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TECRÎD

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-
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med Efendi ile babasý Ahmed Efendi âlim-
ler çoðunluðunun kanaatine uyarak bu ri-
vayeti benimsememiþ ve Tûsî’nin kendi-
sine yakýþmayan baþka davranýþlarýnýn da
olduðuna iþaret etmiþlerdir (Mevzûâtü’l-
ulûm, I, 344-345). Kitapta asýl akaid ko-
nularýný oluþturan meselelerde anlaþýlma-
sý güç çok kýsa ifade veya iþaretlerle yeti-
nilmiþtir. Tecrîdü’l-i£tišåd’ýn birçok yaz-
ma nüshasýndan 669 (1270) tarihli Tah-
ran nüshasýnýn müellife aidiyeti kuvvetle
muhtemeldir (Tahran, Kitâbhâne-i Mec-
lis-i Þûrâ; mikrofilmi Tahran Üniversitesi
Ktp., nr. 5066). Köprülü Kütüphanesi ile
(Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 1589, vr. 121-126,
istinsah tarihi 754 [1353]) Yezd Ali Ulûmî
Kütüphanesi’nde (nr. 447, istinsah tarihi
859 [1455]; mikrofilmi Tahran Üniversitesi
Ktp., nr. 5825) bulunan nüshalar da önem-
lidir (nüshalarý ve baskýlarý için bk. Tecrî-
dü’l-i£tišåd, neþredenin giriþi, s. 76-78).
Eserin ayrýca Ýstanbul’da on üçü Süleyma-
niye’de olmak üzere Nuruosmaniye, Be-
yazýt Devlet, Köprülü ve Râgýb Paþa kütüp-
hanelerinde yirmi nüshasý mevcuttur.

Þiî ve Sünnî âlimlerinin dikkatini çeken
Tecrîdü’l-i£tišåd üzerine þerh ve hâþiye-
ler yazýlmýþtýr (Abdullah Muhammed el-
Habeþî, I, 531-540). Bunlardan Keþfü’¾-
¾unûn’da kaydedilenlerin sayýsý elli civa-
rýndadýr. Tûsî’nin özellikle astronomi ala-
nýndaki çalýþmalarýyla þöhret bulmasý, ri-
sâlenin açýklanmaya muhtaç þekilde veciz
yazýlmasý, Sünnî âlimlerinin eserde imâmet
konusundaki tarafgir görüþleri eleþtirme
arzusu, þerh ve hâþiye yazarlarýnýn kendi
aralarýnda imâmet hususunda tartýþma-
ya girmeleri eserin uzun zaman gündem-
de kalmasýný saðlamýþtýr. Eserin þerhlerin-
den Ýbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin Keþfü’l-
murâd fî þer¼i Tecrîdi’l-i£tišåd’ý (Bom-
bay 1310; nþr. Ýbrâhim Mûsevî Zencânî,
Beyrut 1399/1979; nþr. Hasan Hasanzâde
Âmülî, Kum 1407; Âyetullah Ebü’l-Hasan
Þa‘rânî’nin Farsça tercümesi, Tahran 1376),
Þemseddin Mahmûd b. Abdurrahman el-
Ýsfahânî’nin Teþyîdü’l-šavâ£id fî þer¼i
Tecrîdi’l-£ašåßid’i (Süleymaniye Ktp., Lâ-
leli, nr. 2276), Ali Kuþçu’nun eþ-Þer¼u’l-
cedîd £ale’t-Tecrîd’i (Tahran 1285; Tebriz
1301) ve Abdürrezzâk b. Ali el-Lâhîcî’nin
Þevârišu’l-ilhâm’ý (Tahran 1280) önemli
kabul edilmektedir (Tecrîdü’l-i£tišåd, neþ-
redenin giriþi, s. 79-81). Bunlardan Þem-
seddin el-Ýsfahânî’ye ait þerh eþ-Þer¼u’l-
šadîm diye meþhur olmuþ, eserde Tûsî’-
nin imâmet anlayýþý eleþtirilmiþtir. eþ-Þer-
¼u’l-šadîm için de hâþiyeler kaleme alýn-
mýþ, bunlarýn arasýnda Seyyid Þerîf el-Cür-
cânî’nin ¥âþiyetü’t-Tecrîd’i yaygýnlýk ka-

zanmýþ ve özellikle Osmanlý medresele-
rinde ders kitabý olarak okutulmuþtur. Ali
Kuþçu’nun þerhi eþ-Þer¼u’l-cedîd adýyla
þöhret bulmuþ, bununla ilgili birçok hâþiye
ve ta‘likat yazýlmýþtýr. Celâleddin ed-Dev-
vânî’nin telif ettiði hâþiyeye karþýlýk Mîr
Sadreddîn-i Þîrâzî tarafýndan kaleme alý-
nan ve eleþtiriler içeren þerhe Devvânî ce-
vap yazmýþ, Þîrâzî cevap mahiyetinde bir
hâþiye daha yazmýþ, Devvânî’nin buna yö-
nelik reddiyesine ise o sýralarda Þîrâzî ve-
fat ettiðinden oðlu Mîr Gýyâseddin Man-
sûr karþýlýk vermiþtir. Tecrîdü’l-i£tišåd’ýn
muhtevasýna dair ilmî tartýþmalarý Mîr Gý-
yâseddin Mansûr Mu¼âkemât £alâ þer-
¼i’t-Tecrîd’inde (DÝA, XXX, 127) ve Os-
manlý âlimlerinden Hâfýz-ý Acem Mu¼â-
kemetü’t-Tecrîd adlý eserinde deðerlen-
dirmiþtir (a.g.e., XV, 82-83).
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Buhârî’nin
el-Câmi£u’s-sahîh’inin

Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî
(ö. 893/1488)

tarafýndan yapýlan muhtasarý.˜ ™

Tam adý et-Tecrîdü’½-½arî¼ li-e¼âdî¦i’l-
Câmi£i’½-½a¼î¼’tir. Buhârî, el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’te bir hadisi çeþitli yerlerde deðiþik
isnadlarla tekrar ettiðinden eserdeki ha-
dislerin yerlerinin eksiksiz tesbit edilmesi
kolay olmadýðý gibi sahâbe ve tâbiîn sözle-
ri hariç muallak, mütâbi‘ ve mükerrerlerle

runmuþ, Resûlullah’tan sonra en faziletli
insan vasfýný taþýmasýnýn zarureti belirtil-
mekte, ardýndan Hz. Ali’nin imâmetine
sünnetten, bazý âyetlerin iþaretinden ve
Ali’nin olaðan üstü davranýþlarýndan delil-
ler getirilmektedir. Fiilen imâmete geçiri-
len ilk üç halifenin Câhiliye döneminde pu-
ta tapmasý yüzünden zulme bulaþtýðý ve bu-
nun ilâhî bir emanet olan imâmetle bað-
daþmadýðý ileri sürülmektedir. Daha son-
ra Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ýn hilâ-
fet dönemlerinde -müellife göre- iþledikle-
ri hatalar zikredilmektedir. Beþinci bölüm-
de Hz. Ali’ye gaybdan haber verme, “mû-
cize”ler gösterme, peygamberlere eþit bir
konumda bulunma gibi özellikler nisbet
edilmekte, on iki imamýn diðer on birinin
imâmetine dair mütevâtir naslar bulun-
duðu ve onlarýn da mâsum kabul edildi-
ði, Hz. Ali’ye karþý savaþanlarýn kâfir, ona
muhalefet edenlerin fâsýk sayýldýðý iddia
edilmektedir. Altýncý bölümde müellif âle-
min fâni oluþunu, cismanî ikinci bir âle-
min meydana getirilmesinin aklen müm-
kün, naklen vâcip olduðunu kaydedip mü-
kâfat, azap ve tövbe kavramlarýný açýkla-
maktadýr. Kabir azabýnýn da aklen müm-
kün ve naklen sabit görüldüðünü, mîzan,
sýrat ve hesaba çekilme hususunun nas-
larda yer aldýðýný, cennetle cehennemin
halen mevcut bulunduðunu zikretmekte-
dir. Daha sonra iman, küfür, nifak ve fýs-
kýn tanýmý yapýlmakta, fâsýkýn mümin nite-
liði taþýdýðý söylenmekte ve eser emir bi’l-
ma‘rûf nehiy ani’l-münkerin kýsa açýkla-
masýyla sona ermektedir.

Tecrîdü’l-i£tišåd, Ýmâmiyye Þîasý’nýn
akaid konularýna iliþkin düþüncelerini fel-
sefî açýdan ele alan ilk eserdir. Eserde “nas”
anlamýnda “sem‘” kelimesi kullanýlmýþsa
da imâmetle âhirete dair bölüm dýþýnda
âyet ve hadislere atýf yapýlmamýþtýr. Muh-
tevanýn yarýsýný oluþturan felsefî-mantýkî
konularla imâmet bölümü nisbeten geniþ
tutulmuþtur. Temel Ýslâmî ilimlerin yaný
sýra felsefe ve astronomi alanýnda da önem-
li çalýþmalarý bulunan Nasîrüddîn-i Tûsî’-
nin imâmet konusunda duygusal davran-
masý erken dönemlerden itibaren yadýr-
ganmýþtýr. Ekmeleddin el-Bâbertî’nin Tec-
rîdü’l-i£tišåd’a yazdýðý þerhin sonunda ho-
casý Kutbüddîn-i Þîrâzî’den naklen belirtti-
ðine göre onun döneminde Tecrîd metni-
nin Tûsî’ye aidiyeti tartýþýlmýþ, Þîrâzî, Tû-
sî’nin oðlu Asîlüddin’e sormuþ, o da imâ-
met bahsine kadar olan kýsmý babasýnýn
kaleme aldýðýný, ardýndan gelen iki bölü-
münün Ýbnü’l-Mutahhar el-Hillî (ö. 726/
1325) tarafýndan ilâve edildiðini söylemiþ-
tir. Ancak Taþköprizâde Kemâleddin Meh-
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