TECRÎD

Tecrîdlerde çok farklý yöntemler uygulanmýþtýr. Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî’nin
et-Tecrîdü’½-½arî¼’inde olduðu gibi bazan bir kitabýn isnadlarý kýsaltýlýr ve mükerrer rivayetler çýkarýlýrken Þinkýtî’nin Zâdü’l-müslim’i ve Muhammed Fuâd Abdülbâký’nin el-Lüßlüßü ve’l-mercân’ýnda
görüldüðü üzere bazan da birkaç kitabýn
ortak rivayetleri birleþtirilir. Ýbn Hacer elAskalânî’nin Tecrîdü’t-tefsîr min Øa¼î¼i’l-BuÅârî’si, Bedreddin Ebû Zür‘a Ýbn
Fehd el-Mekkî’nin Tecrîdü rubâ£iyyâti
Müslim’i ve Ebû Bekir b. Ebü’l-Mecd elHanbelî’nin Tecrîdü’l-evâmir ve’n-nevâhî 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, Zeynüddin el-Irâký’ye izâfe edilen MuÅta½ar
fi’l-e¼âdî¦i’l-müte£alliša bi’l-a¼kâm ve
Ziyâeddin el-Makdisî’nin MünteÅab mine’l-¼a¦¦i £alâ ¹alebi’l-¼adî¦’i gibi (elFihrisü’þ-þâmil, III, 1591) bir konudaki hadisleri isnadlý veya isnadsýz olarak derleyen tecrîdler de vardýr. Ýbn Hacer el-Askalânî’nin Safedî’ye ait el-Vâfî bi’l-vefeyât
ile kendisine ait Teh×îbü’t-Teh×îb’i karþýlaþtýrdýðý Tecrîdü’l-Vâfî bi’l-vefeyât’ýnda ise iki kitabýn birbirine göre fazlalýklarý
tesbit edilmiþtir. Abdülkadir b. Þeybe elHamed’in Teh×îbü’t-tefsîr ve tecrîdü’tteßvîl mimmâ ul¼iša bihî mine’l-ebâ¹îl
ve rediyyi’l-ešåvîl adlý eseri gibi, bir konudaki zayýf veya uydurma rivayetlerin
ayýklanýp yeni bir eser oluþturulmasý þeklinde yapýlan tecrîdler de yaygýndýr. Birçok
ilim dalýnda örnekleri bulunmakla birlikte
tecrîdler daha çok, bir kitaptaki isnadlarýn hazfedilmesi yahut belli konulardaki
hadislerin derlenip yeni bir kitap haline
getirilmesi þeklinde hadis alanýnda görülmektedir. Zehebî’nin Tecrîdü esmâßi’½½a¼âbe’si, Þemseddin el-Ka‘berî’nin Tecrîdü’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 Tecrîdü’l-Mev²û£ât li’bni’l-Cevzî’si (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 459) gibi örnekler 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 ekmeli elfâ¾ihâ ve e½a¼¼i me£ânîhâ (Ýbn
Hazm, neþredenin giriþi, s. 20; Î²â¼u’l-meknûn, I, 356) ilk tecrîd örneklerinden sayýlmakla birlikte günümüze ulaþmamýþtýr.
Ýbn Abdülberr’in et-Temhîd’e giriþ olarak
telif ettiði Tecrîdü’t-Temhîd de (et-Te250

ša½½î) erken örneklerden olup et-Temhîd’-

deki þerhlerin çýkarýlmasý ve Ýmam Mâlik’in
hocalarýnýn alfabetik olarak sýralanýp rivayetlerinin zikredilmesiyle meydana getirilmiþtir. 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’lEsîr’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’rresûl’ünün muhtasarý olup Osmanlý döneminde en çok yaygýnlýk kazanmýþ tecrîdlerdendir (a.g.e., XX, 525). Zehebî’nin Tecrîdü esmâßi’½-½a¼âbe’si, Ýzzeddin Ýbnü’lEsîr’in Üsdü’l-³åbe fî ma£rifeti’½-½a¼âbe’sindeki rivayetlerin çýkarýlýp 1154 yeni
ismin eklenmesiyle oluþturulan bir eserdir. 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 Sarîh Tercemesi ve Þerhi adýyla Türkçe’ye
tercüme edilip þerhedilmiþtir (bk. et-TECRÎDÜ’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 hadis râvileri hakkýnda yaptýðý deðerlendirmelerin Hasan Mahmûd Ebû Heniyye ve
Ömer b. Mahmûd Ebû Ömer tarafýndan
derlenmesiyle oluþturulan Tecrîdü esmâßi’r-ruvât (Zerka 1988) günümüzde yapýlmýþ tecrîd çalýþmalarýndandýr.
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Kitabýn adý mukaddimede Tecrîdü’li£tišåd þeklinde kaydedilmiþ (Âyetullah elMar‘aþî Kütüphanesi nüshasýnda Tecrîdü’l£ašåßid [bk. Tecrîdü’l-i£tišåd, neþredenin
giriþi, s. 96, 101]), daha çok Sünnî âlimleri 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 ayrýlan birinci bölümde vücûd ve adem, mahiyet, illet-ma‘lûl bahislerine temas edilmektedir. Cevher ve arazlara dair ikinci bölümde ilk cevherler, cisimler, akl-i faal ve
nefisten oluþan mücerret cevherler, arazlar konu edinilmekte, ayrýca beþ duyu alaný ile kategorilere deðinilmektedir. Allah’ýn
varlýðý ve sýfatlarýyla ilgili üçüncü bölümde Allah’ýn varlýðýna imkân delili çerçevesinde iþaret edildikten sonra kudret, ilim,
hayat, irade ve idrak sýfatlarý kýsa ifadelerle 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 zikredilmektedir. Ardýndan fiilî sýfatlara geçilmekte, burada kâinatýn yaratýlýþ ve iþleyiþinin insana yönelik bir amacýnýn bulunduðu, fakat
amacýn bu sisteme ihtiyaç duymasý anlamýnda Allah’a nisbet edilemeyeceði anlatýlmakta, Mu‘tezilî bakýþ açýsýyla irade, cebir, kazâ ve kader, hidayet ve idlâl, lutuf
ve ivaz gibi konulara kýsaca deðinilmektedir. Dördüncü bölümde Cenâb-Hak tarafýndan peygamber gönderilmesinin lüzumuna ve faydalarýna iþaret edildikten sonra nebînin sýfatlarýndan, mûcize ve kerametten bahsedilmekte, ardýndan Resûlullah’ýn en büyük mûcizesi olarak Kur’an’ýn
i‘câzýna geçilmekte, ilâhî dinlerdeki hükümlerde neshin meydana geldiði ve Hz. Peygamber’in nübüvvetinin bütün insanlarý
kapsadýðý vurgulanmaktadýr.
Ýmâmete ayrýlan beþinci bölümde Hz.
Peygamber’den sonra devlet baþkaný olacak kiþinin Allah tarafýndan belirlenmesinin gerekliliði üzerinde durulmakta, bu
makama gelecek þahsýn günahlardan ko-
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runmuþ, Resûlullah’tan sonra en faziletli
insan vasfýný taþýmasýnýn zarureti belirtilmekte, ardýndan Hz. Ali’nin imâmetine
sünnetten, bazý âyetlerin iþaretinden ve
Ali’nin olaðan üstü davranýþlarýndan deliller getirilmektedir. Fiilen imâmete geçirilen ilk üç halifenin Câhiliye döneminde puta tapmasý yüzünden zulme bulaþtýðý ve bunun ilâhî bir emanet olan imâmetle baðdaþmadýðý ileri sürülmektedir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ýn hilâfet dönemlerinde -müellife göre- iþledikleri hatalar zikredilmektedir. Beþinci bölümde Hz. Ali’ye gaybdan haber verme, “mûcize”ler gösterme, peygamberlere eþit bir
konumda bulunma gibi özellikler nisbet
edilmekte, on iki imamýn diðer on birinin
imâmetine dair mütevâtir naslar bulunduðu ve onlarýn da mâsum kabul edildiði, Hz. Ali’ye karþý savaþanlarýn kâfir, ona
muhalefet edenlerin fâsýk sayýldýðý iddia
edilmektedir. Altýncý bölümde müellif âlemin fâni oluþunu, cismanî ikinci bir âlemin meydana getirilmesinin aklen mümkün, naklen vâcip olduðunu kaydedip mükâfat, azap ve tövbe kavramlarýný açýklamaktadýr. Kabir azabýnýn da aklen mümkün ve naklen sabit görüldüðünü, mîzan,
sýrat ve hesaba çekilme hususunun naslarda yer aldýðýný, cennetle cehennemin
halen mevcut bulunduðunu zikretmektedir. Daha sonra iman, küfür, nifak ve fýskýn tanýmý yapýlmakta, fâsýkýn mümin niteliði taþýdýðý söylenmekte ve eser emir bi’lma‘rûf nehiy ani’l-münkerin kýsa açýklamasýyla sona ermektedir.
Tecrîdü’l-i£tišåd, Ýmâmiyye Þîasý’nýn
akaid konularýna iliþkin düþüncelerini felsefî açýdan ele alan ilk eserdir. Eserde “nas”
anlamýnda “sem‘” kelimesi kullanýlmýþsa
da imâmetle âhirete dair bölüm dýþýnda
âyet ve hadislere atýf yapýlmamýþtýr. Muhtevanýn yarýsýný oluþturan felsefî-mantýkî
konularla imâmet bölümü nisbeten geniþ
tutulmuþtur. Temel Ýslâmî ilimlerin yaný
sýra felsefe ve astronomi alanýnda da önemli çalýþmalarý bulunan Nasîrüddîn-i Tûsî’nin imâmet konusunda duygusal davranmasý erken dönemlerden itibaren yadýrganmýþtýr. Ekmeleddin el-Bâbertî’nin Tecrîdü’l-i£tišåd’a yazdýðý þerhin sonunda hocasý Kutbüddîn-i Þîrâzî’den naklen belirttiðine göre onun döneminde Tecrîd metninin Tûsî’ye aidiyeti tartýþýlmýþ, Þîrâzî, Tûsî’nin oðlu Asîlüddin’e sormuþ, o da imâmet bahsine kadar olan kýsmý babasýnýn
kaleme aldýðýný, ardýndan gelen iki bölümünün Ýbnü’l-Mutahhar el-Hillî (ö. 726/
1325) tarafýndan ilâve edildiðini söylemiþtir. Ancak Taþköprizâde Kemâleddin Meh-

med Efendi ile babasý Ahmed Efendi âlimler çoðunluðunun kanaatine uyarak bu rivayeti benimsememiþ ve Tûsî’nin kendisine yakýþmayan baþka davranýþlarýnýn da
olduðuna iþaret etmiþlerdir (Mevzûâtü’lulûm, I, 344-345). Kitapta asýl akaid konularýný oluþturan meselelerde anlaþýlmasý güç çok kýsa ifade veya iþaretlerle yetinilmiþtir. Tecrîdü’l-i£tišåd’ýn birçok yazma nüshasýndan 669 (1270) tarihli Tahran nüshasýnýn müellife aidiyeti kuvvetle
muhtemeldir (Tahran, Kitâbhâne-i Meclis-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 önemlidir (nüshalarý ve baskýlarý için bk. Tecrîdü’l-i£tišåd, neþredenin giriþi, s. 76-78).
Eserin ayrýca Ýstanbul’da on üçü Süleymaniye’de olmak üzere Nuruosmaniye, Beyazýt Devlet, Köprülü ve Râgýb Paþa kütüphanelerinde yirmi nüshasý mevcuttur.
Þiî ve Sünnî âlimlerinin dikkatini çeken
Tecrîdü’l-i£tišåd üzerine þerh ve hâþiyeler yazýlmýþtýr (Abdullah Muhammed elHabeþî, I, 531-540). Bunlardan Keþfü’¾¾unûn’da kaydedilenlerin sayýsý elli civarýndadýr. Tûsî’nin özellikle astronomi alanýndaki çalýþmalarýyla þöhret bulmasý, risâlenin açýklanmaya muhtaç þekilde veciz
yazýlmasý, Sünnî âlimlerinin eserde imâmet
konusundaki tarafgir görüþleri eleþtirme
arzusu, þerh ve hâþiye yazarlarýnýn kendi
aralarýnda imâmet hususunda tartýþmaya girmeleri eserin uzun zaman gündemde kalmasýný saðlamýþtýr. Eserin þerhlerinden Ýbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin Keþfü’lmurâd fî þer¼i Tecrîdi’l-i£tišåd’ý (Bombay 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 elÝsfahânî’nin Teþyîdü’l-šavâ£id fî þer¼i
Tecrîdi’l-£ašåßid’i (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 2276), Ali Kuþçu’nun eþ-Þer¼u’lcedîd £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, neþredenin giriþi, s. 79-81). Bunlardan Þemseddin el-Ýsfahânî’ye ait þerh eþ-Þer¼u’lšadîm diye meþhur olmuþ, eserde Tûsî’nin imâmet anlayýþý eleþtirilmiþtir. eþ-Þer¼u’l-šadîm için de hâþiyeler kaleme alýnmýþ, bunlarýn arasýnda Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin ¥âþiyetü’t-Tecrîd’i yaygýnlýk ka-

zanmýþ ve özellikle Osmanlý medreselerinde 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-Devvânî’nin telif ettiði hâþiyeye karþýlýk Mîr
Sadreddîn-i Þîrâzî tarafýndan kaleme alýnan ve eleþtiriler içeren þerhe Devvânî cevap yazmýþ, Þîrâzî cevap mahiyetinde bir
hâþiye daha yazmýþ, Devvânî’nin buna yönelik reddiyesine ise o sýralarda Þîrâzî vefat ettiðinden oðlu Mîr Gýyâseddin Mansûr karþýlýk vermiþtir. Tecrîdü’l-i£tišåd’ýn
muhtevasýna dair ilmî tartýþmalarý Mîr Gýyâseddin Mansûr Mu¼âkemât £alâ þer¼i’t-Tecrîd’inde (DÝA, XXX, 127) ve Osmanlý âlimlerinden Hâfýz-ý Acem Mu¼âkemetü’t-Tecrîd adlý eserinde deðerlendirmiþtir (a.g.e., XV, 82-83).
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(ö. 893/1488)
tarafýndan yapýlan muhtasarý.
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Tam adý et-Tecrîdü’½-½arî¼ li-e¼âdî¦i’lCâmi£i’½-½a¼î¼’tir. Buhârî, el-Câmi£u’½½a¼î¼’te bir hadisi çeþitli yerlerde deðiþik
isnadlarla tekrar ettiðinden eserdeki hadislerin yerlerinin eksiksiz tesbit edilmesi
kolay olmadýðý gibi sahâbe ve tâbiîn sözleri hariç muallak, mütâbi‘ ve mükerrerlerle
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