
besiyle Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Sel
çuk Hatun tarafından yine Edirne'de 
860'ta (1456) inşa ettirilen Selçuk Hatun 
Camii'nin üç satırlık Arapça kitabesidir. 
Ayrıca istanbul Draman'daki Tercüman 
VOn us Bey Camii'nin avlu kapısı üstün
deki 948 (1541) tarihli, lll. Murad devrin
de Konya'da Mevlana Dergahı'nın kapısı 
üstüne konan Türkçe ve üç beyitlik 992 
(1584) tarihli kitabeler de bilinen en eski 
nesta'lik kitabeterdendir. Fatih zamanın
da yapılan Çinili Köşk'ün içindeki çeşme
nin 999 ( 1590-91) tarihini taşıyan nesta'
lik kitabesinde nisbeten dikkate değer bir 
gelişme sezilir. 

Nesta'likin gelişmesine ışık tutacak, sa
nat değeri olan ilk örneklere ancak XVIII. 
yüzyılda rastlanmaktadır. İstanbul'da 
Şehzadebaşı'nda Lale Devri'nde ~apılmış 
olan 1132 ( 1720) tarihli Damad lbrahim 
Paşa Sebili ve Çeşmesi'nin üstündeki ki
tabeler her bakımdan İran nesta'lik eko
lünün başarılı örneklerindendir. Bugün
kü bilgilere göre ilk imzalı kitabe de bu 
olmalıdır. Üsküdar'da Hacı Selim Ağa Kü
tüphanesi 'nin kapısı üstünde Yesarl Meh
med Es'ad'ın 1196 ( 1782) tarihli kitabe
si, sonradan oğlu Yesarlzade Mustafa iz
zet tarafından kaideleri kanacak olan 
Türk nesta'likini müjdelemektedir. Bu ki
tabe, İran ve Türk üsluplarının ilk karışı
mı gibi görünürse de daha ziyade Türk 
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üsiQbuna yakındır. XIX. yüzyılın başından 
itibaren Cumhuriyet' e varan dönem için
de yazılmış olan kitabelerde Türk üst O bu 
hakim olmuştur. Bu dönemdeki her nes
ta'lik kitabe meşhur bir sanatkarın elin
den çıkmamış olsa bile tecrübeli gözler 
bu kitabeleri güzellik ve üsiQp bakımın
dan ayırt edebilir. 

Türk hattattarının icadı olan, XVIII. yüz
yılda Lale Devri'nde divan! kaidelerinin 
kırılarak açık bir şekilde yazılması ile or
taya çıkmaya başlayan ve halen Arap ül
kelerinde kullanılmakta olan rik'a hattı
na kitabelerde çok az yer verilmiştir. Üs
küdar'da Selmanağa mahallesinde Şeyh 
Camii ile karşı karşıya olan Devati Mus
tafa Efendi'nin ll. Abdülhamid dönemin
de yenilenen türbesiyle İstanbul'da Mek
teb-i Harbiyye'nin kitabeleri rik'a ile ya
zılmıştır. Bu yazıyla olan mezar kitabele
rine de rastlamak mümkündür. Süleyma
niye Camii'nin haziresinde böyle bir me
zar taşı bulunmaktadır. Nesih yazının 
eelisi de pek nadir olarak kitabelerde yer 
almıştır. 
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Sahabe ve büyük tabiller zamanında 
hadislerin yazılmasını 

ifade eden terim. 
_j 

Sö~lükte "yazmak, yazı ile tesbit etmek" 
manasında masdar olup kitabetü'I-hadis, 
takyidü'l-hadis , takyidü'l-ilm şekillerin
de de kullanılır. Hz. Peygamber'in hadisle
ri Kur'an-ı Kerim gibi yazdırmaması, onun 
kendi sözlerini hiçbir şekilde yazdırmadığı 
veya yazılmasına izin vermediği anlamına 
gelmemekte, hadislerin yazılmasını hem 
yasaklayan hem buna izin veren hadisler 
nakledilmektediL ResOl-i Ekrem'in bazı 
devlet başkanlarına mektup göndererek 
onları istam'a davet etmesi, yöneticileriy
le resmi yazışmalarda bulunması. Abdul
lah b. Amr b. As ve E bO Şah gibi hadisleri 
yazmak isteyen sahabilere müsaade et
mesi, son hastalığında vasiyetname yaz
dırmak istemesi ve bazı sahabilerin ha
disleri yazdığım ifade etmesi onun hadis
lerin yazılmasına izin verdiğini göster
mektedir. öte yandan hadisleri yazmak 
isteyen sahabilere izin vermediği ve Kur
'an dışında yazılan şeylerin imha edilme
sini emrettiği bildirilmiş olup bu konuda
ki haberlerin bir kısmının sahih olmadığı 
belirlenmiş, ancak EbQ Said ei-Hudri'nin 
naklettiği, "Benden Kur'an'dan başka hiç
bir şey yazmayınız. Eğer Kur'an'dan baş
ka bir şey yazan varsa onu imha etsin" 
mealindeki hadisin (Müsned, lll, 12, 21, 
39, 56; Müslim, "Zühd", 72) sahih olduğu 
kabul edilmiştir. 

islam alimteri, hadisterin yazılması hu
susunda Hz. Peygamber'in tutumunu be
lirlemek için söz konusu hadisler arasın
daki çelişkiyi gidermeye çalışırken farklı 
görüşler ileri sürmüşlerdir. Hadislerin ya
zılmasını yasaklayan veya buna izin veren 
rivayetlerin söyleniş tarihlerini kesin o~a

rak belirlemek mümkün değilse de Is
Iam'ın ilk döneminde yazı bilenlerin az 
olması, ResOl-i Ekrem'in EbQ Şah ile 8 
(629) yılında görüşmesi, ayrıca sözü edi
len vasiyetnarneyi vefatından bir süre ön
ce yazdırmak istemesi, hadislerin yapl
masına izin veren rivayetlerden bir kıs
mının islam'ın sonraki yıllarına ait olduğu
nu göstermektedir. Hadislerin yazılma
sını yasaklayan rivayetin ravisi E bO Said 
et-Hudri'nin erken dönemlerde, buna izin 
veren hadisin ravisi EbQ Hüreyre'nin 7 
(628) yılında ve sahabe arasında hadis 
yazmasıyla tanınan Abdullah b. Amr'ın 
Mekke'nin fethinden önce müslüman ol
ması da bunu teyit etmektedir. Bu durum 
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bazı alimlerin, hadislerin yazılmasına izin 
veren rivayetlerin yazmayı yasaklayan ha
disi neshettiği görüşünü benimsernesi
ne sebep olmuştur. İbn Kuteybe, Ram
hürmüzl. Hattabi, Ferra el-Begavi, Ab
dürrahim b. Abdülkerim es-Sem'ani, İbn 
Kayyim el-Cevziyye, İbn Hacer el-Askala
ni gibi alimiere göre Hz. Peygamber bazı 
yetersizlikler yüzünden hadislerin yazıl
masını geçici bir tedbir olarak yasaklamış. 
daha sonra bu yasağı kaldırmıştır. Bu gö
rüşe karşı çıkanlar. ResGl-i Ekrem devrin
de yazı malzemesinin ve yazı bilenlerin hiç 
de az olmadığını. ayrıca ResGl-i Ekrem'in 
sahabenin okuma yazma öğrenmesine 
büyük önem verdiğini söylemişlerdir. Re~ 
sGlullah'tan sonra da sahfıbe arasında ha
dislerin yazılmasına karşı çıkanların bu
lunması nesih görüşünün isabetli olma
dığını ortaya koymaktadır. M. Reşid Rıza, 
genel görüşün aksine hadislerin yazılma
sını yasaklayan hadisin buna izin veren 
hadisleri neshettiğini ileri sürmüş, Hz. 
Peygamber'in vefatından sonra bazı sa
hfıbilerin hadislerin yazılmasına karşı çık
masını ve ashabın hadisleri tedvin etme
mesini buna delil olarak göstermiştir. 

Diğer taraftan Zeyd b. Sabit'in, "ResG
lullah bize hadislerini yazınamayı emret
ti" (Ebu DavCıd, "<ilim", 3) demesine baka
rak hadis yazma yasağının katiplik yap
tıkları sürece vahiy katipleriyle sınırlı ola
bileceği ileri sürülmüşse de is n adındaki 
kopukluk bu rivayetin delil olamayacağını 
ortaya koymaktadır. Muhammed Hami
dullah da hadisleri yazma yasağının yaş
larının küçüklüğü sebebiyle bu konudaki 
hadisi rivayet eden Ebu Said el-Hudri, 
Zeyd b. Sabit ve İbn Abbas ile ilgili olabi
leceğini ve çocukluktan çıkınca onların da 
hadis yazdıklarını söylemişse de Ebu Hü
reyre, Zeyd b. Sabit ve İbn Abbas'ın yaz
ma yasağına dair rivayetlerinin zayıf ol
ması (Yücel, sy. ı 6- ı 7 [ı 999]. s. 94-95), 
Ebu Said el-Hudri'nin sonraki yıllarda da 
hadislerin yazılmasına karşı çıkması bu 
görüşün isabet şansını zayıflatmaktadır. 

Hadislerin yazılmasını yasaklayan, öte 
yandan buna izin veren rivayetler arasın
daki ihtilafı çözmek için önerilen hemen 
her görüş eleştirilmekle beraber Hz. Pey-

·. gamber'in hadislerin yazılmasını belirli 
sebeplerle yasakladığı, bu sebeplerio bu
lunmadığı durumlarda hadislerin yazıl
masına izin verdiği hususunda ihtilaf yok
tur. Bizzat ResGl-i Ekrem'in bazı hadisleri 
yazdırması ve onun hayatında hadis ya
zan sahabilerin bulunması yasağın Kur
'an'la hadisin karıştınlmasını önlerneyi 
amaçladığı ve özellikle hadislerin Kur'an'-
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la aynı sayfaya yazılmasına yönelik oldu
ğu görüşü kuwet kazanmaktadır. 

Hadisleri tedvin etmeyi düşünen Hz. 
ömer'in ashapla istişare edip onlardan 
olumlu cevap aldığına, fakatAllah'ın kita
bına verilen önemi azaltacağı endişesiyle 
bu teşebbüsünden vazgeçtiğine dair riva
yet isoadındaki kopukluk sebebiyle zayıf 
kabul edilmiştir. Emeviler'in Mısır valisi 
Abdülaziz b. Mervan'ın da Bedir Gazve
si'ne katılan yetmiş sahabi ile görüştüğü 
söylenen Kesir b. Mürre el-Hadrami'ye 
mektup yazarak sahabilerden duyduğu 
hadisleri yazıp kendisine göndermesini 
istediği ifade edilmekte. ancak bu mek
tubun sonucu hakkında bilgi bulunma
maktadır. 

Sahabeden hadislerin yazılmasına karşı 
çıkanlar olduğu gibi bir kısmının bazı sa
hifeler kaleme aldığı, Muhammed Mus
tafa el-A'zami'nin tesbitine göre (Dira· 
sat fi'l-/:ıadfşi'n-nebevf, I, 92- I 67) elli iki 
sahabenin ve elli üç büyük tabiinin hadis 
yazdığı veyayazdırdıği, bu dönemin ilkya
zılı belgeleri kabul edilen bu sahifelerin 
en önemlilerinin Abdullah b. Amr (Dari
m\', "Mul}addime", 42). Sa'd b. Ubade (Tir
miz\', "Al)kam", ı3). Muaz b. Cebel (Müs
ned, V. 228). Amr b. Hazmel-Ensari (Ne
sa\', "15asame", 44-47). Semüre b. Cündeb 
(İbn Hacer, IV, 236-237). Abdullah b. Ab
bas (Hatlb el-Bağdad\', s. 92 , ıo2). Cabir 
b. Abdullah (Tirmizi, "Büyü<", 72). Abdul
lalı b. Ebu Evfa (Buhar\', "Cihad", 32) ve 
Enes b. Malik'e (Hat\'b el-Bağdad\', s. 95-
96) ait olduğu bilinmektedir. Bunlardan 
Ebu Hüreyre'nin, talebesi Hemmam b. 
Münebbih'e yazdırdığı eş-ŞaJ:ıifetü'ş-şa

J:ıiJ:ıa günümüze ulaşmış olup Muham
med Hamidullah (Haydarabad ı 955, ı 956, 
ı 96ı, ı 967, ı 979; Paris ı 979). Rif'at Fevzi 
Abdülmuttalib (Kahire ı406/1985) ve Ali 
Hasan Ali Abdülhamid (Beyrut ı407) ta
rafından yayımlanmıştır. Hadislerin yazıl
masına karşı olan sahabilerin yazmayı ya
saklayan hadisi görüşlerinin delili olarak 
zikretmemeleri hadislerin yazılmasına 
başka sebeplerle karşı çıktıklarını göster
mektedir. Bu sebepler. hadislerin yazıl
masının Allah'ın kitabına verilen önemi 
azaltacağı ve yazılması durumunda bun
ların daha sonra tahrif edileceğinden en
dişe duyulması şeklinde özetlenebilir. Ha
dislerin yazılmasına karşı tavır alınma
sında söz konusu sebeplerio yanında ilk 

. iki neslin sözlü kültür geleneğinden gel
mesinin önemli etkisi vardır. Hitabet ve 
kılıçla övünüp kitabeti alt tabakanın ya
pacağı bir iş olarak gören Araplar. öteden 
beri şiiri ezber yoluyla muhafaza edip 

naklettikleri gibi hadisi de aynı şekilde ri
vayet etmişler, yazının hafızayı zayıflat
tığını. hatta yok olmasına sebep olduğu
nu kabul etmişlerdir. Kur'an'da ve hadis
te yazının teşvik edilmesine rağmen şi
fahi kültür geleneğinin terkedilebilmesi 
yaklaşık bir buçuk asır sürmüş. Havaric 
ve Galiyye gibi siyasifırkaların. I. (VII.) 
yüzyılın sonlarından itibaren Kaderiyye ve 
Mürcie, bir müddet sonra da Cehmiyye ve 
Müşebbihe gibi itikadi mezheplerin orta
ya çıkması ve işlerine gelmeyen hadisleri 
inkar edip görüşlerini takviye maksadıyla 
hadis uydurmaları muhaddislerin bu ko
nudaki yaklaşımlarını değiştirmiştir. Hali
fe Ömer b. Abdülaziz, ileri gelen alimierin 
hadislerin yazılmasına artık karşı çıkma
yacağını anlayınca sahih hadisleri kaybol
maktan kurtarmak için tedvin işini res
men başlatmaya karar vermiş; valilere, 
Medine halkına, tanınmış alimiere gön
derdiği yazıda zamanla hadislerin yok 
olup gitmesinden endişe duyduğunu, bu 
sebeple Hz. Peygamber'in hadislerinin 
araştırılıp yazılmasını istediğini belirtmiş

tir (Darim\', "Mul}addime", 43; Buhar\', 
"<ilim", 34; Hatlb ei-Bağdad\', s. ıo6). İbn 
Şihfıb ez-Zühri, ulaşabildiği hadisleri der
leyerek halifeye gönderen ve onun em rini 
ilk uygulayan muhaddistir. Ömer b. Ab
dülaziz'in bu faaliyeti hadislerin yazılma
sına karşı olan tavrı önemli ölçüde kırmış 
ve yaklaşık ll. (VIII.) yüzyılın başlarından 
itibaren hadislerin naklinde yazılı rivayet 
hakim olmuştur. 

Kitabet döneminde hadisler genellikle 
yazılı bir metin bırakmak için değil onları 
kolayca ezberlemek veya unutulduğunda 
hatırlamak için yazılmıştır. Sahabeden 
Abdullah b. Amr bunu açıkça ifade etmiş 
(EbG DavGd, •ocilim", 3), İmam Malikhadis 
yazanların ezberlemek için yazdıklarım, 
ezberleyince onu imha ettiklerini söyle
miştir. Nitekim MesrGk b. Ecda'. Ubeyde 
b. Amr, Urve b. Zübeyr b. Awam gibi alim
ler yazdıkları metinleri ölmeden önce yak
mışlar veya ölümlerinden sonra bunların 
yakılmasını istemişlerdir. 

Nabia Abbott gibi, hadislerin çok az 
kimse tarafından da olsa Hz. Peygam
ber'in sağlığında yazıldığını kabul eden
ler bulunmakla birlikte genellikle şarki
yatçılarla bazı müslüman araştırmacılar. 
başlangıçta hadislerin yazılmadığını ileri 
sürerek geç bir dönemde tedvin edilen ha
dis kitaplarına güvenilemeyeceğini iddia 
etmişlerdir. Reinhard Dozy hadislerin ll. 
(VIII.) yüzyılda, Duncan Black Macdonald ll. 
(VIII.) yüzyılın ortalarında, Regis Blachere 
ll. yüzyılın sonunda, Alfred Guillaume Erne-



viler zamanında ve daha sonraki dönem
de,lgnaz Goldziher III. (IX.) yüzyılın ilkya
rısında yazılmaya başladığını söylemişler

dir. Ebu Reyye, hadislerin sahabe ve tabi
in döneminin büyük bir devresinde sözlü 
nakledildiği ni, .ömer b. Abdülaziz'in em
rinden önce tedvin edilmediğini, Taha Hü
seyin ise başlangıçta hadislerin yazılma
dığını ileri sürmüşlerdir. Bu görüşün, Re
sul-i Ekrem'in sağlığında ve daha sonra 
hadislerin yazıldığını ifade eden rivayet
leri dikkate almadan sadece hadisleri yaz
mayı yasaklayan rivayetin esas alınması 
ve ilk dönemlerde kullanılan "haddese
na, ahberana" gibi rivayet lafızlarının şi
fahi rivayet kalıpları olarak anlaşılmasın
dan kaynaklandığı görülmektedir. 

Ömer b. Abdülaziz'in resmi tedvini baş
latması ile yazılı hadis metinlerinin çoğal
ması üzerine ehil olmayanlar da doğru
dan bu metinlerden rivayet etmeye baş
ladılar. Arap yazısının henüz ancak hatı
zaya yardımcı olabilecek bir seviyede bu
lunduğu bu dönemde doğrudan yazılı 
metinden yapılan nakiller hadislerin ha
talı intikali sonucunu doğurmaktaydı. Bu 
durum karşısında muhaddisler, yazılı me
tinlerden rivayetin geçerliliğini ehlinden 
dinlenmesi (sema') veya ehline arzedil
mesi (kıraat) prensiplerine bağlama ge
reğini duymuşlardır. Bu iki yolla hadis al
ma imkanı bulunmadığında ise icazet, 
münavele ve mükatebe metotlarıyla da 
alınabileceği genel kabul görmüştür. Bun
lardan, hocanın bizzat yazması veya yaz
dırıp talebeye göndermesi şeklindeki ha
dis nakletme metoduna da "kitabef' veya 
"mükatebe" denilmekteydi. 

Hadislerin yazılması erken devirlerden 
itibaren müstakil araştırmalara konu ol
muş, Hatib ei - Bağdadi Ta]fyidü '1-<ilm, 
Muhammed Accac ei-Hatib es-Sünnetü 
]fable't-tedvin, Muhammed Mustafa ei
A'zami Dirasat fi'l-J:ıadişi 'n-nebevi ve 
tdriJJ.u tedvinih, Ahmed Abdurrahman 
es-Seviyyan ŞaJ:ıa'itü'ş-şaJ:ıabe ve ted
vin ü 's-sünneti' n -ne beviyye ti 'ş-şe rife, 
İmtiyaz Ahmed Dela'ilü't-tevşi]fı'l-mü
bekkir li's-sünneti ve'l-J:ıadiş (bu eser
ler için bk. bibl.). Muhammed Rıza ei-Hü
seyni ei-Celali Tedvinü's-sünneti'ş-şerife 
(Kum 141 3) adlı eserlerini kaleme almış
tır. Talat Koçyiğit, Hadislerin Toplanma
sı ve Yazı ile Tesbiti adıyla bir doktora 
çalışması yapmıştır (Ankara ı 957) . 
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KİTABİYAT 
(.:J~ı...s:Jf) 

Bir eserin 
telifinde başvurulan kaynaklar; 

eserleri tanıtan 
sistematik listeler, yazılar 

-, 

_j 

-, 

L ve bunlar etrafınd<ı gelişen bilim dalı. _j 

Yunanca biblion (kitap) ve graphien 
(yazmak) kelimelerinden meydana gelen 
Fransızca bibliographie karşılığı olarak 
Türkçe'de kullanılan bir terimdir. Türk-

Kil'ABiYAT 

çe'de aynı anlamda esami'l-kütüb, esa
mi-i kütüb, ilm-i kütüb, ahval-i kütüb, 
ilm-i ahval-i kütüb gibi kavramiara da 
rastlanmaktadır. Bunun için yine Batı dil
Ierinden gelen literatür de kullanılmış
tır. Türk Dil Kurumu'nun teklif ettiği kay

. nakça ise genel anlamda değil bir eserin 
kaynakları karşılığı olarak daha yaygın
dır. Bibliyografyalar, belirli bir konuda ve 
genellikle belirli bir dönem içinde yazılan 
veya yayımlanan eserlerin tasnif edilmiş 
tam listesini verir. Bu özellikleriyle bir ki
tabevi ya da kütüphanede bulunan eser
leri veya bunların bir bölümünü gösteren 
kataloglardan ayrılır. 

Bibliyografyalar hazırlanışları ve kap
samlarına göre bazı adlarla anılmaktadır. 
Öncelikle kapsamları bakımından genel 
ve özel bibliyografyalar (ihtisas bibliyog
rafyaları) ayırımı yapılmıştır. Birincisi, her
hangi bir konu sınırlaması yapılmaksızın 
bütün yayınları içine almak amacıyla ha
zırlanmış. ikincisi ise kültür, teknik ve il
min belirli bir dalındaki yayınları içerecek 
şekilde düzenlenmiştir. Bibliyografyalar. 
alan veya konularıyla ilgili bir dildeki ya
yınlara yönelik olabileceği gibi farklı dil
lerdeki yayınları kapsayacak genişlikte de 
olabilir. Yine konu sınırlaması olsun veya 
olmasın yalnızca seçilmiş yayınları içine 
alan seçme bibliyografyalar da bulun
maktadır. Süre bakımından ise tamam
lanmış ve periyodik bibliyografyalar ayı
rımı yapılmaktadır. İlki, belli iki tarih ara
sında veya bir tarihe kadar çıkmış yayın
Iarı konu edinir. İkincisi, yayınları düzenli 
veya belirsiz aralıklarla ortaya koyan bib
liyografyalardır. Periyodik bibliyografya
Iar sonradan bir araya getirilerek dönem
ler halinde kümülatif bibliyografyalar da 
oluşturabilmektedir. Belli bir alanda veya 
genel olarak daha önce düzenlenmiş bib
liyografyaları belirlemek üzere bibliyog
rafyaların bibliyografyası hazırlanır. Ge
nelde bütün bibliyografyalar çeşitli ara
ma cetvelleri ilave edilerek daha kullanışlı 
hale getirilebilir. Hangi türe girerse gir
sin listeledikleri eserlerin yazarı. içeriği, 
değeri hakkında bilgi veren bibliyografya
Iara açıklamalı bibliyografyalar. bazı eleş
tiriler getirenlerine ise eleştirel bibliyog
rafyalar denilmektedir. 

O ARAP EDEBiYATI. Arap edebiya
tında kaynak masdar ve merci' kelime
Ieriyle, bazan da menba' terimiyle ifade 
edilir. Bir ilmi konu ve alanın kaynakları 
asıl (esas, temel) kaynaklar, fer'i (ikincil) 
kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ko
nuyla doğrudan ilgili eş zamanlı veya ya-
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