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CERH VE TA'DİLİN TENKİDİ 

Yard. Doç. Dr. Selahaddin POLAT 

Cerh lugatta: Maddi olarak bir aletle yaralamak veya kötu 
scz söylemek suretiyle incitmek manalarma gelir. Hadis ilminde 
ise, hadis rivayet eden kişinin güvenilir olmadığından dolayı, nak· 
!ettiği hadisin kabul edilmeyece'ğine hükmedilmesi manasını taşır. 
Ta'dil ise bunun zıddıdır. Yani ravi hakkında «rivayetleri kabul 
edilebilir» hükmü verilmesidir. Ta'dilin müteradifi (eş anlamlısı) 
olarak tezkiye kelimesi de kullanılmaktadır. 

Bu incelememizde «cerh ve ta'dilin tenkidi» başlığıyla, raviler 
hakkn:ida verilen cerh ve ta'dil kararının; doğru, isabetli, tarafsız 
ve objektif olup olmadığının incelenmesi şeklinde tenkid süzgecin
den geçirilmesini kasdediyoruz. 

Hadis ilmi cerh - ta'dil üzerine kurulduğuna göre, bu kadar 
önemli bir faaliyetin başıboş bırakılmayacağı bir takım ölçüleri ve 
prensipleri olacağı tabiidlr. Herkes, her önüne geleni gelişigüzel 
cerh ve ta'dil edemeyecektir. Her şeyden önce cerh ve ta'dil yapa
cak kişinin bir taraftan cerh ve ta'dil sebeplerini çok iyi bilmesi, 
diğer taraftan da hakkında hüküm vereceği kişiyi yakından tanı
ması gerekmektedir. Ayrıca rivayet ettiği hadisin kabul edilebil
mesi için bir ravide aranan şartlar, o ravi hakkında cerh ve ta'dil 
hükmü verecek kişide de bulunmalıdır. Hadis ravisinde aranan gü
venilirlik vasfının, bize o ravinin güvenilir olup olmadığını haber 
veren kişide de aranmaması temelsiz bina yapınağa kalkışmak gibi 
bir Gaçmalıktır. 

İşte bu sebepledir ki muhaddisler, ravileri tenkid edecek kişi
lerde ilim, takva, vera, sıdk, taassuptan uzaklık, tarafsızlık, cerh ve 
tezkiye sebeplerini bilmek, tecrübe, mümarese (alışkanlık), maha
ret vasıfları ·bulunmasını gerekli görürler (1). Bu anlayı,şın ·sonu-

(1) Ebu Abdiilah Şemsildelin ez-Zehcbi, Tezkiratü'l-Huffaz, Haydarabad 1956, 
s . 4; Abdulall Muhammed b. Nizamuddln el-Ensari, Fevatihu'r-Rahamut 
Şerhu Müsellemı.i"s-Scıbut, Mısır · 1322 (el-Mustasffı ile beraber basılmış 
tır), 2/154. 
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cudur ki cerh ve ta'dil ayrı bir ihtisas sahası haline gelmiş ve bu 
konuda herkesin hükmüne itimad ettiği, cerh ve ta'dil iı11amları 
vetisn~ i <:ı tir. . , ~ 

isabetli olup o!Inadığının bilinebilmesi için cerhin, müfe~ser 
(cedı sebebi açıklanmJş) olmasının şart koşUlmuş bulunması çok 
dik.l{at çekicidir. Bir rfwi hakkında hem mübhem (kapalı, Gebebi 

·belirtilmcmiş) bir crırh, hem de mübhem bir ta'dil mevcutsa ta'dile 
itibar edilir, cerhe itibar edilmez. Cerhedenlerin sayısı ne kadar 
çok olursa olsun durum değişmez. Ta'dilde ise sebebin zikrinli ge
rek görülmemiştir (2). 

Cerh sebeperi şahıstan şahısa değiştiğinden ve herkes cerb 
sebeplerinf hakkıyla· bilemediğinden, cerhin müfesser olması şart 
koşulmuş, böyle olmayan cerhlere itibar edilmemekle, indi ~erhle
rin önüne geçllmek istenmiştir. Çünkü ~erh ve ta'dil imamları 
dahi, hakikatta cerh sebebi olmayan kusurlardan dolayı ravileri 
cerhetmişlerdir (3). Nitekim Hatilı el-Bağ;dadi ( 463/1070), aslında 
raviyl adaletden düşürücü olmadığı halde cerh sebebi zannedilen 
vasıflara dair örnekler vermektedir. Bunlar arasında : Kendinden 
küçül~l.erden hadis aldığından, rivayet esnasında kıraatla sernam 
farkim belirtmecliğinden, bindiği atı tekmelediğinden, ayakta veya 
kıbleye karşı küçük abctestini yaptığından, çok konuştuğundan, 
evind:.m tanbur sesi işitildiğinden, hadisi alınmayan kişilerden bah
sedilmektedir ( 4). Görüldüğü gibi bunl&,r bir ra vi için cerh sebebi 
değEdir. Nitekim Buhari (256/870), Müslim (261/ 875), EbuDavud 
{2'75/888) gibi büyük muhaddisler, müfesser olmayan şekilde cer
hedilen ravilerden hadis almışlar, onlar hakkındaki cerhlere itibar 
etmemişlerdir (5). 

İbn Hacer el-Askalani (852/1447), cerhedildikleri halde, cer:h' 
' sebebinin mu'teber ve müfes:Ser olmaması sebebiyle Buhari tarafın-

dan hadisleri alman ravilerin uzun bir listesini vermektedir (6). 

(2) Cerb ve la'dil kitaplarına göz atan herkes, mübhcm olduğu için redde
dilen cerhlere d,ur bol miklarda örneklere rastlayabilir. Cerhin ancak 
ınüfesser okiuğu takdirde kabul eaileccği hususu aşağı yukarı büttin ha· 
~is ve (ıkıh usulu kitaplamıda zikrcdildiğindcn burada ayrı ayrı refe· 
ransla bulwmıa lılzüınu hissedilıncmişlır. Bu konudaki ifadeleri etraf. 
lı bir şekilde görmek için bkz. : Abdulhayy el-Lekncvi, er-Ref'u ve't-Tek
mi:l fi'l-Ccrhi ve't-Ta'dil Halcb - 1968, 65- 86; İbnu Hacer el-As.kalfmi, Hcd
yü's-S~r.J Mı.ıkaddimctu Fethi'l-Bari, Bulak - 1301, 382- 452. 

(3) Hedyü's-Sa.ri, 381. 
t4) Hatlb el-Bağdadi:, el-Kifaye fi ılmi'r-Rivaye, Mısır- Birinci baskı 181-186. 
(5) A.c. 179. 
(6) ı Icdyü's-:'lari, 461 - 5. 
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Burada bir mesele ortaya çıkmaktadır. Mübhem cerhin mak
bul olmaması kaidesi hadis imamlarının mübhem cerhelerine de 
şs.mil midir? Yani sebebini belirtmediklerinde onların cerhleri de 
kabul edilmez mi? Bu konuda muhaddisler arasında iki görüş mev
cuttur. Bazı muhaddiSler hadis imamlarının ilmine ve ce:rh sebep
crine vukufiyetlerine güven dolayısıyla, onlar tarafından yapılan 
mübhem .cerhlerin makbul olduğunu, cerh sebebini açıklama zo
runluluğunun hadis imamları dışındaki kişil0r için söz konusu ol
duğunu belirtmişlerdir (7). Diğer grup iBe, ~mamların müblıem 
tenkidlerinin de makbul olmadığı görüşündedir. Bu gruba göre 
imamların mübhem cerhleri, ravinin duı:umu aydınlığa kavuşun
caya kadar hi.~küm verınede acele edilmemesi bal{ımından yarar 
sağlar. Bunun dışında bir hüküm ifade etmezler (8). 

Büyük muhaddis İbn Hacer böyle bir geneneme yerine, meşe
leyl şartlı olarak inceleme taraftarıdır . _Şöyle deme,ktedir : <(Bir 
ra\-inin ccrh ve ta'dili hususunda muhaddisler ihtilaf ederler
se doğ:i:u olan, meseleyi kısırnlara ayırarak mütalaa etmek ve 
ona göre hüküm vermektir. Eğer cerh müfesser ise kabul edilir. 
Yoksa ta'dil esas alınır. Ebu't-'rayyib et-Taberi gibi, <<ta'dil mukad
demdirı> clJyenlerin sözleri bu şekilde yorumlanmalıdlr. Fakat mec
hülu'l-hal ise ve hakl\mda herlıangr bir hadi·s imamının mübhem 
cerhir..den başka bilgi yoksa, o zaman cerhle amel eder, cerhin se
bebinı araştırmayız. Müfesser olmayan cerhin kabul edilmemesi, 
bir şahsın cerh ve tevsikinde ihtilaf eqildiği takdirde sözkonusudur. 
İbn Abdilberr'in (463/ 1070) : <<Adaleti sahih, ilminde imamlığı sa
bit olan kişiler ve' a.ıimler hakkında cerh hükmü veren kişi, cerhi 
için delil getirmedilı;çe itibar edilmez)) şeklindeki ifadesi (9) de bi-

. zim görüşümüzü desteklemektedir. 

Hakkında ta'dil bulurımayan ravi, hadis ıstılahındaki meçhul 
ravi durumundadır. Böyle birisi' hakl{mda mübhem bir cerh bulun
ması halinde, cerh alternatifinin işletilmesi daha tutarlı ve isabet
li görünmektedir. 

(7) Hatib a.g.c. 178; Schavl Muhammed b. Abdirrahman, Fethu'l-Muğis ala 
Elfiyeti'l-Irfı k! fi'l-Hadis, Medine - 1968, l/284. 

(8) J nıaınlarıu mi.ibhem cerhin in makbul olup olmadığı lık. göriişlçr için 
bkz. Tchanevı, Zafer Ahmed, Kavaid fi Ulun1i'l-Hadis, Bcynıt - i972, 173. 

(9) Jbnu Hacer e!-Askalim1. Lisanu'I-Mizan, Beyrut - 1971, 1/ 15-16. 
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HaQ.iıs imamlarının cerhlerimn mübhem de olsa makbul sayıl
masını benimseyenler, :onların cerh sebeplerini çok iyi bildikleri 
noktasından harel~et ederek bu fikre varmaktadırlar. Halbuki cerh
te isabetsizlik, sadece cerh sebeplerini bilmernekten kaynaklan- · 
mamaktadır. İleride örneklerini sunacağımız gibi, cerb. sebepler-i
ni ç-ok iyi bilen bir hadis imamı da cerhte müteşeddidliği, taassubu, 
tarafgirliği veya hatası sebebiyle isabetsiz cerh hükmü verebilmek
itıektedir. Onun da be.şer olduğu, hissi ve subjektif hükümleri ola
bilee.eği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Geçen asırcia Hindistan'ın yetiştirdiği büyük. muhaddislerden 
AbdUlhayy el-Leknevi (1304/ 1886), münek.kid ve muhakkik bi:v zih
niyeti ortaya koyan Şu sözleri söylemektedir : <<Bazı ce~.rh ve ta'dil 
ehlinin, bir. ravi hakkında, cerh hükmü bulunmasından dolayı, o 
rMiye mecruh damgası vurrnakta acele etme .. M~seleyi iyice ince
le. Çünkü bu ÇOk tehlikeli bir iştir. Hatlgi ravi hakkında olursa ol
sun h-er cerhedenin sözünü kabul etmen helal değildir. isterse cer~ 
heden hadis imaını veya meşhur alimlerden olsun (lO). 

Bu fikirlerinin gereği. o~a;rak Leknevi, cerh ve ta'dil ldt~p1a
rındaki mübhem cerhlere dayanarak raviyi mecruh saymanlll yan
h§ olduğı.mu savunmaktadır (ll). Fakat bu kitaplardaki mühhem 
cerhler tamamen itibar edilmeğe değmez ve faydasız değillerdir. 
Suyutl;'nin belirttiği gibi, bu ınübhem cerhlere maruz -raviler ha,k-. 
kmda tevakkuf ederiz. Yani durumlarını derinlemesine · incelemek 
üzere haklarında hüküm vermeyi geciktirir, bu konuda acele et
meyiz. Araştırmalarımız sonucu-haklarında şüphemiz gider, ta' dil 
yönü ağırnasarsa hadisl~rini alırız (12). Şu halderical kitapların
daki mübheın cerhler, keı'Sinlik ifade eden hükümler degil, ihtar 
işareti veren kırmızı ışıklardır . 

. 

Çağdaş muhadctis Zafer Ahmed et~Tehanevi <te ayni görüşü 
paylaşmakt8. ve şöyle. demektedir : ((Hakkında hiç tevsik bulunma
yan bir ravi, mübhem bir şeki1de cerhedilrrJşse hadisini almadv. 
tevakkUf edilir. Ravi haktında bir kişinin tevsiki mevcutsa, müb
hem cerh reddedilip tevsik esas alı:mr. Hakkınd.a mübhem cerh ve 

·tevsik btılunan f<işinin hadisi hasendk. Rical kitaplannda.ki müb-

(10) Leknev1, er-Ref', 174. 
(11) A.e. ın 
(l2) Bkz. Suyu h, Celfüucldiıı, Tcdıibu'r-Rav! fi serhı takribi'n-Nevevi Mısır. 

' 1 

1386, 307. . 
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hem cerh ve tevsikler böyledir. Ta'dile itibar edilip hadisleri alınır. 
Mübhem cerh, bir kişi tarafından da olsa tevsik edilen kişiye tesir 
etmez (13). 

Mübhem cerhin makbul sayılmaması, cerhin isabetli olup ol
madığını kontrol imkansızlığının bir ..sonucudur. Modern mevzuat
ta amirierin idaresi altındald ~llerin sicilini düzenlerken olum
suz, kanaatte iseler, bunun belgelemek zorunda olmalarıyla; cerhin 
milfesser olmasının şart koşulması, aynı endişe ve gerekçelerden 
doğmuş benzer tedbirlerdir. 

Hadis tarihinde sağlam bir şekilde işleyen cerh ve ta.'dilin ten
kidi işlemi günümüzde unutulmuş görü.nmekte, hakkında mübhem 
bir cerh ifadesi görülür görülmez ravi reddedilmektedir. Bilhassa 
bol miktarda mübheın cerh ifadeleri ihtiva eden ıical kitapların
dan istifade ederek, ravilerin durumu araştırılırken, bu müb~em 
tabirlerin ifade ettiği mana gözden uzak tutulmazsa bu çeşit ha
talara düşülmemiş olur. 

Buraya kadar, müfesser olmadığı için kabul edilmeyen cerh
ler üzerinde durduk. Halbuki cerlıin makbul olabilmesi için, sadece 
müfesser olması da yeterli değildir. Gerekli şartları taşımayan mü
fesser cerhlere de itibar . edilmez. Biz burada muteber olmayan 
cerhleri ve örneklerini ayrı ayrı ele alarak incelemeye çalışacağız. 

MAKBUL OLMAYAN ·CERH VE TA'DİLLER: 

ı. Cerhedenin Mecruh Olması: 

Mec.ı;Uh olan bir kişinin, cerhi de, ta'dili de kabul edilmez. Me
sela Ebu'l-Feth el-Ezdi (374/984), mecruhlar hakkında büyük bir 
eser yazmış olmasına rağmen, kendisi mecruh olduğu ve cerhte aşı
rı gittiği için cerhlerine muhaddisler tarafından itibar edilmemiş
tir (14). Cerh ve ta' dil kitaplarında, Ezdi'ye itibar edilmeyeceğine 
dair ifadelere sıkca raslanır. 

Yahya b. Müslim el-Bekka (130/747) (15), metruku'l-hadis)) 
olduğu için, İkrime hakkındaki cerhinin ma.kbul sayılmayacağı 

(13) Tchanevi, a.g.e. 173. 
~i4) Zehebl, Ebu Abdiilah Şcmsüddin Mizanü'l-İ'tidal fi Nakdi'r-Rical, Bey

rut - 1963, 3/523. Muhm b. Huseyn el-Ezdi maddesi; İbnu Hacer el·Aska
lani, Tehzibu't·Tchzlb, Haydarabad - 1325, 1/36. Ahmed b. Şebib md; 
Hedyi.i's·Sfui, 383 Ahmed b. Şebib md., 387 İsrail b. Musa md. 

(15) Tercemci hali için bkz.: Zehebi, Mizan, 4/382, 409; İbn Hacer, Tehzib, 
11/ 278·9. 
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{16); Muhammed b. ömer el-Vakıdi (207 /822) mecrüh olduğun
dan, ibn Sa'd (230/844) ·tarafından onu kaynak alarak yapılan 
cerhlere itibar edilmeyeceği İbnu'l-Hacer tarafından (16 a) belir
tilir. 

2. Cerhedenin Cerhte İfı;atkar ve Aşın Olması : 

Rical tenkitcilerinden bir kısmı cerhte ifratkardırlar. Aslında 
cerh sebebi olmayan kusurlardan dolayı ravileri cerhederler. Mese
la Ebu'z-Zinad, Abdullah b. Zekvan'ı ı:suıtana hizmet ettiği için (17) 
cerhetmiştir. İbn Abbas'ın azadlı kölesi İkrime, idareci ve amirler
den hediye aldığından dolayı (18), cerhedilrriiştir. Şu'be (160/776), 
Minhal b. Amr el-Esedi'nin evinden tanbur sesi işittiği için hadis
lerini almamıştır (19). Yine Şu'be'nin, atını hızlandırmak için 
tekineleyen bir raviden hadis almadığ1 nakledilir (20). Zahid mü
nekkidler bazı ravile:;:i dünyaya daldıkları gerekçesiyle cerhetmiş
lerdir (21). Hatta İmam A'zam fıkıhla meşgul olduğu için zayıf ad
dedilmiştir (22). Halbuki bu gibi fiiller muhaddislerce ceth sebebi 
sayılmamıştır. 

Cerh konusunda böylesine tavizsiz ve aşın davrananlara, ha
dis ıstılahında, müşeddid, müteşeddid, müteannit (çok kusur bu
lan) gibi isimler verilmektedir. Bunların tevsiki makbuldur. Cerh
leri ise ihtiyatla karşılanır. Sehavi (902/1496), böylelerinin cerh
leri karşı·sında takınılması gereken tavrı şöyle dile getirmektedir: . 
«Rical tenkitçilerinden cerhte müteaımit, ta'dilde çok titiz olanlar 
vardır. Birkaç önemsiz hata.sından dolayı raviyi hemen cerheder
ler. Böyle birisinin tevsik ettiği raviye sınısıkı sarıl. Bir raviyi cer
hettiklerinde ise bak : Başkaları da o raviyi cerhediyor mu ? Hazık 

• tenkitçiterden tevsil<:: eden yoksa o ra vi zayıftır. Bir kişi de olsa tev
sik eden var,sa, cerh ancak m~fesseı· olursa kabul edilir, aksi halde 
kabul edilmez (23). 

(16) İbn Hacer, Hedyü's-Sari:, 426 İkrime md. 
(16 a) A.e. 416 Abdurrahman b. Şureyh md., 447 Nafi b. Amr el-Mekki md. 
(17) A.e., 498 Humeyd b. Bilal ve Humeyd et-Tavil maddeleri, 411. , 
(18) A.e. 424. 
(19) A.e. 446. 
(20) Sehavi,· a.g.e. 1/280. 
(21) Hedyüssari 382; Hatib, «el-Kifaye» sinde 181 ~ 6 sahifeler arasında, aslın

da cerh sebebi olmayan kusurlardan dolayı cerhedilcnlere örnekler ver
mek için müstakil bir bölüm ayırmıştır. 

(22) Ensari, Fevatih, 2/154. 
(23) Sehiiv1, a.g.e. 3/358-9. 
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Müteşeddidlerin cerhlerinin müfesser olmadıkça kabul edil
memesi, hakikatte cerh ı:ıebebi olmayan bir gerekçeyle cerhetmiş 
olmaları ihtimalinin çok fazla olmasındandır. 

Nitekim "Tacuddin es-Sübki (771/1369) : «Mutlak olarak cerhi 
takdim etseydik, imamlar dahi cerhedilmekten kurtulamazdı» (24) 
demek suretiyle, cerhte aşırı gidenlerin işi nerelere· kadar götür
düklerine veciz bir şekilde dikkat çekmiştir. 

I.cknevi de «Bir hadic:;e müteşeddidler zayıf · veya mevzu der, 
mutavassıtlar (cerh ve ta'dilde ifrat ve tefritten uzak olup orta 
yolu tutanlar) ise hasen veya sahih hükmünü verirlerse, muta
vassıtların görüşü tercih edilir» dedikten sonra, Nesai'den şöyle 
bir nakilde bulunmaktadır: «Bir ra,viyi İbnu Mehdi tevsik eder, 
Yahya b. Main taz'if ederse Yahya'nın cerhteki aşırılığından dola
yı, o ra vi terkedilmez» (25). 

Aşağıdaki isimlerini zikredeceğimiz kişiler kaynaklarda müte-
şeddidler olarak kaydedilmektedir : 

Şu'be (160/ 776) (26). 
Yahya b.Said el-Kattan (198/ 813) (27). 
Yahya b. Main (233/847) (28). 
Ali b. Abctillah el-Medini (234/843) (29). 
Ebu Hatim er-Razi (277 /890) (30). 
Muhammed b. Amr el-Ukayli (322/ 937) (31). 
İbn u Hıbban (354/ 965) (32) . 

. (24) Sübk!, Tacudditı Abdulvehhab b. Ali, Tabaki.Hu'ş-Şafiyyeti'l-Kübra, Mı
'sır · 1964, 2/9. 

(25) Leknevl, El-Ecvibetu'l-Fadila li'l-Es-ileti'l-Aşerati'l-Kamile, Haleb . 1964, 
163, 179. 

(26) Bkz : 20, 21 No'lu dipnottaki kaynaklar. 
(27) Bkz : Zehebi, Miz::ııı, 2[171 Süfyan b. Uyeyne md., 2/255 Cefy b. Süley-

man md.; Hedyüssari - 423 Osman b. Amr el-Abdi md. · ' 
(28) Bkz : Leknevl', er-Ref', 176, 187. 
(29) Hcdyü!;sari 434, Fudayl b. Süleyman md. 
(30) Bkz : A.e. 441 Muhammed b. Ebi Adi md.; Ebu Hatim mechul olmayan 

birçok :Kişiyi nıechul olmakla ta'netmiştir. Msı. Bkz : Hedyüssan, 411 
Abbas cl-Kant<ki md., 396 Hakem b. Abdiilah el-Bası:ı md., Suyutl, Ted· 
rib, 1/320; Tehfmevi, Kavaid, 265. 8. 

(31) Zchcbi, Mizan, 3( 140 All el-Medini md. Ukayli'nin aşırı cerhleri için bkz.: 
Leknevi, er-Ref', 254 vd. (Naşir Abdulfettah Ebu Guddenin 4 nolu dip
notu). 

(32) Zehebl, Mizan, 2/253 Süleyman b. Amr el-Kelbi md., 3/45 Osman b. Ab
dirrah:ınan ·et-Tar~ifi md., 1/274 Efialı b. Said el-Medeni md.; Leknevi, er· 
Ref', 203- 208, 204 (Naşirin dipnotu) : Tehanevt, Kavfud, 180-6. 
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İbnu Adiyy (365( 975) (33). 
İbnu Hazm (456/1063) (34) 
Cüzekani (543/ 1148) (35) 
İbnu'l-Cevzi (597/1200) (36). 
İbnu'l-Kattan (Ali b. Muhammed el-Fasi) (628/ 1230) (37). 
Hasen b. Muhammed esSağani (650/1252) (38). 
İbnu Teymiye (728/1327) (39). 

Bu muhaddislerin müteşiddid sayılmasından, hepsinin de 
cerhlerine itibar edilmeyeceği manası çıkarılmamalıdır . Bilhassa 
adıgeçen muhaddislerin mütekaddimündan sayılan ilk beşi, cerh 
ve ta'dil ilmi!lJn müessisi ~ayıla.tı büyük rical tenkitçilerindendir. 
Müteşeddid sayılmaları dığer rical tcnkitçilerine göre daha titiz 
ve ihtiyatkar olmalarından kaynaklanımş olsa gerektir. Bu, onla-

(33) 

(3'4) 

(33) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 
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Zehebi Mizanü'l-İ'tidal isimli eseıini, İbnu .Adiyy'in zayıf ravilere tahsis 
ettiği «el-Kamil» isimli eserinden özetlcmiştir. Fakat İbnu Adyy'in eseri
ne aldığı halde sika olan kişileri savunmaktadır. Bkz : iYf.izan, l/2, 4/616. 
lbnu Adiyy'in cerhteki aşınlıklannın Zchebi tarafından tenkitleri için 
bkz : Mizan 1/402 Cafer b. !yas md., 1/362 sabit b. Eslem md.; İbnu 
Adiyy'iıı hanefilere karşı cerhteki aşırılıklan için bkz : Kevseri, Muham
med Zahid, Takdimetu Nasbu'r-Raye, Beyrut - 1973, 1/57 .. 
Hedyüssarl, 385 İbni.him b. Tahman md., 398 Huseyn· b'. Irak md., 410 
Ebuttufeyl Amr b. Vasıle md., 414 Abdullah b. Ata ed-Dımeşki md. İbnu 
Hazm tarafından; Tirmizi, Bağavi, İsmail b. Muhammed es-Saffar, Ebul 
Abbas el-Esamm gibi meşhur muhadis!ere mechul damgası vurulrouştur. 
Bkz: Zehebr, Mizan, 4/678 Muhammed b. İsa et-Tirmizi md. İbnu Hacer, 
Lisanu'l-l\lllzan, 4/198; Tchzlbu't-TehZıb, 9/388, Leknev!, er-rcf', 183-6 (Na
şirin dipnotu); Tehanevt, Kavaid, 268-72. 
CCızekani «el-Ebfıtil» isimli eserinde pek çok hadisi, sahilı hadisiere mu
halif olduğu gerekç.esiyle batı! saymıştır. Halbuki bu hadislerin çoğu 
makbul hadislerdir. Bkz. : Zehebi:, Tezkiratü'l-Huffaz, Haydarabad -
1958, 1308; İbnu Hacer, Lisan, 2/270; Sehavi:, a.g.e. 1/238. 
İbnu'l-Cevzi, «MevzCıat» ve «el-helü'l-Mütenahiye» isimli eserlerinde pek 
çok sahih ve hasen hadise mevzfı. damgası vurmuştur. Bkz : Sehavi, 
e.g.e. l/236; Zehebi, Mizan, 1/16 Eban b. Yezid md.; tbnu'l-Cevzl'nin if
ratına dair geniş bilgi için bkz.: Leknevi', er-Rcf', 163 -17L 
Zehebi der ki : «İbnu'i-Kattan, hakkında muasır imamlann ta'clil ifade
sine rasıamadığı her raviyi mechul saymıştır. Halbuki muhaddislerin 
cumhüru; kendilerinden birden çok kişinin hadis naklettiği ravileri, hak
larında ta' dil ifadesine rastlanmasa bile mechül, saymazlar. Bkz : Zehebi, 
Mizan, 1/556, 3/426. 
Sa~am «el-lvlevzılat» isimli kitabında pek çok sahih, hasen ve za'fı ha
fif olan ·hadise mevzıı demek suretiyle aşın gitmiştir. Bkz: Sehavi, 
a.g.e., 1/238. · 
İbnu Hacer, Lisan, 6/319 Yusuf b. Hasen el-Hılli md.; 1.-eknevi, ecvibe, 
174-6. 



rm hadifi ilmindeki haklı otoritelerinden hiç bir şey eksiltmez. 
Çünkü pek çok ra.vinin durumunu onlar vasıtasıyla bize aktarılan 
malumatla öğrenebiliyoruz. Onların müteşeddid sayılmalan cerh~ 
lerinin hiçbir değeri olmadığı manasma gelmez. Sadece başkaları~ 
nın ta'dil ettiği raviier ha.kkındaki cerhleri ihtiyatla karşılanır. 
Kaldı ki kimlerin müteşeddid, kimlerin mutavassıt oldukları hak
kında, muhaddisler arasında kesin bir ittifak da görülmemektedir. 

3. Ta'dil Edenin Mütesahil Olması : 

Ravileri kolayca ta'dil ve tevsik eden, bu konuda fazla titizlik 
göstermeyen, heı~ kusuru kolay kolay cerh sebebi saymayan kişi
lere hadis istılahında «mütesahil» veya «mütesamih (mü.:samaha
har) >> denir. Bunlar, mütcşeddidlerin zıddıdır. Ortada mutavassıt
lar. ve mu'tediller vardır. 

Müteşeddid1erin cerhi gibi, mütes9,hillerin ta'dili de ihtiyatla 
karşılanmalıdır (40) . Bir ravi hakkında mütesahilin ta'dili, müte
vassıtın cerhi mevcutsa zayıf olduğuna hükmedilir ( 41). 

Mütesılhillere örnek olarak İmam Tirmizi (279 /892) ve Hakim 
en-Nisaburi (405/1014) verilebilir. Tirmizi'nin hadis rivayet ettiği 
bazı şahısları, alimler mecrılh saymışlar, sahih hükmünü verdiği 
bazı h8 clisleri sahih kabul etmemişlerdir ( 42). 

Hakim'in te.c:;ahülü ise meşhurdur. Buhari ve Müslinı'in hadis 
alma şartlarına Uyduğu halde, onlar tarafından sahilllerine alın- . 
mayan hadisleri bir araya_ toplamak gayesiyle yzdığı «el-Müsted
rek isımli eserinde pek çok zayıf ve mevzu hadis bulunmakta
dır (43). 

4. Mezheb Taassubundan Kaynaklanan Cerhler : 

Rical kitaplarını incelediğimizde, i~ikadi ve filmi mezhep fark
lılıklarından dolayı bazı ravilerin haksız olarak cerhedildiklerini 
görüyoruz. İbn Hacer bu hususa şu sözleriyle dikkat çekmektedir : 

(40) Sehav1, a.g.c. 3/359. 
(41) Leknevi, Ecvibe, 161. 
(42) Tirınizi'nin tesahülü için bkz. : Zehebi, Mizan, 3/407 Kesir b. Abdiilah 

md.; İbnu'l-Kanim Muhammed b. Ebi Bekr, Zactu'l-Maact fi Hedy-i Hay
ri'l- İbad, Mısır - 1970, 2/10. 

(43) Hakim'in tesahülüne dair ifadeler için bkz: Zeylei, Nasbu'r-Ra'ye, 1/ 
341- 2; Zeheb1, Mizan, 1042 -5; İbnu Salalı Osman eş-Şehrazfıri, Ulfımu'l
Hadis, Beyrut - 1978, ll; Suyfıtl, Tcdrlb, 1/105- 7. 
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«Akaiddeld. farklılıkları sebebiyle, bir grup diğerini twnetnüştir. 
Bu konuda dikkatli olup, doğruluğu sabit olmadıkça böyle cerblere 
itiba;r etmemel~ gerekir ( 44). · 

Rafii de şöyle der : <<Münekkitllerin, adl bir raViyi cerh,_ fasık 
bir ra.viyi tezkiye hatasına düşmemeleri için, düşmanlık ve mezhep 
taassubundan uzak olmaları gerekir. Pek çok imam, kendileri ha
tah, karşı gruptakiler iı:ıabetli olmalarına rağmen muhaliflerini 
cerhetmişlerdir ( 45). 

Tarafgirlik illetintlerı yakınan ve pu yüzden bazı muhaddis
leri tenkid eden rica! kitabı müellifleri bile ·bu mezhep tarafgirli 
ğindEm kurtulamamışlaraır. En · azındarı,_ kaynaklardan na~ller ya
parken farKedilmesi zor tasarruflarda bulun~uşlardır. Mesela Ze
hebi, isbat mezhebine ·meyyaı, tenzih mezhebine (46) mU:arız oldu
ğundan dolayı; ehl-i isba:tın tercüme-i halle:rihi verirken, övgülere 
geniş ge~iş yer vetmek.te tenktdleri geçiştir;mektedir. Karşı . grup
tan bir ra vi hakkındaki tenkidlefi ise bütün detaylarıyla. verirken1 

meziyetlerine çpk az temas etmek:tedir (47) . ,, · 

Bilhassa cerh ve ta'dil ilminin tedviri ve tasnif edilmesi, ·'iti~ 
kadi ve flkhi mezlieplerin .teessüs . e-ttiği, taassU'b ve . tar~fgi:rliğin 
en şiddetli olduğtJ. bir devreye rastlar.' Bu zamart tevafukunuri, 
cerh ve ta' dil J~aliyetlnin . inhiraf ~e istismannd& büyük tooi'deri 
olmuştur. Mezhep taassubundan kaynaklanan ·tarafglr. cerhlerfn, 
bu dönemlerde tasnif edil~n klasi~ Hteratürde yeralması sebebiyle, 
aynı hatalr c.erhler daha sonraki asırlara. 8,ktarılmıştır. ·Neticede 
biT·yanain eski tarafgirlikler- tekrar1arutken) -öte yandan .devrin ve" 

. münekkidler.in ôzelliklerine göre yeni tarafgirlİk ~rnekleri orta;ya 
konulmuştur. Tabii ıcı bu durum ·bütün' rical tenkİtçiler~ için söz~ 
konusu değildir. · , 

Mezhep çe&işmelerinin ricaı tetıkitciliğine teslı:fnin diğ-er bir 
-Yö~ü de, pek çok ravinjn l:xatıl bir mezhebe mensup olmakla 'itham 
edilmiş olmasıdw. HalbJJki hakikatt? bu kişilerin ya o m~zheple 

(44) 
(4.5) 
(46) 

(47) 
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Hedy\issari, 3.82. 
Sıibkr, a.g.e, 2/12. 
l s bat, mefhebi ayet ve hadjslerde geçen el, · yüz, göz, parmak gibi haberi 
si_fatları te1vilsiz Allah'a ismid e4enlere) teniili mezhebi ise bui1lim te'vU 
edenlere verilen ad<iır. Geniş bilgi içiri bkz. : Yur'dagür, Metin, Allah'ın 
.S~fatları, İstanbul - 1,984, 233. 248. 
·Si:i;bki, a.g.e., 2!13: -14, 22 .. 

.~ . 



hiçbir alakası yoktur, veya söz ve davranışlan yanlış anla.şıldığın~ 
dan bu şekilde suçlannu.şla.rdır. İbn Cerir bu hususu şöyle dile ge
tirmektedir : ((Eğer batıl bir mezhebe merusup olduğu iddia edilen 
kiışiler hakkın.da söylenenler doğru olsaydı, muhaddislerden çoğu
nun rivayetlerini terketmek gerekirdi ( 48) . 

Her mezhep farklüığının haksız cerh ve ta'dile sebeb olacağı 
ve farklı mezhep mensuplannın birbirleri hakkındaki cerhlerinin 
mutlak redded~leceği söylenemez. Fakat farklı mezhep mensuplan 
arasında haksız cerh şüphesi daha fazla olduğundan, bu konuda 
dikkatli olup derinlemesine araştırma yapmak gerekir ( 49) . 

. Biz burada mezhep taasubu ve tarafgirliği içerisinde mütalaa 
edilebilecek cerhleri, kendi aralarında bölümlere ayırarak incele
rneyi uygun buluyoruz. 

a) Cerhedenin elıH bid'attan olması: 

Sıdk diyanet ve zabt ile muttasıf olmrun, küfrü. gerektirecek 
bir itikadı benimsememiş, bulunması, ba§kalarını mezhebine davet 
eden bir mezhep miJita.nı olmaması şartıyla, ehl-i bid'atın rivayet
leri muhaddislerce kabul edilir (50). Fakat ehl-i bid'atın, ba.şka 
bir batıl mezhep mensubu veya ehl-i sünnetten bir ravi hakkında
ki cerhi makbul değildir. Ehl-i sünnet'in ehl-i bid'at hakkındaki ta
rafsız cerhi makbul iken, taassuba veya adavete dayanan ·tarafgir 
cerhleri makbul değildir (51). 

Mesela İbnu Hacer, Nasıbi mezhebinde olan Cuzecani'nin, Kti
feliler hakkındaki cerhlerinin merdud olduğunu belirtir. Çünkü 
Küieliler genellikle Hz. Ali taraftarı, Nasıbller ise bunların ~uha
lifidir. 

Yine rafizilerden İbnu Hıraş'ın, Tabiindan Amr b. Süleym el
Ensari hakkında -mUhtelit (Hadisleri birbirine karıştıran) oldu
ğu şeklindeki- cerhi makbul addedilmemiştir (52). 

b) Şiilikle itham: · 

Yukarıda, belli şartları taşıyan batıl bir mezhep mensubunun 
rivayetinin muhaddislerce makbul sayıldığını belirirtmiştik. Buna 

(48) Hedyüssari, 427. 
(49) Sübki, a.g.e. 2/15. 
(50) Bkz : Suy(ıti, Tedrib, 1/324 -9. 
(51) Sübki, a .g.e. 2/i7. 
(52) Bkz : Hedyüssad, 446 Minhal b. Amr md., 387. 8 İlımail b. Eban md., 

431 Amr b. Süleym el-Ensart md. 
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rağmen ehl-i bid'attan olmak, istem;neyen bir şeydir. Diğer yandan 
ehl-i bid'attan hadis kabu1 etme. konusunda diğer mezhep men
suplan, ehl-i ·sünnetin gösterdiği toleransı göstermemektedirler. 
Bu yüzdendir ki, batıl mezhebe m'enşubiyetle suçlama ve cerhetme, 
'nezheplerarası mücadelede en çok başvurulan yollardan .biri ol
muştur. 

Bu kabild~n olarak cerh ve ta/dil kitaplarında pek çok ravinin 
şiilikte suçlandığım görüyoruz. Hatta A'meş, Ebü Hanife, Şu'be, 
-Abdurrez~ak, Abdullah b. Musa, Abdurrahman b. Ebi Hatim gibi 
meşhur imamlar şiilik.le itharn edilmişlerdir (53). 

Rica! kitaplarmda şi'i olduğu belirtilen kişilerin h-epsinin riva
yeti merdud değildir. Çünkü şiilik farklı görüşlere sahip birçok 
gruba ayrıldığı gibi, mütekadimun ve müteahhirün ıstılahmda şii 
kelimesinin ifaclc ettiği manalar farklıydı. 

Şiilik, Hz; Ali'yi sevmek ve onu diğer sahabeden üstün tut
maktır. Hz. A.lFyi, liz. Ebübekr ve Hz. Ömer'dep. üstün tutaniara 
el-Gall (aşırı gidenler) veya rafızi denir. Diğer aslıaba sövenler ve
Ola buğzunu açıkça ortaya koyanlar rafızilerin ğulatıdır (ğuluv ya~ 
pan, aşırı gidenleridir). Hazret-i Ali'nin ölmeyip gizlendiğine, bir 
gün dönüp yeryüzünil adaletle dolduracağına inananlar rMızilerin 
en aşınlarıdır (54). 

İbn Hacer şülerden rivayeti makbul olanları ve -olmayanları 
şöyle ayırdediyor : (<Mütekadimün muhaddislere göre teşeyyu' (şü
lik) Hz. Ali'yi Hz. Osman'Çian üstün tutmak, HZ'. Ali ile muhalifleri 
arasındaki ıSa'i:aşlarda Hz. Ali'yi haklı, muhaliflerini hataJı bul
mıi'ktır. Bazıları da Hz. Ali'yi Rasu.ı-u Ekrem'den sonra malılukatın 
en efdali sayarlar. BU gruplardakiler vera sahibi ye dürüst olt+rlar
sa rivayetleri reddedilmez. Bilhassa mezhebine başkalarını davet 
etmeyenlerin rivayetleli makbUldur, Müteahhirun ıstılahında.ki 

şii ise, diğer' aslıaba buğzeden ve söven rafızilerdir. Bunlann riva
yetleri makbul değildir ( 55) . 

Şu halde bir ravi'nin şiilikten dolayı cerhedjldiğini gördüğü,. 
ınüzde yapılacak iş, eerhedenin müteahhirun ıstılahındaki şüliği 

(!13) Zehebi, Mizan, 2/587- 8 Abaurrahman b. Eb! Ha tim md. Abdu:r:rezzak'ın 
şiilikle itharnı içiıı b}.çz: İbnu' Hacer, Tehzib. 7/53. 

(54) 'Fehanevi, KaviUtl, 2~3. · 
(5:'1) İbnu Hacer, Tehzib, lf.94. 
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mi, yoksa mütekaddimun ıstıJahmdaki şiiliği mi kasdettığini tes
bit edip ona göre hüküm vermektir. Yalnız burada şu ka.,darmı be
lirtelim ki, selef.ten şiilikle suçlananlarm çoğu Hz. Ali'yi diğer sa
habe·ye tafdil eden mana.ısına şii idiler. Tabitın ve etbauttabtin 
arasında böyle şii çoktu. Böyle bir şiilik hiçbir zaman cerh sebebi 
değildir (56). 

c) İrca (mürcie mezhebinden olmak) İle Suçlama: 

«İrca'»; lugatta : Geciktirme ve ümit venne manalanna gelir. 
Istılahta ise irca kökünden ism-i fail olan mürcie, bir mezhep ismi
dir. Mezhepler tarihinde mürcienin iki farklı manası vardır : 1. Hz. 

· Osman'dan sonra birbirleriyle savaşan gruplar hakkındaki hükmü 
ahirete bırakanlar ve bu konuda tarafsız kalanlar. 2. Kafire amel 
ve taat fayda vermediğ.i gibi, mü'mine de günahların zarar ver
meyeceğini savunanlar. Bunlar arneli mertebe bakımından te'hir 
ettiklerinden veya günah işleyenıere ümit verdiklerinden dolayı 
mürcie şeklinde isimlendirilmişlerdir (57). 

Birinci manasıyla irca' cerh sebebi değil bilakis takdir edilecek 
bir tutumdur. Çünkü sahabenin aralarındaki ihtilaflar konusun
da sukut etmek, ihtiyat ve vera gereğidir. Mürcienin bu grubu 
ehl-i sünnettendir. İkinci manasıyla mürcie ise ehl-i bid'attır. 

İmaJ]. amel münasebeti konusundaki ihtilaflar dört çeşit mez
hebin ortaya çıkmasına sebeb olmuştur. Bunlardan mu'tezile ve 
baricilere göre amel imandan cüzdür (imanın bir kısmıdır ve par
çasıdır). Ameli terkeden imandan çıkar. Buraya kadar ittifak ha
linde olan iki mezhep, imMdan çıkanın durumunun ne olacağıı:ıda 
ihtilaf ederler. Haricilere göre imandan çıkar küfre girer. Mu'tezile
ye göre ise «menzile beynE.:! ınenzile>) ye girer. Mürcıç'ye göre iman 
etmiş sayılmak için tasdik yani inanmak kafidir. İnandıktan son
ra günahın bir zararı, arnelin bir faydası olmaz. Bu konuda mürcie 
bir aşırı uçta, mu'tezile ve haricller ise bunun tam karşısındaki di
ğer aşırı uçtadır. Ehl-i sünnetse ortadadır. Ehl-i sünnete göre amel 
imana dahil değildir ve bir parçası değildir. Fakat arneli terk mü'
mine zarar verir vefasık (günahkar) olmasına sebeb olur. Bunun 
yanında ehl-i sünnet arasında sadece lafızda kalan bir ihtilat mev
cuttur. Muhaddislerin çoğunluğuna göre, iman arnellerden teşek
kül eder. Fukaha ve kelamcılara göre ise arneller imana dahil de-

(56) Ahmed Muhammed Şakir, El-Baisu'l-Hasis, Beyrut 1951, 101, 
(57) Hedyüssari, 459- 60. 
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ğildir. Fakat görünüşteki bu ihtilafa rağmen her iki grup da arneli 
terkedenin imandan çıkmayacağında müttefiktirler. Lafızda kalan 
bu ihlilafa rağmen hakikatteaynı şeyi söylerler. Yoksa muhaddis
letin L'llanm arnelden cüz oldugunu si:iylemeleriyle, mutezilenin ve 
hariciterin arnelin imandan cüz olduğunu söylemeleri aynı şey de
ğildir. İşte muhaddislerin, İmam A'zam'ı ve Hanefileri mürcieden 
olmakla suclama.ları, aralarındaki bu lafzi ihtilaf sebebiyledir (58). , ' 

Eğer bu lafzi ihtilaf sebebiyle hanefileri mürcieden olmakla suçla-
mak gerekirse, ınuhaddisleri de mu'tezileden olmal\la suçlamak ge
rekir ki her iki grup da bundan münezzehtir (59). 

Kaldı ki Basralı alim Osman el-Betti'nin İmam-ı A'zam'a mek
tup yazarak mürcieden olup, olmadığını sorması üzerine, «ameli 
terkedenin katir değil günahkar olacağını, Allah-ü Terua'nın onu 
dilerse affedeceğini, dilerse azab edeceğinin belirtmiş ve kendisine 
isnad edilen irca iddiasını reddetmiştir (60). 

Ebu Hanife'nin irca ile suçlanmasına, arneli imandan bir bö
lüm saymaması ve büyük günah işieyenin durumunu Allah'ın ira
desine bırakması (irca etmesi) yanında, mu'tezile'ye muhalif ol
ması da yol açmıştır. Çünkü mu'tezile taraftarları kader konusun
da kendilerine muhalif olan l~erkese mürcie lakabmı takiyorlar
dı (61). 

Şu halde rical kitaplarında bazı raviler hakkında rasladığımız 
(<rm:ruye bi'l-irca» (mürcieden olmakia suçlandı) veya «kane mür
cienıı gibi ifadelere bakarak, o ravinin bid'at sebebiyle mecruh ve 
dalalet fırkasından olduğu hükmüne varmakta acele etmeme
liyiz. Daha derin araştırmalarla ve karinelerden yararlanarak, o ra
vinin ehl-i sünnetten sayılan mürcieden mi, yoküa ehl-i bidatten sa~ 
yılan mürcieden mi olduğunu tesbit etmeliyiz. Ravi hakkında bu 
ithamda bulunan kişi mu'tezili olabilir. Veya ravi, (<amel imandan 
bir bölüm değildir ve iman artmaz, eksilmez)) dediği için, sadece 
lafza ehemmiyet veren bir muhaddis tarafından kendi görüşüne 
muhalefeti sebebiyle cerhedilmiş olabilir. 

(58) İmam Buhari de Ebu Hanife'yi ı:nürcieden olmakla suçlayanlardandır. 
Bkz. : Buhar!, Tarihu'l-Kebir, Haydarabad . 1360, 5/81. 

(59) el-Keşınlrl, Muhammed Enver, Feydu'l-Bari ala Sahlhi'l-Buhari, Beyrut 
Tarihsiz, 1/53 vd. Keşmiri mezkur eserinde İmam - amel münasebeti ve 
imanın artıp eksilmesi meselesini çok geniş ve vukuflu bir şekilde ince-· 
lemektedir, Bkz : a.g.e. l/50- 67. 

(60) Tehanev1, Kavaid, 239 (dipnot) 
(61) Şehristani, el-Miiel ve'n·Nihal, Bağdad 13211/189. 
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Rical kitaplarında bunun örnekleri çoktur. 

Yukarıda Ebu Hanife'nin irca ile nasıl suçlandı~ını zikretmiş
tik. Burada birkaç örnek daha veriyoruz: Şerik, İmam-ı A'zam'ın 
talebesi İmam-ı Muhammed'in şahitliğini mürcieden olduğu ge
rekçesiyle kabul etmemiştir (62). 

Süleymani (Ahmed b. Ali el-Bikendi) (404/1013) tarafından; 
1\llis'ar b. Kidam, Hammad b. Ebi Süleyman, Nurnan b. Sabit (Ebu 
Hanife), Amr b. Mürre, Abdülaziz b. Ebi Ruvvad, Ebu Muaviye 
Amr b. Zerr ve daha bir çok kişi mürcieden olmakla itharn edil
mişlerdir. Zehebi bu zatlarm ehl-i sünnetten olduğunu belirterek 
bu itharnı reddetmekte, büyük alimlerden ç~unun ircai benimse
di~in~ belirtmektedir (63). 

d) Hhlku'l-Kur'an İhtiJafından Kaynaklanan Cerh: 

İslam tarihinde çok önemli tesirler meydana getiren <<halku'l
Kur'an meselesiıı, kısaca Kur'an malıluk (yaratılmış) mudur yok
sa ezeli :midir tartışmasından ibarettir. Buna ((mHme (imtihan) n 
veya ((mes'eletü'l-Lafz>> da denir (64). İslam .Tarihinin ilk asrında, 
Kur'anın malılük olup olmadı~ı meselesi hiç söz konusu edilme
mişti. Müslümanlar ayet ve hadislerdeki ifadelerin ışı~ında 

Kur'an'a <<kelamullah» derler, meseleyi kurcalamazlardı. Bu me
seleden ilk bahseden ~a'd b. Dirhem (118/736) dir. Onu Cehm b. 
Safvan (128/745) ve Bişr b. Kıyas (218/833) (65) takib etmiştir. 
Bu meselenin ortaya çıkışı İmaını A'zam (80/150) devrine rastlar. 
İmaını A'zam'ın bu konudaki görüşü şöyleydi : <<Allah'la kaim olan 
ezeli, yaratılmışlarla kaim olan mahluktur.n Yani kelam-ı nefsi 
(Allah'ın kelam sıfatı) kadimdir. Mushaf, ses, harf, hafızalardaki 
manalar (kelam-ı lafzi) ise yaratılmıştır (66). 

(62) İbnu Hacer, Li;ı;an, 5/122 Muhammed b. Hasen md. 
(63) Zehebi, Mizan, 4/99 Mis'ar b. IGdam md. 
(64) Ayet ve hadislerde balku'l-Kur'an meselesine dair sarib bir ifade bulun· 

mamakla birlikte, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması hasebiyle malıluk 
olmadığı espr~si bulunmaktadır. Geniş bilgi için bkz : Koçyiğit, Talat, 
Hadiscilerle kehlıncılar arasında münakaşalar, Ankara - 1969, 184-9, 
223-237. 

(65) Fakili ve mütekellimdir. Babası yahudi idi. Bazı ulema tarafından tek
fir edilmiş, ölünce cenaz~sine kimse gelmemiştir. (mizan : 1/322) 

(66) Ha:lku'l-Kur'a.ll meselesinin itikadl yönüne dair geniş bilgi için bkz: 
İbnu Hazm, el-Fisal fi'l-Milel ve'n-Nibal, Bağdad - 1321, 3/4 -15; Koçyiğit 
a.g.e. 190 -2. 
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Mesele bazan alevlenerek bazan söne-rek Abbasi balifesi Me'
mun (198- 218/ 813- 833) zamanına kadar devam etti. Bu dönem
de mu'tezile, meseleyi yeniden alevlendirdi ve Kur'an'ın mahluk ol
duğuna Me'munı.i da inandırarak devletin resmi görüşü haline gel
mesine yol açtı. Halife bütün ülkeye genelgeler yayınlayarak alim
lerin Kur'an'ın mabluk olduğu görüşünü yaymalarını emretti. Bu 
emre uymayanıara işkence edildi. Daha sonraki halifelerden Mu'
tasım (218-227/ 833-841) ve Vasık (227-232/ 841-846) da aynı 
tutumu devam ettirdiler. Halüe'nin emriyle bütün alimler bu ko
nuda imtihan edildi ve sorguya çekildi. Kur'an malılüktur deme:.. 
yeniere her türlü baskı metodu uygulandı. Avam havas herkes, 
heryerde bu meseleyi konuşur ve tartışır hale geldi. Halife Müte
vekkil (232- 247/ 846- 861) hilafetinin ikinci yılında (234/848) 
Kur'an'a mahluk denmesini yasaklayan bir genelge çıkardı. Fitne 
ateşi böylece sönmüş oldu. 

Bu onbeş sene zarfında (218 - 234) «Kur'an mahluktur)) sozu
nü söylemernekte direnen alim ve mubaddisler çok büyük zulüm ve 

. işkencelere maruz kaldılar. Mesela Ahmed b. Hanbel'e, Mu'tasım 
zamanında hapiste onsekiz ay işkence edildi. Birbirini takibeden 
yüzelli görevli tarafından kırbaçlandığı söylenir. Bağdad kadısı 

İbnu Ebi Davud bu yüzden atıldığ1 zindanda zincirler içerisinde can 
verdi (67). 

Bu mesele tarih sahneiSinde kapanınakla tesirleri bitmedi. Ha
dis ilminde en önemli tesiri, cerh ve ta'dil hareketini normal mec
rasından saptırması yönünde oldu. Kelam-ılatzi manasma «Kur'an 
nıahlukturıı diyen veya bu konuda tevakkuf edip (görüş belirtme
yip) susmayı tercib eden alimler ve hadis ravileri, muhaddisler ta
rafından cerhedildi. Hatta bu yüzden birbirlerini tekfir edenler bi-
le oldu. · 

Diğer yandan, düşmanlarını karalamak ve halkın gözünden 
düşürmek isteyenler, onların Kur'an malıluktur görüşünde olduk
lannı söyleyerek ve halk arasmda yayarak iftira etme yolunu tut
ınağa başladılar. Böylece aslında Kur'an'm mahluk olduğu görü
şünü benimsemeyen pek çok kişi de haksız yere cerhedilmiş oldu. 

Mihne ihtilafından dolayı cerhetıne işinde o kadar ileri gidildi 
ki, büyük hadis imamları bile birbirlerini mecruh addederek hadis 
almaz oldular. 

(67) Miline olayımn tarihi yönüne cHUr geniş bilgi için bkz : Subld, a.g.e., 
2/37- 63; Koçyiğit, a.g.e. 192-233. 
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ıvtooela imam Buhari Nisabur'a gelince Jıalktan büyük bir ilgi 
ve rağbet gördü. Dersini dinlerneğe kitleler halinde insanlar geldi. 
Dersin üçüncü günü din1eyici1erden birisi Buhari'ye Halku'l-Kur'an 
konusundaki fikrini sordu. Buhari cevap verme-k istemedi. Soruyu 
sorari sorusunu üç defa tekrarlayınca Buhari: «Telaffuzumuz fiil
dir. Fiiller ise mahluktur>; dedi. Bunun üzerine halk arasmda bü
yük bir kargaşa çıktı. Bunari'yi şehirden sürüp çıka-rdılar. Nisa
bur'un ileri gelen· alimlerinden Muhammed b. Ya;hya ez-Zühli (258/ 
871) : «Kim Buhari'nin meclisine giderse sapıktırıı dedi. Bu· olay . . 
üzerine Bub.aı:i'nin ·etrafında Müslim ve Ahmed b. Selerne'den baş-
ka kimse kalmadı. Bu olaydan sonra Müs1im, ne Ruhari'den ne de 
ZühH'den had}3 nakletmedi (68). Halbuki Buhari kendisine. r~v8~ 
görülen bu davranışlara rağmen Zühli'den aldığı otuz kadar hadisi 
sahilüne dereetmiş ve ilmi tarafsızlıgın en güzel örneklerinden oiri
ni verrniştir. Zühli'nin Bu,hari'ye . karşı bu tutumunun kıskançlıktan 
ileri geldiği kaynaklarda kaydedi~ir (69). Zühli bununla da kal:ri1a
dı. Rey'li muhaddislerden Ebü Hatim ve Ebu Zür'a'ya (264/87Ş), 
Buh2vri~nin ı<Kur'an mahluktur}) dediğini mektupl-a bildirdi. Bu
nun V;zerine 'adıgeç-en iki büyi:ik İmam da, Buhari'deın had!s din
lemekten vazgeçtileT. İ:Pnu Ebi Hatim eserinde bu olayı anlatarak 
Buha,r1'yi cerheder (70). 

' 
Ebu Hatim ve Ebu Zür'a, Ali b. El-Medin! (234jf348) den de, 

halku'l-Kur'an görüşünde olduğu gerekçesiyle hadis almamış

lardır. ('ll). M,ihne'qen sonra Ahmed b. Hanbel .(241/855)- de 
aynı za,ttan ha~dis almaktan v.azgeçmiştir. 72). Yahya b. Main 
(233/847) aynı sebeple Ep& Dayud (275/888) ve Ukayli gi}:ıi 

hadis tenkidcileri t~ra.fmdan cerhedHmi,ştir (73) . Ahmed b. Iian
bel'üı, (Mil:ine'ye icabet ettikleri gerekçesiyle) ((Yahya b. Main ve 
Ebı:\ N.asr et-Temmar'dan. hadis yazmaktan nefret ederlınır dediği . 
nakledilir (74). Yine İmam Ahmed, çoksamimi dostu olan Hüseyin 
b. Ali el-Kerabisi'den Kuı:'anın manluk olduğu gorüşünü benimse
digi gerekç~siyle alakasını kesmiş· hatta düşma-n oll1?-uştur (75). 

(68) Hedyiiss~ıt 491. 
(69) Teh~nev1, Kavard, 373 (Dipnot). 
(701 İ.bnu Ebi Hatim, Ebü Muhammed Abdun:ahman er·Raz1, el-Cerhu ve't-

Ta'dll, Beyrut (Haydarabad - 1952 den ofset) 7/1.91. . 
(71) A.c. 6/194; Zehebi, J\1izfm, 3/138. 
(72) İl;mu Hacer, Teh.zib, '! / 356-7. 
(73) Zehebi, Mlzaıi, 4/410. 
(74) A.e. 3/1.38, 4j4JO. 
(75) İbnu Hacer, Tehzib, 2/359. " 
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İmam Şani'nin talebesi İmam Müzen!'ye (264/877) Kur'an 
malıluktur dediğf iftirası atılmış, işin gerçeği anlaşılıncaya kadar 
bütün Mısır halkı kendisine düşman olmuştur (76). 

İmaın-ı A'zam da mihne meselesinden dolayı cerhedilenler
dendir (77) . 

Bütün bunların yanında meseleyi elirayetle değerlendiren bü
yük muhaddisler, mihne meselesi ve diğer itikadi farklılıklar yü
ıünden haksız bir şekilde cerhedilen ravilerden hadis almışlar, cerh 
sebebi olacak bid'atla cerh sebebi olmayacak bid'atı maharetle bir·· 
birinden ayırınışiardır (78). Fakat ne varki daha sonraki bazı alim
ler tarafından, ehl-i Qid'attan hadis aldıkları gerekçesiyle tenkid 
edilmekten kurtulamamışlardır. 

e) 1\tluhaddislerin fukalıaya karşı taasubundan veya iıkhi 
mezhep i.Iıtilatmdan kaynaklanan cerlı : 

Muhaddisierin çoğu ayet ve hadislerden, ilk bakışta anlaşılan 
zahiri manaları clışında ınanalar çıkarmağa, delaylı hükümler is
iinbatına veya te'villerine karşıdırlar. Bu yüzelen fukahanın ve ke
la.mcıların n asslar kaı~ısındaki tutumlarını tasvib etmezler. Bu, 
nun yanında, ((zü'l-cenaheyn)) olaral\: vasıflandırabileceğiıniz, ha
disle beraber diğer İslami ilimleri de şahsında toplamış olan büyük 
muhaddisler fıkıh tahsiline teşvik etmişlerdir. 

1\IIesela, Ahmed b. Hanbel : <<Hadisdeki fıkhi hü,kümleri bilmek, 
hadisi sadece ezberlemekten daha iyidir» derdi (78 a). . . 

Ali b. el-Medini'de ~ <tİlimlerin en üstünü hadis metinlerindeki 
fıld:-ı.ı ve nlvilerin hallerini bilmektir» diyerek hadis ve fıkhın bir-
birlerinin tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekerdi (79). · 

F~kat ne yazık ki muhaddislerin fıkha ve fukahaya karşı tutu
mu her zaman aynı olmamıştır. Fukahayı, re'yi hadise tercih et
mekle ıSuçlayarak taassubkar tavırlar içerisine girmişlerdir. Halbu~ 

(76) Tehancvi, Kavtıid, 372. 
(77) Bkz : Kevscri', Tc'nibu'l-Hatib ala ma sa.kahCı. fi tercemeti ebi Hanife 

mine'!-ekazib, Envar · 1361, 4 · 6, 52. 66. 
(i8) 1\tsl : ~uharinin kendilerinden hadis aldığı ehl·i bid'at'ın bir listesi için 

bkz : lbnu Hacer, Hedyü's·Sari, 383. 456. 
(78 a) İbnu Teyıniye, Mınbacü's-Sünne, Bulak . 1322, 4/115. 
(79) Aynı yer. 

238 



··. 

ki te'vin mezmum olanı vai:dır1 makbül elanı va!dır. Dini koJiu-- . 
laı:·da l:ı.eva ve arzulanna göre hüküm vermek ya:;aktır. Usulüne 
uygun bk şekilde nasşlar üzerinde kıyas, içtihad yapmak ise yasak
lanmiş Q.eğil, .bnakis isiani hukukunun hayatta kalması için zarurt 
bir ihtiyaçtır (80) . 

· . Bu yüzdendir kire'ye kar.şı muhalif bir tavır takınan bazı alim
ler dahfyeri gelince, başka J.sırnıer altında da olsa re'ye başvurmak 
zorunda kalmışlardır. Bu man.ada bütün fukaha ehl-i reydir. Kla
sik islam litetatürü:ne göz attı·ğımı:z.da,,fıkipcıların «ehlu'r-re'yıı is
miyle amldıklarinı görmekteyiz. FaR:ı:ı-t mihne döneminden sonra · 
<(ehlü'r-reyıı . iabiri özel bir ınana kazanmış, bununla kufeliler ve 
hanefiler kasdedilme:ye başlanını,.~tır (81). Bazı muha&disler hane-
. f'ıleri re'ye dayanaı::ak: naslara aykın hükümler vermekle suçlamış 
ve İmam A'za.rp.'la tabilerinden çoğunu . cerhetmişler~li~. 

Yahya b. Main/in : <<Ebu Han1fe'yi cerhecten herhangi bit" 'kim~., 
.. wyi i.şitmedim)) (82) şeklindeki ifadesi d:~ İm8,m A'?'am'rn tniffne 'Ola- · 
yından sonra cerhedih'neye baslandığım gö~Steri:r. Çünkü mihne ih-. . ~ . . 
tilatı U.bnu Ma1n'in Ôn'irunün sonlarına rastlar. _Eğer milme'dEm 
önce tma'lll A,'ıı:pa'ı cerhedenler oısa,ydı böyl,e bir ifade kullanmazdı. 
Yahya gibi bir muhaddfsi~ Ebu Hanife. gibi bir mezhep imamı hak
kındaki. cerhl,ercten halSerdar olmama. ihtimali. çok zayıftır. Diğer 
taraftan imam A'zah.ı'ı cerhedenlerin yaşadıkları cte:virıere göz at-

. tığırnlzda hemen hepsinin mihneden sonraya rastladiğını ·görnıek
.teyiz. Ayrica İbnu Maari~in, alıŞılmış ta' dil ifadeleri y~rine; İmam 
A'za:mı cefheden birine raslamadtğı §eklinde bir ifade kı.il1ahması, 

. bu, sozleri imam Nzai;l:ı'ıiı ölumündeiı uzun yıllar geçtikten sorıra 
eerhedilmeğ'e başlanmasına tepki dlarak söylediği · 'intiba.ım ·-ver -
mektedir. · ' '· 

İmam A'zam ve hanefiler bakkınd~ki beUi ba.~ır tenkitleri şöy-
lece sıra.layabiliriz : . · -

. . 

Mihneden önce· yaşayan ve · İmam A'zatn'ı tenkld mahiyetinde 
ifadesi bulunan mühaddis olarak 'sadece Abdullah b. Ell-mübarek'i 

. . ' 

tesbit edebildik. Onun : <<Ebu Hanife hadiste yeti.Q:ı idhı dediği nak-
led~Hr (83). Hşlbı:l.ki l;)u ırade cerh mana-sı ifade edebileceği glbi öv-

('80} 
(81) 
(82). 
(a3) 

Kevser1, Muhammed Zahid, Nasbu't-Raye Mu'kaddimesi, 1/20 vd. 
A. yer. · · · , · · 
Keşn:ı,u{ Feyzti'l-Bar·ı, 1}169: . 
1){lrakutn1, AJi b. Umer, .Sünen, Kahh;e 1966, 16323. ' 
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gü manası da ifade eder. Çünkü arapçada yetim kelimesi babası 
ölmüş çocuk manasma geldiği gibi, eşsiz ve emsalsiz şey manası
na da gelir. Mihne'den önce Ebu Hanifeyi cerhedenin bulunmaması 
sebebiyle İbnu'l-Mübarek'in bu sözünü övgü manasma hamletmek 
daha isabetli görünmektedir. 

Ahmed b. Hanbel de hanefilere karşı şu tenkidi yöneltmekte
dir: <~bü Hanife'nin ashabı hadis kom.tsunda cahildirler)) (84). 
Ahmed b. Hı:tnbel 'in dah2. sonra hanefiler hakkındaki bu tenkidci 
tavrından vazgeçtiğini gösteren bir ifadesi mevcuttur. Şöyle de
mektedir : <<Şafii gelip aramızdaki ayrılığı kaldınncaya kadar, ehl-i 
re yle lanetleşirdik» (85) . 

İbnu Ebi Şeybe (235/849) de e<el-Musannef>J i-simli eserinde, 
<ıEbü Hanife'ye reddiye» başlıklı bir bab açmış, 125 meselede ha
dislere aykın hüküm verdiğini ileri sürmüştür. Muhammed Zahid 
el-Kevseri ({en-Nüketü't-Tarife fi't-Tahaddüs an rudud-i İbn Ebi 
Şeybe ala Ebi Hanifeıı isimli eserinde (86) bu iddiaları reddetmiş
tir. Bu konuda Ebu Hanife'nin ayet ve hadislerden delillerini gös
termi.ş, aynı görüşte olan diğer alimleri zikretmiştir. 

İbn Adiyy (365/975) de haneiiiere karşı taassupkar davranan 
rical tenkitçilerindendi.r (87). 

Darakutni (385/995) süneninde, Ebu Hanifeye e<zayıftırıı de
mektedir (88). Halbuki Darakutni'nin .şafii mezhebine karşı aşırı 
tarafgirliği ve hanefi mezhebi aleyhindeki taassubu meşhurdur 
(89). 

Hatib el-Bağdadi (463/1670) de Ebu Hanife'ye karşı aynı ta
rafgir tenkidlerde bulunmuş, bu tenldUerin haksızlığı pek çok alim 
tarafından reddeclilmiştir (90). Hatib sadece Ebu Hanife'yi değil 
daha pek çok alimi taassupla tenkid etmiştir (91). 

(84) A.e. 1/324. 
(85) Tehfıl"'cvl, Kavaid, 384 (Naşirin dipnotu) 
(86) 1365 de Mısır'da basılmıştır. 300 'sh. civarındadır. 
(87) Bkz : Kevseri, Nasburdiye mukad. 1/57. Kevseri, İbnu Adiyy'in eserin

deki bu haksız tenlddleri reddetmek için <<İbdau vucfıhi'L-Teaddi ft Ka
mil-i İbni Adi» isimli bir eser yazmıştır. Matbu değildir. Bkz : er-Ref, 
210 (D!pnot) 

(88) Darakutni, Sünen, 1/323 -4. 
(89) Leknevl, eı-Ref' 3-5 (Naşirin dipnotu) 
~90) Hatib'in İmam A"zamı tenküline reddiye mahiyctindeki eseri için bkz: 

Leknevi. Er-Ref', 62 · 3 (Na şirin dipnot u) 
(91) A.e. 63. 
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Alimler Buhari'nin, Ebu Hanife hakkındaki cerhini (92) de 
tarafgir bulmaktadırlar. Onun bu cerhinde muhaddislerin ehl-i re'
ye karşı muhalefetinin izlerini bulmak mümkündür. Çünkü Buha
ri sahihinde 18 yerde, «Kale Ba'du'n-Nas» diyerek Ebu Hanifenin 
içtihatlarını tenkid etmiş ve zımnen hadisiere aykırı hüküm ver
mekle suçlamıştır (93). Tehanevi, Buhari'nin Ebu Hanifeye karşı 
taassubunda Nuaym b. Hammad ile arkadaşlığının tesiri olduğunu 
belirtmektedir. Çünkü, Nuaym, sünneti takviye sadedinde hadis-
ler ve Ebu Hanife aleyhinde hikayeler uyduran bir yalancı idi (94) . ~ 
Kevseri de Ruhari'nin Ebu Hanife'ye karşı taassubuna diğer bir se-
bep olarak şuıiu göstermektedir : «Buhari gençliğinde Buhara'daki 
ehl-i rey fai:dhlerinden fıkıh tahsil etti. 16 yaşında bu tahsilini ta
mamladı. Daha sonra hadistahsiliiçin yolculuklara çıktı. Dönünce 
Buhara fakilileri onu kıskandılar. Bir fetvasını hatalı bularak onu 
Buhara'dan sürdüler. Bu yüzden Buhari'nin ehl-i reyle arası açıl-
dı. Ebu Hanife'yi cerhinde bunun tesiri olma ihtimali fazla görün
mektedir. Çünkü il0ride göreceğimiz gibi Nesai gibi büyük hadis 
imamları dahi düşmanlık besledikleri kişileri ceThetmekten · kurtu
lamamışlardır (95). 

İmaın-ı Nzam düşmanlığı sadece bununla kalmamış, kitapla
rın tahlifine kadar varmıştır. Nitekim Zehebi'nin zayıf ravilerin 
tercemei hallerıne ayırdJğı Mizanü'l-İ'tidal isimli eserine, Ebu Ha
nife maddesi sonradan eklenmiştir (96) . 

İmam-ı i'ı.'zam'ın hadis bilmediği ve sahih hadiıslerle amel etme
diği iddiasının yersizliği için, sadece Zeylei'nin Nasbu'r-Raye isimli 
dört ciltlik muazzam eseri yeterlidir; Bu eser hanefi fıkhmın dayan
dığı hadi·sleri bir araya toplar. İmam A'zam hadis bilmeseydi veya 
reyi hadisiere tercih etseydi ictihadlarının bu kadar hadise uygun 
düşmesi mümkün olmazdı. 

İmam A'zam'ın -burada sebeplerini geniş bir şekilde incele
memize imk~n olmayan- birtakım tarihi ve siyasi sebeplerle hak
sız olarak cerhedildiğinin diğer bir delili de, rey konusunda ondan 
daha ilerde olan alimiere aynı tenkitleıin yapılmamış olmasıdır. 
Mesela İmam Şafii reye ondan daha fazla önem vermesine rağmen 

(92) Bkz : Buhart, Tarihu'l-Kebir, 5/81. ; 
(93) Buhari'nin bu tenkidleriniıı reddini ihtiva eden eserler için bkz : Teha· 

nevi, Kavaid, 380. ı (Naşirin clipnotu) 
(94) A.e. 382 · 3. 
(96) Lelmeü, er-Ref', 100 (Dipnot) 
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aynı tenkide uğramaımştır. İmam A'zam : «Ashabın görüşlerinden 
birini seçeriz, fakat toptan terketmeyiz» derken (97), İmam Şafii 
sahabe kavlini, kitap, sünnet, icma veya kıyasa muvafık olması ve 
o konuda nass bulunmaması şartıyla kabul etmektedir (98). İmam 
A'zam münsel hadisleri reye tercih ederken İmam Şafii mürsel ha
disi çok az bir istisnası hariç delil kabul etmemektedir. Şafii, aye
tin kıyasla tahsis edilebileceğini benimserken, Ebu Hanife, haber-i 
vahidin dahi kıyasla tahsis edilemiyeceği görüşündedir. Şafii me
salih-i mürsele ile amel ederken, İmam A'zam bunu delil kabuı et
memektedir (99). 

Kanaatımızca İmam A'zam'ın bu kadar cerhe maruz kalması, 
onun mihnet olayını yaşama..c:;ından ve tabilerinin <<ehl-i rey» dam
gasını yemiş olmalarmdan kaynaklanmaktadır. İmam Şafii ise bu 
olayın yatıştığı bir devrede yaşamış ve tesirleıinden masun kalmış
tır. Hatta ehl-i reyle ehl-i hadisin ara:Sında hakemlik görevi yapa
bilecek kadar bu olayın dışında olmuştur. Ahmed b. Hanbel'in: 
<<Şafii geUp aramızda-ki ayrılığı kaldırıncaya kadar ehl-i reyle kar
şılıklı lanetleşirdik» şeklindeki sözü bunu göstermektedir. 

İmam Malik de ehl-i ray olduğu iddiasıyla ta'nedilmiştir. İbnu 
Ebi Zi'b, İmam Malik'in ((EI-Beyyian bi'l-Hıyar» hadisiyle amel et
mediğini işitince : <<Tevbe etmezse boynunun vurulması gerekir)) 
demiştir (100) . Bir müslümanın boyuunun vurulması için dinden 
çıkmış kabul edilmesi gerektiği malü:tndur. 

Ehl-i reyden olma sebebiyle yapılan cerhe birkaç örnek daha 
verip bu bahsi kapatmak istiyoruz : 

İbn Sa'd, Vakıdi'ye dayanarak Muharib b. Disar'ı cerhetmiştir. 
Vakıdi'nin Irak'lılara karşı mutaaşıb olduğu gereltçesiyle bu cerhe 
itibar edilmemiş, bütün hadis imamlan Muharib'in hadislerini 
makbul addetmşilerdir (101). 

Ebü Bişr' ed-Dulabi, Nuaym b. Hamma.d el-Huzai'yi .hadis uy
durmakla ta'netmektedir. İbn Adiyy, DUlabi'nin ehl-i reye karşı 

(97) Karaman, Hayreddin, İslam Hukuktmda ictihad, Ankara 1975, 135. 
(98) Şafii, Ebıl Abdiilah l'yluhammed b. İdrls, er-Risale, A. M. Şakir Ncşri Ka

bire • 1979, 599 · 600. 
(99) A.e. 59 · 61. 
(100) Ahmed .b. Hanbel, Kitabu'l-Ilel, Naşir : T. Koçyiğit . İ. Cerrahoğlu, An

kara · 1963, 1/193. 
(101) Hedyüssari', 443. 4. 
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şidetli olmakla maruf olduğu için bu cerhin makbul olmadığım be
lirtmektedir (102). 

' Velid b. Ke.sir el-Mahzumı de ehli reyden olduğu için cerhedi-
lenlere örnek olarak verilebilir (103) . 

Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. Abdiilah el-Ensari hakkında 
«Ehl-i hadis nazarında zayıf sayılmasını gerektiren tek yönü ehl-i 
reyden olmasıdır>) diyerek hadisci - ehlü'r-rey ihtilafının rica! ten
kidine tesirine bir örnek daha ortaya koymuştur (104). 

5. Belde Taasubu Sebebiyle Yapılan Cerh: 

Belde taasubu sebebiyle yapılan cerhte bizatihi ravinin bir bel
deden olması sebep değildir. Asıl sebep bir beldenin ahalisinin ço
ğunluğunun veya tamamının herhangi bir mezhep mensubu olma
sı, cerhedenin de bu mezhebe muhalif olmasıdır. Şu halde tarafgir 
cerhe sebeb olan belde taa:ssubunun arkasında mezhep taassubu 
yatmaktadır. 

Bazı beldeler .. herhangi bir itikadi veya fıkhi mezhebin beşiği 
olmuştur. Bu yüzden bir ravinin cerhi için o beldeden olması kafi 
gelmiştir. Mesela Cuzecani (259/872) Küfe'lilere karşı düşmanlık 
hisleriyle doludur. Çünkü Küfe'liler şii, Cuzecani ise şülerin tam 
zıddı olan nasıbi mezhebine mensuptur. Bu yüzden Küfe'liler hak
kındaki cerhi kabul edilmez (105). 

Şii -Mul1addis Abdurrahman b. Yusuf b. Hıraş'ın da Şamlılara 
karşı düşmanlığı vardı (106). 

6. Ehl-i Hadis Ehl-i Tasavvuf ihtilafından Doğan Cerh: 

Meşreb farklılığından kayankianan ve İslam tarihinde değişik 
şekillerde tezahür eden ulema - ehl-i tasavvuf ihtilatı, belli ölçüler 
içerisinde de olsa cerh ve ta'dil faaliyeti üzerinde tesirini göster
miştir. 

(102) A.e. 447. 
(103) A.e. 450. 
(104) A.e. 439. 
(105) A.c. 446 Minhal b. Ao:ır md; İbn Hacer, Lisan, l/16. 
(t06) Sebavl, a.g.e., 3/362. 
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Mesela, Ebu Zür'a er-Razi, kendisine Haris el-MuhaGibi (234/ 
8p7) ve kitaplan hakkında soru soran birisine_ : «Onlar bid'at ve 
dalalet kitaplarıdır. Esere (hadi-se ve selefin sözlerine) saı1.l. Eserde 
seni bu kitaplara muhtaç bırakmayacak ilim mevcuttur>> demiştir. 
O k1taplarçla ibret var denilince de : (<Allah'ın kitabından ibret ala
maya.n, o kitaplardan ibret alamaz diye cevap vermiştir (107), _ 

İmam Zehebi, · :,siyeru'n-Nübelaıı, «Mizanu'l-İ'tidabı gibi eser
lerinde sufiye ve velilerden çoğunu eerhetmiştir. Bunlar arasmda 
Muhyiddin İJ:mu'l-Arabi, Ebu T~\1ib el-Mekki gibi büyük mutasav
vıflar vardır. Zeheb1'nin cerhettiği sufiye, mutavassıt rical tenkit-

' cilerince cerhetliimedikleri sürece Ze;tıebi'nin cerhlerine itibar edil-
mez. Çünkü o, BüfiyeyeJmrşı mutaassı6 ve tara:fgitdir (108). 

Sehavi hakiki sufileri cerhetmenin çok tehlikeli olduğunu, be~ 
lirtir ve <<Kim benim evliyalanından bir-isine düşmanlık yaparsa, 
bana harp ilan etmiş olur)} (109) hadis-i kudsisini hatıtlatır. Bu
nun yanında mutasavvıfların bazıla:nndan iş,ittiği batıl sözleri ın~ 
kar etmeyenlerin ise. emr bi'l-ma'ruf nehy ani'I-münkeri terkettiği 
için Allah'ın emrine karşı gelmiş olacağını belirterek ehl-i tasav
vufa karşı orta yolu tutmanın gereğine dikkatj. çeker (110) .. 

7. Düşmanlık, Kin Veya Kıskançlıktan Kaynaklanan Cerh: 

RicaJ kitaplarına baktığınv.zdı;ı, pek çok muhaddis veya rav.i 
hakkmda yapılan cerh1erin, düşmanlık veya hasedden kaynaklan
dikları gerekç.esiyle makbul sayılmadıklarını görürüz. Rica! ten
kitcileri de insandır ve bazen duygularına mağlup olmalan müm
kijndür. -Bu çe§itli cerhlere aynı devirde yaşayan kişilet ve rne:slek
ta§lar ar~ında çok rastlanı:r. Çünkü b~rbirleriyle münasebetleri sı
kı olan kişiler arasındı:ı" hased veya düşmanlık, birbirlerini tanıma-

. yari kişiler arasındakinden daha fazladır. Bu yüzden muhaddisler : 
(<Akran ve çağdaşların birbirleri hakkındaki .cerhleri muteber de
ğildir>> şeklinde bir kaide koymak lüzumunu lüssetmiŞler<:lir (lH). 

(107) Hatih el-Bağdadi, Tarihu BağdM, ;Beynı:t - Dan.ı'l~Kitabi'l-Arabl, Tarih-
siz, 8/215. · 

(108) Lekne:vi, er-Ref', 190- 194. 
(109) Buhaıi:, el-Camitı's-Sahilı, K. Rikak, Bab : 38 (İst. 19:Z9, 7/190) . 
. (110) Sehav!, a.g.e, 3/363. . 
(lll) İbnu · Abdilberr, Can;ıiu Beyaui'J.,İlm ve fadlihi, 2/ 156; Sübki, a.-~:e., 

2/9-ll. 
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Fakat bu kaide genel ve mutlak değildir, Sadece ·taassttbtan 
kaymüdanan cerhler veya adaleti mecrühiyetine ağır ba:san kişiler 
hakkındaki cerhler için geçerlidir (112). Yoksa bütün akranın bir· 
birleri hakkındaki cerhi muteber değildir demek değildir {113). 

Düşmanlığa dayanan cerhlere göz attığımızda büyük. hadis 
imamlarından bile sa.dır olduğunu görüyoruz. Meısela : 

N~?sai Mısır'a gidince Ahmed b. Salih el-Mısri'den hadis almak 
istemiş, bu isteği redd-edilince ona düşman olmuş ve .cerhetmeğe • 
başJamiştır. Bu yüzden Nesai'nin, Ahmed b. Salih hakkındaki cerh
lerine itibar edilmez (114). 

· Ebu'z-Zübeyr Mtıhanımed b. Müslim e1-Mekki, kızdığı kişiler 
.h;a:kkmda) cerh sebebi olacak hikayeler uydu.rurdu (115). 

Ahmed b. Salih'i'n, Şafii'nin arkadaşı Harmeleyi (116), Rabia
tü'r-Rey'in Abdullah b. Zekvan'ı (117), Sevriln!n Ebu Hanife'yi 
(118), İbn u Ebi Zi'b'in İmam lYiaJil{'i (119), Ahmed b. Hanbel'in 
Hari-s e1-Muha:sibi'yi (1.20), Ebü Hafs e1-Fe1las'ın Ebu Abdiilah Mu
hammed b. Hatim el-Bağ.dadi'yi (121), İbnu Ceırir ve İbnu sa:ct•ın 

· Ebu Bekr b. Ebi Davud es-Sicistani'yi (122,), Yaliya b . Main'in 
imam Şafii'yi (123), Ebu Nuaym el-Isbehani ile İbn u, Mend&. (Mu
hammed b. İshak el-İ~beha.ni). nin karşılıklı 'birbirlerini, -cerhet_riıe
leri çağdaşlığa, düşmanlığa veya hasede ham,ledilerek m.uteb$r sa
yılmamıştır (124). 

8. Dikkatsizlik - I_Iata Veya Bilgi N.ol~ığmdan İled Gelen 
isabetsiz Ceı·hler : 

Rical kitaplanndan faydalanırken dikkat . etmemiz gereken 
hususlardan bi!"lsi de bazı ravilerin yanlışlıkla cerhedilmfş olm.ası,-

(112) Subk1, a.g.e. 2/9-12. 
(113) Leknevi, er-Ref', 276. 
(114) Hedyüssfu:i, 383 
(115) İbnu Hacer, Tehzib, 9/44~. 
(ııiS) Se,havl, a.g.e, 3/361. 
(117) Hedyüssart, 411. 
(US) Subki, a.g.e. Haris b. Esed el-1\4uhfrsib1 md. 
(119) Ahmed b: HaNbel, K. İlel, 1/193. 
(120) Subk!, a.g.e. Hfıi:is el-Muhasibi md. 
(121) ·Leknevl, er-Ret:, 265. 
(İ22) Zehebl, Tezkira, 772. 
(123) Lekı:ıevi, er-Ref', 263. 
(124) Zeheb!, Mizan, 3/ft9- 80 İbnu Mende md. ı;ın Ebu Nuaym md. 

tr 
~"" ii' 

.... ; ... 
• u 

·-

····-



dır. Bu yanlışlıklara, raviler arasındaki isin1 benzerliği, ıstılah ve 
terimler arasında birlik bulunmaması, ilmi yetemizlik, dikkatsizlik, 
tesalıili vb. gibi hususlar sebep olmaktadır. Mesela: 

Salih b. Ha yy ·(Salih b. Hayyan da d€mirdi) , pek çok hadisci 
tarafından Salih b. Hayyari el-Kureşi ile karıştırılarak mecruh zan
nedilmiştir. Halbuki birinci mevsuk, ikinci zat mecruhtur (125). 

Nesai, Buhari'nin raYilerinden Ahmed b. Salih el-Mısri'nin 
Yahya b. Main tarafından cerhedildiğini söylemektedir. Halbuki 
Yahya'nın cerhettiği bu-zat değil adı Ahmed b. Salih olan başka bir 
zattır (126). 

Darimi'nin Ahmed b. Beşir el-Kılfi'yi cerhetmesi de yine, aynı 
isimde ba.şka birisiyle karıştırması sonucudur (127). 

Şeyhan b. Abdirrahman'ın İbnu Ebi Hatim tarafından cerhe
dildiği şeklindeki rivayet de benzer bir hatadan kaynaklanmakta
dır (128). 

İbn Adiyy, Galib eJ-Kattan'ı zayıf raviler arasında zikretmek
tedir. Halbuki zayıf olan bu zat değil, onun ravisi olan Ahmed b. 
Muhtar el-Basri'dir (129): 

Darakutni, i-smail b. Eban el-Kufi'yi, İsmail b. Eb~n el-Ganevi 
zannederek yanlışlıkla cerhetmiştir (130). 

İsim benzerliğinin yol açtığı hatalara bu kadar örnekle yeti
nirken şunu belirtelim ki, isimleri üç beş kelimeden müteşekkil 

binlerce ravinin tercemei hali ile meşgul olan muhaddislerin bu 
kabil hatalara maruz kalmaları normal ka.rşılanmalıdır. 

Muhaddisler · arasında.ki ıstılah farklılığından ileri gelen hata
larada şu örneği verebiliriz : 

Muhaddislerin çoğuna göre münker hadis: Zayıf bir ravinin 
sika ravilere muhalif olarak rivayet ettiği"hadistir ve merduddur. 

125) Hedyüssari, 408 Salih b. Hayy md. 
(126) A.e. 383. 
(127) A.e. 383. 
(128) A.e. 408. 
(129) A.e. 433. 
(130) A.e. 388. 
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Ahmed b. Hanbel ve Berdici gibi bazı muhaddisler ise münker ha
disi, sika bir ravinin tek b~ına yaptığı rivayet şeklinde tarif eder
ler (131). Birinci manasıyla münker hadis ıivayet eden ravi mec
ruh sayılırken, Ll{inci manasıyla münker hadis rivayet etmek cerh 
sebebi değildir. 

Ahmed b. Ha..11bel, meşhur tabii Muhammed b. İbrahim et-Tey
mi için : «Münker hadi<'iler ivayet eden) demektedir. Ukayli İmam 
Ahmed'in bu sözünü birinci manaya münker kabul ederek Teymi'
yi mecruh kabui etmiştir. Halbuki bu zat muhaddislerin cumhuru
na göre mevsuktur (132). 

Berdici'nin, Yunus b. Kasım el-Hanef! hakkındaki «münkeru'l
hadistir» şeklindeki tavsifi cerh sayılmamıştır (133). 

Dikkatsizlik ve acelecilikten kaynaklanan hatalara örnek ola
rak da Zehebi'nin, aslında mechul olmayan pek çok raviye' mechül . 
demesini verebiliriz. Bunun sebebi ra,viler hakkında derin ve etraflı 
bir araştırma yapmadan acele hüküm vermesidir (134) . 

Bilgi noksanlığına örnek olarak da cerhedenin cerh sebeple
rini bilmemesi nedeniyle yaptığı hatalı cerhler verilebilir. Bunun 
örneklerini cerhin müfesser olup olmaması konusunu incelerken 
görmüştük 

SONUÇ: 

Rical kitaplannda birtakım halmız., tarafgir, hatalı cerh ve 
ta'diller yer almaktadır. Bunlar cerhedenin müteşeddid, mecruh, 
mezhep muta.ssıbı, dikkatsiz oluşu veya cerhettiği kişiye düşman
lık beslernesi gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Hadis ilminde 
İmam lakabıyla anılmağa layık görü.lmüş olan muhaddisler dahi 
bazan cerh ve ta'dilde tarafsız kalamamışlardır. Ta'dilde isabetsiz
lik ise tesahülden, aynı mezhebe mensup olmaktan veya dostluk
tan ileri gelebilir. Fakat ta'dilde isabetsizliğin örneklerine, tesahül
den kaynaklananlar dışında pek fazla rastlanmamaktadır. Buna 
dayanarak diyEıbiliriz ki cerh, ta'dile nisbeten daha fazla iıStismar 

(131) Münkerin tarifleri hakkında geniş bilgi için bkz : Koçyi~it, Talat, ha· 
dis Istılahi<ln, Ankara, 1980 287-291. 

(132) Hedyüssılıi, 436. 
(133} A.e. 455. 
(134) Örnekler için lıkz: Tehanevi, Kavaid, 351 -392. 
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edilmiştir. Bu da istismar konusu olarak cerhin daha müsaid ol
masından ileri gelmektedir. 

Cerh ve ta'dil kitaplarmdan ravilerin durumunu tesbit ede~ 
ceklerin, cerh ve ta'dildeki tarafgirlik ve hatalara kar.şı çok dik
katli olup, aynı ravi hakkında birden çok ve değişik kaynaklara mü
racaat etmeleri gerekir. Böylece isabetli bir karar vermek müm
kün olacaktır. Cünkü aynı hata ve istisman birden fazla alimin . . . 
yapmış olması hemen hemen imkansız gibidir. Zehebi bu hususa 
şu sözleriyle dikkati çeker : «Hadis alimlerinden iki kişi, zayıf bir 
ravinin mevsük sayılmasında ittifak etmemişlerdir (135). 

Raviler hakkındaki cerh ve ta'dilin tenkidi ve isabetli olup ol
madığının etraflı bir şekilde araştırılması; sadece hadislerin sahih 
olup olmayanlarını birbirinden ayırabilmek için değil, kul hak
kmdan kurtulm~ bakımından da önemlidir. Elden gelen araştır
ma ve tenkid gayreti gösterilmedE'n raviler hakkında hüküm ve
rildiği takdirde, mecruh olmadığı halde cerhedilen raviler sayı.sın
ca bu manevi mes'üliyet artacaktır. İbnu Dakik el-İd, rical tenki
dinin uhrevi sor.umluluğuna ve insan şahsiyeti üzerindeki zarar]J 
tesirlerine şu sözleriyle işaret etmektedir : «İnsanların şeref ve 
şahsiyetleri ateş çukurlandır. Onların kenarlarında muhaddisler 
ve hakimler vardır» ( 136) . 

Muhaddisler tarafından kesin değerlendirmesi yapılmamış ha
disler hakkında, ancak ricaı kitaplanndan faydalanarak (sened 
tahlili yapılmak suretiyle) hüküm verile bi~ eceği gözönüne alınırsa, 
cerh ve ta'dilin tenkidi konusunun, eskimiş ve zamanı geçmiş bir 
mesele olmayıp aktüalitesini her zaman koruduğu rahatlıkla söy
lenebilir. 

(135) Sehavi, a.g.e. 3/359. 
i IJ6) Sübki, a.g.e. 2/18. 
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