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H İLLE 
(aklı) 

cahiliye döneminde 
hac ve Kabe ile ilgili 

hiçbir imtiyaza sahip olmayan 
kabileler hakkında kullanılan terim 

(bk. HUMS). 

HİLU, İbnü'l-Mutahhar 
( ..J:o..ı 1 fil=J 1 ..:.ı-1 1 ) 

Cemalüddln el-Hasen (el-Hüseyn) 
b. Yusuf b. All İbnü ' l-Mutahhar el-Hilll 

(ö. 726/ 1325) 

Şii alimi. 

_j 

_j 

27 veya 29 Ramazan 648 (23 veya 25 
Aralık 1250) tarihinde Hille'de doğdu. Öğ
renimine babası Sedidüddin Yusuf un ya
nında başladı. icazetnamelerinden anla
şıldığına göre Küleyni. İbn Babeveyh ve 
Ebu Ca'fer et-Tusl'ye ait Kütüb-i Erba
'a'yı, İmam Malik'in el-Muvatta'ını , Ah
med b. Hanbel'in eJ-Müsned'ini, BuM
ri'nin el-Cô.mi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini ve Ebu Da
vud'un es-Sünen'ini ondan okudu. Fıkıh 
usulünü dayısı Mu hakkık el-Hilli'den. akli 
ilimleri de Nasirüddin-i Tusl'den öğrendi. 
Fıkıh öğrenimine. Müfidüddin Muham
med b. Cehm ve Necibüddin Yahya b. Yah
ya el-Hüzeli'nin yanında devam etti. Ayrı
ca Şemseddin Muhammed b. Muham
med el-Kişi'den felsefe ve tasawuf. Bur
haneddin en-Nesefi'den cedel dersleri al
dı. Ancak hocaları içinde en çok Tusl'nin 
etkisinde kaldı ve onun bazı eserlerine 
şerhler yazdı ( hocaları ve okuduğu eser
lerle ilgili geniş bilgi için bk. Hilll, er-Ri
cal, s. 282; a.mlf., el-icfızetü'l-kebfre, CIV, 
62-70, ı 35- ı 37) 

H illi, olgunluk döneminin büyük bir kıs

mını Bağdat'ta ve Sultan Olcaytu ile ta
nışmasının ardından İlhanlılar'ın merkezi 
Sultaniye'de geçirdi. Rivayete göre ha
nımlarından birini üç talakla boşayan. fa
kat daha sonra pişman olan sultan. me
selenin çözümü için Sünni alimlerden is
tediği cevabı alamayınca bu tür bir boşa
manın vaki olmadığına dair fetva verdiği
ni duyduğu Hilli'yi İran'a davet etti. Kay
naklarda. Hilli'nin 705 (1305) yılında Sul
taniye şehrine geldiği ve iki adil şahit hu
zurunda gerçekleşmediği için söz konu
su talakın batıl olduğuna dair fetva ver
diği zikredilir. Şii kaynaklarına göre. 01-
caytu'nun sarayında Sünni alimlerle yap
tığı münazaralarda galip gelen Hilli Hıris
tiyanlık'tan ayrılıp İslamiyet'i kabul eden 

sultanı etkiledi ve onun İsnaaşeriyye'ye 
meyletmesini sağladı. O dönemde bası
lan paraların üzerine on iki imarnın adla
rının ve özellikle "Aliyyün veliyyullah" iba
resinin konması ve cuma hutbelerinde 
imamların isimlerinin anılması muhte
melen onun telkinleriyle olmuştur. Böy
lece İmamiyye Şiası . Büveyhiler'den son
ra ikinci defa siyasi otoriteden büyük öl
çüde destek gördü. Ancak bu dönem uzun 
sürmedi ve İlhanlılar daha sonra tekrar 
Sünniliği benimsediler. 

Sultan Olcaytu'nun ölümünden sonra 
Hilli 716 (1316) yılında Sultaniye'den ay
rılarak H ille'ye gitti ve hayatının son yılla
rını orada geçirdi. Bu sırada hac vazifesi
ni ifa etti. İbn Hacer. onun hac esnasında 
çağdaşı İbn Teymiyye ile karşılaştığını söy
lerse de ( ed-Dürerü '1-kamine, ll , 49) di
ğer kaynaklarda bunu teyit edecek bilgi
ye rastlanmamıştır. H illi, 20 veya 21 Mu
harrem 726 (27 veya 28 Ara lık 1325) tari
hinde Hille'de vefat etti. cenazesi Necef'e 
götürülerek orada defnedildi. Kabri gü
nümüze kadar ziyaret mahalli olma özel
liğini sürdürmüştür. 

Hilleve Sultaniye'de bulunduğu sırada 
çok sayıda öğrenci yetiştiren Hilli'nin öğ
rencilerinin en meşhuru, Fahrülmuhak
kıkin unvanıyla anılan oğlu Fahreddin Mu
hammed' dir. Fahrülmuhakkıkin , müsta
kil kitaplarının yanı sıra babasının bazı 
eserlerine şerhler yazmıştır. Bunun dışın
da Hilli'nin iki meşhur talebesi yeğenieri 
Amidüddin ve Ziyaeddin el-A'reci el-Hü
seyni' dir. Diğer talebeleri arasında Keş
fü'r-rumilz sahibi İbn Ebu Zeyneb, man
tık alimi Kutbüddin er-Razi ve Ebü'I-Ha
san Radıyyüddin Ali b. Ahmed el-Mezye
di gibi şahsiyetler de yer almaktadır (H il
ll'nin öğrencilerine verdiği icazetname
ler için b k. el-icazetü '1-kebfre, C IV, 60-
149). 

H illi, İslami ilimierin birçok dalında eser 
veren çokyönlü bir müellif, özellikle usu-
11 ekole mensup bir kelamcı ve fakihtir. 
Akıl-vahiyarasında dengeli bir yaklaşım 
kuran Hilli, bilgi teorisi ve tabiat felsefe
sinde Mu'tezile'nin Basra ekolüne yakın 
görüşlere sahiptir. Ancak Şia ' nın temel 
konularında ve özellikle imarnet mesele
sinde onlardan ayrılır. Mu'tezile'nin yanı 
sıra Fahreddin er-Razi'nin nübüwetle il
gili bazı görüşlerinden de etkilenmiştir. 

Peygamberden sonra şeriatın koruyucu
sunun imam olduğunu ileri süren Hilli. 
yeryüzünde adaletin ancak Mehdi'nin zu
huruyla gerçekleşebileceğini kabul etti
ğinden mevcut siyasi otoriteye karşı baş 
kaldırmanın gereksiz olduğunu söyler. 

HiLLT, ibnü'I-Mutahhar 

Şia fıkhında Hilli'nin iki önemli yenili
ğinden bahsetmek mümkündür. Bunlar
dan biri. Sünni alimlerden faydalanarak 
özellikle muamelat konularında getirdiği 
genişlik. diğeri de ictihada kazandırdığı 
yeni boyuttur. Şii geleneğinde o zamana 
kadar ictihad kavramına karşı olumsuz 
bir tavır ortaya konulurken H illi re'y veya 
kıyas terimlerinden çok doğrudan ictihad 
üzerinde durmuştur. Bundan dolayı ken
disinden sonraki Şii fakihleri eserlerine 
onun ictihad tanımıyla başlarlar. Hilli, kı
yası reddetmekle birlikte ictihadın akli 
istinbat anlamında Şia bünyesinde asır
lardan beri uygulandığını ortaya koymuş
tur. Diğer taraftan hocası İbn Tavus'un 
yolunu takip ederek hadisleri sahih. ha
sen. müvessak ve zayıf kısımlarına ayıran 
ve kütüb-i erbaadaki hadislerin hepsini 
sahih kabul eden Ahbariler'i eleştirmiş. 
Şii hadis literatüründeki haberlerin çoğu
nun güvenilir olmadığını, bunların sıhha
tini belirlemede aklın öncelikli bir konu
ma sahip bulunduğunu söylemiştir. Ayrı
ca "büyük gaybet" döneminde imarnın 
temsilcileri olarak fakihlerin söz sahibi ol
masını savunan Hilli böylece niyabet mü
essesesinin esaslarını da ortaya koymuş

tur. 

Şia'nın usuli geleneği içinde Sünni sis
temden de faydalanarak yetişen İbnü'l
Mutahhar el-Hilli bazı farklı görüşleriyle 
Şii düşüncesine canlılık getirmiştir. Bu se
beple İmamiyye içinde UsGli ekolü zirve
ye çıkaran kişi olarak kabul edilir. İslami 
ilimlerdeki geniş bilgisi "allame" lakabını 
kazanmasını ve bütün Şii dünyasında ta
nınmasını sağlamıştır. 

Eserleri. İslami konuların hemen hep
sinde çok sayıda eser kaleme almış olan 
Hilli'nin eserlerinin sayısının SOO' e, hatta 
1 OOO'e ulaştığı söylenirse de bunun mü
balağalı bir rakam olduğu kabul edilme
lidir. Günümüze intikal eden eserleriyle 
kaynaklarda isimleri ve konuları kaydedi
len çalışmalarının sayısı 12S'e ulaşmakta
dır. H illi'nin önemli eserleri şunlardır : A) 
Akaid ve Kelam. 1. Menô.hicü'l-ya]fin fi 
uşilli'd-din. Müellifin 680 (1281) yılında 
kaleme aldığı kelama dair ilk eseri olan 
bu çalışma Ya'küb ei-Ca'fer (Kum 1415) 
ve M. Rızael-Ensari (Kum 1416) tarafın

dan neşredilmiştir. Z. Nehcü'l-müster
şidin ii uşilli'd-din ( Bombay I 303) Ese
rin ilmi neşri S. Ahmed ei-Hüseyni ve Ha
di ei-Yusufi tarafından yapılmış (Kum 
ı 976). ayrıca üzerinde birçok şerh yazıl
mıştır (Aga Büzürg-i Tahran!, I, 515; lll , 
318; IV, 151. 162; XIV, 163). 3. el-Bô.bü'l-
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HiLL!. ibnü'I-Mutahhar 

]J.fıdi 'aşer. ŞeyhüW\ife Ebu Ca'fer et
Tusl'nin ibadet ve dualara dair Mişba
J;u'l-müctehid adlı eserini Minhacü'ş
şalô]J. ii muJ;taşari'l-Mişbal; adıyla ih
tisar eden Hiiri'nin usG!ü'd-dlnle ilgili ola
rak kitaba ilave ettiği on birinci babdır. 
Eser, Mikdad b. Abdullah es-Süyurl'nin 
en-Nafi' yevme'l-]J.aşr ve Ebü'l-Feth b. 
Mahdum el-Hüseynl'nin Miftô]J.u'l-bôb 
adlı şerhleriyle birlikte Mehdi Muhakkık 
tarafından yayımlanmıştır (Tahran 1986). 
Mişbal;u'l-müctehid'in sonuna eklenen 
bir başka neşri ise İsmail el-Ensarl'ye ait
tir (Tahran 1401 ). Eser üzerine yazılmış 
başka şerhler de mevcuttur (a.g.e., 11. 
794; Xlll, 118, 120-122; XIV, 73; XVI, 105; 
XXV, 151 ). 4. el-Eb]J.fışü'l-müiide ii tal;
şili'l-'a~ide(Kum 1371 hş.).S . Keşiü'l

ieva'id ii şer]J.i Kava'idi'l- "a~ö.'id (Tah
ran 1304, 1305,1312,1313. 1316;Tebriz 
1360). 6. İsti~şa'ü'l-ba]J.ş ve'n-na?ar. 
Kendi fiilierini ortaya koymada kulun hür 
iradesini ispat etmek amacıyla Olcaytu 
Han' ın isteği üzerine yazılan eser. Ali el
Hakan! en-Necefi ( Necef 1354) ve Faris 
el-Hassun (Kum 1416) tarafından neşre
dilmiştir. 7. Minhficü'l-kerfime*. ima
miyye Şlası'nın imamete dair görüşlerini 
ve bu konuda diğer fırkalara karşı üstün
lüğünü ele alan esere İbn Teymiyye Min
hatü 's-sünne adıyla bir reddiye yazmış
tır. Tebriz(l286, 1290, 1296) ve Tahran'da 
( 1298) yayımlanan kitabın son neşri Min
hacü 's -sünne ile birlikte M. Reşa d Sa
lim tarafından gerçekleştirilmiştir (Kah i
re 1382/1962, 1409/1989) 8. el-Elfeyn ii 
imameti emiri'l-mü'minin 'Ali b. Ebi 
Tr'ilib. Hz. Ali ile onun neslinden gelen 
imamların imarnet ve masumiyetlerinin 
ispatına dair 1 000, muhaliflerinin imarnet 
anlayışını red için de 1000 delil ihtiva et
tiği kaydedilen eserin matbu nüshaların
da muhalifler aleyhindeki delillerin sayısı 
ancak otuz dokuza ulaşmaktadır. Eser bir
çok defa basılmıştır (Tahran 1296, 1360; 
Necef 1372, 1388, 1389; Tebriz 1296, 1298; 
Beyrut 1402/1982; Kum 1405, 1409). 9. İş
bdtü'l-vaşıyye li'l-İmam 'Ali b. Ebi Ta
lib. Yine Hz. Ali'nin imametine dair olan 
eser M. Rıza el-Kütübl (Necef 1951) ve M. 
Hadi el-Emini (Necef ı 380) tarafından 
neşredilmiştir. 1 o. Keşiü '1-murad ii şer
l;i Tecridi'l-i't~ö.d. Naslrüddln-i Tusl'nin 
Tecridü '1-i'ti]fö.d (Tecridü '1-kelam) adlı 

eserinin şerhi olup varlık. ilahiyyat, nü
büwet, imarnet ve meadla ilgili konuları 
ihtiva eder ( Bombay 131 O; isfahan 1312, 
1352; Sayda 1353; Kum 1367, 1372, 1377; 
Tahran 1398; Beyrut 1399, 1408/1988). 
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Eserin ilmi neşirlerini Hasanzade el-Amü
ll (Kum 1407) ve S. İbrahim ez-Zencanl 
(Kum 1413) gerçekleştirmiştir. 11. Enva
rü'l-melekut ii şerl;i'l-Ya]füt. Ebu is
hak İbrahim b. İshak en-Nevbahtl'nin Ki
tôbü'l-Ya]füt adlı eserinin şerhidir (Tah
ran 1363 hş ). 12. !t.a]J.u'l-ma~ö.şıd . Ali 
b. ömer el-Kazvlnl'nin ilahiyyat ve tabi at 
felsefesine dair Ifikmetü'l- 'ayn adlı ese
rinin şerhi olup A. Münzevl tarafından 
yayımlanmıştır (Tahran 1378/1959). 13. 

er-Risaletü's-Sa'diyye. Akaid yanında 
fer'l konuları da ele alan eseri Muham
med Abdülhüseyin el-Bakkal neşretmiş
tir (Kum 1411; Tahran 1315; Hill!' nin ke
lamla il gi li diğer eserleri için bk. Aga 
Büzürg-i Tahran!, ı . 435-436; IV, 435; VII, 
208-209; XXII, 89, 112, 351; XXIV, 200, 
407). 

B) Fıkıh ve Fıkıh Usulü. 1. Tebşıratü'l
müte'allimin ii a]J.kami'd-din (Tahran 
1303, 1307,1309,1317,1 318,1320,1323, 
1324, 1327, 1328, 1329. 1330; Bombay 
1303, 1309, 1324; Tebriz 1330; Dımaşk 
1336 ; Bağdat 1338). Eserin ilmi neşirleri 
S. Ahmed el-Hüseynl ile M. Hadi el-YGsu
fı tarafından müştereken (Kum 1361 h ş.). 
ayrıca M. Hadi el-YGsufi (Tahran 1372, 
1411) ve Ahmed el-Hüseynl (Beyrut 1404, 
141 3) tarafından ayrı ayrı gerçekleştiril

miştir. 2. Nihô.yetü'l-i]J.kam ii ma'riie
ti'l-a]J.kôm. imamiyye alimlerinin fetva-

. larını ihtiva eden eseri S. Mehdi er-Recai 
yayımiarnıştır (Beyrut 1406; Kum 1410). 
3. Tal;rirü'l-a]Jkami'ş-şer'iyye 'ala me~
hebi'l-İmamiyye (Thhran 1314; Meşhed , · 
ts.; Kum, ts .). 4. İrşadü'l-e~han. Fıkıhla 
ilgili 15.000 kadar meseleyi ihtiva eden 
bu çalışmanın (Tahran 1272; Kum 1403) 
son neşri Faris el-Hassi1n tarafından ger
çekleştirilmiştir (Kum 1410; Beyrut 141 3). 
s. Kava'idü'l-a]J.kam ii ma'riteti (me
sa'iiQ '1-J;elal ve'l-]J.arô.m. Pek çok şerh i 
bulunan klasik bir fıkıh kitabıdır (Tahran 
1272, 1313, 1315, 1329, 1387-1389; Kum. 
ts., 1363/1984, 1413). 6. Müntehe'l-mat
lab ii ta]J.~i]fi'l-me~heb . Birinci ve ikin
ci c üzieri Tebriz'de ( 1316, 1333) ayrı ayrı 
neşredilen eser daha sonra Kum'da ya
yımlanmış (ts.). ilmi neşri ise Mecmau'l
buhGsi'l-İslamiyye tarafından yapılmıştır 
(Meşhed 1412). 7. Nehcü'l-J;a]f ve keş
iü'ş-şıd~. Kısmen itikadl konulardan da 
bahseden klasik bir fıkıh kitabıdır (nşr. 
Ferecüllah el-Hüseynl, Beyrut 1982; Kum 
1407). Şafii alimi ve tarihçi Fazlullah b. 
RGzbihan el-H und bu esere İbtr'ilü neh
ci'l-bôtıl adıyla bir reddiye yazmış. Nu
rullah et-Tüsterl de ona karşı bir reddiye 

kaleme almıştır. 8. TelJ;işü'l-meram ii 
ma'riieti'l-a]J.kôm. Fıkıh kaideleri ve me
seleleriyle ilgili muhtasar bir kitap olup 
Müessesetü fıkhi'ş-Şla tarafından el-Ye
nabi'u '1-fı~hiyye serisi içinde yayımlan
mıştır (Beyrut 1413). Müellifin bu esere 
Gö.yetü'l-i]J.kôm ii taş]J.i]J.i Tel}J.işi'l-me
ram adıyla bir şerh yazdığı kaydedilmek
tedir (a.g.e., XVI. 24-25) 9. MuJ;teleiü'ş

Şi'a ii a]J.kami'ş-şeri'a . Eserde Şla alim
lerinin fıkha dair ihtilafları ele alınmak
tadır (Thhran 1322, 1323-1324; Kum 1403, 
1412). 10. Ecvibetü'l-mesa'ili'l-Mühen
na'iyye. Mühenna b. Sinan'ın müellife sor
d uğu fıkha dair bazı soruların cevapların
dan meydana gelmiştir (Kum 140 ı) . 11. 
Te~kiretü'l-iu]faha' 'alCı tel}J.işi ietô
va'l-'ulemô.'. Eserin "Kitabü'l-Bey'" kıs
mını M. Rıza el-Muzaffer el-Murtaza el
Halhall yayımiarnıştır (Tahran 1272; Ne
cef 1955) 12. Teh~ibü tari~i'l-vüşul ila 
'ilmi'l-uşul (Tahran 1308). 13. Meba
di'ü'l-vüşul ila 'ilmi'l-uşul (Leknev 
1301; Tahran 1310, 1319; Kum, ts. [Mek
tebü'l-i 'lami'l-islamll) . Son iki eser fıkıh 
usulüne dairdir (Hilll'nin fıkıh ve fıkıh usu
lüne dair diğer eserleri için bk. a.g.e., IV, 
179; XVI, 24-25; XXII , 260; XXIV, 303, 408-
409, 426; XXV, 1 ). 

C) Diğer Eserleri. 1. Keşiü '1-ya~in ii 
ieza'ili emiri'l-mü'minin. Hz. Ali'nin fa
ziletlerine dair olup Sultaniye'de Olcaytu 
Han için yazılmıştır (Tebriz 1298; Necef 
1371 ). Eserin ilmi neşirleri Hüseyin ed
Dergah (Tahran 1412) ve Ali AI-i Kevser 
(Kum I 4 ı 3) tarafından gerçekleştirilmiş
tir. 2. er-Rical (Ricalü'l-'a/Uime el-/jilli, 
ljultişatü'l-akval If ma'ri{eti'r-rica.J). Biyog
rafik nitelik taşıyan bu eserin (Tahran 
131 o. 1311) ilmi neşri Muhammed Sadık 
AI-i BahrülulGm tarafından yapılmıştır 
(Necef 1381, 1396; Kum 1402) . Hilll' nin 
rica! konusunda iki eseri daha bulundu
ğu kaydedilmektedir ( a.g.e., ll, 493; xvııı . 

63-64). 3. el-Cevherü'n-naQ.id. Naslrüd
dln-i TGsl'nin Tecridü'l-i'ti]fö.d'ının man
tıkla ilgili bölümünün şerhidir (Tahran 
1311, 1363; Bombay I 3 I ı; Kum 1369 hş.) . 

4. el-Kava'idü'l-celiyye. Ali b. ömer el
Kazvlnl'nin mantıka dair eş-Şemsiyye 
adlı risalesinin şerhi olup Faris el-HassOn 
tarafından neşredilmiştir (Kum 1412; bu 
eserlerin yazma nushaları, şerh, haşiye ve 
tercümeleri, ayrıca müellifin yayımlan
mamiş diğer ça lı şmaları için bk. Brockel
man n, GAL, ll, 211-212; Suppl., II, 206-
209; lll , 1265- I 266; Scmidtke, s. 41-98; 
Abdülaztz Cevad et-Tabatabal. s. 25-
263). 
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HİW, Muhakkık 

ı 

(I.S'k!l~l) 

Ebü'l-Kasım Necmüddin Ca'fer 
b. el-Hasen b. Ebi Zekeriyya 

Yahya el-Muhakkık el-Hilli el-Hüzeli 
(ö. 676/1277) 

Şii fıkhına dair Şerii 'i<u '1-İs/fim adlı 

L 
eseriyle tanınan alim. 

_j 

602 (1205) yılında HiBe'de doğdu. Genç
lik yıllarında şiir ve edebiyata m ey! ettiyse 
de babasının isteği üzerine daha sonra 
dini ilimiere yöneldi. Babasından, ayrıca 
Muhammed b. Ca'fer b. Nema el-Hilll. 
Fa h har b. Ma'd el-Musevl ve Muhammed 
b. Cehmel-Hilll gibi alimlerden ders aldı. 
Onun zamanında Hille Şla'nın en büyük 
ilim merkezlerinden biri haline geldi. Mu
hakkık'ın ilim meclislerine Naslrüddln-i 
Tüsl ve İbnü'l-Mutahhar el-Hilll (AIIame) 
gibi meşhur sirnaların yanı sıra İbn Da
vüd el-Hilll, Abdülkerlm b. Ahmed b. Ta
vas, Muhammed b. Ali b. Tavüs, Hasan 
b. Ebu Talib el-Yusufi, Mahfüz b. Vişah 
el-Hilll, Muhammed b. Ali el-Kaşl, Cema
leddin Yusuf b. Hatim eı-Amüll ve Ali b. 
Yusufel-Hilll gibi alimler devam etmiştir. 
Onun 400 civarında müctehid alim yetiş
tirdiği söylenir. 

Muhakkık el-Hilll, talebelerinden İbn 
Davud'a göre 3 Reblülahir 676 (3 Eylül 
1277) tarihinde, Şeyh Bahal'ye göre ise 
aynı yılın 23 Cemaziyelahirinde (21 Kasım 
1277) vefat etti. Bazı kaynaklarda (Han
sari, II, 191; İbn Usflır el-Bahranl, S. 230) 
726 (1325) yılında öldüğüne dair verilen 
bilgi yanlış olup bunun İbnü'l-Mutahhar 
el-Hilll'nin vefat tarihiyle karıştırılmasın
dan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Mu
hakkık'ın Hille'deki Meşhedü'ş-Şems'te 
bulunan türbesi halk tarafından ziyaret 
edilmektedir. 

Şeyh Müfid, Seyyid Murtaza ve Şeyh 
Tusl gibi ilk dönem Şii fakihlerinin çizgi
sine son veren Hilll ortaya koyduğu gö
rüşlerle Şii fıkhında yeni bir çı ğır açmıştır. 
Ondan önceki İmamiyye düşüncesinin ile
ri gelenlerinden EbQ Ca'fer et-Tusl'nin 
fıkhl mirası, kendi içindeki zenginlik ve 
genişliğine rağmen dağınık ve insicam
dan uzaktı; Sünni fıkhından alınmış olan 
unsurlar Şii fıkhıyla bütünleşecek şekilde 
hazmedilememişti. H illi bu hukuki biriki
mi derli toplu bir şekle sokup İmamiyye 
fıkhını sistematik bir hüviyete büründür
müş. Tusl'nin eksik bıraktığı hususları 
tamamlamış, bu sebeple de "Muhakkık" 

HiLL!, Muhakklk 

lakabıyla anılmıştır. Şla literatüründe 
"muhakkık" denilince sadece Hilll kas 
tedilmekle birlikte Muhakkık-ı Sani la
kabıyla anılan Ali b. Hüseyin el-Kereki'
den (ö. 940/1533) ayrılmas ı için bazan 
kendisine "Muhakkık-ı Ewel" de denil
mektedir. 

H illi'nin şöhreti, daha önceki fıkhl anla
yışa yeni bir şekil vermiş olmasının ya
nında ondan sonra gelen fakihlerin fıkıh 
metodolojisinde kendisini örnek almasın
dan da kaynaklanmaktadır. Nitekim Hilll 
fıkıh kitaplarının bölümlerini yeniden dü
zenlemiş ve Şerfı'i'u'l-İslam adlı eserini 
"ibadat" , "uküd", "lkaat" ve "ahkam" ol
mak üzere dört ana bölüme ayırmıştır. 
Sünni fıkhından da istifade ederek yap
mış olduğu bu taksim kendisinden son
raki Şii fakihleri tarafından da kabul gör
müştür. Onun, ilk dönem Şii düşüncesi
ne karşı tenkitçi olduğu kadar sentezci 
bir karakter taşıyan bu yaklaşımı, daha 
sonra talebesi Allame İbnü'l-Mutahhar 
el-Hilll tarafından devam ettirilmiştir. Şii 
medreselerinde önceleri Tusl'nin en-Ni
haye'si akutulurken daha sonra Muhak
kık'ın Şerfı'i'u'l-İsldm' ı onun yerini al
mış ve u lema üzerinde büyük bir tesir ic
ra etmiştir. 

Yaşadığı dönemin siyasi şartları, Hi lll'
nin Şii fıkıh ve düşüncesinde meydana ge
tirmek istediği değişiklikleri daha da ko
laylaştırmıştır. Moğollar'ın Sünni İslam'a 
karşı olan tepkisi Hilll'nin, İbnü'l-Mutah
har'ın ve Naslrüddln-i Tusl'nin de deste
ğiyle giderek artmış ve bu dönemde Şii 
düşüncesi Büveyhller devrindekine ben
zer bir canlılık kazanmıştır. Bu uygun or
tam sebebiyledir ki Büveyhller dönemin
de Şeyh Müfid, Şerif el-Murtaza ve Ebu 
Ca'fer et-Tusl gibi usuiT alimler tarafın
dan ortaya konan siyasi otoriteyle uzlaş
ma eğiliminin Muhakkık tarafından güç
lendirilerek devam ertirildiği görülür. 
Onun ortaya koyduğu bu uzlaşmacı tav
rı n yanı sıra ulemanın otoriter yapısını 
güçlendirme çabası da oldukça belirgin
dir. 

Muhakkık el-Hilll zekat ve humus gibi 
vergilerin toplanması, şer! cezaların uy
gulanması, gaybet döneminde cuma na
mazının kılınıp kılınmayacağı , ictihadın 

caiz olup olmadığı ve kısmen de haber-i 
vahidin dindeki konumunun ne olduğu 
gibi hususlarda selefieri olan Şii ulema
dan farklı görüşler ortaya koymuştur. Ona 
göre, gaybet döneminde imarnın temsil
cisi (naib-i am) olup fetva verme şartlarını 
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