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Öz
Hadis tarihinin en temel konularından biri, hadislerin hangi dönemde yazıya
geçirilmeye başlandığı ve ne zaman tedvin edildiği meselesidir. Hadislerin
yazılmasını hem teşvik eden hem de yasaklayan rivayetlerin varlığı, kitâbet
olgusunun Hz. Peygamber döneminde başlayıp başlamadığı konusunda hadis
âlimleri arasında bir görüş ayrılığı meydana getirmiştir. Buna benzer bir görüş
ayrılığı hadislerin ne zaman tedvin edilmeye başlandığı hususunda yaşanmıştır.
Kaynaklarda, tedvinin Hz. Ebū Bekr ve Hz. Umer’in halifelikleri döneminde
gündeme geldiği ve her ikisinin de diğer bazı sahâbîler gibi bu işle yakından
ilgilendiği yönünde rivayetler yer almaktadır. Bu makalede, bu türden rivayetler,
sened ve metin açısından tahlil edilmekte ve bunların ne ölçüde geçerli oldukları
tartışılmaktadır.
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Abstract
An Analysis of Riwāyas Concerning Abū Bakr’s and Umar’s Approaches to
Hadith Compilation
The question of when the hadiths began to be recorded and compiled is one of the
major issues of the history of hadith. The fact that there are riwāyas (transmitted
reports) which both encourage and forbid the recording of hadith caused a split
between hadith scholars over whether or not the kitābah (writing/recording) of
hadiths began at the time of the Prophet Muhammad. One can also find a similar
disagreement about when the hadiths began to be compiled. Some riwāyas in
sources have it that compilation of hadiths was first brought up during the caliphates
of Abū Bakr and Umar and both caliphs took interest in this idea along with some
other companions. This article examines these riwāyas in terms of the sanad (the
chain of narration) and the matn (the text of the hadith), and discusses the validity of
such reports.
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