
ei-CERH ve't- TA' DiL 

daha başka hatalara rastlanmaktadır. 
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. 227) alınmıştır. Bazı ravi 
lerin hocaları veya talebeleri bilinmedi
ği 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 sebebiy
le tanınmayan raviler için kullanmıştır. 
Onun bir ravi hakkındaki "meçhul" hük
müne eğer bir başka cerh ve ta 'dil ali
mi iştirak etmemişse o raviyi meçhul 
saymamalıdır (Leknevf. s. 165-168). Hak
kında cerh ve ta 'dil ile ilgili bir görüş be
lirtmediği raviyi İbn Ebü Hatim'in güve
nilir saydığı. ayrıca bir münekkidin her
hangi bir ravi hakkındaki kanaatini ay
nen naklettiği zaman da o görüşü be
nimsediği 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. Ni
tekim Mizzl. Teh?ibü ·ı-Kemal'deki cerh 
ve ta ' dil ile ilgili bilgileri İbn Ebü Hatim'in 
bu eserinden aldığın ı söylemiştir. 

el- Cerh ve't-tacdil, Murad Molla Kü
tüphanesi (nr 572. 1450). Köprülü Kütüp
hanesi (nr. 278) ve Darü'l- kütübi'l- Mıs
riyye (nr 89 1-892) nüshalarını esas alan 
Abdurrahman b. Yahya ei -Mualliml ei
Yemanl tarafından tahkik edilerek do
kuz cilt halinde neşredilmiştir (Haydara
bad 194 ı -1953) . Daha sonra bu neşirden 
birçok ofset baskı yapı lmıştır. 
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Hz. Ömer zamanından itibaren 
İslam dünyasında kullanılan 

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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toprakların ve emiakin ölçülmesinde. bil
hassa haraç vergisinin tayininde resmi 
alan ölçü birimi olarak cerTbin büyük öne
mi vardı. Hz. Ömer' in Sevad (Irak) böl
gesindeki arnilieri haraç vergisi için top
rakların ölçülmesinde cerlbi esas almış
lar ve Sevad ' ın 36 milyon cerTb yüzöl
çümünde o lduğunu tesbit etmişlerdir. 

Hulefa-yi Raşidln, Emeviler ve AbbasT
ler'in ilk dönemlerinde de haraç vergisi 
yanında özellikle halife ve emir lerin ik
ta* larının miktarı da yine alan ölçüsü 
olarak cerTb kullanılmak suretiyle belir
tilmiştir. 

Mısırlı alim Reyyis. kaynaklarda yer alan 
çeşitli tarifiere dayanarak bu ilk dönem
deki cerTbin büyüklüğünün 1366,0416 m2 

olduğunu ortaya koymuştur. Ona göre 
cerib ~ 1 O kasa be X 1 O kasa be, kasa
be ~ 6 arşın (zira) , cerib ~ 3600 arşın 2 ' 

dir. Miktarları değ işik çeşitli arşınlar ara
sında "zirau'l -melik" veya "zirau ' I-Haşi 

miyyeti 'l-kübra· diye bilinen ve 61.6 cm. 
olan arşının 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 bulmuştur. Ce
rlbin kaynaklarda yer alan diğer tarifle
rinden de aynı sonuca ulaşmak suretiy
le yazar bulduğu bu miktarın doğrulu
ğunu teyit etmişti r. 

İslam dünyasında kullanılan diğer öl
çü birimlerinde olduğu gibi cerib de çe
şitli devir lerde bölgelere göre değişik 

miktar lar ifade etmişti r. Mesela XVII. 
yüzyılda 958 m 2 olan cerlbin 400 m 2 ile 
1450 m 2 arasında değişen birçok ma
halli kullanılışma iran'da rastlanmakta
dır. Osmanlı Devleti 'nde 10.000 arşın mu
rabba ' araziye cerib veya hektar denilir
di ve bir cerlb arazi 1 00 dönümden iba
retti. 

Hz. ömer zamanından itibaren ceri
bin hacim (a ğırlık ) ölçüsü olarak da kul
lanıldığı görülmektedir. Halife fey* ge
lirlerinden müslüman olan herkese ay-
lık iki cerTb ağırlığında yiyecek verilme-
sini kararlaştırmıştır. CerTb halk arasın-
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"Cerib", iA, ll l, 109. 

[il M usTAFA F AY D A 

L 

CERİD 

( -':..r.JI ) 

Tunus'un güneyinde 
Kiibis'ten (Gabes) 

batıya doğru Cezayir sınırına kadar 
uzanan coğrafi bölge. 

_j 

Cerid, şotu ( sığ tuzlu bata kl ık ) ve bu 
şotun kenarında Nefta, Tüzer (Tevzer), 
Üdiyan ve Hamme vahaları ile ünlüdür. 
Cerld şotu. deniz seviyesinden 16 m. yük
seklikteki 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. Hal
kın geleneksel sulama usulü sayesin
de kaynaklar vahalarda iyi değerlendi
rilmiştir. 

Cerld'in sınırları tarihçi ve coğrafyacı

lar tarafından farklı şekillerde belirtil-

da bir kimsenin ölümünü isternek anla- cerid 

mında , "Allah senin iki cerlbini kessin" 
şeklinde beddualarda da kullanılmıştı r 

(Belazüri. s. 564). Reyyis hacim ölçüsü ce-
rlbin miktarını da şöyle tesbit etmiştir : il ar1 -
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cerib = 4 kafiz. kafiz = 12 sa·. s~r = 2,75 340 
- --- ~ -ı --- ER- -~ ~9{[u ec~~ -

litre, cerTb = 132 litredir. Hacim ölçüsü <ı:: - -:.fsaıııi lceruf -..: - ~iu 
cerTbin 29,5 litre ile 138 litre arasında : -;. -
değişen çeşitli miktarları da hesap edil
miş ve bölgelere göre değişik ağırlıkları 
bulunmuştur. 
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