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dir (meselâ bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 513; He-
diyyetü’l-£ârifîn, I, 737; Tehâfütü’l-felâsife
[trc. Recep Duran], tercüme edenin giriþi,
s. XIX).

Eserleri. 1. Tehâfütü’l- felâsife. Kaynak-
larda adý Kitâbü’×-¬üÅr (e×-¬eÅîre) ola-
rak da geçen bu çalýþma müellife þöhret
kazandýran eseridir. Tûsî mukaddimede
eserini e×-¬üÅr diye adlandýrmýþtýr. Kitap-
ta Gazzâlî’ye ait Tehâfüt’ün içerdiði yirmi
mesele ayný adlarla sýralanmýþtýr. Çeþitli
yazmalarý bulunan eserin (Tehâfütü’l-felâ-
sife [trc. Recep Duran], tercüme edenin gi-
riþi, s. XVI) bilinen ilk baskýsý e×-¬eÅîre
fi’l-mu¼âkeme beyne kitâbey Tehâfü-
ti’l-felâsife li’l-øazzâlî ve’l-¼ükemâßi
li’bni Rüþd adýyla yapýlmýþ (Haydarâbâd
1317), ayrýca Tehâfütü’l-felâsife ismiyle
yayýmlanmýþtýr (nþr. Rýzâ Saâde, Beyrut
1403/1983, 1990). Recep Duran kitap üze-
rine doktora tezi hazýrlamýþ ve eseri ter-
cüme etmiþtir (bk. bibl.). 2. ¥âþiye £alâ
Þer¼i’l-Mevâšýf. Seyyid Þerîf el-Cürcânî’-
nin Þer¼u’l-Mevâšýf adlý eserinin ilim ba-
hisleri üzerine yazýlmýþtýr (Süleymaniye
Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1438, nr. 2119).
3. ¥âþiye £ale’t-Telvî¼. Sadrüþþerîa Ubey-
dullah b. Mes‘ûd’un Tenš¢¼u’l-u½ûl’üne
Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin yazdýðý et-Tel-
vî¼ ilâ keþfi ¼ašåßišý’t-Tenš¢h adlý þerhin
(Ýstanbul 1865; nþr. Muhammed Adnân
Dervîþ, Beyrut 1419/1998) bazý konularý için
yapýlmýþ bir hâþiyedir (Süleymaniye Ktp.,
Cârullah Efendi, nr. 1438; Dârülmesnevî,
nr. 93; Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, nr. 928; Tire Ýlçe Halk Ktp., Necip
Paþa, nr. 199). 4. ¥âþiye £alâ Þer¼i MuÅ-
ta½ari’l-Müntehâ. Ýbnü’l-Hâcib’in MuÅta-
½arü’l-Müntehe’s-sûl ve’l-emel’ine Adu-
düddin el-Îcî tarafýndan yazýlan Þer¼u
MuÅta½ari’l-Müntehâ adlý þerhin (Ýstan-
bul 1307-1310, 1317; Bulak 1316-1317;
Beyrut 2000) kýsmî hâþiyesidir (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2087). 5.
¥âþiye £alâ ¥âþiyeti’s-Seyyid Þerîf £alâ
Þer¼i MuÅta½ari’l-Müntehâ. Yine Adu-
düddin el-Îcî’nin þerhine Seyyid Þerîf el-
Cürcânî’nin kaleme aldýðý ¥âþiye £alâ Þer-
¼i MuÅta½ari’l-Müntehâ adlý hâþiyenin
(Bulak 1316) kýsmî hâþiyesidir (Süleyma-
niye Ktp., Hamidiye, nr. 2087). Kaynaklar-
da Alâeddin et-Tûsî’nin, Adudüddin el-Îcî’-
nin el-£Ašåßidü’l-£AŠuŠiyye’sine Devvâ-
nî’nin yazdýðý þerhe, Zemahþerî’nin el-
Keþþâf’ýnýn baþ tarafýna (Fâtiha ile Bakara’-
nýn ilk yirmi beþ âyetine), Seyyid Þerîf el-Cür-
cânî’nin ¥âþiye £ale’l-Keþþâf’ýna (Beyrut,
ts.), Sirâceddin el-Urmevî’nin Me¹âli£u’l-
envâr fi’l-man¹ýš’ýna Kutbüddin er-Râzî
tarafýndan Levâmi£u’l-esrâr þer¼u Me-

¹âli£i’l-envâr adýyla yazýlan þerhe (Hin-
distan 1271; Ýstanbul 1303, 1310; Tahran
1314) hâþiyeler kaleme aldýðý; ayrýca Sirâ-
ceddin el-Urmevî’nin Me¹âli£u’l-envâr fi’l-
man¹ýš adlý eserine Farsça bir þerh yaz-
dýðý zikredilmektedir (Taþköprizâde, s. 100;
Keþfü’¾-¾unûn, II, 1144, 1479, 1892; Hediy-
yetü’l-£ârifîn, I, 737).
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Ebû Ca‘fer Muhammed
b. el-Hasen b. Alî et-Tûsî

(ö. 460/1067)

Ýmâmiyye Þîasý’na mensup
çok yönlü âlim.

˜ ™

385 Ramazanýnda (Ekim 995) Horasan’ýn
Tûs þehrinde doðdu. Horasan’da yirmi üç
yaþýna kadar geçen yýllarý ile ailesi ve eði-
timi hakkýnda fazla bilgi yoktur; kendisi
de otobiyografisinde (el-Fihrist, s. 192-194)
bu konuda yeterli bilgi vermemiþtir. Ýlk
bilgileri Tûs’ta Ýmâmiyye’ye mensup ho-
calardan aldý. Çevrede Sünnîliðin hâkim
olmasý dolayýsýyla bazý Sünnî hocalarýn
derslerine devam etti. Öðrenimini bü-
yük ihtimalle Tûs yakýnlarýnda yeni ku-
rulan Meþhed’de sürdürdü. 408 (1017)
yýlýnda halkýnýn çoðunluðu Þâfiî mezhe-
bine mensup bulunan Horasan’dan ayrý-
larak ömrünün büyük kýsmýný geçireceði,
Þiî Büveyhîler’in hüküm sürdüðü Baðdat’a
gitti. Hüseyin b. Ubeydullah el-Gadâirî,
Ebü’l-Hasan b. Ebû Cûd, Ahmed b. Mu-
hammed b. Mûsâ el-Ahvâzî ve Ebû Ab-
dullah Ýbn Abdûn gibi dönemin ileri gelen
âlimlerinden ders aldý (hocalarý için ayrý-

þahýn bu davranýþýnýn Tûsî’yi son derece
memnun ettiði belirtilir. Daha sonra ya-
kýndaki bir medresede Molla Abdülkerim
Efendi’nin dersini dinlemek isteyen sul-
tan veziri ve Tûsî ile birlikte onun medre-
sesine gitti, fakat derse hazýrlanmayan
Abdülkerim’in affýný dilemesi sultanýn ho-
þuna gitmedi. Bu durum Tûsî’nin Fâtih
nezdindeki itibarýnýn daha da artmasýna
vesile oldu. Ardýndan padiþah Tûsî’yi baba-
sýnýn Edirne’de kurduðu medreseye 100
akçe yevmiye ile tayin etti.

Aklî ilimlere ve felsefeye ilgi duyan Fâ-
tih Sultan Mehmed, Alâeddin et-Tûsî ile
dönemin tanýnmýþ âlimlerinden Hocazâde
Muslihuddin Efendi’den Gazzâlî’nin Tehâ-
fütü’l-felâsife’si tarzýnda bir eser kaleme
almalarýný, Gazzâlî ile filozoflarýn görüþleri
arasýnda karþýlaþtýrma yaparak her iki ta-
rafýn düþüncesini deðerlendirmelerini is-
tedi (Tehâfütü’l-felâsife [trc. Recep Duran],
tercüme edenin giriþi, s. XV-XVII). Hocazâ-
de dört ay gibi kýsa bir süre içinde eseri-
ni tamamlamasýna raðmen, Tûsî çalýþma-
sýný altý ayda tamamlayýp sultana takdim
etti. Hükümdar iki eseri de inceletti. Gelen
beyanlar neticesinde iki müellifi 10.000’er
akçe ile taltif etmesine raðmen eseri da-
ha çok beðenilen Hocazâde’ye hil‘at veya
binek vererek ayrýca mükâfatlandýrdý. Ho-
cazâde’nin kendisinden üstün görülmesin-
den rahatsýz olduðu anlaþýlan Alâeddin et-
Tûsî bir süre sonra Osmanlý ülkesinden ay-
rýlýp memleketine doðru yola çýktý. Teb-
riz’e ulaþtýðýnda eski öðrencilerinden Ab-
dullah-ý Ýlâhî ile karþýlaþtýðý, yanýnda kaldý-
ðý ve onun tarafýndan teselli edildiði nak-
ledilir. Tûsî, daha sonra Semerkant’a gi-
derek burada Hâce Ubeydullah Ahrâr’ýn
halkasýna dahil oldu. Telif faaliyetleri ya-
nýnda birçok talebe yetiþtirdi. Eþrefoðlu
Rûmî ile Dimetokalý Þeyh Niyâzî Þücâüd-
din Ýlyas önde gelen talebelerindendir. Ay-
rýca Mevlâ Ýbnü’l-Eþref, Vezîriâzam Kara-
mânî Mehmed Paþa, Hayâlî, Hatibzâde
Muhyiddin Efendi, Sinân-ý Acemî, Ispar-
talý Mevlâ Abdülkadir, Molla Abdülkerim
Efendi, Ali el-Fenârî, Simavlý Abdullah-ý Ýlâ-
hî, Akþemseddin’in büyük oðlu Þeyh Ab-
dullah kaynaklarda ismi belirtilen öðren-
cilerindendir. Tûsî’nin ölümü için Þemsed-
din Sâmi’nin verdiði 860 (1456) (Kåmû-
sü’l-a‘lâm, IV, 3170) ve Serkîs’in kaydettiði
885 (1480) tarihleri kaynaklarda geçme-
mektedir. Bazý eserlerde onun 877 (1472-
73) yýlýnda vefat ettiði belirtilmektedir (Sü-
yûtî, s. 132; Ýbn Ýyâs, III, 88). Ancak kendi
çaðdaþý olan müelliflerle günümüzde Tû-
sî üzerinde çalýþma yapanlarýn çoðu onun
887 (1482) yýlýnda öldüðünü kaydetmekte-

TÛSÎ, Ebû Ca‘fer

41. CÝLT 5. FASÝKÜL (256) 4. Forma / 1. Kontrol
29 Haziran 2011



434

TÛSÎ, Ebû Ca‘fer

vam eden karýþýklýklar ve fitneler netice-
sinde evi, kütüphanesi ve halifenin verdiði
ders kürsüsü yaðmalanýp yakýldý; kendisi
de Necef’e sýðýnmak zorunda kaldý (448/
1056). Ondan ilim öðrenmek isteyen pek
çok kiþi de Necef’e gelip yerleþti. Böylece
Necef önemli bir ilim merkezi haline gel-
di. Hayatýnýn sonuna kadar kaldýðý Necef’-
te kendisinden sonra ilmî halefi sayýlan oð-
lu Ebû Ali Hasan baþta olmak üzere Süley-
man eþ-Þehreþtî, Þeyh Sadûk’un yeðeni
Hasan b. Hüseyin b. Bâbeveyh ve torunu
Ýshak b. Muhammed el-Kummî, Ýbn Þeh-
râþûb’un dedesi Þehrâþûb el-Mâzenderâ-
nî ve Ýbn Fettâl en-Nîsâbûrî gibi sýnýrlý sa-
yýdaki öðrenci grubuna ders verdi, bu ara-
da eser yazmayý sürdürdü. 22 Muharrem
460 (2 Aralýk 1067) tarihinde vefat etti ve
Necef’te defnedildi.

Eserleri. Ebû Ca‘fer et-Tûsî’nin sayýsý el-
liyi aþan teliflerinden kýrk üçünün ismi
onun el-Fihrist adlý eserinde kendisi ta-
rafýndan kaydedilmiþtir (s. 192-194), En
çok bilinen ve yayýmlanan eserleri þunlar-
dýr. A) Tefsir. et-Tibyân fî tefsîri’l-Æurßân.
Klasik dönem Ýmâmiyye Þîasý’nýn en önem-
li tefsirlerinden biri kabul edilir. Eserde ba-
zý durumlarda rivayetlere yer verilmekle
birlikte dirâyet yöntemi kullanýlarak istid-
lâllerde bulunulmuþ, kýraat, meânî ve i‘rab
meselelerine temas edilmiþ, müteþâbih
âyetler üzerinde durulmuþ, Cebriyye, Mü-
þebbihe ve Mücessime gibi gruplarýn gö-
rüþleri eleþtirilmiþ, dinî hükümlerin usul ve
fürûu hakkýnda açýklamalar yapýlmýþtýr. et-
Tibyân, Ali b. Þîrâzî’nin tashihiyle iki cilt
olarak (Tahran 1364/1945), Âga Büzürg-i
Tahrânî’nin takdimi ve Ahmed Habîb Ka-
sîr el-Âmilî’nin tahkikiyle on cilt halinde
(Necef 1957-1965; Beyrut, ts., [Dârü ih-
yâi’t-türâsi’l-Arabî]) yayýmlanmýþ, müelli-
fin çaðdaþlarýndan Ýbn Ýdrîs Muhammed
b. Ahmed el-Ýclî ve Ebû Abdullah Hârûn
tarafýndan MuÅta½arü’t-Tibyân adýyla ih-
tisar edilmiþtir. Þiî müfessiri Tabersî Mec-
ma£u’l-beyân’ýný kaleme alýrken Tibyân’ýn
kendisi için örnek teþkil ettiðini belirtmek-
le beraber eserin dilini ve tertibini eleþtir-
miþtir (bk. MECMAU’l-BEYÂN).

B) Hadis. 1. Teh×îbü’l-a¼kâm (fî þer-
¼i’l-Mušni£a). Ýmâmiyye’nin “kütüb-i er-
baa” diye adlandýrýlan dört temel hadis ki-
tabýnýn üçüncüsüdür. Müellifin hocasý
Þeyh Müfîd’in er-Risâletü’l-mušni£a ad-
lý fýkýh kitabý esas alýnarak ilgili konulara
ait 13.590 hadisin derlenip þerhedilmesiy-
le meydana gelen eser Tahran (I-II, 1316-
1318), Necef (I-IX, 1377-1382) ve Beyrut’-
ta (I-X, 1401/1981) basýlmýþ, üzerine çok
sayýda þerh ve hâþiye yazýlmýþtýr (bk. KÜ-

TÜB-i ERBAA). 2. el-Ýstib½âr (fî me’Åtüli-
fe mine’l-aÅbâr). Bir önceki eserin muhta-
sarý olup yaklaþýk 5500 hadis ihtiva eden
eser kütüb-i erbaanýn dördüncüsünü teþ-
kil etmektedir (Leknev 1307/1889; Tahran
1317, 1363; I-IV, Necef 1375-1376; Beyrut
1390; nþr. Hasan el-Harsân, Tahran 1390,
1395). 3. Emâli’þ-ÞeyÅ e¹-ªûsî. Daha çok
müellifin sünnetle ilgili imlâlarýný ihtiva
eden iki ciltlik bir eserdir ve Muhammed
Sâdýk Bahrülulûm’un bir mukaddimesiyle
yayýmlanmýþtýr (Necef 1964; Beyrut 1401;
Meþhed 1410/1990; Kum 1414/1994).

C) Kelâm. 1. Temhîdü’l-u½ûl fî £ilmi’l-
kelâm. Hocasý Þerîf el-Murtazâ’nýn Cüme-
lü’l-£ilm ve’l-£amel adlý Þîa akaidine dair
esaslarla birlikte bazý fýkhî konularýn da ele
alýndýðý eserinin hacimli þerhidir (nþr. Ab-
dülmuhsin Dînî, Tahran 1358 hþ./1980,
1983). 2. el-Ýštisâd* fîmâ yete£allašu
bi’l-i£tišåd. Müellifin Temhîdü’l-u½ûl’ü-
nün muhtasarýdýr. Eserde ilim, amel, tev-
hid, adl, va‘d, vaîd, nübüvvet, imâmet ve
þer‘î ibadetler gibi konular ele alýnmakta-
dýr. Ýmâmet bahsi hariç Mu‘tezilî anlayýþýn
Þîa akaidine yansýdýðýný ortaya koyan eser
el-Ýšti½âd fîmâ yete£allašu bi’l-i£tišåd
adýyla yayýmlanmýþtýr (Necef 1399/1979;
Beyrut 1406). 3. TelÅî½ü’þ-Þâfî. Þerîf el-
Murtazâ’nýn, hocasý Kadî Abdülcebbâr’ýn
el-Mu³nî adlý eserinin imâmetle ilgili ký-
sýmlarýna reddiye mahiyetinde yazdýðý eþ-
Þâfî fi’l-imâme’sinin muhtasarýdýr (Tah-
ran 1302/1884; I-IV, nþr. Bahrülulûm Hü-
seyin b. Muhammed Taký, Necef 1963-
1965). 4. Kitâbü’l-øaybe. On ikinci ima-
mýn 260 (874) yýlýndan itibaren baþlayan
küçük ve büyük gaybet dönemlerini, ilk
dönemde görevlendirilen sefirleri ve imam-
dan onlara gelen tevký‘leri ele alan bir eser-
dir (nþr. Muhammed b. Hasan et-Tebrîzî,
Tebriz 1324/1906; nþr. Âga Büzürg-i Tah-
rânî, Necef 1385/1966; nþr. Ali Ahmed en-
Nâsýh, Kum 1990; nþr. Ýbâdullah et-Tah-
rânî – Ali Ahmed en-Nâsýh, Kum 1411; Bey-
rut 2008).

D) Fýkýh. 1. el-£Udde fî u½ûli’l-fýšh (£Ud-
detü’l-u½ûl). Kitapta yazýldýðý döneme ka-
dar tartýþýlan hemen bütün usul mesele-
leri ele alýnmýþ ve farklý mezhep görüþleri-
ne yer verilmiþtir (Bombay 1312/1894; Tah-
ran 1314/1896; nþr. Necef Mehdî, Necef
1403/1983 [Müessesetü Âli’l-beyt]; el-£Ud-
de fî u½ûli’l-fýšh, nþr. Muhammed Rýzâ el-
Ensârî el-Kummî, Kum 1417). 2. el-Meb-
sû¹ fi’l-fýšh. Ýmâmiyye fýkhýnýn fer‘î hü-
kümleriyle ilgili olan kitap Tûsî’nin son
eserlerindendir. Müellifin en-Nihâye’sin-
de özet þeklinde verilen pek çok mesele bu-
rada geniþçe iþlenir. Eser tahkik edilerek

ca bk. Akhtar, s. 207-211). Burada Ýmâmiy-
ye fýkhýnýn yaný sýra Þâfiî fýkhýný da öðren-
di, özellikle Mu‘tezile düþüncesine yakýn
olan Þeyh Müfîd’den ders gördü. Kýsa sü-
rede hocasýnýn önde gelen talebeleri ara-
sýna girmeyi baþardý. Müfîd’in 413 (1022)
yýlýnda ölümü üzerine onun talebelerinden
Þerîf el-Murtazâ’nýn derslerine devam et-
ti. Kendisini takdir eden hocasý yetiþmesi
için gerekli ilgiyi gösterdi ve ihtiyaçlarýný
karþýlamasýnda yardýmcý oldu. Tûsî, zaman
içinde Þerîf el-Murtazâ’nýn düþünce ve me-
toduna vâkýf olup bir anlamda onu gele-
ceðe taþýyacak halefi seviyesine ulaþtý. Yir-
mi üç yýl boyunca çalýþmalarýný beraber
sürdürdüðü hocasý henüz hayatta iken
önemli eserlerini yazmaya ve çeþitli belde-
lerden gelen mektuplarý cevaplandýrma-
ya yöneldi. Þerîf el-Murtazâ’nýn 436 (1044)
yýlýnda ölümünün ardýndan, Þeyh Müfîd’in
eski öðrencilerinden Ahmed b. Ali en-Ne-
câþî ve Muhammed el-Kerâcekî gibi önem-
li âlimler henüz hayatta iken Þeyh Müfîd ile
Þerîf el-Murtazâ’nýn ilmî silsilesi ve teme-
lini attýklarý Usûlî düþüncesi Tûsî ile tem-
sil edilmeye ve kendisi “Þeyhü’t-tâife” un-
vanýyla anýlmaya baþlandý. Bu unvan da-
ha sonra Nasîrüddîn-i Tûsî ile karýþtýrýlma-
masý için Þîa tarafýndan özellikle kullanýla-
caktýr. Tûsî’nin Baðdat’ýn Kerh semtinde-
ki evi ilim öðrenmek, istiþarelerde bulun-
mak ve dinî meselelerini çözmek amacýy-
la gelen kiþi ve heyetlerle dolup taþýyordu.
Kendisinden faydalanan öðrenci sayýsýnýn
300’e ulaþtýðý belirtilmektedir. Baðdat’ta
öðrencilik ve hocalýk devresinde Þiî Büvey-
hîler’in güvenini kazandý. Ayrýca Abbâsî
Halifesi Kaim-Biemrillâh kendisini takdir
ederek ona kelâm ve irþad dersleri için bir
kürsü hediye etti. Takdir gördüðü bu çev-
rede faaliyetlerine devam eden ve eser te-
lifine aðýrlýk veren Tûsî, Baðdat’ta mevcut
kütüphanelerle birlikte Büveyhî Hüküm-
darý Bahâüddevle’nin veziri Ebû Nasr Sâ-
bûr b. Erdeþîr tarafýndan kurulan, 100.000
kadar kitabýn bulunduðu belirtilen Dârü-
lilim’den, ayrýca hocasý Þerîf el-Murtazâ’-
nýn 80.000 kitap ihtiva ettiði rivayet edi-
len kütüphanesinden büyük ölçüde fayda-
lanarak on yýlý aþan süre içinde eserleri-
nin büyük bölümünü telif etmeye muvaf-
fak oldu.

Tûsî kýrk yýl süreyle kaldýðý Baðdat’ta or-
taya çýkan isyanlar, kýtlýk ve hastalýklar yü-
zünden pek çok kiþinin ölmesi, bilhassa
mezhep kavgalarýnda Kerh ve Bâbüttâk
semtlerinin yaðmalanmasý, nihayet Tuð-
rul Bey’in Büveyhîler’i bertaraf edip Bað-
dat’a hâkim olmasý dönemlerinde kendi-
sini gizlemeyi tercih etti. Daha sonra de-
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lunan râvilerin on ikinci imam dönemine
kadar alfabetik sýraya göre kaydedildiði
güvenilir Þîa hadis ricâli kitaplarýndandýr
(nþr. Muhammed Sâdýk Âl-i Bahrülulûm,
Necef 1381/1961; nþr. Cevâd el-Kayyûmî
el-Ýsfahânî, Kum 1415; kaynaklarda mü-
ellife nisbet edilen diðer eserlerin bir lis-
tesi ve deðerlendirilmeleri için bk. Kays
Âl-i Kays, III, 247-271; Akhtar, s. 217- 244).
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ÿMustafa Öz

™ FIKIH. Tûsî, Ýsnâaþeriyye geleneðin-
de dönüm noktasý olan Usûlî ekolü kurup
geliþtiren üç âlimden biri kabul edilir. Dinî
ilimlerin hemen her alanýnda eser telif et-
miþ, Usûlî ekolün geliþiminde etkili olmuþ
ve daha çok “Þeyhü’t-tâife” unvanýyla ün
kazanmýþtýr. Mezhep literatüründe Þeyh
Murtazâ el-Ensârî’ye (ö. 1281/1865) kadar

olan dönemde “eþ-Þeyh” unvaný mutlak
þekilde kullanýldýðýnda bununla Tûsî kas-
tedilir. Mezhebin en muteber dört hadis
kitabýndan ikisini telif eden Tûsî, en-Ni-
hâye ve el-Mebsû¹ gibi sistematik fürû
eserleriyle Ýsnâaþerî fýkhýnýn geliþimine
damgasýný vurmuþ, mezhepte yeni bir dö-
nemin baþlatýcýsý olarak görülmüþtür (bk.
CA‘FERÝYYE). Fikirleri ve eserleri uzun sü-
re fýkýh eðitimine yön vermiþ, Hille ekolü-
nün ortaya çýkýþýndan sonraki dönemler-
de de eserleri temel kaynaklar arasýndaki
yerini korumuþtur. Fýkhý sistematik hale
getirmesi ve teorik yapýsýný kurmasý baký-
mýndan onun Ýsnâaþerî fýkhýnda oynadýðý
rolün Sünnîlik’te Þâfiî’nin rolüne benzedi-
ði ileri sürülmüþtür (Adams, X/3 [1972], s.
176). Usûlî ekol içerisinde kelâm görüþleri
bakýmýndan dinin esaslarýný anlamada ak-
la daha çok önem veren Þerîf el-Murtazâ’-
dan ziyade nakle fazla yer veren Þeyh Mü-
fîd’e yakýn durmuþtur.

IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýna kadar Þiî-Ýsnâ-
aþerî fýkhýna hâkim olan Ahbârîler’in oto-
ritesini zayýflatan ve mezhep içinde yeni
bir sistem kuran kelâmcý-Usûlî ekol, Ah-
bârîler’i ve Nevbahtîler’i tenkit ederek mez-
hepte sistematik bir fýkýh oluþumunun yo-
lunu açmýþtýr. Bu ekolü kuranlarýn fýkýh ba-
kýmýndan dikkate deðer özellikleri, Kur’an’ýn
eksiksiz ve saðlam bir þekilde nakledildi-
ðini kabul etmeleri, ictihadý reddetmekle
birlikte fýkýhta aklî istidlâle önem verme-
leri ve Sünnî mezheplere benzer þekilde
usul ve fürû eserleri telif edip Ýsnâaþerî
fýkhýný, fiilen mâsum imamýn varlýðýndan
baðýmsýz þekilde sistematik biçimde iþle-
nip yürütülecek bir yapýya kavuþturmala-
rýdýr. Ahbârîler’den farklý olarak Usûlîler’e
göre hadis kitaplarýnýn ihtiva ettiði riva-
yetlerin tamamý sahih görülemez. Hocala-
rý Þeyh Müfîd ile Þerîf el-Murtazâ’nýn baþ-
lattýðý Usûlî anlayýþý geliþtirip devam etti-
ren ve onlarýn çalýþmalarýný tamamlayan
Tûsî kelâm görüþleri bakýmýndan hocala-
rý gibi Mu‘tezile’den etkilenmiþ ve temel
meselelerde hüsün ve kubhun aklîliðini ka-
bul etmiþtir (el-£Udde, I, 10; II, 759-762).
Bu çerçevede en önemli hususlardan bi-
ri, Þerîf el-Murtazâ tarafýndan kesin bilgi
vermemeleri sebebiyle reddedilen âhâd
haberlerin fýkýhta delil olarak kullanýlabi-
leceðini kabul etmesidir. Böylece âyetler-
de ve mütevâtir haberlerde yer almayan
meseleleri hüsün ve kubhun aklîliði ilke-
sine dayanarak çözüme kavuþturmaya
çalýþan Þerîf el-Murtazâ’nýn aksine belli
þartlarla (a.g.e., I, 100; el-Ýstib½âr, I, 2-3)
âhâd haberleri kabul etmiþ, Usûlî ekolün
fýkýh anlayýþýnda nakil-akýl dengesini kur-

sekiz cilt halinde yayýmlanmýþtýr (Tahran
1270/1853; nþr. Muhammed Taký el-Keþfî,
Tahran 1387/1967; nþr. Muhammed Bâkýr
el-Behbûdî, Tahran, ts. [el-Mektebetü’l-
Mustafaviyye]; el-Mebsû¹ fî fýšhi’l-Ýmâmiy-
ye, Kum 2007), 3. en-Nihâye fî mücer-
redi’l-fýšh ve’l-fetâvâ. Müellifin Ýmâmiy-
ye fýkhýna dair diðer önemli bir eseri olup
Þiî medreselerinde ders kitabý olarak oku-
tulmuþ (Tahran 1276, 1333 hþ.; Beyrut
1390/1970), daha sonra Muhakkýk el-Hillî’-
nin Þerâßi£u’l-Ýslâm adlý eseri bunun ye-
rini almýþtýr. Muhakkýk el-Hillî tarafýndan
Nüketü’n-Nihâye (en-Nihâye ve nüketü-
hâ) adýyla þerhedilen eser (Tahran 1276;
I-III, Kum 1412) Farsça’ya (trc. Muham-
med Bâkýr Sebzevârî, Tahran 1360/1981)
ve Ýngilizce’ye (A Concise Description of Is-
lamic Law and Legal Opinions, trc. A. Ez-
zati, London 2008) çevrilmiþtir. 4. el-Îcâz
fi’l-ferâßi² ve’l-mevârî¦. en-Nihâye’nin
ilgili kýsýmlarýnýn özetidir (nþr. Muhammed
Hâdî el-Emînî, Necef 1963). 5. Kitâbü’l-
ƒilâf (el-ƒilâf fi’l-a¼kâm, Mesâßilü’l-Åilâf).
Fýkýh mezhepleri arasýndaki ihtilâflarý ko-
nu edinmektedir (nþr. Hâcî Âga Hüseyin
Tabâtabâî el-Burûcirdî, Tahran 1370/1950,
1376, 1377; Necef 1376; Kum 1950, 1963,
1993). 6. Resâßilü’þ-ÞeyÅ e¹-ªûsî (er-Re-
sâßilü’l-£aþr). Müellifin daha çok fýkýh konu-
larýnda yazdýðý çeþitli risâlelerinden oluþ-
muþtur (Kum, ts. [Müessesetü’n-neþri’l-
Ýslâmî]). 7. Mi½bâ¼u’l-müctehid. Ýbadet
ve dua hakkýnda olan eseri (Meþhed 1338/
1919; Beyrut 1991), Ýbnü’l-Mutahhar el-
Hillî ihtisar etmiþtir. 8. el-Cümel ve’l-
£uš†d (fi’l-£ibâdât). Ýbadetleri ve bazý þer‘î
akidleri sade bir dille ve özet halinde an-
latmak amacýyla yazýlmýþtýr (nþr. M. Vâ-
izzâde Horasânî, Kum, ts. [Müessesetü’n-
neþri’l-Ýslâmî]; Meþhed 1348 hþ./1969).
Muhakkýk el-Hillî bu eseri el-Maš½ûd mi-
ne’l-Cümel ve’l-£uš†d adýyla ihtisar et-
miþtir.

E) Tabakat/Ricâl. 1. el-Fihrist (Fihris-
tü’¹-ªûsî). Þîa ricâl ve ulemâsýnýn alfabe-
tik sýraya göre ele alýnýp eserlerinin in-
celendiði bir kitaptýr (nþr. A. Sprenger –
Mevlâ Abdülhak, Kalküta 1271/1855; nþr.
Muhammed Sâdýk Âl-i Bahrülulûm, Necef
1937, 1961; Beyrut 1403/1983; nþr. Cevâd
el-Kayyûmî, [baský yeri yok], 1417 [Mües-
sesetü neþri’l-fukahâ]). 2. ÝÅtiyârü ma£-
rifeti’r-ricâl. Keþþî’nin er-Ricâl’inden oluþ-
turulan, çok sayýda Þiî âlimi ve ileri gelenle-
rini içeren bir eserdir (nþr. Hasan el-Mus-
tafavî, Meþhed 1348 hþ./1969; nþr. Mehdî
er-Recâî, Kum 1404/1984; Tahran 1424/
2004). 3. Ricâlü’¹-ªûsî (er-Ricâl). Hz. Pey-
gamber’den ve Ehl-i beyt’ten rivayette bu-
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