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İmilıniyye'nin 

L kelam ve fıkıh alimlerinden. __j 

Kendisine atfedilen kerametler sebe
biyle "Mukaddes", geniş ve derin bilgi
si dolayısıyla da "Muhakkık" unvanlarıy

la anılır. Doğum yeri Erdebil olduğu için 
Erdeblll, memleketinden dolayı Azer
baycan!, Necef'te ikamet ettiği için Ne
cefi nisbeteriyle de bilinir. Ayrıca Zenca
ni nisbesine de rastlanmaktadır (Brockel
mann, ll, 582). Bu sonuncu nisbe doğru 
ise onun hiç olmazsa bir süre Zencan'
da kaldığı söylenebilir. 

Erdebill'nin ailesi ve çocukluk yılları 

hakkında bilgi yoktur. Celaleddin ed-Dev
vanfnin öğrencilerinden Cemaleddin Mah
mud eş-Şirazi'den büyük ihtimalle Şi
raz 'da ketarn ve felsefe okudu. Bir süre 
Cebeliamil'de fıkıhla meşgul olduktan 
sonra Necef'e döndü ve ölünceye kadar 
burada kaldı. }iadi~atü'ş - Şi'a adlı ese
rinde İ sfahan'da kaldığı ve hac için Mek
ke'ye gittiğinden söz ediyorsa da bun
ların tarihi hakkında herhangi bir bilgi 
vermemektir. Bu arada birçok defa Ker
bela, Kazımeyn ve Samerra'da Şia imam
larının türbelerini ziyaret ettiğini de kay
detmektedir. Safevi hükümdarları ı. Tah
masb ile ı. Abbas'ın ona büyük saygı gös
terdiklerine, İran'a gelmesi için onu ik
na etmeye çalıştıkianna dair verilen bil
gilerden Şah ı. Tahmasb ile ilgili olan
ların gerçekle bağdaşabileceği. Şah ı. 

Abbas ile ilgili olanların ise (krş . A' ya
nü 'ş-Şr'a, lll, 81) itimada şayan bulun
madığı anlaşılmaktadır. Zira ı. Abbas Er
deblll'nin ölümünden sonra hükümdar 
olmuştur. 

Yetiştirdiği çok sayıda öğrenci arasın
da en ünlüleri, el-Medarik adlı tefsirin 
müellifi Seyyid Muhammed b. Ali el -Ami
n. el-Me'alim müellifi Hasan b. Zeynüd
din ei-Amili, Molla Abdullah b. Hüseyin 
et-Tüsteri, Seyyid Feyzullah b. Abdülka
dir-i Tefrişi ve Mirza Muhammed ei
Esterabadi' dir. 

Zühd ve takva sahibi olan, ayrıca ke
ramet ehli olduğu kabul edilen, cömert 
ve dürüst bir mümin, araştırmalarında 
titiz bir alim olarak nitelendirilen Erde
bm Safer 993 (Şubat 1585) tarihinde Ne
cef'te vefat etti. 

Eserleri. A) Arapça Eserleri. 1. Zübde
tü '1- beyan ii şer}ıi ayati aJıkdmi'l-
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~ur,an. İlki Tahran'da 130S'te (1887) 
olmak üzere üç baskısı yapılmıştır (Tah
ran, ts., 1368) . Fazlullah ei-Esterabadi, 
Muhammed b. Abdülfettah, İsmail b. 
Muhammed Hüseyin ei-Hacm. Feyz-i Ka
şani. Ni'metullah ei-Cezairi gibi müellif
ler esere haşiye yazmışlardır. z. }iaşiye
tü't-Tecrid. Ali Kuşçu'nun, Nasirüddin-i 
Tusi'ye ait Tecridü '1- kelam adlı eserin 
ilahiyyat bölümüne yazdığı şerhle ilgili 
bir haşiyeden ibarettir (yazma nüshaları 
için bk. Kays Al-i Kays, lll , 358). 3. Mec
ma'u'l-fa,ide ve'l-burhdn ii şer}ıi İr
şadi'l- e?hdn. İbnü 'I-Mutahhar ei-Hilli'
nin fıkha dair İrşddü'l-e?hdn ila alzka
mi '1- iman adlı eserinin şerhidir. Şerhin 
halen elde bulunan nüshalarında asıl me
tinde yer alan nikah, talak gibi bazı bö
lümler mevcut değildir. Aga Büzürg-i 
Tahrani'nin e?-:[.eri'a ila teşanifi'ş-Şi'a '
da belirttiğine göre Mecma'u'l-fa,i
de'nin müellif nüshası Hilli'nin eserinin 
tam şerhi olmakla birlikte nikah bah
sinden "sayd" bölümünün başına kadar 
olan kısmın ilk nüshadaki hattı son de
rece kötü olduğundan istinsah edileme
miş ve böylece eserin sonraki nüshala
rında bu kısım tamamen ortadan kalk
mıştır (bk. a.g.e., lll, 356). Mecma 'u'l
fa,ide'de Erdebill'nin bazı ictihadi gö
rüşleri de yer almaktadır. Eserin ilk bas
kısı Tahran'da yapılmış (ts.), daha sonra 
yine aynı yerde basılmıştır (1274). 4. er
Risaletü'l-l]araciyye. Ali b. Hüseyin ei 
Kereki'nin aksine, zamanındaki diğer Şia 
uleması gibi devlete haraç vermenin aley
hinde bulunan İbrahim ei-Katifi'yi des
teklemek amacıyla yazdığı iki risaleden 
ibaret olup Şeyh Murtaza ei -Ensari'nin 
Dürerü '1- fe va, id adlı eseriyle birlikte 
(Tahran 1381). ayrıca hem el-Kelima
tü'r-nia,iyyat ve'l - l]araciyyat (Tahran 
1313-1315), hem de Kelimfıtü'l-muJıa~
~lpn (Tahran 1313-1315) içinde basılmış
tır. s. Haşiyetü ŞerJıi Mul]taşari'l- uşıll. 

Adudüddin ei-Tci'ye ait Mul]taşarü'l
uşul adlı kitap üzerine İbnü' l- Ha ci b ta
rafından yapılan şerhin icma' bölümü
nün haşiyesidir (A'yanü 'ş·Şr'a, lll , 82). 6. 
Risaletü'l-leyl ve'n-nehdr. Gece ve gün
düzü ilgilendiren şer'i kurallardan söz 
eder. 7. Risdle fi'l-ictihdd ve't-taklid. 

B) Farsça Eserleri. 1. Risaletü işbfıti'l
vacib. Allah' ın varlığının is patı ve di
ğer bazı akaid konuları yanında özellik
le imarnet meselesinin ele alındığı bir ri
saledir (bk. ag.e., lll , 82) z. }iadi~atü'ş
Şi'a . İki ana bölümden meydana gelen 
eserin ilk bölümünde Hz. Peygamber'in 
hayatı ile atalarının kısa hal tercümele
ri, ikinci bölümde ise imarnet meselesiy-

le İsnaaşeriyye imamlarının biyografile
ri yer alır. Hadi~atü'ş-Şi'a'nın Erdebi
li'ye ait olup olmadığı Xl. (XVII.) yüzyıl
dan itibaren tartışılagelmiŞtir. Bu tered
düdün başlıca sebepleri, eserin Erdebi
li'nin diğer kitaplarına göre daha avami 
bir karakter taşıması ve tasawufi düşün

ce ile tarikat uygulamalarına şiddetli ten
kitler yönelmiş olmasıdır. Halbuki Erde
bm. konuyla ilgili diğer bazı eserlerinde 
tasawuf düşüncesini ve bilhassa vah
det-i vücud anlayışını daha olumlu bir 
yaklaşımla ele almıştır. Bununla birlikte 
eserin ona ait olmadığı görüşü Şii araş

tırmacılarının çoğu tarafından isabetli 
görülmemiştir. Muhsin el -Emin, Jiadi
~atü'ş-Şi'a ile Erdebill'nin Zübdetü'l 
beyan ve İşbatü ·ı- va ci b gibi eserleri 
arasındaki ifade benzerliklerini göste
ren bazı örnekler naklederek eserin ona 
ait olduğunu ileri sürmüş ve Mirza Hü
seyin en-Nuri, Yusuf b. Ahmed ei-Bah
rani, Süleyman b. Abdullah ei- Bahra
ni, Salih Abdullah b. Salih gibi alimie
rin de eserin Erdebill'ye ait olduğuna 
dair görüşlerini nakletmiştir (bk. a.g.e., 
lll, 82-83). Eserde Erdebill'nin diğer ki
taplarının zikredilmesi hem müellifinin 
Erdebill olduğu ihtimalini kuwetlendir
mekte, hem de müellifin bu kitabı öm
rünün sonuna doğru yazdığım göster
mektedir. Hadikatü'ş-Şi'a'nın tamamı 
basıldığı gibi (Tahran 1260, 1266, 1279) 

bazı kısımlarını ihtiva eden baskıları da 
yapılmıştır (Tahran 1265, 1272, 1303) . Bu
nun yanında imarnet bahsine dair olan 
ikinci kısmı ayrıca yayımlanmıştır (Tah
ran 1265, 1279). Eserin tasawufa dair 
tenkitleri içine almayan bir versiyonu 
daha bulunmaktadır (E/r., ll , 369) }iadi
katü'ş-Şi'a'daki bu tenkitler Erdebill'
nin bir çağdaşı tarafından müstakil risa
le haline de getirilmiştir (Kays Al-i Kays, 
lll, 360) 
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