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Ezberlenen ve bir yere kaydedilen
hadisleri yazarak bir araya getirme

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “yazmak, toplamak, derlemek”
anlamýndaki tedvîn, terim olarak hâfýza-
larda ve deðiþik yazý malzemeleri üzerin-
de bulunan hadis metinlerini belli bir tas-
nife tâbi tutmadan yazýya geçirmeyi ifade
eder. Cem‘u’l-hadîs adý da verilen tedvîn
iþini yapan kimseye müdevvin, bu þekilde
ortaya çýkan çalýþmaya müdevven denir.
Daha çok hadis terimi olarak bilinen ted-
vin Kur’an’ýn tefsiri ve fýkhýn tedvini þek-
linde farklý ilim dallarýnda da kullanýlmýþtýr.
Muhaddisler, hadislerin yazýya geçirilmesi
ve belli esaslara göre kitap haline getiril-
mesi sürecini kapsayan I-III. (VII-IX.) yüz-
yýllarý hýfz, kitâbet, tedvîn ve tasnif olmak
üzere dört dönem halinde incelemiþtir.
Hýfz ve kitâbet dönemi, Hz. Peygamber ve
ashabýn yaþadýðý zaman dilimini içine ala-
rak I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýna kadar devam
eder. Bu süreç hadislerin daha çok ezber-
lemek amacýyla yazýldýðý dönemdir. Tedvîn
öncesinde hadisin sözlü ve yazýlý olarak ko-
runduðu bu iki döneme tesbit dönemi de-
nir. Bunun ardýndan Resûl-i Ekrem’e ait çe-
þitli bilgilerin tasnif edilmeden derlenip bi-
riktirildiði tedvîn dönemi gelir. Bu da I. (VII.)
yüzyýlýn sonlarýndan baþlayýp II. (VIII.) yüz-
yýlýn ortalarýna kadar devam eder. Yazýlý ola-
rak derlenen ve sözlü olarak nakledilip kay-
da geçirilen hadislerin muhaddisler tarafýn-

dan belli esaslara göre sýralandýðý döne-
me tasnif dönemi adý verilir. Bu dönem II.
(VIII.) yüzyýlýn ortalarýndan IV. (X.) yüzyýlýn
baþlarýna kadar olan süreyi içine alýr. Asha-
býn Hz. Peygamber’den görerek veya du-
yarak aldýðý hadisleri saklayýp nakletmesi
hýfz ve kitâbet yoluyla olmuþ, bundan do-
layý hadis tarihinin tedvîn öncesi devri ge-
nellikle bu iki dönemde incelenmiþtir. An-
cak söz konusu iki dönem arasýnda tam
anlamýyla bir öncelik ve sonralýk iliþkisin-
den söz etmek mümkün deðildir. Zira bu
iki dönemin ayný zaman dilimi içinde ve bir-
birini destekler mahiyette gerçekleþtiði,
hatta hadisleri yazan birçok sahâbînin bun-
larý ezberlemek amacýyla kaydettiði bilin-
mektedir. Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde yazý
kültürünün yeterince geliþmemesi, okur
yazar olmayan Araplar’ýn edebî miraslarý-
ný hâfýza gücüyle nakletmesi, Resûlullah’ýn
hadisleri ezberleyip rivayet etmeye onlarý
teþvik etmesi (Ebû Dâvûd, “.Ýlim”, 10) gi-
bi hususlar hadisleri tesbit ve koruma iþi-
nin hâfýzaya býrakýlmasýný gerekli kýlmýþtýr.
Hz. Peygamber çeþitli sebeplerle ilk dö-
nemlerde hadislerin yazýlmasýný yasakla-
mýþ, ancak ezberlenerek nakledilmesine
izin vermiþtir (Müsned, III, 39).

Araplar arasýnda Ýslâmiyet’in etkisiyle
okur yazarlýk artmýþ ve yazý hayatýn birçok
alanýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Resûl-i
Ekrem döneminde Kur’ân-ý Kerîm baþta
olmak üzere antlaþmalar, emanlar, davet
mektuplarý, ordu kumandanlarýna tâlimat-
nâmeler, savaþ zabýtlarý, nüfus ve vergi ka-
yýtlarý gibi resmî bilgiler yazýya geçirilmiþ-
tir. Hadislerin kitâbeti konusunda biri ya-
zýlmasýný emreden (Ebû Dâvûd, “.Ýlim”, 3),
diðeri yasaklayan (Müslim, “Zühd”, 72) iki
rivayet nakledilmiþse de Mekke’nin fethi
sýrasýnda Hz. Peygamber’in Ebû Þah için
fetih hutbesinin yazýlmasýný emretmesi
(Buhârî, “.Ýlim”, 39), vefatý öncesinde ken-
disinden sonra ümmetinin sapýklýða düþ-
memesi için bir belge yazdýrmak istemesi
onun hadislerin yazýlmasýna karþý olmadý-
ðýný göstermektedir. Sahâbe arasýnda Sa‘d
b. Ubâde, Muâz b. Cebel, Abdullah b. Mes-
‘ûd, Semüre b. Cündeb, Abdullah b. Ab-
bas, Câbir b. Abdullah ve Enes b. Mâlik
baþta olmak üzere elliden çok kiþinin hadis
yazmasý ve Ali b. Ebû Tâlib, Ebû Hüreyre,
Abdullah b. Amr b. Âs gibi sahâbîlerin yaz-
dýðý sahîfelerin daha sonraki asýrlara inti-
kal etmesi de Resûl-i Ekrem’in hadis yazý-
mýna izin verdiðini ortaya koymaktadýr (M.
Mustafa el-A‘zamî, s. 34-58).

Resûlullah’ýn vefatýndan sonra Kur’an’ýn
toplanmasýný zorunlu kýlan olaylar hadis-
ler konusunda da kendini hissettirmiþtir.

layýcý bir aþamayý temsil etmektedir (Þeh-
ristânî, I, 52-53; Abdülazîz el-Buhârî, III,
402-403). Buna göre tedrîc ayný zamanda
þeriatlar arasýndaki deðiþim ve farklýlýðýn
gerekçesini teþkil etmektedir. Tedrîc yön-
temi bazý sosyopsikolojik gerekçelere da-
yanmaktadýr. Hz. Âiþe’nin, “Kur’an’dan ilk
nâzil olan ‘mufassal’dan içinde cennet ve
cehennemin zikredildiði bir sûredir. Helâl ve
haram ise ancak insanlar peþpeþe Ýslâm’a
girmeye baþlayýnca nâzil olmuþtur. Eðer ilk
inen ‘içki içmeyin’ emri olsaydý insanlar ‘iç-
kiyi asla býrakmayýz’ ve yine ilk önce ‘zina
etmeyin’ emri inseydi ‘zinayý asla terket-
meyiz’ derlerdi” þeklindeki sözleri (Buhâ-
rî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 6) belirtilen gerek-
çelere dikkat çekmektedir. Bireylerin tek
tek ve toplum halinde baðlý olduklarý inanç,
gelenek ve deðerleri deðiþtirmeleri, bir an-
da ve mekanik olarak deðil ancak sosyop-
siþik açýdan çeþitli aþamalarý olan bir süreç
dahilinde gerçekleþebilmektedir.

Klasik fýkýh doktrini tedrîc yönteminin
geçerli olduðu dönemi Hz. Peygamber’in
teblið süreciyle sýnýrlamaktadýr. Ancak top-
lumlarýn geleneksel yapýdan modern yapý-
ya geçmesi, Kitap ve Sünnet’te öngörülen
bedenî cezalar, çok eþlilik, kadýnýn þahitliði,
miras taksimi ve kölelik gibi meselelerle il-
gili bir kýsým hükümler bakýmýndan bir uy-
gulanabilirlik, hatta onlar aracýlýðýyla gö-
zetilen deðerler açýsýndan bir savunulabi-
lirlik sorununu beraberinde getirmiþtir. Bu
sebeple modern dönemde bir kýsým araþ-
týrmacýlar, özellikle Hz. Ömer’in Kitap ve
Sünnet kaynaklý bazý hükümlerin formla-
rýný terkedip onlarýn yerine baþka düzen-
lemeler yapmasýný dayanak almak suretiy-
le tedrîci teblið süreciyle sýnýrlý deðil her
toplumun kendi þartlarýný dikkate alan, de-
vamlý ve tekâmül esasýna baðlý ictihadî bir
yöntem diye görmektedir.
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Hüreyre’nin hadisleri kendisinde bulundu-
ðu için onun dýþýndaki sahâbîlere ait ha-
disleri yazýp göndermesini istemiþtir (Ýbn
Sa‘d, VII, 448). Bu rivayet, Ebû Hüreyre’-
nin naklettiði hadislerin I. (VII.) yüzyýlýn
ikinci yarýsýnýn baþlarýnda yazýya geçirildi-
ðini göstermektedir. Rivayete göre Mer-
vân, Ebû Hüreyre’yi zaman zaman yanýna
çaðýrarak kendisine hadis nakletmesini is-
temiþ, bu esnada kâtiplerine bunlarý yaz-
dýrmýþ ve saklamýþtýr (Ýbn Hacer el-Aska-
lânî, VII, 433). Abdülazîz b. Mervân’ýn elin-
deki hadislerin babasý Mervân tarafýndan
yazdýrýlan bu hadisler olmasý muhtemel-
dir. Abdülazîz b. Mervân’ýn isteðinin ne öl-
çüde yerine getirildiði bilinmemekle bera-
ber Kesîr b. Mürre’nin Abdülazîz’den ön-
ce vefat etmesi, verilen emrin yerine ge-
tirildiðine dair kaynaklarda bilgi bulunma-
masý bu konuda bir sonuca ulaþýlmadýðýný
düþündürmektedir.

Abdülazîz b. Mervân’ýn hadisleri tedvîn
düþüncesi oðlu Ömer b. Abdülazîz tarafýn-
dan gerçekleþtirilmiþtir. Ömer b. Abdüla-
zîz yönetime geldiði dönemde hadis uy-
duranlarýn çoðaldýðýný görmüþ, büyük âlim-
lerin vefatýndan sonra hadislerin zayi ola-
caðý endiþesiyle tedvîn iþini resmen baþlat-
mýþtýr. Bu esnada bazý âlimleri Dýmaþk’a
davet etmiþ, bazýlarýyla doðrudan yahut
valileri aracýlýðýyla yazýþarak bilgilerinden
yararlanmýþtýr. Bu âlimler arasýnda Medi-
ne Valisi Ebû Bekir b. Hazm ve Zührî öne
çýkmaktadýr. Ebû Bekir b. Hazm elindeki
yazýlý hadislere yenilerini ilâve ederek ha-
cimli bir kitap oluþturmuþtur (Fesevî, I,
644-645). Aslen Medineli olan Zührî ilim
yolculuklarý sýrasýnda Dýmaþk’a gidip gel-
meye baþlamýþ, burada Emevî halifeleriy-
le yakýnlýk kurmuþ ve onlarýn meclislerine
katýlmýþtýr. Görüþtüðü halifeler arasýnda
Abdülmelik b. Mervân, Ömer b. Abdülazîz
ve Hiþâm b. Abdülmelik vardýr. Zührî, ha-
disleri defterler halinde yazarak halifeye
sunduðunu, halifenin bunlarý ülkenin de-
ðiþik merkezlerine gönderip yöneticilerin,
ilim ehlinin ve halkýn istifadesine sundu-
ðunu belirtmiþtir (M. Accâc el-Hatîb, s.
494). Tedvîn döneminde âlimlerin çoðu,
tesbit devrindeki geleneðe uyup Hz. Pey-
gamber’den intikal eden ahkâmla ilgili
merfû hadisleri toplarken Zührî fiilî sün-
netleri de kaydetmiþ, bunlara sahâbe kavil-
lerini de ilâve etmiþ (Abdürrezzâk es-San-
‘ânî, XI, 258-259), böylece hadis anlayýþýn-
da sahâbe sözlerinin de ele alýndýðý yeni
bir çýðýr açmýþtýr. Bu davranýþ, kýsa bir sü-
re sonra kaleme alýnmaya baþlanacak olan
tasnif dönemi eserlerine açýk biçimde yan-
sýmýþtýr. Kendisine ulaþan bütün rivayet-

leri yazan Zührî’nin topladýðý rivayetlerin
“hayvanlarýn sýrtýnda taþýnacak kadar çok
olduðu” belirtilmektedir (Ebû Nuaym, III,
361). Rivayetler arasýnda siyer ve megazî-
ye dair olanlar büyük yekün tutmuþ, Zührî
bu rivayetleri müstakil bir eserde topla-
mýþ, bundan dolayý megazî türünün ilk
müelliflerinden biri kabul edilmiþtir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1460).

Tedvîn döneminde hadislerin derlendiði
eserlerin asýllarý zamanla kaybolmuþ, fa-
kat muhtevalarý bunlara dayanýp kaleme
alýnan eserler vasýtasýyla sonraki dönem-
lere intikal etmiþtir. Bununla birlikte o dö-
neme ait bazý cüzlerin günümüze ulaþtý-
ðý bilinmektedir. Bunlardan biri Muham-
med Mustafa el-A‘zamî tarafýndan neþre-
dilen E¼âdî¦ü Ebi’l-Yemân el-¥akem
b. Nâfi£ £an Þu£ayb b. Ebî ¥amza £ani’z-
Zührî’dir. Bu eser, muhaddis Ebü’l-Ye-
mân’ýn hadis hâfýzý Þuayb b. Ebû Hamza
(ö. 162/779) yoluyla Zührî’den naklettiði
hadislerden bir kýsmýný ihtiva etmektedir.
Þuayb b. Ebû Hamza, Halife Hiþâm b. Ab-
dülmelik’in Zührî’den hadis yazmasý için
görevlendirdiði kâtiplerdendir. Cüzün muh-
tevasýnýn tahlili tedvîn dönemi ve tedvînin
mahiyeti hakkýnda önemli ipuçlarý vermek-
tedir. Ebü’l-Yemân’ýn cüzünde elli beþi mer-
fû, on ikisi mevkuf, beþi maktû toplam
yetmiþ iki rivayet bulunmakta, bu husus,
tesbit döneminde görülen sadece merfû
hadisleri yazma düþüncesinden mevkuf ve
maktû rivayetleri derleme anlayýþýna ge-
çildiðini göstermektedir. Cüzde herhangi
bir konu ayýrýmý yapýlmamýþ, ulaþýlabilen ri-
vayetler karýþýk yazýlmýþtýr. Cüzdeki hadis-
ler ibadet, ahkâm, ahlâk ve siyer gibi fark-
lý konularla ilgilidir. Maktû olan rivayetler-
de de senedler zikredilmiþtir. Tesbit döne-
minde neredeyse hiç kaydedilmeyen Hz.
Peygamber’in fiillerine dair bilgiler bu cüz-
de kayýt altýna alýnmýþtýr. Cüzde dikkat çe-
ken hususlardan biri de hadislerin çoðu-
nun sebeb-i vürûdu ile veya içinde geçti-
ði olayla birlikte zikredilmesidir. Tesbit dö-
neminin aksine tedvîn döneminde kaydedi-
len rivayetlerde tek bir sahâbîye baðlý ka-
lýnmamýþ, deðiþik sahâbîlerden gelen riva-
yetler yazýlmýþtýr. Ebü’l-Yemân’ýn cüzün-
de baþta Ebû Hüreyre olmak üzere Hz.
Ebû Bekir, Âiþe, Ümmü Habîbe bint Ebû
Süfyân ve Hiþâm b. Hakîm gibi sahâbîler-
den rivayetler yer almaktadýr. Tedvîn faali-
yetinin tamamlanmasýndan sonra tasnif
dönemine geçilmiþ, hadisler konularýna ve-
ya râvilerine göre tasnif edilmeye baþlan-
mýþtýr. II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýna doðru
hýzla yaygýnlaþan tasnif faaliyetinde Zeyd
b. Ali, Ýbn Cüreyc, Ma‘mer b. Râþid, Ýbn

Bunu ilk farkeden ve bu konuda teþeb-
büse geçen Halife Hz. Ebû Bekir olmuþ,
Kur’an’ýn toplanmasý iþini tamamladýktan
sonra hadisleri derlemek için bir çalýþma
baþlatmýþtýr. Hz. Âiþe’den nakledildiðine
göre Ebû Bekir bir gece 500 civarýnda ha-
dis ihtiva eden sahîfesini yakmýþtýr. Bunun
sebebini soran Âiþe’ye sahîfesinde güve-
nilir kimselerden aldýðý hadislerin bulundu-
ðunu, ancak bunlarýn Hz. Peygamber’in
sözlerini onun aðzýndan çýktýðý þekilde nak-
ledip etmediklerini bilemediðini belirtmiþ,
bunun sorumluluðunu üzerine almaktan
çekindiðini söylemiþtir (Zehebî, Te×kire-
tü’l-¼uffâ¾, I, 5). Tesbit döneminde iþittiði-
ni kaydetme düþüncesi Resûl-i Ekrem’in
vefatýndan sonra bazý sahâbîler için ken-
disinin iþitmediði, fakat baþka sahâbîlerin
naklettiði rivayetleri toplama anlayýþýna
dönüþmüþtür. Hz. Ebû Bekir doðuracaðý
sakýncalarý dikkate alarak tedvînden vaz-
geçmiþ, Hz. Ömer de hadislerin tedvînini
düþünmüþ ve bunu gerçekleþtirmek için
teþebbüse geçmiþtir. Rivayete göre konu-
yu önce ashap ile istiþare etmiþ, onlardan
olumlu cevap alýnca durumu deðerlendir-
miþ, neticede insanlarýn hadisle daha çok
meþgul olarak Kur’an’ý ihmal edeceði en-
diþesiyle o da tedvînden vazgeçmiþtir (Ab-
dürrezzâk es-San‘ânî, XI, 257-258). Hz.
Ömer’in karþý çýktýðý husus sosyal hayatta
pratik deðeri olan, amel edilebilir ve hu-
kukî nitelik arzeden sünen türü rivayetler
yerine amel edilmeyen rivayetlerle mes-
gul olunmasýdýr. Hz. Ömer tedvîn husu-
sunda Ebû Bekir’e göre daha kapsamlý bir
düþünceye sahipti. Ebû Bekir kiþisel gay-
retiyle Resûlullah’tan bizzat duymadýðý ha-
disleri derlemeyi hedeflerken Ömer bu iþi
resmî bir görev gibi düþünmüþ, bundan
dolayý ashabýn onayýný alma ihtiyacýný duy-
muþtur. Bu dönemde hadislerin daha çok
ahkâma dair olanlarý kaydedilmiþ, Resûl-i
Ekrem hâtýralarda henüz canlý bir þekilde
yaþadýðý için onun fiil ve takrirlerinin der-
lenmesi düþünülmemiþtir.

Hz. Ömer’den sonra baþ gösteren siyasî
karýþýklýklar yöneticilerin özellikle hadisle-
rin tedvîni konusuna eðilmesine fýrsat ver-
memiþtir. Resmî anlamda yeni bir tedvîn
teþebbüsünün Emevîler’in Mýsýr valisi Ab-
dülazîz b. Mervân (ö. 86/705) tarafýndan
baþlatýldýðý görülmektedir. Dinî ilimlere il-
gi duyan, özellikle hadis rivayetiyle meþgul
olan Abdülazîz hadislerin tedvîni konusu-
nu resmen ele alan ilk devlet adamý ola-
rak tanýnmaktadýr. Bedir ashabýndan yet-
miþ kiþiyle görüþen Abdülazîz, Humus’ta
yaþayan Kesîr b. Mürre el-Hadramî’ye (ö.
75/694 [?]) bir mektup göndermiþ ve Ebû
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med Hamîdullah, “Hz. Peygamber Zama-
nýnda Hadisin Tedvini” (AÜÝFD, trc. Nafiz
Danýþman, IV/3-4 [Ankara 1955], s. 1-7); R.
Ja’feriyan, “Tadwîn al-Hadîth: A Historical
Study of the Writing and Compilation of
Hadîth” (Al-Tawh¢d, VI/1 [1988], s. 19-35);
Abdülhýdr Câsim Hamâdî, “en-Neþâtü’t-
tedvînî fi’l-hadîsi’n-nebeviyyi’þ-þerîf” (el-
Mevrid, XXX/1 [Baðdad 1423/2002], s. 4-
12); James Robson, “Hadisin Tedvin ve Tas-
nifi” (Fýrat Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi
Dergisi, trc. Musa Erkaya, XII/1 [Elazýð
2007], s. 119-133). Ali Þehristânî’nin Men£u
tedvîni’l-¼adî¦ esbâb ve netâßic (Beyrut
1418/1997) ve Men£u tedvîni’l-¼adî¦
(Kum 1420), Mustafa Kayser el-Âmilî’nin
Kitâbü £Alî ve’t-tedvînü’l-mübekkir li’s-
sünneti’n-nebeviyye (Beyrut 1415/1995),
Muhammed Ali Mehdevî’nin Tedvînü’l-
¼adî¦ (Beyrut 1427/2006) adlý eserlerinde
tedvîn konusu Þîa’nýn bakýþ açýsýyla ele alýn-
maktadýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in tilâvet usullerinden
orta süratte okumayý ifade eden

tecvid terimi
(bk. TÝLÂVET).
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Ebû Züheyr Sâbit b. Câbir (Amsel)
b. Süfyân el-Fehmî

(ö. 540 [?] )

Câhiliye þairi.
˜ ™

Doðu Arabistan’da yaþayan Kays Aylân’ýn
kollarýndan Fehm (Cedîle) kabilesine men-
suptur. Þair hakkýndaki bilgiler masalý an-
dýran rivayetlerden ibarettir. Güvenilir kay-
naklarda annesinin Benî Fehm’den Ümey-
me adlý iyi bir kadýn olduðu ifade edilir.
Kendisine Teebbeta Þerran lakabýnýn veri-
liþ sebebiyle ilgili olarak çeþitli hikâyeler nak-
ledilmiþtir. Bunlardan meþhur olanýna gö-
re þair bir gün koltuðunun altýna bir kýlýç
alýp dýþarý çýkmýþ, komþular annesine böy-
le hiddetle nereye gittiðini sormuþ, o da,
“Bilmiyorum, koltuðunun altýna bir kötü-
lük aldý (teebbeta þerran) ve çýkýp gitti” di-
ye cevap vermiþ, þair o günden sonra bu
lakapla anýlmýþtýr. Bu konuda nakledilen
hikâyelerin II. (VIII.) yüzyýldan sonra orta-
ya çýktýðý anlaþýlmaktadýr. Ýbn Habîb el-
Baðdâdî onun yapmýþ olduðu baskýnlarla
ilgili çok sayýda olaðan üstü hikâyeden söz
eder, fakat ayrýntýlara yer vermez (el-Mu-
¼abber, s. 196-197). Abdülkadir el-Baðdâ-
dî de fantastik özellikleri dolayýsýyla þaþýr-
týcý görünen birçok hikâyeye temas eder
(ƒizânetü’l-edeb, I, 138). Annesi siyahî ol-
duðu için þair “aðribetü’l-Arab” (Araplar’ýn
kargalarý: kuzgunî Araplar) diye tanýnan
zümredendi. Teebbeta Þerran küçük yaþ-
ta iken babasý öldüðünden annesi þair Ebû
Kebîr el-Hüzelî ile evlenmiþ, ancak kendi-
si annesi ve üvey babasýnýn oðullarý ile baþ
edememiþ, hatta Ebû Kebîr onu öldürmek
istemiþ, þair bu sebeple Benî Hüzeyl’e düþ-
man olmuþtur. Þairin kýz kardeþlerinden
Ümeyye, Kureyþ’ten Nevfel b. Esed b. Ab-
düluzzâ ile evlenmiþ, bu evlilikten Kureyþ’in
reislerinden þair Adî b. Nevfel dünyaya gel-
miþtir.

Teebbeta Þerran cesur, zeki, kurnaz, göz-
leri çok keskin ve kulaklarý çok hassas bir
bedevî idi. Yaðma arkadaþý ve dayýsý Þen-
ferâ gibi çok hýzlý koþanlardan (addâûn)
olup atlara ve geyiklere yetiþecek derece-
deki koþuculuðu darbýmesel haline gelmiþ,
onun hakkýnda “iki ayaklý, iki kollu ve iki
gözlülerin en hýzlý koþaný” denilmiþtir (Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî, XXI, 87). Yaðmacýlardan
(saâlîk) olan þair baskýn ve yaðmalarýný ba-
zan tek baþýna, bazan Þenferâ veya baþ-
kalarýyla birlikte yapmýþ, hayatý Benî Hüzeyl
ve Benî Becîle ile mücadele içinde geçmiþ-

Ebû Arûbe, Süfyân es-Sevrî ve Hammâd
b. Seleme önde gelen isimlerdir.

Hadislerin tesbit ve tedvîni Ýslâm’ýn ilk
dönemlerinde baþlayýp II. (VIII.) yüzyýlýn
baþlarýnda tamamlandýðý halde bir kýsým
þarkiyatçýlar hadislerin II (VIII) ve III. (IX.)
yüzyýllarýn ürünü olduðunu ve ortaya çý-
kan ihtiyaçlara göre uydurulduðunu iddia
etmiþtir. Bunlardan Sir W. Muir, II. (VIII.)
yüzyýlýn ortalarýndan önce yazýlý hadis bel-
gesinin bulunmadýðýný söylemiþ, I. Goldzi-
her ve J. Schacht, Emevîler devrinde yay-
gýn olan hadislerin ahlâk, zühd, âhiret ha-
yatý ve siyaset konularýyla ilgili olduðunu,
bu dönemde fýkhî hadis bilinmediðini ileri
sürmüþ, J. Robson, hadislerdeki senedle-
rin II. (VIII.) yüzyýlda uydurma birtakým ha-
disleri sahih göstermek için meþhur isim-
ler kullanýlarak ortaya konduðunu iddia et-
miþtir. Bu iddialar etrafýnda uzun tartýþ-
malar cereyan etmiþ, ancak son zaman-
larda yapýlan ciddi araþtýrmalarla bunlar
çürütülmüþtür (M. Accâc el-Hatîb, s. 249-
254, 375-382; M. Mustafa el-A‘zamî, s. 30
vd., 191-263; Hâkim Ubeysân el-Matîrî, s.
111-177).

Hadiste tedvîn konusu, son iki asýrda
þarkiyatçýlarýn hadislerle ilgilenmeye ve
sünneti eleþtirmeye yönelmesinden son-
ra incelenmeye baþlanmýþ ve çeþitli eser-
ler kaleme alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda Mu-
hammed Zübeyr Sýddîký’nin es-Seyrü’l-
¼a¦î¦ fî târîÅi tedvîni’l-¼adî¦ (Haydarâ-
bâd 1939), Muhammed Accâc el-Hatîb’in
es-Sünne šable’t-tedvîn (Beyrut 1400/
1980), Muhammed Mustafa el-A‘zamî’-
nin Dirâsât fi’l-¼adî¦i’n-nebevî ve târî-
Åi tedvînih (Beyrut-Dýmaþk 1400/1980),
Tayyib Selâme’nin et-Tašyîd ve’t-tedvîn
li’l-¼adî¦ beyne’l-müslimîn ve’l-müs-
teþriš¢n (Tunus 1983), Abdülmehdî b. Ab-
dülkadir b. Abdülhâdî’nin es-Sünnetü’n-
nebeviyye: Mekânetühâ, £avâmilü be-
šåßihâ, tedvînühâ (Kahire 1989), Ahmed
Abdurrahman es-Süveyyân’ýn Øa¼âßifü’½-
½a¼âbe ve tedvînü’s-sünneti’l-müþer-
refe (baský yeri yok, 1410/1990), Muham-
med b. Matar ez-Zehrânî’nin Tedvînü’s-
sünneti’n-nebeviyye neþßetühû ve te-
¹avvünühû (Riyad 1417/1996), Hâkim
Ubeysân el-Matîrî’nin TârîÅu tedvîni’s-
sünne ve þübühâtü’l-müsteþriš¢n (Kü-
veyt 2002), Ýbrâhim Fevzî’nin Tedvînü’s-
sünne (Beyrut 2002) ve Muhammed Sa-
lih Ekinci’nin Hüccet Deðeri ve Tedvin
Açýsýndan Sünnet (çev. Metin Yiðit, Ýs-
tanbul 2004) adlý eserleri zikredilebilir. Bu
konuda Salih Þengezer yüksek lisans ça-
lýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.). Konuyla ilgili
makalelerden bir kýsmý þunlardýr: Muham
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