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lifîn, VIII,105,155;Ziriklî, elA£lâm (Fethullah),
IV,291-292;AbdullahMuhammedel-Habeşî, 
Me½âdi rü’l-fik ri’l-İslâmî fi’l-Ye men, Beyrut1408/
1988, s.413;Abdüsselâmb.Abbasel-Vecîh, 
A£lâmü’l-müßel lifîne’z-Zey diy ye, Amman1420/
1999,s.682;Fih ri sü’l-maÅ¹û¹âti’l-Ye meniy ye 
li-Dâri’l-maÅ¹û¹ât ve’l-mek te be ti’l-³ar biy ye bi’l-
Câmi£i’l-kebîr (haz.AhmedM.Îsevîv.dğr.),Kum
1384hş./2005,II,1058,1081,1121.

ÿİsmailDurmuş

– —KEÞÞÎ
( الكّشي )

Ebû Amr Muhammedb. Ömer b. Abdilazîz el-Keþþî
(III-IV./IX-X. yüzyýl)

ÝmâmiyyeÞîasý’namensup
ricalâlimi.

˜ ™

Semerkant’ınyaklaşık50km.güney-doğusundakiKeş(günümüzdeŞehrisebz) şehrindendir.Nezamandoğduğukesinolarakbilinmemeklebirliktehoca-talebeilişkilerinebakarakIII.(IX.)yüzyılınikinciçeyreğindedünyayageldiğisöylenebilir.Ailesivehayatıhakkındadafazlabilgibu-lunmayanKeşşî’ninilmîfaaliyetinibüyükorandaKeşveSemerkant’tasürdürdü-ğüanlaşılmaktadır.ZiraonunMa£rife’de tahdîssîgalarıylakendilerineatıfyaptığıyirmisekizhocasınınbüyükbirkısmıbubölgedendir.Keşşî’nindahaziyadeKeş,Semerkant,Nîşâbur,Belh,BeyhakgibiHorasanbölgesiâlimlerindenfaydalan-dığı,III.(IX.)veIV.(X.)yüzyıllarınŞiîilimmerkezleriSâmerrâ,Kûfe,Bağdat,Rey,Kâşân,Kazvingibibölgelerinâlimleriyleirtibatkuramadığıbelirtilmektedir.Haya-tınınerkendönemlerindeSünnîikenson-radanŞiîliğibenimsediğinedairkanaatise
(HaydarHubbullah,s.110)diğerkaynak-larcadesteklenmemektedir.Keşşî’ninilmîgelişimindekienönemliisim,gerekrivayetgereksecerh-ta‘dîlbilgisindekendisindenfaydalandığıSemerkantlıMuhammedb.Mes‘ûdel-Ayyâşî’dir(ö.320/932[?]).YineeserindeçokçaatıfyaptığıdiğerhocalarıHamdûyeb.Nusayrel-Keşşî,Alib.Mu-
ham med b. Ku tey be el-Ku teybî en-Nî sâ-bûrî,Nasrb.Sabbâhel-BelhîveMuham-medb.Kûlûyeel-Kummî’dir.Kendisindenilimtahsiledenöğrencilerininadlarıkay-naklarayeterinceyansımamaklabirliktebazıeserlerdeondantahdîssîgalarıylana-kildebulunanAbdülvâhidb.Muhammed,Ca‘ferb.Muhammedb.Kûlûye(ö.368/
978),Haydarb.Muhammedes-Semer-kandîveHârûnb.Mûsâet-Tell‘ukberî’nin
(ö.385/995)adlarınarastlanmaktadır.Keşşî’ninenönem lieseriŞiîveSünnîkaynaklarındazikredilenMa£rifetü’r-ri-

Kisâî,Yahyâb.Ziyâdel-Ferrâ,Asmaî,Ah-feşel-Evsat,EbûAbdullahİbnü’l-A‘râbî,Müberred,Sa‘leb,Zeccâc,İbnü’s-Serrâc,İbnHâleveyh,EbûAliel-Fârisî,İbnCinnîveİbnBâbeşâz(Tâhirb.Ahmed)gibinahiv-cilerdennakillerdebulunulmuştur.
Keşfü’l-müşkil’inRâmpûr’dakiRızâ

(nr.3945;üzerindeFudaylî’ninhattıyla
tevsîk,mukabelevemüracaatkayıtlarıbu-
lunanVII.yüzyılaaitbiryazmadır),San‘aCâmi-iKebîr’dekiMütevekkiliyye(nr.199;
653/1255’te istinsahedilmiştir)kütüp-haneleriyle Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye’de
(Teymûriyye,nr.562[Fudaylî’ninhâşiyele-
rikitabınasılmetniylebirleştirilerekyazıl-
mıştır]; nr.5115[IX.yüzyılsonuileX.yüz-
yılbaşı])dörtyazmanüshasımevcuttur.Yazmalarınbaşındaveyasonundamüel-lifinkendisine,İbnü’l-Müneccim,(Ebü’l-)Kåsımb.Hüseyin,Alib.Yahyâel-Fudaylîgibişahsiyetlereaittakrizleryeralmakta-dır.BukonudaFudaylî,Haydere’yleilgilişusözleriaktarmaktadır:“Babamveho-camHayderededi:Yavrum!Bukitabıbi-lenbaşkanahivkitaplarınagerekduymaz,ancakbaşkanahivkitaplarınıbilenbundanmüstağniolamaz.”Hayderebusözüyle,takrizşiirindekieskilerinucuaçık(mürsel) bıraktığıkonularıbueserindekaydettiğinibelirttiğidizesinetelmihtebulunmuştur.HâdîAtıyyeMatarel-Hilâlîtarafındanya-yımlanan(I-II,Bağdat1404/1984;Amman
2002)eserüzerineMuhammedYa‘k†b
Ebû Esnîne, Keşfü’l-müşkilfî£ilmi’n-
na¼v:Dirâsevetahš¢š(KahireÜniver-
sitesi,1975),SâreSa‘dAbdülazîzel-Fâiz, 
Şevâhidü’n-na¼vi’l-Æurßâniyyefîkitâbi
Keşfi’l-müşkilfi’n-na¼v(er-Riâsetü’l-
âmmeli-ta‘lîmi’l-benât,1995,SuudiAra-
bistan),SâmirHamedMüslimel-Karâlle,
el-U½ûlü’n-na¼viyye£inde’l-¥aydere
el-Yemenî fîKitâbihîKeşfi’l-müşkil
fi’n-na¼v(2004,MûteÜniversitesi), Mu-hammedAhmedZekîMuhammedCevâdel-Merzûk, Keşfü’l-müşkil fi’n-na¼v:
Dirâseta¼lîliyyena¼viyye(2011,Bâbil
ÜniversitesiEğitimFakültesi)adlarıylabireryükseklisanstezi,AbdülmecîdAb-
dul Sâlih el-Kabbâs da Tašvîmü’l-fikri’n-
na¼vî £inde’l-¥aydereel-Yemenî fî
kitâbihîKeşfi’l-müşkilfi’n-na¼v(2013,
AsyûtÜniversitesiEdebiyatFakültesi) adıylabirdoktoratezihazırlamıştır.

BİBLİYOGRAFYA:Haydereel-Yemenî, Keş fü’l-müş kil (nşr.Hâdî
AtıyyeMatar),Bağdad1404/1984,neşredenin
girişi,I,11-147;Yâk†t, Mu£ce mü’l-üdebâß, XIII,
243-246;a.mlf., Mu£ce mü’l-büldân, II,476;Sü-

yû tî, Bu³ye tü’lvu£ât, II,168;Keş fü’¾-¾unûn, II, 1495;Brockelmann, GAL Suppl., I,529;He diy-
ye tü’l£ârifîn, I,703;Kehhâle, Mu£ce mü’lmüßel

denrivayetetmediğini,altıkıraatiincele-yerekkendisinegöreengüzelokuyuşlarıseçipkıraatiniyedincikıraatolarakortayakoyduğunuifadeetmiştir.Ancaköğren-cisiFudaylî,esereyazdığıhâşiyedeKisâîkıraatininİbnMes‘ûdyoluylaHz.Peygam-ber’eulaştığınıbelirtmiştir.
Keşfü’l-müşkil’in sonkısmışiireveşairlerinbilmesigerekenmeselelereay-rılmış,buradaşiirintanımı,şartları,isim,harfveharekeleri,kusurvegüzellikleri,kısımlarıvezaruretleriincelenmiştir.İlâhîvenebevîkelâmdışındakisözlerinenüstderecesininşiirolduğunu,altdüzeyindedevezinsizkafiyesiznesrinyeraldığınıbe-lirtmiştir.Haydereavamın,“Entatlışiirenyalanolanıdır”sözünüdoğrubulmaya-rakEbü’l-HasanİbnTabâtabâgibişiirderealizmtaraftarıolmuştur.Şiirinvezin,kafiyevekasıdolmaküzereüçşartıbu-lunduğunu,busebepleKur’an,hadisvesahâbesözlerindekibazıvezinli-kafiyelikelâmınkasıdşartıbulunmadığındanşiirsayılamayacağınıifadeetmiştir.Kafiyetü-rünegöreşiiriçinmüterâdif,mütevâtir,mütedârek,müterâkib,mütekåvisşeklin-debeşkategoribelirtmiş,yineşiirikafiyesonuitibariylemutlak(sonuvasılharfli:elif,

vâv,yâ,hâolan)vemukayyed(sonusâkin
okunan) şiir olarak ikiyeayırmıştır. Şiirzaruretiiçingüzel,çirkinveortaolmaküzereüçkategoribelirlemiş,kırkküsurzaruretaçıklamışvesondereceçirkingör-düğüonsekiztürüsaymıştır.Haydereel-Yemenîeserindebelâgatkonularınafazlacayerayırmış,fürûanabölümünedahilmeânî altbölümündemeânîyi“kısasözleçokmânaanlatma”şeklindetanımlamış,lafızlarınanlamka-lıplarıolduğunu,bunlarınanlamlarındanfazlaolmamasıgerektiğini,anlamnü-anslarının yüzlervebinlerleifadeedile-bilecekkadarçokolduğunubelirttiktensonrameânîilmindeanakategorilerdenkelâmı haber ve haber olmayan (inşâ) diyeikiyeayırmış,haber,istihbâr(is tif-
ham),emir,nehiy,nidâ,temennî,dua,kasem,vaîdbaşlıklarıaltındameânîilmi-nintemelkonularınıelealmıştır.Ayrıca“şiiri süsleyenüslûplar”başlığıaltındatıbâk,cinâs,taksîm,tesmît,tasrî‘”gibibedî‘ vebeyan ilimlerineaitotuzuaş-kıntürüörnekleriyleaçıklamıştır.Keş-
fü’l-müşkil’inözgünyanlarındanbirideeserinsonkısımlarındahat,hemz,nakt,maksûrisim,memdûdisim,yazılıpdaokunmayanzâitharflergibialtbaşlıklaraltındaayrıntılıimlâkurallarınaaitizah-larayerverilmişolmasıdır. EserdeHz.Ali,EbûAmrb.Alâ,Halîlb.Ahmed,Sîbeveyhi,
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isnadlardolayısıyladaeleştirilenMa£rife, muhaliflerinŞîahakkındakikanaatlerinidestekleyebilecekbirtakımrivayetlereyerverdiğiiçindetenkitedilmiştir.Geneldeimam-Şiîcemaatilişkilerinizedeleyecekyargılar,yerleşikitikadaaykırırivayetler,hakkındagenelkabulbulunanbazıŞiîâlim/râvilerleilgilinakillerbubağlamdadikkatçeker.Ma£rife’yiŞiîricali,hattahadisvefıkıhtarihibakımındanönemlikılanhususlarınbaşındarâvileringüvenilirsayılmasınıgerektirenesaslarınpratik-teişletildiğiilkkitapolmasıgelir.Bununyanısırasonradan“ashâb-ıicmâ£”diyekavramlaşacakterkibinkapsamınadairilk bilgilere de Ma£rife’den hareketleulaşılabilmektedir.Şiîricalilmitarihindecerh-ta‘dîlifadelerininerkenkullanımları-nıgörmekvebukavramlarıngelişimsey-riniizlemekaçısındandaMa£rifeoldukçaönemlidir.Keşşî’ninMa£rife’sinin,biribazıta‘lik-ler içeren altı neşri tesbit edilmiştir:
Ma£rifetüaÅbâri’r-ricâl(nşr.el-HâcAli
el-Mahallâtîel-Hâirî,Bombay1317);Ri-
câlü’l-Keşşî(nşr.SeyyidAhmedel-Hü-
seynî,Kerbelâ1963;Beyrut1430/2009); 
İÅtiyâruMa£rifeti’r-ricâl (nşr.Hasan
el-Mustafavî,Meşhed1348hş./1969);İÅ-
tiyâruMa£rifeti’r-ricâlel-ma£rûfbi-Ri-
câli’l-Keşşî(nşr.MuhammedTak¢Fâzıl
el-Meybüdî–Ebü’l-FazlMûseviyân,Tah-
ran1382hş./2004);İÅtiyâruMa£rifeti’r-
ricâlel-ma£rûfbi-Ricâli’l-Keşşî(tas hih 

veta‘lik:MîrDâmâdMuhammedBâkırel-
Esterâbâdî,nşr.SeyyidMehdîer-Recâî,
Kum1404/1984,buta‘liktamdeğildirve
885.rivayetilesonlanır[II,776];Tahran
1424/2004); İÅtiyâru Ma£rifeti’r-ricâl
el-ma£rûfbi-Ricâli’l-Keşşî(nşr.Cevâd
el-Kayyûmîel-İsfahânî,Kum1427/2006).

Ma£ri feÜzerineYapılanÇalışmalar. 1. Ebü’l-FezâilCemâleddinSeyyidAhmedb.MûsâİbnTâvûs(ö.673/1274),¥allü’l-
işkâlfîma£rifeti’r-ricâladlıeseriyleilkdefa,kendizamanınakadartelifedilenrical kitaplarınıbir arayagetirmeyi vebirtakımproblemlerinigidermeyihedef-lemiştir.¥allü’l-işkâlgünümüzeulaş-masadaŞehîd-iSânîHasanb.Zeynüd-
din (ö.1011/1602)tarafındanbueserdenhareketletelifedilenvesadeceKeşşî’nineserinintertibineyerveren,İbnTâvûs’aatfendeet-Ta¼rîrü’¹-ªâvûsî di ye ad-landırılançalışmabasılmıştır.2.Yûsufb.Muhammedb.Muhammedb.Zeynüddinel-Hüseynîel-Âmilîeş-Şâmî’nin981 (1573) yılındatamamladığıeserTertîbü’l-Keşşî adıylabilinmekteysedezamanımızainti-kaletmemiştir.3.Mevlâİnâyetullahb.Ali

çekicibirşekilderâvilerinvefattarihleri-nedairneredeysehiçbilgiyoktur.Ancakimamlarlairtibatlarındanhareketleyaşa-dıklarıdönemleilgilibirtakımtarihlendir-meleryapmakmümkündür.
Ma£rife’dekirivayetmalzemesiimam-larözelindeŞiîcemaatyapısınıfarklıaçı-lardantanımayıdasağlar.Ma£rife’den hareketleŞiîdüşünceiçerisindefilizlenenaşırıgörüşler,marjinalfikirleresahipkim-selerveimamlarınbunlarakarşıtutumu,takıyye,imamlarınbilgisininsınırları,mâ-sumluklarıvesayıları,gaybet,kåimimamgibikonularçerçevesindeŞîaitikadınıngelişimaşamaları,erkendönemŞiîfıkıhanlayışıveKur’anyorumu,Şiîcemaatle-rinSünnîtoplumla,âlimveidarecileriyleilişkileri,bizzatEhl-ibeytiçerisindeyaşa-nankırılmaveayrılıklar,imamlarınsiyasalgüceveisyancıhareketlerebakışları,Mu-hammedel-Bâkır–Ca‘feres-Sâdıkveson-rakiimamlarınçizgisindekiŞiîcemaatingelirkaynakları,imamlarınfarklıbölge-lerdekitakipçileriylehaberleşmeşekilleriveonlarıyönlendirmeunsurları,vekillik/nâibliksistemihakkında ilkeldenbilgisahibiolmakmümkündür.Ma£rifebazınitelikleriyleŞiîricaltelifüslûbundanay-rılmaktadır.Hz.Peygamber’denbaşlayıpimamsırasınıgözeterekrâvilerealfabetiksıraylayerverenvebirrâvinindurumunuonunimamlarlailişkisindenhareketletak-diredipcerh-ta‘dîllafızlarınıveyarâvininrivayetlerinizikretmeyenŞiîricaleserleri-ninaksineMa£rifedoğrudanrivayetlerlekurgulanmış,sonrakimüelliflereserderâvilerleilgiliverilenbuhükümlerekayıt-sızkalamamıştır.HerhâlükârdaKeşşî’nineseritelifüslûbubakımındanöncesivesonrasındakiliteratürleuyuşmamaktadır.Eserüzerindekiçalışmalarıtetikleyenenönemliâmildemuhtemelenbudur.Keşşî’ninMa£rife’yitelifederkenyarar-landığıkaynaklarerkendönemŞiîtelifge-leneğinigöstermesibakımındanoldukçaönemlidir.Keşşî,kabulgörenyöntemler-leicâzetinialdığıŞiîeserlerininyanısıravicâdeyöntemiyleeldeettiğipekçokŞiîveSünnîkaynağınadaatıfyapar.Özellik-leŞiîilimmirasınınerkenörnekleriolan“asıl”laraulaşanisnadlarıonunŞiîliteratü-rününerkenörneklerindenyararlandığınıdüşündürmektedir.Keşşî’ninisnadlarıveeserindeyerverdiğibirtakımrivayetlerbazıgeçdönemâlimleritarafındaneleşti-rilmiştir(isnadeleştirilerineörnekolarak

bk.Hasanb.Zeynüddineş-Şehîdüssânî,
s.30-31,32,36,41,43,44,46,47,51,53,
54;metinleilgilieleştirileriçinbk.s.96,
110,246).İçerdiğimaddîhatalarvezayıf

câl’dir (Ma£ri fe tü’n-nâšılîn).BueserdengünümüzesadeceEbûCa‘feret-Tûsî’-
nin (ö.460/1067) İÅ ti yâ ru Ma£ri fe ti’r-ri câl 
(Ma£ri fe tü aÅbâri’r-ri câl)adıylayaptığıbirseçmeulaşmışolupŞiîçevrelerindericalsahasınındörttemelkitabındanbirikabuledilir.YazıldığıdönemdeKeşşî’ninyaşadı-ğıcoğrafîbölgeninkonumundandolayıŞiîilimhavzalarındagenelkabulgörmeyenvesınırlısayıdamüellifinfaydalandığıan-laşılanMa£rifetü’r-ricâl’inasılnüshasın-dayeraldığıhaldeTûsî’nineserindebu-lunmayanbiyografiverivayetler,mevcutnüshadaTûsî’yevediğerkitaprâvilerineaitifadelerleeserinaslınıntabakatasni-finedayandığınadairbazıveriler,Tûsî’nin
Ma£rifeüzerindebirtakımtasarruflardabulunduğunu göstermektedir. Ancakonunpekçokhatavefazlalıkyanındaza-yıfrâvilerinrivayetlerinibarındıraneseritehzibettiği,sorunlarınıgiderdiği,içeri-sindehemSünnîhemŞiîrâvilerleilgilibi-yografileryeralırkenSünnîrâvileriçıkarıpŞiîrâvileribıraktığıgibideğerlendirmeler
mev cut Ma£rife’dedebutürrivayetverâvilerinbulunmasıdolayısıylatartışma-yaaçıktır(Hasanel-Emîn,I,164)vepekisabetligörünmemektedir.Ziranüshadarâvilerinisim,künyeveneseplerininyazı-lışındakihatalar,râvilerinilişkiliolduklarıimamlaraayrılansayfalardanbaşkayer-lerdekaydedilmesi,biyografibaşlıkları-nınbubaşlıklaraltındaverilenrivayetlereuymaması,aynırâviyebirdenfazlabaşlıkaltındadeğinilmesi,Şiîitikadıveimam-talebeilişkilerinedairgenelkabullereuy-mayanbilgilerinvarlığı,eserdemürselvezayıfrivayetlerinmevcudiyetigibisorun-larTûsî’nineserüzerindetitizbirçalışmayapmadığınıortayakoymaktadır.Onuneserdençıkardığıbiyografiverivayetle-rinmiktarıbilinmemekleberaberburadamevcutifadelerinneredeysetamamınınKeşşî’yeaidiyetikonusundaşüpheyok-tur.Tûsî’ninfaaliyetibirtakımbiyografiverivayetlerieserdençıkarmaklasınırlıkal-mışolupbunlardaKeşşîsonrasındakiikiasıriçerisindetelifedilenveMa£rife’nin Keşşînüshasınaatıfyapaneserlerdenha-reketlebirölçüdetesbitedilebilmektedir.
Ma£rife’derâvilergenellikleimamsırasınıgözetenbirtertiplesıralanırvebiyogra-filerneredeysetamamenisnadlırivayet-lerleinşaedilir.Herrâvininitikadîvaziyetimümkünseimamlarlailişkilerinigösterenrivayetlervasıtasıylaortayakonulur.Eserboyuncarâvilerinhadisilmiyleilgilidu-rumlarınınelealındığıdeğerlendirmele-rinsayısıoldukçaazdır.Ma£rife’dedikkat
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emîrleriarasınagirdi.el-Melikü’l-EşrefHalîl’inbirsuikastsonucuöldürülmesinekadarbukonumunusürdürdü.Önemlisiyasalolaylardaadınıilkdefael-Melikü’l-EşrefHalîl’inöldürüldüğügünduyurdu
(12Muharrem693/13Aralık1293). Sul-tanıöldürenemîrlerliderleriBedreddinBaydarâ’yısultanilânetmişlerdi.AncakhemenardındanKetboğa,SultanHalîl’ebağlıemîrvememlüklerlebirlikteBed-reddinBaydarâ’yıöldürüpHalîl’insekizyaşlarındakikardeşiMuhammedb.Ka-lavun’uel-Melikü’n-Nâsırlakabıylasultanilânetti;kendisinâib-isaltanat,onunlabirliktehareketedenAlemüddinSencereş-Şücâîdevezirtayinedildi.Ketboğa,el-Melikü’n-Nâsır’ınbirincisal-tanatıdönemindenâibolaraknüfuzunudahadaarttırdıveyönetimdeenetki-liemîrhalinegeldi.AncakonunlaBurcîMemlükleri’ninliderivezirSencereş-Şücâîarasındabaşlayanrekabetkısasüredeşiddetlenipçatışmayadönüştü.İlkham-leSencer’dengeldi,fakatKetboğa’yıor-tadankaldırmakiçindüzenlediğisuikastteşebbüsündebaşarılıolamadıvekale-yesığınmakzorundakaldı.KetboğadaKal‘atülcebel’ikuşattı;Sencertaraftarımemlüklerdenbirkısmınınkendisineka-tılmasıylagücünüarttırdı.Kaleyegidensuyollarınıkesti.Busıradael-Melikü’n-Nâsır’ınannesi,Ketboğa’yahabergönde-ripsultanadınatahttançekilmekdahilistediklerini yapmayahazır olduklarınıbildirdi.Ketboğaisesultanabağlıkalaca-ğını,niyetinintahtaçıkmakdeğilSencer’ielegeçiripfitneyesonvermekolduğunubelirtti.Bununüzerineel-Melikü’n-NâsırtarafındanSencer’eHalepnâibliğiteklifedildi.ButeklifeçoköfkelenenSencersul-tanakarşıağırsözlersarfedincesultanınmemlükleritarafındanöldürüldü.KetboğabuolaydansonraSultanel-Melikü’n-Nâsır’ıtamamennüfuzualtınaaldıvedevletinyönetimiyleilgilibütünyetkilerielindetopladı.el-Melikü’l-EşrefHalîl’ikatledenkumandanlardanbiriolanHüsâmeddinLâçin’inteşvikiyledüzenledi-ğitoplantıdakumandanvedevletadam-larındanülkeyi yönetmektenâcizolanbirçocuğunyerinekendisininsultanilânedilmesini istedi.Teklifikabuledilerekemîrlerinittifakıylahalife,kadılarveilerigelenemîrlerinhuzurundael-Melikü’l-Âdilunvanıylahükümdarilânedildi(12Muhar-
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ret te bü İÅ ti yâ ri’r-ri câl).Yazımı1011 (1602) yılındasonaereneserinyazmanüshasıüzerindeKuhpâî’ninaçıklayıcınotlarınındabulunduğubelirtilmiştir.4. Ma£rife’ ye dairçalışmalarınenönemlisi,MîrDâmâddiyebilinenMuhammedBâkırel-Esterâ-
bâ dî’ nin Ta£lîš£alâİÅtiyâriMa£rifeti’r-
ricâl’idir.Tamolmayanbirta‘likhüviyetitaşıyaneserdeönceMa£rife’nin met ni vealtındata‘likleryeralmaktadır.Este-râbâdî’nindeğerlendirmeleriözellikleadıgeçenrâviveilgiliisnadhakkındabilgivermeye,metindekigarîbkelimeleriyadaanlaşılmasızorifadeleriaçıklamayave lugavî tahlillere yoğunlaşmaktadır.
5.XI-XII.(XVII-XVI II.)yüzyılâlimlerindenDâvûdb.Hasanel-Cezîrîel-Bahrânî’nin
İÅtiyâr’ınıalfabetikolarakdüzenlediğibilinmekte,ancakeserhakkındabaşkabilgibulunmamaktadır.6. Sey yid Ha san et-Tabâtabâîel-Bürûcerdî’nin(ö.1960) 
TertîbüesânîdiRicâli’l-Keşşîadlıbirçalışmasıvardır.BunlarındışındamoderndönemdedeKeşşîveeserihakkındabazıçalışmalarya-pılmıştır.1. Ali Ha me ney’in ÇehârKitâb-ı
A½lî £İlmi’r-ricâladıylakalemealdığı,Mâcidel-Garbâvîtarafındanel-U½ûlü’l-
erba£afî£ilmi’r-ricâlismiyleArapça’yaçevrilen eserinde Keşşî’ye yirmi sayfaayırmıştır(s.24-44).BuçalışmanınKeşşîveTûsî’nineserleriyleilgilibölümü“TwoPrincipalWorksof‘Ilmal-Rijål:theRijålofKashsh¢andT†s¢’sFihrist”başlığıylaS.VâhidAhter(S.WaheedAkhtar)tarafın-danİngilizce’yeçevrilmiştir(Al-Tawh¢d, 
XII/1[1415/1994],s.149-175). 2. Muh sin 

el-Emîn’in A£yânü’ş-Şî£a’sınaHasanel-Emîn’in yazdığımüstedrekteKeşşî veeserietrafındaki çeşitlimeselelere te-masedilir(Müs ted rekâtü A£yâni’ş-Şî£a, 
I,161-165). 3.AbdülazîzAbdülhüseyinSachedina,“TheSignificanceofKashsh¢’sRijålinUnderstandingtheEarlyRoleoftheSh¢‘iteFuqahå”(Lo gos Is la mi kos[ed.
RogerM.Savory–DionisiusA.Agius],
Toronto1984,s.183-206). 4.PervînBa-hârzâde,“CestârîderİÅtiyâruma£rife-ti’r-ricâl”(Ta¼ š¢ šåt-ı £Ulûm-i Æurßân ve 
¥a dî¦[1383hş./2005],s.79-95). 5. Seyyi d HüseyinKen‘ânî,“Vîjekîhây-iRicâlîKitâb-iİÅtiyâruMa£rifeti’r-ricâl”(Mişkât[1389
hş./2011],sy.107,s.141-153).6. Ha mîd el-Bağdâdî,“ÆırâßeSerî£afîkitâbiRicâli’l-Keşşî(el-šarnü’¦-¦âli¦ve’r-râbi£)”,(Tü râ

¦ü nâ,XXIX/115-116[Kum1434],s.330-
360).


