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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-

MECLiSI, Muhammed Taki 

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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