ei-CERH ve't- TA' DiL
daha başka hatalara rastlanma ktadır.
Mesela Cüneyd b. Ala b. Ebü Dehre üç
ayrı isimle (Cüneyd b. Ala b. Ebü Dehre.
Humeyd b. Ebü Dehre. Humeyd b. Ala . bk.
II, 527; 111 . 22 ı. 22 7) alınmıştır. Bazı ravi lerin hocaları veya talebeleri bilinmediği için bu hususta ileride malumat elde
edilebileceği düşüncesiyle onlara ayrılan
yer boş bırakılmıştır.
İbn Ebü Hatim · meçhul" terimini hem
güvenilir olup olmadığı bilinmeyen, hem
de uzak yörelerde bulunması sebebiyle tanınmayan raviler için kullanmıştır.
Onun bir ravi hakkındaki "meçhul" hükmüne eğer bir başka cerh ve ta'dil alimi iştirak etmemişse o raviyi meçhul
saymamalıdır (Leknevf. s. 165-168). Hakkında cerh ve ta'dil ile ilgili bir görüş belirtmediği raviyi İbn Ebü Hatim'in güvenilir saydığı . ayrıca bir münekkidin herhangi bir ravi hakkındaki kanaatini aynen naklettiği zaman da o görüşü benimsediği kabul edilmiştir.

Müelliften önce yaşamış cerh ve ta' dil
otoritelerinin bu konudaki görüşlerini
ihtiva eden eser. daha sonra yazılan cerh
ve ta'dil kitaplarına kaynak olmuştur. Nitekim Mizzl. Teh?ibü ·ı- Kemal'deki cerh
ve ta' dil ile ilgili bilgileri İbn Ebü Hatim'in
bu eserinden aldığın ı söylemiştir.

el- Cerh v e't-tacdil, Murad Molla Kütüphanesi (nr 572. 1450). Köprülü Kütüphanesi (nr. 278) ve Darü'l- kütübi'l- Mıs
riyye (nr 89 1-892) nüshalarını esas alan
Abdurrahman b. Yahya ei - Mualliml eiYemanl ta rafından tahkik edilerek dokuz cilt halinde neşredilmiştir (H aydarabad 194 ı - 1953) . Daha sonra bu neşird en
birçok ofset baskı yap ı lmıştır.
BİBLİYO G RAFYA :
e l· Cer/:ı ve't -ta'df/, Giri ş; Keş{ü'? · z unü n, ı ,

582; LeknevT. er·Ret' ve 't · tek mfl, s. 163 · 168,
389 ; KettanL er-Risaletü ;/-m üstetra{e, s. 147 ;
Brockelmann. GAL S upp L, ı , 278 ; Sezgin, GAS,
1, 178 ·179 ; Addab b. Mahmüd ei-Hameş, Ru·
vatü 'l- fıa dfş, Riyad 1405 , s. 36 · 45.
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Hz. Ömer zamanından itibaren
İslam dünyasında kullanılan

L

alan ve haciin ölçüsü.

_j

Cerlb kelimesi "vadi" anlamında olup
belirli büyüklükte bir arazi parçası için
kullanılmıştır : çağulu ecribe ve cürban dır. İslamiyet'in ilk dönemlerinde zirai
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ve emiakin ölçülmesinde. bilhassa haraç vergisinin tayininde resmi
alan ölçü birimi olarak cerTbin büyük önemi vardı. Hz. Ömer' in Sevad (Irak) bölgesindeki arnilieri haraç vergisi için toprakların ölçülmesinde cerlbi esas almış
lar ve Sevad ' ın 36 milyon cerTb yüzölçümünde o l duğunu tesbit etmişlerdi r.
Hulefa-yi Raşidln , Emeviler ve AbbasTler'in ilk dönemlerinde de haraç vergisi
yanında özellikle halife ve emirlerin ikta* larının miktarı da yine alan ölçüsü
olarak cerTb kullanılmak suretiyle belir-

B İBLİYOGRAFYA :

topra kların

tilmi şti r.
Mısırlı

alim Reyyis. kaynaklarda yer alan
tarifiere dayanarak bu ilk dönemdeki cerTbin büyüklüğünün 1366,0416 m 2
olduğunu ortaya koymuştu r. Ona göre
cerib ~ 1O kasa be X 1O kasa be, kasabe ~ 6 arşın (zira) , cerib ~ 3600 arşın 2 ' 
dir. M i kta rları değ i şik çeş itli arşınlar arasında "zirau'l -melik" veya "zirau ' I-Haşi 
miyyeti'l-kübra· diye bilinen ve 61.6 cm.
olan a rşının bu cerlb tarifi için esas alın
dığını uzun araştırması sonucunda bulan
Reyyis. cerTb ~ (6 1.6 cm. x 61.6 cm) X
3600 ~ 1366,0416 m 2 'yi bulmuştu r. Cerlbin kaynaklarda yer alan diğer tariflerinden de aynı sonuca ulaşma k suretiyle yazar bulduğu bu mi ktarın doğrulu
ğunu teyit etmişti r.
çeşitli
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b u lunmuştur.
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Tunus'un güneyinde
Kiibis'ten (Ga bes)
doğru Cezayir sınırına kadar
uzanan co ğrafi bölge.

_j

tuzlu bata kl ık ) ve bu
Nefta, Tüzer (Tevzer),
Üdiyan ve Hamme vahaları ile ünlüdür.
Cerld şotu. deniz seviyesinden 16 m. yükseklikteki tuzlu araziden oluşan 4900
km 2 ' lik bir alanı kaplar. Bazan bir tuz
tabakası alttaki suları örter. Cerid şo
tunun doğuya uzanan kısmına Fecec
adı verilir. Yağmurun az olmasına rağ
men bölgede pek çok kaynak vardır. Halkın geleneksel sulama usulü sayesinde kaynaklar vahalarda iyi değerlendi
Cerid,

şot u ( sığ

şotun kenarında

İslam d ünyasında kulla nılan diğer ölçü birimlerinde olduğu gibi cerib de çeşitli devirlerde bölgelere göre değişik
miktarlar ifade etmişti r. Mesela XVII.
yüzyılda 958 m 2 olan cerlbin 400 m 2 ile
1450 m 2 ara sında d eğişen birçok mahalli kullanılışma iran'da rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde 10.000 arşın murabba ' araziye ceri b veya hektar denilirdi ve bir cerlb arazi 100 dönümden ibaretti.

Hz. ömer zamanından itibaren ceribin hacim (a ğırlık ) ölçüsü olarak da kullanıldığı görülmektedir. Halife fey* gelirlerinden müslüman olan herkese aylık iki cerTb ağırlığında yiyecek verilmesini kararlaştırmıştır. CerTb halk arasında bir kimsenin ölümünü isternek anlamında , "Allah senin iki cerlbini kessin"
şeklinde beddualarda da kullanı l mıştı r
(Belazüri. s. 564). Reyyis hacim ölçüsü cerlbin mi ktarını da şöyle tesbit etmiştir :
cerib = 4 kafiz. kafiz = 12 sa·. s~r = 2,75
litre, cerTb = 132 litredir. Hacim ölçüsü
cerTbin 29,5 litre ile 138 litre a rasında
değişen çeşitli miktarları da hesap edilmiş ve bölgelere göre değişik ağırlıkları

Lisanü 'l · 'A rab, "cr b " md.; Tacü 'l· ' aras, "crb "
md. ; Feyyümf. e l · Mişbafıu 'l·münfr, "crb" md. ;
Kam us Tercümesi, ı , 168·169 ; Belazürf. Fütah
(M üneccid). s. 564, ayrı ca bk. indeks; Kudame
b. Ca'fer. ljarac !ZebTdT) , s. 247, 248, 288, 338,
367, 368; İstahrf. el·Mesalik (Abdü la!J. s. 94·
96; Hiirizmf. Me(atfhu 'l · ' u/am, Kahi re 1342, s.
44· 45 ; Maverdf. el·Ahka mü 's ·s uita niyye (tre
Al i Şa fa k). İ stanbu l 1396 j 1976, s. 165·166,
168, 170, 194 ·195, 229 ; Mecelle-i Umür·ı Be·
lediyye, ll , 437 ; M. Ziyaeddin er- Reyyis, el·/ja·
rac {i 'd ·de uleti 'l·İs lamiyye, Kahire 1957, s. 261·
3 16 ; e l - 1\amüs ü ' l·İs lam f, ı , 596 ; W. Hinz. e l·
Mekay fl ue 'l· evzan ü 'l·İs lam iyye (tre. Kami l ei Ase!T). Am man 1970, s. 61·62, 96·97; Mustafa Fayda. Hz. Ömer Zamanında Gayr·ı Müs·
/imler, İ s tanbul 1989, s. 45·51 , 53·55, 59, 63,
79, 130 ; M. H. Sauvaire. "M ateriaux pour ser vir l'histoire l a nurnismatique et de l a m etrologie musulmanes ", JA, serieVIII/ VII 11886).
s. 158 ·161 ; seri e VIII / VIII (1886). s. 485 · 488;
"Cerib", iA, lll, 109.

rilmiştir.

Cerld'in sınırl arı tarihçi ve coğrafyac ı
lar tarafından farklı şekillerde belirtil-
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