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HAD İS EDEBİY ATlNIN İNTİKAL SAFHALARI 

VE KİTABET MESELESi 

Yrd. Doç. Dr. Cemal AGIRMAN* 

Anahtar Kelime : Hadis, Edebiyat, Kitabet 

Giriş 

Sünnet' in tesbit ve intikali hep tartışı la gelmiş, hala da tart!Şıima,ktadır. 
Bunun en büyük nedeni, hadislerin vurudu anında veya hemen sei~ıra yazıya 
geçirilmemiş olmasıdır. Bunu temel alan müsteşriklerin, hadislerin yazıya 
geçirilişini Peygamber'den sonra oldukça uzak bir tarihten başlatarak sünnetin 
güvenilirliğine gölge düşürme çabası içinde oldukları görülür'. 

Örneğin William Muir,_ h. II. asrın ortasından önce hadislerin yazılarak bir 
araya getirilmesi (tedvin) şeklinde bir faaliyetin hiçbir otantik izinin bulunmadığını 
iddia etmekte2, Alfred Guillaume da bu iddiaya dayanarak hadisin sonradan icad 
edilmiş bir bid'at olduğunu söylemektedir3: Ruth ise Quillaume'a atıfta bulunarak 
bu görüşe katılmakta; böylece söz konusu müsteşriklerin hadislerin ilk defa Zühri 
tarafınan tedvin edidiğine dair ri vayetin doğruluğu hakkında. şüphe içinde oldukları 
görülmektedir4. · 

J. Schacht, hadislerden hukukla ufakalı olanlarını otantik kabul etmenin zor 
olduğunu, bunların ikirıci asrın birinci yarısından itibaren ortaya çıkmaya 
başladığını iddia etmektedir5. Dolayısıyla Schacht'a göre söz konusu tarihten önce 
hadislerin sözlü rivayetleri bile söz konusu değildir. 

Kitabet ile tedvinin ayırt edilmemesi, müslüman alimler arasında da yanlış 

kanaatierin doğmasına ~ebep olmuştuı-6. ııyt.,..;.ll ı:ı-ı 1 ı-W 1 iJJ~ ı:ı.o J) 11 : "iimi (hadisi) 
ilk tedviiı eden İbn Şihiib'dır" sözünde geçen tedvfn ifadesi kitabet olarak algılanmış, 
hadislerin İbn Şihab'dan önce -pek azı hariç- hiç yazılmadığı şek.Iinde kabul 
edilmiŞ.tir. ' 

İslami kaynakların verdiği bilgiye göre, hadisleri Hz. Peygamber' den ilk 
duyup hıfzeden sahabe nesiinin bir bir aradan çekildiğini ve yerlerine kendileri gibi 

*C. Ü. 111\hiyi\t Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi 
1 Bk. Sezgin, Fuad, Bıtlu1ri'nin Kaynakları, Ankara 2000, s. 25-26. 
2Muir, William, The Lite of Molıammet, London 1923, XXX, XXXI. 
3ouillaume, Alfred, TlıeTraditimıs of Islam, Oicford 1924, s. 19. 
4Ruth, S. Mackensen, Early" Libraries, A.J.S.L., Lll, 284. · { · 
5schaclıt. J., An {ntmduction to Isiamic Law, Oxford 1964, s. 34; Amii.,Tiıe Origiiıs of Mulıammadwı 

Juiiprııdence.._ Oxford !950, s. 149. 
6çok azı dışın~.,lıridislerin hicri 100 senesinden sonra yazılmaya başlandığı, bu tari~ten önce şifahi 

olarak nakledil~i~ne dair bilgi için bk. lbn Hacer, Ebu'I-Fadl Şihabuddin Ahmed b. Ali el-Askaliini, 
Hedyu's-sli.Ti mukaddimetufetlıi'l-bô.r~ Beyrut ts., s. 4, (H. 1301 tarihli Bolak baskısından ofset); lbn 
Hacer, Fetlıu'l-bô.ri bi-şerlıi salıilıtl-Bulıô.r~ Beyrut 1402, I, 168; Hacı Halife, Keşju'z-zunfin an 
esô.mi'l-kütübi "ve'l-jiımin, Beyrut ts., I, 637 (Diiru lhyiii't-turiisi'l-arabi); el-Kettiini, Muhammed b. 
Ca'fer, th. Muhammed ei-Muntasar b. Muhammed el-Kettiini, er-Ris-flletıı'l-müstatrafe, Istanbul 
1986, s. 3; Ebil Zehv, Muhammed, el-Hadis ve'l-Mulıaddisun, Beyrut 1404/1984, s. 128; Ebil Rayye, 
Mahmud, Mulıammedi Sünnetin Aydınlatılması:·Hadis Mudııfası, tre. Muharrem Tan, Istanbul 1988, 
s. 283. Aynca bk. ei-A 'zami, Muhammed Mustafa, Ilk Devir Hadis Edebiyatı ve Peygamberimiz'in 
Hadisleri'nin Tedvin Tarihi, tre. Hulusi Yavuz, Jstanbul 1993, s.l9. . 
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sünneti bilen hafızların bırakılmadığını, ayrıca bid'atlerin de yayılmaya başladığını 
gören hali:fe Ömer b. Abdulaziz (ö.IOl/719), bütün vali ve alimiere rnektüp 
göndere.rek hadislerin yazıya geçirilmesini emretmiştir7 . Emri n gereğini ilk 
gerçekliştiren Zührl (ö. l 24/741) olmuş8, bu tedvln de genelde şifahl nakilden yazılı 
nakle geçişin· başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Nitekim bazı kaynaklarda ilk 
müdevvin olarak Zührl'den bahsetmekle beraber bu tarihten··önce hadisleriri sahabe 
ve tabii'in tarafından pek yazılmadığı ·açıkça ifade edilmektedir9. Dolayısıyla 
hadislerin yüz serıeden fazla şifahiolarak rivayet edildikleri, yazıya ancak bu tarihten 
sonra geçirilmeye başlandığı şeklindeki genel kanaatin, bizzat muhaddisler tarafından 
verilen bilgiler ışığında teşekkül ettiğini söylemek mümkündür lO. · · · 

Bu konuda Kettani (ö.l345/1929) şöyle demektedir: "Sahabe ve tabiUndan 
. olUŞa!! selef-i salih, hadisleri yazmazdı. Sadaka kitabı ve bir kirnsenin araştırmadan 
sonra vakıf olabileceği pek azı dışmda onu ezbere olarak alır-, şifaht olarak 
naklederlerdi11 ". 

Ancak bu k~naatin genel manada doğru olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Çünkü realite, bunun tamamen böyle olduğunu doğrulamamaktadır. Bazı 
sahabilerin hadisleri önce ezberleyip sonra imha etmeleri bunu gösterir. 
Kanaatimizce müslüman alimierin hadis naklinin sa~ece şifahl olarak yapıldığı 
yönünd.eki beyanları, hadisi korumaya yönelik ve savunma amaçlıdır. Çünkü onlar 
hadisi en iyi korumanın yolu ezber olduğu kanaatini taşımaktaydılar. Dolayısıyla 
onların hadisi muhafazaları, ezber-yazı-ezber şeklinde fomüle edilebilir. Bu metodun 
bütün sahabeyi kapsarlığını söylemek elbette doğru değildir; ancak ilk dönemlerde 
hadis naklinin tamamen şifahi otarak yapıldığı yönnündeki kanaatİ de 
doğrulamamktadır. Burada altı çizilmesi gereken nokta şudur: Zühri"nin 
gerçekleştirdiği faaliyet, resmi tedvindir; daha önceleri fertler bazında gayri resmi 
kitabet ve tedvin hep varola gelmiştir. EbU Hurayra'nin Hernınarn b. Manebbih 
yoluyla gelen Sahife'si ile Abdullah b. Amr b. el-As'ın es-Sahifetus'sô.dıka'sı bunun 
örneklerini teşkil eder. 

·Sünnetin günümüze kadar intikal evreleri ni, genel ·çerçevede, birbirinden 
tamamen bağımsız olmamakla beraber daha yoğun olan faaliyetler açısından üç ana 
safhayaiZ ayırmak mümkündür: Kitabet, Tedvln ve Tasnif. 

ı. Kitabetü'l-Hadis · 

Sözlükte "yazı yazmak, hattatlık, yazıt, kitabe, yazı. afiş, duvar ilanı, 
sekreterlik, katiplik" manalarma gelen kitabet kelimesi 13, teri m ol anık hadis 

7 Dilrim~ Mukaddi me 43, (no: 493, I, 126); ei-Beykfini, Ömer b. Muhammed b. Futfih ed-Dımaşkf, 
Şerlıu'l-manzumeti'/-beykıiniyyefi musta/alıi'l-Jıadis, Haleb 1398, s. 7-8; ei-Kettfini, er-Risaletıı '1-
mııitatrafe, s. 3-4. _ 

·8lbn Hacer, Hedyıı's-silri, s. 4; ei-Beykfini, Şerlııı'l-manzılmeti'l-beykılniyye, s. 7-8; el-Kettfini, er
Risilletıı '1-mııstatrafe, s. 4. 

9Bk. bu çalışma dn.: 6. 
IOHacı Halife, Keşjiı'z-zıınıln, 1, 637. 

Uiı.il.:ıJ~j.ı ~J .~..ı..ı.l.:ı~ ';1 ~l:JIJ '-!b....::JI i.r' eJLJI.....a....ıl.:ı\5' .ıJJn 

ll ıı • ~"il ~ ı.!.>l,.ll ~ ~ lft"''. L:.,..; J ,;;.,;..ı....:ı.JI yl:::S' ';ll ~.!:..i> .ı.iJ.l>~ J 
Ketıiini, er-Risı1/e, 

L1 . 
12Böyle bir tasnif için bk. Sezgin, Bulıilrf'nin Kaynakları, s. 25. . . 
13Jbn Manzfir, Ebu'l-Fadl Cem~lıiddin Muhammed b. Bekr, Lisılnıı'l-arııb, Beyrut 1414/1994, ı, 698-

701. 
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literatüründe "hadis" kelimesi ile izafet şeklinde hadislerin yazıya geçirilmesi 
anlarninda kullanılrnıştır14. 

Hadislerin yazıya geçirilmesi meselesi, hadis problemlerinin başında yer alır. 
Bu durum yukarıda da ifade edildiği gibi iki yönlü bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Biri hadislerin vurfidu anında yazıya geçirilmemiş olması, diğeri de 
vurOdundan hemen sonra bizat Hz. Peygamber tarafından yazdırılrnaması. · 

Diğer bir ifade il<:? problemin kaynağı, görülüp işitilenler o anda kayda 
geçirilrnediği için, herkesin algıladığı veya hafızasında tutabiirliği kadarını nakledip, 
i şitilen söz veya rnüşahade edilen olayın tarnamının · nakledilip edilemediği 
ihtimalinde ya~rnaktadır. 

Problernin bir diğer yanı, hadislerin yazıya. geçirilmesi, daha sonraki 
dönemlerde oluşturulan eserlerin rnüelliijeri ile özdeşleştirilip kaynaklannın şifahi 
olarak 'elde edildiği değerlendirmesinde yatmakta; ya da öyle gösterilmek istendiği 
için problem olarak öne sürülmektedir. Özellikle de Hz. Peygamber'den· 
"yazılmaması" yönünde nakledilen haber!ere15 dayanarak hadislerin ilkdönemlerde 
hiç yazılmadığı, dolayısıyla uzun süre bu 1naklin şifahl olarak yapıldığı iddiası 
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa gerçekler söz konusi.ı·yasağın genel bir 
yasak olmadığını, bizatihi Hz. Peygamber'in uygulamaları göstermektedir. 

a. Hadislerin Ezberlenmesi 

Hadisin ilk muhafaza usullednden biri olan ezber16, sünnet verilerinin 
intikalinde yazı ile beraber her zaman var olmuştur. Özellikle ilk dönemlerde yazıdan 
da öncedir. Çünkü bilginin korunmasında, yazının tekamülü öncesinde, ezber, 
yazıdan her zaman daha fazla bir önem arzetmiştir. Kur'an'ın muhafazasında.dururn 
farkli değildir. Nitekim ezber olmadan yazı her zaman tahrife müsaittir. Ayrıca 
noktalama işaretlerinin henüz teşekkül etmediği o günkü yazinın bir özelliği. olarak 
yanlış okuma ve algılama riski her zanian inevcuttu. Aslında gerek sahabilerden 
gerekse daha sonrakilerden bazılannın hadislerin yazılmasına taraftar olmamalannın 
sebeplerinden biri de bu amaçla hadisi korumaya yöneliktir. Çünkü yazanlar, yazıya 
güvenip ezberi ihmal edebilir, düşüncesi hakimdil7_ Dolayısıyla sadece şekil 
birliğine sahip olup farklı anlamlara gelen kelimeleri birbirine karıştırma riski söz 
konusudur.· Fakat ezber olduğu takdirde, noktasız yazıyı doğru okuma garantisi 
doğacaktır. Nitekim Kur~an'ın mushaflaştırılmasında komisyon tarafından istenen 1 
iki şahitten birinin ezber, diğerinin de yazılı belge olduğunu söyleyenler18 bu 
gerçeğe dayanmaktadırlar. Burada da espri, sadece yazının yeterli oJmadığı, 
dolayısıyla böyle bir pozisyonda ezberin daha garantili olacağ·ıdır. 

Yukarıda verilen sahife örneklerinde görüldüğü gibi bazı sahabiler, bir kısirn 
hadisleri Hz. Peygamber henüz hayatta iken, bazıları da daha sonra yazrnışlardır 19 . 

14Aydınlı, Abdullah, Hadis /stılalıları Siizlüğii; Istanbul 1987; s. 83. · 
15Msl. • .......,ı.; ,:,i,;.ıı;,.;. [L:.,.!.J ı.?- o.,-::5 ıJA J • l);:JI ~! l:.,.!. lı.?-~ ':In : "Benden [ Kur'an'dan başka] 

bir ,çeyyazmayınız! Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazmışsıı mm si/sin!" [Miislim, Zühd 72; 
Dıirimi, Mukaddime 42, (no:457); Alımed b. Hanbel, III, 12, 21]. Daha başka rivayetleri bir ar;ıda 
görkmek için bk. Dt1rimi, göst. yer; er-Ramehurmuzi, el-Hasan b. Abdurrahman, el-Mulıaddisu'l
ftisıl beyne'r-rıivi ve'l-vıi'Uh. Muhammed Accac ei-Hatib, byy, 1404/1984,363-378. · 

16ei-A 'zıımi, Muhammed Mustafa, Dirıisıit fi'l-lıadisi'n·nebev~ Beyrut 1413/1992, 71-83. 
17tbn. Hacer, Fetlııı'l-bı1ri, 1, 168. 
ı 8suyilti, Celaluddin, el-İtktin ji Ulıimi'l-Kıır'an, Beyrut 1987, I, ı 84; Zerkan i, Muhammed Abdulazim, 

Menı1lıilii'l-iifıin ji ıılılmi'/-Kıır'an, I, 245; Suphi Salih, Mebıilıis fi ıılı1mi'l-Kıır'an. Beyrut 1981, s .. 76. · 
· 19ömekleıi için bk. Koçyiğit, Talat, Hadis Tarilıi. Ankara 1977, s. 41-68. 
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Bu arada elbette yazınayanlar da olmuştur. Ancak Rasillullah'ın hadislerini ya şahsen _ 
ya da birbirlerinin yardımıyla müzakere edip hatırlamak, ashabın müşterek adetiydi. 
Aynı tatbikatın tabifin döneminde de devam ettiğini görınekteyiz20_ Nitekim 
kaynakların verdiği bilgiye göre Sevrl'nin (ö.l61/778) her gece yatmadan önce 
Kur'an'-dan bir sfire okur gibi hadis cüzlerini okuyup hıfzını kontrol etmesi, bu 
görüşü teyid eder ınahiyettedirzr. Dolayısıyla sahabedöneminde olduğu gibi tabifin 
döneminde de sünnetin muhafaza ve intikalinde hadislerin ezberlenıneden sadece yazı 
ile yetinilınesi hoş karşılanınaınıştır. Sadece yazı ile yetinenlere Sevrl'nin, "Sizin 
kalbiniz (bütün bilginiz) kağıt ve defterlerinizden ibarettir" dediği rivayet edilir22. 

Bu arada Hz. Peygamber'in bizzat kendisini bir ınualliın olarak tavsif 
ettiğini23 ; bu vasfın bir gereği olarak sık sık ilim öğretmek için ashabıyla beraber 
bir daire içinde oturup onlara ders verdiğini24; sahabe onun söz ve hareketlerini 
dikkatle takip edip Öğrendiklerini, ezberJeyÜiceye kadar birbirlerine tekrar 

-ettiklerini25; bütün meclislerinde bulunmak herkes için mümkün olmadığından 
kendi aralarında anlaşıp nöbetleşerek Rasfilullah'ın meclislerinde bulunmaya gayret 
ettiklerini26; ondan sadır olanları, orada bulunmayanlara anlatmak, ashabın adeti27 
ve bunun aynı -zamanda Hz. Peygamber'in de bir emri olduğunu unutmamak 
gerekir28. Bütün bunlar, sünnetin tesbiti ve ezberlenınesi konusunda ilk nesil 
ashabın gösterdiği hassasiyeti yansıtması yanısıra, hadisler-in tesbit ve .intikali nde 
ezberle yazının her zaman birlikte var olduğunu göstermektedir. 

b. Hz; Peygamber ve Hadislerin Yazılması 

Yazının, hadis edebiyatının bütün evrelerinde az ya da çok kullanıldığı 
bilinen bir gerçektir29. Kur'an-ı Keriın'e göre harp halinde iken bile bir grup ·insanın 
arkada kalıp dini iyi öğrenmesi ve harpten dönenlere dinlerini öğretınesi g~rekir30 __ 
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Peygamber'in hadislerinin en azından bir 
kısmının öğrenilmesi her müslüman için mecburi bir görevdir; Bu ınecburiyet, işin 
başından beri İslam dünyasındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine büyük canlılık 
kazandırmıştır. 

H~di·sıerln yazılına yasağı ile ilgili Ebu Safd ei-Hudrl'den gelen 
~~~ .:ıl_;ll.r.J. [~J ı?- .;.:s~ J • l,:,l_;ll ':1! ~ 1 ı?- I_,.,::S:; ':1" :-"Benden [ Kur'an'dan 

başka] bir şey yazmayımz! Kim benden Kur'an'dan başka bir şey )'azmışsa onu 

20ei-A 'zaıııl, Ilk Devir Hadis Edebiyatı, s. 34-16 I. 
21 lbn Ebi Hiitim, Ebil Muıiaııııııed Aburrahman er-Razi, Takdimetıı'l-Cerh ve't-ta'dil, Haydambad 

1371-1373, ı. 116. 
22Jbn Ebi Hatinı, el"Cerh, I, 68. 
23lbn Mcice, Mukaddiıııe 17, (no:229). -

-24Bııhciri, Ilm 8; Muvatttl', Selam 4;Aiımed b. Hanbel, VI, 219. 
25el-A'zaml, Ilk Devir Hadis Edebiyatı, s. 164 (Hatib, el-Bağdadi, el-Fakih ve'el-mııtejiıkkıh. 

Köprü yü Ktp:, No: 392, Istanbul, s. 132a'dan naklen). 
26ei-A 'zaıııl, Ilk Devir Hadis Edebiyatı, s. 164. ·. 
27Hiikinı, Muhammed b. Abdill;ıh, e.l-Müstedrek, Haydambat ts., 1, 95, 127. 
28Bıılu1ri. Ilm 37; Ebı1 Dt1vı1d,_lıiıı 10; Tirmizı ll~ 7; lbn Mtlce, Mukaddiıııe 18, Menasik 76; Dtlrimi. 

Mukaddime 24;Ainlled b. Hanbel, ı, 437, lll, 225, IV, 80, 82, V, 183. 
29ei-A 'zaıııi, Dircisı7t, 1, 92, 325. _ . _ 
30 "Miiminlerin hepsinin toptah s~aşa çıkmaiarı doğrıı değildir. Her toplıılııktan bir taifenin dini iyi 

iiğrenmek ve milletlerini geri diindiiklerint;fe ııyarmak üzere geri kıılnuıları gerekir. Biiylece belki 
yanfı,ç hareketlerden sakmırlar". [9 Tevbe: 122]. 
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si/sin!" şeklinçleki rivayet31, Buhar! ve diğerlerine göre Ebu Said'in bir beyanıdır32; 
dolayısıyla Peygamber' e yanlışlıkla atfedilrniştir. Fakat .ei-A 'zainl'nin de dahil 
olduğu çoğunluğun kanaati, bunun Rasfil-i Ekrem'den ri"vayet edilen bir hadis 
olduğu yönündedir33; bu rivayet hakikatte Kur'an'la birebir aynı sahife ya da levha 
üzerine hiçbir şeyin yazılmamasını kastetrnektedir. Çünkü satır aralarına veya 
kenarlara yazılacak kelime ve cürnleler, insana, Kur'an-ı Kerim'denmiş gibi bir 
hüküm verdirebilirdi34. Bu ernrin Kur'an-ı Kerim'in inzal döneminde ve bizzat 
Kur'an metninin tamamlanmadığı sırada verildiği de gözardı edilmemelidir. Yoksa 
hadislerin yazılmasını meneden hiçbir geçerli sebep bulunmamaktadır. Ayrıca bu 
yasağı umumi bir yasak olarak değerlendirrnek de doğru değildir35. Çünki.j realite 
bunu doğrularnamaktadır. Nitekim Rasfilullah'ın bizzat kendisi, çeşitli yerlere, çoğu 
itikat ve ibadet esaslarını anlatan yüzlerce rnektüp gönderrniştir36. Ayrıca Kur'an-ı 
Kerlrn;e göre üınmet onun fiil ve hareketlerini her zaman takip etmek 
ınecburiyetindedir37 . Keza Kur'an borç muamelelerinin yazı ile kayıt altına 
alınmasını ernretmektedir38. Bütün bunlar, bazı alimierin açıklarnalarına rağmen 
hadislerin wı;z;ılrnaınası yönünde verilmiş umumi hiçbir tatimatın bulunmadığını 
göstermektedir. 

Diğer yandan Hz. Peygarnber'in, hadislerin yazılmasını tasvip ettiğini 
gösteren pek Çotr~Çık deliller vardır39 . Bunun yanısıra hadisleri yazan.bir çok sahabe · 
bulunınaktadır40 . Buradan da anlaşıldığına göre Hz. Peygamber'in hadislerin 
yazılmasını tasvip etmemesinden maksat, büyük ihtimalle, yanlış anlaşılınaya 
sebeb olabileceğinden, Kur'an-ı Kerim'le hadislerin· ayni levha üzerine 
yazılmamasıydı41 . Eğer Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim hakkında böyle bir şaibeye 

· meydan verecek bir durum için tedbir almasaydı, bugün belki de, hadislerin yazıya 
geçirilişini değil, Kur'an-ı Kerim'in ne kadarının Allah, ne kadarının peygamber 
sözü olduğunu tartışıyor alacaktık. 

Başka bir görüşe göre hadisleri yazma yasağı ilk günlerde vuku bulmuştur. 
Çünkü bütün dikkatierin Kur'an-ı Kerim üzerine ve onun muhafazasına tekslf 
edilmesi gerekiyordu. Bilahare, Kur'an-ı Kerim'in muhafazası ile ilgili bu hassas 
durum atlatılınca, önceki emir kaldırılmış ve hadislerin yazılmasına müsaade 
edilmiştir42_ Burada da tabii nesh söz konusudur. Ancak nesh yerine zaman ve 
zemine göre şartlar gereği bazan yasak bazan da izin hadisi ile amel edilebilir. Bu, 
zaman ve mekan farklılığına göre hem yasak, hem izin hadisi ile amel edilebilir, 
şeklinde formüle edilebilir. · 

fladislerin yazılma yasağı ile ilgili arnillerden biri, yazı maliernesinin kıt ve 
mükemmel olmaması43 , okuma yazma bilenlerin sayısının az olması, onların da 

31 Miis/im, Zühd 72: Dtirimf. Mukaddi~e 42, (no:457); Alımed b. Hanbel. lll, 12, 21. 
32tbn Hacer, Fetlııı'l·btirf. 1. 168. 
33ei-A 'zami, İlk Devir Hadis Edebiyatı, s. 23. 
34tbn Hacer, Fetlw'l·bıirf. ı. 168. 
35Bk. lbn Hacer, Fetlw'l-btirf, 1, 168. . 
36Bk. Hamidullah, Muhammed, el-Vesaikıı's-siyasiyye, Beyrut 1407/J987. s. 43-545. 
37Bk. 3 Al-i imrnn: 31:4 N isa: 59, 80, vdğ. 
382 Bak:ıra: 282. 
39Bk. Bııluirf, Ilm 39. Daha geniş bilgi için bk. İbn Hacer, Fetlııı'l-bıirf. 1. 168. 
40Bk. Bıılıarf. Ilm 39. Örnekler için bk. ei-A 'zami, İlk Devir Hadis Edebiyatı. s. 34-161. 
41Jbn Hacer, Fetlw'l-btirf, 1, 168. 
42fbn Hacer, Fet/w'l-btirf, ı, 168. 
43Jbn Hacer, Fet!iu'l-bıirf, ı, 168. 
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vahiy katibi olarak istihdam edilmesi olarak nakledilmektedir. Ancak bu iddianın 
pek isabetli olmadığı -veya en azından, belki de ikinci derecede bir amil olarak 
telakki edilmesi gerektiği daha uygun gözükmektedir. Başlangıçta Kur'an-ı Kerim 
deri ve tıiş Jevhalar ile hurma dalı Iiflerine; develerin kürek kemikleri ve tahta 
parçalarına yazılıyordu44. Ayrıc.a, kırtas ve papirusun Araplarca İslam'dan önce de 

. bilindiği rivayet edilmektedir. Nitekim kırtas kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve şiirde 
kuJianılmıştır .. Ancak ilk günlerde daha ziyade deri. ve papirus kuiianılmış, bunun 
yerini tedricen ve geniş ölçüde kağit almıştır. Ancak İslam'ın ilk günlerinde kağıdın 
Araplarca bilinip biJinınediği meselesi tartışma konusuduı-45."· . 

Okuma-yazma ~ilenlerin sayısına gelince; İslamiyet ortaya çıktığı sırada 
Mekke'de okuma-yazma bilenlerin sadece onyedi kişi olduğu rivayet ediJiı-46. Oysa 
Arabistan'da İslam'dan önceki devirde bazı eğitim kurumlarının varlığından, kız ve 
erkek talebelerinin beraberce okuma yazmayı öğrendiklerinden ve bu yerler arasında 
Mekke ve Medine'nin de bulunduğundan bahsedilrriektediı-47. 

·Keza İslam'ın ilk yıllarında Tevrat'ta zikri geçen peygamber Daniel'iı:ı Kitabı 
gibi dini kitapların mevcudiyetinden, İslamiyet ortaya çıktığı sırada İncil'in Arapça 
tercümelerinden de haber verilmektedir48. Daniel'in Kitabı'nın bir nüshasının 
vaktiae Hz. Ömer'de mevcut olduğu, hatta bu yüzden Hz. Peygamber'in Ömer'i ikaz 
ettiğr49, bilahare, Hz. Ömer'in kendisi de Daniel'in kitabını istinsah etmekte olan 
bir adamı dövdüğü rivayet edilmektedir50. Bütün bunlar İslam'ın ilk yıHarında 
yazının yaygın bir şekilde var olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla hadişlerin 
yazılma yasağının sebepleri arasında sayılan okuma-yazma bilenlerin azhğı en 
azından etkin bir am il olmadığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Hz. Peygamber'in eğitim ve öğretime verdiği önem, gözardı 
edilemeyecek kadar -açıktır. Onun Medine'ye hicret etmeden önce; oradaki 
müslümanlara Kur'an öğretmek maksadıyla Mus'ab b, Umeyr ile İbn Ümmi 
Mektum'u göndermesi onUn eğitim ve öğretime verdiği önemin bi~ parçasını 
oluşturmaktadır. Bununla beraber o, Medine'ye vardığınd,a yaptığı ilk iş, orada bir 
mescid inşa ettirmek oldu. Mescidin bir bölümü, ilk İslam okulu denebilecek 
şekilde eğitim. öğreti me tahsis edilmişti. Öğrencilere okuma-yazma öğretmek için 
AbduJiah b. Said b. el-As daha ilk günlerde buraya öğretmf?n olarak tayin edildisı. 
Bedir Harbi'nde esir düşüp okuma yazma bilenlerden fidye olarak on kişiye okuma
yazma öğretme _talebi, Hz. Peygamber'in· eğitim-öğreti me verdiği önemin diğer bir 
göstergesidir52_ Medine'ye uzaktan gelen elçi heyetleri Medinelilerin himayesine 
verildiğinde sadece yiyecek ve barınma ihtiyaçimanı karşılamak değil aynı zamanda 
onların kısa sürdi de da olsa eğitim ve. öğretiıne tabi tutulınaları amacına 

44Bk. Bıılıiirf. Tefslr 9, 20, Ahkam 37; Tirmizi. Tefslr 9: 18, Alımed b. Hanbel, V, 185. Ayrıca bk. Kara, 
Necati, Kıır'tin Siimıet Biitiillliiğii, Istanbul 1995, s. 27; el-A 'zaınl, Ilk Devir Hadı:f Edebiyatı, s. 179-
ım · 

45Bk. ei-A 'zam!, Ilk Devir Hadis Edebiyatı, s. 179. 
46ei-A 'zmnl, lik Devir Hııdis Edebiyatı, s. 3. 
47 ei-A 'z::ınıl, ilk Deı·ir Hııdis Edebiyatı, s~3. . 
48Ruth, S.M., "Arabic Books and Librarie!! in the Uın::ıiyad Period", Ameriı:mı Joımwl 1!( Semitiı: 

LallJiflllJies wu! Literatııres, LIV, 49 (naklen ei-A'zaml,l1k Devir Hadis Edebiyatı, s. 4). 
49Gerçi bu rivayetlerin ne derece doğru olduğu tartışınalıdır. · 
.SOei-Muttakl, el-Hindl, Ke11zıi'l-ıımmiil, Beyrut 1413/1993, I, 373-374, no. t63t; el-A'zaml, ilk Devir 

Hadis Edebiyatı, s. 4; M. J. Kister, Studies in Jalıiliyya tmd Early Isiımı (Edit. Myriam Rosen -
Ay::ılon, London 1980), bölüm: XIV s. 236. · 

51 B k. el-A 'zaınl, lik Devir Hadis Edebiyatı, s. 5. 
52Aiımed b. Ha11be/, 1, 247. 
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yönelikti53. Fahri öğretmenlik her aydın mü'minin görevi idi54. Hz. Peygamber'in 
. dışardan gelen bazı grupları belli bir müddet özel ve hızlı eğitime tabi tutup, 
öğrendiklerini, gittikleri yerlerde, başta aile fertlerine olmak üzere başkalarına da 
öğretmelen konusunda onlara çeşitli talimatlar verdiği de bilinınektedir55_ 

Bu sistemli ve· yoğun faaliyet sonucunda okuma yazma süratle yayıldı. O 
kadar ki Hz. Peygamber'in eliiye yakın vahiy katibi" ofınuştur56 . Bilindiği gibi 
Kur'an-ı Kerfın ayetleri peyder pey nazil oldukça Hz. Peygamber hemen bunları 
"Kiitibu'l-vahy" denen ve başlıca görevleri gelen vahiyleri yazıya geçirmek olan özel 
sekreterlerine yazdırıyördu. Bu hayati önem taşıyan· Kur'an metinlerinden başka Hz. 
Peygamber'den birçok yazılıvesikalarda bırakmışlardır. Bunların en önemlisi Hz. 
Peygamber'in diplomatik vesikalarıdır. Söz konusu diplomatik vesikaları ihtiva 
eden bir sandık dolusu arşiv, Hz. Ömer'in elinde bulunuyordu. Ancak bu vesikalar 
Yevmu'l-ceınacim vakasında yandığı için söz konusu arşiv günümüze kadar ulaşma 
şansına sahip olamadı57 . Buna rağmen Hz. Peygamber'den günümüze ulaşan yazılı 
vesikalar mevcuttur. Mesela Hz. Peygamber'in el-Münzir._b. Sava'ya gönderdiği 
mektubun aslı, Alınan ınüsteşrik Heinrich Leberecht Fleischer tarafından bir tetkik 
yazısı ve bir fotoreprodüksiyonu ile neşredilıniş ve buna benzer daha pek çok 
diplomatik vesikaları yayıınlanınıŞtır58_ . . 

Bütün bunların yanısıra hadislerin yazıya geçirilmesini red eden sahabi ve 
tabillerden de bahsedilmektedir59. Hz. Ömer'in hadislerin resmen yazılması için 
Sahabe ile istişarede bulunduktan ve onların desteğini tam aldıktan sonra muhalefet· 
etmeye başladığı rivayet edilir6°. Fakat çoğu sahabiler hadisleri yazmış ve birçok 
hallerde de bunları birbirlerine göndermişlerdir. Sahabilerin yazdıkları bazan aileden 
biri tarafından intikal-ettirilmiştir. Mesela Ebu Eyyüb el~Ensarf, bazı hadisleri yazıp 
onları yeğenine göndermiştir. Eyyub b Halid b. 'Eyyub, babasından; oda büyük 
babasından bir çok hadisi bir araya getiren bir mecmua rivayet etıniştir61_ Ebu Bekr, 
Hz. Peygamber'den beşyüz hadis yazmış, sonra bunları yakmıştır62_ Tenkid edilen 
bu rivayet, Ebu Rayye tarafından hadislerin yazılmasına karşı bir delil ~larak 
zikredilmektedir63. · 

Sahabilerden yazılı olarak hadis alanların listesi hayli kabarıktır64_ ·Ebu 
Hurayra'nin son zamanlarda kendine ait kitapları olduğu rivayet edilir65_ Mesela 
Alıdulaziz b. Merva\)'m, Ebu ~urayra'nin hemen hemen bütün hadislerini yazılı 

53Bk. Aluiıed b. Hanbel, IV, 206. 
54Aiımed b. Hwıbel. V, 315. 
55Bu/ı{i;·;, Edeb 27. . 
56ei-Keıtfini, Abdullıayy, et-Tertitibu'l-idıirı)')'e, Bı;yrut, L~ .• 1, 115. 
57okiç, Tayyib, Bazı Hı.ıdis Meseleleri Ezerinde Tetkikler. Istanbul 1959, s. 124. 
58okiç, Bazı Hadis Meseleleri Ezerinde Tetkikler, s. 125, (Zcitsclırift der deul~chen Morgenliindischen 

Gesellschaft, 1863. XVII, 385-386'den naklen). 
59Diirimi, Mukaddiıııc 42 (no:456-488) 
60Ebu Rayye, Mahmud. Mıılıwıımedi Sıımıetin Aydmlatılıııası, s. 26-28. 
61Aiımed b. Ifwıbel. V, 413; 423. Ayrıca bk. ei-A 'zaıni, Ilk Devir Hadis Ede/Jiriıtı, s. 34; Dirı1sı1t, 1, 92. 
62ei-A 'zaıni, Diriisiit. 1. 92. . 
63Ebu Rayye, Mıılıamıııedi Sımnetin Aydmlııtılııwsı:, s. 26-28. 
64Msl. bk. ei-A'zaıııi, Ilk Devir Hadis Edebiyatı. s. 34-161. 
65 Hakiııı, el-Miistı'llrek, lll, 511. Zehebi bu rivayelin ıııünker. olduğunu, sahih olmadığını 

söylemektedir. Ayrıca ei-A'zami, Dirı1scit, ı. 96-97, (diğer kaynaklan için bk. ae, ı. 97, dn: 1). 
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olarak elde ettiği rivayet edilmektedir. Ayrıca Hemmam b. Münebbih'in sahifesi 
meşhurdur ve yayıınlanmıştıı-66. 

Abdullah b. Abbas'ın her duyduğunu yazdığı ve bazan kölelerini dahi bu 
maksatla çalıştırdığı, Kur'an-ı Kerim'i okuduğu, tefsire muhtaç ayetlere rastlayınca 
açıklaınalarda bulunduğu, kölelerinin de bunları not ettiği, sonra da kendisinin 
bunları tahkik ettiği, sürekli öğretmenlik yaptığı, her konuda belli günlerde dersler 
okuttuğu rivayet edilir. Bir çok ravi hadisleri onqan yazılı olarak almıştıı-67. 

SonuÇ olarak şunu söylemek mümkündür: Yazının erken dönemlerde daima 
artan bir şekilde ilgi gördüğü tarihi bir gerçektir. Otuz kadar sahabe ile görüştüğü . 

. rivayet edilen Muaviye b. Kurre'nin (ö.1 13/73-1) "Bildiklerini yazmayanlll ilmi, ilim 
"sayılmazdı" şeklindeki sözleri68, yazının ilmi teamül olarak daha o dönemlerde 
kazandığı önem ve karşılaştığı ilgiyi. en güzel şekilde dile getirmektedir. Bu 
anlayışın ürünü olarak ilk dönemlerde meydana getirilen ve elden ele dilden dile 
sonraki kuşaklara aktarılan sayısız cüzler, sahifeler ve ciltler dolusu kültür 
mirasının, hem yazının "hem de yazıldıklan dönemlerin birer şahididirler69. 

Hulasa görüldüğü gibi KiHibetü'l-hadis, hadislerin yazıya geçirildiği 
sathadır70. Sahabe devrinin tamamı ile tabiller devrinin başlangıcını içine alan bu 
dönem, müteakip devrelerde te'lif edilen Musned, Musamıe.f veya Cami' vs. türdeki 
eserlerin küçük forınalarını oluşturan cüz veya sahifelerin yazıldığı bir döneındir71 . 

. Doğuş72 ya da tesbit devri73 diyebileceğimiz bu dönemde, hadislerin sözlü veya 
Y?Zılı olarak öğrenilip değişik yazı malzemeleri üzerine kaydedilmesi ve bu şekilde, 
sözlü ve y·azılı ·olarak tesbit edilip koruma altına alınınası söz konusudur74_ Zira 
"Kitabetü'l~hadis" döneminde sahife sahibi oldukları yahut kendilerinden yazmak 
suretiyle hadis alındığı bilinen sahabilerin sayısı oldukça kabarıktır75_ · 

2. Tedvinü'I-hadis 

Tedvin dağınık olarak kaydedilmiş hadislerin birinci asrın son çeyreği ve 
ikinci asrın ilk çeyreğinde bir araya getirildiği dönemdir. 

a. Tedvin ihtiyacı 

Sahabe ve tabiun nesli, Peygamber'in yokluğunda, onun sohbetlerinin devam 
etmekte olan etkisi ile inançlarını saf ve duru tutabilmişlerdi. Çünkü zaman olarak 

66Muhaınmed Haıııidullah'ın Salıife/11 Hemmcim b. Miiııebbilı adıyla neşreıtiği bu eser, Mıılıtasıır Hadis 
. Tarilıi ve· Sıılıijc•-i Hemmam lbıı Hemmcim lbıı Miiııebbilı <Istanbul 1967) adıyla Kemal Kuşçu 
tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. · 

67Bk. ei-A 'zami, Ilk Devir Hadis Edebiyatı, s. 41. ligili kaynaklar için bk. aynı yer. 
68Dcirimf. Mukaddiıııe 43, (l)o:496, ı, 134). · . 
69Bk. Akyüz, Ali, Said b. Mmısı7r'ım Musıımıeji'ııilı Yeniden in,wisı. Istanbul 1997, s. 40. Geniş bilgi 

için. Aynca bk. A 'ziiıni, Dirciscit. 94-323. · 
70Zülıeyr b. Harb, Kitcilm'l-ilm. th. Salih Tuğ, Istanbul 1984, s. 21-28; Sczgin, Fuad, Tarilıii't-tiircisi'l

arabi. tre. Mahmud Felııni Hicfizi, Suudi Arabistan 1983. ı. 119; Çakan, Isınail Lütfi., Hadis 
Edebiyc1tı, Istanbul 1985, s. 3, 6. 

7l B k. Ziiheyr, Kitcibıı'/-ilm: s. 22; Sezgin, Ta.ilıii't-tiircis, ı, 119. 
72çakan, Isınail L:., Ana Hwlarıyla HadLç, Istanbul 1985, s. 96. · · 
73 Aydınlı, Hadis /stılaiıltm Siiz/iiğii, s. 19; Krş. Aynı mil., "Hadis ve H(ıdf.ç ilim/eri". Ilim ve Sanat 

Dergisi, Sy. 12, s. 13, Mart-Nisan Sayısı, Istanbul 1987. 
74Bk. Aydınlı, Hadis lstılıılıları Siiz/iiğii, s. 19; KrŞ. Aynı mil., "Hadf.ç ve Hadis ilim/eri", Ilim ve Sanat 
·. Dergisi, Sy. 12, s. 13, Mart-Nisan Sayısı, Istanbul 1987. 
75salıifelerin ilk ömekleri ve kısa bir liste için bk. Zübeyr, Kitt1bu'l-ilm. s. 26; Çakan. HadLç Edebiytitı. 

s. 13 (A'ziiıpi, Studies"den naklen); Koçyiğit, Hadis Tıırilıi, s. 41-68. 
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Peygamber'e yakın olmanın yanısıra, henüz ihtilaf ve olayların az olması, 
inançlarının temiz kalmasını sağlamıştır. Ayrıca o zamanlar ihtilafa düşülmesi., 
durumunda hynüz güvenilen insalara baş vurma imkanı da vardı. Dolayısıyla o 
günün insanı ilk zamanlarda ahkam ve dini ilimierin tedvlnine pek ihtiyaç 
duymamıştır. Hatta bazıları, hadislerin yazılmasını dahi hoŞ 'karşılamaınıştır. Bunda 

· da yukarda ifade edildiği gibi Ebfi Said el·:fJudrl'nin hadisi70 ile ihticac etmişlerdir. 

İslamın yayılıp üİke :topraklarının genişleınesiyle, sahabi'lerin değişik 
bölgelere dağılınaları; titnelerin, farklı görüş ve fetvaların çoğalınası, büyüklere 
ınüracaatın artan bir ihtiyaç halini alması, hadis, fıkıh ve Kur'an ilimlerinin 
tedvinine yol açmıştır. Alimler nazar, istidlal, içtihad ve istinbatla uğraşmaya 
başladılar. Kaide ve usululleri oluşturmaya, ilimleri fasıl ve bablara göre tertip 
etmeye, ıneselelerin delillerini çoğaltınaya, şüpheli şeyleri cevaplandırmaya ve buna 
benzer şeylerle meşgul olmaya başladılar. 

Sonuç itibarı ile hicrl I. asrın son çeyreği ile II. asrın ilk çeyreğinl kapsayan 
tedvln devri, daha önce ayrı ayrı ve belli bir sisteme tabi tutulmadan yazılan hadis 
sahifeleri veya formalarının bir araya toplandığı (tedvln edildiği) döneındir77. Diğer 
bir ifade ile, bu dönemde, önceki dönem boyunca, değişik yazı malzemeleri üzerine 
sistemsiz ve dağınık bir şekilde kaydedilmiş hadislerin bir araya getirilmesi veya 
"kitap" diyebilecğiıniz iki kapak arası bir "divan" da toplanınası söz konusudur78. 
Bu satbada, hem bir ravinin değişik yerlerde kaydetmiş olduğu hadisler, hem de 
muhtelif ra viierin riva.Y.et etmiş olduğu hadisler bir kitap içinde bir araya getirilmeye 
çalışılmıştır. 

b. İlk Mahsuller 

Tedvln döneminin en belirgin mahsulleri sahifelerdir. 

Hadisler, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle karışmamasma olanca dikkat gösterilmek 
şartıyla, daha Hz. Peygamber'in sağlığında toplanarak ya:?ılmaya başlanmıştır79 . 
"Hadis Edebiyatının ba~la~gıcını, bizzat İ_slam Peyg1!f!~b~ı:i_tarafından yazdıplinış ve 
kendi zamanında muhafaza edilmiş olan mektub, kanun ve risalelere; ashab ve 
tabifin tarafından derlenen sahifelere kadar götürmek80, pek tabiidir. Dolayısıyla bazı 
sahabilerin bizzat Hz Peygamber'den duyup öğrendikleri hadisleri, yazılı metinler 
halinde bir araya toplamak suretiyle meydana getirdikleri sahifeleri, Hadis 
Edebiyatının ilk türü ve mahsulü olanik değerlendirmek mümkündür81 . 

76 ·~,)...<JI.r.J' ll:.,-:.1 ~..,..::5 Lr'J ,[,)_.<!1":1! l:.,..:. 1 ~ l~":l, : '"Btmden [Kıır'mı'dcın ba,çk{ı] bir 
,çey yazmayın ız! Kim benden Kur'an 'dan ba,çka bir şey yazmı,çsa O/lll si/sin!" [Miis/im, Zühd 72; 
Dcirimf. Mukaddime 42, (no:457); Alımed b. Hanbe.f, lll, 12, 21). Ayrıca bir adamın, "Ben bir kitap 
yazdmı onu sana sunmak istiyorum" diyerek lbn Abbas'a geldiği, kitabı ona takdim ettiğinde lbn 
Abbas su alıp onu sildiği, ona bunu nedeıi y:ıpım d.endiğinde, "Onlar yazdıklarında ona itimati 
ederler de ezberi terkeder/er. Biiylece kitaptan yiiz ·çevirir ve ilimleri kaybolur" karşılığını verdiği • 
rivayet edilir. Yazmaya karşı çıkanlar; "Çünkü yazıda artma, eksilme, değişme olur, czberleyenler 
ise onlarda değişme olmaz. Hfifız, ilimle konuşur, kitaptan haber veren ise zann ve nazarla haber 
verir", demişlerdir [Hacı Halife, Keşjiı'z-zımıln 1, 637]. 

77züheyr.Kitübu'/-ilm. s. 29; Sezgin, Tarfhii't-111rüs. 1, 119; Çakan. Hadis Ede/Jiyt/11, s. 15-17; Koçyiğit, 
Hadis Tarihi. s. 199,200. 

78Bk. Çakan, Hadis Ede/Jiyüiı. s. 15; Aydınlı, Hadis Isiilalı/arı Siizliif!ii. s. 19. 
79Bk. Koçyiğiı, Haclls Tarihi. s. 26; Ba!tacı, "Dı1rii'l-hadislei·", lslfim Medeniyeri Dergisi, çs. 4, Sy. 4, s. 

36, Ağustos, 1980. 
80sıddıki, Hadis Ecfebi\'1111 Tarihi. s. 77. 
81 Çakan, Hadis Edebi_;•all, s. 12. 
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Ayrıca hicri birinci asrın ortalarında, hocaların derslerinden yararlanarak 
toplanan hadisleri içine alan kitapların ortaya çıkmaya başladığı da ifade edilmelidir. 
Abdullah b. Amr b. el-'As'ın (ö.63/682) bin hadisi ihtiva eden82 "es-Salıifetu's-. 
sadıka" sı83 ile Ebu Hurayra'nin (ö.58/677) 138 hadisi içeren Hernınarn b. 
Münebbih (ö.l O 1171 ~) yoluyla gelen sahifesi 84 bunlar arasında en meşhur 
olanlarıdır. İbn Abbas ile Cerir b. Abdill&h ve diğerlerinin ~u manada kitapları da 
·aynı döneme aittir. 

Tedvin, hicri IL asrın ilk yarısına yakın bir zamana kadar yoğun bir şekilde 
devam etmiş, onu hemen tasnif dönemi takip etmiştir. 

3. Tasnifu '1-hadis 

Hadis Edebiyatının intikal safhaları arasında, süre olarak en uzun dönem 
tasnif devridir. Hicri Il. asrın büyük bir bölümü ile Hadis Edebiyatının altın çağı 
olarak kabul edilen hicri m. asrın tamamı ve orijinal Hadis Edebiyatı mahsüllerinin 
son örneklerinin verildiği hicrl IV. asrın ilk yıirısı bu satlıay~ dahil edilebilir85. Bu 
dönemde hadisler, belli bir tertibe göre tasnif edilmeye başlanınıştır86. 

· Hicrl Il. asrın son çeyreği ile beraber, bir taraftan hadisler bablara göre tasnif 
edilirken, diğer taraftan sahabe isimlerine göre tasnif ve tertip ediliyor, Musannef ve 
Müsned türü eserler oluşturuluyordu. Bu safhanın ekseriyetini teşkil eden hicri 
üçüncü.asırda ise hadisler ayıklanmış, Ciimi' türü eserler oluşturulmuştur87. 

Hadis Edebiyatının intikal safhalarının belli başlı özellikleri ise şu şekilde 
sıralanabilir: 

I. Bu üç satıianıı:ı (Kitabet, Tedvln, Tasnlt) ortak faaliyeti, "toplamak" yan·i 
"bir araya getirmek" olmakla beraber; anlam, kapsam, sistem ve zaman bakımından 
farklı toplama işlemlerini haizdirler88_ 

2. Kitabette, herhangi bir sahabinin bizzat kendisinin Hz. Peygamber'den 
duyduğu hadisleri," kendisi için yazıp bir araya getirmesi söz konusu iken; tedvlnde, 
muhtelif sahabiler tarafından rivayet edilmiş hadislerin bir araya toplanması; tasnlfte 
ise, çeşitli vesilelerle bir araya toplanmış (müdevven) malzemenin ya sahabi ra viiere 
veya musannıfın hocalarına göre "ale'r-riciil", ya da ilgi alanlarına göre, belli bölüm 
ve bablar çerçevesinde, "ale'l-ebviib" sistem üzere toplama söz konusudur89. 

Ale'r-rfcal sistem çerçevesinde, önce salıabi raviler muhtelif 
değerlendirmelere göre sıralamaya tabi tutulur, bu arada lierbir sahabinin rivayet 
ettiği hadisler de kendi ismi altında sıralarm veya musannıfın hocaları belli kriteriere 
göre sıralamaya tabi tutulur, sonra da. rivayet ettiği haislerin tamamı veya bir kaçı 
adları altında sıralanır. 

82lbnü'I~Eslr, Üsdii'l-jfıibe, III, 233; Çakan, Hadis Edebiytitı, s. ı 2. 
83züheyr, Kittibıı'l-i/m, s. 26; Hatib, Ta'-:yidii'l-ilm. s. 84; Salih, Hadi~ ilim/eri, s. 2ı; Koçyiğit, Hadis 

Tarihi, s. 44, vd. 
84(bn Sa'~, Tabakıit, V, 396; Züheyr. Kittibıı'l-ilm, s. 26; lbıı Hacer, Tehzibii't-Tehzib, X:l, 67; Siilih, 

Hadis Ilim/eri, s. 25; Koçyiğit, Hadis Tarihi; s. 56, vd., ı99; Sezgin. Tarilıii't-tiinls, ı,. ı57; Çakan, 
Hadis'Edebiyıitı. s. ı2. 

85çakan, Hadi~ Edebi)~itı, s. 19; Aydınlı, Hadis /stılahları Süzliijfii, s. 20. 
86sczgin, Tarilıii't-tiinis, ı. ı 19. · · 

' 87 Sezgin, Tarilıii't-tiin1s, 1, 1.19-120. 
88çakan, Hadis Eddıiyı1tı. s. 15. 
89çakan, Ana Hatlanyla Hadis. s. 119, Krş. Aynı mil., Çakan, Hadi~ Edebiytitı, s. 16. 
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Ale'l-eb:,ab sistemde ise, ravilerine bakılmaksızın hadisler konularına göre 
taksim ve tasnlfe tabi tutulur. Bu iki ana sistem çerçevesinde de Müsned, Mu'cem, 
Musannet90, Cami' ve Sünen adlı eserler vücuda getirilmiştir91_ 

Burada belirtilen tasnif (ale'r-rical ve ale'l-ebvab) türleri, hicrl m. asırda telif 
edilen eserlerin başlıca özelliklerindendir. 

ilmi gelişmelerin en yüksek seviyeye ulaştığı ve Kütüb-i sitte adı verilen en 
mutedavel altı temel hadis kaynağının tedvln ve tasnif çağı olduğu için bu döneme -
".Kütiib-i sitie çağı''.da denilmiştir92_ c,_ 

Tasnif devrinde vücuda getirilen eserler, kazandıkları ünden dolayı, tedvln 
devrinde oluşturulan eseriere ihtiyaç bırakmamış, hatta onların adlarının unutulup 
kaybolmaianna dahi sebep olmuştur93 . İlk iki asırda, İslam kültür malzemesinin 
tamamını geiecek nesillere aktarmak ve kaybolmadan bir araya getirmek gayesiyle 
hadisler kitaplara, süzgeçten geçirilmeden alınmış; hadisleri çeşitli kriteriere göre 
taksime tabi tutmak, sahihi saklıninden ayırt etmek, bu dönemde yapılmıştır94. 

Ayrıca ·toplanan hadislerin arasına sahih dışında bir hadisi karıştırmamaya 
özen göstererek sahih adlı eserler oluşturmak bu döneme ras.lar. Hadis hfifızı büyük 
imamların çoğunluğu bu asırCia yaşamış hadislerin isnadlarına, isnadların illetlerine, 
ricalin cerh ve ta'dll yönünden mertebelerine vakıf meşhur otoriteler, yine bu asırda 
yetişmiş ve sahih hadis mecmuaları, bu asırda onların eliyle vücud bulmuştur. Keza 
müteakip asırlarda te'lif edilen rica! tarihi ile ilgili eserlerin bilgi yönünden kaynağı, 
üçüncü asır riıüellitleri olduğu gibi, ricalin cerh ve ta'dlli hakkındd ileri sürülen 
görüşlerin asıl sahipleri de yine bu asır imamlarıdır. Bu sebeple çüncü asır, hadis 
ilmi yönünden bu üstün özelliklerinden dolayı "altm çağ" olarak da 
vasıtlandırılmıştır95. 

Hicrl ill .. asırda sadece "Riviiyetü'l-hadfs" alanında değil, "Diriiyetü'l-had'is" 
alanında da ınüsbet gelişmeler olmuştur. Dirayetü'l-hadls ilminin te'lif dönemi olan 
bu devir, hicrl üçüncü asrın başlangıcından dördüncü asrın ortalarına kadar sürmüş~ . 
Rivayetü'l-hadls çalışınalarını biraz geriden takip etmiştir.. 

Ayrıca hadis ıstılahlarının daha yaygın bir şekilde kullanılmaya, tariflerinin 
yapılmaya, muhtelif bilgi dalları ile ilgili materyalierin toplanmaya ve müstakil 
eserlerin verilmeye başlandığı bir dönemdir. Müteakip dönemlerde yazılan usfile dair 
eserlerin temelleri de bu çağda atılmıştır96_ 

Bu 'safhada oluşturulan eserlerin göze çarpan önemli bir hususiyeti de 
Riviiyetii'l-lzadfs ilmi ile Diriiyetü'l-hadfs ilminin iç içe karşmış olmasıdır97. Örnek 
olarak Sahflıu'l-Bıılıiir'i' deki Kitô.bu'l-ilm bölümünü, Salıflıu Miislim' in Mukadime 

90llk ıııusannıflar ve eserleri için bk. Koçyiğit, Hadis Tarihi, s. 206 (Riiıııehu~ıııuzi'den naklen); Sezgin, 
Bıtlwrinin Kaynakları. s 41. . 

91 çakan, Ana Hatlarıyla Hadis, s. 119. Daha geniş bilgi ve biı türeserlerin örnek ve özellikleri içinbk. 
Aynı ıııll.. Hlllf~ç Edebeytlrı. s. 23-25, örnekleri için bk. devamı. 

92Koçkuzu, Hadi,ç 1iırilıi. s. 295. 
93 Aydııılı, Hadis Jsulalıları Siiz/iiifii, s. 20. 
94Koçkuzu, Hadis Tarihi. s. 297. 
95Koçyiğit, Hadis Tari lı i, s. 231. 
96 Aydııılı, Hadis Isiilalı/arı Siizliiifii. s. 21. 
97 Aydııılı, Had~ç lsfılalıları Siiz/iiifii, s. 22. 
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sini, Tirmizi' nin el-Ciimiu's-Sahfh' ini, Ziilıeyr b. Harb~ in Kitôbu 'f-ilm' ini98 

zikretmek mümkündür99. 

Tasnif döneminden sonra ise tehzlb ve ikınal devri başlamış, VII. asrın 
başlarından X. asra kadar devam etmiştir. Bu dönemde daha çok tasnif dönemi 
eseriere dayalı çalışınalar söz konusudur. 

Sonuç: Görüldüğü gibi sahabe hadislerin intikalinde son derece hassas 
davranmış, ezberle (hıfz) beraber yazıyı da kullanmıştır. Hz. Peygamber'in hadislerin 
yazılınası ile ilgili yasağı, umumi bir talimat değil, hadislerin Kur'an ayetlerine 
karışma ihtimaline karşı korumaya yönelik alınmış geçici bir tedbirdir. Hadislerin 
naklinde iddia edildiği gibi ilk bir asır boyu sad~ce şifilhl olarak değil, sözlü nakli n 
yanında gittikçe artan oranı:ja ilgi görerek, yazılı nakil de her zaman mevcut· 
olmuştur. Sahabe nesli henüz aradan çekilmeden devlet otoritesi resmi ve genel bir 
tedvin gerçekleştirıniştir. Hadisler yazı ile tesbit ve tedvin edildikten sonra da çeşitli 
amaçlarla değişik tasnif türü eserler oluşturulmuştur. · 

*** 

98Eser, Salih Tuğ' tamfımın tahkik ve tercüme edilmiş, 1984'de Istanbul'da başılııııştır. 
99Bk. Aydın lı, a.g:e .. s. 22. Bu dönem ile müteakip dönemlerde, dirJyetü'l-lıadls ilmi ile ilgili telif edilen· 

eserlerin bir listesi için bk. aynı sayfa ve devU!T!'· 
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