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rîd bir kimsenin zâhiri Hakk’a yüz çevirmek-
ten ya da dünyevî þeylerden, bâtýný Hakk’a
itirazdan uzak olmasýdýr (Ferîdüddin Attâr,
s. 412). Serrâc’a göre tecrîd kulun kalbinin
beþerî bulanýklýktan arýnýp ilâhî müþahede-
lerle baþbaþa kalmasýdýr (el-Lüma£, s. 341).
Kelâbâzî ve Þehâbeddin es-Sühreverdî’nin
tarifleri Cüneyd’inkine benzer. Kelâbâzî’ye
göre tecrîd kulun zâhirinin mal ve dünyevî
menfaatlerden (a‘râz), bâtýnýnýn karþýlýk
bekleme düþüncesinden (ivaz) arýnmasý-
dýr. Kul dünya nimetlerinden faydalanma-
yý terkettiðinden ne dünya ne de âhirette
herhangi bir karþýlýk beklentisi içine gir-
mez; Hakk’ýn dýþýnda bir maksat düþün-
meyeceðinden hal makamlarýna da nazar
etmez (Taarruf, s. 167). Sühreverdî bu du-
rumu sâlikin, üzerindeki nimetlerde Hakk’ý
görerek O’nda müstaðrak olmasý þeklin-
de açýklar (Avârif, s. 654-655). Buna göre
tecrîdin sonunda fenâ ve istiðrak haline
ulaþýlýr.

Ýlk dönem tasavvuf eserlerinde tecrîd ve
tefrîd birlikte kullanýlmýþ, tevhidin farklý
aþamalarý olarak tecrîd tefrîdin bir alt de-
recesi kabul edilmiþtir. Sözlükte “yalnýz kal-
mak, tek olmak” anlamýna gelen tefrîdi
Serrâc “kulun kendi yaptýðýný görmeden
tevhidde yalnýz baþýna kalmasý, tek olma-
sý; ferdâniyyet hakikatleriyle kadîm olan
Allah’ýn birlenmesinde tek kalmasý” þek-
linde tarif etmiþtir. Bazý sûfîler müminler
içinde muvahhidlerin çok, ancak muvah-
hidler içinde müferridlerin az olduðunu
söylemiþtir. Hallâc-ý Mansûr’un son sözü,
“Vecd sahibine vâhidi tefrîd yeterlidir” cüm-
lesidir (el-Lüma£, s. 341). Kelâbâzî’ye göre
tecrîd sâlikin hiçbir þeye mâlik bulunma-
masý, tefrîd hiçbir þeyin sâliki hükmü altý-
na almamasýdýr. Buna göre Cüneyd-i Bað-
dâdî’nin tarifi iki kýsýmda deðerlendirile-
rek tecrîd zâhirî alâkalardan, tefrîd bâtýnî
alâkalardan uzaklaþmak; tecrîd halktan,
tefrîd benlikten ilgiyi kesmek þeklinde ifa-
de edilmiþtir (Taarruf, s. 168; Sühreverdî,
s. 655). Amr b. Osman el-Mekkî ancak tek
olan kimsenin tek olan Allah’ý tefrîd ede-
bileceðini söyler. Öte yandan sâlikin vec-
de gelip kendinden geçmek suretiyle fert
haline gelebileceði, bu durumda iken be-
lâyý hissetmeyeceði kaydedilmiþtir. Fenâ
haline ulaþarak nefsinden kurtulan sâlik
hakiki mânasýyla müctebâ, mukarreb ve
ferttir ve Hakk’a sadece o sahiptir. Allah
tarafýndan seçilmiþ, kendisine yaklaþtýrýl-
mýþ ve gerçeðe âþina kýlýnmýþtýr (Kelâbâ-
zî, s. 168). Ýlk dönem sûfîlerine göre tec-
rîd kulun Hakk’ý görünen her þeyden, tef-
rîd görünmeyen her þeyden ve nisbetler-

den soyutlamasýdýr. Böylece Hak zâtýna ait
mutlak vahdeti üzere bâki kalmaktadýr.
Bu tür bir tevhid anlayýþýna ulaþabilmek
için en baþta tecrîd ve tefrîd ehli olmak
gerekir. Nitekim Hallâc, “Tevhidde ilk adým
tefrîdin fenâsýdýr”; Cüneyd, “Tevhid kadî-
mi hâdisten ifrâd etmektir” sözleriyle bu-
na iþaret eder.

Herevî’ye göre tecrîd ve tefrîd sülûkün
nihayetindeki makamlardýr. Vücûd maka-
mýndan sonra gelen tecrîd (97. makam)
müþahede edenin müþahede ettiði þey-
den gaybetidir. Afîfüddin et-Tilimsânî’ye
göre bu tür tecrîdin üç derecesi vardýr.
Birincisi keþfin sonradan kazanýlan bilgi
þaibesinden arýndýrýlarak mücerret halde
býrakýlmasý, ikincisi cem‘ ve fenâ halinde
bütün zâhirî ilimlerin, alâmet ve eserlerin
silinmesi, üçüncüsü tecrîd makamýnýn mü-
þahede edilmesinin terkidir (Þer¼u Menâ-
zili’s-sâßirîn, II, 589). Kâþânî’ye göre tecrî-
din baþlangýcý, sâlikin ilâhî emirlere muha-
lefet etmekten ve nefsânî lezzetlere yönel-
mekten uzaklaþmasýdýr; nihayeti ise tecrîd
makamýný müþahede etmeyi terketmesi,
yani tecrîdi tecrîd etmesidir. Herevî tecrî-
din bir üst mertebesi olan tefrîde (98. ma-
kam), “Allah’ýn apaçýk bir gerçek olduðu-
nu bileceklerdir” âyetiyle (en-Nûr 24/25)
iþaret edildiðini söyler. Ona göre tefrîd sýrf
Hakk’a, Hak’la ve Hak’tan iþaret etmektir.
Zünnûn el-Mýsrî sâlike düþen þeyin mâri-
fetini gizli tutmasý olduðunu; kendisinin
tevhid, tefrîd, tecrîd, te’yidde yetmiþ yýl
yürüdüðünü ve hepsinde zandan baþka bir
þey elde edemediðini söyler (Ferîdüddin
Attâr, s. 169).

Tecrîd ve tefrîd Muhyiddin Ýbnü’l-Ara-
bî’den itibaren vahdet-i vücûd baðlamýn-
da açýklanmýþtýr. Ýbnü’l-Arabî tecrîdi “kalp
ve sýrdan mâsivânýn ve kevn âleminin uzak-
laþtýrýlmasý”, tefrîdi “kiþinin kendisiyle be-
raber olduðu halde Hak ile baþbaþa kal-
masý” þeklinde tarif etmiþtir (I½¹ýlâ¼âtü’½-
½ûfiyye, s. 534). Abdürrezzâk el-Kâþânî,
Le¹âßifü’l-a£lâm’ýnda Ýbnü’l-Arabî’nin ta-
nýmlarýný benimsemekle birlikte varlýktaki
tecrîdin üç mertebe (fiilî, sýfatî, zâtî) kay-
dettiðini söyler. Bu mertebelerin ilki var-
lýkta baþka fâil görmeksizin bütün fiilleri
Hakk’a ait bilmektir. Ýkinci mertebe sýfatla-
rýn Hakk’a izâfe edilmesidir. Tecrîd merte-
belerinin en üstünü olan zâtî tecrîd Hakk’ýn
zâtýndan baþka bir þey görmemektir. Kâ-
þânî’ye göre tecrîdde müþahede söz ko-
nusu iken tefrîdde müþahede yoktur. Zi-
ra müþahede müþahede edenle müþahe-
de edileni gerektirdiði için Hakk’ýn ferdâ-
niyyetiyle çeliþir. Tefrîd mertebesindeki in-
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Kulun Hakk’ýn dýþýndaki
her þeyden sýyrýlmasý,

Hakk’ýn birliðini
her þeyden soyutlamasý anlamýnda

tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “soymak, soyutlamak, ayrý tut-
mak, temizlemek” anlamýndaki tecrîd ke-
limesi tasavvufta “kalbin veya Hakk’ýn mâ-
sivâdan soyutlanmasý” mânasýnda kullaný-
lýr. Ýlk dönemlerde terime genelde “sâli-
kin, kalbini Hakk’ýn dýþýndaki her þeyden
arýndýrmasý, kalbin tecrîdi” anlamý veril-
miþtir. Muhakkik dönemi sûfîlerinde tec-
rîd tevhidin ileri bir mertebesi þeklinde ele
alýnmýþ, “Hakk’ýn bütün fiil ve sýfatlarýndan,
oluþ âlemindeki tecelli ve hükümlerinden
soyutlanýp zâtî tevhidle tevhid ve müþa-
hede edilmesi” biçiminde tanýmlanmýþtýr.
Buna tevhidde tecrîd anlayýþý denir. Tecrîd
kelimesi “tefrîd, tebettül, inkýtâ, halvet,
tasfiye” gibi terimlerle yakýndan iliþkilidir.

Kur’ân-ý Kerîm’de tecrîd kelimesi geç-
memekle birlikte sûfîler çeþitli âyetlerde,
ayrýca hadislerde peygamberlerin tecrîd
mertebesinde bulunduðuna iþaret edildi-
ðini söylemiþlerdir. Onlara göre, “Âlemle-
rin rabbi dýþýnda onlar benim düþmaným-
dýr” diyen Hz. Ýbrâhim’in (eþ-Þuarâ 26/77),
“Hemen pabuçlarýný çýkar! Çünkü sen kut-
sal vadi Tuvâ’dasýn” âyetiyle Hz. Mûsâ’nýn
(Tâhâ 20/12), “O kadar ki iki yay arasý kadar,
hatta daha da yakýn oldu” hitabýna maz-
har olan Hz. Peygamber’in (en-Necm 53/9)
tecrîd makamýnda bulunduðu belirtilmek-
tedir. Resûl-i Ekrem de, “Sizin dünyanýz-
dan bana kadýn, namaz ve güzel koku ol-
mak üzere üç þey sevdirildi” (Nesâî, .Ýþre-
tü’n-nisâ,, 1) hadisinde “sizin dünyanýz”
ifadesiyle ve “Benim Allah ile öyle bir vak-
tim var ki oraya ne bir mukarreb melek ne
de mürsel bir nebî sýðar” (Aclûnî, II, 173-
174) sözüyle bu mertebeye iþaret etmiþ-
tir. Abdürrezzâk el-Kâþânî, “Rabbinin ismi-
ni zikret ve bütün varlýðýnla O’na yönel!”
âyetindeki (el-Müzzemmil 73/8) “yönel”
(tebettel), emrinin kayýtsýz þartsýz bir tec-
rîde davet sayýldýðýný ve tecrîdin insanlar-
dan bir beklenti içinde olmama (avamýn
tebettülü), nefsin yöneldiði þeyleri düþün-
mekten uzaklaþma (müridin tebettülü), Hak’-
tan baþka her þeyden soyutlanma (vâsýlýn
tebettülü) þeklinde derecelendiðini kayde-
der (Tasavvuf Sözlüðü, s. 118-119).

Tecrîd kavramýndan ilk bahseden sûfî-
lerden olan Cüneyd-i Baðdâdî’ye göre tec-
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Bir eserin
belli bir usule göre kýsaltýlmasý

ve bu þekilde kýsaltýlan
eserlerin ortak adý.
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Sözlükte “soymak, kazýmak” anlamýnda-
ki cerd kökünden türeyen tecrîd “soymak,
sýyýrmak” demektir. Bir kitabý veya mus-
hafý tecrîd etmek “kitabýn aslýndan olma-
yan nokta, hareke, ilâve ve açýklamalarý çý-
karmak” anlamýnda olup Abdullah b. Mes-
‘ûd’un, “Kur’ân’ý tecrîd ediniz” sözünde ke-
lime bu mânada kullanýlmýþtýr (Lisânü’l-
£Arab, “crd” md.). Tecrîd terim olarak bel-
li bir eserdeki isnad, hâþiye, delil vb. un-
surlarýn ayýklanarak esas metnin ortaya çý-
karýlmasýný ifade eder (el-Æåmûsü’l-Ýslâmî,
I, 442-443). Ancak bu adý taþýyan eserlere
bakýldýðýnda tecrîdin kullaným alanýnýn çok
daha geniþ olduðu ve “kýsaltma” ortak an-
lamýný taþýyan “ihtisar, intihab, telhis, teh-
zîb, intika, iktitâf, ihtiyâr ve intizâ‘” gibi
terimlerle de ilgisinin bulunduðu görülür
(DÝA, XXXI, 57). Ýbn Abdülberr’in Tecrî-
dü’t-Temhîd’i meydana getirirken yaptý-
ðý tasarruflarý ihtisar kelimesiyle ifade et-
mesi ve ortaya çýkan yeni eserin ayný za-
manda mülahhas ve mühezzeb olduðu-
nu söylemesi (s. 10, 259), Ýbnü’l-Harrât’ýn
el-ÝÅti½âr ve’t-tecrîd li’½-Øa¼î¼ayn mi-
ne’t-tekrâr ve’l-esânîd’i, Muhammed b.
Abdürrezzâk el-Kazvînî’nin et-Tecrîd fî
telÅî½i Þer¼i’s-Sünne’si gibi eserlerin isim-
leri bu terimlerin mâna itibariyle birbiri-
ne yakýnlýðýný göstermektedir. Muhtasar-
da bir eserin kýsaltýlmasýnýn, mülahhasta
özetlenmesi ve yeniden ifade edilmesinin,
mühezzebde gözden geçirilip düzenlen-
mesinin, muhtâr, münteka ve müntehab-
da muhtevadan seçmeler yapýlmasýnýn esas
alýndýðý belirtilse de (DÝA, XXXI, 57, 62) bir
tecrîdde bunlarýn hepsiyle veya çoðuyla
karþýlaþmak mümkündür. Belli bir eser

üzerine yapýldýðý takdirde muhtasarlarda
esas hedefin muhtevanýn özetlenmesi, tec-
rîdlerde ise muhteva özetinin yanýnda is-
nad gibi þeklî unsurlarýn da kýsaltýlmasý
veya tamamen çýkarýlmasý olduðu ileri sü-
rülerek iki terim arasýnda fark bulundu-
ðu söylenmekle birlikte Ahmed ez-Zebîdî’-
nin Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’i, Tâ-
ceddin Ebü’l-Fazl Muhammed b. Abdül-
muhsin el-Kalaî ve Mirzâ Muhammed el-
Kummî’nin Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’i, Cemâleddin Muhammed b. Muham-
med el-Hadramî’nin Sehâvî’nin el-Mašå-
½ýdü’l-¼asene’sine dair yaptýklarý tecrîd-
lerin ayný zamanda muhtasar adýyla anýl-
masý tecrîd ile muhtasarýn çok defa eþ an-
lamlý gibi kullanýldýðýný göstermektedir (el-
Fihrisü’þ-þâmil, I, 327-329; III, 1399-1400).
Nasîrüddin et-Tûsî’nin üzerine çok sayýda
þerh ve hâþiye yazýlan Tecrîdü’l-i£tišåd’ý
gibi belli bir kitabýn özeti olmayýp bir ko-
nunun veya bir ilmin temel meselelerinin
veciz ibarelerle anlatýlmasý maksadýyla ka-
leme alýnmýþ tecrîdler de vardýr (hadis ala-
nýnda bu anlamda yazýlmýþ bazý muhtasar-
lar için bk. DÝA, XXXI, 60). Tecrîd her zaman
bir eserdeki isnad, tekrar, hâþiye vb.nin
hazfedilmesinden ibaret deðildir. Bazan
Zehebî’nin Tecrîdü esmâßi’½-½a¼âbe’sin-
de Üsdü’l-³åbe’ye yaptýðý gibi muhteva-
ya zenginlik katýlabilmektedir. Bu tür tec-
rîdler þerhleri andýrýr.

Tecrîdin belli baþlý faydalarý arasýnda
eserden zamanla eskiyen bilgileri çýkar-
mak, öðrencilerin temel meseleleri kolay-
ca anlamasýný saðlamak, isnadlarý çýkar-
mak suretiyle eserin hacmini küçültmek,
ayrýntýlarla uðraþýrken vakit kaybedilme-
sini önlemek, eseri tekrarlardan arýndýr-
mak suretiyle sýkýcýlýðýný gidermek ve oku-
ma kolaylýðý saðlamak, belli bir düzeye hi-
tap eden eserleri herkese hitap eder ha-
le getirmek gibi hususlar sayýlabilir. Baþka
eserlere bir giriþ hazýrlamak gibi amaçlar-
la yapýlan tecrîd asýl eser sahibinin mak-
sadýný, yöntemini, eseri oluþtururken kar-
þýlaþtýðý güçlükleri anlamayý zorlaþtýrsa da
ikinci derecede bilgilere yer vermemesin-
den dolayý daha kullanýþlý kabul edilmiþtir.
Belli bir ilmin temel meselelerini muhta-
sar ibarelerle anlatmak için hazýrlanan tec-
rîdleri anlamak oldukça güçtür. Müellifin
kendi eserini tecrîd etmesi gibi bir âdet
bulunmamakla birlikte Ýbn Abdülber, ken-
disine ait et-Temhîd limâ fi’l-Muva¹¹aß
mine’l-me£ânî ve’l-esânîd adýyla yaptýðý
el-Muva¹¹aß þerhini Tecrîdü’t-Temhîd
limâ fi’l-Muva¹¹aß mine’l-me£ânî ve’l-
esânîd (et-Teša½½î li-¼adî¦i’l-Muva¹¹aß ve
þüyûÅi’l-Ýmâm Mâlik) ismiyle özetlemiþtir.

san müþahedesinden fâni olur. Bu mer-
tebeyi anlamak güçtür, ancak tadýlabilir.
Rûzbihân-ý Baklî’ye göre tecrîd muvahhi-
din Allah dýþýndaki her þeyi terkederek Al-
lah’a yönelmesidir; fakat Baklî tecrîdin ta-
lep edilmeyeceðini söyler. Nefsin Allah’ta
fâni olmasý tam tecrîddir. Zira nefsin Al-
lah’ýn bekasýyla bâki olmayý istemesi Al-
lah’a yönelik tecrîd fiilini gerçekleþtirmez.
Rûzbihân-ý Baklî’ye göre, “Allah de, sonra
onlarý býrak” âyeti (el-En‘âm 6/91) tecrîde
iþaret eder. Tefrîd tevhid ve tecrîdden da-
ha latif bir makamdýr (Meþrebü’l-ervâ¼, s.
196-197). Ahmed el-Gazzâlî, et-Tecrîd fî
kelimeti’t-tev¼îd adlý eseriyle tasavvuf
tarihinde tevhidde tecrîd anlayýþýndan bah-
seden öncülerden biri olmuþtur. Ýsmâil Hak-
ký Bursevî Baklî’nin tevhid, tecrîd, tefrîd sý-
nýflandýrmasýný benimser. Bütün taayyün
ve izâfetlerin ortadan kaldýrýlarak Hakk’ýn
birliðine ulaþmak tecrîddir. Tefrîd ise var-
lýkta herhangi bir çokluk görmeme halidir.
Bu hal âriflere ait olup Hakk’ýn zâtýnda
fenâ bulmayý gerektirir. Bursevî’ye göre
Hakk’ý mutlak zâtî birliðiyle (ahadiyyet) id-
rak etmek tefrîddir ki, “Önde olanlar on-
lar öncülerdir, onlar yakýnlaþtýrýlmýþ olan-
lardýr” âyetinde (el-Vâkýa 56/10-11) tefrîd
ehline iþaret edilmiþtir.

Tecrîd ve mücerretlik ayrýca “bekârlýk”
anlamýnda bir seyrü sülûk terimi olarak
kullanýlmýþtýr. Hücvîrî’ye göre tecrîdde ve
tezvîcde iki sakýnca vardýr. Tecrîddeki sa-
kýncalar, sünneti terketmekle bedende ve
kalpte þehveti beslemeyip harama düþ-
me tehlikesine mâruz kalmaktýr. Tezvîc-
deki sakýncalar ise gönlü Hak’tan baþka-
sýyla, bedeni de nefsin hazzý ile meþgul et-
mektir. Bunlardan ancak uzlet ve sohbet-
le kurtulmak mümkündür. Halk ile soh-
beti tercih edene evlilik þarttýr. Halktan
uzaklaþýp uzleti tercih eden için bekârlýk
bir ziynettir (Keþfü’l-mahcûb, s. 511; ayrý-
ca bk. MÜCERRED).
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