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iBN EBI HATiM (v. 327/938) VE 
"EL-CERH VE'T-TA'DİL"iNDEKi METODU 

Yusuf Ziya KESID* 

B u makalemizde cerh ve ta'clil ilminin önde gelen isimlerinden biri olan İbn 
Ebi Hatim'i kısaca tanıtacak ve onun el-Cerh ve't-ta 'dil adlı eserindeki 

metodunu inceleyeceğiz. 

ı. ibn Ebi Hatim 

Tam adı Ebu Muhammed Abdurrahman b. Ebi Hatim Muhammed b. İdris b. el
Münzir b. Davı1d b. Milıran et-Temimi el-Hanzali er-Razi olan İbn Ebi Hatim,1 

240/854 yılında Rey'de doğmuştur. 2 er-Razi nisbesi Reyli olduğu için, el-Hanzali 
nisbesi ise, babasının evinin bulunduğu semt olan Rey'deki Derbu Hanzala'ya 
nispetle verilmiştir. 3 Ona el-Hanzali ve et-Temimi rusbelerinin verilmesiyle ilgili 
olarak dedelerinin, Hanzala b. Tenılın oğullannın mevlası olduğundan 

bahsedilmektedir. 4 

* Yrd. Doç. Dr., Harran Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi. yzkeskin@hotmail.com 
İbn Ebi Hatinı hakkında geniş bilgi için bkz: İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve't-ta 'dfl Mukaddinıesi, ss. 1-26; 
Yaküt, Mu 'cem, III, 120-21; İbn Manzür, Muhtasaru Tarfhi Dımeşk, XV, 19; Zehebi, Tezkire, III, 829; 
a. mJf, Mfziin, II, 588-89; a. mlf, A 'lamu'n-nübela', XIII, 263; a. mlf, 'İber, II, 27; Kütübi, Feviitu'l
Vefeyiit, II, 287-88; Safedi, Vafi, XVIII, 228; İbn Kesir, Bidiiye, XI, 216; İbn Kadi Şuhbe, Tabakiit, I, 
112; Davüdi, Tabakiit, I, 285; İbnu'l-'İnıad, Şezerat, II, 308-309; İsmail Paşa, Hediyyetu'l- 'iirifin, I, 
513; Kettani, er-Risiiletu'l-müstatrafe, s.72; Zirikli, A 'lam, III, 324; Kehhale, Mu'cemu'l-mii.e/lifin, II, 
109; Küçük, "İbnEbuHiitim", T.D.V.İA, XIX, 432. 

2 Yiiküt, Mu 'cem, III, 121; Zehebi, Tezkire, III, 829; İsmail Paşa, Hediyyetu'l- 'iirifin, I, 513. 

3 Yiiküt, Mu 'cem, II, 311; Zehebi, Tezkire, III, 829. Ayrıca bkz: Kettıiııi, er-Risiiletu'l-müstatrafe, s.72; 
Zirikli, A 'lam, II, 324. 

4 Küçük, "İbn E bii Hatim ". T.D.V.İ.A.. XIX, 432. 



6 Yusu[Ziva Kesf..-in 

İbn Ebi Hatim, erken yaşlarda Kur'an'ı öğrendi. Hıfzını tamamladıktan soma 
hadis yazmaya başladı. Öncelikle babası EbU Hiitim er-Razi5 (v. 277 /890) ve Ebu 
Zür'a er-Razi'den6 (v. 264/878) hadis tahsil etti.~ Bu iki zatın onun yetişmesinde 
büyük rolü vardır. 

İbn Ebi Hatim, Rey'deki tahsilini tamamladıktan soma o dönenun ilim 
geleneğine uyarak bilgisini artırmak maksadıyla seyahatlere başladı. İlk olarak 
255/869 yılında babasıyla birlikte hacca gitti.8 İkinci seyahatini 260/874 yılında9 

kendi başına Şam ve Mısır'a, üçüncü yokuluğunu ise 264/878 yılında İsfahan'a 
yaptı. ı o 

İbn Ebi Hatim, yapmış olduğu seyahatlerinde şu yerlere gitmiştir: ı ı Iriik, Hicaz 

" İbn Ebi Halim'in babası Ebfı Hatim Muhammed b. İdris b. el-Müıızir b. Davfıd b. Milıran er-Razi el
Hanzall, ı95/810 yılında Rey'de doğdu. Hadis yazmaya ı4 yaşında iken başladı. 20 yaşında seyahate 
çıktı ve pek çok yeri dolaştı. Aluned b. Hanbel, Buhilıi. 'İcli, Ebfı Nu'ayııı el-Fadl b. Dükeyn ve daha 
pek çok kimseden hadis aldı. Kendisinden de başta oğlu İbn Ebi Halim olmak üzere, Rabi' b. Süleyırul.n, 
Ebfı Zür'a er-Riizi, Ebfı Zür'a ed-Dımeşki, Ebfı Davfıd, İbn Mace ve Nesa! gibi muhaddisler rivayette 
bulundu. Cerh ve ta 'dllde otorite olan Ebfı Halim, ravı1eri tenkid etmede müşeddid biri olarak tanırur. 
Ebfı Halim, 277 yılı Şabaıı ayında (Kasım 890) Rey'de vefat etmiştir. Ona nispet edilen ancak hiçbiri 
günümüze tam olarak ulaşmayaıı Tabakdru't-tabi 'fn, Kitabu'z-zühd, Tefsiru'l-Kur'ani'l- 'azfm, el-Cami· 
ji'l-jikh ve Kitabu'l-vuhdan adlı eserlerinin yamsıra, Ehl-i Hadis' i çok rivayet topladıkları için Kitabu'l
büyü · adlı eserinde tenkid eden Davfıd b. Halef el-İsfahıl.ni'ye karşı hacmi 50 varak civarında olaıı bir 
reddiyesi vardır. Ebfı Halimhakkında geniş bilgi için bkz: İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, I, 350-67; III, 411; 
IV, ıso; Ebfı Nu'aym, Tarfhu İsbehCin. II, 20ı; Zehebi, A 'lamu'n-nübela, XIII, 247-60; a. mlf, 
Tezkire, II, 567-69; İbn Hacer, Tehzfb, LX. 3ı-34; Kettiini. er-Risaletu'l-müstatrafe, s.139; Uğur, Hadis 
İlimleri~ s.25; Canan, ..,.Ebül-!Cıtim er-R.Gzf·~ T.D.VJA, X 150. 

6 Ebfı Hiitiın er-Riizı~nin teyzesinin oğlu olan Ebfı Zür'a 'Cbeydullah b. Abdilkenın b. Yezld b. Ferrfıh er
Riizi el-Kureşf el-Mahzfımf, ı94/809 yılında Rey'de doğdu. Ebfı Zür'a künyesi ona, Dımeşk'i ziyaretleri 
sırasında, orada bulunan meşhur nıuhaddis Ebfı Zür'a ed-Dmıeşkl'yi taıııyıp hayran kalan hemşehrileri 
tarafındaıı verildi. Henüz çocukken babası tarafından hadis meclislerine götürülen Ebfı Zür'a, 20 
yaşmda iken seyalıate başladı ve pek çok yeri dolaştı. Hocaları arasında Aluned b. Haııbel, Ebfı Bekr b. 
Ebi Şeybe, el-Ka'nebi, Ebfı Selerne et-Tebfızekl ve başkaları bulunmaktadır. Kendisinden de Müslim, 
Ebfı Hiitinı er-Riizi, Tirmizi, İbn Miice, K esai, Taberi ve başka muhaddisler rivayette bulundu. Cerh ve 
ta'dilde uzınan olan Ebfı Zür'a, ravileri insaflı ifadelerle tenkit etmiştir. 264 yılı Zilhicce ayının son 
gününde (2 Eylül 878) vefat eden Ebıl Zür'a'nın Kitabu'd-du 'a[a' (Medine ı409/ı989), el-Müsned. 
Kitabu't-tarfh, Kitabu'z-zühd, el-Cerh ve't-ta 'dfl, et-Te(sfr gibi eserleri vardır. Ebfı Zür'a hakkında 
geniş bilgi için bkz: İbn Ebi Hatim, el-Cerh, 1, 329-40: İbn 'Adiy, Kamil, 1, 132; Zehebi, A 'lamu'n
nübela, YJII, 65-81; a. wJf, Tezkire, II, 557-58; ibn Hacer, Tehzfb, VII, 30-33; Kettiini, Hadis 
Literatürü (er-Risaletu'l-müstatrafe Tercümesi), s.70; Sa·di el-Haşimi, Ebu Zür ·a, I, 45-8ı; Kaııdemir, 
''Ebu Zür'a er-Razf'', T.D.V.İ.A, X, 274--75; Uğur,Hadıs İlimleri, s.25. 

7 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, VII, 269, 294,307-8. 
8 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, I, 361. 
9 Bazi rivayetlerde İbn Ebi Hatinl'in 260 yılmda Muhammed b. Hanıınad et-Tahran! ile birlikte hacca 

. gittiği, 262 yılında da Sevahil, Mısır ve Şam'a seyahat ettiği belirtilir. Zehebi, Tezkire, III, 83 ı; a. mıL 
A '!Cımu'n-nübe!Cı, XIII, 266. Ayrıca bkz: l\:üçük "ibnEbü Halim", T.D.V.İ.A., XIX, 432. 

10 İbn Manzfır, Muhtasaru Tarfhi Dzmeşk, XV, 22; Zelıebi. Tezkire, III, 831: a. miL 'İber. II, 27; İbnu'l
'İmad, Şezerat, II, 308-309; Küçük "Jön Ebu Halim ... T.D.V.İ.A.. XIX, 432. Bu arada Zelıebi (v. 
748/1347), İbn Ebi Hatinı'in seyahat eniği yerleri kaydederken onun Horasan'a gitmediğini belirtir. 
Bkz: Tezkire, III, 829-30. 

1 ı Bkz: İbn Ebi Hiitiın, el-Cerh, II, 491; !IL 557; IV, 130: \', 38; VI, 202; VII, 327; VIII, ı82; IX, 310; 
Yakfıt, Mu 'cem, III, ı20-2ı; Zehebi, A ·tamu'n-nübeld'. XIII, 263-64; Diivfıdi, Ta bakar, 1, 285-86; 
Küçük "İbn Ebu Hatim ", T.D.V.İ.A., XIX, 432. 



İbn Ebf Ha tim ve "el-Cerh ve 't-ta 'dfl"indeki Metodu 7 

Ye Cezire bölgeleri ile Basra, KUfe (255/869'da), CibftL Samerra, Hemezan 
(255/869'da), Beytu'l-Makdis, Ferma (Mısır), Hıms, Hudeyse, Dımeşk, Bağdad 

(255/869 ve 262/876'da), Remle, Vasıt, Karmisin, Mekke (256/870 ve 260/874'de), 
İskenderiye, Cerceraya, Medine (255/869'da), Kazvin, İsfahan, Nehrevan, Eyle, 
Taberiye, Trablus ve Hulvan. 

İbn Ebi Hatim, Rey'de öncelikle babası Ebu Hatim er-Razi ve Ebu Zür'a er
Razi'den istifade etmiştir. Daha sonra seyahat ettiği yerlerdeki pekçok şeyhten hadis 
almıştır. Yaptığımız sayıma göre el-Cerh ve't-ta 'dil adlı eserinde kendilerinden 
hadis derlediği hocalarımn sayısı 300 civarındadır. Diğer eserlerinden yapılacak 
tespitlerle bu sayının daha da artacağı kanaatindeyiz. Bu kadar sayıda hocadan 
hadis derlemesi, onun hadiste ve diğer ilimlerde önemli bir yere sahip olduğunu 
gösterir. İbn Ebi Hatim, hadis aldığı hocaların güvenilir kimseler olmasına dikkat 
etmiş ve sad u k olmayan hocadan hadis almamaya özen göstermiştir. ı 2 

İbn Ebi Hatim'in Ebu Hatim ve Ebu Zür'a'dan sonra en çok kendilerinden 
rivayette bulunduğu hocaları; Muhammed b. Müslim, Ahmed b. Sinan el-Vasıti, 
Muhammed b. Yahya, Ali b. el-Hüseyn b. el-Cüneyd, Ali b. el-Hasen el-Hisincani, 
Salih b. Alımed b. Hanbel, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. İbrahim 
b. Şu'ayb, Muhammed b. Alımed b. el-Bera, Ebu Sa'id el-Eşecc ve Abbas b. 
Muhammed ed-Duri'dir.ı 3 

İbn Ebi Hatim, seyahatlerini tamamladıktan sonra Rey'e gelmiş ve hadis 
riYayetine başlamıştır. Ondan rivayette bulunanlar arasında Hüseynek diye bilinen 
Hüseyin b. Ali et-Temimi, Yusuf b. Kasım el-Miyaneci, Ebu'ş-Şeyh b. Hayyan, Ebu 
.A_hmed el-Hakim, Ebu .AJi Hamd b. Abdiilah el-Esbahaııi, İbrahim b. Muhammed 
b. Yezdact, İbrahim b. Muhammed en-Nasrabazi, Ali b. Muhammed el-Kassar, 
Ebu'l-Fadl el-Hemedani, EbU Sa'id b. Abdilvehhab er-Razi, Ebu Hatim b. Hibban, 
İbn 'Adiy ve başkalan bulunmaktadır. ı 4 

Rey hafızı olarak bilinen İbn Ebi Hatim hakkında el-imam, el-hafız, es-sebt, el
hafızu'l-kebir, en-nakıd, es-sika, el-cami', şeyhu'l-İslam gibi ifadeler kullamlmak 
suretiyle onun ilimdeki yerine işaret edilmiştir. ı 5 

İbn Ebi Hatim, tefsir, hadis, usul, kelam, menakıb, zühd ye özellikle de cerh ve 
ta'dil alanlarında eserler vermiş; aym zamanda sünnetin Rey'de yayılıp 

yerleşnıesini sağlarruştır. 16 Fakih olduğu için zanıan zaman hadislerden hüküın 
çıkaran ve fıkhi içtihadlarda bulunan İbn Ebi Hatim, ayrıca şiir ve edebiyat 

12 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, VII, 237. 
13 Diğer bazı hocaları için bkz: Yakut, Mu'cem, III, 120-21; Zehebi, Tezkire, III, 829-30: a. miL Miziin, 

Il, 588-89; a. nılf, A 'liimu'n·nübelii', XIII, 263-64; a. mlf, 'İber, Il, 27; Diivfıdi, Tabakat, I, 285-86; 
İbııu'I-·imad, Şezeriit, Il, 308-309. 

14 Zehebi, Tezkire, III, 829-30; a. mlf, A 'liimu'n-nübelii', XIII, 264; İbnu'l-'İnıiid, Şezeriit, II, 308-309; 
Küçük, "İbn Ebu Hiitim ", T.D.V.İ.A, XIX, 432. 

15 Zehebi, Tezkire, III, 829-30; a. nılf., Mfziin, II, 588; a. mlf, A 'liimu'n-nübelii', XIII, 264; a. nılf, 'İber, 
II, 27; Kütübi, Feviitu'l-Vefeyiit, Il, 287-88; İbn Kesir, Bidiiye, XI, 216; Diivfıdi, Tabakiit, ı, 285-86; 
İbnu'I-'İnıiid, Şezeriit, II, 308-309. 

ı 6 İbn Kiidi Şuhbe, Tabakiit, I, ı 12; Kehhiile, Mu 'cemu '1-müellijfn, II, ı 09; Küçük, "İbn Ebu H at im", 
T.D.V.İ.A, XIX, 432. 
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alanındaki derin bilgisi sebebiyle eserlerinde yeri geldikçe şiiriere de yer 
vermiştir. 1 7 

İbn Ebi Hatim, ihtilaf edilen hadislerde başvuru kaynağı olmuştur. Rivayete 
göre İbn Sa 'id (v. 3 18/929), İbn Ebi Hatim'in yaşadığı yıllarda Bağdad'da bir hadis 
rivayet etmiş ve isoadında hata etmişti. Hafız İbn 'Ukde (v. 332/9-l4), İbn Sa'id'e 
itirazda bulunmuş: bunun üzerine öğrencileri de İbn 'Ukde'ye çıkışnuşlardı. 
Nihayet olayı vezir Ebu'I-Hasen Ali b. 'İsa'ya (v. 33-J./946) götürmüşler; vezir de 
meseleyi İbn Ebi Hatim'e yaznuştı. İbn Ebi Hatim hadise gözaınuş; hadisin İbn 
'Ukde'nin dediği gibi olduğunu görmüş. Durumu vezire yazmış, bunun üzerine İbn 
'Ukde serbest bırakılmış ve itibarı da artmış. 18 

Bu arada Ebu'l-Fadl Ahmed b. Ali es-Süleymaru. Hz. Ali}i Hz. Osman'dan 
üstün gören şii muhaddisleri sayarken İbn Ebi Hatim'i de zikretmiş ve onun Hz. 
Ali'yi Hz. Osman'a takdim ettiğini söylemiştir. Ancak Zehebi (v. 7-J.S/1374), "Ebu'l
Fadl'ın yaptığı ne kötüdür!" diyerek bu iddianın doğru olmadığına işaret etmiştir. 19 

Aynca Mesleme b. Kasım el-Endelüsi de İbn Ebi Hatim'i, babası gibi Hz. Ali'yi 
Hz. Osman'dan üstün görmesi sebebiyle şia yanlısı olmakla itharn etmiştir. Ancak 
Mesleme, zayıfbir ravi kabul edildiği için bu iddia fazlarağbet gönnemiştir.20 

İbn Ebi Hatim, ilirnde belli bir mertebeye ulaşınca kitap te'lif etmeye başlamış 
ve tefsir. hadis, fıkıh, tarih ve kelam konularıyla ilgili kitaplar yazmıştır. Onun, 
kaynaklarda ismi geçen eserleri şunlardır:21 

As/u 's-sünne ve i 'tikadu'd-dfn, Beyanıt hatai'l-Buharf fl Tarfhihf, 22 el-Fevaidu'l
kübrô., Fevtiidu'r-Ra::iyyfn, Fevaidu'z-ziiirfn, Fedtiilu ehli'l-beyt, Fedai/u Kazvfn, 
el-Hadis, Kitabu'l- ·i!e/, 23 Kitabu'l-küna, 24 Kitabu lvfekke, Kitabu'd-du 'afa ·. 
Ki ta bu '1-edahf, Kitabu'l-mesail, Kitabu's-sahfıbe, Ki tab u zühdi's-semaniyye mine't
tabi 'in, :s lvfenakibu'l-İmam eş-Şafi 'f, 26 lvfenakibu'l-İmam Ahmed. el-lvferasil, 27 el-

17 Küçük, "İbn Ebu H arım", T.D. V.İ.A, XIX, 433. 
18 NeveYi, Muhtasaru Tabakdti'l-fukaha, s.457; İbn Manzfır, Muhtasaru Tdrfhi D:meşk, XV, 22. 
19 Zehebi, Tezkire, III. 830; a. mlf.,Mfzdn, II, 589. 
20 Küçük, "İbn Ebu Hdiim ", T.D.V.i.A, XIX, 433. Ayrıca bkz: İbn Hacer, Tehzib. rx, 33-34. 

21 İbn Ebi Hiitiın'in eserleri için bkz: İbııu'l-Esir, Kamil, VIII, 358; Zehebi, Te:::.<"ire, III, 830; a. ınlf., 
Mfzdn. II, 588-89; a.mlf., A 'ldmu'n-nübeld', XIII, 259-65; Kütübl, Fevdtu'i-i iıfeydr, II, 287-88; İbn 
Kesir. Bidaye, XI, 216: Diivfıdi, Tabakdt, I, 286-87; İsmail Paşa, lzdhu'l-mekr.::n. II, 206, 209; a. ınlf., 
Hedzyyetu'l- 'drifin, I. 513; Kettiiııi, er-Risdletu'l-müstatrafe, s.39. 72, 76, 86. 121. 362; a. ınlf., Hadis 
Liter.:ıtürü (er-Risdieru'l-müstatrafe Tercümesi). s.50, 70, 109. 143, 179, 2-l-5. 259, 260, 269, 323; 
Ahmed Naiın, Tecrfd-i Sarfh Tercemesi, I, 362; Zirikli, A '/dm. llL 324; Muhammed 'Acciic, es-Sünne, 
s.276: Uğur, Hadis flimleri, s.91, 97, 161, 194, 206, 224, 293, 315; Küçük. "İbn Ebil Hdtim", 
T.DYİ.A, XIX, 433-34. 

22 Haydariibiid 1380/196 ı. 

23 Kahire 1343-44/1924-25; Bağdad 1971; Beyrut 1405/1985; Riyad 1414/1993. 
24 Haydariibiid 1373. 

25 lvledine 1404/1984. 
26 Kahire 1372/1953. 1413/1993; Beyrut 1979, 1981.. 
27 Haydariibiid 1321. 1341: Bağdad 138711967; Beyrut-Duneşk 1397/19--:-. 140211982; Beyrut 

1403 1983. 



İbn Ebi Ha tim ve "el-Cer·h ve 't-ta 'dil"indeki Metodu 9 

Nfüsned, er-Redd 'ala'l-Cehmiyye, Sevabu'l-a 'mal ve et-Tejsfru'l-kebfr. 28 

İbn Ebi' Hc'itin1, küçüklüğünden beri ibadete ve geceleri uyanık geçirmeye7 

zikretmeye ve temizliğe önem verirdi. Muasırları onu, doğru yoldan sapınayan, 
nefsini, dinini ve şahsiyetini koruyan biri olarak nitelemişlerdir. 29 

Babası Ebu Hatim: "Kim Abdurrahman'ın yaptığı ibadetten daha sağlamını 
yapabilir? Abdurrahman'ın açıktan işlediği bir günah bilmiyorum. Ben bile onun 
yaptığı arneli yapamam."30 diyerek onun takvasına işaret etmiştir. 

İbn Ebi Hatim, 70 yıl tek eşle yaşamış ve bu birliktelikten hiç çocuğu 
olmamıştır31 

Hicri takvim hesabıyla 87 yıl yaşayan İbn Ebi Hatim, 327 yılı Muharrem ayında 
(Kasım 938) Rey'de vefat etmiştir. 32 Onun vcfatıyla birlikte sünnetin Rey'de 
gelişmesini tamamladığı ifade edilmiştir. 33 Bu kanaat, onun ilimdeki mertebesini 
ve Rey'de hadis ilmine yaptığı hizmeti ifade etmek üzere söylenmiş olmalıdır. 

Talebesi Ebu'I-Hasen Ali b. İbrahim er-Razi (v. 371/981), İbn Ebi Hatim'in 
hayatı ile ilgili bir kitap te'lif etmiş, 34 Rif at Fevzi Abdülmuttalib de, İbn Ebf Ha tim 
er-Riizf ve eserıthft fi 'ulftmi'l-hadis adıyla bir eser kaleme almıştır. 35 

ll. ei-Cerh ve't-Ta'dil Adlı Eserindeki Metodu 

cer11 ve ta· dıl, bır takın1 öze] lafıziarla rivayetlerının kabfıiü veya reddi 
yönünden ravilerin hallerinden ve haklarında kullanılan lafızların mertebelerinden 
bahseden bir hadis ricali ilmi dir. 36 

Kur'an'dan sonra İslam'ın birinci kaynağı olan hadisler, nesilden nesile rivayet 
yoluyla aktarılmıştır. Bu aktarına işini üstlenen ravilerin cerh veya ta'dil durumu, 

28 ~dekke 1417/1997. 

29 İbn Manzür, Muhtasaru Tarfhi Dımeşk, XV, 19-20; Zelıebi, Tezkire, III, 830; a. mlf, A 'lamu'n
niibela', XIII, 265-66. 

30 İbn Manzür, A1uhtasaru Tarfhi Duneşk, XV, 19-20; Zelıebi, Tezkire, III, 830; a. mlf, A 'lamu'n
nübela', XIII, 265. 

31 Zehebi,A 'lamu'n-niibela', XIII, 266. 

32 Yakut, Mu 'cem, III, 121; İbn Manzür, Muhtasaru Tarfhi Dımeşk, XV, 24; İbnu'I-Esir, Kamil, VIII, 
358; Zelıebi, Tezkire, III, 831; a. mlf, A 'lamu'n-niibela', XIII, 269; a. ınlf, 'İber, II, 27; Kütübi, 
Fevatu'l-Vefeyiit, Il, 287-88; Safed!, Vafi, XVIII, 228; İbn Kesir, Bidaye, XI, 216; İbn Kadi Şuhbe, 
Tabaka!, I, 112; Davüdl, Tabaka!, I, 286-87; İbnu'l-'İınad, Şezerat, II, 308-309; İsmail Paşa, 
Hediyyetu'l- 'drifin, I, 513; Kettanl, er-Risaletu'l-miistatrafe, s.72; Kehhiile, Mu 'cemu'l-miiellifin, Il, 
109; Küçük, "İbn Ebu Halim", T.D.V.İ.A., XIX, 433. Bazı kaynaklarda İbn Ebi Halim'in 90 yaşlarında 
vefat ettiği söylense de (bkz: Zehebi, 'İber, Il, 27; İbn Kfıdi Şuhbe, Tabaka!, I, 112; İbnu'I-'İmad, 
Şezerat, ll, 308-309), doğrusu onun 87 yaşında vefat ettiği dir. 

33 Zelıebi, A 'lamu'n-niibeld', XIII, 265. 

34 Zehebi, Tezkire, III, 830; a. ınlf,A 'ldmu'n-nübe/a', XIII, 263,266. 

35 Kahire 1415/1994. 

36 Katip Çelebi, Keifu'z-zunıln, I, 582. Ayrıca bkz: Aydınlı, Hadis Istılahlan, s.44. 
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hadisleri değerlendirme esaslannın başında yer alır. Bu itibarla rivayetleri kabulde 
ve reddetmede cerh ve ta' dil önemli bir metod haline gelmiştir. İslam alimleri, 
hadisin islam teşriindeki yerinden dolayı rivayetleri adil kimselerden almaya gayret 
etmişler; mecn1h kişilerin rivayetlerinden ise uzak durmaya çalışmışlardır. 

Her ne kadar cerh ve ta'dilin Hz. Peygamber zamanında başladığı söyleuse de, 
gerçek manada cerh ve ta'dil nev'inden tenkülere daha çok tabiller devrinde 
rastlanır. Tabiinden sonraki dönemlerde ise tenkit faaliyeti gittikçe yoğunlaşan bir 
seyir izlemiştir. Tebe-i tabiln döneminde cerh ve ta'dllle ilgili şifahi bilgiler tedvin 
edilmeye başlamış ve bilindiği kadarıyla ilk defa Basra'da Yahya b. Sa'id el-Kattan 
(v. 198/813 ), cerh ve ta' dllle ilgili sözlerini yazılı olarak bir araya getirmiştir. 37 

Tebe-i tabiln dönemini takip eden yıllarda İbn Sa'd (v. 230/845) ile başlayan ve 
III./lX. yüzyılın sonuna kadar devam eden zaman dilimi, cerh ve ta'dll ilminin 
altın çağı kabul edilmiştir. 

Bu dönemde meydana getirilen ve bazıları günümüze ulaşmayan rica! edebiyatı 
arasında İbn Sa'd'ın et-Tab;kdtu'l-kübra (Beyrut 1388/1968), Ali b. el-Medini'nin 
(v. 234/849) Kitabu'd-du 'afii, Alımed b. Hanbel'in (v. 241/855) e!-Cerh ve't-ta 'dil, 
Buhari'nin (v. 256/870) et-Tarihu'l-kebir (Haydarabad 1361-64), Cı1zecani'nin (v. 
259/873) e!-Cerh ve't-ta 'dil, Ebu'I-Hasen el-'İcli'nin (v. 261/875) Kitabu's-sikdt 
(Beyrut 1405/1984) ve el-Cerh ve't-ta 'dfl, Ebu Zür'a er-Razi'nin (v. 264/878) 
Kitabu'd-du'afa (Medine 1409/1989) ve el-Cerh ve't-ta'dfl, Ebü Hatim er-Razi'nin 
(v. 277 /890) Tabakdtu't-tdbi 'in, Abdurrahman b. Yüsuf el-Mervezi (v. 283/896), 
Salih Cezere (v. 293/906), Abdullah b. Ali İbmı'l-Cari'ıd (v. 306/918) ve 
Abdiilmelik b. Muhammed el-Esterabadi'nin (v. 323/935) el-Cerh ve't-ta 'dfl adını 
taşıyan kitapları, 'Ukayli'nin (v. 323/935) Kitiibu'd-du 'afdi'l-kebfr (Beyrut 
1404/1984) ve el-Cerh ve't-ta 'dfl'i gibi eserleri zikredebiliriz. 38 

İbn Ebi Hatim'in el-Cerh ve't-ta 'dfl'i de hadis ravilerinin tenkidine dair olup 
hicri üçüncü asırda te' lif edilen ve günümüze ulaşan en geniş rica! kitabıdır. Müellif 
bu eserinde, kendi asrına gelinceye kadar ravilerin cerh ve ta'dili ile ilgili 
değerlendirmeleri bit araya toplamaya çalışmıştır. Bu itibarla el-Cerh ve't-ta 'dfl, 
önceki aliınierin cerh ve ta'dille ilgili görüşlerini ihtiva etmesi bakımından önemli 
bir eserdir. 

18040. ravi (sahabi, tabii, tebe-i tabii...) hakkında bilgi veren eser, Murad Molla 

37 Zehebi, Mfzan, I, 1-2; Alımed Naim, Tecrfd-i Sarfh Tercemesi, I, 352; Asıkkutlu, "Cerh ve Ta 'dfl", 
T.D.V.İ.A., VII, 396. 

38 Bkz: İbn Hacer, Lisanu'l-Mfzan, I, 1 1; Kiltip Çelebi, Keşfu'z-zunun, I, 582; Kettiini, er-Risaletu'l
müstatrafe, s.147; Lek.nevi, er-Re[' ve't-tekmfl, s.85, 272, 308, 406; Muhammed Acciic, es-Sünne, 
s.281; Kandeınir, ·'Ebu Zür 'a er-Razf", T.D.V.İ.A, X, 275; Uğur, Hadis İli m leri, s.50-51; Sandıkçı, İlk 
ÜçAsırda Hadis, s.106, 336,457. 

* İsmail Lütfi Çakan'ın Hadis Edebiyatı adlı eserinde ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın çıkardığı İslam 
Ansiklopedisi'ndeki el-Cerh ve't-ta'dflmaddesinde bu sayı 16040 olarak geçmektedir (Bkz: Çakan, 
Hadis Edebiyatı, s.274; Başaran, "el-Cerh ve't-ta'dfl", T.D.V.İ.A, VII, 402). Doğrusu bizim 
kaydettiğimizdir. Bu arada bazı ravileriıı birden fazla yerde tanılılması veya bir ravinin ayrı ayrı 
şahıslannış gibi değerlendirilmesi de dikkate alınacak olursa, 18040 rakaınında bazı değişiklikler 
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Kütüphanesi (nr. 1427), Köprülü Kütüphanesi (nr. 278) ve Daru'l-kütübi'l-Mısriyye 
(nr_ 891-92) nüshalarını esas alan Abdurrahman b. Yahya el-Mu'allimi el
Yemaılı'nin tahkikiyle Köprülü nüshasının tertibi üzere 9 cilt olarak 
yayımlanmıştır. 39 Daha sonra bu neşirden birçok defa ofset baskı yapılmıştır. 

el-Cerh ve't-ta 'dfl'in yazma nüshası 4 ciltten; her bir cilt de iki cüzden 
oluşmaktadır. Matbu nüshanın birinci cildi Takdimetu'l-ma 'rife li'l-Cerh ve't-ta 'dfl, 
diğer sekiz cilt ise el-Cerh ve't-ta 'dfl adlı eserdir. 40 Muhakkik, her bir cüz'ü bir cilt 
olarak yayıınlamıştır. 41 

Müellifiınizin bu eserini ondan, talebesi el-Kadi Ebu Bekr Muhammed b. Ali b. 
el-Hüseyn el-Fe'fa' (v. 395/1005 ?) rivayet etmiştir. 42 Dolayısıyla kitaptaki 
senedierin başında "Haddesena Abdurrahman" diyen kişi el-Kadi Ebu Bekr'dir. O, 
çoğu rivayetlerin başında "Hadessena Abdurrahman", bazılarında ise "Ahberena 
Abdurrahman" tabirini kullanmıştır. 43 Abdurrahman ile kastedilen İbn Ebi 
Hatim'dir. Bazı rivayetlerde ise bu ifadeler mevcut değildir. 

İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve't-ta 'dfl'in mukaddimesi niteliğinde olan Takdimetu'l
ma 'rife adlı eserine, sünnete olan ihtiyaçtan ve sünnetin Kur'an'ı beyan edici 
olmasından söz ederek başlar. Sonra sünnetin sahih ve sakiminin bilinmesine 
ihtiyaç olduğunu; bunun da ancak ravilerin hallerinin bilinmesiyle mümkün 
olduğunu belirtir. Ardından sahabenin adaleti, tabiln ve tebe-i tabiinin fazileti ve 
ravilerin mertebererinden bahseder. Daha sonra meşhur alimierin tercemelerine 
genişçe yer verir. 

Müellif, Takdimetu'l-ma 'rife'de hadis otoritelerini dört tabakaya ayırmıştır: 

Birinci tabakada Malik b_ Enes, Süfyan b. 'Uyeyne, Süfyan es-Sevri, Şu'be b. 
Hacciic,44 Hammad b. Zeyd ve Evza'i'yi,45 

İkinci tabakada Veki' b. el-Cem1h, Yahya b. Sa'id el-Kattan, Abdurrahman b. 
Mehdi, Abdullah b. el-Mübarek, Ebu İshak el-Fezari ve Ebu Müshir Abdüla'la' ed
Dımeşki'yi, 46 

Üçüncü tabakadaAhmed b. Muhammed b. Hanbel, Yahya b. Ma'in, Ali b. el-

meydana gelebilir. 

39 Haydarabad 1371-7311952-53_ 

40 Muhakkik, Takdİ/ne 'yi el-Cerh ve't-ta 'dfl 'le birlikte birinci cild olarak yayınıladığı için, dipnotlarda 
birincicilde yapılan atıflarda Takdime kastedilmiştir. el-Cerh ise ikinci ciltten itibaren başlamaktadır. 

41 Muhammed Sa 'id b. Besyfıni Zağlfıl, Fihrisu '1-Cerh ve't-ta 'dfl adlı çalışmasıyla eserin kullanımını 
kolaylaştımıış; Ebu Muhammed Ffilih eş-Şibll de eser üzerinde el-Müstahrec min Kitabi'l-Cerh ve't
ta 'dfl min ahvali'r-rical minuna veredefi ğayri mezannih adlı bir çalışma yapmıştır (Kahire 1413). 
Küçük, "İbn Eb& Hatim", T.D.V.İ.A, XIX, 433_ 

42 Bkz: İbn Ebi Hii.tinı, el-C er h, II, 2. 

43 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, III, 175, 193. 

44 İbn Ebi Hatiın, tanıttığı diğer alimlerden farklı olarak Şu 'be hakkında bilgi verirken, alfabetik olarak 
sıraladığı 90 ravinin cerh ve ta'diliyle ilgili görüşlerini senedli olarak kaydetmiştir (I, 132-57). 

45 İbn Ebi 1-!atim, e/-Cerh, I, 11-219. 

46 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, I, 219-292. 
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Medini ve Muhammed b. Abctillah b. Nümeyr el-Hemezani'yi,47 

Dördüncü tabakada ise Ebu Zür'a 'Ubeydullah b. Abctilkerim er-Razi ve babası 
Ebu Hatim er-Razi'yi48 tanıtmıştır. 

İbn Ebi Hatim, hadis otoritelerini tanıtırken onların ilim ve faziletlerini, Kur'an, 
hadis, isnad, nakd, rical, 'ilelu'l-hadis, fıkıh ve neseb bilgilerini, bazı ravilerle ilgili 
değerlendirmelerini, sünnete bağlılıklarım, ilim ehli arasındaki yerlerini, 
idarecilerk olan ilişkilerini, menakıbını ve diğer halleriyle ilgili bilgileri senedli 
olarcık bablar halinde kaydetmiştir. Takdimetu'l-ma 'rife 'de genişçe tanıttığı hadis 
imamlarılll ei-Cerh ve't-ta 'dil adlı eserinde ilgili yerlerde tekrar kısaca 

tanıtmıştır. 49 

ei-Cerh ve't-ta 'dil 'in muhakkiki, kitaba yazmış olduğu mukaddimede cerh ve 
ta'dil ilminin önemi ve cerh ve ta'dilde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi 
vermiş, ardından da cerh ve ta'dil otoritelerinden bahsetmiştir. Daha sonra İbn Ebi 
H<1tim'i kısaca tanıtarak hocaları, talebeleri ve eserlerine temas etmiştir. Kitap 
hakkında kısaca bilgi veren muhakkik, dipnotlarda nüsha farklarımı ve müellifın 
veya müstensihin bazı hatalarma işaret etmiş; ayrıca kitaptaki bilgileri, diğer rica! 
kilaplarıyla mukayese etmeye çalışmıştır. Bununla birlikte kitapta muhakkikin 
gözünden kaçan bazı eksiklikler de mevcuttur. Mesela bir rivayette İbn Ebi Hatim'le 
Alımed b. Hanbel (v. 241/855) arasındakiravi serredden düşmüştür. 50 Muhtemelen 
bu, müstensihlerden kaynaklanan bir hatadır. 

el-Cerh ve't-ta 'dfl, İbn Ebi Hatim'in rica! konusunda otorite olduğunu gösteren 
önemli bir eserdir. Nitekim pek çok alim bu hususa işaret etmişlerdir. 51 

Müelliften önce yaşamış hadis otoritelerinin ravilerin cerh ve ta'diliyle ilgili 
görüşlerini ihtiva eden ei-Cerh ve't-ta 'dil, daha sonra yazılan rica! kitaplarına 

kaynaklık etmiştir. 52 

İbn Ebi Hatim, ravileri tanıtmadan önce metodunu şöyle açıklar: 
"Kitabımızdaki cerh ve ta'dil değerlendirmelerinde, ilk dönem alimlerinden 
başlamak üzere, babam (Ebu Hatim) ve Ebu Zür'a'ya varıncaya kadar bu işi bilen 
uzman kimselerin görüşlerine başvurduk. Cerh ve ta'dil konusunda tanınmayan 
kimselerin görüşlerine yer vermedik Her bilgiyi, her sözü ve her cevabı sahibine 
nispet ettik. Cerh ve ta' dil otoritelerinin ravilerle ilgili değerlendirmelerinden, 

47 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, I, 292-328. 

48 İbn Ebi Hiitinı, el-Cerh, I, 328-375. 
49 Batılı araştımıacılardan Eerik Nael Dick:inson, The Development of Early Muslim Hadith Criticism: 

The Taqdima of İbn Abi Hiitim al-Razi adlı doktora çalışmasında, Takdimetu'/-ma 'rife'yi hadis tenkidi 
yönünden tahlil etmiştir. Küçük, "İbn Ebu Hatim ", T.D.V.İ.A., XIX, 433. 

50 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, V, 12. 

51 Zehebi, Tezkire, III, 830; Kütiibi,Fevatu'l-Vefeyat, II, 287-88; Diivfıdi, Tabakat, I, 286-86. 

52 Bkz: Ebu'!-Velid el-Baci, et-Ta 'dfl, I, 338, 340, 343, 440; II, 635, 673, 675; İbn Manzür, Muhtasaru 
Tarihi Dımeşk, XIX, 272,273,280, 320; Zehebi,Mfzan, I, 19, 20, 21, 24, 283; a. nılf., Tezkire, II, 425, 
448, 640; İbn Hacer, Tehzfb, ı, 98, 163, 280; V, 178, 180, 205; a. nılf., Lisanu'/-Mfzan, ı, 129, 196, 
315. 
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tenakuz içermeyen ve raviye en uygun olan görüşü zikrettik. Hakkında cerh ve 
ta' dil yapılmayan pek çok ra vi yi, kitabımızın o ravileri kapsaması için ve onlar 
hakkındaki cerh ve ta' dil değerlendirmelerinin ileride bulunabileceği ümidiyle 
kaydettik. Arayan kimsenin aradığını kolaylıkla bulabilmesi için isimleri alfabetik 
olarak; aynı adla çok sayıda isim geçtiğinde ise, bu isimleri baba adlarını dikkate 
alarak sıraladık. "53 

Müellif el-Cerh ve't-ta 'dfl'de, kendi devrine gelinceye kadar sahabi, tabii ve 
sonraki tabakalardan hadis rivayetiyle tanınan kimseleri bablar halinde tanıtmıştır. 
İkinci cildin başında yer alan 38 sayfalık bir mukaddimede sünnetin ravilerin 
nakliyle tespit edildiğini, ayet ve hadislerden deliller getirmek suretiyle ortaya 
koymaya çalışmıştır. Bunun gerekçesini de, "Bazı dalalet ve bid'at ehli kimseler, 
haberlerin ravilerin nakletmesiyle sahih olamayacağını; sahih olabilmesi için bu 
haberler üzerinde bütün Müslümanların icmaının olması gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. Biz, onların iddialarını bertaraf etmek ve delillerini iptal etmek için 
gerekli gördüğümüz delilleri kaydettik."54 diyerek açıklamıştır. Ayrıca sahilbenin 
adaleti, cerh ve ta' dilin gıybet olmadığı, hadis alırken müteyakkız olunması, hangi 
konularda zayıf hadislerle amel edilebileceği, ravilerin belli başlı özellikleri ve 
dereceleri, rivayetin kuralları gibi konular, ayet ve hadislerden deliller getirilerek 
işlenmiş; ardından yarı alfabetik bir sistemle raviler bablar halinde tanıtılmıştır. 
Eserin tam alfabetik olmayışı, aranan raviyi bulmada bazı zorluklara sebebiyet 
vermektedir. 

İbn Ebi Hatim el-Cerh ve't-ta 'dfl'de bazı isimleri, öneminden veya o isimde çok 
sayıda ravi oln1asından dolayı takdin1 etnüştir. I'v1esela ilk olarak isn1i Ahn1ed 
olanları, sonra İbrahim olanları, ardından da elif harfiyle başlayan diğer isimleri 
tanıtmıştır. İsimlerin ikinci, üçüncü... harflerini göz önüne almamış, aynı ismi 
taşıyanları baba adının ilk harfine, burada da aynılık varsa dede isimlerinin ilk 
harfine göre sıralamıştır. Her ismin sonunda baba adları bilinmeyen ravilere, her 
harfin sonunda da ferd isimlere (el-esmau'l-müfrede) yer vermiştir. Bu tertip içinde 
biyografileri zikrettikten sonra müellif son olarak, ismi bilinmeyip baba adıyla 

tanınanları, 55 kardeşlerinin adlarıyla tanınanları, 56 kendisi ve babasının ismi 
bilinmeyen mübhem ravileri,57 ismi bilinip baba ismi bilinmeyenleri, 58 künyeleriyle 
tanııup isimleri bilinmeyen erkekleri59 ve künyeleriyle tanınan kadın ravileri 
tanı tımştır. 60 

İbn Ebi Hatim bablarda genellikle şu kalıbı kullanmıştır: "Btibu tesmiyeti men 
ruviye anhu'l- 'ilmu nıimmen yusemma Ahmed ve'btidtiu ismi ebfhi 'ala'l-elif'. 

53 İbn Ebi Hatiııı, el-Cerh, II, 38. 

54 İbn Ebi Ha tim, el-Cerh, II, 13- ı 4. 

55 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, IX, 3ı5-29. 

56 İbn Ebl Hatim, el-Cerh, IX, 329. 

57 İbn Ebl Hatiın, el-Cerh, IX, 330. 

58 İbn Ebl Hıitiın, el-Cerh, IX, 330. 

59 İbn Ebl Hatim, el-Cerh, IX, 330-460. 

60 İbn E bl Ha tim, el-Cerh, IX, 46 ı -67. 
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Bablar daha sonra "Babu'l-bii', biibu't-ta' ... " diye devam etmektedir. Tanıttığı ilk 
ravi, Ahmed b. İbrahim b. Halid Ebu Ali el-Mevsıli'dir. 61 

Matbu nüshada ravilerin isimlerinden önce rakamlar konulmak suretiyle 
tanıtılan kişinin kaçıncı ravi olduğuna işaret edilmiştir. Ancak VII. ciltte 1697 ile 
1698 rakamlı raviler arasında tanıtılan Muhammed b. Abdinalıman ez-Zühri için
sehven olsa gerek- rakam verilmemiştir62 Tanıtılan raviler için her ciltte müstakil 
rakamlama yapılmıştır. 

Müellif, eserinde tanıttığı ravilerle ilgili bilgilerin çoğunu babasından almıştır. 
Raviyi tanıtırken önce babasından aldığı bilgiyi kaydetmiş ve buna "Semi 'tu ebf 
yekülü zalike" diyerek işaret etmiştir. Kendisinin tespit ettiği bilgileri kaydederken 
de, "Bu bilgilerin bazısını babamdan duydum, bazıları da kendi katkımdır." 

demiştir. 63 Hem babasından, hem de Ebu Zür'a er-Razi'den dinlediklerini ise 
"Babam ve Ebü Zür'a'nın bu şekilde dediklerini duydum." diyerek belirtmiştir. 64 

Ebü Hatim ve Ebü Zür' a'ya başvurmadan tanıttığı ra vi sayısı da az değildir. 

el-Cerh ve't-ta 'dil' in ravisi el-Kiidi Ebü Bekr, İbn Ebi Hatim'in herhangi bir 
mesele hakkındaki görüşünü aktarırken "Kale Ebu Muhammed'' ifadesini, ravilerin 
cerh ve ta'dlli ile ilgili senedli bilgileri aktarırken de, "Haddesena Abdurrahman 
kale" ifadesini kullanmıştır. 

Bazı ravilerin hocaları ve talebeleri bilinmediği, bazılarının da cerh ve ta' dili ile 
ilgili değerlendirmeleri tespit edilemediği için, bu hususta ileride bilgi elde 
edileceği düşüncesiyle onlara ayrılan yerler boş bırakılmıştır. 

Kadın ravileri kitabın sonunda tanıtmasına rağmen, ze (j ) harfiyle başlayan 
ferd ravileri tanıtırken, Zecele adındaki kadın raviyi de zikretmiştir. 65 

İbn Ebi Hatim, ravileri tanıtırken; ismi, nesebi, nisbesi, künyesi, hocaları ve 
talebelerini kaydetmiş; sonra da babası Ebü Hatim'le Ebü Zür'a er-Razi'ye gelinceye 
kadar cerh ve ta'dil otoritelerinin ravi ile ilgili değerlendirmelerine yer vermiştir. 
Müellif, kitabını cerh ve ta'dile ayırdığı için, ravilerin konu dışındaki özelliklerine 
fazla değinmemiştir. . 

Ravinin ismi, künyesi veya nisbesi hakkındaki ihtilafları kaydettikten sonra 
kendi tercihini belirten İbn Ebi Hiitim, serredlerde sadece künyesi zikredilen ravinin 
ismini açıklamış, lakabının hangi sebeple verildiğini, nereli olduğunu, varsa 
görevirıi belirtmiştir. Ravinin Rey'e gelip gelmediğini, eser tasnif edip etmediğini, 
nispet edildiği beldenin hangi coğrafyada olduğunu veya nisbesinin hangi kabileye 
nispetle verildiğini beyan etmiştir. 

Tanıttığı ravinin sahabi olup olmadığını tartışmış, sahiibi ise Hz. Peygamber'le 

61 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, II, 39. 
62 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, VII, 312. 

63 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, II, 544; III, 56, 74; IV, 204; V, 248. 

64 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, II, 87; IX, 460. 

65 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, III, 624. 
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hangi tarihte görüştüğünü, Resı1lullah'la olan menakıbını, ondan herhangi bir 
rivayetin gelip gelmediğini, katıldığı savaşları ve hangi halife döneminde, nerede 
vefat ettiğini kaydetmiştir. 

İbn Ebi Hatim, bazen hadis otoritelerinin değerlendirmeleri hakkında 
açıklamalarda bulunmuştur. Mesela Şu'be'nin (v. 160/776) "Hammad b. Ebi 
Süleyman hıfzetmezdi." sözünü "O daha çok fıkıhla ilgilenir, rivayetleri 
ezberlemekle uğraşmazdı." şeklinde,66 Süfyan es-Sevri'nin (v. 161/778) "Şu'be 
hadiste emiru'l-mü'minindir" sözünü de "Yani kendi devrindeki alimierin 
fevkindedir" şeklinde açıklamıştır.67 

Müellif, bazen tanıttığı ravinin benzer isimlerle tefriki veya daha kolay 
tanınması için meşhur kimselerle olan akrabalığına işaret etmiştir. Mesela İshak b. 
Yesar'ı tanıtırken, "lvfeğdzf müellifi Muhammed b. İshak'ın babasıdır" demiş, 68 yine 
Adem b. 'Uyeyne'yi tanıtırken, onun Süfyan b. 'Uyeyne'nin kardeşi olduğunu 
söylemiştir.69 

İbn Ebi Hatim, kaydetmiş olduğu rivayetlerdeki bazı kapalı ifadeleri de 
açıklamıştır. Mesela Süfyan es-Sevri'nin "İbn Ebi Leyla müeddi idi." sözünde geçen 
"müeddi"nin "hafız değildi" anlamında olduğunu söylemiştir. 70 

Kaydettiği rivayetleri değerlendirmeye tabi tutan müellif, hadisin sahih, zayıf 
veya mevzu olduğuna işaret etmiştir. Birden fazla tarikle kaydettiği rivayetler 
arasındaki ziyade ve noksanlıklam da değinen İbn Ebi Hatim, hadisin metni benzer 
ise nahvehu diyerek tekrar etmemiştir. 

Müellif, bazı rivayetlerden fıkhi hükümler de çıkarmıştır. Mesela el-Haris b. 
Kelede'yi tanıtırken, onun Müslüman olmadığını, ancak Hz. Peygamber'in Sa'd b. 
Ebi Vakkas'a, ona gidip muayene olmasını tavsiye ettiğini kaydetmiş, ardından da 
şöyle demiştir: "Bu rivayet, tıp konusunda zimmllerden yardım istemenin caiz 
olduğuna delalet etmektedir."71 

İbn Ebi Hatim, eserinde kaydettiği rivayetin mürsel olup olmadığına, mürsel ise 
atıanan ravinin kim olduğuna ve ravilerin senedlerdeki isimlerle ilgili kusurlarına 
işaret etmiştir. Buhari'nin buna bezer hatalarını yeri geldikçe tenkit eden müellif, 
kendisi de zaman zaman isimler hakkında hata etmiştir. Mesela muhakkikin 
tespitine göre Dakra ve Şumeyse adındaki kadın ravileri erkek zannetmiş, 72 

Cahiliyede yaşamış Harise b. 'Amr'ı Uhud şehitleri arasında zikretmiştir. 73 

Bazı biyografileri de birden fazla yerde farklı isimmiş gibi tanıtmıştır. Mesela 
Cüneyd b. 'Ala b. Ebi Dehre'yi kendi babında kaydettikten sonra Humeyd b. Ebi 

66 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, III, 147. 
67 İbn Ebi Halim, el-Cerh, I, 126. 
68 İbn Ebi Hatim, erCerh, II, 237. 
69 İbn Ebi Halim, el-Cerh, II, 267. 

70 İbn Ebi Hatiın, el-Cerh, I, 81. 
7 ı İbn Ebi Hatiın, el-Cerh, III, 87. 

72 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, III, 444; IV, 391. 
73 İbn Ebi Hatinı, el-Cerh, III, 254. 
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Dehre ve Humeyd b. el-'Alii babında tekrar tanıtmış; 74 böylece bir kişiyi üç ayrı kişi 
saymıştır. Yine Hafs b. Selm'i, başka yerde Hafs b. Müslim olarak, 75 baZi ravileri de 
aynı isimle iki ayrı yerde tanıtmıştır. 76 

İbn Ebi Hiitim, rivayetleri muttasıl sahih senedlerle ya sema, ya kıraat, ya da 
kitiibet yoluyla nakletmiştir. Sema yoluyla aldıklarında çoğunlukla haddesenil 
sigasını, zaman zaman dasemi 'tu ve ahberenii lafızlarını kullanmıştır. Haddesenil 
ve alıberenil lafızlarını sema dışındaki yollarda mukayyed olarak zikretmiştir. 

Mukayyed olarak kullandığı kalıplar şunlardır: Haddesenil füliinun imliien, 
haddesenil fiiliimm fi ma ketebe ileyye, haddesenil füldnun fi kitdbihi ileyye, 
alıbere na fiiliinun fi ma ketebe ileyye, alıbere na fiiliimm fi kitiibihi ileyye, alıberenil 
fiiliimm kıraaten 'aleyhi, haddesenil füliinun kırda ten. 

Bazı hocalardan rivayetleri özellikle belli usullerle almıştır. Mesela Abbas b. 
Muhammed ed-Duri, Muhammed b. Abdiilah b. Abctilhakem ve Abbas b. el-Velid 
b. Mezid'den genellikle kıraat yoluyla, Ebu'l-Hüseyn Ahmed b. Süleyman er
Ruhiivi, Ya'kub b. İshiik el-Herevi, Ali b. Ebi Tahir el-Kazvini, Abdullah b. Ahmed 
b. Hanbel, Mahmud b. Adem el-Mervezi, İbrahim b. Ya'kub el-Cuzeciini, Harb b. 
İsmail el-Kirmiini, Ebu Abdiilah et-Tahriini ve Ebu Bekr b. Ebi Hayseme'den ise 
genellikle kitabet yoluyla almıştır. Kitabet yoluyla aldıklarını "Haddesenii veya 
Alıberenil fiiliimm fi ma ketebe ileyye veyafi kitiibihi ileyye" kalıbı ile eda etmiştir. 

Öte yandan İbn Ebi Hiitim, el-Cerh ve't-ta 'dil adlı eserini Buhiiri'nin et
Tiirihu'l-kebfr'ini esas alarak yazmakla itham edilmiştir. Bu ithamı yapan Ebu 
Ahmed el-Hakim (v. 378/988) şöyle der: "Ben Rey'de idim. Bir gün insanların İbn 
Ebi H<ltim'e, el-Cerh ve't-ta 'dfl adlı eserini okuduklarını gördüm. Kıraat bitince, 
orada bulunan 'Abdeveyh el-Verriik'a: "Bu ne komiklik, görüyorum ki siz, 
Buhiiri'nin et-Tiirihu'l-kebir adlı eserini şeybinizden aynı vecih üzere okuyorsunuz, 
sonra da onu Ebu Zür'a ve Ebu Hiitim'e nispet ediyorsunuz." dedim. Bunun üzerine 
'Abdeveyh el-Verriik şöyle dedi: "Ey Ebu Ahmed! Ebu Zür'a ve Ebu Hatim, 
kendilerine Buhiiri'nin et-Tiirih'i getirilince: "Bu faydalı bir ilimdir, bundan 
müstağni olunamaz. Bunu başkasından rivayet etmemiz de bize yakışmaz." dediler 
ve Abdurrahman b. Ebi Hatim'i oturttular, o da her ikisine tek tek ravileri sordu, 
onlar da ravilerle ilgili bazı ziyade ve noksan bilgiler verdiler, Abdurrahman da 
onları Ebu Zür'a ve Ebu Hiitim'e nispet etti. Ebu Zür'a ve Ebu Hatim'in ziyade ve 
noksan kıldığı bilgilerde çok faydalı şeyler vardır ki, onlar Buhiiri'nin kitabında 
bulunmamaktadır." 77 

Bu konuda Hatib el-Bağdacti (v. 463/1071) de, İbn Ebi Biitim'in Buhari'nin 
kitabını kıskandığını; oradaki bilgileri e!-Cerh ve't-ta 'dil adlı eserine naklettiğini 

74 İbn Ebi Hatim, el-C er h, II, 527; III, 221, 227. 

75 İbn Ebi Hatim, e/-Cerh, III, 174, 187. 

76 İbn Ebi Hatim, e/-Cerh, VII, 298 ve 306. 

77 Hatib, Mudih, s.8; Yakut, Mu 'cem, III, 120; İbn Manzfır, Muhtasaru Tarfhi Dımeşk, XV, 22-23. 
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ve et-Tôrfhu'l-kebfr'i esas alarak kitabını oluşturduğunu ileri sürmüştür.i8 

Yukandaki iddialarm haklı olduğu kanaatinde değiliz. Zira Ebu Zür'a er-Razi 
ile Ebu ilitim er-Razi, rical konusunda Buhfui'den geri kalmak bir yana ra\ilerin 
cerh ve ta•dili konust111da en az Buhlirl kadai alim kimselcrdi. Kendilerı11den sonıra 
cerh ve ta' dille ilgili eser yazan müelliflerin, raviler hakkında bilgi verirken 
öncelikle bu iki alimin görüşüne başvurmuş olmalan, bu gerçeği ortaya 
koymaktadır. Üstelik Ebu Zür'a ve Ebu Hatim'in e/-Cerh ve't-ta 'du deki 
değerlendirmeleri, kendi görüşleri olup, Buhfui'nin kitabından alınmış bilgiler de 
değildir. Bununla birlikte Ebu Zür'a ve Ebu Hatim'in, Buhari'nin kitabından hiç 
istifade etmedikleri de söylenemez. Çünkü birçok alim, kendisinden önceki ve 
kendi denindeki müelliflerin kitaplanndan faydalanmak suretiyle ilmini 
geliştirmiştir. 

Aynca Ebu Zür'a 264/878, Ebu ilitim ise 277/890 yılında vefat etmiştir. Yani 
İbn Ebi Hatim, buikizatın vefatından sonra yaklaşık 50-60 yıl yaşamıştır. Bu süre 
içerisinde onun e/-Cerh ve't-ta 'dil adlı eserini geliştirmemiş olması düşünülemez. 
Nitekim babasına ve Ebu Zür'a'nın görüşüne baş\Urmadan bizzat kendisinin cerh 
ve ta'dilde bulunduğuravi sayısı az değildir. Bu durumda yukandaki iddiala.Tffi el
Cerh ve't-ta 'di/'in tashih edilmemiş ilk nüslıasına yönelik olması muhtemeldir. 
Ancak elimizde mevcut olan nüsha için bu iddialan doğru kabul etmek mümkün 
değildir. 

Ebu Ahmed el-Hakinı, 'Abdeveyh el-Vemik ve Hatib el-Bağctadi'nin e/-Cerh 
ve't-ta 'dil ile et-Tiirihu'l-kebfr'in ne kadannı mukayese ederek bu iddiada 
bulunduklan da belli değildir. Çünkü birkaç rmi)i karşılaştıran herkes görür ki, 
bazı benzerlikler olmakla birlikte her iki kitap arasında pek çok farklılıklar 

mevcuttur. 

İbn Ebi ilitim'in e/-Cerh ve't-ta 'di/'i hazırlarken et-Tarihu'l-kebfr'in 
üslubundan ve tertibinden istifade ettiği doğru olabilir. Ancak İbn Ebi Hatim, 
Buhari'den farklı olarak el-Cerh ve't-ta 'dil' e mukaddiiDe niteliğindeki Takdimetu'l
ma 'rife'yi yaznuş; e/-Cerh ve't-ıa 'dil'in baş tarafında 38 sayfalık mukaddimede ise 
sünnetin tespiti meselesi, cerh ve ta'dilin önemi, ra\ilerin dereceleri ve rn-a:yetin 
kurallan hakkında bilgi vermiştir. 

Her iki kitabın tertibinde de farklılıklar bulunmaktadır. Buhari her babcia 
öncelikle ismi o ha.rften olan salıabileri, baba isinilerini dikkate almadan tanıtmış. 
soma diğer tabakadaki ra\ileri baba isinılerini göz önüne alarak sıralanıışur. İbn 
Ebi Hatim ise her babcia Buharlde olduğu gibi, öncelikle sahabileri tanıtmış. ancak 
baba isinıleri sahabilerin babalanyla aynı olan diğer ra\ileri de, Buhari'den farklı 
olarak sahabilerle birlikte kaydetmiştir. Buhfui ilk olarak ismi Muhanuned olanlan. 
İbn Ebi Ha tim ise Ahmed olanlan tanıtmıştır. 

Her iki kitapta tanltılan ra\i sayısı da farklıclır. Matbu nüshalara göre el-Cerh 
ve't-ta 'dil' de 18040, et-Tarihu'/-kebir'de ise (Kitabu'l-küna'daki ra\iler dahil) 

78 Hatib, .\fudih, s.8. 
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13316 mi hakkında bilgi verilmiştir.i9 Yani e/-Cerh ve't-ta'dil'de tamtılan 
yaklaşık 4700 ra\i et-Tarfhu'l-kebfr'de yer almamıştır. Buna göre el-Cerh ve't
ta 'dil'de tamtılan ravi sayısı, et-Tarfhu'/-kebfr 'den % 26 oramnda fazladır. Bu 
ra\ilerden bazısı da, Buhful'den önce ve onun döneminde yaşanıış kiınselerdir. 

Ayrıca et-Tfırfhu'l-kebfr'de ra\ilerin öncelikle tercemelen kaydedilmiş, ravilerin 
cerh ve ta'diline tali derecede yer verilmiş;80 ei-Cerh ve't-ta 'dfl'de ise, te'lif 
amacına uygun olarak öncelikle ravilerin cerh ve ta'dili hakkında bilgi 
verilmiştir. 81 

Bııhfui rm ileri tamtırken, varsa onların rivayet ettikleri bazı hadisleri 
kaydetmiş, İbn Ebi lfatim ise, tanıttığı ra-vi vasıtasıyla gelen rivayetlere nadiren yer 
vermiştir. 82 Buhfui tamttığı bazı ravilerin hocalarını zikretınezken, İbn Ebi Hatim 
onları kaydetmiştir. 83 Birinde tanıtılıp da diğerinde tamtılınayan çok sayıda ravi 
ı... .... ı ......... ..--. ...... ı..+ ..... ....t ..... 84 n ..... t .......................... t..... ~I r ... "06ı. ........ 't- -~-~ '....1:1 .,._...,._...,...._... ..... _ __....:.:. ............ t ... .:t ı...: .... -: ........ ı 
UWU.lllll.ll.r\._l.Q.UU. J..JVlaJ l~l)"la t:"I-\...-CIIJ J.'t; ı-ıu u u, ı.aıııaı.ı.l\Vl.l lllU;::)UU\..11 UH 11\,;ill 

kaynağı olup, Bubiiri'nin et-Tarfh'inden intihal edilerek meydana getirilmiş bir 
kitap değildir. 

A. Görüşlerine Başvurduğu Alimler 

İbn Ebi Hatim, eserinde tanıttığı ravilerin değerlendirilmesinde kendisinden 
önce yaşamış cerh ve ta'dil otoriteleri ile babası Ebu Hatim er-Razi ve Ebu Zür'a 
er-Riizl'ye dayanmıştır. Babası ve Ebu Zür'a'nın görüşlerini ya bizzat onlara sormak 
veya başkası sorarken dinlemek suretiyle elde etırıiştir. Bu iki alimin dışında 
senedli olarak kaydettiği rivayetlerle Ma'mer b. R.aşid (v. 152n69), Evza'i (v. 
157n74), Şu'be (v. 160n76), Süfyan es-Sevr! (v. 16In78), Abdullah b. el
Mübarek (v. 18ln97), Veki' (v. 197/813), Yahya b. Sa'id el-Kattiin (v. 198/813), 
Süf)·iin b. 'Uye)ne (v. 198/814), Abdurrahman b. Mehdi (v. 198/814), Abdürrezzak 
(Y. 211/826), Yahya b. Ma'in (Y. 233/848), Ali b. el-Medini (v. 234/849), İbn 
Nüme)T (Y. 234/849), Ebu Bekr b. Ebi Şeybe (v. 235/849), Ahmed b. Hanbel (v. 
241/855), Ebu Sa'id el-Eşecc (Y. 257/871), Müslim (Y. 261/875), Ali b. el-Hüseyn 
b. el-Cüneyd (v. 291/904) gibi hadis otoritelerinin görüşlerine başvurmuştur. Bu 
alimlerden de en çok Yahya b. Ma'in Ye Aluned b. Haiı.bel'in degerlendimıelerine 

79 Ali Yardım, et-Tarihu'l-kebir'deki sa;1)1 (Kitabu'l-kıina dahil) 13782 olarak kaydetmektedir. Bkz: 
Yardım, ·'Buhdri ve et-Tarihu'l-kebirT, Dokuz Eylül Üniv. ilah Fak. Dergisi, V. sayı, İzmir 1989, 
s.I85. 

80 Ali Yardun da et-Tannu'l-kebir"de cerh ve ta"dil ile ilgili verilen bilgilerin, Buhan~nin pek çok 
öz.e11iklerinden sadece birini teşkil ettiğini, fakat hiçbir zaman bu özelliklerin birincisi olmadığı 
kanaatinde<lir. Yardım, ·'Buhdri ve et-Tarihu'l-kebirT, Dokuz Eylül Üni\·. İlah. Fak. Dergisi, V. sayı, 
İzmiT 1989, s. 190. 

81 Bkz: Buhfui, et-Tarihu'l-kebir, L 353: İbn Ebi Hatim, el-Cerh, II, 167. 

82 Bkz: Buhfui, et-Tarihu'l-kebir, L 288; İbn Ebi Hatim, e/-Cerh, II, !Ol. 

83 Bkz: Buhfui, et-Tarihu'/-kebir, VI, 228; İbn Ebi Hatim, el-Cerh, \1, 154. Başka örnekler için bkz: 
Bubfui, et-Tiinnu'/-kebfr, L 273; İbn Ebi Hatim, el-Cerh, I, 87. 

84 Örnekiçin bkz: Buhfui, et-Tarihu'l-kebir, L 331; İbn Ebi Hatim, el-Cerh, II, 140-41. 



İbn Ebf Htitim ve .. el-Cerh ve 't-ta 'dfl"indeki Metodu 19 

yer vermiştir. 

Görüşlerine ba.Ş\'urduğu alimlere en kısa yoldan ulaşınayı hedeflemiş ve babası 
Ebu Ilitim Yasıtasıyla Yahya b. Ma'in'e, Ahmed b. Hanbel'in oğulları Abdullah ve 
Salih vasitasıyla da Ahmed b. Hanbel'e ulaşmıştır. Aynca bu iki ::ı1imden rivayet 
eden pek çok kimse ile görüşme imkanı bulmuştur. 

İbn Ebi Hat:im, babasının hocası Muhammed b. Yahya ez-Zühli (v. 2581872) ile 
Buhfui (v. 2561870) arasında meydana gelen anlaşmazlık sebebiyle olsa gerek, 
Buhfui'nin ra\iler hakkındaki değerlendirmelerini kitabına almamıştır.85 Nitekim 
o, e/-Cerh ve't-ta 'dil 'de Buharı)i tanıtırken onun 250 yılında Re)~ e geldiğini, 
babası Ebu Hıitim'le Ebu Zür'a er-Razi'nin ondan hadis dinlediğini; Muhammed b. 
Yahya ez-Zühli'nin Ebu Hatim ve Ebu Zür'a'ya, Bulıfui'ııin, Kur'an'ı telaffuz 
etmenin malıluk olduğunu söylediğine dair mektup yazması üzerine, Ebu Hatim'le 
Ebü Zür'a'nın onun hadislerini terkettiklerini belirtnıiştir.86 

ei-Cerh ve't-ta 'di/'in mııhakkiki, Ebu Hatim er-Razi ile Buhfui'ııin çoğu raviler 
hakkındaki de~erlendirmelefınin birbirine mu"~afık olması sebebiyle İbn Eb! 
Hatim'in, babası Ebu Hatim'in görüşlerini kaydettiğini, Buhfui'ııin 

değerlendirmelerini zikretmeye gerek görmediğini belirtir.s- Kanaatimizce İbn Ebi 
Hatim, yetişmesinde büyük emekleri geçen Ebu Hatim ve Ebu Zür'a'mn, hem 
Buhfui ile muasır olmaları, hem Buhfui'ııin görüşlerinden müstağni kalmaları, hem 
de Buhfui~i terketmeleri gibi sebeplerden dolayı onun görüşlerine kitabında yer 
vermenıiştir. 

B. Kaynaklan 

İbn Ebi Hatim, ei-Cerh ve't-ta 'di/'i hazırlarken hangi kaynaklardan istifade 
ettiğini açıkça belirtmemekle birlikte zaman zaman bazı eser isimlerini 
zikretmiştir. Bununla birlikte o, yukarıda kaydetmiş olduğunıuz rical edebiyatıyla 
ilgili kendisinden önce te'lif edilmiş eserlerden istifade etmiş olmalıdır. 

Müelli:t: ra'ileri tanıtırken, kaydetmiş olduğu bilgileri hocalarından genellikle 
sema yoluyla almıştır. Gerek Re)~de, gerekse seyahatleri sırasında görüştüğü 

hocalarından elde ettiği bilgiler, onun yazmış olduğu eserlerin alt yapısım 

ol uşturmuştur. 

İbn Ebi Hatim e/-Cerh ve't-ta 'dil' de en çok babası Ebü Ha tim er-Razi ile Ebu 
Zür'a er-Rizi'den yararlanmıştır. Bilgileri ya bizzat babasına Ye Ebu Zür'a'ya 
sorarak veya onların yazdıkları bazı rinyetlerden istifade ederek elde etıııiştir. 

Uzakta olan bazı hocaları ise bir kısım bilgileri ona :yazılı olarak göndermiştiL 
Zaman zaman kendisi bu h~sa işaret eder. Mesela Fudayl b. Muhanııned el
Malati, Ali b. el-Hasen b. Ebi Isa, Abdullah b. el-Heysem el-'Abdi, Şu'ayb b. Eyyfıb 
el-Vasıti, Abdullah b. ed-Dilhas, Abdullah b. Ahmed ed-Denaki, Oı'fer b. Ali, 

85 İbn Ebi Hatiı:ıı el-Cerh, Muhakkikin önsözü; Başaran, "el-C er h ve't-ta "dil .. , T.D. \".LA, VII, 402. 

86 İbn Ebi Hatiı:IL el-Cerh, vll, 191. 

87 İbn Ebi Hatiı:ıı el-Cerh, .\!uhakkikin önsözü. :'ı.) nca bkz: ~Iuhammed · Accic. es-Sıinne, s.283. 
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Muhammed b. Abdilialı b. Kahzaz, Muhammed b. Abdilialı el-Hadrami, Yezid b. 
Muhamıned b. Yezid er-Ruhav1 ve başkaları, ban rivayetleri ve ravilere ait bilgileri 
İbn Ebi lli.tim'e yazılı olarak göndermişlerdir.88 

İbn Ebi Hatim açıkça belirtmese de, kanaatimizce onun en çok istifade ettiği 
kaynak, Buhan'nin et-Tfirfhu'l-kebfr adlı eseridir. O. el-Cerh ve't-ta 'dfl'de 
Buhari'nin görüşlerine yer vermemekle birlikte, et-Tiirfhu'l-kebfr'm tertibinden 
oldukça yararlanmıştır. Buhari'nin ed-Du 'afa' adlı eseri de İbn Ebi lli.tim'in 
yararlandığı kaynaklar arasındadır. 

Müellifin isimlerini açıkça belirttiği kaynakları şunlardır: Alımed b. Hanbel'in 
(v. 2411855) el-Afesdil ve el-1lel'i,89 Muhammed b. Cebele er-Rafiki'nin (v. 
255/869) el-Fevdid'i,90 Zübe}T b. Bekkarın (v. 2561870) Kitabu'l-enstib'ı,91 Ebu 
Zür'a er-Ra.zi'nin (v. 2641878) el-Fevaid'i,92 Yfrnus b. Habib'in (v. 267 1881) 
T/~.._<!'l ___ /1 ____ l_ :1~--'- 93 T""L-~ TT~ ... ~~- -- T'\~~t _ _:_ / __ J"\'"'1...,101'"\A."\ T/~.._~ı_ __ rt ___ .1_ J~ __ '!l_ 94 1'-1.....1 
r.ııuuu ı-vurıuun ı, .cu u nawu cı-lUlL.lıuu ~ \. L.t tto-:;v J r.ııuuu ı-vurıcuın ı, rcuu 
b. Süleyman'ın el-Fevdid'i,95 Muhammed b. el-Hüseyn el-Kılfi'nin (v. 277 /890) el
Fevdid'i,96 Muhammed b. Haşiş el-Cu'fi'nin el-Fevaid'i,9

- Muhammed b. Ahmed 
b. el-Velid'in el-Fevdid'i,98 Muhammed b. İbrahim et-Tarsfui'nin (v. 273/886) el
Feviiid'i,99 Hilal b. el-' Ala' er-Rakki'nin (v. 2801893) el-Feviiid'i, 100 Ebu Zür'a ed
Dımeşki'nin (v. 281/894) Müsnedu'ş-Şiimiyyfn, Afüsnedu'l-Afısr~vyfn, Müsnedu 
ashdbi'n-Nebf ellezfne sekenu'l-Basra ve Kitabu'ş-şuf'a adlı eserleri,101 Muhammed 
b. İbrahim el-Buşenci'nin (v. 291/903) el-Fevaid'i10'2 ve Ya'kfrb b. İbrahim el
Vasıti'nin el-Fevdid'i. 103 

Miiellifimiz, Abdullah b. el-Mübarek (v. 181/797), İbn Sa'd (v. 230/845), Ebfı 
Zür'a er-Razi (v. 264/878), Ebulli.tim er-Razi (v. 277 1890) ve Muhammed b. el
Hüseyn el-Kı1fi (v. 277 1890) gibi bazı müelliflerin kitaplarından istifade ettiğini 
belirttiği halde, bunların hangi kitaplar olduğunu kaydetmemiştir. İsimlerini 
belirtmediği bu eserlerin Abdullah b. el-Mübarek'in Kitdbu't-tdrfh, İbn Sa'd'ın et-

88 Bkz: İbnEbi H.itinı, e/-Cerh, IL 484; IV, 342; V, 6, 48, 196; \1, 181; \11,76,298, 303; IX, 288. 

89 İbn Ebi Hatinı, el-Cerh, \', 7. 

90 İbn Ebi Hatim, e/-Cerh, \'11, 224. 

91 İbn Ebi Hati.'1'~ e!-Cerh, VI, ! 79-80. 

92 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, \1IL 161. 

93 İbn Ebi Hatinı. el-Cerh, \', 273. 

94 İbn Ebi Hatinı, e/-Cerh, I\', !50. Bazı yerlerde kitabın ismi .\füsnedu'l-\o1<hddn olarak gey<nekıedir. 
Bkz: e/-Cerh, v1, 364; \11, 79. 

95 İbn Ebi Hatim, e/-Cerh, \'II, 89. 

96 İbn Ebi Hatinı, e/-Cerh, VII, 230. 

97 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, vll, 248. 

98 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, VII, 184. 

99 İbn Ebi Hiitinı, el-Cerh, \11, 187. 

100 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, IX, 79. 

101 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, IV, 236, 338; \1!, !24, 231; IX, 460. 

102 İbn Ebi Hatinı, el-Cerh, \1L 187. 

103 İbn Ebi Hatim, el-Cerh, IX, 203. 
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Tabakdtu'l-kübra, Ebu Zür'a er-Razi'nin e/-Cerh ve't-ta 'dfl, Ebu Hatim er-Razi'nin 
Tabakdtu't-tabi 'fn ve Muhammed b. el-Hüseyn el-KUfi'nin el-Müsned'i olması 

muhtemeldir. 

C. Cerh ve Ta'dil Hakkındaki Baz1 Görüşleri 

1. Ravilerin Tabakalan 

Bilebildiğimiz kadarıyla, hadis rivayetinde güvenilir olup olmama bakımından 
ravileri beş tabakada inceleyen ilk müellif İbn Ebi Hatim'dir. Ondan önceki bazı 
alimler ise -Abdurrahman b. Mehdi (v. 198/813) ve Cuzecani (v. 259/873) gibi-, 
ravileri kabul ve red açısından üç tabakaya ayırmışlardır. 

Abdurrahman b. Mehdi'nin gruplandırması şöyledir: 

1. Hafız ve mufrjn claııJar; bun!ann hadislerinin makbul nlrlııPıınchı ihtilaf ----c;------- -------

yoktur. 

2. Bazen yanılsa da genelde hadisleri sahih olanlar; bunların hadisleri de 
terkedilmez. Eğer bu gibilerin hadisleri terkedilirse, çoğu ravilerin hadisi kaybolur 
gider. 

3. Hadislerinde genellikle yanılanlar; bunların hadisleri ise terkedilir. 104 

Buna göre ilk iki sırada zikredilen ravilerin rivayetleri makbuldür. Zabtı sağlam 
olmayan ve sıkça yanılan ravilerin hadisleri ise ihticaca elverişli değildir. 

Cı1zecani de mecruh raviler ve bu ravilerle ilgili görüşünü şu şekilde 

açıklamıştır: 

l. Haktan ayrılan ve hadis rivayetinde yalan söyleyenler. Bid'at sebebiyle 
onlardan hadis almadım. Çünkü yalancılık, bid'atçı olmak için yeterlidir. 

2. Haktan ayrılsa da yalan konuşmayanlar. Bid'atçı olsalar da rivayetlerine 
güvenilir. 

3. Hadiste zayıf olanlar. Kendilerinden daha kuwetli bir ravinin hadisiyle 
takviye edilmedikçe, bunların tek başına rivayet ettikleri hadislerle ihticac etmek 
caiz değildir. 1 05 

Buna göre Cılzecani, yalanı tesbit edilenlerden hadis almamış, zayıf ravilerin 
tek başlarına rivayetlerini ise hüccet olarak kabul etmemiştir. 

İbn Ebi Hatim ise ravileri güvenilir olup olmama yönünden beş mertebeye 
ayırmıştır. Onun derecelendirmesine göre ravilerin tabakalan şöyledir: 

Birinci Tabaka: Hadiste sebt, mutkin ve hafız olan, vera sahibi, tezkiye ehli ve 
cerh-ta'dil uzmanı kimselerdir. Bunların cerh ve ta'dlline itimat edilir, hadisleriyle 
ve rical konusundaki görüşleriyle ihticac edilir. 

İkinci Tabaka: Adalet sahibi, rivayetinde sebt ve sadılk, hadiste hafız ve mutkin, 

ı04 Bkz: İbn Ebi Hatinı, el-Cerh, II, 38. 

ı 05 A.şıkkutlu, H adi s te Rica! Tenkidi, s. ı 7 ı -72 (Cfızçciini, Ahvalu 'r-rica/, s.32'den naklen). 
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dininde vera sahibi olan kimselerdir. Bunlara güvenilir ve hadisleriyle ihticac 
edilir. 

Üçüncü Tabaka: Rivayetinde sadı1k, dininde vera sahibi, bazen hata eden sebt 
kimselerdir. Cerh ve ta'clil otoriteleri bunlann rivayetlerini kabul etmişlerdir. Bu 
ravilerin hadisleriyle ihticac edilir. 

Dördüncü Tabaka: Vera sahibi ve sadılk olmakla birlikte, çoğu zaman vehim, 
hata, sehiv ve galatı olan gaflet ehli kimselerdir. Bunların rivayetleri terğib, terhib, 
zühd ve adab gibi konularda kullanılır. Helal ve haram konulannda onların 

hadisleriyle ihticac edilmez. 

Besinci Tabaka: Kendisi sıdk ve emanet ehli olmayıp, sıdk ve emanet ehli 
arasına karışan, kendisini gizleyen, tedlis yaptığı bilinen ve uzman alirnlerce yalanı 
tespit edilen kimselerdir. Bu kimselerin rivayetleri terkedilir, itibar edilmez ve 
rivayetleriyle uğraşılmaz. 1 06 

İbn Ebi Hatim'in ravilerle ilgili bu taksimi, hicri üçüncü asırdaki genel tatbikatı 
yansıtrnış olmaktadır. Bu taksime göre; ilk üç tabakadaki ravilerin rivayetleriyle 
ihticac edilir; dördüncü tabakadaki ravilerin rivayetleri, sadece faz§.il konularında 
kullanılabilir; beşinci tabakadaki ravilerin rivayetleri ise, hiçbir konuda hüccet 
değildir. 

İbn Ebi Hatim'in ravilerle ilgili bu sınıflandırması, Abdurrahman b. Mehdi'nin 
derecelendirmesine benzemekle birlikte, onu detaylandınp geliştirdiği söylenebilir. 

2. Kullandiği Cerh ve Ta'dil LafJzlan 

İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve't-ta 'dfl'de ravileri tanıtırken öncelikle geçmiş 
alimierin raviler hakkındaki değerlendirmelerine yer vermiş, zaman zaman da 
kendi değerlendirmelerini kaydetmiştir. O, rmileri ta'dil ederken daha çok "sadük" 
ve "mahalluhu's-szdk" lafızlarını kullanmıştır. Cerh ve ta'dilde kullandığı diğer 
lafızlar ise şunlardır: 

Sika, sadılk sika, sika sadük, sika merdiy, sadılk ta be'se bih, sebt sadük, kaviy, 
ğayru sadük, da 'if, da 'fju'l-hadfs, fihi ğajle, se.ıyiu'l-hzft, metruku'l-hadfs. 

Bilindiği kadarıyla cerh ve ta'dillafızlannı derecelendirmeye tabi tutan ve ifade 
ettikleri hükümlere göre sınıftandıran ilk müellif İbn Ebi Hatim'dir. 107 Onun 
derecelendirmesine göre cerh ve ta'dillafızlannın herbiri dört mertebedir. 

a. Ta'dil Lafiz/an 

İbn Ebi Hatim, makbul hadis ravilerini önce iki ana gruba ayırarak, en yüksek 
mertebede sika ravilerin, ikinci inertebede ise sıdk ve emanet ehli olan kimselerin 
bulunduğunu belirttikten sonra ta'dillafızlannı şöyle sıralanııştır: 

ı 06 İbn Ebi Hatinı, el-Cerh, I, 6-7, ı O; II, 3 7. 

ıo7 Ahmed Nainı, Tecrfd-i Sarfh Tercemesi, I, 390. 
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Birinci mertebe, sika veya mutkin sebt108
: Hakkında bu lafızlar kullanılan 

kimselerin hadisleriyle ihticac edilir. 

İkinci mertebe, saduk, mahalluhu's-sıdk veya la be'se bih: Bu lafızlarla ta'dil 
edilen kimselerin hadisleri yazılır; ancak gözden geçirilir. 

Ücüncü mertebe, şeyh: Hakkında bu tabir kullanılan kimselerin hadisi yazılır ve 
gözden geçirilir. Ancak mertebe itibarıyla ikinci dereceden aşağıdır. 

Dördüncü mertebe, salihu'l-hadfs: Bu lafızla ta'dll edilen ravinin hadisi ancak 
itibar için yazılır. 109 

Buna göre, birinci derecedeki lafızlarla ta'dll edilen ravilerin rivayetleri 
hüccettir. İkinci ve üçüncü mertebedeki lafızlarla adaletine hükmedilen ravilerin 
rivayetleri yazılır, fakat gözden geçirilir. Dördüncü mertebedeki lafızla ta'dil edilen 
ravinin rivayeti ise sadece itibar için yazılır. 

lvlütekaddiın usülcülerden Hatib el-Bağdadl (v. 463/1071) ile müteahPJr 
usulcülerden İbnu's-Salah (v. 643/1245) ve Nevevi (v. 676/1277), İbn Ebi Biitim'in 
bu taksimatını benimseyerek ta'dil lafızlarını dört mertebe olarak kabul 
etmişlerdir. 11 0 

Daha soma gelen alimlerden Zehebi (v. 748/1374), ta'dil lafızlarını üç 
kategoride incelemiş ve ta'dilin ilk sırasında sebt hücce, sebt hdfiz, sika nıutkin, 
sika sika tabirlerini; ikinci mertebede sika sadilk, !Cı be'se bih, leyse bihf be's 
lafızlanm; üçüncü derecede ise nıahalluhu's-sıdk, ceyyidu'l-hadfs, sdlihu'l-hadfs, 
şeyh vasat, şeyh hasenu'l-hadfs, sadilk inştial!Cıh, suveylih tabirlerini 
kullanmıştır. 111 

Binaenaleyh Zehebi, İbn Ebi Biitim'den farklı olarak değişik veya aynı iki tevsik 
lafzım birinci derece ta'clil lafızlan arasında saymış; İbn Ebi Hatim'in ikinci 
derecede kullandığı mahalluhu's-sıdk ile dördüncü derecede kullandığı sCılihu'l

hadfs tabirlerini üçüncü derece ta'dil lafızları arasında zikretmiştir. Zehebi, lti be'se 
bih tabirini ise, İbn Ebi Hatim gibi ikinci derece ta'dll lafızları arasında saymıştır. 

İbn Hacer el-'Askalani (v. 852/1448) ise, İbn Ebi Hatim'in derecelendirmesine 
iki mertebe daha ilave ederek birinci derecede evseku'n-nCıs, esbetu'n-nas, ileyhi'l
müntehd ji's-sebt; ikinci sırada sika sika, sebt sebt, sika hdfız, ad! ztibıt; üçüncü 
mertebede sika, hücce, imanı; dördüncüde ieyse bihf be's, sadilk, me'miln, 
mahalluhu's-sıdk; beşinci derecede şeyh, yurvd hadfsuh, yu 'teberu bih, altıncı 

sırada ise sfiiihu 'i-hadis, makbul, suveylih tabirlerini kullanrnıştır. 112 

Buna göre İbn Hacer, İbn Ebi Hatim'den farklı olarak, ta'dilin ilk iki sırasında, 
kendisine göre daha üstün olan lafızları zikretmiş, üçüncü dereceden itibaren ise, 
bazı ilave tabirler kullanmak suretiyle İbn Ebi Hatim'in sıralamasım benimsemiştir. 

108 Bazı nüshalarda se bt lafrının olmadığı ileri sürülnıektedir. Bkz: lriild, Takyfd, s.l34. 

109 A}Tlca İbn Ebi Hiitiın'e göre sika bir ldnısenin ta'nedilıneyen bir ldnıseden rivayet etmesi, o raviyi 
takviye eder. Mat'un olan raviden rivayeti ise onu takviye etmez. Bkz: el-Cerh, II, 36. 

110 Hatib, Kifaye, s.23; İbnu's-Salılh, 'U/Umu'l-hadfs, s.l22-24; Nevevi, Takrfb, s.l9-20. 
ı ll Zehebi, Mfzan, I, 4. 

I 12 İbn Hacer, Nüzhe, s.l34; Ahmed Naiın, Tecrfd-i Sarfh Tercenıesi, I, 391-94. 
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b. Cerh Laf;zfan 

İbn Ebi Hatim, ta'dlllafızları gibi, cerh lafızlannı da dört mertebeye ayırmıştır. 
Bu mertebeler en ha:fifınden en ağırına doğru şöyledir: 

Birinci mertebe, leyyinu'l-hadfs: Bu tabirle cerhedilen ravinin hadisi yazılır; 
ancak itibar için gözden geçirilir. 

İkinci mertebe, leyse bi kaviy: Bu mertebedeki ravinin hadisi birinci dereceden 
aşağı olmakla birlikte yine de hadisleri itibar için yazılabilir. 

Ücüncü mertebe, da 'fju'l-hadfs: Bu lafızla cerhedilen ravinin hadisi tamamen 
atılmaz; fakat itibar için yazılabilir. Ancak derece itibarıyla bu ravi, ikinci 
mertebeden aşağıdır. 

Dördüncü mertebe, metrftku'l-hadfs, zahibu'l-hadfs veya kezzab: Hakkında bu 
tabirlerden biri kullanılan kimsenin hadisleri sakıttır ve itibar için de olsa 
yazılmaz. 113 

Ayrıca İbn Ebi Hatim, metruku'l-hadfs olmakla itharn ettiği ravinin rivayetinin 
batıl olduğunu belirtmiştir. 114 

Buna göre; ilk üç mertebedeki lafızlarla cerhedilen ravilerin rivayetleri sadece 
itibar için yazılabilir. Dördüncü mertebedeki lafızlarla mecn1h olduğuna 

hükmedilen ravilerin rivayetleri ise, itibar için dahi olsa yazılmaz. 

İbn Ebi Hatim'in cerh lafızlarıyla ilgili bu taksimi, ta'dil lafızlarında olduğu 
gibi, Hatib el-Bağdacti, İbnu's-Salah ve Nevevi tarafından benimsenirken, 115 Zehebi 
ve Irald (v. 806/1403) bu lafızlan beş; 116 İbn Hacer ise altı mertebeye çıkamııştır. 117 

Zehebi, -en hafıfinden en ağırına doğru- birinci derecede yu da 'afu, fihi da 'f, 
kad du 'ife, leyse bi'l,kaviy, leyse bi hiicce, leyse bi zake, yu 'refu ve yunkeru, fihi 
makdl, tukullime fihi, leyyin, seyyi'u'l-hıft, la yuhteccu bih, uhtulife fih, saduk 
lakinnehu mübtedi '; ikinci mertebede vahin bi merre, leyse bi şey', da 'if cidden, 
da 'a.filhu, da 'ifun ve vahin. miinkeru'l-hadfs; üçüncü sırada metruk leyse bi sika, 
seketü 'anh, zahibu'l-hadfs, flhi nazar, halik, sakıt; dördüncü derecede miittehem 
bi'l-kezib, müttefakun 'ala terkih; beşinci mertebede ise deccal kezzab, vedda' 
yede 'u'l-hadfs tabirlerini kullanmıştır. Iraki de Zehebi'nin zikrettiği lafızlara bazı 
tabirleri ekJerrıiştir. 

Görüldüğü gibi İbn Ebi Hatim'in kullandığı cerh lafızlanna ilavelerde bulunan 
Zehebi, onun birinci ve ikinci mertebede zikrettiği leyyinu'l-hadfs ve leyse bi kaviy 
tabirlerini birinci derece cerh lafızları arasında saymış, üçüncü mertebede geçen 

113 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, II, 37. 

114 Bkz: İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, \1!, 136. 

115 Hatib, Kifdye, s.23; İbnu's-Saliih, 'U/Umu'l-hadfs, s.125; Nevevi, Takrib, s.20. 

116 Zehebi, Mfzdn, I, 4; Irak!, Takyfd, s.l39. 

117 İbn Hacer, N üz he, s. 133-35. 
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za 'fju'l-hadfs tabiri yerine ise, ikinci derecede da 'fjun cidden ve da 'fjun ve vahin 
tabirlerini kullanmıştır. İbn Ebi Hatim'in derecelendirmesine göre dördüncü 
mertebede zikrediien zdhibu'l-hadis lafZi da, Zehebl'nin sıralamasında üçüncü 
mertebe lafızlan arasında geçmiştir. 

İbn Hacer ise, genel olarak Zehebi'nin derecelendirmesini benimsemekle 
birlikte, bazı lafızları mertebelere yerleştirmede ondan ayrılmıştır. İbn Hacer, İbn 
Ebi Hatim ve Zehebi'den ayrı olarak altıncı mertebede ekzebu'n-niis, ileyhi'l
münteha ji'l-kezib, huve ruknu'l-kezib tabirlerini kullanmıştır. 

Bu arada hakkında cerh ve ta 'dil ifadesi kullanmadığı ravileri mecn1h veya 
mechıll saydığına dair bazı görüşler İbn Ebi Hatim'e nispet edilmişse de, genellikle 
bu şekilde bir ifade kullanmadığı raviyi ta 'dil ettiği; ayrıca bir münekkidin 
herhangi bir ravi hakkındaki kanaatini aynen naklettiği zaman da o görüşü 
benimsediği kabul edilmiştir. 118 

D. Ebu Hanife'ye Karş1 Tutumu 

İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve't-ta 'dfl'inde Hanetilerin imaını ve Ehl-i Re'y'in önde 
gelen isimlerinden Ebu Hanife'yi (v. 150/767) de tamtmış; ancak genellikle onun 
aleyhindeki rivayetlere yer vermiştir. Abdullah b. el-Mübarek'in (v. 1811797) onu 
ömrünün sonlarına doğru terkettiğini belirtmiş ve Ebu Hanife'nin Hammad b. Ebi 
Süleyman'dan (v. 1201738) hadis işitınediği halde ondan rivayette bulunduğuna 
dair iddiasına yer vermiş; ayrıca Ahmed b. Hanbel'in (v. 241/855), "Kişiliği bir 
yana, onun görüşleri kabule şayan değildir." sözünü kaydetmiştir. 119 İmam Miilik'i 
(v. 1 791795) tamtırken zikrettiği bazı rivayetlerde ise, EbU Hanife'nin İmam 
Malik'ten daha az bilgili olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. 120 Ehl-i Hadis'ten olan 
İbn Ebi Hatim'in bu tutumu, kanaatimizce mezhep taassubundan ve Ehl-i Re'y'e 
karşı olmasından kaynaklanmaktadır. Zira İbn Ebi Hatim'in yaşadığı dönemde 
Ehl-i Hadis'le Ehl-i Re'y arasında ciddi tartışmalar meydana gelmiş ve Ehl-i 
Hadis'ten olan bazı alimler, Ehl-i Re'y'in önde gelen ismi Ebu Hanife'ye yönelik 
çeşitli eleştirilerde bulunmuşlardır. 

E. Buhari'yi Tenkidi 

el-Cerh ve't-ta 'dfl adlı eserinde meşhur muhaddislere yer veren İbn Ebi Hatim, 
Müslim'i (v. 261/875) tevsik eden ifadeler kullanırken,l2l Bubiiri (v. 256/870) 
hakkında herhangi bir cerh ve ta'dil ifadesi kaydetmemiştir. Bubiiri'nin 250/864 
yılında Rey'e geldiğini, babası Ebu Hatim'le Ebu Zür'a'mn ondan hadis dinlediğini, 
ancak Muhammed b. Yahya ez-Zühli'nin (v. 258/872), Buhari'nin, Kur'an'ı telaffuz 
etmenin malıluk olduğunu söylediğine dair mektup yazması üzerine Ebu Hatim'le 

118 Bkz: Leknevi, er-Ref' ve't-tekmfl, s.230-34; Başaran, "el-Cerh ve't-ta 'dil", T.D. V.İ.A, VII, 402. 

119 İbn Ebi Hatiın, el-Cerh, VIII, 449-50; IX, 201-2. 

120 İbn Ebi Ha tim, el-Cerh, 1, 12-13. 

121 İbn Ebi Hatiın, el-Cerh, VIII, 182-83. 
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Ebı1 Zür'a'nın onun hadislerini terkettiklerini belirtmiştir. 122 

lbn Ebi Hatim, ei-Cerh ve't-ta 'dil'in birçok yerinde Buhari'ye yönelik tenkitlere 
yer vermiştir. 123 Bu tenkitlerin bazısı kendisine, bazısı Ebı1 Hatim'e, bazısı da Ebı1 
Zür'a er-Razi'ye aittir. Buhari'nin ismi bazen açıkça belirtilirken, bazen de 
"ba' du, n-nas" ifadesiyle kendisine işaret edilmiştir. 

İbn Ebi Hatim, daha ziyade et-Tarfhu'l-kebfr adlı eserindeki bazı hatalarından 
dolayı Buhan'yi eleştirmiştir. Bu eleştiriler de, kimi ravilerin isimleri bilindiği 
halde onları ismi bilinmeyenler arasında zikretmesi, sahabi olmayan bazı kimseleri 
sahabi sayması, künyeleri veya isimleri aynı olan iki ayrı şahsı aynı şahıs gibi 
tanıtması, bazı isimleri üç ayrı şahısmış gibi tanıtması, kimi ravileri yanlış 

isimlendirmesi veya yanlış yere nispet etmesi, baba ismi bilindiği halde bazı 
ravileri baba isimleri bilinmeyenler arasında tanıtınası ve bazı isimleri kalbedip 
ilgisi olmayan bablarda tanıtınası vb. gibi konularda yoğunlaşmaktadır. 124 Ayrıca 
İbn Ebi Hatim, zayıf olmayan bazı ravileri Kitabu'd-du 'afa' adlı eserinde zikretmesi 
sebebiyle de Buhari'yi eleştirrniştir. 125 

Bununla birlikte İbn Ebi Hatim, Buhari'nin eserlerindeki bazı hataların 
kendisinden değil, başkalarından kaynaklandığını, ancak onun bu hataları 

farkedemediğini belirtmektedir. 126 

Buhari'ye yönelik bazı haklı tenkitler olmakla birlikte, hata diye nitelendirilen 
bazı hususlar, kanaatimizce ya ictihad farkından, veya Buhari'ye ulaşan eksik ya da 
v~nlıs hilıiilerden. vahut ta İbn Ebi Hatim'in ifade ettiği gibi. Buhari'nin rivavette .J -----, ---o--- - ~- - 7 "" - - - -- - """ ......, .- ... 

bulunduğu kimselerden kaynaklanınıştır. Bu konuda et-Tarfhu'l-kebfr'in 
muhakkiki Abdurrahman b. Yahya el-Mu'allimi de, söz konusu edilen bazı 

hataların, et-Tiirfhü'l-kebfr'in tashih edilmerrıiş ilk nüshasından yapılan nakilden 
veya Buhari'nin tertibindeki farklılıktan kaynaklandığını belirtir. 127 Nitekim 
Buhari, et-Tarfhu'l-kebfr'i ilk istinsahından sonra ayrı ayrı zamanlarda iki defa 
daha gözden geçirerek yeniden yazınış, dolayısıyla ilk nüsha ile son nüsha arasında 
düzeltmelerden kaynaklanan bazı farklılıklar meydana gelmiştir. 128 İbn Ebi 
Hatim'in ileri sürdüğü bazı hataların, el-Mu'allimi'nin belirttiği gibi, düzeltilmemiş 
ilk nüshadan kaynaklanınış olması muhtemeldir. Ayrıca binlerce ravinin tanıtıldığı 

122 İbn Ebi Hatirn, el-Cerh, VII, 191. 

123 İbn Ebi Hatim, bu konuda Beydnu hatai'l-Buhdrffi Tdrfhihf adıyla müstakil bir eser kaleme alınış ve 
Buhiiri'ııin et-Tdrfhu'l-kebfr'inde geçen 771 ravi ile ilgili çeşitli hatalanna işaret etmiştir (Haydarabad 
1380/1961). 

124 Bkz: İbn Ebi Hatim, el-Cerh, V, 372; VI, 346; VII, 188; VIII, 201, 504; IX, 162,316. Hatib el-Bağdadi 
de el-Mudih adlı eserinde Buhılri'nin et-Tdrfhu'l-kebfr 'indeki bazı hatalarma değinnıiştir. 

125 Bkz: İbn Ebi Hiitin1, e/-Cerh, V, 322; VI, 79; VII, 19, 24, 53, 58, 82, 136; VIII, 382, 414, 435, 449; L"\:, 
116, 132, ı 94, 199, 285, 423. 

126 İbn Ebi Hiitim, el-Cerh, V, 372; VII, 188. 

127 Hatib,Mudih, Muhakkikin önsözü, s.10-11. 
128 Ali Yardım, 252 yılında vefat eden bir ravinin kitapta tanıtılmış olmasından hareketle Buhfm~nin et

Tdrfhu'/-kebir'ini 252/866 yılında tamamlamış olmasının muhtemel olduğunu belirtir. Bkz: Yardım, 
"Buhdrf ve et-T drfhu'l-kebfr'i", Dokuz Eylül Üniv. İ lah. Fak. Dergisi, V. sayı, İzmir 1989, s.184. 
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bir kitapta meydana gelebilecek birkaç hata, Buhfui'nin otoritesine zarar verecek 
nitelikte değildir. 

Sonuç 

Netice itibarıyla İbn Ebi Hatim, ilirnde ulaşmış olduğu mertebeyi öncelikle 
babası Ebı1 Hatim ve Ebı1 Zür'a'ya borçludur. O, tefsir ve hadis sahasında ortaya 
koyduğu eserlerle taıunmış, bilhassa el-Cerh ve't-ta 'dfl adlı kitabıyla rica! ilminin 
önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 

Onun el-Cerh ve't-ta 'dfl 'i, kendisinden önce yaşamış hadis otoritelerinin, 
ravilerin cerh ve ta'diliyle ilgili görüşlerini ihtiva etmesi bakımından önemli bir 
eserdir. Bundan dolayı el-Cerh ve't-ta 'dfl, kendisinden sonra gelen rical alirrJerinin 
başvuru kaynağı olmuştur. Eser bugün de önemini korumaktadır. 

el-Cerh ve't-ta 'dfl'in tam alfabetik olmayışı, ondan İstifadeyi zorlaştırmaktadır. 
Bununla birlikte kitap, ihtiva ettiği ravi sayısı bakımından en haciınli eserlerden 
birisidir. 

Bilindiği kadarıyla İbn Ebi Ha tim, cerh ve ta' dil lafızlarını derecelendirıneye 
tabi tutan ve ifade ettikleri hükümlere göre sınıftandıran ilk müelliftir. Kendisinden 
sonra gelen alimler de onun bu konudaki tertibini esas almışlardır. 

Kitabının tertibinde Buhari'nin et-Tô.rfhu'l-kebfr'inden istifade eden İbn Ebi 
Hatim, eserinde Buhari'ye yönelik bazı tenkitlere de yer vermiştir. Tenkit edilen 
hususların çoğu ya ictihad farkından ya et-Tô.rfh'in tashih edilmemiş nüshasından 
ya da Büharl'nin farklı tertibinden kayna!rJarı ... 111ıştır. e!-Cerh ve't-ta 'dfl'in, 
Buhari'nin et-Tô.rfhu'l-kebfr'inin tekran olduğuna dair iddia ise, isabetli değildir. 
Aralannda pek çok farklılığın bulunması, bu iddianın isabetli olmadığını 

göstermektedir. 

İbn Ebi Hatim'in diğer eserleri üzerinde yapılacak çalışmalar, onun değişik 
konularla ilgili görüşlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. 
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