hadisleri rivayet ederken «kale fulan=falan
ca dedi.>> şeklinde rivayet siğaları kullanmışlardır (15). Özellikle 
daha sonraki dönemlerde bazı ravileri tedlis yapmaya sevkeden 
en önemli amiler şunlardır. 

a. İhtisar amacı : Raviler çeşitli vesilelerle hadisleri rivayet 
ed:-rken uzatma ve karşılarındakilli usandırıp bıktırmadan kaçın
mak veya kolaylıklar için bazı ravileri hazfederek rivayette bu
lunmu.şlardır. Dikkat edilecek olursa böyle bir rivayet, şekil açı

sından tesviye tedlisinden başka bir şey değildir. Ancak burada 
asıl amaç, zayıf bir ravinin durumunu gizleyerek senedde ka· 
sıtlı değişiklik yapmak değilse bunu teknik manad~ki tedlisin 
içine sokmanın doğru olmayacağı inancındayız. 

b. Ravinin zayıf olması sebebiyle : Ravi, bazan hocasının 

adını ya tamaınen düşürmekte veya şuyuhta tedlis yaparak, şey
hının meşhur ve maruf ola nadını, nesebini, künyesini veya laka
bını terkedip güvenilir bir raviden rivayet ettiğini hissettirn1ek 

13. Bkz., Koçyiğit, 436. 
14. Hakim, 103; Haris Süleyman ed-Dari, et-Tedlis ve hukmühu ınde'l-mu-

haddisin, Mecellctü Külliyeti'l-imam el-A'zam, 3. sayı, Bağdad, 1396/ 
1976, 127. 

15. Hakim, 104; Haris Süleyman, 139. 
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için bilinmeyen adı, nesebi, künyesi veya lakabı ile nakilde bulun
ınaktadır. İşte çok çirkin addedilen ve yapanı cerhe uğramakla 
karşı karşyıa bırakan bu tür tedlistir (ı 6) . 

c. Şc·yhın ya~ının küçük olması sebebiyle yapılan tedlis : 
Müdellis, bazan hocası kendisinden küçük olduğu için tedlis yap
ma cihetine gitmiştir. Müdellis, böyle bir yola daha ziyade ken
diriden küçük birisinden hadis almayı gururuna yediremediği du
rumlarda başvurmu.ştur. Bazan da müdelllıs, şeyhinin çok yaşa

ması sebebiyle kendisinden sonra gelenlerin de ayın şeyhten ha
dis alma imkanları olduğundan dolayı bu tür tedlise başvurma 

ihtiyacını duymuştur. Mesela Haris b. Ebu ü same (282/ 895), ken
disinden küçük olan Ebu bekr Abdullah b. Ubeyd b. Süfyan b. 
Ebi'd-dünya (281/ 894) 'dan hadis rivayet ederken bu yola başvur

m uştur. Haris, kimi zaman onun gerçek isr.aini gizleyerek Ubey
dullah b. Süfyan, bazan da Ebu Bekr b. Süfyan, zaman zaman 
da Ebu Bekr el-Emevi şeklinde Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed'
den hadis rivayet etmi~tir (1 7). 

d. Ravinin, şeyhlerini çok göstermesi amacı ile tedlis yap
ması: Böyle bir tedli:Se teşebbüs eden müdellis, şeyhlerini çok gös
termek için, hocalarının bazan adlarını, zaman zaman künyeleri
ni, kiıni zaman da neseplerini kulanır. Ravi, bu yola zayıf olan 
şeyhınin kimliğin saklamak için ba~vurmu~ olabileceği gibi, ken
cH~inin hadiste otorite olduğunu göstermek gayesi ile de teve.ssül 
eedebilir. Diğer bir ifade ile bu şekilde yapılan tedlis hakkında 

mtnfı veya mü.sbc:t bir hükıne varmada müdellisin amacını bil
mek önemli bir faktördür (18). 

e. Ra vinin, şey hı ile kendi arasındaki özel bir durum sebe
biyle t t dlise tevessül etmesi: Bu durumda ravi, her zaman şeyhı

nin maruf adı ile rivayette bulunmaz. Böyle bir ınetod takip et
menin amacı hiç bir vakit tedlis için değildir. Mesela Buhari (256/ 
879) , hacası Muhammed b. Yahya b. ez-Zühell (258/ 872) 'den ha
dis alirken ondan hiç bir zaman Muhammed b. Yahya şeklinde ri
vayette bulunmamıştır. Bazı yerlede Muhamnıed diye, sadece is
mini zikretmiş, kiıni yerde Muhammed b. Abdiilah diyerek dede
sine nisbet etmiş, bazan da Muhammed b. Halid ~eklinde vererek 
babasının dedesine nisbet etmiştir (19) . Belki de Buhar! böyle bir 
metod izlemekle hocasının adının herkesçe bilindiğini düşünerek 

16. İbn Salah, 68; suyuti, I / 224; Sehavi, 1/ 190. 

17. Sehavi, I / 190; İbn Salah, 68. 
18. Sehavi, I / 191-192. 
19. Sehavi, l / 191; Ayrıca Bkz., Haris Süleyman , 140. 
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onun büyük babasını ve dedesinin babasını tanıtmak istemiştir. 
Böyle bir düşünce ile yapılan bir tedlisin caiz olacağı ise ~ gayet 
açıktır. Raviler arasında bu şekilde hareket edenler çok olmuştur. 

Başta Hatib el-Bağdadi (463/ 1070) olmak üzere bazı hadisçiler 
bunu müsamaha ile karşılaınışlardır. 

3. Tedlisin Hükmü : 

İslam alimleri, kural olarak ravilerin tedlis yapmalarını iyi 
görmeınişlerdir. Bunların başında Şu'be b. Haccac (160/ 776) ile 
Abdullah b. Mübarek (181/ 797) gelmektedir. Bu iki güzide hadis
çinin fikirlerine ileride temas edeceğimiz için, burada onların gö
rüşlerine yer vermeyeceğiz. Hammad b. Zeyd ( 179/ 795) : «tedlis 
yalancılıktır.» (21) demiştir. V eki b. Cerrah (197 / 812) da «biz el
bisede aldatmayı helal görmüyoruz, hadiste tedlisi nasıl helal gö
rüz.» (22) demiştir. 

Dikkat edilirse tedlis hakkında menfl goruşe sahip olan ha
disçiler , hicri ikinci asrın ortalarında ve daha sonra hayatta olan 
kişilerdir. Bu durum, bize teknik manada tedlise ikinci asrın orta
larından itibaren raBtlandığını göstermektedir. Ancak şurasını 

da belirtelm ki, ilı;ride yeri geldikçe açıklayacağımız gibi, tedlisi 
kötü görenler de dahil hemen hemen bütün İlslam alimleri tedHsi, 
bu yola tevessül eden ravilerin amaçlarını göz önünde bulundu
rarak değerlendirmişlerdir. Bu sebeple olaca,k ki, hadisçiler tedlis 
yapmanın caiz olup olmadığı hususunda değişik kanaatlara var-
mışlardır. Bunların beli! başlıları şöyledir : ~ 

a. Tedlis yapmak kesinlikle makbül değildir: Bazı alimler, 
hangi amaçla olursa olsun bir ravinin, tedlis yapmasının asla ca
iz oln1adığını söylemişlerdir. Bunlara göre bir ravinin, bir kere 
tedlis yaptığı tesbit edilince: şeybinden duyduğuna kesin olarak 
delalet eden «haddeseni fulan=falanca bana nakletti.», «ahbere
ni fulan == falanca bana haber verdi.>> gibi sigalarla hadis rivayet 
etse dahi ondan hadis alınmaz. Bu görüşü, muhaddisler ve fakib
Ierden bir gurup alim benimsemiştir. 

Bu görüşte olanlar, tedlis olayının hangi amaçla olursa ol
sun bizzat kendisinin aşağıdaki sebeblerle cerhi gerektirdiğini be
yan etmişlerdir : 

20. İbn Salah, 68. 
21. Hat!b, 356. 
22. Hatib , 356-357; Sehavi, I/189. 
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aa. Tedlisle açıklıktan vaz geçilerek ihtimaJe meyledildiği 

için bunda aldatma ve töhmet vardır. Bilindiği üzere hadis riva
yetinde, gerek ravilerin durU111U, gerekse nakledilen haberlerde 
izlenilecek metodda açıklık esastır. Tedlis yapan ravi ise, herhan
gi bir sebeble bazı ravilerin gerçek durumlarını gizleme ellietine 
gitmiştir. Bu durum ise, bazı ravileri töhmet altında bırakabiie
ceği gibi, daha sonra gelen kişileri aldatmaya tevessülden başka 
bir şey değildir. 

bb. Ravinin, hadis almadığı kişiden aldığını vehmettirecek 
şekilde rivayette bulunmasıdır. Bu ise, bir ravinin kendisinden 
hadis almadığı kişiden rivayet etmesine yakın bir davraruştır. 

cc. Bir ravi, tedlise tevessül etmekle bazan kendisi açısın
dan nazil olan isnadı ali duruma getirmektedir. İbn Dakik el-'id 
diye maruf Ebu'l-Feth Muhammed b. Ali (702/ 1302) de müteah
hırin müdellislerin çoğunun amacının bu olduğunu söylemiştir. 

Tedlisin asla caiz olmadığı görüşünü benimseyen Kadi Ab
dülvahhab ( 422/ 1031) : <<tedlisin kendisi cerhtir. Kimin tedlis yap
tığı tesbit edilirse onun hadisi asla kabili edilmez.» demiştir. Man
sur b. Muhammet b. Se'mani ( 489 / 1096), tedlis yapan raviden 
gizlediği şeyhı sorulduğunda haber vermezse, o vakit müdellisin 
rivayetinin asla kabül edilmeyeceğini beyan ederek Abdulvah
hab'ın arzedilen görüşünü takyid etmiştir (23). 
t • i ~. 

b. Tedlis yapmak kesinlikle caizdir : Mürsel hadislerle 
aınel etmeyi kabül eden cumhurun görüşü bu yöndedir. Bunlara 
göre tedlis cerh sebebi değildir. Çünkü tedlis yapmak yalan söyle
mekle aynı değildir. Bu sebeble tedlise başvuran raviyi yalancı 

kabül etmek doğru olmaz. Tedlisi bu şekilde değerlendiren alim
lere göre, bir ravinin, böyle bir yola teşebbüs etmesi onun adaJe
ti için bir nakise teşkil etmez. Bunlar, müdelles haberin mür~el 

gibi değerlendirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Diğer bir deyim
le bunlara göre irsale başvurmanın hükmü ne ise tedlisin de aynı 
olmalıdır ( 24) . 

c. Tedlis yapmak bazı şartlarla caizdir : Bu son görüşü be
nimseyenlerin hepsi, tedlisin caiz olması noktasında aynı şartları 
ileri sürmeınişlerdir. Diğer bir ifade ile tedlisi şartlı kabül edenle
rin bir kısmı bazı şartları ileri sürerken diğerleri başka şartları 

23. Arzedilen görüşler için Bkz., Sehavi, I/184; Hatib, 356-357, 358; Haris 
Süleyman, 144. 

24. Hatib, 361; Sahavi, I/184-185. 
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ön görmüşlerdir. Bu farklı şartları şöyle sınıflandırmak mümkün
dür : 

aa. Sika olan raviler vasıtası ile tedlis yapılıyorsa böyle bir 
tedlis caizdir, aksi takdirde caiz değildir. İbn Abdi'l-Berr, hacli6-
çilerin çoğunun bu görüşte olduklarını söylen1iştir. Bunlara göre 
bir ravi, daima sika olan ravileri atıayarak veya isimlerini değiş
tirerek tedlis yapıyoa.4sa bu caizdir, aksi takdirde değildir. Bezzar, 
Ebu'l-Feth el-Ezdi (374/ 984) ve Ebu Bekr es-Sayrafi (330/ 942) 
arz edilen görüşü benimseyen alimlerdendirler. Bu görüşü benim
seyenler, Süfyan b. Uyeyne (198/ 813) 'nin tedlislerini bu çeşitten 
kabül etmişlerdir. Bunlara göre Süfyan b. Uyeyne, daima sika 
olan ravilerden tedlis yapmıştır. Bu bakımdan onun müdellesle
rini kötü görmek gerekmez (25). İbn Hibban (354/ 965) bu konu
daki görüşlerini şöyle açıklamıştır: «Sika ve adil olan müdellisle
rin rivayet ettikleri hadisleri, ancak sema'ı açıkça ifade ettikleri 
vakit delil olarak alınz. Süfyan es-Sevra (161/ 778), 'Ameş (148/ 
765), Ebu İshak (185/801) v.b. gibi takva ve vera' ıSahiplerinin ri
vayet ettikleri böyledir. Şayet müdellisin sika da olsa açıkça se
ma'ını ihtiva etmeyen hadislerini alacak olursak mürsel ve mün
katı' haberlerin tamamını kabül etmemiz gerekir. Çünkü belki 
müdeİlis, bu haberi zayıf olan birisinden aldı ve tedlis yaparken 
ibareyi bu şekilde kasıtlı olarak kullandı. Fakat müdelllsin sade
ce sika olan kişilerden tedlis yaptığı biliniyorsa sema' kaydını 

koymaBa da onun rivayeti kabül olunur. Dünyada böyle bir insan 
sadece Safyan b. Uyeyne olmuştur. Çünkü o sadece sika olan kişi
lerden rivayette bulunmuştur.» (26). 

b.. Bazı alimiere göre ,bir ravi görüşüp hadis aldığı kişiden 
bir haberi işitmiş gibi göstererek rivayette bulunmak suretiyle 
tedlise baş vuruyarsa bu caizdir. Bunlara göre müdeUis, hiç gör
mediği birisinden görmüş ve hadis almış gibi rivayette bulunacak 
olursa bu şekilde yaptığı tedlis caiz değildir. Tedlisi .bu şarta bağ
layanlar: aynca müdellesün anhın da sika olmasını şart koşmuş
lardır (27) . 

cc. Bir ravi, 'an'a.ne ve benzeri sigalarla az miktarda tedlis 
yapansa onun tedlisi kabül edilir, fakat ravi tedlis yapmayı alış
kanlık haline getirerek her zaman bu yola tevessül ederse bu c·aiz 
değildir. Yakub b. Şeybe (262/ 875), Ali b. el-MedirıJ (234/ 848) 'ye 

25. Sehavı, I / 185. 
26. İbn Hibban, Ebu Hatim Muhammed el-Büst1 (354/965), Sahih, (I-III), 

Medine, 1390/ 1970, I /88-89. 
27. Hatib, 361. 
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«haddesena =bize rivayet etti.» demeksizin, bir adamın yaptığı 

tedlisın caiz ve huccet olup olmayacağını sorduğunda O: «egtr 
onun ttdlisi çok ise caiz olmaz.» (28) demiştir. 

d. Müdellis ravinin, rivayette kullandığı sigalara bakmak 
gerekir: Eğer sika olan ravi, tedlis yaparken «Semi'tü=işittim», 

«haddeseni=bana rivayet etti.», gibi kesinlikle hadisi işittiğille 

-delalet eden rivayet sigalan kullanusa müdelllısin, bu tür rıva
yetleri muteberdir ve huccet olarak kullanılabilir. Buna karşılık 

'an'ane yani kesin olarak hacasından duyduğunu ifade etmeyen 
sigalarla yapılan rivayet ise makbül değildir. Hatib el-Bağdadi, 

Ibn Salalı (643/1245) ve Nevevi (676/1277) başta olmak üzere ha
disçilerin büyük çoğunluğu ve görüşü benimsemişlerdir. Sahavı 

(902/ 1496), Şafi'i (204}819), Yahya b. IVIa'in (233/847) ve All b. 
el-Medini (234/848) de aynı görüşü benimsemişlerdir (29). 

Hatib el-Bağdadi kon u hakkında arz edilen diğer görüşleri 

belirttikten sonra şunları söylemiştir : «Diğer alimler, müdellis, 
haberini verme ihtimali olmayan açık ifadelerle naklederse kabül 
edilir, demi.şlerdir. Bu, bize göre doğrudur. Biz, ileride inşallah 

vehmi izale edecek lafzın keyfiyetini izah edeceğiz (30). İbn Ab
di'l-Berr de müdellisin hadisi, «haddesena= bize rivayet etti. n, 

veya «semı'tü=duydum» q_emedikçe kabül edilmez demiştir (31). 
Ibn Salalı ve Nevevi de ınüdellis ravi, duyduğunu açıkça ifade 
eden sigalar kullanmakGızın, ihtimali ön gören ibarelerle hadis 
nakledecek olursa, bunun mürsel hükmünde olduğunu belirttik
ten sonra, «semı'tü=duydum.» veya «haddesna=bize rivayet et
ti.» gibi kesinlik ifade eden sigalarla nakledilen haberlerin, niute· 
ber ve delil olabileceğini söylemişlerdir. Bunlara göre nitekiın sa
hihayn ve diğer mu'temed hadis kitaplarında Katede (ll 7 / 735), 
A'meş (148/ 765), Süfyan es-Sevri ve Süfyan b. Uyeyne'nin bu tür 
rivayet ettikleri hadisler çoktur (32). 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu görüşü kabül edenler tedlis 
yapan kişinin amacına göre hareket etmişlerdir. Bunlara göre 
tedlis yapmaktan anıaç, herhangi bir sebeble kendisinden hadis 
alınması caiz olmayan birisinden rivayette bulunmak ise, bu tür-

28. Sehavi, I/185-186. 
29. Hatib, 361; Sehavi, I/186; Şafi'inin görüşü için aynca Bkz. Şafii'i, Mu-

hammed b. İdris (204/819), er-Risale, Mısır, 1388/1969. 
30. Hatib, 361. 
31. Şehavi, I/186. 
32. İbn Salah, 67; Nevevi, Takrib (Tedrib şerhı ile), I/229-230. 



lü tedlis makbül değildir. Bu şekilde tedliste bulunan nlvileri 
cerh etmek gerekir. Ama tedlis böyle bir niyetle yapılmadıysa, o 
vakıt müdellisin naklettiği haber muteberdir ve onunla amel caiz
dir. 

Biz de tedlis hakkında sıhhatli bir yargıya varmak ve mü
dellisin sika veya mecruh olduğunu söyleyebilmek için , böyle 
bir yola tevessül eden kişinin amacına bakmanın daha uygun, ola
cağı inancındayız. Bu görüşün doğruluğunu destekleyen iki 
önemli husus vardır : 

1) Adaletleri herkes tarafından kabül edilen Katade (117 1 
735), Süfyan es-Sevri (161/ 778), A'meş (148/ 765), Abdürrezzak 
(211/826), ve Velid b. Müslim (195/811) gibi bazı kişilerin tedliG 
yapmış olmaları. Eğer tedlisin her türlüsü kötü olsaydı, bunlar 
ktsin olarak böyle bir yola tevessül etmezlerdi. 

2) Tedlis yapn1a yı tenkid eden bazı kişilerin, bu yola teves
sül ettiği kesin olarak bilinen bazı ravilerden bizzat kendilerinin 
hadis nakletmeleri. Mesela Şu'be b. Haccac (160/ 777) «tedlis ya
lanın kardeşidir.n (33) demiştir. Bir b~ka vakitte şöyle söylemiş
tir : «Tedlis yapmaktan zina etmek daha ehvendir.n (34) Şu'be, 

bir taraftan bunları söylerken, diğer taraftan tedlisi ile şöhret 

bulan Katade'den hadis rivayet etmiştir (35) . 

. Abdurrahman b. Mehdi (198/ 813), Şu'be'nin, Katade'nin ağ
zına baktığını, ondan «hadde5ena ==bize rivayet etti. n sigası ile ri
vayet ettiği hadisleri yazdığını bildirmiştir ( 36) . 

Buraya kadar anlatılanlar, Şu'be'nin tedlis hakkında bir ne
ticeye varırken müdellisin amacına göre hareket ettiğini göster
mektedir. Şayet Şu'be, her çeşit tedlisi kötü ve her müdeliisi ya
lancı kabül etseydi, Katade'nin haberlerini yalan, Katade'yi de 
yalancılar içinde telakki ederek ondan hiç hadis almaması gere
kirdi. 

33. Hatib, 335. 
34. Hatib, 355-356; Şehav!, I / 188. 
35. Şu'be'nin Katade'den hadis aldığına Bkz. İbn Hacer, Şihabüddin Ah

ıned b. Ali el-Askalani, (852/ 1448), Tehzibü't-tehzib (I-XII), Haydarabad, 
1325/1907, IV /341, VIII/ 352. 

36. Hatib, 363. 



Yine tec]isi l:ötü gören Şu'be, tedlis yaptığı bilinen Süfyan 
cs-Sevri'den hadis almakla kalmayarak, O'nun hakkında: «Süf
yan hadiste emirü'l'mü'minindir.» (37) demiştir. 

Abdullah b. Mübarek ( 181/797) de bilindiği üzere tedlisi çir
kin görenlerde:ndir. O, tedlisi yapan bir kişi hakkında şunları söy
lemiştir : ((İnsanlar için hadisleri tedliB etti, Allah tedlisi kabül et
mez.» (38) Yine İbn Mübarek tedlis hakkında: «gökten yere yü
zükoyun da.şn1eJ.niz, tedl.is yapn1amızdan benim için daha ehven
dir, «Allah tedlisi kabül etmez.» (39) demiştir. T'edlis hakkında 
arz edilen düşüncelere sahip olan Abdullah b. Mübarek, Süfyan 
es-Sevri'nin tedlis yaptığına bizzat şahit olmasına rağmen ondan 
hadis rivayet etmiştir ( 40). Hatta daha da ileri giderek onun hak
kında şunları söylemiştir : «ben yüz şeyhten hadis yazdıın, bunla
rın içinde Süfyan'dan daha fazil.etlisi yoktur.n (41). 

4. Sahabeye Tedlis İsnadı : 

Konuya geçmeden önce sahabenin hadisleri hangi yoldan al
dıklarını ve nasıl rivayet ettiklerini kısaca belirtmekte yarar gö
rüyoruz. Bilindiği üzere sahabenin en büyük arzusu, Rasulullah 
(S.A.V.) 'ın yanında devanılı hazır bulunarak gelen vahyi anında 
ilk kaynaktan almak ve onun kavli ve fiili açıklamalarını en iyi 
şekilde öğrenmek idi. Onlar, bu an1açlarına ulaşmak için canları 

ve mallarını feda da dahil hiç bir ınadcli ve manevi fedakarlıktan 
kaçınmamışlardır. Fakat Rasulullah'ın bütün hadislerini tesbit 
etmek, en yakın arkadaşları da dahil yalnız başına hiç bir saha
bi ye nasip olmarnıştır. Çünkü bir insanın söz ve flillerini tam ola
rak tesbit edebilmek için, onun-tabiri caizse-mütemmim cüzü ol
mak gerekir. Bunun mün1kün olmadığı ise gayet açıktır. Bir de 
buna sahabenin her birinin farklı tarilüerde islama girişleri, asr-ı 
saadette bazılannın henüz yaşlarının küçük oluşu, geçimlerini 
teınin için hepsinin çalışn1a zorunda oldukları, gazvelere iştirak
leri gibi muhtelif Gebebleri göz önünde bulunduracak olursak, bu 
altın neslin hepsinin sürekli Hz. Peygamber ile birlikte olamadık

ları gereçği gayet açık olarak ortapa çıkacaktır. Hz. Peygamberin 
en 'yakın arkadaşları da dahil anlatılan ve benzeri sebebler yüzün-

37. İbn Hacer, Tehzib, IV /113. 
38. Haldm, 103. 
39. Hatib, 356; Sahavi, I / 188-189. 
40. İbn Hacer, Tehzib, IV /115. 
41. İbn Hacer, Tehzib, IV /113. 



den her zaman O'nunla birlikte olan1adıklarından gelen vahyi 
ve hadisleri doğrudan öğrenme imkanını bulamadıklarında başka 
sahaoıdcn alıııaK için gayret sarf etmişlerdir. Hz. ümer (2~ / 643) 
ıle~ ~nsardan bir komşusunun münavebe ile Rasulullah (S.A.V.) '
ın yanına gidip öğrendiklerini diğerine anlatması ( 42) bu konu
da ıl.{ı güzide sahabi tarafından bulunmuş bir hal çaresi idi. 

Buraya kadar anlatılanlar bize, sahabenin hadisleri iki ka
naldan aldıkiarım göstern1ektedir. Bu yollardan birisi, bizzat Ra
sul ullah'ın kendisi, diğeri iBe arkadaşlarıdır. Bu güzide kişiler, ha
dis rivayet ederken çoğu kez aldıkları ikinci kaynağı yani hadisi 
aldıkları sahabi arkadaşlarının ismini belirtmemişler; sanki hep
sini bizzat Rasulullah (S.A.V.) 'tan doğrudan almış g_ibi rivayet et
ınişlerdir . Daha açık bir ifade ile bazan bir sahabi, hadisi aldığı 

diğer sahabi arkadaşının adını atlayarak sanki Hz. Peygamberden 
bizzat duymuş gibi doğrudan haberi O'na izafe etmiştir. Bu du
rum, dikkat edilecek olursa zahiren şekil itibari ile tedlisten b~
ka bir şey değildir. Çünkü bu şekilde hadis rivayet eden bir saha
bi, t€dliste olduğu gibi hadisi aldığı kişiyi atlayarak rivayette bu
lunmuş olmaktadır. 

Hadi5çiler, sahabe zamanında teknik manada tedlis faaliye
tinin olmadığını, onların bu şekilde hadis rivayet etmelerinin ir
sal olabileceğini sahabenin mürselinin ise sahih olduğunu belirt
mişlerdir . Onlara göre bir hadisi rivayet eden sahabi, ya bunu biz
zat Rasulullah'tan veya 0 7ndan aldığında şüphe edilmeyen diğer 
bir sahabiden almıştır. Hadisi Rasulullah'tan bizzat alan sahabi
nin senedden düşmesi, bu ari.layışa göre hadisin sıhhatine zarar 
vermez. 

Yukarıda da ifade ettiğinıiz gibi, gerçekten teknik manada 
tedlis faaliyeti tabi'ün döneminde ortaya çıkmıştır. Biz, sahabe
den birisinin hadis rivayet ederken, zaman zaman hadisi aldığı 
sah abi arkadaşını atlayarak Hz. Peygambere isnad etmesinin kö
tü görülen tedlisle bir alakasının olmadığı inancındayız. Sahahz
nin tedlis yaptığını kabül et:neyen hadisçiler, eserlerine sah~1be
nin mürsellerini alınakta tereddüt etmemişlerdir. Bunların ba
şında Muhari ile Müslim gelmektedir. Bu iki güzede hadis imamı
nin mürsellerini almakta tereddüt etmemişlerdir. Bunların ba-

42. Buhar!, Ebu Abdiilah Muhammed b. İsmail (256/ 869), Sahihu'l-Buhari 
(I-lVIII), İstanbul, 1304, (ofset), İJim 23, I/31. 



şında Buhari ile Müsliın gelmektedir. Bu ikl güzede hadis imanıı
mürseli vardır. Zira onların rivayetinin çoğu yine sahabedendir. 
Sahabenin hep..si adildir. Onların sahabiden olmayan rivayetleri 
ise nadirdir. Böyle bir rivayet vukuunda ise onu kimden aldıkları
nı açıklarlar. Şurası muhakkak ki, sahabenin tabi'undan rivayet
lerinin çoğu, merfu hadisler olmayıp Israiliyyata ait bir takım 
hikaye ve mevkuf haberlerdir.» ( 43). 

. 
Dikkat edilirse Suyüti, sahabenin n1ürselini sahih kabül eder-

ken ashabın hepsinin adil olmaları noktasından hareket etmekte 
ve diğer ehl-i sünnet muhaddisleri gibi onları tenkid dışı tutmuş
tur. 

İbn Hıbban (354/965) bütün sahabenin adil olması noktasın
dan hareket ederek: «sahabiler rivayet ettikleri hadiBieri kimler
den duyduklarını belirtmeseler dahi, Rasulullah (S.A.V.) 'tan nak
lettikleri haberleri kabül ederiz. Çünkü biz yakinen biliriz ki, bir 
sahabi rivayet etiği haberi başka bir sahabiden duymuştur. (Bir 
sahabiden hadis alan ravi, duyduğu sahabiyi zikretmeden onu 
doğrudan Hz. Peygamber'den nakletmiş tir.) Bütün saha be imam
dır, lideTdir, adildir.» ( 44) demiştir. 

Ashabdan herhangi birinin Rasulullah'tan bizzat duymadığı 
halde O'na izafe ederek naklettiği bir haber hakkında muhaddis
lerin genel görüşü böyle olmakla birlikte, sahabilerden bir kısmı 

tedlise tevessül etmekle itharn olunmuşlardır. Mesela bunlardan 
birisi de Ebu Hüreyre (58/676) olmuştur. Şu'be b. Haccac onun 
hakkında: «Ebu Hüreyre tedli..s yapardı.» ( 45) demiştir. Şu'be'nin 

bu sözüne istinad eden şi'i alimlerden Ebu Reyye ve Abdül'-Hü
seyn kitaplannda arz edilen haberi zikrettikten sonra, ravilerden 
müdellis olarak bilinin kişinin rivayetinin muttasıl senedle bile 
olsa kabül edilemiyeceğini söylemişierdir ( 46). Her iki müellif, 
bu şekilde düşünmekle Ebu Hüreyre'nin m:üdellis olduğunu ve bu 
yüzden de onun naklettiği hadislerin sahih olmadığını söylemek 
istemişlerdir. 

43. Suyfıt1, I/207. 
44. İbn Hibban, I/90. 
45. Zeheb1, Ebu Abdilah Muhamıned b. Ahmed (748/1347), Siyerü a'lami'n

nübela, Mısır, 1957, Il/438. 
46. Ebu Reyye, Mahmud, Adva 'ale's-sünneti'l-muhammediyye, Kahire, ts., 

165; Abdü'l-Hüseyn es-Seyyid el-Musa el-Amili, Ebu Hüreyre, Necef, 
1384/1964, 174. 



Yukarıda da belirttiğimiz gibi, İslam alimleri sahabeye is
nad edilen tedlisi, irsal mana5ına almışlardır. Nitekim Şu'be'nin, 

Ebu Hüreyre hakkında söylediği mezkur sözler hakkında Zehe
bi (748/lil47) şunları söylemiştir: «Sahabenin tedlisi çoktur, fa
kat bunda herhangi bir ayıp yoktur. Çünkü onların müdelles ola
rak rivayet ettikleri bizzat Rasulullah'tan duyarak naklettikle
rinden çoktur. Bütün sahabe adildir.» ( 47). 

Biz, Şu'be'nin Ebu Hüreyre de dahil sahabeden hiçbirinin 
tedlisini mezmum saydığını zannetmiyoruz. Diğer bir ifade ile o, 
sahabenin bu tür rivayetlerini mürsel hükmünde kabül etmiş ve
ya müdelles kabili etse dahi onları adil kabül ederek sahabenin 
tedlisini kötü görnıemiştir. Şu'be'nin aslıabctan en çok Bera b. Azib 
(72/692) tariki ile gelen hadisleri rivayet ettiği bilinmektedir ( 48). 
Bera ille, rivayet ettiği bütün hadisleri, bizzat Rasulullah'tan 
duymamıştır. O, rivayet etiği hadisler arasında hiç bir ayırım 

yapmaksızın sanki hepsini bizzat Hz. Peygamber'den duymuş gi
bi nakletmiştir. Bera b. Azib bu durumu şöyle anlatıyor: «Rivayet 
ettiklerimizin hepsini Rasulullah (S.A.V.)'tan duyrnadık. Bir kıs
mımız diğerlerine naklediyordu. Fakat yalan söylemiyorduk.» 
(49). 

Dikkat edilirse Rera'nın bu sözleri, tedlise başvurduğunu it i
raftan başka bir mana ifade etmemektedir. Şayet Şu'be, sahabe
nin arz edilen şekildeki rivayetini mezmum sayılan tedlis kabül 
etseydi, yukandaki sözlerin sahibi Bera'dan hadis alrnaması ge
rekirdi. 

Enes b. Malik (93/711), bilindiği üzere Hz. Peygamber vefat 
edinceye kadar O'nun hizmetinde bulunarak hiç yanından ayrıl
mayan bir sahabidir. Bu sahabi, hadis iln1ine merakı ve bilhassa 
Rasulullah'ın vefatından sonra uzun süre yaşaması sebebiyle çok 
hadis rivayet eden (müksirun) sahabe içinde yer almıştır. İşte 
Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmayan ve ilme meraklı olan 
bu sahabi bile rivayet ettiği hadislerin tamamını Rasul ullah'tan 

47. Zehebl, II / 438. 
48. Şu'be'nin Bera'den rivayet ettiği hadisler için Bkz., İbn Hanbel, Ahmed 

(241/855), el-Müsned (I-VI), Beyrut, 1389/ 1969, IV /280. 
49. Serahsi, Ebu Bekr Muhaınmed b. Ahmed (490/1096), Usfılü's-serahsi 

(I-II), Beyrut, 1393/ 1973, 1/359; Hatib, 385; Sehavi, III/ 6. 
SO. Heysemi, Nilreddin Ali b. Ebi Bekr, Mecma'u'z-zevaid ve menba'ul'-fe

vaid, (1-X), Beyrut, 1387/1967, 1/153. 
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bizzat duymadığını itiraf etmiştir. Humeyd et-Tavil (143/ 760) 
anlatıyor : »Biz Ener b. Malik ile birlikte idik. O şöyle dedi 
Biz her rivayet ettiğimizi Hz. Peygamber'den duymadık, bi
zim bir kısmımız diğer bir kısmımızı asla tekzib de etmez.» ( 50) 
Bu konuda Enes b. Malek'den nakledilen diğer bir haber de şöy
ledir : «Biz, rivayet ettiklerimizin hepsini Hz. Peygamber'den biz
zat duymadık. Fakat bize arkadaşlarımız habe rverdi. Biz, bir kıs
n1ını diğer bazısı tekzib eden kavim değiliz.» (51). 

Tedlis hakkında yukarıdaki menfi sözlerin sahibi olan Şu'be, 

az önce görüşlerini arz ettiğimiz Enes b. Malik'den gelen bazı ha
disleri almıştır. (52). Şayet Şu'be, sahabenin tedlisini irsal hük
münde kabül etmeseydi Enes b. Malik'den gelen hadisleri alma
ması gerekir. 

Ş u'be'nin, tedlisten ne kasdettiğini açıklığa kavuşturmak 

için, bir adım daha ileri giderek O'nun, tedlis yapn1a isnadında 

bulunduğu Ebu Hüreyre'den gelen hadisleri sema' veya' an'ane 
lafzına bakmaksızın naklettiğini söylersek Şu'be'nin sahabi hak
kında kullandığı tedlisten kastının sahabenin mürseli olduğunu 

veya bunların tedlislerini kötü görmediğini en güzel şekilde ifade 
etmiş oluruz (53). 

Rasulullah (S.A.V.) vefat ettikten sonra hadis rivayet eder
ken O'ndan bizzat öğrendikleri ile diğer arkadaşlarından duyduk
ları arasında hiç bir ayırım yapn1aksızın, hepsini doğrudan Hz. 
Peygamber'e nisbet etmeleri ashabın genel rnetodu haline gelmiş
ti. Bunu, tenkid eden hiç bir sahabi ortaya çıkmamıştır. Mesela 
İbn Abbas (68/687), Hz. Peygamber vefat ettiğinde henüz çocuk 
denilecek yaşta idi. Müksiründan olan bu sahabinin doğrudan Ra
sulullah'tan duyduğu hadisin miktan çok az olduğu bilinen bir 
gerçektir (54). Halbuki İbn Abbas'tan rivayetlere baktığımızda 
çoğunu Hz. Peygamber'e nisbet ederek naklettiğini görürüz. Diğer 
bir deyimle İbn Abbas, rivayet ettiği hadislerin bir kısmını biz
zat Rasululah'tan değil sahabeden almıştır. Böyle bir rivayet me, 
~ekil itibariyle tedlisten başka bir şey değildir. Fakat bütün btı"tJ.

lara rağmen hiç bir muhaddis, İbn Abbas'ı tedlis yapmakla itharn 
etmemiştir. Yukarıda da arz ettiğimiz gibi, hadisçiler sahaben~n 
bu tür rivayetlerini onların mürseli olarak nitelemişler ve bunu 
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da hiç bir vakit kötü görmemişlerdir. Eğer İbn Abbas, mürsel ha
dis rivayet ettiği için cerh edilmiş olsaydı, hiç hadisleri sahihine 
alır k en çok ağır şartlar koşan Buhari ile yine hadisleri almakta 
çok dikkatli davranan Müslim gibi muhaddisler ondan gelen ha
disleri eBerlerine alırlarmıydı. 

SONUÇ : 

Müslümanların, asr-ı saadetten itibaren hadislerin muhafa
zası ve nakli hususunda çok titiz davrandıkları tarihi bir hakikat
tır. Akidelerin saf olduğu ve bilhassa başka unsurların müslü
ınanlar arasına girmediği asr-ı saadet ve ilk üç halife döneminde 
nakledilen haberlerin kaynağı\ . , araştırılmıyordu. Ancak Hz. Os
n1an'ın şehadetini müteakip nahoş olayların ortaya. çıkması ve 
bilhas::sa bid'at mE·zheplerin zuhurundan sonra müslümanlar, her 
nakledileni değil de doğruluğundan emin oldukları haberleri at
maya başladılar. 

Ehl-ı sünnete mensup İslam alimleri, ravilerden sahabe top
luluğunu genelde adil kabül ettikleri için, onları tsknik manada 
kullanılan tedlis faaliyetinden azade tutmuşlardır. Bunlara göre 
sahabe nesli, Kur'an-ı Kerim ve Sünneti, Rasulullah (S.A.V.) tan 
öğrenmek için her türlü gayreti scarfetmişlerdir. Ancak 
çeşitli sebeblerle I-Iz. Peygamber'den bizzat öğrenemediklerini de 
arkadaşlarından tamamlama cihetine gitmişlerdir. Bunlar, İşte 
bu ikinci yolla aldıkları hadisleri rivayet ederken de çoğu kez biz
zat Hz. Peygamber'den duymuş gibi davranıyorlardı. Bu tür bir 
rivayet ise şekil itibariyle tedlis yapmaktan başka bir şey değildir. 
Ehl-i sünnete mensup n1uhaddisler başta olmak üzere bütün İs
lam alimleri, daha sonraki tedlisten ayırmak için sahabe
nin tedlisini irsal hükmünde saymışlardır. Bu bakımdan ehl-i 
süm1ete mensup alimler «falanca sahabi tedlis yapıyordu.» şek

lindeki ifadeleri, «falanca sahabi irsal yapıyordu» tarzında anla
ınanın gerçekiere daha uygun olacağını belirtmişlerdir . 

Sahabeye tedlis isnadını caiz görmeyen İslam alimleri, tek
nik manada tedlis faaliyetinin, tabi'ün döneıninde ortaya çıktığı 
görüşünü benimsemişler ve ilk müdellisle-rin bunlar içinden çık

tığını ileri sürmüşlerdir. Ancak öyle zannediyoruz ki, ehl-i sünne
te mensup İ-slan1 alimleri, tedlisin her türlsünü kötü görmemiş
lerdir. Onlar, müdellisin amacını esas alarak zayıf ravinin ayıpla
rını gizlemek gayesi ile yapılan tedlisi çirkin görmüşlerdir. 

Biz de tedlis faliyaetine girişen ravinin, amacını tesbit ettik
ten sonra, rivayetini kabul veya red ellietine gitmenin daha isa
betli olacağı inancındayız. 




