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Sahih hadis anlamında kullanılan
bir hadis terimi.
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Sözlükte "iyi, güzel" manasma gelmektedir. Bir seneddeki zayıf ravileri atmak
ve yerlerine zayıf olmayanları koymak
suretiyle senedi sağlamlaştırmaya çalı
şan kimse için "cewede's-sened" (senedi sağ l amlaşt ı rdı) denilmektedir. Hadis terimi olarak ceyyidi bazı muhaddisler hasen* den üstün ve sahih *e yakın anlamında kullanmışlardır. Ali b. Medini, Yahya b. Main ve Ahmed b. Hanbel'in "en
güvenilir sened" anlamındaki "esahhu'l esanid" ifadesini Hakim en-Nisabüri'nin
"ecvedü'l-esanid" diye nakletmesi, bunun
yanında Ahmed b. Hanbel'in "ecvedü'lesanid" sözünü ibnü's-Salah'ın "esahhu'lesanid" diye zikretmesi, bu iki alimin ceyyid ile sahih arasında fark görmediklerini ortaya koymaktadır. Tirmizi'nin hadisleri değerlendirirken sıkça kullandığı
"sahih hasen" yerine pek nadir de olsa
aynı anlamda "ceyyid hasen" demesi,
onun da sahih ile ceyyid arasında fark
görmediği kanaatini uyandırmaktadır.
Ancak hadislerin derecesini belirtirken
ceyyidi sahih anlamında kullanan muhaddislerin de bu terimi "hasen lizatihi"
mertebesinden yüksek olmakla birlikte
sahih derecesine varmamış rivayetler için
kullanmayı tercih ettikleri anlaşılmakta
dır. Nitekim ibn Hacer el- Askalani, Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'ini genel
olarak değerlendiren bazı kimselerin
eserdeki bütün hadisleri sahih kabul
etmekle yanıldıklarını. bu hadislerin çoğunu ceyyid saymanın daha doğru olacağını söylemektedir.
Dinde delil olmaya elverişli hadisleri
sahih ve hasen terimleriyle ifade eden
muhaddisler, bu manayı değişik tabirlerle vermek düşüncesiyle, lugat bakı
mından aynı anlama gelen ceyyid, mücewed, sabit ve kavi gibi kelimeleri kullanmışlar, hadis kitaplarını değerlendi
rirken söyledikleri ceyyid, cevdet, ecved
gibi kelimelerle de senedierin sağlamlı
ğını kastetmişlerdir. Nitekim Nesai, "Bütün bu kitapların içinde Buhari'ninkinden daha ceyyidi yoktur" derken el-Cc'imi 'u 's- sahih 'teki hadislerin sağlam
senedlerle rivayet edildiğine işaret etmek istemiştir (bk. İbn Hacer, Tefı?fbü't
Tefı.?fb, IX, 49)
Ceyyid kelimesinin güvenilir raviler
hakkında "ceyyidü'l-hadfs" şeklinde kullanıldığı da görülmektedir. Ancak Zehe-

bi, lraki ve Sehavi'nin bununla kendi ölçülerine göre ta'dil*in sonuncu basamağında yer alan ravileri kastettikleri bilinmektedir. Buna göre kendilerine "ceyyidü'l- hadis" denilen ravilerin rivayetleri
delil olmaya elverişli bulunmamakla beraber başka senedlerle gelip gelmedikleri araştınimak üzere yazılabilir (bk. İ'Ti
BAR). Ravinin adalet* bakımından kusursuz bir kimse olduğunu belirtmek
üzere bu terimin "ceyyidü'l-ma'rife" şek
linde kullanıldığı da olmuştur.
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İnsanların fiil
ve davranışlarının dünyada veya
iihiretteki karşılığı anlamında kelam,
suçluya uygulanacak maddi
ve manevi müeyyide anlamında
fıkıh terimi.

_j

Sözlükte isim olarak "bir şeyin bedeli
ve karşılığı". masdar olarak da "iyi veya
kötü olan bir fiil ve davranışın tam ve
yeterli karşılığını vermek" anlamına gelir. islam literatüründe cezanın terim olarak biri genel, diğeri özel olmak üzere
başlıca iki manada kullanıldığı görülür.
Sözlük anlamıyla da bağlantılı olan genel anlamda ceza. dünyevi veya uhrevi
mahiyette özendirici veya caydırıcı müeyyideden ibarettir. Özel anlamda ise dünyada hukuk düzeni tarafından suçluya
uygulanacak maddi ve manevi müeyyideyi ifade eder. Bu manadaki cezayı Arap
dilinde ukübet kelimesi, ceza hukukunda ise el-fıkhü'l - cinai veya et-teşriu'l
cinai terimleri karşılamaktadır.
islam dini iman. ibadet, muamelat ve
ahlak alanlarındaki prensipierin uygulanmasını sağlamak, bunlarla ilgili emir
ve yasakların ihlalini önlemek, ferdi ve
içtimal hayatı bütün yönleriyle ıslah etmek amacıyla gerek dünya gerekse ahiret hayatına yönelik olarak birtakım özen-

dirici veya caydırıcı tedbirler almıştır. Bu
tedbir ve müeyyidelerin tamamı ceza
kavramının !5apsamı içindedir.
Ceza kelimesi türevleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 100'ü aşkın ayette geçmekte (bk. M. F. Abdülbaki, Mu'cem, "czy"
md.), aynı mahiyette olmak üzere muhtelif hadislerde de kullanılmaktadır (bk.
Wensinck, Mu'cem, "czy" md.). Çeşitli ayet
ve hadislerde. Allah'ın bazı kimselere iş
ledikleri günahların cezası olarak dünyada birtakım felaket ve musibetler verdiği bildirilmekte (mesela bk. ei-En'am
6/49; ei-A'rB.f 71 ı 36; Ta ha 20/ ı 24; ezZümer 39125-26; Tirmizi, "Tıb" , 35), kişi 
nin iyi arnelleri sebebiyle de günahları
nın sevaba çevrileceği haber verilmektedir (Hüd ı ı 1 ı 14; ei-Furkan 251 70)
Cezada esas olan, işlenen fiil ile verilecek karşılık arasında makul bir dengenin bulunmasıdır. Başka bir ifadeyle
taat veya masiyete verilecek karşılığın
yapılan fiile denk ve dolayısıyla adil olması gerekir. Naslarda masiyet ve suçların
ancak misliyle cezalandırılacağı haber
verilerek (bk el-Bakara 2/ ı 94; el-En'am
6/160; eş-Şüra 42/40; Buhari, " İman",
31; Müslim. "İman", 205-207) denklik (misliyet) esasının daha ziyade azap konusunda önem taşıdığına dikkat çekilmiştir.
Bununla birlikte bazı günahlara kat kat
ceza verileceği bildirilmişse de bu husus
cezada denklik esası ile çelişmemekte
dir. Zira konu ile ilgili ayetler incelendiğinde. kendilerine kat kat ceza verilecek kimselerin inkara veya günahlara ön
ayak oldukları, bu konuda liderlik yaptıkları. yahut mevkileri itibariyle güzel
davranışlarda bulunmaları gerekirken
bunu yapmayıp fiilieriyle diğer insanlara kötü örnek teşkil ettikleri görülür (bk.
el-A'raf 7/38; HOd 11 /19-20; el-Ahzab
33/30). Söz konusu kişilere kendi fiilieriyle birlikte işlenmesine sebep oldukları günahlardan dolayı da ceza verileceğinden denklik prensibi zedelenmiş olmaz (Matüridi, Te' ufiat, vr. 522a). Ayetler,
"mükafat" manasındaki cezada denkliğin gerekli olmadığını. güzel bir fiilin en
az on misliyle mükafatlandırılacağını,
hatta bu konuda bir üst sınırın bulunmadığını bildirmektedir (el-Bakara 2/
261; el-En'am 6/ 160). Söz konusu fazlalığın kişinin niyet ve ihlasına bağlı olarak artabileceği; riya, şirk ve iyilikleri
başa kakma. maddi karşılık bekleme gibi durumlar olmadığı takdirde ilahi mükafat ve lutfun sınırsız olabileceği kabul
edilmektedir (MatürTdT. a.g.e., vr. 239b240a, 540a; bu görüşü destekleyen Arnmar
b. Yasir rivayeti için bk. Müsned, IV. 321 ).
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