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ÎA’NIN DÖRT MUTEBER R CÂL K TABI

Abdullah KARAHAN

ÖZET

6îa’n n “Kütüb-i Erbaa Ricâliyye”sini yani ricâl ilminde en muteber kabul ettikleri dört eseri tan tmay amaçlayan bu makale, 6îa’n n ricâl ilmine bak lar n anlamaya bir basamak olu turmak dü üncesiyle kaleme al nm t r. Söz konusu dört
eserin müellifleri, muhtevalar , temel özellikleri, cerh ve ta’dîl ilmi aç s ndan de5erleri ve Sünnî ricâl kitaplar yla ili kileri makalede irdelenmeye çal lm t r.
Anahtar Kelimeler: Cerh ve Ta’dîl, Hadis Ricâli, 6îa, Kütüb-i Erbaa, Ke î, Necâ î,
Ebû Ca’fer et-Tûsî
THE FOUR MOST FAMOUS AND REL9ABLE WORKS OF SHIITE ISLAM ON
THE SCIENCE OF AL-RIJAL
Abstract: This article aims to introduce the four most famous works of
Shiite Islam on the science of al-rijZl, i.e. Kutub al-Arbaa al-RijZliyya. It anticipates
clarifying the Shiite view of the science of al-rijZl. It examines the authors, contents, characteristics of these four books, their value from the angle of the science
of al-jarh wa al-ta‘dil, and their relations of the Sunnite books of al-rijZl.
Key words:al-Jarh wa al-ta’dil, Rijal al-Hadith, Shiite, Kutub al-Arbaa, al-Kashshi,
al-Najashi, Abu Ja’far al-Tusi

GR
$slâm tarihinde ortaya ç kan anlay # biçimleri içinde, Ehl-i Sünnet’ten sonra en büyük mezhep olan &îa’n n, Sünnî âlemde yeterince tan nmad 2 bilinen bir
gerçektir. Hâlbuki $slâm dinini iyi anlayabilmek için bünyesinde ortaya ç km #
olan de2i#ik dü#ünce ekollerini her aç dan tan mak zorunludur. Di2er mezhepler
görmezden gelinerek yahut yokmu# gibi davranarak $slâm ne daha iyi anla# labilir
ne de ihtilaf noktalar ortadan kalkar. Bu nedenle geçmi#te ihmal edilen bu alana
gerekli önem verilmeli ve ba#ta dinî ilimler olmak üzere her disiplin kendi zaviyesinden &îa mezhebine yönelik çal #malar yapmal d r.
Ülkemizde hadisçilerin &îa’ya yönelik yapt klar çal #malar oldukça azd r.
$lk olarak Cemal Sofuo2lu “:îa’n n Hadis Anlay 9 ” ba#l kl bir doktora tezi haz r-
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layarak bu alana dikkat çekmi#tir.1 Sofuo2lu doçentlik çal #mas n da bu alanda
yaparak konuya katk da bulunmu#tur. Çal #ma “Hadis Tenkidi Yönünden el-Kâfî
Üzerine Bir Deneme” ba#l 2 n ta# maktad r.2 Sofuo2lu’ndan sonra durgunluk ya#ayan bu alandaki ara#t rmalar n son on y lda nisbî bir art # göstermesi sevindiricidir. Son zamanlarda &îa üzerine hadisçilerin yapt 2 ara#t rmalardan baz lar #unlard r: Cahit Kutlu taraf ndan kaleme al nan “:îa’n n Hadis Vaz’ ndaki Rolü”3 konulu ara#t rma, Ahmet Bedir’in, “ snâ’a9eriye :îas ve Hadis Usûlü”,4 Ali Osman
Ate#’in, “Ehl-i Sünnet ve :îa'n n Delil Ald < Baz Hadisler”,5 Abdullah Ünalan’ n
“Ehl-i Sünnet ve :îa'n n mamette Dayand < Hadisler”6 ve Necmettin O2ur’un
“:îa’da Ricâl lminin Geli9imi ve Bu Alanda Yap lan Çal 9malar”7 ba#l kl çal #malar d r. Bunlara bir de mezhepler tarihçisi olan Mazlum Uyar’ n “ mâmiyye :îas ’nda
Ahbârîlik”8 isimli çal #mas ilave edilebilir. Zira çal #mada i#lenen konu &îa’n n
hadise bak # d r.
&îa’n n hadise bak # n ve hadis ilmi aç s ndan konumunu belirleyebilmek
aç s ndan bu ara#t rmalar n faydas tart # lmaz; ancak henüz çok yetersiz oldu2u
da bir gerçektir. Dolay s yla bu alanda daha birçok çal #maya ihtiyaç vard r.
&îa’n n “Kütüb-i Erbaa Ricâliyye”sini yani ricâl ilminde en muteber kabul ettikleri
dört eseri tan tmay amaçlayan bu makale, bu ara#t rmalara bir katk yapmak ve
&îa’n n ricâl ilmine bak #lar n anlamaya bir basamak olu#turmak dü#üncesiyle
kaleme al nm #t r. Söz konusu dört eserin müellifleri, muhtevalar , temel özellikleri, cerh ve ta’dîl ilmi aç s ndan de2erleri ve Sünnî ricâl kitaplar yla ili#kileri makalede irdelenmeye çal # lm #t r.
Yukar da belirtildi2i gibi &îa’da ricâl ilminin tarihî geli#imini konu alan bir
çal #ma Necmettin O2ur taraf ndan kaleme al nm #t r. Gayet güzel haz rlanm #
olan bu ara#t rma tarih boyunca &îa’da bu alanda yap lan önemli eserleri genel
hatlar yla tan tmay hedeflemi#tir. Bundan sonra yap lmas gereken daha da özele
inerek &iîlerin ricâl kitaplar üzerine nokta çal #malar n yap lmas d r. Bu makale
yap lmas beklenen nokta çal #malara mütevaz bir ba#lang ç te#ebbüsüdür.
1

Cemal Sofuo2lu, :îa’n n Hadis Anlay 9 , Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi $lahiyat Fakültesi, Ankara
1977.
2
Cemal Sofuo2lu, Hadis Tenkidi Yönünden el-Kâfî Üzerine Bir Deneme, Ankara Üniversitesi $lahiyat
Fakültesi, Ankara 1982.
3
Cahit Kutlu, :îa’n n Hadis Vaz’ ndaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara 1995.
4
Ahmet Bedir, snâ’a9eriyye :îas ve Hadis Usûlü, Yüksek Lisans Tezi, Harran Ün. Sos. Bil. Ens., &anl urfa 1995.
5
Ali Osman Ate#, Ehl-i Sünnet ve :îa'n n Delil Ald < Baz Hadisler, Beyan Yay., $stanbul 1996.
6
Abdullah Ünalan, Ehl-i Sünnet ve :îa'n n mamette Dayand < Hadisler, Doktora Tezi, Harran Ün. Sos.
Bil. Ens., &anl urfa 1998.
7
Necmettin O2ur, :îa’da Ricâl lminin Geli9imi ve Bu Alanda Yap lan Çal 9malar, Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Ün. Sos. Bil. Ens., $stanbul 2002.
8
Mazlum Uyar, mâmiyye :îas ’nda Ahbârîlik, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Ün. Sos. Bil. Ens., $zmir
1996. Bu çal #ma mâmiyye :îas ’nda Dü9ünce Ekolleri-Ahbârîlik” ad yla yay mlanm #t r ($stanbul
2000).
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KÜTÜB- ERBAA R CÂL YYE VE ÖZELL KLER
&îa, kendilerine göre sahih kabul ettikleri hadisleri ihtiva eden ve Kur’anKerîm’den sonra en çok itibar edilen dört hadis kitab na Kütüb-i Erbaa ad n vermi#tir.9 &iî bilginler bu ismi ayn zamanda ricâl kitaplar ndan muteber sayd klar
dört temel eser için de kullanm #lard r.10 Kimi zaman kar # kl 2 önlemek amac yla
sahih hadisleri ihtiva eden dört muteber hadis kitab için Kütüb-i Erbaa Hadîsiyye
ismini uygun görürken, muteber say lan ricâl kitaplar n da Kütüb-i Erbaa
Ricâliyye tabiriyle kar# lam #lard r.
Kütüb-i Erbaa Ricâliyye’nin ilki Ebû Amr el-Ke##î (ö. ?) taraf ndan kaleme
al nm #t r. Me#hur &iî bilgin &eyhuttâife et-Tûsî’nin (ö. 460/1067) kaleme ald 2
el-Fihrist ve er-Ricâl adl eserler de söz konusu dört kitab n di2er ikisidir. Kütüb-i
Erbaa’n n en son kaleme al nan eseri ise, &îa’n n ricâl ilminde en yetkili #ah s olarak kabul etti2i Necâ#î’nin (ö. 450/1058) el-Fihrist’idir.
1. KE

Î VE R CÂL’

Ke==î’nin Hayat2
Hayat hakk nda kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Ebû Amr Muhammed b. Ömer b. Abdülazîz el-Ke##î, Cürcân bölgesinde bir kasaba olan Ke##’de
dünyaya gelmi#tir. Do2um tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte hicrî III. asr n
son çeyre2inde dünyaya geldi2i tahmin edilmektedir.11
Ke##î, $mâm Küleynî (ö. 329/941) gibi Hicrî IV. as rda &îa’n n en dikkat çekici ve me#hur isimlerinden biri kabul edilir. $mam Mehdî’nin gaybet-i su2ras n n
meydana geldi2i dönemde (260/874-329/941) Ba2dat’ta bulundu2u için o dönemde meydana gelen sosyal ve siyasi kar # kl klara yeti#mi#tir.
Ke##î me#hur &iî âlim Ayyâ#î’nin (ö. 320/932) talebelerinden biridir.12 Bunun yan s ra Ebu’l-Kas m Nasr b. Sabbâh el-Belhî (ö. ?), $brahim b. Ayya# elKummî (ö. ?) ve Hüseyin b. Bündâr el-Kummî (ö. ?) gibi devrin ba#ka önemli ilim
adamlar ndan da dersler alarak kendini iyi yeti#tirmi#tir.
Yazd 2 eserle kendinden sonra gelen ilim erbab na önemli bir kaynak b rakm # olan Ke##î, ayn zamanda birçok insan n yeti#mesine katk da bulunmu#tur. Cafer b. Muhammed b. Kûlûye el-Kummî (ö. 368/979), Harun b. Musa etTel’akberî (ö. 385/995), Ebû Ahmed $sa b. Hayyân en-Neha’î (ö. ?), Haydar b.
Muhammed es-Semerkandî (ö. ?) talebelerinden baz lar d r.
9

Kütüb-i Erbaa diye adland r lan eserler Küleynî’nin (ö. 329/940) el-Kâfî’si, $bn Bâbeveyh elKummî’nin (ö. 381/991) Men lâ yahduruhu’l-fakîh’i, ve &eyhuttâife et-Tûsi’nin (ö. 460/1067)
Tehzîbü’l-ahkâm’ ile el- stibsâr’ d r. Konu hakk nda geni# bilgi için bkz. Üzüm, “Kütüb-i Erbaa”, D A,
XXVII, 4-6.
10
Fadlî, “er-Ricâl”, DM :, XII, 359.
11
Ma’ârif, Pijûhe9, s. 424. Ünlü kitâbiyât bilgini Ba2datl $smail Pa#a (ö. 1338/1920), Ke##î’nin vefat
tarihini 296 olarak vermi#tir (Ba2datl , Hediyyetü’l-ârifîn, II, 22). Ancak bu tarih Ke##î’nin hayat
hakk ndaki bilgilerle örtü#memektedir.
12
Necâ#î, Ricâl, II, 242; $bn Dâvûd el-H llî, Ricâl, s. 180.
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Ricâl’i haricinde ba#ka bir eser yazd 2 bilinmeyen13 Ke##î’nin &iî ilim dünyas nda muteber kabul edildi2i anla# lmaktad r. Sözgelimi ricâl ilminde otorite
kabul edilen Necâ#î, onun hakk nda: “Güvenilir bir kimsedir. Ancak zay f
râvilerden çokça rivâyette bulunmu#tur” aç klamas n yapar.14 Bir di2er otorite
Tûsî ise “güvenilir, ricâl ve rivâyet ilmini iyi bilen, itikad sa2lam bir kimsedir”
der.15
Ne zaman ve nerede vefat etti2i kesin olarak bilinmeyen Ke##î’nin hicrî IV.
asr n ortalar nda vefat etti2i tahmin edilmektedir.16
htiyâru ma’rifeti’r-ricâl
K saca Ricâlü’l-Ke##î diye tan nmakla birlikte, tam ad “Ma’rifetü’n-nâk lîn
ani’l-eimmeti’s-sâdikîn” olan17 bu eser, muhtelif kaynaklarda htiyâru’r-ricâl,18
Ma’rifetü’r-ricâl,19 htiyâru ma’rifeti’r-ricâl,20 Kitâbü’r-ricâl21 isimleriyle de an lmakt r.
Ke#î, eserinde, masum imamlardan rivâyetleri bulunan #ah slar , haklar nda
söylenmi# olan müsbet ve menfi sözleri senedli bir #ekilde zikrederek, tan tmay
amaçlam #t r. Müellif, daha ziyade, masum imamlardan veya önde gelen ricâl
yahut hadis âlimlerinden bir tak m rivâyetler s ralayarak, bahis konusu edilen
#ahs n makbul olup olmad 2 hususunda okuyucunun bir kanaate ula#mas n
hedeflemi#tir. Ancak kimi zaman, zikredilen rivâyetler tan t lan #ah s hakk nda
doyurucu bilgiler ihtiva etmedi2i için, okuyucu bir kanaate ula#makta zorlan r,
hatta bazen rivâyetler birbiriyle çeli#ki arz eder. Bu durumda okuyucunun kendi
yorumuna yahut ba#ka kaynaklara müracaat etmek ihtiyac hissedilir.
Müellifin amac n dikkate alarak, eserin sika ve zay f #ah slar tan tmay
hedefleyen genel nitelikli bir tabakât kitab oldu2unu söylemek mümkündür.
Eserde tan t lan kimselerin büyük ço2unlu2u &iî olmakla birlikte &iîlerden nakilde

13

Ba2datl $smail Pa#a, Ke##î’ye Me’âni’l-ahbâr isimli bir kitap nisbet etmi#tir (Îzâhu’l-meknûn, II, 505).
Ancak Ke##î’nin biyografisini veren hiçbir kitapta onun böyle bir eserinin var oldu2undan bahsedilmemekte, &iî müelliflerin eserlerini tan tan kayaklarda da Ke##î’nin böyle bir eserinin bulundu2una
dair bir bilgiye rastlanmamaktad r.
14
Necâ#î, Ricâl, II, 282.
15
Tûsî, Ricâl, s. 497; Tûsî, Fihrist, s. 217.
16
Tûsî, Ricâl, s. 61.
17
$bn &ehrâ#ûb Me’âlim, s. 101.
18
$bn &ehrâ#ûb (ö. 588/1192), bu eseri Tûsî’ye nisbet etmi# ve bu isimle anm #t r (Me’âlim, s. 115).
Ayr ca Bombay (1317) bask s bu ismi ta# maktad r.
19
Allâme el-Meclisî (ö. 1110/1699) bu görü#tedir (Kilbâsî, Semâu’l-makâl, I, 87). Ça2da# ilim adamlar ndan Tüsterî de bu görü#ü payla#maktad r (Tüsterî, Kâmûs, I, 24). Ancak bu ismin Ke##î’nin eserinin tam ismi oldu2unu söylemek zordur. Zira bu isim, Tûsî’nin el-Fihrist’inde bir #ahs tan t rken
zikretti2i 9 A! > § D # § •:
o aç klamas nda (s. 81) yer alan 9 A! > § ifadesinin Ke##î’nin eserinin ismi olarak alg lanmas neticesinde yanl #l kla ortaya ç km #t r. Hâlbuki Tûsî’nin ifadesinde
yer alan ikinci § lafz , onun kast n n “Ke##î, Ma’rifetü’r-ricâl’inde onu zikretti” anlam nda olmad 2 n , bu ifadenin “Ke##î, ricâl tan t m yla alakal kitab nda onu zikretti” #eklinde anla# lmas gerekti2ini göstermektedir.
20
Hasen el-Mustafevî’nin tahkîkiyle Me#hed’de (1348/1929) yay mlanan bask bu ismi ta# maktad r.
21
Necâ#î, Ricâl, II, 282.
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bulunan ba#ka mezhep mensuplar da yer almaktad r.22 Bu nedenle eserde yer alan
her ismin mutlaka &iî oldu2u dü#üncesine kap lmamak hatalar önlemek aç s ndan önemlidir.
Eserde tan t lan #ah slar hakk nda serdedilen rivâyetler incelendi2inde
senedlerinde pek çok zay f râvinin bulundu2u görülür.23 Bunun yan s ra irsâl ve
ink tâ gibi, senedlerin s hhatini olumsuz etkileyen durumlarla da s kça kar# la# l r.24 Bu durum, eserdeki rivâyetlere ihtiyatla yakla# lmas n gerekli k lmaktad r.
Baz ricâl âlimleri, ihtiva etti2i rivâyetlerin birço2unun problemli ve zay f oldu2unu söyleyerek, Ke##î’nin eserine itimat edilemeyece2ini iddia etmi#,25 ancak
onlar n bu iddialar pek itibar görmemi#tir.26
Eserin orijinal halinin günümüze ula#t 2 bilinmemektedir. Bugün
Ke##î’nin Ricâl’i diye tan nan ve yay mlanm # olan eser &eyhuttâife et-Tûsî’nin,
söz konusu eseri k saltmak, tertibinde ve muhtevas nda baz düzeltme ve ilaveler
yapmak, &iî olmayan baz isimleri de ç karmak suretiyle yeni bir veçhe kazand rd 2 halidir.27 Bu aç dan bak ld 2 nda kitab n iki farkl müellifin emekleri neticesinde olu#tu2u söylenebilir.28 Tûsî’nin eserin orijinalini ne kadar de2i#tirdi2i hususunda doyurucu bir bilgiye ula#mak mümkün de2ildir. Zira onun orijinali mevcut
de2ildir ve orijinalini görmü# olan ulema da böyle bir mukayese yapmam #t r.
Onlar, sadece eserde ne tür tasarruflarda bulunuldu2undan bahsetmi#lerdir.
Sözgelimi &iî dünyas n n önde gelen ilim tarihçilerinden Aga Büzürg
Tahrânî (ö. 1390/1970), Ke##î’nin Ricâl’inde birçok hata bulundu2unu, Tûsî’nin
söz konusu hatal bilgileri ç karmak suretiyle onu k saltt 2 n söyleyerek,29 onun
eserdeki tasarruflar n n sadece Ke##î’nin hatalar n ç karmakla s n rl kald 2 n
ifade etmi#tir.
Kuhpâî (ö. 1126/1714) ise: “Ke##î’nin Ricâl’inin orijinalinde &iîlerle birlikte
Sünnîler de bulunmaktayd . Tûsî &iî olmayan râvileri eserden ç karmak suretiyle
onu k saltt ”30 sözleriyle Tûsî’nin, sadece Sünnî râvileri ç karmak suretiyle esere
müdahalede bulundu2una dikkat çekmi#tir. Abbas el-Kummî (ö. 1359/1940) de

22

Tüsterî, Kâmûs, I, 16.
&iî ilim dünyas nda ricâl ilminde otorite kabul edilen Necâ#î’nin, Ke##î hakk nda söyledi2i “Güvenilir
bir kimsedir. Ancak zay f râvilerden çokça rivâyette bulunmu#tur” aç klamas (Necâ#î, Ricâl, II, 282)
bu gerçe2e i#aret etmektedir.
24
Ma’ârif, Pijûhe9, s. 426-427.
25
Mer’î, Müntehe’l-makâl, s. 166; Ma’ârif, Pijûhe9, s. 426-428.
26
Mer’î, Müntehe’l-makâl, s. 166-167.
27
Tahrânî, Zerî’a, X, 141.
28
Ahmed b. Tâvûs el-H llî (ö. 673/1274) ve talebeleri Allâme el-H llî (ö. 726/1326) ile $bn Dâvûd elH llî (ö. 727/1327) bu gün elimizde mevcut olan eserin, Ke##î’nin eserinin bizzat orijinali oldu2unu
iddia etmi#lerdir. Ancak bu görü# delillerle çürütülmü# ve pek itibar görmemi#tir (Tüsterî, Kâmûs, I,
46).
29
Tahrânî, Zerî’a, I, 365.
30
Tüsterî, Kâmûs, I, 25-26.
23
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ayn görü#tedir. 31 Ancak eserin bugünkü haline bak ld 2 nda içinde hala Sünnî
#ah slar n mevcut oldu2u görülür.32 Dolay s yla Tûsî’nin tasarruflar n n bununla
s n rl oldu2unu dü#ünmek pek isabetli görünmemektedir.
Ça2da# &iî bilginlerden Ali Hamaney ise, Tûsî’nin, Ke##î’nin eserine yukar da zikredildi2i #ekillerdeki müdahalelerinin az oldu2unu, tasarruflar n n daha
çok, zikredilen rivâyetlerin tan t lan #ah sla birebir ilgili olup olmamas , zikredilen
rivâyetin senediyle alakal herhangi bir problem bulunmas vb. nedenlerden dolay baz bölümleri ç karmas ndan ibaret oldu2unu öne sürmektedir.33 Esere bütüncül olarak bak ld 2 nda bu yakla# m n daha isabetli oldu2unu söylemek mümkündür.
Tûsî, Ke##î’nin eseri üzerinde yapt 2 de2i#iklikleri 456/1064 y l nda tamamlam #34 ve eserin ortaya ç kan yeni haline “ htiyâru Ma’rifeti’r-ricâl” ad n
vermi#tir. Tûsî el-Fihrist’inde eseri bu adla kendi kitaplar aras nda zikretmi#tir.35
Buradan hareketle, onun, Ke##î’nin eseri üzerindeki tasarruflar n , kitab müstakil
bir eser olarak anmay gerekli k lacak kadar önemli gördü2ü sonucuna ula#mak
mümkündür. Ancak bu tav r Ke##î’nin eserine sahip ç kma yahut Ke##î’nin böyle
bir eserinin olmad 2 n iddia etme giri#imi olarak alg lanmamal d r. Çünkü Tûsî,
eserin muhtelif yerlerinde kitab n as l müellifinin Ke##î oldu2unu belirten ibarelere yer vermi#tir. Yine el-Fihrist’inde Ke##î’nin böyle bir eserinin varl 2 n belirtmekten de çekinmemi#tir.36
Eserde imamlar n muas r olan toplam 515 #ah s tan t lm #t r.37 Bu #ah slar
tan t l rken, dolayl olarak 636 ki#iden daha bahsedilmi#tir. Böylece eserde toplam
1151 ki#i hakk nda bilgi verilmi#tir.38
Ke##î’nin, eserini nas l tertip etti2i tam olarak bilinmemektedir. Ancak daha sonraki kaynaklarda bu eserden yap lan nakillerdeki baz ifadelerden hareketle
eserin tabakalara göre tertip edildi2i anla# lmaktad r. Buna göre eser, me#hur
sahâbî Selmân- Fârisî’den rivâyette bulunanlarla ba#lamakta ve s ras yla tabakalar halinde on iki masum imam n yak n çevresinde bulunan ve onlardan hadis

31

Kummî, Künâ, III, 115.
Mesela Muhammed b. el-Münkedir (ö. 130/748), Abdülmelik b. Cüreyc (ö. 150/767), Muhammed b.
$shâk (ö. 151/768) ve Hafs b. Giyâs (ö. 194/810) gibi me#hur Sünnî râviler Tûsî’nin düzeltme yapt 2 eserde halen mevcuttur.
33
Hamaney, “er-Ricâl”, DM :, XII, 323. Bu ansiklopedi maddesi Hamaney’in “Çâr Kitâb- Aslî lmi
Ricâl” isimli Farsça olarak kaleme al nmaya ba#lanm # ancak tamamlanmam # çal #mas n n mevcut
halinin (çal #man n Farsça haline http://www.hawzah.net/Per/K/Elmrej/Index.htm adresinden
ula# labilir) Arapça’ya tercümesidir. Bu bölüm ayr ca Mâcid el-Gurbâvî taraf ndan Arapça’ya çevrilmi#tir. Bu tercüme de “el-Usûlü’l-erba’a fî ilmi’r-ricâl” ba#l 2 yla internet ortam nda okuyucuya sunulmu# haldedir (http://www.alseraj.net/a-k/rejal/1.pdf).
34
$bn Tâvûs, Ferecü’l-mehmûm, s. 130-131.
35
Tûsî, Fihrist, s. 242.
36
Tûsî, Fihrist, s. 217.
37
Hamaney, “er-Ricâl”, DM :, XII, 319.
38
Ma’ârif, Pijûhe9, s. 425.
32

314

6îa’n n Dört Muteber Ricâl Kitab

315

rivâyet eden râviler ayr ayr tan t lmaktad r.39 Sözgelimi Necâ#î, Hüseyin b.
$#kîb’i tan t rken, “Ke##î bu #ahs $mâm Hâdî’nin tabakas nda zikretmi#tir” aç klamas n yapar.40 Yine Tûsî’nin Ricâl’inde #ah slar tan t l rken Ke##î’den naklen
zikredilen “Ke##î bu #ahs Emîru’l-müminîn’in yak n çevresinde bulunan #ah slar
aras nda zikretmi#tir”41 gibi nakiller göz önüne al nd 2 nda, Ke##î’nin, eserini masum imamlar n tabakalar na göre tertip etti2i anla# l r.
Kütüb-i Erbaa içinde cerh ve ta’dîl nitelikli tek eser Ke##î’ninkidir. Çünkü
bu eser, râvilerin övülen yahut ho# görülmeyen tav r ve davran #lar hakk ndaki
rivâyetleri toplamay amaçlamaktad r. Di2er üç kitaptan ikisi fihrist, birisi ise
tabakât niteli2indedir. Ke##î’nin Ricâl’i bu özelli2i dolay s yla &iî ricâl edebiyat
içinde ayr bir yere sahiptir. Sünnî ricâl eserleri içinde, ilk dönem râvilerini tan ma
ve onlar n güvenilirlikleri hakk nda sa2l kl bilgi alabilme aç s ndan $bn Sa’d’ n (ö.
230/845) Tabakât’ ne kadar önemli ise, &iî ricâl ilmi için de Ricâlü’l-Ke99î’nin o
kadar önemli oldu2unu söyleyenler bile vard r.42
Sünnî kaynaklar incelendi2inde çok az da olsa Ke##î’nin eserine at fta bulunuldu2u görülür. Sözgelimi $bn Hacer (ö. 852/1448), Lisanü’l-mîzân adl eserinin
muhtelif yerlerinde bu esere at flarda bulunur ve ondan baz al nt lar yapar. Genellikle “Ke##î bu #ahs &iî ricâlini tan tt 2 eserinde zikretmi#tir” #eklinde olan bu
at flar, hakk nda konu#ulan râvinin &îa ile ilgisini belirtmek için kullan lm #t r.43
$bn Hacer kimi zaman da tan t lan #ah s hakk nda Ke##î’nin görü#ünü zikretmi#tir.44
Eser ilk olarak Bombay’da (1317/1899) ta# bask olarak ne#redilmi#tir.45
Daha sonra Ricâlü’l-Ke99î ad yla Seyyid Ahmed Hüseynî’nin tahkik ve talikiyle
Kerbela’da yay mlanm #t r (ts.). Ayr ca Hasen el-Mustafavî tahkîkiyle Me#hed’de
(1348/1930), Seyyid Mehdî er-Recâî tahkikiyle de Kum’da (1404/1984) bas lm #t r.
$ç düzeni karma# k oldu2u için kullan m hayli zor olan bu eser üzerine tertip çal #malar yap lm #t r. Yûsuf b. Muhammed el-Hüseynî e#-&âmî (ö. ?),
$nâyetullâh b. Ali el-Kuhpâî (ö. 1126/1714) ve Davûd b. Hasen el-Cezâirî (ö. ?)
tertip çal #mas yapan #ah slardan baz lar d r.46

39

Mâmekânî, Tenkîhu’l-makâl, s. 32.
Necâ#î, Ricâl, I, 146.
41
Tûsî, Ricâl, s. 81.
42
Sübhânî, Külliyat, s. 60.
43
$bn Hacer yakla# k 50 #ah s hakk nda böyle bir aç klama yapar. Örnek için bkz. $bn Hacer, Lisân, I,
47, 104, II, 280, 288, VI, 29.
44
Mesela $bn Hacer, Cenâh b. Abdülhamid el-Kûfi’yi tan t rken, Ke##î’nin onun hakk nda “sika”
dedi2ini (Lisân, II, 139); Sâbit b. Ebî Sa’îd el-Becelî el-Kûfî hakk nda da “f kh çok iyi bilen sika bir
kimsedir” aç klamas n (Lisân, II, 77) nakleder.
45
Karahan, “Tûsî”, A, XII/II, 132.
46
Tahrânî, Zerî’a, I, 365.
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Tûsî’nin el-Fihrist ve er-Ricâl’i
Tûsî’nin Hayat2
Ebû Ca’fer &eyhuttâife Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî 385 y l n n Ramazan ay nda (Eylül 995) Horasan’a ba2l Tûs #ehrinde dünyaya geldi.47 E2itimini
belli bir seviyeye kadar bu #ehirde alan Tûsî, kendini daha da geli#tirmek amac yla
408/1017 y l nda Ba2dat’a geldi.48 Tûsî burada be# y l n o dönemdeki &iîlerin dinî
lideri konumunda bulunan &eyh Müfîd’in ö2rencili2ini yaparak geçirdi ve genç
ya# nda içtihat derecesine ula#t .49 &eyh Müfîd’in 413/1022’te vefat üzerine, yerine &iîlerin dinî lideri konumuna yükselen Seyyid Murtezâ’n n yan nda ilmî çal #malar na devam etti, 436/1045 y l nda hocas vefat edinceye kadar 23 y l onun
dizinin dibinden hiç ayr lmad .50
Hocas Seyyid Murtezâ’n n vefat üzerine &îa mezhebinin önderi konumuna yükselen Tûsî, Ba2dat’ta on iki y l daha kalm #,51 Selçuklular n Ba2dat’ ele
geçirmesi neticesinde ortaya ç kan ve kitaplar n n yak lmas na neden olan52 kar # kl klar üzerine, 448 y l nda Ba2dat’tan ayr larak Necef’e ta# nm #t r.53
Necef’te on iki y l çok verimli bir #ekilde ilmî faaliyetlerini sürdüren Tûsî
460 y l n n 22 Muharrem’inde (2 Kas m 1067) hayata gözlerini yummu#tur.54
&eyh Tûsî, tefsir, hadis, f k h, usûl, kelâm, ricâl ve tarih gibi çe#itli alanlarda yakla# k 50 eser kaleme alm #t r. Bunlardan baz lar &îa ilim gelene2inde klasik
kabul edilecek kadar de2erli görülmü#tür. Sözgelimi $mâmiyye &îas n n Kütüb-i
Erbaa diye isimlendirdi2i en muteber dört hadis kitab ndan ikisi Tûsî taraf ndan
kaleme al nm # olan Tehzîbü’l-ahkâm ve el- stibsâr adl eserlerdir. Yine &îa’n n ricâl
alan nda en muteber kabul ettikleri dört temel eserin ikisi, onun taraf ndan kaleme al nm #t r. Bu çal #mada tan t lan el-Fihrist ve er-Ricâl adl eserler ricâl alan nda
önemli eserler aras nda say l r. Dört kitaptan biri kabul edilen Ke##î’nin eserinde
de, yukar da belirtildi2i gibi, Tûsî’nin eme2i ve katk s vard r. Tûsî’nin kaleme
ald 2 et-Tibyân fi tefsîri’l Kur'ân adl tefsiri ile el-Mebsût ad n verdi2i hacimli f k h
kitab da &iîler aras nda son derece önemli kaynaklar olarak kabul edilir.55
&eyhuttâife et-Tûsî, ya#ad 2 dönemde &iîlerin dinî lideri konumunda oldu2u ve &iî ilim gelene2inin en temel kaynaklar n kaleme ald 2 için, Sünnî kay-

47

$bn Dâvûd el-Hillî, Ricâl, s. 169.
$bn Dâvûd el-Hillî, Ricâl, s. 169-170.
49
Muhsin el-Emin, A’yânü’9-:î’a, IX, 159.
50
Muhsin el-Emin, A’yânü’9-:î’a, IX, 159.
51
Tûsî, Ricâl, s. 13-18.
52
Tûsî, Ricâl, s. 13-18. Ba2dat’ta ç kan olaylarda Tûsî’nin kitaplar n n yak ld 2 haberi &ünnî kaynaklarda da mevcuttur. Mesela bkz. Sübkî, Tabakâtü’9-:âfiiyye, III, 51; IV, 65, 127; Zehebî, Siyer, XVIII,
334-335; $bn Kesîr, Bidâye, XII, 90; $bn Hacer, Lisân, V, 135
53
Muhsin el-Emîn, A’yânü’9-:î’a, IX, 159-160.
54
$bn Dâvûd el-H llî, Ricâl, s. 170; Muhsin el-Emin, A’yânü’9-:î’a, IX, 166.
55
Tûsî, Fihrist, s. 241; Muhsin el-Emin, A’yânü’9-:î’a, IX, 161. Di2er eserleri için bkz. Tûsî, Fihrist, s.
240-242; Muhsin el-Emîn, A’yânü’9-:îa, IX, 161-166.
48
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naklarda kendisinden bahsedilir, kimi kaynaklarda ise biyografisi verilir.56 Hatta
Sünnîler taraf ndan Tûsî’nin e2itiminin ilk zamanlar nda &âfi’î mezhebine mensup oldu2u daha sonra &îa’ya meyletti2i bile iddia edilir.57 Ancak bu iddia &iîler
taraf ndan kabul edilmemektedir.58
el-Fihrist
Tûsî bu eserinde &îa mezhebinin as llar n ,59 musannefleri60 ve bunlar n
müelliflerini tan tmay amaçlam #t r. Müellif eseri haz rlay # sebebini #öyle aç klar:
“Mezhebimizin hadis âlimlerinden fihrist türü kitap yazanlar n eserlerine
bakt 2 mda, onlar n sadece kendi ellerinde/kütüphanelerinde olan yahut rivâyet
icâzeti ald klar eserleri zikrettiklerini mü#ahede ettim. Bu #ah slar n daha ba#ka
kitaplara eserlerinde yer vermemi# olmalar bana eksiklik olarak gözüktü. Mezhep
mensuplar m zdan yaln z Ahmed b. Hüseyin $bnü’l-Gadâirî, sadece kendi elinde
olanlarla yetinmeyip, sahip olamad 2 ancak ilim çevrelerinde bilinen ba#ka eserleri de ihtiva eden iki tane Fihrist kaleme alm #t r. Bunlardan birinde &îa mezhebi
mensuplar taraf ndan kaleme al nm # kitaplar ve müelliflerini, di2erinde ise
mezhebin as llar n tan tm #t r. Ancak ula# labildi2i kadar fazla eserin ismini vermeyi amaçlayan bu k ymetli kitap, kimse taraf ndan istinsah edilmedi2i için yeterince yayg nla#mam #t r. Hatta incelemek için müellifin varislerinden kitab istedi2imde eserin kendilerinde olmad 2 n söyleyerek onu bana vermek istemediler.
Bunun üzerine hocam beni böyle bir çal #ma yapmam konusunda te#vik etti ve
böylece mezhebimiz bünyesinde kaleme al nm # eserleri ve as llar m z toplamay
ve tan tmay hedefleyen bir eser kaleme almaya niyet ettim”.61
Müellif çal #mas nda hem as llar hem de hadis musanneflerini tan tm #t r.
Bu iki farkl edebiyat türünde kaleme al nm # eserler için iki ayr kitap haz rlamay p, her iki türü ayn kitapta toplamas n n sebebi, tekrardan kaç nma iste2idir.
Zira musanneflerden baz lar ayn zamanda mezhebin as llar aras nda yer almak-

56

Mesela Zehebî, Siyer’inde Tûsî’nin biyografisini verir (XVIII, 334-335), bid’at ehli oldu2u için hadis
bilginlerinin onun rivâyetlerine itibar etmediklerini belirtir. $bn Hacer, onun biyografisini veren bir
di2er Sünnî ricâl bilginidir (Lisân, V, 135).
57
Sübkî, Tabakâtü’9-:âfi’iyye, XII, 90; Zehebî, Siyer, XVIII, 334; Süyûtî, Tabakâtü’l-müfessirîn, s. 80.
58
Tûsî, Ricâl, s. 27-34.
59
&iî ilim gelene2inde “As l” kelimesinin özel bir anlam vard r. Onlar, bir kitaptan faydalan lmadan,
do2rudan mâsum imamlardan duyularak yaz lan kitaplara bu ad vermi#lerdir. Hz. Ali’den on birinci imam Hasan b. Ali el-Askerî’ye (ö. 260/874) kadar olan zaman içinde &îa taraf ndan yaz lm #
6600’den fazla “As l” vard r (Kandemir, “Hadis”, D A, XV, 39). Bunlardan dört yüz tanesi &îa nezdinde özel bir öneme sahiptir. “As l” dendi2i zaman öncelikle “el-Usûlü’l-erba’u mie” diye adland r lan bu dört yüz eser akla gelir. As llar genellikle sadece bir konuyla alakal imamlar n görü#lerini yahut onlar n hayat hikâyesi veya menâk b n ihtiva eder (Uyar, Ahbârîlik, s. 56).
60
Musannef, ço2unlukla as llara dayal olarak haz rlanan ve haber ihtiva eden eserlere denir (Uyar,
Ahbârîlik, s. 58).
61
Tûsî, Fihrist, s. 31-32.
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tad r. Bu durumda ayn eseri her iki farkl kitapta zikretmek gerekirdi; bu ise müellifin ifadesiyle i#i uzatmaktan ba#ka bir i#e yaramazd .62
Tûsî, yakla# k 900 #ahs eserleriyle birlikte tan tm #63 ve bunlar isimlerine
göre alfabetik olarak s ralam #t r. Bundaki amaç arayan n bulmak istedi2i müellife
kolayca ula#abilmesini ve ayr ca haz rlad 2 kitab ezberlemek isteyenlerin i#lerinin kolayla#mas n sa2lamakt r.64 Düzenlemede, müelliflerin ya#ad klar zaman
yani tabakalar dikkate al nmam #t r.
Eserde, tan t lan müelliflerin baz lar n n güvenilirlik durumlar hakk nda
bilgi verilmi#tir. Sadece “sika bir kimsedir”, “hadiste sika bir kimsedir” yahut “zay ft r” #eklinde çok k sa olan bu aç klamalar, hakk nda bilgi verilen #ahs n hadis
ilmindeki durumu hakk nda az da olsa bir fikir vermektedir. Ancak bu aç klamalar cerh ve ta’dîl aç s ndan doyurucu bir bilgi sunmaktan uzakt r. Tûsî’nin, eserini
kaleme alma amac dikkate al nd 2 nda bu durumun normal kar# lanmas gerekir.
Zira bu eser &iî müellifleri tan tmay amaçlayan “fihrist” türünde bir kitapt r ve
#ah slar n hadis rivâyetine ehliyetlerini incelemek as l konusu de2ildir.
Müellif eserinde di2er mezhep mensuplar na da yer vermi#tir. Sözgelimi
Ehl-i Sünnet olmas na ra2men &îa mezhebiyle alakal eser yazm # olan 10 müellifin65 yan s ra, Zeydiyye’den 5 ki#i,66 Fatah yye’den 5,67 Vâk fiyye’den de 7 #ah s68
eserde tan t lm #t r. Tûsî bu durumu normal kar# lamaktad r. Zira müellifin ifadesiyle her ne kadar kitaplar güvenilir olsa da, musanniflerin ve as l sahiplerinin
birço2u fasit görü#lere meyletmi#lerdir.69
Tüm bunlar neticesinde, bu eseri inceleyen bir kimsenin, &îa mezhebi bünyesinde kaleme al nan kitaplar n ve mezhebin as llar n n büyük ço2unlu2unu ve
onlar n müelliflerini tan m # olaca2 söylenebilir.
Tûsî el-Fihrist’te kendi hocalar ndan dinledi2i kitaplar zikretti2i zaman,
onlar n kendisine hangi yolla ula#t 2 n gösteren senedleri de zikretmi#tir. Bu
uygulama esere art bir de2er katmaktad r. Çünkü Tûsî, birçok hocas n n kitaplar n n ve rivâyetlerinin kendisine hangi yolla ula#t 2 n di2er eserlerinde zikretmemi#tir. Bu durum, Tûsî’nin söz konusu kitaplara nas l ve hangi hocalar vas tas yla ula#t 2 hususunda #üphelerin do2mas na neden olmu#tur. Bu kitapta zikredilen senedler, söz konusu eserlerin Tûsî’ye nas l ula#t 2 n göstererek #üpheleri
izale etti2i için önemlidir.70
62

Tûsî, Fihrist, s. 32.
Fadlî, “er-Ricâl”, DM :, XII, 360.
64
Tûsî, Fihrist, s. 32.
65
Örnek için bkz. Tûsî, Fihrist, s. 116 (Hafs b. G yâs), s. 170 ($bn Ebi’d-Dünya), s. 229 ($bn Cerîr etTaberî), s. 265 (Ya’kûb b. &eybe).
66
Örnek için bkz. Tûsî, Fihrist, s. 73, 131, 186.
67
Örnek için bkz. Tûsî, Fihrist, s. 54, 67, 173, 189.
68
Örnek için bkz. Tûsî, Fihrist, s. 71, 103, 156, 193.
69
Tûsî, Fihrist, s. 32.
70
Celâlî, Dirâyetü’l-hadîs, s. 268.
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Müellif çal #mas nda ula#abildi2i tüm kitaplar tan tmay amaçlam #t r.
Bununla birlikte &îa mezhebi bünyesinde kaleme al nm # kitaplar n bu eserde
zikredilenlerden ibaret oldu2u yani tüm kitaplar el-Fihrist’inde toplad 2 iddias nda de2ildir. Zaten bunun mümkün olmad 2 n n kendisi de fark ndad r. 71 Nitekim
bu eseri haz rlarken bile her gün muhtelif memleketlerde yeni yeni kitaplar ortaya ç kmaktad r. Bu durum böyle bir iddiay dile getirmenin anlams zl 2 n ortaya
koymaktad r.
el-Fihrist’te bir tak m bilgi yanl #lar ndan söz edilmektedir. Bu hatalar n
mahiyeti ve eserdeki s kl 2 sonraki as rlarda ya#am # &iî bilginler taraf ndan tart # lm #t r. Mesela Necâ#î, Ricâl’inin muhtelif yerlerinde Tûsî’ye baz itirazlar yöneltmi#, kendine göre hatal buldu2u bilgileri düzeltmi#tir.72 Bu nedenle
Necâ#î’nin eserini, Tûsî’nin el-Fihrist’i üzerine yaz lm # bir zeyl yahut müstedrek
olarak niteleyenler bile vard r.73
Yine el-Fihrist’i #erh eden Süleyman el-Bahrânî (ö. 1121/1709) eserde birçok
hatan n bulundu2unu iddia etmi#74 ve #erh çal #mas n yaparken ayn zamanda
ondaki hatalar düzeltmeye niyetlenmi#, ancak bu çabas sadece isimleri elif harfi
ile ba#layan müelliflerin biyografilerindeki hatalar n düzeltilmesiyle s n rl kalm #t r.75 Ça2da# &iî âlimlerden Muhammed Takiyyüddîn et-Tüsterî de Kâmûsu’rricâl76 adl eserine yazd 2 geni# giri#inde, el-Fihrist’te bulunan hatalara ayr bir
bölüm ay rarak bunlar tart #m #t r.77 Tüsterî, el-Fihrist’te baz fahi# hatalar n
bulundu2u kanaatini ta# maktad r.78
Sünnî bilginler &îa ile alakal konularda yahut &iî kimselerden bahsederken
el-Fihrist’ten istifade etmi#lerdir. Sözgelimi $bn Hacer (ö. 852/1148) Lisânü’lMîzân’ n n birçok yerinde bu esere at flarda bulunmu#tur.79 Me#hur ricâl âlimi
Zehebî de (ö. 748/1347) Siyerü a’lâmi’n-nübelâ adl eserinde az da olsa el-Fihrist’ten
nakillerde bulunmu#tur.80
&iî ilim dünyas için önem arz eden el-Fihrist birçok kez yay mlanm #t r. $lk
olarak Aloys Sprenger’in tahkikiyle 1271/1853 y l nda Kalküta’da yay mlanan
eserin daha sonra Me#hed’de (1351/1932) ve Hindistan’da (ts.) iki ofset bask s
71

Tûsî, Fihrist, s. 33.
Sübhânî, Külliyât, s. 63.
73
Sübhânî, Külliyât, s. 63; Celâlî, Dirâyetü’l-hadîs, s. 269.
74
, Bahrânî, Mi’râc, s. 4.
75
Celâlî, Dirâyetü’l-hadîs, s. 270.
76
Mâmekânî’nin (ö. 1351/1932) Tenkîhu’l-makâl adl eseri üzerinde de2erlendirmeler yapmak üzere
kaleme al nm # bir eserdir. Ta’lîkâtün alâ Tenkîhi’l-makâl ad n da ta# yan bu eser 13 cilt halinde
Kum’da yay mlanm #t r (1410).
77
Tüsterî Mukaddime’sinin 20. Bölümünde bu konuya yer vermi#tir (Kâmûs, I, 51 vd.).
78
Tüsterî, eserde yer alan Ebû Gâlib ez-Zerârî’nin biyografisinden hareketle bu görü#ünü savunmu#tur
(Kâmûs, I, 52). Ona göre Tûsî, bu #ahs tan t rken ba#ta onun nesebi olmak üzere çok çe#itli hatalar
yapm #t r.
79
$bn Hacer, Lisân, I, 24, 49, 97, 134, 157, 225, 252, 335; II, 235, 274; IV, 191, 203.
80
Zehebî, Siyer, XV, 329; XVI, 289-290; XVII, 329.
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daha yap lm #t r. Sonras nda Muhammed Sad k Âlu Bahrilulûm, ilk bask larda
gördü2ü eksiklikleri de telafi etmek suretiyle eseri yeniden tahkik etmi# ve bu
çal #ma Necef’te (1356/1937) yay mlam #t r. 1380 y l nda Necef’te bir bask s
daha yap lan eserin, Tahran (ts.),81 Kum (1417/1996) ve Beyrut’ta (1403/1983)
yay mlanm # bask lar da mevcuttur.
&iî ilim gelene2inde önemli bir yere sahip olan el-Fihrist, üzerine yap lan
zeyl, tetimme, telhîs, #erh ve tertip gibi çal #malarla daha kullan #l bir hale gelmi#tir. Üzerine yap lan çal #ma türlerinden ilki, zeyl veya tetimme diye nitelenebilecek eserlerdir. Mesela Müntecebüddîn’in (ö. 585/1189’dan sonra) kaleme ald 2 Fihristü’9-:eyh Müntecebiddîn adl kitap, Tûsî ile Müntecebüddîn aras nda ya#am # müellifleri ihtiva eder.82 Re#îdüddîn Muhammed b. Ali b. &ehrâ#ûb (ö.
588/1192) da Meâlimü’l-ulemâ ad n verdi2i çal #mas nda Tûsî ile kendi zaman
aras nda ya#am # 300 müellifi toplam #t r.83 Muhakkik H llî diye me#hur olan
Necmüddîn Ca’fer b. Hasen el-Hüzelî de (ö. 676/1277) el-Fihrist’i k saltmay
amaçlayan bir telhîs çal #mas yapm #t r. Bu çal #mada sadece eser isimleri, müellifleri ve onlar n güvenilirlik durumlar hakk ndaki temel bilgiler korunup ayr nt
mahiyetindeki di2er bilgi ve aç klamalar ç kar lm #t r.84
Süleymân el-Bahrânî eseri #erh etmi# ve çal #mas na Mi’râcü’l-kemâl ilâ
ma’rifeti’r-ricâl ad n vermi#tir. Ayr ca $nâyetüllâh el-Kuhpâî (ö. 1126/1714) ve Ali
el-Bahrânî (ö. 1127/1715) de eser üzerine iki ayr tertip çal #mas yapm #t r.85
er-Ricâl
Ricâlü’t-Tûsî, Kitâbü’r-ricâl,86 Ricâlü :eyhi’t-Tâife,87 el-Ebvâb,88 Tesmiyetü’r-ricâl
ellezîne ravev el-hadîse ani’n-Nebiyyi ve Ehli’l-beyti89 yahut Tûsî’nin el-Fihrist isimli
eserinde belirtti2i üzere90 Kitâbü’r-ricâl ellezîne ravev ani’n-Nebiyyi ve’l-eimmeti’lisney a9ere ve men teehhara anhüm gibi isimlerle de an lan eser, Hz. Peygamber’den
ba#layarak s ras yla on iki imamdan rivâyeti olan #ah slar tabakalar na göre tan tmay amaçlamaktad r. er-Ricâl’de bir de masum imamlarla muas r olmalar na
ra2men onlardan rivâyeti olmayanlara ayr bir bab aç lm #, böylece on dört bölüm
olu#turulmu#tur.
8900 râvinin, tabakalar na göre sadece isimleri zikredilmek suretiyle alfabetik olarak s raland 2 er-Ricâl’de cerh ve ta’dîl aç klamalar nadiren bulunmaktad r.
81

Karahan, “Tûsî”, A, XII/II, 132.
Eser Seyyid Celâlüddîn Urmevî’nin tahkîkiyle Kum’da ne#redilmi#tir (1977).
83
Eser Muhammed Sad k Âl-i Bahrululûm’un tahkîkiyle Beyrut’ta (ts.) yay mlanm #t r.
84
Muhsin el-Emîn, A’yânü’9-:îa, IX, 166.
85
Muhsin el-Emîn, A’yânü’9-:îa, IX, 166.
86
$bn &ehrâ#ûb, Me’âlim, s. 115.
87
Muhsin el-Emîn, A’yânü’9-:îa, IX, 165; Tahrânî, Zerî’a, X, 120.
88
Hz. Peygamber ve on iki imamdan rivâyeti olan #ah slar tabakalar halinde bâblara göre düzenlenmi#
oldu2u için eser bu isimle de an l r (Muhsin el-Emîn, A’yânü’9-:îa, IX, 165; Tahrânî, Zerî’a, X, 120).
89
Celâlî, Dirâyetü’l-hadîs, s. 265.
90
Tûsî, Fihrist, s. 241.
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Eserde râvilerin vefat tarihlerinin ve onlar n bilinmesi gereken baz önemli hususiyetlerinin zikredilmemesi eksiklik gibi gözükmektedir. Bununla birlikte zikredilen #ah slar n hangi imam n tabakas ndan oldu2unun belirlenmesi aç s ndan ondan istifade etmek mümkündür. Sözgelimi me#hur Sünnî âlim $bn Hacer, herhangi bir râvinin &îa ile ba2lant s n belirlemek ve onlar n tabakalar n tespit etmek için Ricâlü’t-Tûsî’ye s kça ba#vurmu#tur.91
Tûsî, er-Ricâl’ini hocas &eyh Müfîd’in iste2i üzerine kaleme ald 2 n ifade
etmektedir.92 Ayr ca çal #mas nda tüm râvileri bir araya getirme, onlar n hepsini
zikretme gibi bir amac n n olmad 2 n , zaten bunun insan gücünün s n rlar n
a#an imkâns z bir çaba olaca2 n söyleyen Tûsî, tan yabildi2i râvileri &iî ilim dünyas na sunmaya çal #t 2 n belirtmi#tir.93
Müellif eserde Hz. Peygamber’den ve imâmlardan rivâyeti olan di2er mezhep mensuplar na da yer vermi#tir. Mesela Hz. Peygamber’den rivâyeti olanlar
ba#l 2 alt nda Muâviye b. Ebî Süfyân,94 Mu2îre b. &u’be,95 Mervân b. el-Hakem96
gibi &îa nezdinde pek de ho# kar# lanmayan #ah slar bile zikretmekten kaç nmam #t r. Yine di2er tabakalarda da Zeydiyye,97 Keysâniyye,98 Müfavvida,99 Vâk fe,100
Havâric101 mensubu olan râvileri de, e2er imamlardan riâyetleri varsa, eserinde
zikretmi#tir. Tûsî, Âmme’den yani Ehl-i Sünnet’ten baz #ah slar da “$mamlardan Rivâyeti Olmayanlar” bölümünde zikretmi#tir.102
Müellif eserini ne zaman kaleme ald 2 hakk nda herhangi bir aç klama
yapmam #t r. Eserinin muhtelif yerlerinde yine kendisinin yazm # oldu2u elFihrist’e at flarda bulunmas ndan103 hareketle Tûsî’nin bu eserini el-Fihrist’ten
sonra kaleme ald 2 söylenmektedir.104
Eser Necef’te 1381/1961 y l nda yay mlanm #, Kum’da bu bask n n bir de
ofset ne#ri gerçekle#tirilmi#tir (ts.).

91

Örnek olarak bkz. $bn Hacer, Lisân, I, 20, 23, 24, 29, 35, 47, 49, 55, 58, 66, 69, 75, 77, 79, 107, 121,
335, 342, 378, 388, 429, 434, 478; II, 23, 56, 61, 123, 127, 132, 153, 184, 265, 272, 274, 278, 288; IV,
258; $bn Hacer, Tehzîb, I, 435.
92
Tûsî, Ricâl, s. 2.
93
Tûsî, Ricâl, 2.
94
Tûsî, Ricâl, s. 27.
95
Tûsî, Ricâl, s. 27.
96
Tûsî, Ricâl, s. 28.
97
Tûsî, Ricâl, s. 122, 171, 442, 478.
98
Tûsî, Ricâl, s. 59.
99
Tûsî, Ricâl, s. 510.
100
Tûsî, Ricâl, s. 345, 346, 348, 354.
101
Tûsî, Ricâl, s. 35, 45, 52, 60.
102
Tûsî, Ricâl, s. 465, 466, 467, 481, 482.
103
Tûsî, Ricâl, s. 443, 446, 450, 451.
104
Sübhânî, Külliyât, s. 63.
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Necâ=î ve el-Fihrist’i
Necâ=î’nin Hayat2
Ebu’l-Hüseyn Ahmed b. Ali b. Ahmed b. Abbas b. Muhammed en-Necâ#î
el-Esedî 372 y l n n Safer ay nda (A2ustos 982) Ba2dat’ta dünyaya gelmi#tir.105
Kûfe’nin önde gelen bir ailesine mensuptur. Kûfe halk taraf ndan çokça ziyaret
edilen ve zorda kal nd 2 nda ba#vurulan ailesinin evinde106 çocuklu2unu geçirmi#tir. Bundan dolay kendisini $bnü’l-Kûfî lakab yla ananlar vard r.107 Bununla birlikte Necâ#î lakab daha me#hurdur. Bu lakab ona $mam Ca’fer es-Sad k (ö.
148/765) ile ayn devirde ya#am # ve onun râvilerinden biri olmu# büyük dedelerinden Abdullah b. en-Necâ#î (ö. ?) dolay s yla verilmi#tir. Bu dedesi halife Mansur döneminde Ahvaz valili2i de yapm #t r.108 Dedesi Ahmed b. Abbâs (ö. ?) ve
&eyh Sadûk’un (ö. 381/991) talebelerinden olan babas Ali b. Ahmed de (ö. ?)
Ba2dat’ n önde gelen âlim ve muhaddislerindendir.109
Necâ#î çocuklu2unu Kûfe’de geçirdikten ve ilk e2itimini babas ndan ald ktan sonra Ba2dat’a gitmi# ve orada e2itim görmü#tür. E2itimini Kûfe’de ald 2 n
söyleyenler varsa da, bu bilgi onun hakk ndaki di2er bilgilerle örtü#memektedir.
Zira en önemli hocalar $bnü’l-Cündî (ö. 396/1006), el-Gadâirî (ö. 411/1020) ve
&eyh Müfîd’den (ö. 413/1022) derslerini Ba2dat’ta ald 2 bilinmektedir.110
&iilerce kutsal say lan yerlere muhtelif zamanlarda gitmesi d # nda pek seyahat etmeyen Necâ#î sadece memleketi olan Kûfe’yi bazen ziyaret etmi#tir.
Say s az da olsa bu seyahatlerinde birçok insanla ilmî ili#ki içinde olmu#, çe#itli
bilginlerden dersler alm #, birçok talebeye de dersler vermi#tir. En me#hur talebeleri aras nda Ebû Ca’fer et-Tûsî, Zülfikâr b. Ma’bed el-Hasenî (ö. 536/1142), Süleyman b. Hasan es-S hre#tî (ö. ?) zikredilebilir.
Necâ#î ricâl ve ensâb ilminde otorite kabul edilir. Özellikle ricâl ilminde sözüne itibar edilen ve ihtilafl konularda görü#ü tercih edilen bir #ah st r.111 Ricâl
adl kitab , onun bu özelli2i nedeniyle, &iî ilim dünyas nda en önemli ricâl eserlerinden biri kabul edilir. Necâ#î’nin di2er eserleri ise #unlar d r: el-Kûfe vemâ fîhâ
mine’l-âsâr ve’l-fedâil, Ensâbü Benî Nasr b. Ku’ayn ve eyyâmühüm ve e9’âruhum, elCumu’a vemâ verede fîhi mine’l-a’mâl, Muhtasaru’l-envâr, Mevâd ’u’n-nücûm elletî
semmethâ el-Arab, Ahbâru’l-vükelâi’l-erbaa.112
Necâ#î’nin nerede ve hangi tarihte öldü2ü tam olarak bilinmemektedir. Bu
konuda ça2da#lar n n eserlerinde tatmin edici bilgilere rastlamak mümkün olma-

105

Ebtahî, Tehzîbü’l-makâl, I, 9.
Seyyid Bahru’l-ulûm, Ricâl, II, 32.
107
Tüsterî, Kâmûs, I, 516-517; Necâ#î, Ricâl, I, 12.
108
Necâ#î, Ricâl, II, 7.
109
Ebtahî, Tehzîbü’l-makâl, I, s. 12.
110
Necâ#î, Ricâl, I, 12.
111
Mer’î, Müntehe’l-makâl, s. 167.
112
Necâ#î, Ricâl, I, 254.
106
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maktad r. Sadece me#hur &iî âlim Allâme el-H llî (ö. 726/1326) onun
Cemâziyelevvel 450’de (Temmuz 1058) Matîrâbâd’da113 vefat etti2ini belirtmi#tir.114
Sünnî kaynaklarda Necâ#î’den az da olsa bahsedilmektedir. Sözgelimi $bn
Hacer Lisanü’l-Mîzan’ nda onun biyografisini de vermi#,115 ayr ca yakla# k 70 yerde
onun Ricâl’ini kaynak olarak kullanm # ve ondan nakilde bulunmu#tur.116 Zehebî
(ö. 748/1347) ise me#hur &iî âlim el-Gadâirî’nin talebelerini sayarken Necâ#î’nin
ad n da zikretmi# ve onun Raf zî oldu2unu söylemi#tir.117 Ba2dat’ta ya#amas na
ve Hatîb Ba2dâdî (ö. 463/1071) ile ayn hocalardan ders alm # olmas na ra2men
Târîhu Ba<dat’ta onun isminin an lmay # n &iîler garip kar# lamakta ve bunu
Sünnîlerin taassubunun bir göstergesi saymaktad rlar.118
el-Fihrist
Fihristü esmâi musannifi’9-:îa,119 Ricâlü’n-Necâ9î,120 Kitâbü’r-ricâl121 isimleriyle
an lan bu eser, asl nda bir ricâl kitab olmay p “fihrist” özelli2i ta# yan, yani kitap
yazm # olan &iî müellifleri tan tmay amaçlayan bir eserdir.122 Ancak yine de &iî
ilim dünyas nda en önemli ricâl eserleri aras nda say l r. Eseri ricâl kitab sayanlar,
tan t lanlar n &iî olmas ve yer yer onlar n güvenilirlik durumlar hakk nda bilgi
verilmesini onun ricâl eseri say lmas için yeterli görmü#lerdir.
Necâ#î eserini el-Fihrist diye isimlendirmi#tir.123 Ona göre “Ricâl”ler genellikle râvilerin tabakalar na göre düzenlenmi# olup içlerinde kitaplar hakk nda herhangi bir bilgi yer almaz. “Fihrist”ler ise ricâl tabakalar n dikkate almaks z n,
tasnif edilen eserlerden ve onlar n müelliflerinden bahseden edebiyat türleridir.
113

Matîrâbâd, Samerrâ yak nlar nda küçük bir kasabad r (Hamevî, Mu’cemü’l-büldân, V, 151).
Allâme H llî, Hülâsatü’l-akvâl, s. 73.
115
$bn Hacer, Lisân, I, 192-193.
116
Örnek olarak bkz. $bn Hacer, Lisân, I, 25-26, 116, 409; II, 57, 110-111, 216-217, 319; IV, 258; $bn
Hacer, Tehzîb, I, 435.
117
Zehebî, Siyer, XVII, 328.
118
Necâ#î, Ricâl, I, 55; Ebtahî, Tehzîbü’l-makâl, I, s. 9.
119
Eserin Tebriz’deki Mektebetü’l-Ehliyye’de bulunan yazma nüshas nda bu isim yer almaktad r.
Ayr ca bkz. Necâ#î, Ricâl, I, 59; $bn Tâvûs, Ferecü’l-mehmûm, s. 121.
120
Necâ#î’nin el-Fihrist’ini tahkik eden Muhammed Cevâd en-Nâinî, eseri bu isimle Beyrut’ta
(1408/1988) yay mlam #t r.
121
$bn Dâvûd el-Hillî, Ricâl, s. 40.
122
Fihrist, âlimlerin hocalar ile onlardan okuduklar kitaplar n ad n kaydettikleri eserlere verilen
ortak add r. Bu kelimeyi ve fehrese, bernâmec, mu’cem kelimelerini bu anlamda daha çok Endülüslü
âlimler kullanm #t r. Do2u $slâm dünyas nda ise bu edebiyat türü için sebet, me#yeha ve mu’cem
st lahlar kullan lm #t r. $slâm literatüründe bu türde haz rlanm # birçok eser bulunmaktad r (Konu
hakk nda bilgi ve bu türde haz rlanm # eserler için bkz. Kandemir, “Fehrese”, D A, XII, 297-299, $stanbul 1995). &iîler de bu türde eserler kaleme alm # ve bunlara fihrist ve me#yeha ad n vermi#lerdir. Necâ#î’den itibaren &iîler fihrist haz rlarken sadece kendi hocalar n ve onlar n eserlerini de2il
ayn zamanda &iî ilim gelene2inde erken dönemlerden kendi zamanlar na kadar kaleme al nm # tüm
as l ve musannefleri ve onlar n müelliflerini tan tmay amaçlam #lar, böylece fihrist türünün alan n
geni#letmi#lerdir (Tûsî, Fihrist, s. 31-32. Ayr ca geni# bilgi için bkz. Hamaney, “er-Ricâl”, DM :, XII,
326).
123
Necâ#î, Ricâl, II, 5.
114
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Necâ#î bu anlay # ndan hareketle eserinde baz #ah slardan bahsederken “bu #ahs
sadece fihrist sahibi kimseler zikreder”124 baz lar hakk nda ise “bu #ah stan sadece
ricâl sahibi kimseler bahseder”125 aç klamas n yapar. Böylece eser sahibi kimselerle
sadece rivâyeti olan kimseleri birbirinden ay r r. Necâ#î’nin bu yakla# m n dikkate alan Allâme Hillî onun eserinin ricâl eserleri aras nda zikredilmesine kar# ç km #t r.126
Eserde 1270 #ah s tan t lm #t r. Necâ#î bunlardan 75’i hakk nda zay f hükmünü vermi#, 567 ki#iyi de güvenilir olarak nitelemi#tir. Güvenilir gördüklerinden
34 tanesini “sikatün sikatün” diyerek güvenilirli2in üst derecesinde kimseler olarak nitelerken, 533 tanesine normal seviyede bir güvenilirlik takdir etmi#tir. 628
ki#i hakk nda da müsbet menfi herhangi bir aç klamada bulunmam #t r.127 Aç klamada bulunmad 2 #ah slar n da sika kabul edilmesi gerekti2ini iddia edenler
varsa da bu görü# pek muteber kabul edilmemi#tir.128 Çünkü Necâ#î bu eserini
râvilerin güvenilirlik durumlar n aç klamak için kaleme almam #, onda sadece
eseri olan kimseleri tan tmay amaçlam #t r. Bu nedenle kendini her #ahs n güvenilirli2ini belirtmek mecburiyetinde hissetmemi#tir. Sadece hakk nda bilgisi oldu2u #ah slar n güvenilirlik durumlar hakk nda bilgi vermekle yetinmi#tir.
Müellif eserini telif sebebi olarak, hocas Seyyid &erîf el-Murtezâ’n n (ö.
436/1045) “muhaliflerimizden baz lar $mâmiyye’nin selefleri aras nda kültür
tarihine katk da bulunacak eser yazan herhangi bir kimse olmad 2 n iddia ediyorlar” aç klamas n duymas n ve bu iddiay çürütmek için böyle bir eser yazmaya
niyetlenmesini gösterir.129
Ricâlü’n-Necâ9î, fihrist türünde kaleme al nm # olmas na ra2men, gerek metodu ve gerekse müellifleri inceleme tarz bak m ndan di2er ricâl kitaplar ndan
üstün görülmü#tür.130 Ayr ca #ah slar hakk ndaki de2erlendirmeleri ba#ka âlimlerinki ile teâruz etti2i zaman Necâ#î’nin görü#üne itibar edilmi#tir. Çünkü Necâ#î,
ricâl hakk nda geni# bir ilme sahip olmas n n yan s ra, &îa mezhebine mensup
eser sahibi kimseleri iyi tan yan, onlar n özellikleri ve nesepleri hakk nda geni#
bilgiye sahip olan bir kimsedir. Bu özellikleri, onun görü#lerinin ba#kalar na göre
muteber kabul edilmesini sa2lam #t r.131
Kütüb-i Erbaa olarak an lan kitaplar içinde en son kaleme al nan Necâ#î’nin
eseridir. Bu nedenle Necâ#î’nin Ricâl’i, muhteva aç s ndan Ke##î ve Tûsî’nin eserlerine göre daha kapsaml d r. Özellikle #ah slar n künye ve nesepleri hakk nda
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Necâ#î, Ricâl, I, 87, 155, II, 59, 161.
Necâ#î, Ricâl, I, 113, 261, 269, 283.
126
Tüsterî, Kâmûs, I, 24.
127
Bu rakamlar eserin Beyrut 1408/1988 bask s n n sonundaki ayr nt l fihristlerden elde edilmi#tir.
128
Sübhânî, Külliyât, s. 62.
129
Necâ#î, Ricâl, I, 57.
130
Sadr, Te’sîsü’9-:î’a, s. 268.
131
Sübhânî, Külliyât, s. 62.
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verdi2i bilgiler di2er üç kitaba göre daha tatmin edicidir. Bunda Necâ#î’nin nesep
ilmindeki derin bilgisinin etkili oldu2u anla# lmaktad r.132 Necâ#î eserinde, muas r
olan Tûsî’yi de tan tm #t r.133 Bu durum Tûsî’nin el-Fihrist’inin daha önce yaz ld 2 n gösterir. Ayr ca Necâ#î, eserinin muhtelif yerlerinde Tûsî’ye baz itirazlar
yöneltmi#, kendine göre hatal buldu2u bilgileri düzeltmi#tir.134 Bu nedenle
Burûcirdî (ö. 1380/1961), Necâ#î’nin eserini Tûsî’nin el-Fihrist’i üzerine yaz lm #
bir zeyl olarak nitelemi#tir.135
Eserde çok nadir olarak vefat tarihleri verilmi#tir. Ravilerin güvenilirlik durumlar aç klan rken genellikle bir iki kelimelik ifadeler kullan lm #t r. Cerh edilen
kimseler hakk nda cerh sebebi genellikle aç klanmam #t r.
Cerh edilen râviler hakk nda genellikle #u ifadeler kullan lm #t r:
“Hadis uyduran bir kimsedir”,136 “hadisleri birbirine kar #t ran, ma’rûf
rivâyetlerinin yan s ra münker rivâyetleri de olan birisidir”,137 “zay f kimselerden
rivâyette bulunur ve mürsellere itibar eder”,138 “da’îfun cidden/çok zay ft r”,139
“zay f oldu2u ve &iîlikte a# r görü#lere meyletti2i söylenir”,140 “yalanc d r,
gulâttand r/a# r &iîdir, gulâttan rivâyetleri vard r, kendisinde hay r yoktur,
rivâyeti itibara al nmaz”,141 “hayat n n sonlar nda a# r la#m # (gulât) ve dü#ünce
yap s bozulmu#tur”,142 “mezhebi/dü#ünce yap s ve rivâyetleri bozuk birisidir”,143
“ashab m z onun zay f oldu2unu söyler”.144
Eser ilk olarak 1317/1899 y l nda Bombay’da ta# bask yap larak okuyucuya
ula#m #t r. Bir di2er ta# bask s da $ran’daki Matbaa-i Mustafavî’de yap lm #t r.
Muhammed Cevâd en-Nâînî eserin ilk ilmî ne#rini gerçekle#tirmi#tir. Muhakkik,
eserin Me#hed’de bulunan er-Ravzatü’r-Radaviyye ve Tebriz’deki el-Mektebetü’lEhliyye kütüphanelerindeki yazma nüshalar na dayanarak tahkik etti2i kitab iki
cilt halinde yay mlam #t r (Beyrut 1408/1988). Önceki as rlarda üzerine herhangi
bir #erh yap ld 2 bilinmeyen eserin asr m zda bir de #erhi kaleme al nm #t r. Muhammed Ali Ebtahî Isfahânî taraf ndan kaleme al nm # üç ciltlik bu #erh
Tehzîbü’l-makâl fî tenkîhi ilmi’r-ricâl ad n ta# maktad r (Tahran 1317/1899).

132

Sübhânî, Külliyât, s. 63.
Necâ#î, Ricâl, II, 332-333.
134
Sübhânî, Külliyât, s. 63.
135
Sübhânî, Külliyât, s. 63.
136
Necâ#î, Ricâl, II, 44.
137
Necâ#î, Ricâl, I, 122.
138
Necâ#î, Ricâl, I, 178.
139
Necâ#î, Ricâl, II, 132.
140
Necâ#î, Ricâl, II, 51.
141
Necâ#î, Ricâl, II, 30.
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Necâ#î, Ricâl, II, 96.
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Necâ#î, Ricâl, II, 99.
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Necâ#î, Ricâl, I, 115-116, 177.
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$nâyetüllâh el-Kuhpâî (ö. 1126/1714) ve Dâvûd b. Hasen el-Cezâirî (ö. ?) eser
üzerine tertip çal #mas yapm # ve eseri alfabetik hale getirmi#lerdir.145
$bn Hacer (ö. 852/1148) Lisânü’l-Mîzân’ n n birçok yerinde Necâ#î’nin eserine at fta bulunmu#tur. Baz yerlerde ravinin zay f oldu2unu göstermek için
Neca#i’nin sözünü delil göstermi#,146 kimi yerlerde ise ravi hakk nda sadece
Necâ#î’nin verdi2i bilgileri zikretmekle yetinmi#tir.147 Zehebî de Siyer’inde sadece
bir yerde ondan nakilde bulunmu#tur.148
DE#ERLEND RME VE SONUÇ
Kütüb-i Erbaa diye adland r lan dört ricâl kitab n n &iîler için çok önemli
oldu2u #üphesizdir. Bu eserlerden önce, Berkî’nin (ö. ?) Kitâbü’r-Ricâl’i hariç,
&îa’da ricâl alan nda yaz lm # hiçbir eser günümüze ula#mam #t r. Bu nedenle söz
konusu eserler yaz ld klar dönemden günümüze kadar birinci derecede kaynak
vazifesi görmü#tür ve ricâl alan nda yap lan çal #malar n büyük ço2unlu2u bu
eserler üzerine bina edilmi#tir. Dolay s yla &iî ricâli alan nda yaz lan tüm eserlerde
bu dört kitab n belirleyici konumda oldu2unu söylemek mümkündür. Bu durumun &iî ricâl çal #malar nda s n rland r c bir rol oynad 2 muhakkakt r. Zira çok
geni# bir alan te#kil eden ricâl de2erlendirmelerinin büyük bir yekûnunun sadece
birkaç ki#inin etraf nda dönmesi konunun dar bir çerçevede s k #mas na neden
olmu#tur.
Dört muteber ricâl kitab ndan hiçbiri ricâl tenkidi maksad yla kaleme
al nmam #t r. Sadece Ke##î’nin eseri masum imamlardan rivâyetleri bulunan #ah slar hakk nda söylenmi# müsbet ve menfi sözleri zikretmeyi amaçlad 2 için
cerh ve ta’dil kitab niteli2i ta# yabilir. &iî bilginlerin, eserlerini cerh ve ta’dîl yapmak maksad yla kaleme almamalar n n temel sebebi &îa’da Ehl-i Sünnet’teki gibi
bir cerh ve ta’dîl gelene2inin olmamas d r.149 Zira &îa’n n hadislerin s hhatine bak # farkl oldu2u için Sünnîlerinkine benzer bir ricâl tenkidi tarz olu#mam #t r.150

145

Tahrânî, Zerî’a, X, 155.
Örnek için bkz. $bn Hacer, Lisân, I, 409; II, 46-47, 216-217.
147
Örnek $çin bkz. $bn Hacer, Lisân, I, 25-26, 93, 111, 334; II, 275, 298.
148
Zehebî, Siyer, XVII, 329.
149
&iî âlim Uveynatî bu konuda #u aç klamay yapar: “Do2ruyu söylememiz gerekirse ricâl ilmini
kuran âlimlerin, eserlerini yazarken cerh ve ta’dîl yapma amac n ta# mad 2 n söylersek yanl # bir
#ey demi# olmay z. Onlar, hadis kitaplar haricinde, kaleme ald klar muhtelif konulardaki eserlerinde râvilerin hallerini ara#t rma sorumlulu2unu üzerlerinde hissetmiyorlard . Kitaplar n yazarken
râvilerin güvenilirliklerini ara#t rmaya bir ihtiyaç hissetmedikleri, sadece ihtiyaç oldu2u zaman bir
râvi hakk ndaki övgü veya ta’dîli k sa bir #ekilde aç klamakla yetindikleri aç kt r. E2er böyle bir ihtiyaç hissetselerdi her bir râvi hakk nda aç klama yapabilirlerdi. Bu konuda onlar engelleyen herhangi
bir #ey yoktu. Bunun yan s ra ricâl ilmini kuranlar n, râvilerin durumlar n konu alan eserler haz rlayabilmek için büyük zaman harcad klar n söylememizi gerektirecek herhangi bir delile de rastlam # de2iliz. Mevcut durumun bunun aksine cereyan etti2ini söylemek için ise herhangi bir delile
bile ihtiyaç yoktur” (Bahrânî, Mi’râc, s. 8).
150
&iî ilim adamlar içinde ricâl tenkidinin gereksiz oldu2unu savunanlar bile vard r. Bu konuda çe#itli
deliller ileri süren cerh ve ta’dîl kar# tlar n bu dü#ünceye sevk eden en önemli etkenin hadise bak #146
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Râviler hakk nda söylenmi# müsbet-menfî tüm sözleri toplamay amaçlad 2 için, Ke##î’nin eserinin, Sünnîlerinkinden farkl bir sunum #ekli olsa da, cerh
ve ta’dîl eseri niteli2i ta# d 2 söylenebilir. Zira bir #ah s hakk nda söylenen tüm
sözler bir araya gelince onun güvenilirli2i hakk nda bir kanaate ula#mak mümkündür. Ricâl tenkidinin amac da zaten budur.
Di2er üç eserde sadece yeri geldikçe râviler hakk nda aç klama yap lm #t r.
Bu aç klamalar da son derece k sa ve ço2unlukla sadece bir kelimeden ibarettir.
Zaten bu eserlerden ikisi fihrist türünde kaleme al nm # olup &iî müellifleri ve
eserlerini tan tmay , di2er biri ise masum imamlardan rivâyeti olan #ah slar n
listesini sunmay amaçlam #t r. Dolay s yla râvilerin güvenilirlik durumlar n
aç klamak gibi bir hedefleri bulunmaz.151 Durum böyle oldu2u için Ehl-i Sünnet’in
ricâl tenkidi kitaplar nda yer alan cerh sebepleri bu eserlerde pek bulunmaz. Yine
râvinin hadis rivayetine ehliyeti hakk nda da çok s n rl bilgiler bulunmaktad r.
Rivayetinin azl 2 veya çoklu2u gibi bilgilere nadiren rastlan r. Râvinin adaleti ve
ki#ili2i ile alakal aç klamalar neredeyse yok gibidir. Yine râvinin anlay # seviyesi,
haf za ve zekâs n n yeterlili2i gibi sorulara cevap bulunabilecek aç klamalar da bu
eserlerde yoktur.
Kütüb-i Erbaa’da dikkat çekici en önemli hususlardan birisi de tan t lan
râvilerin büyük ço2unlu2unun vefat tarihlerinin verilmemesidir. Bu durum sened
zincirlerinin kopuk olup olmad 2 yahut senedde herhangi bir illetin bulunup
bulunmad 2 gibi hususlar belirleyebilmeyi zorla#t rmakt r. Gerçi râvilerin, hangi
masum imamlar n tabakas na ait oldu2u belirtilmi#tir. Ancak bu bilgiler
senedlerin durumunu ara#t rmada yeterli katk y sa2lamaktan uzakt r. Bir râvinin
vefat tarihi bilinmeden, hocalar , talebeleri, görü#tü2ü ve görü#medi2i kimseler
hakk nda bilgi sahibi olmadan senedler hakk nda sa2l kl de2erlendirme yapmak
mümkün de2ildir.
Zikredilen hususlardan Kütüb-i Erbaa içinde yer alan eserlerin faydas z ve
ba#ar s z birer kitap oldu2u neticesini ç karmamak gerekir. Eksiklik gibi görülen
bu hususlar n iki temel nedeni vard r. Bunlardan birincisi müelliflerin, eserlerini
cerh ve ta’dîl yapmak amac yla kaleme almam # olmalar , di2eri ise &îa’n n dine
bak #lar n n, hadis anlay #lar n n hatta hadislerin s hhatlerini de2erlendirme kriterlerinin bu tür ilave bilgileri gerekli k lmamas d r.

lar oldu2u anla# lmaktad r. &îa’da ricâl tenkidini kabul edenler, etmeyenler ve her iki taraf n delilleri
hakk nda geni# bilgi için bkz. O2ur, :îa’da Ricâl lminin Geli9imi, s. 32-48.
151
Uveynatî, Kütüb-i Erbaa müelliflerinin eserlerini kaleme alma amaçlar n n ricâl tenkidi yapmak
olmad 2 n n, sadece onlar n mukaddimelerine bakmakla bile anla# labilece2ini belirtir. Uveynatî ayr ca söz konusu eserlerin mukaddimelerine bak ld 2 nda kitaplar n yaz l # sebepleri olarak, muhaliflerine &iî mezhebi mensuplar n n birçok kitap kaleme al nd 2 n ispat etmek, hocalar n n kendilerinden fihrist türü bir kitap kaleme al nmas n istemeleri gibi hususlar oldu2unu ilave eder (Bahrânî,
Mi’râc, s. 8).
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Sünnî ricâl âlimleri Kütüb-i Erbaa’ya zaman zaman at fta bulunmu#lard r.
Bu at flar daha ziyade bir râvinin &îa ile ili#kisini belirtmeye yönelik konularda
kendini göstermektedir. Bunun yan s ra kimi zaman Kütüb-i Erbaa müelliflerinin
görü#lerini de nakletmi#lerdir.
Kütüb-i Erbaa’da ba#ka mezhep mensuplar da tan t lm #t r. Özellikle
Tûsî’nin eserlerinde de2i#ik mezheplere mensup #ah slara daha fazla yer verilmi#tir.
&îa’n n en temel ricâl eserlerini tan tmaya çal # rken kar# la#t 2 m z en büyük zorluk, söz konusu eserlerin muhtevas nda yer alan bilgileri de2erlendirirken
temel sabitelerimizin neler olmas gerekti2ini, nas l hareket edece2imizi ve nerelere bakaca2 m z bilememizdir. Bu durumun &îa mezhebinin hadis anlay # , ilim
tarihi, literatürü ve önemli #ah slar hakk nda s n rl bilgiye sahip olmam zdan
kaynakland 2 aç kt r. Makaleyi okuyan birçok kimsenin de ayn zorlukla kar# la#aca2 muhtemeldir. Bunlar a#man n yolu bu tür çal #malar art rmak ve bu
mezhebi daha tan n r hale getirmektir.
&îa’n n temel ricâl eserlerini temel alan bu çal #ma söz konusu eserleri sadece genel hatlar yla tan tmay amaçlam #t r. Bu eserlerin daha iyi tan nmas ,
üzerlerinde ayr ayr daha derinlikli çal #malar n yap lmas neticesinde mümkün
olacakt r. Bu dört temel eser ve bunlardan sonra kaleme al nan ricâl kitaplar iyice
tahlil edilip, içlerinde yer alan bilgiler Sünnî ricâl kaynaklar nda bulunan bilgilerle
mukayese edilmek suretiyle yeni bir tak m bilgilere ula# laca2 muhakkakt r.
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