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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.
BİBLİYOGRAFYA :

Hakim. Ma 'ri{etü 'ulümi'l-hadfs, s. 54; ib-

nü's-Salah. 'Ulümü'l-hadfs, s . .16; -Nevevf, irşa·
dü tullabi'l·haka' ik (nşr. Abdülbarf Fethullah].
Medine 1408";1987, ·,, 112-113; İbn Hacer. Ta'cflü'l-menfe'a, Haydarabad 1324, s. 6; a.mlf., Teh·
zfbü't- Tehzfb, IX, 49; Süyütf. Tedrfbü'r-rtiuf, !,
177-178; Tehanevf. ~aua'id {f 'ulümi 'l-hadfş
(nşr. Abdülfettah Ebü Gudde), Beyrut 1392/
1972, s. 116; Leknevf, er-Re['ue't-tekmfl, s.
158; Tecrid Tercemesi, 1, Mukaddime, s. 249,
266-267, 393; Subhf es-Salih. Hadfs ilimleri ue
Hadfs lstılahlan (tre. M. Yaşar Kandemir). Ankara 1973, s. 134-135; Talat Koçyiğit. Hadis /stılahlan, Ankara 1985," s. 80.
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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 ).
469

CEZA
Cezadaki adalet ve hakkaniyet ise günahsız azap olmayacağını , azabın masiyeti aşmayacağını, taatlerin de karşılık
sız bırakılmayacağını ifade eder.
İyi veya kötü fiil ve davranışlara hem
dünya hem de ahiret hayatında karşılık
verilmesinin gerekliliğini naslar haber
verd iği gibi insan aklı ve vicdanı da bunu kabul eder. Çünkü Allah'ı inkar etmek veya O'na ortak koşmak, emirlerine karşı gelmek ve yaratıkianna zulmetmek gibi suçların cezasız kalması, bunun yanında yaratana ve yaratılmışlara
karşı görevlerini yerine getirenierin mükafatlandırılmaması, akli ve vicdani bakımdan haksızlık telakki edilir. Ancak
kelam ekaileri arasında bu hususla ilgili
olarak farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Ehl-i sünnet alimlerine göre Allah'ın kötü insanları cezalandırmaması, iyileri de
mükafatlandırmaması
nazari olarak
mümkünse de naslar bunun aksini yapacağını haber verdiği için (va'd ve vafd)
O'nun iyi kullarına ceza, kötülere de mükafat vereceği kesinleşmiş bulunmaktadır (Eş'ari, s. 7 I; Matüridi, Te' vWit, vr.
239b, 540•). Kul azap ve mutsuzluk şek
lindeki cezayı mutlaka kendi fiiliyle hak
eder. Cennet ve ebedi saadet niteliğin
deki karşılığa yani mükafata gelince,
Ehl -i sünnet alimlerine göre taatleri ne
kadar çok olursa olsun kişinin cennete
girmesi ancak Allah'ın lutuf ve keremiyle mümkündür. Başta iman olmak üzere insanın yaptığı iyilikler bu lutfa layık
olmasını sağlar (b k. en- Nisa 4179; Buhari, "~~". I8; Müslim, "MünMikin", 7I73). Şu halde mürnin hem Allah'ın azabından korkmalı (havf), hem de ilahi lutuf ve rahmete mazhar olacağını ümit
etmelidir (redi). Mu'tezile alimleri ise va'd
ve vaid ilkelerinin aksini Allah hakkında
teorik olarak düşünmenin bile mümkün
olmayacağını savunmuş, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uymayı Allah için vacib
görmüşlerdir. Onlara göre kişi azabı da
mükafatı da bizzat kendisi hak eder.
İman ve taat sahibi olarak ahirete intikal eden sevap ve mükafata, buna karşılık imansız veya büyük günah işlediği
halde tövbe etmeden ölen de ebedi azaba layık olur (Kadi Abdülcebbar, s. 503504, 6I 1 vd.).
Salih arnelierin mükafatı imansızlık,
riya, iyilikleri başa kakma ve karşılık isteme ile ortadan kalktığı gibi kötü arnelIerin cezası da tövbe, taat ve ibadet, büyük günahlardan kaçınma, şefaate veya
ilahi lutfa nail olma veya zaruret haliyle
yok olabilir. İşlenen her suç için ihlal et-
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hak ve menfaatin cinsine göre bedünyevi cezalar vardır.
Suçlu işlediği fiille ayrıca Allah'ın emrine karşı gelmiş olduğundan cezanın uhrevf yönü de önem kazanır. Makbul bir
tövbe, suçlunun Allah katındaki durumunu iyileştirebileceği gibi suçun uhrevl cezasını da kaldırabilir. Ancak kısas,
diyet, tazminat gibi kul haklarının ihlalinden dolayı verilmesi gereken cezalar
tövbe ile düşmez (geniş bilgi için bk. H.
Mahmud Şemrüh, S. I37-152). İslam alimleri, işlenen suçlara ait cezaların dünyada uygulanması halinde ahirete yönelik
cezalarının kalkıp kalkmayacağı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Bununla birlikte dinen suç sayılan bir fiili işleyen kişi bunun dünyevi cezasını
gördüğü, ayrıca samirniyetle Allah'a yönelerek tövbe ettiği takdirde. tövbelerin
kabul edileceğine dair naslar göz önüne
alınırsa bu kişinin ahirette bir daha celirlenmiş çeşitli

zalandırılmaması gerektiği düşünülebi

lir. Suçlu samirniyetle tövbe etmediği ve
araya şefaat gibi bazı faktörler de girmediği sürece cezadan kurtulamayacağı muhakkaktır. Tövbe ettiği halde dünyevl cezadan kaçan veya cezanın kendisine uygulanmasına imkan bulunmayanın durumuna gelince, Ehl-i sünnet'in
kabul ettiği görüşe göre bu kimseden
kul haklarının düşmesi mümkün görünmemekle birlikte sadece Allah· a karşı
işlediği suç ve günahlardan dolayı tövbe ve iyi hal ile affa mazhar olması ümit
edilebilir (ahiretteki ceza ile ilgili geniş bilgi için bk. AZAP)
BİBLİYOGRAFYA:
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ADiL BEBEK

D FIKIH. 1. Tarihi Gelişim. İnsanların
aile, kabile, aşiret gibi topluluklar halinde yaşayıp henüz devlet ve ceza hukuku telakkisine sahip olmadığı devirlerde
bile toplumun yapısına bağlı bir cezalandırma sisteminin bulunduğu, toplulukların kendi içtimal disiplinlerini ve fertlerin haklarını bu sistem içerisinde korumaya çalıştıkları bilinmektedir. Gerek ilahi dinlerin telkininin gerekse insanın selim fıtratının tabii sonucu olarak adam
öldürme veya yaralama, zina. hırsızlık,
gasp, eşkıyalık, yerleşik örf ve otoriteye
karşı gelme gibi temel suçlar, insanlık
tarihi boyunca her toplumda ve her devirde kamu düzenini ihlal sayılagelmiş,
farklı şekillerde de olsa cezalandırı lmış
veya cezalandırılması himaye görmüştür.
Ancak ilk devirlerde cismani müeyyideler
ağırlıkta iken bu tür cezalandırmalarda
giderek azalma görülmüş, iktisadi geliş
menin de tesiriyle maddi tazminat, diyet. hapis gibi müeyyideler devreye girmiştir. Yine suç ve cezalarda toplum yapısına bağlı olarak ilk devirlerde hakim
olan kollektif sorumluluk giderek yerini
şahsi sorumluluğa bırakmış, önceleri ferdi, değişken ve takdiri bir mahiyet arzeden cezalandırma. merkezi otoritenin
tesisi ve hukuki düşüncenin de etkisiyle
zamanla objektif. genel, gayri şahsi ve
mücerret ilkelere bağlanmıştır. İlk dönemlerde intikam alma ve şahsi uz laş
ma ön planda iken zamanla toplum adı 
na cezalandırma fikri ve devlet ceza hukuku telakkisi önem kazanmış, belli gelişmeler sonucu cezalandırma hakkı ortak otoritenin yani devletin tekeline verilmiştir. Ceza hukuku alanındaki bu tarihi inkişaf Hammurabi kanunları, İbra
ni, Roma ve Cahiliye hukuku ile İslam
hukuku karşılaştırıldığında açıkça görülmektedir.
A) Yahudi Hukukunda. Tevrat'ta adam
öldürme veya yaralama, zina. hırsızlık,
yalancı şahitlik, komşunun malına göz
dikme, Tanrı'ya, anneye babaya sövme
ve itaatsizlik gibi suç ve çirkin fiiller yasaklanmakta (Çıkış, 20 / I 2-17; Tesniye,
5/ 16- 2I). rabbe küfredenin, adam öldürenin, annesine babasına lanet edenin,
zina edenin, cinsi sapıkların öldürülmesi
(Çıkış, 2 I 1 I 2-17, 22 / I 9 ; Levililer, 20 / I021, 24 / 16, 23), organiara karşı işlenen
cinayet ve yaralamaların misliyle cezalandırılması (kısas). bazan da maddi tazminatla karşılanması (Çıkış, 2I / 19, 2224; Levililer, 24 / 20) hükümleri yer almakta, mağdura meşru müdafaa hakkı tanınmaktadır (Çıkış, 2I / I4). Köle ve cari-

