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Bir eserin
belli bir usule göre kýsaltýlmasý

ve bu þekilde kýsaltýlan
eserlerin ortak adý.

˜ ™

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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ša½½î) erken örneklerden olup et-Temhîd’-
deki þerhlerin çýkarýlmasý ve Ýmam Mâlik’in
hocalarýnýn alfabetik olarak sýralanýp riva-
yetlerinin zikredilmesiyle meydana getiril-
miþtir. Rezîn b. Muâviye es-Sarakustî’nin
Ýbn Mâce’nin es-Sünen’i yerine Mâlik’in
el-Muva¹¹âßýný altýncý kitap kabul ettiði,
el-Cem£ beyne’l-u½ûli’s-sitte adýyla da
bilinen et-Tecrîd li’½-½ý¼â¼ ve’s-sünen’i
meþhur tecrîdlerdendir. Mecdüddin Ýbnü’l-
Esîr’in Câmi£u’l-u½ûl li-e¼âdî¦i’r-resûl
adlý eserinde bu tecrîd esas alýnmýþtýr
(DÝA, VII, 136). Ýbnü’l-Bârizî’nin Tecrîdü
Câmi£i’l-u½ûl fî (min) e¼âdî¦i’r-resûl’ü,
Ýbnü’l-Esîr’in Câmi£u’l-u½ûl li-e¼âdî¦i’r-
resûl’ünün muhtasarý olup Osmanlý döne-
minde en çok yaygýnlýk kazanmýþ tecrîd-
lerdendir (a.g.e., XX, 525). Zehebî’nin Tec-
rîdü esmâßi’½-½a¼âbe’si, Ýzzeddin Ýbnü’l-
Esîr’in Üsdü’l-³åbe fî ma£rifeti’½-½a¼â-
be’sindeki rivayetlerin çýkarýlýp 1154 yeni
ismin eklenmesiyle oluþturulan bir eser-
dir. Türkiye’de tecrîd denilince akla gelen
ilk örnek Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî’nin
et-Tecrîdü’½-½arî¼’idir. Eser Babanzâde
Ahmed Naim ve Kâmil Miras tarafýndan
Sahîh-i Buhârî Muhtasarý Tecrîd-i Sa-
rîh Tercemesi ve Þerhi adýyla Türkçe’ye
tercüme edilip þerhedilmiþtir (bk. et-TEC-
RÎDÜ’S-SARÎH). Nebîl b. Mansûr b. Ya‘kub
el-Besâre’nin Ýbn Hacer el-Askalânî’nin
Tecrîdü esmâßi’r-ruvât’ý ile (Küveyt 1407)
Ýbn Hazm’ýn belli baþlý eserlerinde bazý ha-
dis râvileri hakkýnda yaptýðý deðerlendir-
melerin Hasan Mahmûd Ebû Heniyye ve
Ömer b. Mahmûd Ebû Ömer tarafýndan
derlenmesiyle oluþturulan Tecrîdü es-
mâßi’r-ruvât (Zerka 1988) günümüzde ya-
pýlmýþ tecrîd çalýþmalarýndandýr.
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Nasîrüddîn-i Tûsî’nin
(ö. 672/1274)

kelâma dair eseri.
˜ ™

Kitabýn adý mukaddimede Tecrîdü’l-
i£tišåd þeklinde kaydedilmiþ (Âyetullah el-
Mar‘aþî Kütüphanesi nüshasýnda Tecrîdü’l-
£ašåßid [bk. Tecrîdü’l-i£tišåd, neþredenin
giriþi, s. 96, 101]), daha çok Sünnî âlimle-
ri arasýnda Tecrîdü’l-kelâm diye þöhret
bulmuþtur. Bazý nüshalarýnda Ta¼rîrü’l-
£ašåßid ismiyle zikredilmesi muhtemelen
“tecrîd” kelimesinin yanlýþ yazýlmasýndan
kaynaklanmýþtýr (neþredenin giriþi, s. 75).
Otuz sayfalýk bir risâle olan eser altý bölüm
(maksad) halinde düzenlenmiþ, bölümler de
fasýllara ayrýlmýþtýr. Genel konulara ayrý-
lan birinci bölümde vücûd ve adem, ma-
hiyet, illet-ma‘lûl bahislerine temas edil-
mektedir. Cevher ve arazlara dair ikinci bö-
lümde ilk cevherler, cisimler, akl-i faal ve
nefisten oluþan mücerret cevherler, araz-
lar konu edinilmekte, ayrýca beþ duyu ala-
ný ile kategorilere deðinilmektedir. Allah’ýn
varlýðý ve sýfatlarýyla ilgili üçüncü bölüm-
de Allah’ýn varlýðýna imkân delili çerçeve-
sinde iþaret edildikten sonra kudret, ilim,
hayat, irade ve idrak sýfatlarý kýsa ifade-
lerle ispat edilmekte, tenzîhî sýfatlar liste
halinde verilmekte, bu arada rü’yetullahýn
vuku bulmayacaðý belirtilmektedir. Ehl-i
sünnet’e ait kelâm kaynaklarýnda “haberî”
diye anýlan yed, vech, kadem gibi sýfatlar
tenzîhî-selbî grubu içinde zikredilmekte-
dir. Ardýndan fiilî sýfatlara geçilmekte, bu-
rada kâinatýn yaratýlýþ ve iþleyiþinin insa-
na yönelik bir amacýnýn bulunduðu, fakat
amacýn bu sisteme ihtiyaç duymasý anla-
mýnda Allah’a nisbet edilemeyeceði anla-
týlmakta, Mu‘tezilî bakýþ açýsýyla irade, ce-
bir, kazâ ve kader, hidayet ve idlâl, lutuf
ve ivaz gibi konulara kýsaca deðinilmekte-
dir. Dördüncü bölümde Cenâb-Hak tara-
fýndan peygamber gönderilmesinin lüzu-
muna ve faydalarýna iþaret edildikten son-
ra nebînin sýfatlarýndan, mûcize ve kera-
metten bahsedilmekte, ardýndan Resû-
lullah’ýn en büyük mûcizesi olarak Kur’an’ýn
i‘câzýna geçilmekte, ilâhî dinlerdeki hüküm-
lerde neshin meydana geldiði ve Hz. Pey-
gamber’in nübüvvetinin bütün insanlarý
kapsadýðý vurgulanmaktadýr.

Ýmâmete ayrýlan beþinci bölümde Hz.
Peygamber’den sonra devlet baþkaný ola-
cak kiþinin Allah tarafýndan belirlenme-
sinin gerekliliði üzerinde durulmakta, bu
makama gelecek þahsýn günahlardan ko-

Tecrîdlerde çok farklý yöntemler uygu-
lanmýþtýr. Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî’nin
et-Tecrîdü’½-½arî¼’inde olduðu gibi ba-
zan bir kitabýn isnadlarý kýsaltýlýr ve mü-
kerrer rivayetler çýkarýlýrken Þinkýtî’nin Zâ-
dü’l-müslim’i ve Muhammed Fuâd Ab-
dülbâký’nin el-Lüßlüßü ve’l-mercân’ýnda
görüldüðü üzere bazan da birkaç kitabýn
ortak rivayetleri birleþtirilir. Ýbn Hacer el-
Askalânî’nin Tecrîdü’t-tefsîr min Øa¼î-
¼i’l-BuÅârî’si, Bedreddin Ebû Zür‘a Ýbn
Fehd el-Mekkî’nin Tecrîdü rubâ£iyyâti
Müslim’i ve Ebû Bekir b. Ebü’l-Mecd el-
Hanbelî’nin Tecrîdü’l-evâmir ve’n-nevâ-
hî mine’l-Kütübi’s-Sitte’si gibi eserlerde
bir veya birkaç kitabýn belli özellikleri bir
araya getirilmiþtir. Ýbnü’s-Salâh’a nisbet
edilen MuÅta½ar fî e¼âdî¦i’l-a¼kâm, Zey-
nüddin el-Irâký’ye izâfe edilen MuÅta½ar
fi’l-e¼âdî¦i’l-müte£alliša bi’l-a¼kâm ve
Ziyâeddin el-Makdisî’nin MünteÅab mi-
ne’l-¼a¦¦i £alâ ¹alebi’l-¼adî¦’i gibi (el-
Fihrisü’þ-þâmil, III, 1591) bir konudaki ha-
disleri isnadlý veya isnadsýz olarak derle-
yen tecrîdler de vardýr. Ýbn Hacer el-Aska-
lânî’nin Safedî’ye ait el-Vâfî bi’l-vefeyât
ile kendisine ait Teh×îbü’t-Teh×îb’i karþý-
laþtýrdýðý Tecrîdü’l-Vâfî bi’l-vefeyât’ýn-
da ise iki kitabýn birbirine göre fazlalýklarý
tesbit edilmiþtir. Abdülkadir b. Þeybe el-
Hamed’in Teh×îbü’t-tefsîr ve tecrîdü’t-
teßvîl mimmâ ul¼iša bihî mine’l-ebâ¹îl
ve rediyyi’l-ešåvîl adlý eseri gibi, bir ko-
nudaki zayýf veya uydurma rivayetlerin
ayýklanýp yeni bir eser oluþturulmasý þek-
linde yapýlan tecrîdler de yaygýndýr. Birçok
ilim dalýnda örnekleri bulunmakla birlikte
tecrîdler daha çok, bir kitaptaki isnadla-
rýn hazfedilmesi yahut belli konulardaki
hadislerin derlenip yeni bir kitap haline
getirilmesi þeklinde hadis alanýnda görül-
mektedir. Zehebî’nin Tecrîdü esmâßi’½-
½a¼âbe’si, Þemseddin el-Ka‘berî’nin Tec-
rîdü’t-Tav²î¼ li-þer¼i’l-Câmi£i’½-½a¼î¼
li’bni’l-Mülaššýn’ý (a.g.e., I, 327) ve Ebû
Ýshak Ýbrâhim b. Osman el-Mârânî’nin Tec-
rîdü’l-Mev²û£ât li’bni’l-Cevzî’si (Köprü-
lü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 459) gibi ör-
nekler tecrîdin usul, ricâl, þerh, mevzûat
vb. eserler üzerine de uygulandýðýný ortaya
koymaktadýr.

Ýbn Hazm’a nisbet edilen el-Câmi£ fî
(¼addi) ½a¼î¼i’l-¼adî¦ bi’Åti½âri’l-esânîd
ve’l-išti½âr £alâ e½a¼¼ihâ ve’ctilâbi ek-
meli elfâ¾ihâ ve e½a¼¼i me£ânîhâ (Ýbn
Hazm, neþredenin giriþi, s. 20; Î²â¼u’l-mek-
nûn, I, 356) ilk tecrîd örneklerinden sayýl-
makla birlikte günümüze ulaþmamýþtýr.
Ýbn Abdülberr’in et-Temhîd’e giriþ olarak
telif ettiði Tecrîdü’t-Temhîd de (et-Te-


