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Hadis ravilerinin dini
ve ilmi yönden
tenkidini konu edinen ilim.
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Tanımı, Önemi ve Hükmü. Cerh kelimesi sözlükte maddi veya manevi olarak "yaralamak" demektir. Hadis ıstıla
hında ise hafızası kuwetli ve dikkatli bir
alimin, fısk* ve yalancılık gibi kendisinde bulunan veya güvenilir ravilerin rivayetine muhalefet etmek gibi rivayetinde yer alan bir kusurundan dolayı hem
kendisinin hem de rivayetinin reddedilmesidir. Raviye böyle bir kusuru nisbet
eden kimseye carih, kusurlu kişiye de
mecrüh denilir. Ta'dil sözlükte "ılımlılık,
dürüstlük; gönülde doğru olduğuna dair
kanaat beliren şey" anlamına gelen adi
veya adalet kelimesinden türemiş bir
masdar olup "düzeltmek. doğru hüküm
vermek, tezkiye etmek" demektir. Hadis terimi olarak da "raviyi, rivayetinin
kabulünü gerektiren sıfatlarla nitelemek"
manasını taşır. Raviyi böyle sıfatlarla niteleyene muaddil, adalet sahibi olduğu
söylenen kimseye adi veya adil denir.
Cerh ve ta'dTI ise birtakım özel lafızlar
kullanarak rivayetlerinin kabulü veya
reddi yönünden ravilerin hallerinden ve
haklarında kullanılan lafızların mertebelerinden bahseden bir hadis ricali ilmidir. Kaynaklarda bu ilmi ifade etmek
üzere "rivayeti kabul veya reddedilecek
raviler ilmi" (ma'rifetü men tükubbile rivayetühG ve men türaddü), "sağlam ve zayıf
raviler ilmi" (i lmü's-sikat ve'd-duafa '), "zayıf ve terkedilmiş raviler ilmi" (ilmü'dduafa' ve'l-metrükfn), "ravilerin sahip olması gerekli olan nitelikler ilmi" (ma'rifetü evsafi'r-ruvat), "raviler terazisi ilmi"
(i lmü mfzani'r-rical) ve "rica! tenkidi ilmi"
(i lmü nakdi'r-rical) gibi adlar da kullanıl 
mıştır.

Cerh ve ta'dTI ilmi. hadisin iki ana kıs
biri olan ve aslında sağlam hadis metnine ulaşma amacının gerçekleş
mesinde bir araç sayılan isnadın kontrol
mından

394

sistemidir. Bu sistem sayesinde hadis
nakledenlerin dini ve ilmi ehliyetleri, dolayısıyla rivayetlerinin sağlamlığı ortaya
çıkar. Bu sebeple İbnü'I - Medini. hadis ricalini bilmeyi ilmin yarısı olarak kabul
etmiştir. "Falan zayıftır, filan yalancıdır"
şeklindeki tenkitlerinden rahatsız olan
Muhammed b. Bündar ei-Cürcanrye Ah med b. Hanbel'in. "Peki sen susarsan.
ben konuşmazsam cahiller hadisin sağ
lamını sakatından nasıl ayırt edecekler?"
demesi bu ilmin önemini ifade etmektedir.
Temel İslami ilimierin büyük ölçüde
nakle dayanması sebebiyle cerh ve ta'dTI
ilmine ait kurallar kıraat. fıkıh, tarih, dil
ve edebiyat gibi ilim dallarında da kullanılmıştır. Fıkıhta uygulama alanı bulan
cerh ve ta'dTI. İslam muhakeme usulünün önemli bir konusu olan şahitlik müessesesinde "şahitlerin tezkiyesi" adıyla
yer almaktadır. Adil, hür ve dikkatli olması şart koşulan şahidin bu özelliklere
sahip olup olmadığı, fıkıhta cerh ve ta'dTI
yerine kullanılan tezkiye usulü ile anlaşılmaktadır.

Hadiste çok önemli bir yeri olan raviler tarihi, başlangıçta siyer. megazi veya cihad adını taşıyan bablar halinde hadis edebiyatı içinde yer alan İslam tarihinin bir kolu idi. Bu sebeple İbn Main,
İbnü'l-Medini ve Buhari gibi alimler hadis ricali ile ilgili eserlerine "tarih" adını
vermişlerdir. Hadisçilerin cerh ve ta'dTI
metotları büyük ölçüde tarih ilminde de
kullanılmış, mesela hadis ravisinde aranan adalet ve zabt şartı tarihçide de
aranmıştır. Fakat tarih ilminde bu metotlar hadis ilminde olduğu kadar başa
rılı bir şekilde kullanılamamıştır.
Arap dili ve edebiyatı alimleri, dil kaynağının sıhhatini ve bu kaynaktan nakilde bulunanların ehliyetlerini tesbit ederken cerh ve ta'dTI metodunu geniş biçimde kullanmışlar. dille ilgili malzemeleri
topladıkları kimselerin doğru sözlü, güvenilir ve adil olmalarını şart koşmuşlar,
bu amaçla dil ve edebiyat alimlerinin tenkide tabi tutulduğu tabakat kitapları
telif etmişlerdir.
Gıybet olduğu gerekçesiyle ravilerin
cerhedilmesine karşı çıkanlar da olmuş
tur. Halbuki Allah Teala şahitterin adil
ve güvenilir olmasını (bk. ei-Bakara 2/
282) ve fasığın verdiği haberin doğrulu
ğunun araştırılmas ı nı (b k. ei-HucuriH 49 1
12) emretmiş , Hz. Peygamber de bazı şa
hıslar hakkında cerh ve ta'dTI ifadeleri
kullanmıştır. Mesela kendisini ziyaret etmek isteyen bir kişiyi, ·o kabilesinde kö-

tü olarak tanınan biridir" (Buhari, "Edeb",
38; Ebu Davüd, "Edeb", 5ı diye yermiş,
Abdullah b. Ömer'i de, "Ne iyi adamdır.
salih kişidir" (Buhari. "Mena.Jpb", 19 ; Müslim. "Feza'il", 139. 140) diyerek övmüş
tür. Sahabiler de rivayetleri Kur'an ve
Sünnet'in koyduğu esaslar içinde doğru
olarak tesbit etmek amacıyla son derece dindar kimseleri bile gerektiğinde
cerhetmekten kaçınmamışlardır. Zira
haberler, akıllı ve sözüne güvenilir kimseler tarafından nakledildiği takdirde
delil olarak kullanılabilir. Kişinin akıllı
ve güvenilir olup olmadığı ise ancak tenkitle anlaşılır. Ayrıca dünya işleri için bile şahitterin mutlaka tezkiye edilmesi
gereği, dinin kaynaklarından biri olan
hadisleri hata ve yalana karşı korumak
için ravilerin cerhedilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koyar. Yahya b. Said eiKattan'ın, "Kendilerini tenkit ettiğim
kimselerin bana düşman olması, 'Yalana karşı hadislerimi niçin korumadın?'
diyerek Resülullah'ın düşman olmasın
dan iyidir" demesi, hadis alimlerinin ehliyetsiz ravileri cerhetmenin haram olan
gıybete girmediği kanaatinde oldukları
nı göstermektedir.
Tarihçesi. Cerh ve ta'dTI ilminin doğu
ve daha sonra ayrı bir ilim haline
gelişinin başlıca sebepleri. insan zaafları ve hadis uydurmacılığı hareketidir. İn
sanın zaaflarından olan unutma ve yanılma, zaman zaman hadis rivayet edenlerde de görülmüştür. Öte yandan "fitne" diye anılan, Hz. Osman'ın şehid edilmesiyle başlayıp Hz. Ali ile Muaviye arasında devam eden ve hadis uydurmacı
lığını başlatan olaylar, ravilerin sıkı bir
denetime tabi tututmasını gerekli kıl
mıştır. Hadis uydurmacılığının cerh ve
ta'dTie kazandırdığı bu yeni boyutu İbn
Sirin (ö 110/ 728) şöyle açıklamaktadır :
"Önceleri isnad aranmazdı. Ancak fitne
ortaya çıktıktan sonra ravilerin adları
sorulmaya başlandı . Böylece sünnet ehli olanların hadisleri alınır, bid'at ehlinin
hadisleri terkedilirdi". İbn Abbas da hadislere yalan karıştınlmadan önce Hz.
Peygamber' den bir söz nakledildiğinde
gözlerini dört açıp kulak kesildiklerini,
fakat insanlar doğru yanlış ayırımı yapmaksızın duydukları her şeyi nakletmeye başladıktan sonra sadece bildikleri rivayetlere kulak verdiklerini söylemiştir.
Bu husus, cerh ve ta'dTI hareketinin hadis ravilerine yönelik ve giderek sisteml eşen bir ilim haline gelmesinde hadis
uydurma teşebbüslerinin önemli rolü olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber
şunun
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devrinde ise ashabın, hadisleri her türlü sahtelikten uzak tutmada gösterdikleri titizlik sebebiyle birbirlerinden duydukları rivayetleri bizzat Peygamber' e
sormaları gayet sınırlı bir çerçevede kalmaktaydı .

Hz. Peygamber'in vefatından sonra
devlet idaresini üstlenen Hz. Ebu Bekir,
Hz. Ömer ve Hz. Ali devirlerinde de cerh
ve ta'dil faaliyetlerinin büyük ölçüde haberin d oğruluğunu tekit gayesiyle sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Kur'an ve
Sünnet'i en iyi bilen sahabilerden olmasına rağmen Hz. Ebu Bekir, düşülmesi
muhtemel hatalara karşı, ninenin torunundan alacağı mirasla ilgili hadiste olduğu gibi. gerektiğinde raviden rivayetine dair şahit getirmesini istemiş , bu
sebeple kendisi, Hakim en-Nisaburi ve
Zehebi tarafından ravi hakkında ilk araş
tırma yapan münekkit sayılmıştır.
Hz. Ömer de rivayet esnasında farkında olmadan fazla veya eksik bir şey
söyleyerek daha sonra gelenlerin bunları hadis diye rivayet edip dinde tahrife sebebiyet verebilecekleri endişesiyle
hadis rivayetinde sertliğe varan bir hassasiyet göstermiştir. Bazı sahabilerden
rivayetlerine dair şahit istemesi yanın
da çok hadis rivayet edenleri uyarmış,
lrak'a gönderdiği heyetten gittikleri yerlerde az hadis rivayet etmelerini istemiş
tir. Hatta fazla hadis rivayet ettikleri gerekçesiyle Abdullah b. Mes'ud, Ebü'dDerda, Ebu Zer ve Ukbe b. Amir el-Cüheni gibi sahabileri Medine'de alıkoydu
ğu rivayet edilmiş, ancak İbn Hazm bu
rivayetin asılsız olduğunu ileri sürmüş
tür (el·if:ıkam, II, 139) Hz. Ömer, hadis rivayeti konusunda ashabı bu derece sıkı
kontrol altında tutması sebebiyle, İbn
Hibban ta rafından raviler hakkında geniş ve ayrıntılı araştırma yapan ilk münekkit olarak kabul ed il miştir.
Rica! t enkidinde kendisine has bir yol
takip eden Hz. Ali de selefieri gibi hadis
rivayetinde ihtiyatlı davranmış , "Resulullah'a yalan isnat etmektense gökten
düşmeyi tercih edeceğini" belirtmiş ve
ravileri, rivayetlerini Hz. Peygamber'den
duyduklarına dair yemin ettikleri takdirde onayiayacağını söylemiştir. Bu metoduyla Hz. Ali önde gelen sahabi münekkitler arasında yer almıştır. Hulefa-yi Raşidin' den başka İbn Abbas, Abdullah b.
Selam. Ubade b. Samit. Enes b. Malik ve
özellikle de Hz. Aişe ravileri tenkit etmiş
lerdir. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in hadis rivayetinde gösterdikleri titizlik ve
aldıkları sıkı tedbirlerin amacı, kendile-

rine hadis nakledenlerin yalancı lığından
için onların hadis rivayet etmelerine engel olmak değil , hadis
rivayetinde insan tabiatından kaynaklanan hataları önlemek veya asgariye indirmek. ayrıca fetihler sebebiyle hızla
genişlemeye başlayan islam coğrafya
sında bulunan islam düşmanlarının, münafıkların ve mürtedlerin, maksatlarına
uygun hadisler icat etme ihtimali gibi
dıştan gelebilecek düşmanca davranış
lara karşı koymaktır. Çünkü bu dönemde hiçbir sahabinin diğerini kasıtlı olarak yalan söylemekle itharn ettiği vaki
değildir. Sera b. Azib, sahabeden hadis
duyanların bu hadisleri duymayanlara
ilettiğini, fakat onların yalan söylemediğini belirtmiştir. Enes b. Malik, naklettiği bir hadisi Resulullah'tan bizzat işi
tip işitınediği kendisine sorulduğunda
kızmış , "Biz birbirimize yalan söylemezdik" demiştir. imran b. Husayn ise kesinlikle hadis uydurmadıklarını, fakat
farkına varmadan bazı hatalara düştük
lerini itiraf etmiştir. Hz. Ömer, rivayetlerine dair kendilerinden şahit istediği
Ebu Musa el-Eş'ari ile Übey b. Ka'b'a,
bu davranışıyla on l arı yalancılıkla itharn
etmediğini söylemiş , ancak ResOlullah'tan hadis nakletmenin zor bir iş olduğunu, insanların bu rivayetlere dayanarak yanlış bir harekette bulunmaların
dan endişe ettiği için bu yola başvurdu
ğunu belirtme ihtiyacını duymuştur. Hz.
Ali'nin ravilere yemin teklif etmesi de
onları yalancı kabul ettiği için değil rivayetlerinde gevşek davranmalarına engel olmak içindir.
şüphelendikleri

Hz. Osman'ın şehid edilmesiyle başla
devam eden iç karışıklıklar. hadis ravilerinin daha dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektirmiş ve o zamana kadar pek aranmayan isnad uygulamasını
zorunlu hale geti rm i ştir. Böylece meselenin odak n o ktasın ı oluştura n i s na dın
ortaya çıkması ile cerh ve ta'dil faaliyetleri belirginleşerek daha sistemli bir merhaleye ulaşmıştır.
yıp

Ashap devrinde görülen tenkitlerin
sebebi genellikle unutkanlık, yanılma ,
hadisi iyi aniayarnama veya iyi ezberleyememe gibi zeka ve kabiliyet farklılı
ğından doğan tabii hatalardır. Bununla
birlikte bazı sahabilerin nadiren de olsa
"yalan" (kizb) kelimesini kullanarak birbirlerini tenkit ettikleri görülmektedir.
Ancak konuyu öncelikle dil yönünden ele
alan hadis alimleri. yaygın olarak ·yalancılık " anlamında kullanılan kizb kelimesinin "hata ve yanılma " manasma da gel-

diğini

tesbit

etmişlerdir.

Baci, Mecdüddin

İbnü'l-Esir, Takıyyüddin İbn Teymiyye,

İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Hacer el-Askalani ve Bedreddin el-Ayni gibi alimler
bu kanaati paylaşmaktadırlar. Diğer taraftan İbn Abdülberr 'in de belirttiği gibi ashap ve ulema arasında cereyan eden
bu gibi sözler, kızgınlıkla söylenen sözler olarak da kabul edilebilir.
Hz. Peygamber'in vefatı ile başlayıp
yaklaşı k 1SO (767) yılına kadar devam
eden tabiin dönemi ravileri, rivayet ettikleri hadisleri iyi anlayan ve ezberleyen güvenilir ve doğru sözlü kimseler
olduğu için aralarında tenkide uğrayan
ların sayısı azdır. Bununla birlikte içlerinde hatasından dolayı tenkit edilenler
yanında Harici, Şii ve Kaderi fırkalarının
elebaşısı olan bid ' atçılar da vardır. ll.
(VIII.) yüzyılın ortalarına kadar hayatta
olan orta ve küçük yaşlı tabiiler içinde
zabt ve adalet yönüyle de cerhedilmiş
ravilerin sayısı giderek artmıştır. Ashabın tenkit metodunu örnek alan tabiin
münekkitleri arasında Said b. Müseyyeb (ö 94 / 713). Ebu Selerne b. Abdurrahman b. Avf, Ubeydullah b. Abdullah
b. Utbe, Urve b. Zübeyr, Süleyman b. Yesar, Said b. Cübeyr. İbrahim en- Nehai,
Harice b. Zeyd b. Sabit. Tavus b. Keysan.
Şa ' bi, Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir. Salim b. Abdullah b. ömer, Hasan-ı
Basri, İbn Sirin, Ata b. Ebu Rebah, İbn
Şihab ez-Zühri, Eyyub es-Sahtiyani, Yahya b. Said el-Ensari, Hişam b. Urve ve
A'meş'i (ö 148/ 765) saymak mümkündür.
Tabiin devrinde de şifahi olarak yürütülen cerh ve ta'dil faaliyetleri müstakil
bir ilim halini alacak şekilde gelişmemek
le beraber yaşanan çekişme ve kargaşa
ortamı, bu neslin ağır bir tenkitçilik yükünü omuzlamasını gerektirmiştir. Bu
dönemdeki tenkitç iliğin en önemli özelli ğ i , Hz. Peygamber' in hadislerini siyasi
ve itikadi amaçlarla kullanma girişimle
ri karşısında ravinin zabt yanında adalet yönüyle de tenkide tabi tutulmasıdır.
ll. (VIII.) yüzyılın ortalarından itibaren
başlayan tebeu't-tabiin devriyle hadis
tenkitçiliği yeni bir safhaya girmiştir. Bu
dönemde islam coğrafyasında değişik
merkezlerde tenkitçilik ekaileri daha da
belirginleşmiş , hadis rivayetiyle uğraşan
lar çoğaldıkça tenkide uğrayanların sayısı da artmış ve pek çok münekkit hadisçi yetişmiştir. Bid'at, taassup, felsefe ve ilhad* hareketlerinin yaygınlaşma
sıyla hadis uydurmacılığı da artmıştır.
Daha önceki devirle kıyaslanmayacak de-
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recede

yaygınlaşıp

önem kazanan ilim
münekkitlerin belli bir yörede kalmayıp bütün ilim merkezlerini
dolaşarak sened ve ravi soruşturması
yapmasına zemin hazırlamış, bu sebeple de dönemin münekkitleri belli bir bölgenin ravileri hakkında değil genel olarak bütün raviler hakkında kanaat beyolculukları ,

lirtmişlerdir.

Tenkit faaliyetleri tebeu't-tabiin döneminde tedvin edilmeye başlanmış ve
ilk defa Basra'da Yahya b. Said el-Kattan cerh ve ta'dil ile ilgili sözlerini yazılı
olarak bir araya getirmiştir. Bu dönemde ravi tenkidiyle uğraşan alimler arasında Küfe'de Süfyan es-Sevri, Veki' b.
Cerrah, Basra'da Şu ' be b. Haccac ve Abdurrahman b. Mehdi, Horasan'da Abdullah b. Mübarek. Medine'de Malik b. Enes
ve Süfyan b. Uyeyne, Dımaşk'ta Abdurrahman el-Evzai ve Mısır'da Leys b.
Sa'd'ın adları zikredilebilir. Bunlardan,
kendilerini tenkitçiliğe adamış olan Yahya b. Said el-Kattan ile İbn Mehdi'nin
tenkidine uğrayanların rivayetleri kesinlikle reddedilmiş, iyi kabul ettikleri de
güvenilir ve makbul sayılmıştır.
Cerh ve ta'dil faaliyetlerinin müstakil
bir ilim olarak kabul edilmeye başlandı
ğı tebeu't-tabiin dönemi 220 (835) civarında sona ermiş, bunu takip eden yıl 
larda İbn Sa'd ile (ö . 230 / 845) başlayan
ve aynı yüzyılın son çeyreğine kadar devam eden zaman dilimi, mütehassıs eleman ve eser tasnifi bakımından bu ilmin
altın çağ ı sayılmıştır. Bu dönemde Ahmed b. Hanbel ve Buhari'nin temsil ettiği iki tabaka bu sahadaki gelişmelerin
zirvesidir. Aynı devrede genellikle tarih,
tabakat, ile!, ma'rifetü'r-rical ve sualat
gibi adlarla, önceki münekkitlerin tenkit ve ictihadlarını da ihtiva edecek şe
kilde cerh ve ta'dil eserleri telif edilmiş,
ayrıca cerh ve ta'dil ilminin genel kuralları ve kendine has lafızları teşekkül etmiştir. Yahya b. Main, Ali b. Medini ve
Ahmed b. Hanbel başta olmak üzere İbn
Sa'd, Ebü Hayseme Züheyr b. Harb, EbQ
Bekir b. EbQ Şeybe, İshak b. Rahuye ve
Amr b. Ali el-Fellas gibi alimler bu devrin ünlü münekkitlerindendir. Daha sonraki devrin önde gelen tenkitçileri arasında Abdullah b. Abdurrahman ed-Darimi (ö 255 / 868), Buhari, Zühli, EbQ İs
hak el-Cüzcani, Ebü'l-Hasan el-İcli. Müslim b. Haccac, EbO Zür'a er- Razi, Ebu
DavOd es-Sicistani, Baki b. Mahled, EbO
Hatim er-Razi, Ebu fsa et-Tirmizi, EbO
Zür'a ed-Dımaşki, İbrahim el -Harbi, İbn
EbO Asım, Abdullah b. Ahmed b. Han-
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bel, EbO Bekir el -Bezzar, Salih Cezere,
Ebu Bekir el-Firyabi, Nesai, Ebu Ya'la
el-Mevsıli, İbnü'l-CarOd , İbn Cerir et-Taberi, İbn Huzeyme. EbO Ca'fer el-Ukayli,
İbn EbO Hatim er -Razi, İbn Hibban, Taberani, İbn Adi el-Cürcani, EbQ Bekir
Ahmed b. İbrahim el-İsmaili, Ebü'l-Feth
el-Ezdi, EbQ Ahmed Hakim el-Kebir ve
Darekutni (ö 385 / 995) gibi münekkitler yer alır.
Cerh ve ta'dile dair orijinal çalışmalar
IV. (X.) yüzyılın sonlarına doğru büyük
ölçüde tamamlanmış, daha sonraki çalışmalar genellikle önceki eserler üzerinde cem' ve ihtisar şeklinde yürütülmüştür. Bunun en önemli sebebi hadis
külliyatı tasnifinin sona ermesi. ravilerin durumlarının açıklığa kavuşmuş ölmasıdır. Cerh ve ta'dTI çalışmalarında daha çok taklit karakterinin hakim olmaya başladığı V. (Xl.) yüzyılda Hakim enNisabOri (ö 405 / 1014), İbn Ebü'l -Fevaris, EbO Bekir el -Berkani, EbO Zer el-Herevi, Ebu Ya'la el-Haım. Ebu Bekir el-Beyhaki, İbn Hazm, İbn Abdülber en - Nemeri, Hatili el-Bağdadi. Ebü'l-Velid el - Baci, İbn MakOla diye tanınan Ali b. Hibetullah (ö 475 1 ı 082) gibi münekkitler yetişmiştir. Daha sonraki devirlerin tanın
mış münekkitleri arasında Kadi İyaz (ö.
544 / ı 149), Ebü'l-Kasım İbn Asakir, Ebu
Tahir es-Silefi. İbn Beşküvaı. Ebu Musa
el -Medini, Ebu Bekir el-Hazimi, İbnü'l 
Kattan el-Mağribi, İbnü's - Salah, Münziri, Takıyyüddin İbn Dakiku'l -fd. Takıy
yüddin İbn Teymiyye, Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi, Zehebi, Zeynüddin el lraki, İbn Hacer el-Askalani, Bedreddin
el-Ayni, Sehavi ve SüyOti {ö . 9 11/ 1505)
sayılabilir. Bu münekkitler, ya Yahya b.
Main ve İbn EbO Hatim er- Razi gibi bütün ravileri veya Malik b. Enes ve Şu'be
b. Haccac gibi ravilerin çoğunu, yahut da
Şafii ve İbn Uyeyne gibi gerektiğinde bazı ravileri cerh ve ta'dile tabi tutmuşlar
dır. Tenkit tarzı itibariyle bir kısmı ta'dTIde aşırı temkin ve hassasiyet göstererek
basit bir iki hatasından dolayı raviyi hemen cerhetme yolunu tutmuş , bazıları
ılımlı hareket etmiş, bazıları da tenkitte
oldukça gevşek davranmışlardır.
Cerh ve Ta'dil Konuları. A) Münekkit Açı
Hadis alimleri, cerh ve ta'dTI ile
uğraşacak münekkitlerin bilgili, doğru
sözlü, tarafsız, iyi niyetli, cerh ve ta'dTI
sebepleriyle cerh ve ta'dil lafızlarının anlamını bilen. takva sahibi kimseler olmasını şart koşmuşlardır. Bu temel şartlar
yanında tenkitte ölçülü ve ılımlı olmayı,
ravinin cerhiyle birlikte varsa iyi yönlerisından.

ni de belirtmeyi ve gerektiğinde gereği
kadar cerhetmeyi tenkitçiliğ i n adabın
dan saymışlardır. Güvenilir olmayan bir
münekkidin adil bir raviyi cerhedemeyeceği, adil ve dikkatli olmayanın cerh
ve ta'dilinin kabul edilemeyeceği, hangi
sebeple olursa olsun tutuculuktan, kin,
öfke ve rekabet duygusundan kaynaklanan tenkitlerin geçerli sayılamayacağı
belirtilmiştir. Ali b. Medini. bu konunun
dini ilgilendiren çok önemli bir mesele
olduğunu ifade ederek kendi babasının ,
Ebü DavQd ise oğlunun hadis rivayetinde zayıf olduğunu söylemekten çekinmemiş, Zeyd b. EbQ Üneyse de kardeşi
Yahya'yı yalancı diye cerhetmek suretiyle en güzel tarafsızlık örneğini vermiş
tir. Münekkidin ayrıca diğer münf;)kkitlerin özel olarak kullandıkları tenkit lafızlarını iyi bilmesi, böylece cerh amacıyla söylenınemiş bir ifadeyi cerh manasında anlama hatasına düşmemesi gerekir. Tenkitçilerin tenkit lafızları üzerindeki ihtisasının iyi araştırılması gerektiğini belirten Taceddin es-Sübki, cerh ve
ta'dil lafızlarının ifade ettiği manaları,
özellikle örflere göre anlamı değişen,
bazan övgü bazan da yergi ifade eden
lafızları iyi bilmenin ancak ilimle bütünleşmiş kimselerin erişebileceği zor bir
sanat olduğunu söylemiştir. Diğer taraftan münekkit raviyi uygun mertebeye
yerleştirirken aşırılığa kaçmamalıdır.

ni

açıdan

Di-

cerhine ihtiyaç bulunmayanları cerhetmek veya ravinin kusurlarını
gereğinden fazla sayıp dökmek, hatta
sadece bir kusuru ile cerhi mümkün ve
yeterli iken daha başka kusu rlarını ortaya çıkarmak gibi davranışlarla İslami
tenkit zihniyetine ve ahlaka aykırı davranmamalıdır. Bundan dolayı Şafii, Buhari ve Ebu Hatim er-Razi gibi münekkitler tenkitlerinde kırıcı olmamaya özen
göstermişlerdir. Münekkitlerin söz konusu hatalara düşebilecekleri dikkate
alınarak cerh ve ta'dillerin kabulünde
temkinli davranılmalıdır. Münekkidin cerhini kabule engel bir sebep bulunabileceği düşüncesiyle bazı münekkitlerin sözüne dayanarak ravilerin hemen cerhedilmemesi ve konu üzerinde titizlikle durulması gerektiği belirtilmiştir. Ünlü bir
bilgin veya önde gelen bir hadisçi olsa
bile her carihin her ravi hakkındaki sözü dikkate alınmamalıdır. Zira bir raviyi
cerheden kimsenin bizzat kendisinin cerhedilmiş olması, tenkitlerinde aşırı müsamahakar veya katı davranması, yahut
tarafgirlik, taassup, kin, haset ve düş
manlık gibi sübjektif unsurlara yer ve-
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rerek cerh sebebi sayılmayan davranış
larla raviyi tenkit etmesi mümkündür.
B) R<'lvi Açısından. Hadis ve fıkıh alimleri, bir ravinin rivayetini kabul edebilmek için onun adalet ve zabt sahibi olmasını şart koşmuşlardır. Adalet ravinin Allah'ın emirlerine uyması, yasaklarından kaçınması, onur kırıcı davranış
lardan uzak durması demektir. Adil bir
kimsenin. durumu bilinmeyen başka bir
şahsın adil olduğunu belirtınesi (tezkiye• ) ravinin adaletini gösterir. Bu işi yapan kimseye müzekkl veya muaddil denir. Ravilerin adaleti genellikle tezkiye
yoluyla tesbit edilir. Ancak hadis ve usul
bilginleri, şehadet ve rivayete bakış açı 
larına göre, tezkiye için gerekli müzekkf
sayısının bir veya iki kişi olması gerektiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazı
ları da bir ravinin hadisinin, cerh edilen
ravilerin hadislerinin bulunmadığı Şa
lıfl}.-i Buly1ri veya Şal}iJ:ı-i Müslim'de
yer almasının o ravi için ta'dTI anlamına
geldiğini söylemişlerdir.

Zabt, ravinin işittiği bir hadisi -aradan
uzun süre geçse de- her türlü değişik
likten koruyarak istendiği anda hatıria 
yıp rivayet edecek şekilde hafızasında
tutabilme yeteneğidir. Hadis alimleri,
ravinin dinen güvenilir olmasını başta
gelen şart olarak ileri sürmüşler, ancak
bunu yeterli görmeyerek dindarlıkları ile
meşhur pek çok ravinin rivayetini ilmi
bakımdan güvenilir olmadıkları gerekçesiyle kabul etmemişlerdir. Ebü'z-Zinad,
Medine'de hepsi de güvenilir olan yaklaşık 100 kişiye ra stladığını, fakat rivayete ehil olmadıkları için hiçbirinden hadis almadığını söylemiştir. imam Malik
de Mescid -i Nebevfde hadis rivayet eden
yetmiş kişiyle karşılaştığını, her birinin
kendisine hazine teslim edilecek kadar
emin olduğunu , fakat rivayete ehil olmadıkları için hiçbirinden hadis almadığını
belirtmiştir. İbnü'I-Mübarek, bir mecliste Abbad b. Keslr'den söz açıldığında dindarlığını över, fakat kendisinden hadis
alınmamasını öğütlerdi.

Ravinin zabt sahibi olup olmadığı, rivayetlerinin sika • ravilerin rivayetleriyle
mukayesesi veya ravinin denenmesiyle
tesbit edilir. Abdurrahman b. Mehdi ve
diğer bazı alimler ravileri zabtlarına göre, hıfz ve itkan sahibi olanlar, bazan yanılsa da hadisleri genellikle sahih olanlar ve çoğu zaman yanılanlar şeklinde üç
katagoriye ayırırlar. Ravilerin bu şekilde
gruplandırılması, adalet gibi zabtın da
değişken bir nitelik olduğunu gösterir.
Bu değişkenlik raviler arasında olabile-

ceği

gibi bir ravinin hayatının farklı devrelerinde bunama ve yaşlılık gibi sebeplere bağlı olarak da meydana gelebilir.
Ravinin zabtının değişmesiyle rivayet ettiği hadisin sıhhat derecesi de değişmek
te ve ona göre adlandırılmaktadır. Sehavı. "hasen lizatihl" olan hadisin ravilerin deki zabtın sahih hadis ravilerindeki
zabttan eksik olduğunu, bundan başka
arada bir fark bulunmadığını ifade etmiştir (ayrıca

bk. ZABT).

C) R<'lvinin Kusurları. İbn Hacer. ravinin
cerhine sebep olan kusurları beşi adalet, beşi de zabt s ıfatıyla ilgili olmak üzere on grupta toplamış ve bunları kusurun ehemmiyet derecesine göre sırala
mıştır. Adalet sıfatıyla ilgili kusurlardan
olan yalancılık, ravinin uydurduğu bir hadisi Hz. Peygamber'e isnat etmesidir.
Hadis rivayetinde kasıtlı olarak yalan söylemek ravinin adaletini yok eden en ağır
cerh sebebidir. Yalancılığı tesbit edilen
ravinin rivayeti bu suçtan tövbe etse bile bir daha kabul edilmez. Hz. Peygamber'e yalan isnat ettiği kesin şekilde bilinmemekle birlikte genel olarak yalancılıkla itharn edilen ravinin rivayeti de
terkedilir (bk. KİZB). Büyük günah işle
rnek veya küçük günah işiernekte ısrar
etmek suretiyle Allah' ın emirlerine uymamak (fısk) ve yalancılığı mubah sayarak mezhebinin propagandasını yapacak
şekilde bid'atçı olmak ravinin adalet sı
fatıyla ilgili kusurlardandır. Ravinin şah
sının veya halinin bilinmemesi de bir kusurdur (bk. CEHALET).
Zabt sıfatıyla ilgili kusurlardan biri ravinin çok yanılmasıdır (bk. GAIAT). Münekkitler kasıtlı olmayan ve aşırılığa kaçmayan hataları hoş görüyle karşılamış
lar, ancak hatada ısrar etmeyi hatadan
daha büyük bir cerh sebebi sayarak böyle bir ravinin bütün rivayetlerinin geçersiz olduğunu ve artık hadisinin yazıla
mayacağını belirtmişlerdir. Rivayet ettiği kitapta yanlışlık olduğunu söyleyenIere hemen inanmak ve kendisine empoze edilen hadisi alıp yazmak (gaflet• ).
"tahdis" kurallarını bilmernekten dolayı
farklı derece ve mertebedeki rivayetleri
veya ravileri birbirine karıştırmak (vehim•) zabtın yetersiz olduğunu gösterir.
Zayıf bir ravinin sika ravilere veya sika
bir ravinin kendisinden daha sika olan
ravilerin rivayetlerine aykırı hadis nakletmesi (muhalefet• ), sika olarak bilinen
bir ravinin akıl ve hafızasında meydana
gelen bozukluk sebebiyle rivayetlerinde
çok hataya düşmesi de (suü'l-hıfz· ) ravi için cerh sebebi sayılır.

D) Cerh ve Ta'dil Sebebinin Açıklanma
Raviler hakkındaki cerh ve ta'diller,
gerekçelerinin açıklanıp açıklanmaması
bakımından ikiye ayrılır. Ehli tarafından
yapılan ve geçerli sebeplere dayanan cerh
ve ta'dillerin kabulünde ihtilaf yoktur.
Gerekçeleri açıklanmayan, "müphem cerh
ve ta'dll" diye adlandırılan tenkitlerin
kabul edilip edilmeyeceği konusunda ise
şu görüşler ileri sürülmüştür: 1. islam
alimlerinin çağuna göre, gerekli şartları
taşıyan münekkidin gerekçesini belirtınediği ta'dll makbul olmakla beraber
böyle bir cerh makbul değildir. Buna göre ravinin adaletini gösteren sebepleri teker teker saymak zor olduğundan
mücmel ta'dilin kabul edilmesi gerekir.
Halbuki cerh için bir tek sebep söylemek kolay ve yeterlidir. Ayrıca cerh sebebi sayılabilecek davranışlar konusunda münekkitlerin aynı fikirde olmayıp
bazılarınca cerh sebebi kabul edilen bir
davranışın diğerlerince cerh sebebi sayılmaması. cerhin gerekçesini açıklama
zaruretini ortaya çıkarmaktadır. z. Yaygın görüşün aksine ta'dTI sebebini açık
lamak gerekir, cerh sebebinin açıklan
ması gerekli değildir. Çünkü genellikle
dış durumuna bakılarak ta'dll edilen ravide ta'dll sebebinin yapmacık davranışlara dayanması ihtimalinden dolayı
ta'dTI gerekçesinin açıklanmasına ihtiyaç vardır. imamü'I-Haremeyn ei -Cüveynı. Gazzali ve Fahreddin er- Razı bu görüştedir. 3. Münekkidin aslında cerh veya ta'dlli gerektirmeyen bir sebebe dayanarak raviyi cerh veya ta'dll etmesi
mümkün olduğu için hem cerhin hem de
ta'dllin gerekçesi açıklanmalıdır. Hatili
el - Bağda d! ve usulcüler bu görüşü kabul etmişlerdir. 4. Cerh ve ta'dll sebeplerini iyi bilen, basiretli, itikadı sağlam
bir münekkidin cerh ve ta'dilin gerekçesini açıklaması şart değildir. Hatili eiBağdadl, Bakıllanı. Zeynüddin el-lraki ve
Ömer b. Raslan ei-Bulkini gibi alimler bu
sı.

görüşü benimsemişlerdir.

E) Cerh ve Ta'dilin Te<'lruzu. Bir ravi haktarzda hem
cerh hem de ta'dll bulunabilir. Böyle bir
durum (tearuz• ). ya aynı münekkidin veya ayrı münekkitlerin tenkitlerinden kaynaklanabilir. Aynı münekkidin tenkitlerinde tearuz olması halinde ictihadında
değişiklik söz konusu olduğu için sonraki tenkidine göre hüküm verilir. Farklı
münekkitlerin bir ravi hakkındaki tenkitlerinde tearuz varsa yaygın görüşe göre ta'dll edenler sayıca çok olsa bile gerekçesi açıklanan cerh. gerekçesi belirkında bağdaştırılamayacak
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kanlık, yanılma

cer'i esas alarak yaptıkları aşağıdaki taksimdir:
A) Ta'dil Lafızları. Birinci mertebe. "Evseku'n-nas" (insanların en güveniliridir), "esbetü'n-nas" (insanların en sağlamıdır). "ileyhi'l-münteha fi't-tesebbüt" (sağlamlığın
zirvesindedir). "la ahade esbete minh" (ondan daha sağ i arnı yoktur). "men mislü fülan" (onun gibisi var mı?). "fülanün la
yüs'elü anh" (falan ravi nasıldır diye sorulmaz), ·ıa a'rifü lehü naziran fi'd-dünya"
(dünyada bir benzerini tanımıyorum). "fülanün asdeku men edrektü mine'l-beşer"
(falanca, insanlar içinde karşılaştığım en doğ
ru sözlü ravidir).
İkinci mertebe. "Sikatün sikatün" (çok
güvenilirdir), "sikatün sebtün" (güvenilir
ve sağlamdır). "sikatün hüccetün" (kendisi güvenilir, hadisi delildir). "sikatün hafı
zun" (sağlam bir hadis hafızıdır). "sebtün
hüccetün" (sağlamdır ve hadisi delildir). "sikatün mutkınün" (güvenilir ve sağlamdır).
"sikatün me'münün". "sebtün hüccetün",
"sahibü hadisin" (çok güvenilir, sağlam ve
rivayeti delil olarak kullanılan bir hadisçidir)
gibi ravinin tam anlamıyla sağlam ve güvenilirliğini gösteren aynı veya farklı ta'dil lafızlarının tekrar edilmesi İbn Hacer'e göre ikinci. Zehebi'ye göre birinci
derece ta'dil ifadeleridir.

Cerh ve Ta'dil Lafızları. Münekkitler,
cerh ve ta'dil ilminin kurallarına göre
tenkit ettikleri kimselerin rivayetlerinin
kabulünü veya reddini gerektiren ictihadi hükümleri ifade etmek üzere bazı
tabirler kullanmışlardır. Bilindiği kadarıyla bu tabirleri ilk defa derleyen ve ifade ettikleri hükümlere göre sınıfiand ıran
müellif İbn Ebü Hatim er-Razi'dir. Onun
tasnifi daha sonraki müelliflerih taksimine de esas teşkil etmiş, Hatib ei-Bağ
dadi, İbnü's-Salah ve Nevevi gibi muhaddisler bu tasnifi olduğu gibi alırken
Zehebi, Zeynüddin el-lraki, İbn Hacer
el-Askalani, Sehavi ve Süyüti bu lafız
ları daha ayrıntılı bir şekilde tasnif etmişlerdir. Bunların içinde en ayrıntılı tasnif Sehavi, Süyüti ve Sindi'nin İbn Ha-

Üçüncü mertebe. "Sikatün", "sebtün".
"keennehü mushafün" (mushaf gibi sağ
lamdır). "hüccetün". "mutkınün". •adlün
hafızun", "adlün zabitün", "imamün" (hadiste liderdir). "mizanün" (hadisin sağ l aml ı
ğını terazi gibi tartar). "kabbanün" (hadisin
sıhhatini kantar gibi tartar), "cihbizün" (hadis uzmanı dır). "farisü'l - hadis" (hadiste
mahirdir) gibi ravinin adalet ve zabtının
tam olduğunu gösteren lafızlardır.
Dördüncü mertebe. "Sadükun" (doğru
sözlüdür). "la be'se bih" veya "leyse bihi
be's" (zararı yok). "hıyarun" (çok iyi bir insand ı r). "hıyarü'l- halk". "hayyirun • (çok
iyi bir insandır). Ravinin tam anlamıyla zabt
sahibi olmadığını gösteren bu lafızlar Zehebi ve lraki'nin sıralamasında üçüncü,
Sehavi'ninkinde ise beşinci mertebede
yer alır.
Beşinci mertebe. "Mahallühü es-sıdk"
(böylesine sadık denebilir). "şeyhun" (rivayeti terkedilmez. fakat tek başına da delil
olmaz). "ile's-sıdkı ma hüve" (hadisi sıh
hatten uzak değildir). "ceyyidü'l-hadis" (hadisi sahih hadise yakındır), "mukaribü'l- hadis" veya "mukarebü'l-hadis" (hadisi şaz
ve münker değildir). "sadükun lehü evham"
(yanlışları çok bir sadGktur). "sadükun yehimü" (yanılır bir sadGktur). "vasatun" veya "şeyhun vasatun" (orta halli bir ravidir).

tilmeyen ta'dile tercih edilir. Ta'dil edenlerin cerhedenlerden fazla olması halinde muaddillerin çokluğu ta'dilin doğru
luğunu, carihlerin azlığı ise cerhin zayıf
lığını göstereceği için ta'dilin tercih edileceğini söyleyenler de olmuştur. Bazı
ları da tearuz halindeki cerh ve ta'dilden
hangisinin tercih edileceğinin tercihe imkan veren bir sebeple anlaşılabileceğini
ileri sürmüşlerdir.
öte yandan bir muhaddisin rivayet ethadisle amel edip fetva vermesi, o
hadisin sahih, ravilerinin de adil olduğu
nu göstermeyeceği gibi amel ve fetvasının rivayetine aykırı olması da söz konusu hadisin sahih ve ravilerinin adil olmadığı anlamına gelmez. Çünkü muhaddisin bir hadisle amel edip fetva vermesi ihtiyat için olabileceği gibi rivayetine
uygun düşen icma ve kıyas gibi başka
bir delile veya tergib ve terhib •e dair
hadislerle arneli caiz görmesine dayanabilir. Ravinin, kendi rivayetiyle amel etmeyip fetva vermemesi de tearuz veya
nesih gibi arnele mani bir halin, yahut
naklettiği habere aykırı olan başka bir
haberin bulunması gibi bir durumdan
kaynaklana bilir.
tiği

Ravilerin rivayet ettikleri hadisleri unutveya yalanlama gibi sebeplerle inkar ettikleri de olmuştur. Hocanın talebesine yaptığı rivayeti inkar
etmesi demek olan bu durumun ravinin
adaletini etkileyip etkilerneyeceği tartı
şılmıştır. Hoca ve talebenin her ikisinin
de sika olması şartıyla hoca rivayetini
kesin bir dille inkar ederse iki kesin ifade çatışmış olur. Bu durumda asıl olan
hocanın sözü dikkate alınarak fer' konumundaki ravinin rivayeti terkedilir. Ancak bu durum ravinin cerhini ve diğer
rivayetlerinin reddini gerektirmez.
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Altıncı mertebe. "Salihu'l-hadis" (hadisi delil olarak kullanılabil i r), "sadOkun inşa
allah" (doğru sözlü olduğunu sanırım), "ercO ennehü la be'se bih" (umarım ki bir zararı yok). "ma a'lemü bihi be'sen" (bir sakıncası olduğunu bilmiyorum). "leyse bi.- baidin mine's-savab" (hadisi sahih olmaktan
uzak değildir). "suveylihun" (hadisi delil olabilir). "makbOiün" (hadisi kabul edilebilir).
"yurva hadisüh" (hadisi rivayet edilebilir).
"yüktebü hadisüh" (hadisi i'tibar• için yazılabilir). "yu'teberu bih" (hadisi i'tibar için
alınabi lir) gibi en hafif cerh lafiziarına yakın ta'dil ifadeleridir.

Bu tasnifte beşinci ve altıncı mertebedeki ta'dil lafızlarını Zehebi ve lraki
dördüncü mertebede, Sehavi ise altıncı
mertebede birleştirmişlerdir.
Sehavi ta'dil mertetelerinin hükmünü şöyle açıklamıştır: "İlk dört mertebedeki lafızlarla ta'dil edilen ravilerin hadisleri delildir. Beşinci mertebede yer
alan, ravinin zabtına işaret etmeyen lafızlarla ta'dil edilenlerin rivayetleri tek
başına delil olamaz; hadisleri i'tibar için
yazılabilir. Haklarında altıncı mertetedeki ta'dillafızları kullanılan ravilerin hükmü beşinci mertebenin de altındadır.
bazılarının hadisi i'tibar için yazıla bilir".
Ahmed Muhammed Şakir de bu lafızla
rı başka bir açıdan değerlendirmiş, ilk
üç mertetedeki lafızlarla ta'dil edilen
ravilerin hadislerinin birinci derecede sahih olup çoğunun ŞaJııiJayn'da bulunduğunu, dördüncü mertetedeki lafızlar
la ta'dil edilen ravilere ait hadislerin Tirmizi'nin "hasen" dediği ikinci derecede
sahih olduğunu, beşinci ve altıncı mertebe lafızlarıyla ta'dil edilenlerin hadislerinin başka tarikierden takviye edilmedikçe merdud sayıldığını, fakat başka
tarikierden desteklenirse "hasen li- gayrihi" derecesine yükseleceğini söylemiştir.
B) Cerh Lafızları. Birinci mertebe. "A'hi makalün" (hakkında söz edilmiştir). "fihi da'fün" (biraz zayıftır), "fi hadisihi da'fün" (hadisinde zayıflık vardır). "ta'rifü ve
tünkiru" (bir bakarsın ma'ruf. bir bakarsın
münker hadis rivayet eder), "leyse bizake'lkaviy" (pek kuwetli değildir) veya "leyse
bi'l-metin" yahut "leyse bi'l-kaviy" (kuvvetli değildir). "leyse bi- hüccetin" (hadisi
delil olmaz). "leyse bi-umdetin" (hadisine
güvenilmez). "leyse bi'l-man;tiy" (hadisleri
hoş değil). "fihi hulfün" (güvenilirliğinde ihtilaf vardır). "taanü fih" veya "tekellemO
fih" (hakkında tenkit vardır). "leyse bi-me·münin" (güvenilir değildir), "li'd-da'fı ma
hüve" (zayıflıktan . uzak değildir). "seyyiü'l hıfz" (hafızası iyi değildir). "leyse yahme-
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dünehü" (onu övmüyorlar). "leyse bi'l-hafiz" (hadis hafızı değildir). "ff hadisihi şey'
ün" (hadisinde hafif bir kusur vardır), "ffhi
cehaletün • (kendisinde meçhullük vardır),
"ffhi edna makalün" (hakkında hafif bir
cerh vardır). "gayruhü evseku minh" (baş
kaları ondan daha güvenilirdir). "mechülün"
(bilinmeyen bir ravidir), "la edri ma hüve"
(kim olduğunu bilmiyorum). "Leyse min ibili'l-kabbab", "leyse min cimali'l-mehamil"
veya "leyse min cemmazati'l- mehamil"
(pek sağlam ve güvenilir değildir) ifadeleriyle "ffhi nazarun" (durumu şüphelidir) ve
"seketü anh" (münekkitler hakkında herhangi bir şey söylememiştir) lafızları, ayrı
ca "leyyinü'l-hadis" veya "fihi lin" (hadisinde gevşek li k vardır) tabirleri en hafif
cerh ifadeleridir. Ancak Buhari "fihi nazar" ve "seketü anh" lafızlarını hadisleri
terkedilen kimseler hakkında kullanır.
Darekutni ise "leyyinü'l- hadis" ve "ffhi
lin" tabirleriyle ravinin adaletini yok etmeyecek çok hafif bir cerhi kasteder.
İkinci mertebe. "Fülanün daifün" (falan ravi zayıftır), "da"afühü" (münekkitler
onun zayıf olduğunu söyl emişlerdir). "hadisuhü münkerun" (hadisi münkerdir), "lehü ma yünkeru" veya "lehü menakiru"
(münker bazı hadisleri vardır), "muztaribü'l-hadis" (hadislerinde dengesizlik vardır),
"vahin" (zayıf bir ravidir). "la yuhteccü bih"
(hadisi delil olmaz).

Üçüncü mertebe. "Rudde hadisüh",
"merdüdü'l-hadis", "reddü hadiseh", "tarahü hadiseh", "muttarahu'l -hadis" veya "matrühu'l-hadis" (hadisini terkettiler),
"irmi bih" (kaldır at), "la şey'e" veya "!eyse bi-şey'in" (hiçbir şey değil), "la yüsavi
felsen" (bir para etmez). "la yüsavi felseyn"
(iki para etmez). "la yüsavi nevaten" (bir
çekirdek etmez). "la yüsavi ba'raten" (bir
tezek bile etmez), "talifün" (helak olmuş
tur). "vahin bi- merre" (büsbütün zayıftır).
"la yüktebü hadisüh" (hadisi hiçbir şekilde
yazılmaz) . "la tahillü'r-rivayetü anh " (ondan hadis almak heıaı değildir). "la tahillü
kitabetü hadisih" (ondan hadis yazmak hela! değildir) lafızları ve ayrıca Buhari'ye
göre "münkerü'l-hadis" lafzı üçüncü derecede cerh ifade eder.
Dördüncü mertebe. "Müttehemün bi'lkizb" (yalancılıkla itharn edilmiştir). "müttehemün bi' l -vaz'" (hadis uydurmakla itham edilmiştir). "yesriku'l-hadis" (bir hocadan almadığı hadisi ondan almış gibi rivayet eder), "halikün", "sakitün" veya "zahibü'l-hadis" (hadisi terkedilmiştir), "terekühü" veya "metrükü'l-hadis" (hadisi terkedilmiştir) . "mücmaun ala terkih" (ittifakla terkedilmiştir). "müdin" (helak olmuş-

tur). "hüve ala yedey adi" (mahvolmuştur).
"gayru sikatin vela me'münin" veya "!eyse bi-sikatin" (güvenilir değildir), "la yu'teberu bih" veya "la yu'teberu bi-hadisih"
(hadisi i'tibar için bile yazılmaz) ve -BuMri'ye göre- "ffhi nazar" (durumu şüphelidir).
"seketü anh" (hakkında herhangi bir şey
söylenmemiştir).
Beşinci mertebe. "Kezzab", "vazza'",
"deccal" veya "effak" (yalancı ve iftiracı
dır). "yekzibü" (yalan söyler), "yüsebbicü'lhadis", "yedau'l-hadis", "yahteliku'l-hadis" veya "yefteilü'l-hadis" (hadis uydurur), "vadaa hadisen" (bir hadis uydurmuş
tur). "yezrifü fi'l-hadis" veya "yezidü fi'rrakm" (hadise ilavede bulunur), "lehü belaya" (baş belası rivayetleri vardır).
Altıncı

mertebe. "Ekzebü'n-nas· (inen yalancısıdır). "ileyhi'l-münteha
fi'l-vaz'" (uydurmacılığın zirvesindedir), "rüknün min erkani'l-kezib" (yalancılığ ın eıe
başısıdır), "menbau'l- kizb" veya "ma'dinü'l-kizb" (yalan kaynağıdır) , "fülanün mimmen yudrabü'l-meselü bi-kizbih" (yalancılığı darbımesel olmuştur), "cirabü'l-kizb"
(yalan torbasıdır), "cebelün fi'l-kizb" veya
"kezzabün cebelün" (büyük ya l ancıdır). Bu
altı cerh mertebesinin son dördünde bulunan lafızlarla cerhedilen ravilerden hiçbirinin hadisi delil değeri taşımayacağı
gibi i'tibar ve istişhad için de kullanıla
maz. İlk iki mertebe lafızlarıyla tenkit
edilen ravilerin hadisleri ise i'tibar için
sanların

kullanılabilir.

Ravilerin tenkidinde kullanılan yukaifadeler dışında münekkitler bazan ağız, baş, el ve yüz hareketleriyle raviler hakkındaki hoşnutsuzluklarını belirtmişler, bazan da "ittekı hayyate Selmin la-telseüke" (Selm'in yı l anlarından sakın, seni ısırmasınlar). "hatıbü leyl" (gece
oduncusu). "hammaletü' 1- hata b" (odun
hamalı), "lehü evabid" veya "lehü tammat" (baş belası. felaket rivayetleri va rdır) .
"tayrün taree aleyna" (tepemizde bir kuş
belirdi), "feslün" (rezi l, alçak), "ff dari fülanin şecerün yahmilü'l- hadis" (falancanın evinde hadis ağacı var). "ma eşbehe hadisuhü bi- siyabi Nisabür" (hadisi ne kadar da NisabGr elbisesine benziyor) gibi ağır
cerhten kinaye ifadeler de kullanmışlar
rıdaki

dır.
Bazı

münekkitler cerh ve ta'dTI lafız
bir kısmına genel kullanışın dışı
na çıkarak özel anlam vermişlerdir. Mesela İbn Main, "leyse bi-şey'in" tabirini
zayıf raviler hakkında kullandığı gibi bazan da rivayeti az olanlar hakkında kullanmıştır. "Leyse bihi be's" ve "la be'se
bih" lafızları alimierin çoğunluğuna gölarının

re orta derecede ta'dTI ifade ederken İbn
Main ve Nesarye göre ravinin sika olduğunu gösterir. Buhari "seketü anh", "ffhi nazar" ve "münkerü'l-hadis" tabirlerini yalancı ve hadis uyduranlar hakkın
da "hadisi terkedilir" anlamında, Müslim
de "üktüb anh" ifadesini sika raviler için
kullanmıştır. Darekutni ise "leyyinü'l -hadis" ve "ffhi lin" lafızları ile, ravinin adaletini yok etmeyen ve rivayetinin terkini
gerektirmeyen hafif bir cerh kasteder.
Cerh ve Ta'dil Literatürü. Hadis tedvini
Hz. Peygamber'in hayatında başlamak
la beraber cerh ve ta'dTI ile ilgili eserlerin telifi ll. (VIII.) yüzyılın sonlarına kadar gecikmiştir. Bunun en önemli sebebi, konu ve malzeme yönünden henüz
berraklaşmayan tenkitçiliğin sözlü olarak yürütülmesidir. Başlangıçta talebelerin hocalarından, ravi ve rivayetiyle ilgili olarak duydukları ve rivayetlerin kenarına yazdıkları notlarla tamamlama
ve düzeltme şeklindeki bilgiler, genel
olarak hadis ilminin olduğu gibi cerh ve
ta'dTI ilminin de ilk yazılı kaynaklarıdır.
Daha çok hocalardan nakledilegelen bu
bilgiler talebeler tarafından hocaları adı
na tedvin edilmiştir.
Zehebi' nin verdiği bilgiye göre cerh
ve ta'dil konusunda ilk eser yazan Yahya b. Said el-Kattan olmakla birlikte bu
ilmin günümüze ulaşabilen ilk örnekleri, hadis tasnifinin olduğu gibi cerh ve
ta'dTiin de altın çağı sayılan lll. (IX.) yüzyılda kaleme alınmıştır. ll. (VIII.) yüzyı
lın sonlarıyla lll. (IX.) yüzyılın başlarında
müsnedler. cami'ler ve sünenlerin yanın
da cerh ve ta'dile. tarihe dair eserler yazılarak "sütun gibi sağlam ravilerle fesleğen otu gibi gevşek ve zayıf ravilerin"
durumları açıklanmıştır (Zehebi, Mizanü'l·
i 'tidal, ı . ı) . Cerh ve ta'dile dair eserler
büyük ölçüde lll. (IX.) yüzyılda kaleme
alınmakla beraber bu ilmin kuralları müstakil olarak çok daha sonra tedvin edilmiştir. Elde mevcut ilk hadis usulü kitabı olarak bilinen Ramhürmüzi'nin (ö.
360/ 970-71) el-MuJ:ıaddişü'l-fasıl adlı
eseri bile IV. (X.) yüzyıl ortalarında yazıl
masına rağmen müstakil bir hadis ilmi
olarak cerh ve ta'dTie yer vermemiştir.
Tesbitiere göre bu ilmi ayrı bir bölüm
halinde ele alıp kısaca tanıtan ilk müellif Hakim en-Nisabüri'dir. Daha sonra
usule dair eser yazanlar cerh ve ta'dil ilmine gereken önemi vermişlerdir. Bununla birlikte bu ilme ait müstakil usul
eserlerinin yeterli sayıda olduğu da söylenemez. Bilindiği kadarıyla konu hakkında müstakil olarak yazılan ilk usul ki-
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Taceddin es-Sübki'nin (ö. nı 1 ı 36970) ~ö.cide ii'l-cerlJ- ve't-tacdfl adlı küçük risalesidir. Aynı müellifin '[aba~ö.
tü'ş- Şaii ciyyeti'l- kübra adlı kitabının
ll. cildinde de yer alan bu risale, Abdülfettah Ebu Gudde'nin tahkiki ve açıkla 
malarıyla neşredilmiştir (Beyrut ı 388/
ı 968, ı400 / ı 980; Kah i re ı 398/ ı 978).
tabı,

Dar muhtevasına rağmen bu alanda
önemli bir ihtiyacı karşılayan eserlerden biri, Hindistanlı alim Muhammed Abdülhay el-Leknevf'nin (ö. ı 304 / ı 886 87) cerh ve ta'dTiin çeşitli meselelerini
ele alan er-Reic ve't-tekmil fi'l-cer.fJve't- ta cdil adlı kitabıdır. Eser yine Ebü
Gudde'nin tahkiki. açıklamaları ve üçüncü baskısından (Beyrut ı 987) itibaren
yaptığı ilavelerle yayımlanmıştır. Cemaleddin el-Kasımfnin de (ö. ı914) bid'atçılardan rivayeti konu alan el-CerlJ- ve't ta cdil adlı küçük bir risalesi vardır (Beyrut ı 985; Kahire, ts.). İlk bakışta cerh ve
ta'dTI ilmine dair müstakil bir eser sanılsa da aslında bir hadis usulü kitabı
niteliği taşıyan Nilreddin ltr'ın Menhecü'n -nakd if culfuni'l-lJ-adiş adlı eseri
(Dımaşk 1985) bu alanda bir özellik taşı
mamakta, sadece bu ilmin bazı konularını özet halinde ihtiva etmektedir. Muhammed Mustafa el-A'zami, genel olarak hadis tenkit metodunu ele aldığı
Menhecü 'n - na~d cinde'l- mu.fJ-addişfn
adlı eserinde (Riyad 1982) cerh ve ta'dil
konularına fazla temas etmemiş, tarih
tenkitçiliği metotlarına kıyasla genel hadis tenkitçiliği üzerinde durmuş ve şar
kiyatçıların bu husustaki iddialarını cevaplandırmıştır. Muhammed Ziyaürrahman el-A'zamfnin de ders kitabı niteliğinde Dirasat ii'l - cerlJ- ve 't- ta cdil adlı
bir eseri mevcuttur (Naris 1403/ 1983).
Ahmed Naim'in Tecrfd Tercemesi'ne
hadis usulü ile ilgili mukaddimede cerh ve ta'dTI ilminin meseleleri
hakkında verdiği bilgiler, bu alanda Türkçe'de yapılan ilk çalışma olarak emsallerinden geri kalmayacak niteliktedir.

yazdığı

Kasım Ali Sa'd, Mebfıhis ii cilmi'l-cerh
ve't- ta cdil adlı eserinde (Beyrut 198S)
bu ilmin öneminden, lafızlarından, münekkidde bulunması gereken şartlardan
ve ravi tenkidiyle uğraşan münekkitlerden bahsetmiştir.
Cerh ve ta'dil lafızlarıyla ilgili müstakil çalışmalar da yapılmıştır. Bunlardan
biri, Yüsuf Muhammed Sıddik'ın 103 cerh
ve ta'dil lafzını açıkladığı eş-ŞerlJ- ve'ttaclil li-elfazi'l-cerlJ- ve't-tacdil adlı
eseridir (Küveyt 1990). Bir başka çalış
ma da Sa'di Haşimfnin, nadir kullanılan
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altmış

dört cerh

lafzını

tesbit edip

açık

ladığı Şerf:ıu elia?i't-tecrfJ:ıi'n-nadire

ev

~alfleti'l-isticmal adını taşıyan kitabı
dır

(Mekke, ts.).
Cerh ve ta'dil ilmi akademik çalışma
lara da konu olmuştu r. Bunlardan biri,
el-CerlJ- ve't-tacdilli'r- ruvati cinde'lmuhaddisfn adıyla 1974 yılında Kah i re
Üni~ersite-si'nde Muhammed İsmail enNedvi tarafından mastır tezi olarak hazırlanmıştır. Bir başka mastır çalışması
nı da Ebü Lübabe Hüseyin yapmış ve elCerlJ- ve't-tacdil adıyla hastırmıştır (Riyad ı 979). Yine bir mastır tezi olarak 1975
yılında Faruk Hamade tarafından kaleme alınan el-Menhecü'l-İslamf ii'l-cerf:ı
ve't -tacdı1 adlı eser de neşredilmiştir
(Ribat 1989). Bu sahada Emin Aşıkkutlu
da bir doktora çalışması yapmıştır (bk.
bi bl).
Cerh ve ta'dTI ilminin pratiklerini ihtiva eden eserler. usul eserlerinin aksine
oldukça erken bir dönemde telif edilmeye başlanmıştır. Bu konuda yazılan kitapları üç gruba ayırmak mümkündür.
A) Yalnız Zayıf RAvileri İhtiva Eden Eserler. Genellikle "Kitabü'c;I - Qucafa'" veya
"Kitabü'c;I -Ducafa' ve'l-metrükin" adını
taşıyan bu eserlerin büyük bir kısmı günümüze ya hiç ulaşmamış veya eksik olarak gelmiştir (bk. DUAFA ve MEfRÜKİN).

B) Yalnız Sika RAvileri İhtiva Eden Eserler. Umumiyetle "Kitabü 'ş -Şi~at" adı verilen bu tür eserlerden günümüze gelenlerin bazıları şunlardır: 1. Kitabü'ş
Ş*iit. Ebü' ı- Hasan Ahmed b. Abdullah
el-İclfnin tabakalara göre yazdığı bu eseri Nilreddin el-Heysemi alfabetik olarak
tertip etmiştir. İcli 2116 raviyi çok defa
tek kelimelik ifadelerle ta'dil etmiştir.
Eser Abdülmu'ti Emin Kal'acfnin tahkikiyle yayımlanmıştır (Beyrut ı405 / 1984).
2. eş-Şi~at*. İbn Hibban tarafından tabaka esasına göre düzenlenen eserde
alfabetik olarak tabiin, tebeu't-tabiin ve
diğer tabakaların muhaddisleri ele alı
nır. Eser dokuz cilt halinde basılmıştır
(Haydarabad 1973-1 983) İbn Hibban'ın
yalnız meşhur sika ravileri ihtiva eden
Meşahfru culema , i'l- e~ar adlı diğer
eseri ise önce tabakalara, sonra da Hicaz, Irak, Şam , Mısır. Yemen ve Horasan olmak üzere bölge esasına göre tertip edilmiştir. Ashap, tabiin ve tebeu'ttabiin nesillerinin meşhurlarına dair olan
eser Merzük Ali İbrahim ' in tahkikiyle
neşredilmiştir (Beyrut ı 987). 3. Tarfl]u esma, i' ş- şi~ö.t. İbn Şahin'in bu alfabetik
eserinde 1569 ravi kısa ifadelerle ta'dil
edilmiştir. Kitap Abdülmu'ti Emin Kal'aci

tarafından yayımlanmıştır

(Beyrut

ı406 /

ı986).

C) Zayıf ve Sika RAvileri Birlikte İhtiva
Eden Eserler. Bu eserlerin belli başlıları
şunlardır: 1. et- '[aba~atü'l-kübra*. İbn
Sa'd'ın bu eseri günümüze ulaşan en eski tabakat kitabıdır. Eserin ilk iki cildi Hz.
Peygamber'in hayatına, lll. cildi Bedir
Gazvesi'ne katılanlara ayrılmış, diğer ciltlerde sahabe, tabiin ve tebeu't-tabiinin
biyografileri ağırlıklı olmak üzere İbn
Sa'd'ın devrine kadar gelen alimler ele
alınmıştır. Eser fihristiyle birlikte dokuz
cilt halinde basılmıştır (Beyrut 1388/ ı 968).
2. Kitabü't- Tarfl]. Yahya b. Main tarafından yazılan eseri, ravisi Düri tabaka
esasına, sahabeden sonra da ayrıca şe
hirlere göre düzenlemiştir. Müellifin cerh
ve ta'dille ilgili sözlerini ihtiva eden eser,
Ahmed Muhammed Nürseyf tarafından
tahkik edilerek alfabetik sıraya konmuş
ve dört cilt halinde yayımlanmıştır (Mekke 1399/ ı979). İbn Main'in, çoğu sorucevap şeklindeki Macriietü'r-ricô.l adlı
eseri ise eksik olarak günümüze ulaş
mış ve iki cüz halinde yayımlanmıştır (Dı
maşk 1985). İbn Main bazı cerh ve ta'dTI
lafiziarına özel manalar vermiştir. 3. Kitabü'l- cilel* ve macrifeti'r-rical. Ahmed
b. Hanbel'in, hadis ravilerinin hayatına
dair çeşitli bilgiler verdikten sonra onları cerh ve ta'dTI ettiği bu eseri Talat
Koçyiğit ve İsmail Cerrahoğlu tarafından
iki cilt halinde (I, Ankara ı 963; II, İstan
bul 1987), Vasiyyullah b. Muhammed Abbas tarafından da dört cilt halinde (Beyrut-Riyad ı408 / ı988) yayımlanmıştır. 4.
et- Tari!;ıu'l-kebir* . Buhari bu eserinde
13.000'e yakın raviyi isimlerinin ve baba adlarının ilk harfine göre sıralamış,
haklarında kısa bilgiler verdikten sonra
kendine has tenkit üslübu ile cerh ve
ta'dil etmiştir. Eser dört büyük cilt (sekiz cüz) halinde basılmıştır (Haydarabad
1361-ı 364). 5. el-Cerh ve't-tacdil* . En
muhtevalı cerh ve ta'dTI kitabı olan İbn
Ebu Hatim er- Razfnin bu eseri de basıl
mıştır (Haydarabad 194 ı-195 3)
Umumi mahiyetteki cerh ve ta'dil kibir veya birkaç hadis kitabındaki ravileri ihtiva eden eserler de
kaleme alınmıştı r. Ahmed b. Muhammed el-Kelabazfnin Ricalü ŞaJ:ıflJ-i'l -Bu
l]arf (nşr Abdullah el-Leysi, Beyrut 14071
ı 987) adlı eseriyle Radıyyüddin es- Saganfnin el-Cemc beyne'ş-ŞalJ-flJ-ayn'i
(nşr Eşref b. Abdülmaksüd, Beyrut 14091
ı 989), Kütüb-i Sitte ricaline dair Abdülgani el-Makdisi ei-Cemmaili'nin el-Kemal if ma crifeti'r-rical'i, bu eserin bitapları yanında

ei-CERH ve't- TA' DIL
rer muhtasarı olan Mizzf'nin Teh?ibü '1Kemôl'i ve İbn Hacer' in 12.415 ravinin
hal tercümesini ihtiva eden Teh?fbü'tTeh?fb 'i (Haydarabad ı 325-1327) bu tür
eseriere örnek olarak zikredilebilir.

el-CERH ve't-TA'DİL
( J;_..ı..:!l .J t..r.ll )
İbn Ebu Hatim er-Razi'nin

(ö. 327 / 938)
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EMİN AşıKKUTLU

hadis ravilerinin tenkirline dair eseri.

~

Cerh ve ta'dil * konusunda yazılan ilk
eserlerden biridir. Birincisi mukaddime
olmak üzere dokuz ciltten meydana gelmektedir. Tertip bakımından Buharf'nin
et- Tôril]u'l -kebir'ini andırmaktaysa da
muhtevasının farklı olması ve onda bulunmayan binlerce biyografiyi ihtiva etmesi
bakımından et- Tôril]u '1-kebı"r'den ayrılır.
"TakdTmetü'l-ma 'rife li- Kitabi' ı- Cerh

ve't-t~'dTI" adını taşıyan ve 375 sayfa~

lık bir giriş mahiyetinde olan mukaddimede sünnetin Kur'an'ı açıklaması, ravileri tanımanın zarureti . ravilerin tabakaları. dereceleri ele alınmakta ve bazı
cerh ve ta'dTl otoriteleri tanıtılmaktadır.
İkinci cildin başında yer alan 38 sayfalık
bir kısımda sünnetin rivayeti, ravilerin
belli başlı özellikleri söz konusu edilmekte, ardından yarı alfabetik bir sistemin
takip edildiği esas kitaba geçilmektedir.
Ahmed isminin ilk sırayı aldığı eserde
daha sonra sırasıyla İbrahim, İsmail, İs
hak, Eyyüb, İdrfs ... adları gelmektedir.
Aynı ismi taşıyanlar baba adının ilk har-

ei-Cerf:ı

vet -ta' dil'in unvan sayfas ı ile ilk sayfası

:--·.-t;,<·-}- '"

( Köoruıu Kıp

r;:Jı~J:..;ı ,,.. .. ;: ~

fine, burada da aynılık varsa dede isimlerinin ilk harfine göre sıralanmaktadır.
Ravinin kendi adının ikinci, üçüncü ... harfleri göz önüne alınmamaktadır. Her ismin sonunda baba adları bilinmeyen ravilere, her harfin sonunda da sadece bir
ravinin adı olan isimlere (el -esmaü'l-müfrede) yer verilmektedir. Bu tertip içinde
biyografiler zikredildikten sonra baba
adıyla tatıınanlarla (IX, 3 ı 5- 329) künyeleriyle bilinen erkek ve kadın raviler (IX,
330-367) sıralanmaktadır.
Müellif raviler hakkındaki değerlen
dirmelerinde daha çok babası EbO Hatim er-Razi ile münekkit EbO Zür'a erRazf'ye dayanmakta, ayrıca Şu'be b. Haccac, Süfyan es- Sevrf, Abdurrahman b.
Mehdf. Süfyan b. Uyeyne. Yahya b. Said
el-Kattan, Yahya b. Main, Ali b. MedinT
ve Ahmed b. Hanbel gibi münekkitlerin
görüşlerine de yer vermektedir. Bu arada. her halde babasının hacası Muhammed b. Yahya ez-ZühlT ile Buhar! arasın
da meydana gelen anlaşmazlık sebebiyle BuharT'nin değerlendirmelerini kitabına almamıştır. Naklettiği bütün bilgileri senedieriyle aktarmakta , bu görüş
ler arasında farklılıklar varsa kendine göre en doğru olanına işaret etmektedir.
16.040 ravinin cerh ve ta'dflini ihtiva
eden eserde biyografi tekrarianna ve
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