
lanmadan önceki oturumda alınan karar
ların zabıtları imzalanır, ilgili nazır bulun
madıkça kendi dairesine ait evrak günde
me alınıp görüşülemezdi. Mazeretli olarak 
meclise katılamayan üyeler alınan karar
ların zabıtlarını imzalamak zorundaydı. 
Üyelerin mecliste fikir beyan edebilmeleri 
için sadrazamdan izin almaları gerekiyor
du. Meclis kararlarından önemlileri maz
batayla padişahın iradesine sunulur, ira
deye gerekolmayaniarsa Sadaret Mektu
bl Kalemi'nde kaleme alınan bir yazıyla 
ilgili makama bildirilerek i cra süreci baş

latılırdı. İstikraz akdi, savaş veya barış ka
rarı , sıkıyönetim ilanı. kara ve deniz kuv
vetlerinin tamamen veya kısmen teyak
kuza geçirilmesi veya cep h eye sevki, Mec
lis-i Umumi'nin kapalı olduğu dönemde 
geçici kanun çıkarılması. bütçe dışı ola
ğan üstü harcama yapılması, imtiyazat, 
mukavelat veya devlet daireleri için dü
zenleme yapılması , anlaşma hükümleri 
veya yabancı devletlerle ortaya çıkan siya
si sorunlar gibi konular mazbatayla, bun
ların dışındaki mühim hususlar sadraza
rnın tezkiresiyle padişahın onayına sunu
I urdu. 

iç tüzükte meclisin yazı işleri de düzen
lendi. Amedci müzakereleri zaptetmekle, 
sadaret mektupçusu müzakere edilecek 
evrakı okumak ve gündemi hazırlamakta; 
amedci yardımcısı ve birkaç katip mecli
sin yazı işlerini yürütmekle görevlendiril
di. Meclis zabıtnameleri Arnedi Kalemi'n
de saklanmakta, meclise havale edilen ev
rak, gerektiğinde kolayca bulunabilmesi 
için müteselsil numaratarla bir deftere 
kaydedilmekteydi. 

191 Z'de iç tüzük değiştirilerek mecli
sin ele alacağı husustarla yazı işleri yeni
den düzenlendi. Meclisin görüşeceği ko
nular genel siyasete dair meseleler. ana
yasa gereği vükelanın ortak sorumluluğu
nu gerektiren işler ve anayasa dışındaki 

diğer kanunların meclise yüklediği görev
ler olmak üzere üç grupta toplandı. Na
zırlar, ancak genel siyasete dair hususla
rın meclis gündemine alınmasını teklif 
edebilirdi. Ayrıca bunun gerekçelerini ve 
kendi mütalaalarını yazılı olarak sadare
te bildirmeleri lazımdı. Bu üç grubun dı

şında olup padişahın onayını gerektiren 
hususlar nazırlar, sadrazam ve padişahın 
ortak imzalarıyla yürürlüğe konur ve ilmi
yeye dair meseleler şeyhülislam vasıtasıy

la padişaha arzedilirdi. Meclis kararların
dan padişahın onayını gerektirenierin yine 
mazbatayla arzedilmesi ve düzenlenecek 
olan irade-i seniyye layihalarının meclis 
üyelerince imzalanması şartlı. 

Meclis, kuruluşundan 4 Kasım 19ZZ'de 
son sadrazam Ahmed Tevfik Paşa'nın is
tifa etmesine kadar varlığını ve faaliyet
lerini kesintisiz sürdürdü. Osmanlı devlet 
geleneğinde meclis halkla mabeyin, yani 
padişahlık makamı arasında bir perde va
zifesi görürdü. Diğer bir ifadeyle yöneti
min halkın hoşuna giden icraatları padi
şaha, başarısız uygulamaları ise meclise 
ve sadrazama hamledilir, böylece başarı
sız icraatlarda vekilierden biri veya birkaçı 
yahut sadrazam görevden alınarak padi
şaha gelebilecek tepkiler önlenmiş olur
du (Cevdet, IV. 151 ). 
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Muhammed Bakır b. Muhammed Takı 
b. Maksud Ali el-Meclisi 
(ö. 1110/ 1698-99 [?]) 

L 
Şii alim ve müellifi. 

_j 

1 037'de (1627) İsfahan 'da doğdu. Alla
me Meclisi ve Meclisl-i Sani olarak da bi
linir. Şah İsmail zamanında Lübnan'ın Ce
beliamil bölgesinden iran'a gelip yerleşen 
ve din ilimleriyle meşgul olan bir aileye 
mensuptur. Meclisi-i Evvel diye anılan 
babası Muhammed Taki dönemin alim
lerindendi. Dedesi, şiirleri ve güzel ko
nuşmasından dolayı meclislerde aranan, 
bu sebeple Meclisi mahlası ile tanınan 
Maksud Ali'dir. Muhammed Bakır baş
ta babası olmak üzere sayıları yirmi 
bire ulaşan alimlerden öğrenim gördü 
(Hüseyin en-Nuri , Il , 76-82; Kays Al-i 
Kays, lll, 485-487) . Tahsilini tamamladık-
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tan sonra ders verme ve eser yazma fa
aliyetine yöneldi, çok sayıda öğrenci ye
tiştirdi. Talebelerinde n kırk dokuzunun 
biyografısine yer veren bazı araştırmalar 
yanında (mesela b k. Hüseyin en-Nuri, ll, 
82-1 04; Kays Al -i Kays , lll, 488-492) ölü
münün 300. yılı münasebetiyle Seyyid Ah
med ei-Hüseynl tarafından yapılan bir ça
lışmada öğrencilerinin 274'e ulaştığı be
lirtilerek bunların biyografileri verilmiştir 
(TeUimi?etü 'l-'allame el-Meclisi, tür.yer.). 
Öğretim hayatının belli bir noktasına gel
diğinde ilminin bir muhasebesini yapan 
Meclisi. Kur'an'ın anlaşılabilmesi için en 
önemli kaynak olarak hadisleri ve özellikle 
imarnlara ait haberleri gördüğünden 
bunları tesbite ve incelemeye başladı. 
Eserlerini Arapça yanında daha çok Fars
ça yazan Meclisi'nin amacı, Hz. Peygam
ber'in ve imamların söz ve haberlerini 
Arapça bilmeyen geniş Şii halk tabakası
na ulaştırmaktı. 

Safevi şahlarından bilhassa Süleyman 
ve Hüseyin'le yakın ilişkiler kuran Meclisi, 
eserlerini ve özellikle Bil_ıarü '1-envar'ı te
lif ederken onlardan önemli ölçüde mali 
destek sağladı. Bundan dolayı adı geçen 
iki hükümdar için aşırıya kaçan övgü ifa
deleri kullandı (Hayatü 'l-~ulüb, ı. 3; Za
dü'l-me'ad, s. 2-3) ve eserlerinin bir kıs
mını onlara ith af etti. 1 098 ( 1686-87) yı
lında Şah Süleyman tarafından şeyhülis
lamlığa getirilen Meclisi, bütün işleri din 
adamlarına bırakan Hüseyin Şah'ın tahta 
geçmesiyle (ll 0611694-95) mollabaşı un
vanını aldı. Böylece en yüksek dini ve ilmi 
makama ulaşarak İsfahan'da cuma imam
lığı yaptı , bu görevde bulunduğu süre için
de hukuki dava ve muameleleri bizzat 
yürüttü. Bu arada kendisine karşı çıkan 
muhaliflerini bid'atçılık ve inançsızlıkla 
suçlayarak sindirrnek için gücünü ve nü
fuzunu kullanmaktan çekinmedi. Ancak 
Şii olmayanların devlet tarafından takibe 
uğraması halk arasında huzursuzluğa 

sebep oldu. Emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l
münker faaliyetlerini de yöneten Meclisi, 
tasavvufa karşı olması dolayısıyla bazı sG
filerle mücadelesi yanında İsfahan'daki 
H in du putlarının kırılması için emir verdi 
(ibn U sfOr el-Bahrani, s. 55; Hüseyin en
Nuri, ll , 17-20) . Hüseyin Şah zamanda 
bulunduğu dört yıllık görevi esnasında 
iran 'ın gerçek yöneticisi olarak Sünniler' e 
karşı oldukça sıkı bir dini politika ve baskı 
uygu tadı . Bu tutumu büyük ihtimalle Af
ganlılar'ın iran'ı istilasını ( 1135/1722-23) 

çabuklaştırmıştır. Meclisi, lfa]f]su'l-ya]sin 
adlı eserini Sünni kıyımının had safhaya 
ulaştığı bir dönemde kaleme aldı; burada 
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Ebu Bekir. ömer ve Osman'ın münafık, 
kfıfir ve Allah'ın lanetine müstahak kim
seler olduğunu ilan etti (s. 154-278,519, 
ayrıca bk. tür.yer.) .Şia'nın Ah bari grubuna 
hiçbir şekilde karşı çıkmadığı gibi Muham
med Emin Esterabadl'yi de zaman zaman 
övmekten geri kalmadı. Muhammed Ba
kır ei-Meclisl111 O ( 1698-99) veya ( lll ll 
1699-l 700) yılında İsfahan 'da vefat etti 
ve orada defnedildi. 

Özellikle Sünnilik ve kendi muhalifleri 
konusunda tçıassubu bir yana bırakılırsa 
Meclisi'nin gayretleri neticesinde İ snaa
şeriyye Şlası'nın kültürü ve hadis bilgisi 
önemli bir gelişme kaydetmiştir. Onun 
öğretileri idareciler ve Şii cemaati üzerin
de büyük etki meydana getirmiştir. Hü
kümdarlara yakınlığı dolayısıyla on ların 

hukukunu korumayı da ihmal etmeyen 
Meclisi, Şla toplumunun yöneticilerine 
karşı itaatli davranılması gerektiğini bil
hassa vurgulamıştır. Ona göre hüküm
ctariara itaat etmeyen gerçek anlamda 
Allah'a da itaat etmemiş sayılır, zira onla
rın kalpleri Allah'ın tasarrufundadır; za
lim olanlarına bile hürmet etmeli, zarar
larından kurtulmak için takıyyeye başvur
malıdır ('Aynü'l-/:ıayat, s. 560-567). Mec
lisi'nin i marnın gaybeti dolayısıyla kılına
mayan cuma namazlarını bizzat kıldır
mış olması büyük ihtimalle hükümdarlar 
hakkındaki bu düşüncesine dayanmak
tadır. Cuma namazı konusundaki uygu
laması çağdaşlarından Abdülhay Kaşanl 
tarafından eleştiriimiş (Han sari, Il, 131). 
Mlr Levhl de onu bazı hadislerin anlamını 
değiştirmekle itharn etmiştir. Meclisi'den 
sonra öğretilerini uygulayan önemli alim
ler arasında Şeyh M urtaza Ensarl hüküm
ctariara karşı gerekli kurallara uyan. Aga-yı 
Necefı diye bilinen Muhammed Taki İsfa
hanl de İran'daki dini azınlıklar üzerinde 
baskı uygulayanlara örnek olarak göste
rilmektedir. 

Eserleri. 1.Bil;ıarü'J-envar. Meclisi'ye 
asıl şöhretini sağlayan en önemli çalışma
sı olup Şii-İmam! rivayetlerin tamamını 
içeren Arapça bir kitaptır. 400 civarında 
Şii eserinden yararlanılarak kaleme alı
nan ve birçok Sünni alimin eserine de atıf
lar yapılan Bil;arü '1-envar XIII. (XIX.) 

yüzyıl başlarından itibaren basıtmaya 
başlanmış ve üzerinde muhtelif çalışma
lar yapılmıştır. z. Mir'atü'l-'u~ül ii şerl;i 
a{J.bdri ali'r-resul. Küleynl'nin el-Kafi 
adlı eserinin usul, füru veravza bölümle
rinin şerhidir. el-Kafi şerhleri içinde en 
iyilerinden sayılan eser taş baskısından 
sonra (Tahran, ts.) Murtaza ei-Askerl'nin 

254 

mukaddimesiyle birlikte neşredilmiş (Tah
ran 140!11981). ardından Ali ei-Ahundi'
nin tashihiyle yayımlanmıştır (Tahran 
1409) 3. el-İ'ti~adat (nşr. Mehdi er-Re
ciH, isfahan 1409). 4. 'A~a'idü'l-İsldm . 
Salim el-Kazım! ei-Bağdadl tarafından 
şerhedilip yayımlanmıştır (baskı yeri yok. 
Darü'l-hidaye, 1993) . s. f:Ia~~u'l ya~in. 
Tevhid, nübüwet, imamet, adi ve mead 
konularını içeren 31.000 beyitlik Farsça 
bireserdir(Tahran 1241, 1248, 1259, 1305). 
6. Kitabü 'l-Beda'. Son kısmı Bil;arü'l
envar'a aktarılan bu çalışma Şia'daki be
da inancıyla ilgilidir (Aga Büzürg-i Tahra
n!, lll, 54). 7. Rec'at. On ikinci imam Mu
hammed el-Mehdi ei-Muntazar'ın geri 
dönüp dünyayı ıslah edeceği inancını iş

leyen eseri bir mukaddime ilavesi, tashih 
ve haşiyelerle birlikte Ebu Zer Bldar neş
retmiştir (Tahran 1367 hş./1988). B. Me
lazü'l-a{J.yar ii fehmi Tehg,ibi'l-a{J.bdr. 
Ebu Ca'fer et-Tusi'nin ahkam hadislerini 
ihtiva eden Teh?,ibü'l-al;kdm adlı eseri 
üzerine yazılmış so.ooo beyitlik bir şerh 
olup Mehdi er-Recai tarafından yayımlan
mıştır (Kum 1406/1985-86) 9. Zadü'l
me'ad. Sünnet olarak kabul edilen hu
susları ele alan ve pek çok baskısı yapılan 

1 S.OOO beyitlik bir eserdir (baskıları için 
bk. Hanbaba, 11. 2740-2743) 10. f:Iudud 
ve Kışaş ve Diyat (Kum. ts.). 11. Tul;fe
tü 'z-za'ir. Ziyaret mahalleri ve ziyaret 
adabını on iki babda anlatan Farsça bir 
eserdir(Tahran 1261,1273,1274,1281, 
1300, 1312, 1313, 1314). 12. Ecvibetü'l
mesa'ili'l-Hindiyye. Meclisi'nin, kardeşi 
Abdullah b. Muhammed Taki'nin Hindis
tan'dan gönderdiği sorulara verdiği ce
vapları ihtiva eder (nşr. Mehdi er-Recai, 
Kum 1411 ). 13. 'Aynü'l-J:ıaydt. Hz. Pey
gamber'in Ebu Zer ei-Gıfarl'ye vasiyetinin 
Farsça şerhi olup çok sayıda baskısı vardır 
(Leknev 1268, 1304; Tahran 1278, 1280, 
1373, 1376). Eserin müellif tarafından 
nazma çeki lmiş3000 beyitlikMişkatü'l

envar adlı muhtasarı da yayımlanmıştır 
(Tebriz 1308; Bombay-Tahran 1311 ). 14. 
J:Iayatü'l-~JQb. Peygamberler ve imam
ların tarihiyle ilgili üç ciltlik bir eserdir 
(Tebriz ı24ı, ı307; Tahran ı26ı, 1290, 
1303, ı 3 ı 3, ı 321; diğer baskıları için bk. 
Hanbaba, ıı. ı827-l829). Kitabın ResGl-i 
Ekrem'in hayatını anlatan cildini J. L. 
Merrick The Life and Religion of Mu
hammed ad ıyla İngilizce'ye çevirerek 
neşretmiştir (Boston ı 850). Bu tercüme
nin bazı tashihlerle tıpkı basımını Zahra 
Trust gerçekleştirmiştir (Teksas -San An

ton i o, 1982). 15. Teg,kiretü'l-e'imme ya 

E'imme-i Ma'şumin. Hz. Peygamber'in 
ve Fatıma'nın kısa biyografileriyle on iki 
imarnın hayat hikayesini içeren bu Farsça 
eser Neşr-i Mevlana serisi içinde yayım
lanmıştır (Tahran. ts.). 16. Cila'ü 'l-'uyun. 
Masum i mamların uğradığı felaketleri 
masumların sayısına uygun olarak on dört 
babda anlatan bir eserdir (Tahran 1240, 
ı 262, 1276; Necef 1353, diğer baskıları için 
bk. Hanbaba, II, 1567-1568). 17. ŞerJ:ıu 
Nehci'l-beldga. BiJ:ıdrü 'l-envdr'dan alı

narak Ali Ensariyan tarafından düzenlen
miştir (Tahran ı4081!988; Meclisi'nin bu 
eserleri ve diğer çalışmaları hakkında ge
niş bilgi için bk. Muhammed b. Ali el-Er
deblll el-Garavl, II, 78-79; Hüseyin en
Nuri, II. 37-53; Kays Al-i Kays, III, 494-
512; Ali b. Ahmed er-Reştl, sy. 38 1 I 341]. 
S . 203-210) . 

Meclisi'nin eserleri. gerek kendi haya
tında gerekse sonraki dönemlerde Şii 
alimleri tarafından eleştirilmiştir. Eleştiri 

konularından biri çelişkili rivayetlere yer 
vermesidir. Müellif kitaplarında sahih ri
vayetleri sahih olmayandan ayırmayı ih
mal etmiş yahut bunu okuyucuya bırak

mış. konuyla ilgili görüşlerini belirtme
miş, bazı haberlerin mezhebe muhalif ol
duğunu, itibar edilmemesi gerektiğin i 

söylemekle yetinmiştir. Birbirine aykırı 

rivayetleri tevcih veya te'vil eden yahut 
aralarındaki zıtlığı gidermeyi amaçlayan 
ifadelerle hadis veya haberin sıhhati ve 
kabulü için verilen bilgiler kendisine ait 
değildir. Eserlerinin sayı bakımından çok 
olm ası müellife bir üstünlük ve şöhret 
sağlamışsa da çalışmaları düzenlenmeye 
muhtaçtır. Müellifin, kitaplarına doğru 
yanlış her şeyi alması, açıklamalarının ço
ğunun aceleye gelip faydasız ve şüpheye 
düşürücü nitelikte olması çalışmalarının 
değerini düşürmektedir. Meclisi hakkın
da Şia'nın mübalağalı ifade ve övgüleri
nin de bir çeşit taassuba dayandığı kabul 
edilmektedir (A'yanü'ş-Şi'a, IX, ı83) . Mü
ellifin düşüncelerinde tutarsız olduğu id
diaları yanında (Ma'sum Ali Şah, I, 279 
vd.) kitaplarında masum insanları aşağı
laması sebebiyle Şia'nın imarnet anlayı

şına güvenin kalmayacağı da belirtilmiştir 
(Ali Şeriati, s. ı56 ). 
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MECLiSi, Muhammed Taki 
(~i ._;RJ~) 

Muhammed Takı b. Maksud Ali 
el-Meclisi-i Ewel el-İsfahani el-Amili 

(ö. 1070/ 1659) 

Şii alim ve müellifi. 
_j 

1003 (1594) yılında İsfahan'da dünyaya 
geldi. Doğum yerine nisbetle İsfahanl, aile 
büyüklerinin geldiği bölgeye izfıfeten 
Arnili diye anılır. insanlarla kolay anlaşıp 
çevresinde sohbetler gerçekleştirildiği için 
Meclisi lakabıyla meşhur olmuş , soyun
dan gelenler de aynı lakapla zikredilmiş
tir (Abbas ei-Kumm\', lll , ı 51) Şla'nın en 
hacimli hadis kaynağı BiJ:ıarü'l-envar'ın 
müellifı oğlu Muhammed el-Bakır'dan ay
rılması için kendisine Meclisi-i Ewel de
nilmiştir. İlimle meşgul olan bir aileden 
gelmektedir. Soyu baba tarafından lfil
yetü'l-evliyô.' adlı eserin müellifi Ebu 
Nuaym ei-İsfahanl'ye, anne tarafından 
Cebeliamil'in büyük müctehidlerinden 
Derviş Muhammed b. Hasan el-Amill'ye 
dayanır. 

Meclisi başta Bahaeddin el-Amm. Ab
dullah et-Tüster\' ve İshak el-Esterabadl 
olmak üzere devrin önde gelen alimlerin
den ders aldı. Kısa zamanda tefsir, hadis, 
fıkıh ve rica! gibi alanlarda yetişerek dö-

nemin seçkin simalarından biri haline gel
di (HansarT, ll, 120). Hayatını genellikle ye
tiştiği muhitte geçiren Meclisi zaman za
man Küfe, Meşhed. Kerbela gibi Şla mer
kezlerine seyahat etti. 

İl mi faaliyetleri yanında devlet idareci
lerine de yakın olmaya çalışan Meclisi, 
özellikle Safevi Hükümdan Şah IL Abbas 
ile iyi münasebetler kurarakyazdığı eseri 
ona ithaf etti (aş. bk). Onun kaynaklarda 
belirtilen en önemli özelliklerden biri İs
fahan 'da cuma imamlığı vazifesine ge
tirilmiş olmasıdır. Bu görev kendisine 
hacası Bahaeddin ei-Amili'nin vefatının 
ardından verildiğine göre göreve başla
ma tarihi 1031 (1622) yılından sonra ol
malıdır. 

Hayatının önemli bölümünü Hz. Pey
gamber'den ve on iki imamdan nakledi
len rivayetleri derlerneye ve eser telifine 
ayıran Meclisi İsfahan'da vefat etti. Kay
naklarda. çocukları arasında hadis derle
me yolunda babasının izini takip eden ve 
zamanla onu çok aşarak Şla'nın en büyük 
hadis külfiyatını meydana getiren Mu
hammed Bakır el-Meclisi ile kızlarından 
Muhammed Salih ei-Mazenderani'nin 
eşi bilhassa zikredilmektedir (a.g.e., ll, 

ı ı8) . 

Meclisi tefsir. fıkıh ve tasawuf gibi ilim
lerle meşgul olmuşsa da onun yoğunlaş
tığı temel alan hadis ilmi olmuştur. Kay
naklarda kendisinden Safeviler dönemin
de imamlardan nakledilen rivayetleri neş
reden ilk alim olarak söz edilir. Meclisi ri
vayetleri derlemekle kalmamış. bunların 

halka yansımasma da büyük önem ver
miştir. Şia'nın dört temel hadis külliya
tından ikisine dair yazdığı şerhlerle de bu
nu göstermiştir. Şii geleneğinde iki ayrı 
eka! olarak gelişen Ahbari ve UsOii ayırı
mından ilkine mensup olan Meclisi, Kur
'an 'ın ancak imamlardan nakledilen riva
yetlerle (ahbar) anlaşılabileceğini, imamla
rın yaşadıkları dönemde olduğu gibi gay
bet döneminde de kendilerinden menkul 
haberlerin yeterli olacağını , akli istidlal
lere dayalı ictihadlara gerek olmadığını 
belirtmiştir (Uyar. s. 226). Tasawufa da 
ilgi duyan ve Teşvi]su 's-sô.likin adlı bir 
eser yazan Meclisi diğer bazı kitaplarında 
da tasavvufi yorumlara yer vermiş. birta
kım men kı be. keramet ve rüyalardan söz 
etmiştir. Onun özellikleLevamic adlı ese
rinde sQfi motifler üzerinde durulmakta
dır. Ancak tasawufu sapıklık olarak gö
ren oğlu Muhammed el-Bakır babasının 
tasawuftan uzak olduğunu iddia etmiş . 

onun görünüşte tasawufa yakın olma-
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sının tasawufu benimsernesinden değil 
sOfiliğ i daha yakından tanıyıp yanlış ta
raflarını eleştirme amacından kaynak
landığını ileri sürmüştür {İbn UsfGr ei
Bahranl, s. 60). 

Eserleri. 1. el-Levô.mi'u'l-Jsudsiyye. 
Şla'nın dört temel hadis külliyatından biri 
olan İbn Babeveyh Şeyh SadOk'un Men 
la yaJ:ıçluruhü'l-fa]sih adlı eserinin Fars
ça şerhidir. Meclisi bu çalışmayı Sahibkı
ran lakabıyla da anılan Şah Abbas'a ithaf 
etmiş ve ismini Levô.mi'u Şô.J:ıib]sırô.ni 
şeklinde değiştirmiştir (Tahran ı 324. 

muhtevas ı venüshaları içi n bk. Aga Bü
zürg-i Tahran\', XVIII . 368-369). z. Ravza
tü'l-mütta]sin. Bir önceki eserin Arapça 
versiyon udur. Meclisi bu şerhte yer yer 
hadislerin isnad ve sıhhati hakkında da 
bilgi vermiştir (a.g.e., Xl. 302-303) 3.lfa
di]satü'l-mütte]sin ii ma'rifeti aJ:ıkô.
mi'd-din li'rtiJsa'i me'ô.rici'l-ya]sin . Fars
ça bir risale olup taharet. namaz. zekat ve 
humus. oruç. hac ve ziyaretler olmak 
üzere beş bölüm halinde düzenlenmiştir 
(Hindistan I 265). 4. el-Erba'Cın J:ıadi§en 

(İran ı 3 ı 9; a.g.e., l, 413). S. İJ:ıyfı'ü'l-eJ:ıcl
di§. Ebu Ca'fer et-TOsi'nin Kütüb-i Er
ba'a'dan biri olan Teh?,ibü'l-aJ:ıkam adlı 
eserinin şerhidir (a.g. e., 1, 307). 6. Teş
vilsu 's-sô.likin. Tasawufi mahiyette bir 
eserdir (İran 13 ı I ; Tebriz 1333 hş.) . 1.lfu

Jsil]su'l-vô.lideyn. 1046 ( 1636) yılında ka
leme alınmış küçük hacim li Farsça bir ça
lışmadır (Abdullah Efendi ei-İsfahan\', V. 
47) . Kaynaklarda bunlardan başka Kita
bü'r-Raçla', Kitô.b fi'r-ricô.I, Risfıle fi'l
me]sadir, ŞerJ:ı <alô. J:ıadi§i Hemmô.m ii 
şıfô.ti'l-mü'min gibi eserler de Meclisi'ye 
izfıfe edilmektedir (Hansari, 11. ı l9-ı20; 

Tebriz\', V, 200-201) . 
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