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MÂM YYE &ÎA’SINDA VELÂYET- FAK H
rfan Abdulhamîd Fettâh
Çev. Seyit BAHCIVAN

A. MÂM YYE &ÎA’SINDA VELÂYET- FAK H, TAR HÎ
ARKA PLAN
mâmiyye Mezhebi’nin temel mantK5K, masum imamlardan gelmiQ olmalarK ve “delâleti kat’î olmalar ” yönüyle, onlardan gelen hükümler ve fetvalardan öte
geçmemeyi ve bunlarla amel etmeyi gerekli kKlar. Zira “ mamlarKn emri Allah’Kn
emri, yasaklarK Allah’Kn yasa5K, onlara itaat Allah’a itaat, onlara isyan Allah’a
isyandKr. Onlar(dan gelen)i kabul etmemek caiz de5ildir. Onlar(dan gelen)i kabul
etmeyen Rasûlullah(tan gelen)i reddeden gibidir. Rasûllah(tan gelen)i reddeden
Allah(tan gelen)i reddeden kimse gibidir. Öyleyse onlara (her Qeyi) teslim etmek,
emirlerine boyun e5mek ve onlarKn sözlerini kabul etmek gerekir”1. Çünkü onlar
direkt Allah tarafKndan nass ve tayinle bu makama getirilmiQ kimselerdir.
Buradan hareketle imamKn huzurunda ve imam bu görevi yaparken ister
hayatta iken isterse de gaybet döneminde “aklî içtihattan” söz etmek mümkün
rfan Abdulhamîd Fettâh’Kn, Nazariyetu Velâyeti’l-Fakîh Dirâse ve Tahlîl ve Nakd, (Dâru Ammâr,
Amman 1989), adlK kitabKnKn 29-56 sayfalarK arasKnKn tercümesidir.
Konuyla ilgili bazK Türkçe çalKQmalar QunlardKr:
Mazlum Uyar, 2iî Uleman n Otoritesinin Temelleri, stanbul 2004; a.mlf., Ahbârîlik, stanbul 2000;
a.mlf., mâmiyye 2îas nda Dü ünce Ekolleri, stanbul 2000; a.mlf., ran’da Modernle me ve Din Adamlar , stanbul 2008; smail Safa Üstün, Humeyni’den Hamaney’e ran slam Cumhuriyeti Yönetim Biçimi,
stanbul 1999; Milletleraras Tarihte ve Günümüzde 2iilik Sempozyumu, (13-15 7ubat 1993), stanbul
1994; Ahmed el-Kâtib, 2iada Siyasal Dü üncenin Geli imi, çev. Mehmet Yolcu, Ankara 2005.
Prof. Dr., Cambridge Üniversitesi’nde felsefe dalKnda doktorasKnK yaptK. Ba5dat Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde felsefe dersleri, aynK fakültenin Din Bölümü’nde de Kelâm ve slam Felsefesi dersleri
verdi. Lisansüstü onlarca teze danKQmanlKk yaptK ve onlarca kitap ve yüzlerce makale yayKmladK.
Dirâsât fi’l-F rak ve’l-Akâidi’l- slâmiyye (M. Saim Yeprem tarafKndan slâm’da tikadî Mezhepler ve
Akaid Esaslar adKyla Türkçe’ye tercüme edilip stanbul’da 1981’de basKldK); el-Felsefe el- slâmiyye
Dirâse ve Nakd, Beyrut 1984; Dirâsât fi’l-Fikri’l-Arabi el- slâmî: Ebhâs fî lmi’l-Kelâm ve’t-Tasavvuf ve’lsti râk ve’l-Harekât el-Heddâme, Beyrut 1991, eserlerinden bazKlarKdKr (Çeviren).
Doç. Dr., Selçuk Ü lahiyat Fak. slam Mezhepleri Tarihi ABD, e-mail: bahcivans@hotmail.com.
1
Muhammed RKza el-Muzaffer, Akâidu’l- mâmiyye, Kahire 1381, s. 54-55.
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de5ildir. Ancak sefirler, nâipler ve 7iî âlimler imamKn verdi5i hükmü oldu5u gibi
naklederler. Onlara düQen imamdan geleni tebli5 etmektir.
Büyük Gaybet’in 329/940 yKlKnda baQlamasK, vazifeli, hayatta olan ve yolu
gözlenen mamla iletiQimin kesilmesi; pratik ihtiyaç ve yeni geliQmelerle yüzleQme, Büveyhîlerin hilafet merkezini etkileri altKna almalarK, 7iî mezhebine ba5lKlKklarKnK ilan etmeleri ve ona arka çKkmalarK, hatta aQKrK derecede desteklemeleri2 gibi
siyasi Qartlar sonucu 7iî fakihler, gaip imama tahsis edilmiQ, “etki alanlar n n” içine
girmeyen; cuma namazK kKldKrmak, had ve tazir gibi Qer’î cezalarK uygulamak ve
cihat ilan etmek gibi dinin “özel ve belirli alanlar nda” içtihada ça5rKda bulunmaya
baQladKlar.
Böylece imamKn nâibi ve onun tayini ile fetva QartlarKnK taQKyan fakihin üstlendi5i “velâyet” türlerinden yeni bir türe davet baQlamKQ oldu. Fakihin üstlendi5i
velâyet türlerini aQa5Kdaki Qekilde sKralamak mümkündür:
1-Fakihin, yetimler, buluntular, dullar gibi ehliyeti haiz olmayan ve velisi
bulunmayanlara velâyeti. Fakih veli bunlarKn iQlerini ve ihtiyaçlarKnK takip eder.
Fakih velinin bu alandaki velâyeti onlarKn mirastaki haklarKnK gözetmekten tutun,
menfaatleri gözetilmeyen hükümleri iptal, bunlarKn iQlerine bakan kimse iyi tasarrufta bulunmadK5Knda onu görevden alKp yerine baQkasKnK atamaya kadar uzanKr.
BunlarK, haklarKnda en uygun olanK gözetme adKna yapar.
2- Fakihin, Hüseynîler, dinî medreseler, mukaddes yerler ve ilmî havzalardaki dinî e5itim gibi vakKf iQlerine velâyeti. Keza mezhebe ba5lK olanlar arasKndaki
anlaQmazlKklarK çözmek ve bunlarK halletmek için Qer’î mahkemeler tayin etmek
de fakihin bu tür velâyetine girer.
3- Fakihin halkKn kamu iQlerine ait velâyeti. Kamu menfaatini gözetme ve
siyasi otoritenin suçlularK cezalandKrma, karaborsacKnKn depoladK5K malK piyasaya
sürmeye icbar etme, suç iQleyenleri cezalandKrma3 gibi emr-i maruf, nehy-i
2

3

Acem Büveyho5ullarKnKn siyasetinin Irak’ta çok kötü sonuçlarK oldu. Mezhebe dayalK fitneler ortaya
çKktK, anarQi yayKldK, çalkantKlar her tarafa yayKldK, ahalinin kalbini korku kapladK. Büveyho5ullarKnKn
7îa’ya olan taassuplarK, Sünnileri, ilk olarak adet haline getirdikleri ve insanlara zorla dayattKklarK
Mezhebî bayramlara iQtirak etmeye mecbur etti (Bkz.: Hasen brahim Hasen, Târîhu’l- slâm, II, 73).
Bu Fars iQgali, dünyanKn cenneti iken Irak’Kn harap olmasKnKn baQlangKcK oldu. Büveyhîler mezhebe
dayalK siyasetlerine Mu‘izzuddevle’nin hicri 351 yKlKnda Ba5dat camilerinin duvarlarKna “Muaviye b.
Ebî Süfyan’a Allah lanet etsin. FâtKmâ’dan (r.a.) Fedek’i gasp edene (Ebubekir), Hasan’Kn, dedesinin
kabrinin yanKna defnedilmesine engel olana (Müminlerin annesi ÂiQe), Ebû Zerr’i sürgün edene
(Osman b. Affan r.a.), Abbâs’K Quradan çKkarana (Ömer b. el-Hattâb r.a.) da Allah lanet etsin. Hicri
10 Muharrem 352 günü Mu‘izzuddevle halka dükkânlarKnK ve çarQK pazarK kapatKp alKQ veriQ yapmamalarKnK, matem tutmalarKnK, erkek ve kadKnlarKn baQlarK açKk, yüzleri siyaha bulanmKQ, elbiselerini
parçalamKQ vaziyette dKQarKlara çKkmalarKnK, Hüseyin b. Ali’ye a5Ktlar yakarak ve yüzlerini döverek
Qehirde dolaQmalarKnK emretti. AynK yKlKn Zilhicce’nin on ikisinde Mu‘izzuddevle Qehri süslemelerini
emretti. Güvenlik Konseyinde ateQler yakKldK, sevinç gösterileri yapKldK, bayram gecelerinde oldu5u
gibi geceleyin çarQKlar açKldK. BunlarK Gadîr BayramKnK kutlamak için yapmKQtK ( bnu’l-Esîr, el-Kâmil
fi’t-Târîh, Beyrut 1966, VIII, 542).
Bu gibi cezalarK uygulamak, müçtehide ba5lK ve emri altKnda emirlerini yerine getirmeyi sa5layacak
silahlK bir gücün olmasKnK gerektirdi5i, beyandan varestedir. Buradan hareketle müçtehidin emri al-
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münker görevini yapKp yapmadK5KnK denetlemek; haklarK koruma ve zulme maruz
kalanlardan haksKzlK5K giderme konusunda idarecilere nasihatte bulunmak da bu
tür velâyete girer. Bir grup fakih, bu velâyetin belirli durumlarda yine belirli Qartlarla sKnKrlK olmak kaydKyla “baz hadleri uygulama” hakkKnK da kapsadK5K görüQünü
savunurlar. El-Hurr el-Âmilî (ö.1104/1705), 7eyh Müfîd’in (ö.413/1022) Qu sözünü nakleder: “Fetva QartlarKnK taQKyan müçtehidin, Qer’î hadleri uygulama imkanK
verecek Qartlar oluQursa onlarK uygulamasK vazifesidir”4.
Allâme HKllî (ö.726/1325) de bu görüQte olup, gaybet döneminde ve zâlim
gâsKp idare altKnda fakihlerin hadleri uygulamakla yükümlü olduklarKnK açKkça
ifade etmektedir5. Bu görüQ aynK zamanda 7eyhu’t-Tâife et-Tûsî’den6
(ö.460/1068) de nakledilmektedir.
Muhammed b. drîs el-HKllî7 (ö.598/1202), MuhakkKk el-HKllî8 (ö.676/1277)
gibi di5erleri de bu görüQün zKddK görüQte olup, hadleri uygulamak yalnKzca imamKn veya direkt olarak onun görevlendirdi5i nâibinin hakkK oldu5unu ifade etmekte; buradan hareketle kim olursa olsun hiçbir kimsenin böyle bir velâyet iddia
etme hakkK olmadK5KnK savunmaktadKrlar.
Böylece 7iî Mezhebi âlimleri arasKnda yukarKda geçti5i Qekilde “dar çerçevede
velâyet” üzerinde icmaya benzer bir söz birli5inin oluQmasK ve baskK ve zulüm
görenlerin maslahatlarKnK gözetmek, slâmî de5erleri korumak maksadKyla fakihin
sKnKrlK ölçüde, siyasî otoritenin alanKna giren umumî gidiQata zaman zaman
müdâhale etmesi gerekti5ine olan açKk temayüle ra5men; takva, ilim ve adalet
gibi fetva QartlarKnK taQKyan müçtehit veya müçtehitlerin “küllî, mutlak ve genel
niyâbetinin” oldu5u görüQünü benimsemek, kapsam itibariyle “dar çerçevede velâyet” sKnKrlarKnK aQmakta, Gâib mam adKna ve onun görevlendirmesiyle devlete ve
müesseselerine maddî ve manevî hâkim olma noktasKna yaklaQmaktadKr. Böyle bir
durum asla sabit olmamKQ, genel bir e5ilim teQkil etmemiQ ve mâmî fKkhK çerçevesinde teorik inceleme konusu da olmamKQtKr. Bu tavKr, “küllî, mutlak ve genel
otoritenin yaln zca Gâib mâm’ n hakk ” oldu5u, Qekli nasKl olursa olsun, yetenekleri ne kadar büyük olursa olsun, gaybet döneminde imam adKna ve ona vekâ-

tKnda eQkKya ve asilerden oluQan (Mîr Gazap) adK verilen, emrini yerine getiren bir grubun varlK5K
alKQKlmKQ bir durumdur. Bu silahlK çeteler muhalifleri susturma ve tasfiye etme aracK olarak uzun süre
kullanKlmKQtKr. Nitekim Vâhid Behbehânî olarak tanKnan Muhammed BâkKr, Ahbârîlere karQK bu çeteleri kullanmKQ ve çetelere onlarK takip etmelerini ve tasfiye etmelerini emretmiQtir. Bkz. el-Hânsârî,
Ravzâtu’l-Cennât, (Tahran 1970), II, 94-98; el-Mirzâ Muhammed et-Tenâkâbûnî, Kasasu’l-Ulemâ,
198-204; Ali ed-Devvânî, Ustâd-i Küll Muhammed Bâk r b. Muhammed Ekmel Ma‘rûf bi Vâhid
Behbehânî, Kum 1377 (Farsça).
4
Bkz. el-Vesîle, IX/I, 338.
5
Muhammed SâdKk Mehdî el-Huseynî, 2erhu Tebs rati’l-Müte‘allimîn, I, 300.
6
en-Nihâye fî Mucerredi’l-F kh, (Beyrut 1390), s. 301.
7
es-Serâir fî Tahrîri’l-Fetâvâ, s. 146.
8
el-Muhtasar en-Nâfi‘, s. 146.
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leten bu yetkileri kullanmak hiçbir kimsenin hakkK olmadK5K genel inancKndan
kaynaklanmaktadKr.
AraQtKrmacKlar, Irak’Kn Fars iQgali döneminde (h.334-447) ortaya çKkan olaylarK ve Büveyhî idaresi ile –ki bu idare kökü ve çKktK5K yer itibariyle Fars kökenli,
e5ilim itibariyle 7iî olmakla beraber; mâmîyye Mezhebi nazarKnda ve mantK5Kna
göre, mutlak genel niyâbet yani mutlak siyasî otorite -yukarKda açKkladK5KmKz
üzere- yalnKzca Gâip Kâim mâm (Mehdi)’KndKr mantK5Kndan hareketle “bât l,
gâs p bir idaredir”- “yard mla ma ve çal man n me rûiyeti” üzerine 7iî fakihlerce
yapKlan teorik araQtKrmalarK tahlil ederek velâyeti-i fakih teorisinin çKktK5K ilk mikrobu belirlemeye çalKQtKlar.
7îa’nKn ileri gelen ve büyüklerinden, Büveyhî vezir Ebu’l-Hasen el-Ma5rKbî
baQkanlK5Knda fKkhî bir toplantK düzenlendi. Bu toplantKda es-Seyyid eQ-7erif elMurtazâ (ö.463/1044) gâsKp sultanla alaka kurmanKn meQrûiyetini inceledi ve
“Risâle fi’l-‘Amel ma‘a’s-Sultân”9 adlK risalesinde aQa5Kdaki sonuçlara ulaQtK:
1- Küllî, mutlak ve genel otorite yalnKzca Gâib Kâim bi’l-Emr mâm
(Mehdi)’Kn hakkKdKr. Ona bu otoritesinde hiç kimse ortak olamaz veya ona vekâlet edemez.
2- Gaybet döneminde bir 7iî’nin, mevcut gâsKp zâlim otoritenin hizmetine
girmesi caizdir. Bu cevaz, bu hizmeti ve iQbirli5iyle hakkK ikame edecek, batKlK
ortadan kaldKracak, bilinen emr-i marûfu yapacak ve açKk olan bir kötülü5ü
nehyedecek ve iQbirli5ine girmedi5inde bunlarKn yapKlmasK mümkün olmayacaksa,
o zaman Qer’î bir vücûba dönüQür.
2- Bu “farz”, Gâib mâm’Kn hakkKnK gasp eden siyasî otoriteyle iQbirli5i
yapmadK5Knda, Allah’Kn haksKz yere yok edilmesini yasakladK5K canKn gidece5i
kesin olarak anlaQKlKrsa, o zaman da “farz- ayna” dönüQür. Yani hizmeti, ölüm
korkusu ve Qartlar gere5i takiyyeye baQvurarak yapar.
4- Ancak sultanla çalKQmak suçsuz bir MüslümanKn kanKnKn akKtKlmasKna
müncer olacaksa o zaman da Qüphesiz “haram” olur.
5- YukarKda beyan edilen ölçülerde siyasî otoriteyle yardKmlaQma kanaatini
taQKmakla beraber, o kimsenin, gasp edilen dünyevî otoritenin hizmetine Kâim
mâm’Kn hükmü, görevlendirmesi ve câiz görmesi ile –ki 7erif Murtazâ’nKn görüQü
bu yöndedir- yukarKda beyan edilen Qartlar ve durumlarda zâlim bâtKl bir otoriteyle iliQkiye girdi5i inancKnK taQKmasK farz-K ayKndKr. Buradan hareketle sultanKn hizmetine girmek, gerçekte mâm’Kn verdi5i ve emretti5i Qer’î bir hükmü yerine getirmekten kaynaklanmKQ olmaktadKr.

9

W. Madelung bu risâlenin tahkikini ve incelemesini yapKp ngilizce’ye tercüme ederek Mecelletu
Medreseti’d-Dirâsâti’ -2ark yye ve’l-Afrîk yye, (Londra Üniversitesi), SayK 42, Birinci KKsKm (1980)’da
yayKmladK. Risâlenin içeri5i ile ilgili detaylK bilgi için bkz. Gregory Rose, “Fikru’l-Humeynî”, (çev.
rfan Abdulhamîd), ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, s. 169 vd.
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7erif Murtazâ, yukarKda beyan edilen Qartlar dâhilinde gâsKp sultanKn hizmetine girmeyi engelleyen kimsenin hükmü, mâm’Kn verdi5i ve gerekti5inde güç
kullanKlarak engellenmesi gereken hükmü engelleyen kimsenin hükmünün aynKsKdKr, diyecek noktaya vardKrmaktadKr10.
7eyhu’t-Tâife ve 7erif Murtaza’nKn ö5rencisi 7eyhu’t-Tâife Muhammed b.
el-Hasen et-Tûsî (ö.460/1067), Murtazâ’nKn ortaya koydu5u Qartlar ve faraziyelerde de5iQiklik yaparak Qöyle demektedir: GâsKp zâlim otoritenin hizmetine girmek, bu otoritenin zâhiren emr-i marûf ve nehy-i münkeri yaptK5K, dolaylK veya
açKkça Gâib mâm (Mehdi)’Kn Qer’î yetkilerini itiraf etti5i, humus zekatKnK gönüllü olarak onu toplama ve da5Ktma görevini yerine getiren ulemaya verdi5i Qeklinde sa5lam bir inanç temeline dayanmasK gerekir11.
Seyyid 7erif Murtazâ’nKn mâm’Kn Qer’î hakkKnK gasp eden gâsKp dünyevî
otorite ile iliQkide çerçeve olarak getirilen bu teorik yaklaQKmK, hemen peQinden
Qüphe ve muhalefeti getirmiQtir. 7eyhu’t-Tâife’ye göre, zâlim otorite ile iliQki
kurmak müstehab çerçevesine girer, Qartlar ve sebepler ne olursa olsun vacip ve
farz de5ildir. En iyi ve ihtiyatlK olanK böyle bir otoriteyle yardKmlaQmak ve çalKQmaktan kaçKnmaktKr12.
Onun görüQüne yakKn bir görüQe, câiz olan tasarruflardan olmasK itibariyle
sultanKn otoritesine girmeye cevaz veren MuhakkKk el-HKllî (eQ-7eyh Cafer b.
Hasen, ö.676/1277) de sahiptir13.
Mevcut dünyevî otorite ile iliQki ve yardKmlaQma konusunda bu genel tavKr
Safevî Devletinin (908-1134/1503-1722) ortaya çKkmasKna kadar devam etti. Bu
dönemde 7iî fakihler fiilen mevcut olan siyasî otorite ile 7iîlerin olmasK gereken
iliQkilerini yeniden araQtKrmaya baQladKlar.
Bu defa problem aslKnda gaybet döneminde cuma namazK kKldKrmak, hadleri ve tazir cezalarKnK uygulamak ve cihat ilan etmek gibi, Kâim mâm’Kn yetkisinde olan bazK Qer’î hükümlerin ona vekaleten yapKlmasKnK câiz kKlan Qer’î delilleri
araQtKrma Qeklini aldK.
Safevî SultanK smail ve o5lu Tahmasb’Kn hizmetine giren ve Gâib mâm’a
ba5lK ve ondan sâdKr olmasK14 yönüyle smail’e secde etmenin farziyeti konusunda
bir risâle yazan 7eyh ‘Ali b. Abdi’l-‘Âl el-Kerakî (ö.941/1534), QartlarK oluQunca elMehdî el-Kâim’in gaybetinde cuma namazKnK kKldKrmanKn farz oldu5u görüQündedir. Bu konuda, muâsKrK olan ve süratle siyasî otorite ile iQ yapmanKn bâtKl oldu5unu savundu5u bir risâle yazan 7eyh brahim el-Katîfî (ö.941/1534) ona karQK

10

W. Madelung, a.g.m., s. 28 vd.
en-Nihâye fî Mucerredi’l-F kh, s. 356-357.
12
A.e.
13
2erâi‘u’l- slâm, (Beyrut trz.), I, 164. AyrKca bkz. Gregory Rose, “Fikru’l-Humeynî”, s. 174 vd.
14
eQ-7eybî, Kâmil Mustafa, el-Fikru’ -2î‘î.
11
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çKkmaktadKr. Ve cuma namazKnK kKldKrmaya davete, mâmiyye fakihlerinin görüQüne uymayan bir bidat olmasK yönüyle esef etmekte ve kKnamaktadKr15.
Siyâsî otoriteye, fakihlerin müdâhale ve dînî kurumlarK idare etmelerine
ça5rKda bulunan akKmKn yükselmesine ra5men; cuma namazK kKldKrmak, hadleri
uygulamak ve cihat ilan etmek Gâib Kâim bi’l-Emr mâm’Kn hakkKdKr, hiç kimsenin bu konuda ona niyâbet iddiasKnda bulunma ve ona vekâleten bu gibi haklarK
yerine getirdi5ini iddia etme yetkisi yoktur16 Qeklindeki görüQ üzerine icmâ devam
etmekteydi.
Usûlîlerle Ahbârîler arasKnda iç sürtüQmenin bütün Qiddetiyle devam etmesine ra5men sonunda, adil, QartlarKnK haiz fakihin genel niyâbet görüQünü sa5lamlaQtKrmaya do5ru temayül ve kayma baQladK. Bu Usûlîlerin, takipçilerinin içtihadK
toptan inkâr eden Ahbârî akKmKn önünde durabilme çabasKydK. Ahbârîlerin iddialarKna karQK hissi bir tepki Qeklinde baQ gösteren bu yeni yöneliQin detaylarKnK ve
inceliklerini anlama konusuna girmeyece5iz. Ancak kendini Ahbârîlerle mücadeleye, görüQlerini çürütmeye ve halkK onlara karQK kKQkKrtmaya adayan ve bunu
yaparken de bazen yazarak; ilmi delil ve hüccet getirerek, bazen de onlarKn kalelerine “Mîr Gazap” adK verilen silahlK çetelerini göndererek onlarK fiziken ortadan
kaldKrma yöntemlerini kullanan Vâhid Behbehânî lakaplK Âyetullah Muhammed
BâkKr’Kn (ö.1208/1793) yazdKklarKndan hareketle mücadelenin Qiddetini ve çirkinli5ini anlamak mümkündür. Bu durum, Usûlî Ekolün zaferiyle ve cihadKn iptaline,
müçtehitleri taklidi engellemeye, masum imamlardan nakledilen hükümlerle
amel etmenin gereklili5ine ça5rKda bulunan Ahbârî yayKlmanKn daralmasKyla sonuçlandK.
Bununla birlikte küllî genel niyâbet otoritesini, fetva QartlarKnK haiz müçtehit fakihe teslim etmeye ça5rKda bulunan bu akKmKn nisbî gücünü, Müdevvenetü’l15

el-Hânsârî, Ravzâtu’l-Cennât, (Tahran 1970), I, 25-29. Daha detaylK bilgi ve karQKlaQtKrma için bkz.
Juan R. Cole, “Imami Jurisrpudence and the Role of the Ulama”, ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, (çev. rfan
Abdülhamid), s.38-39.
16
Meclisî, Muhammed BâkKr, Bihâru’l-Envâr, (Tahran 1384), XXI, 91-117. DetaylK bilgi için bkz.
Gregory Rose, “Fikru’l-Humeynî”, s. 175 vd.
Yeni 7iî Hareketi’ni yazan ve Humeynî çizgisini ve fikrini takip eden ça5daQ yazarlar, Kerakî ve Muhsin el-Feyz el-KâQânî’den nakledilen ve masum imamlara nispet edilen sözleri ve 7iî icmayK delil olarak getiriyorlar. Kerakî’den Qöyle nakledilmektedir: “… AshabKmKz/Caferîler fetva QartlarKnK taQKyan,
adil, güvenilir kendisine Qer’î hükümlerde müçtehit adK verilen fakih, gaybet döneminde niyabetle
ilgili bütün iQlerde hidayet imamlarK adKna tam yetkilidir”. el-Feyz el-KâQânî’nin Qu sözünü nakletti:
“… Hadleri, tazir cezalarKnK ve di5er siyasî iQleri uygulamak da aynKdKr… Mümin fakihlerin gaybet
döneminde mam’Kn/Mehdi’nin (a.s.) nâibi olarak bunlarK uygulama haklarK vardKr. Zira onlar, bunlara benzer fetva ve kaza gibi konularda mamlar tarafKndan yetkilendirilmiQlerdir. (Mefâtîhu’ -2erâi‘
-Bâbu’l-Emri bi’l-Ma‘rûf). Bu iki kiQi hakkKnda bilinen ve sabit olan, 7îa imamlarKnKn dedi5i gibi onlarKn dinsizli5e kayan temayüllere ve küfür kokan fasit görüQlere sahip olduklarKdKr. Bu da fakihlerin
onlara kKzgKnlK5KnK körüklemiQ, kKnamalarKna ve mezhepten ihraçlarKna sebep olmuQtur.
Humeynî’nin yolunu ve fikrini takip eden ve Velâyet-i fakih teorisini benimseyenlerin görüQleri ve
bu nasslara dayanmalarK konusunda bkz. Muhammd Abdu’s-Sâ‘idî, et-Tekeyyüf ed-Düstûrî li
Nazariyyeti’l-Hukûme fi’l- slâm Zemene’l-Ma‘sûm ve Ba‘deh; Celîl el-Fadlî, Mecelletu Risâleti’l- slâm,
(Kulliyetu Usûli’d-Dîn/Ezher), SayK: 1, Sene: 2, s. 71 vd.
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Mekâsib sahibi, “s n rs z merceiyyet-i taklidin” temelini sa5lamlaQtKrmada açKk ve
etkin bir rol oynayan 7eyh Murtazâ el-Ensârî’nin (ö.1281/1864) bu akKma karQK
kararlK ve sert karQK koyuQundan ölçmek mümkündür.
el-Ensârî, fakihin mutlak genel velâyetinin oldu5u iddiasKyla dinî müessesenin idareyi ele almasK ve bütün siyasi otoriteye hâkim olmasK gerekti5ini savunanlarKn tutunduklarK Qer’î delillerin, tarihi boyunca siyâsî otoriteyle uyum ve
barKQ siyasetini kabul eden imâmî fKkhKn genel e5ilimi ile uyuQmamasK bir tarafa,
saçma, kendilerine dayanKlmasK mümkün olmayan zayKf deliller17 oldu5unu açKkça
ortaya koymuQtur.
el-Ensârî’nin kesinlikle ifade etti5ine göre müçtehit mukallit fakihin görevi,
temelde siyâsî otoriteye nasihat ve yol göstermek, emr-i marûf, nehy-i münker
prensibini uygulamKQ olmak için onu genel gidiQatKnda denetlemekten18 ibarettir.
Böylece devlet slâmî de5erleri ve tevarüs eden gelenekleri korur ve mazlum ve
kimsesizleri himaye etmeye çalKQKr. Bunun dKQKndakiler, memleketin ve vatandaQlarKn maslahatKnK gözetmek farzdKr prensibinden kaynaklanan genel iQlerdendir19.
Böylece mâmî fKkhKn iç yapKsKnKn seyrinde, gaybet döneminin baQlamasKndan, Humeynî’nin siyasi olaylarla tarih sahnesine çKkKQKna kadar, Gâib Kâim
Sâhibu’l-Emr mâm (Mehdi)’a niyâbeten müçtehit fakihin devletin bütün otoritesini ele almalKdKr, Qeklinde açKk ve güçlü bir ça5rKnKn oldu5u görülmemektedir.
Zira böyle “küllî genel otorite” yalnKzca ilâhî makam sahibi mâm’Kn hakkKdKr,
imamet hakkKnda insan içtihadKna yer olmayan ve Allah’Kn düzenlemesiyle oldu5undan, imamK seçmede hiç kimsenin görüQü geçerli de5ildir, imametin sabit
olma ciheti nass ve ilâhî tayindir. Bunlar ise derecesi ve makamK ne olursa olsun
fakihte bulunmaz.

B. HUMEYN VE GENEL N YÂBET VEYA “VELÂYETFAK H” TEOR S
Velâyet-i fakih teorisinin oturdu5u temelleri, dînî ve siyâsî boyutlarKnK tahlil ve tenkitli araQtKrmaya baQlamadan önce, teorinin ve nihâî amacKnKn okuyucuya tam olarak anlaQKlmasKnK sa5layacak birtakKm hususlarK netleQtirmemiz lazKmdKr. BunlarKn en önemlileri:

17

Bkz. Juan R. Cole, “Imami Jurisprudence and the Role of the Ulama”, s. 41 vd.
Norman Kalder, “el- tticâhât et-TevfîkKyye ve’s-Sevriyye fî FKkhi’Q-7îa”, Mecelletu Dirâsâti’ -2ark ’lEvsat, Cilt 18, Kânun-i Sâni (1982).
19
7unlar yakKn tarihte meydana gelen ve mutlak müçtehidin görevini mazlum ve kimsesizlerin haklarKnK gözetmekle sKnKrlK gören bu akKmKn genel e5ilimini ifade eden örneklerdendir: Mirza Muhammed Hasen eQ-7îrâzî’nin (ö.1895), NâsKruddin 7ah tarafKndan 1891-1892 yKlKnda yabancKlara tütün
imtiyazK veren kanunlarK kaldKrmak için tütünün haramlK5K konusunda verdi5i fetva. Bu fetva ve
veriliQinin arka planK ile ilgili bkz. Nikki R. Keddie, ed-Dîn ve’t-Temerrud fî rân: Hareketu Muârazat
htikari’t-T b! 1891-1892, London 1966.
18

249

250

*rfan Abdulhamîd Fettâh / Çev. Seyit BAHCIVAN

1- mâmî fKkhK -açKkladK5KmKz üzere-, Gaybet-i kübrâ, 329/940 senesinde
baQlamadan önce, dinin teorik itikâdî konularKnda ve prati5i olan furûunda aklî
içtihadK caiz görmez. Bu, mezhebin müntesiplerine hükümleri ve takrirlerinde
masum imamK takip etmeyi, onun verdi5i hüküm ve fetvalardan öte gitmemeyi
gerekli gördü5ü içindir. Zira imam, Allah adKna asaleten ve do5rudan kanun koyucudur. Buradan hareketle onun imametine, ismetine ve ilahî makamKna inanan
kimseye, emretti5i ve yasakladK5K Qeyde ancak uymak düQer20.
2- çtihat dönemi Gaybet-i kübrâ ile baQlamaktadKr. Bu, masum teQri kayna5K ile do5rudan iletiQimin kesilmesinden kaynaklanan, imamlardan alKnan QeriatKn kemale erdi5i, her zaman ve mekânda geçerli oldu5u iddiasKyla, masum imamlardan gelen rivayet birikiminde, hakkKnda hüküm bulunmayan yeni hadise ve
olaylarKn ortaya çKkmasK arasKndaki mantKksal çeliQkiyi bir aQma çabasK olarak
çKkmKQtKr. Bu da yeni çKkan olaylara Kitap, Sünnet ve masum birikimden aklî
içtihat yolu ve usûldeki ilkeleri do5rultusunda Qer’î hükümler çKkarmayK gerekli
kKldK5KndandKr.
Ahbârîlerin kabul etmedi5i ve ilk olarak Küleynî’nin (ö.329/940) ortaya attK5KnK, zira ondan önce bir geçmiQe sahip olmayan bidatlerden oldu5unu iddia
ettikleri içtihadKn zaruri oldu5u görüQünün açKk olmasKna ra5men, hayatKn geniQ
bir alanK, Gâip mam’Kn yetki alanKna girmesi ve bu alanda herhangi bir içtihadKn
caiz olmamasK sebebiyle muallakta kalmKQ oldu. Çünkü bu alanda hiç kimsenin
yanlKQ ve do5ru olma ihtimali bulunan zannî bir görüQle içtihat etmesi caiz de5ildir. Cuma namazK kKldKrmak, Qer’î hadleri uygulamak ve cihat ilan etmek bu özel
meselelerdendir.
3- ZamanKn ilerlemesi, tarihi QartlarKn ve yeni problemlerin a5KrlK5K altKnda
Mezhebin fakihleri Gâib mam’a ait yukarKda geçen bir kKsKm iQleri yavaQ yavaQ ve
tedrici olarak fakihlere aktarma iQine giriQtiler.
Böylece mâm’Kn yoklu5unda cuma namazKnK kKldKrmanKn, Qer’î hadleri uygulamanKn caiz oldu5u veya olmadK5K meselesi Mezhep fakihleri arasKnda araQtKrma, tartKQma ve görüQ ihtilaflarKnKn oldu5u alan haline geldi. Kimisi bunun caiz
oldu5unu söyledi, kimisi de meQruiyetini inkâr etti. Ancak “Mukaddes cihat ilan ”
her hâl ü kârda Kâim mâm’Kn yetkisinde oldu5u üzerinde icma devam etti21.
4- Sahiplerinin, Gâib mâm’Kn yetkilerinin bir kKsmKnK fakihlere devretmeyi
caiz gören bu temâyülün geliQmesine ra5men mâmî fKkKh tarihi, Gâib mâm’a ait
olan yetkinin tamamKnK fetva QartlarKnK taQKyan müçtehide devretme konusunda
herhangi bir icma veya ona yakKn bir Qeyi kaydetmemiQtir.
Kerakî ve Feyz-i KâQânî’den (ö.1091/1680) nakledilen, fakihin mutlak ve
genel niyâbet hakkKnKn oldu5u, buna dayanarak devlet baQkanlK5KnK, kurumlarK20

7eyh brâhim el-Katîfî’nin, Ali Abdi’l-‘Âl el-Kerakî’nin iddialarKna aklî ve naklî delillerle verdi5i
cevap bu Qekildedir. Bkz. el-Hânsârî, Ravzâtu’l-Cennât, I, 24-25.
21
Meclisî, Bihâru’l-Envâr, XXI, 91 vd.
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nKn, yasama, yürütme ve yargK organlarKnKn idaresini üstlendi5i ve böylece verdi5i
hükümler ve onaylamalarKnKn nesih ve iptal yetkisine sahip oldu5u görüQünü
nazar-K itibara almazsak, genel olarak mâmî fKkhK, müçtehitlerin vazifesini –genel
olaylarKn gidiQatKna, siyâsî olaylara istisnaî durum ve Qartlarda, geçici olarak müdahale yetkilerinin, memleket ve millet maslahatKnK gözetmek gibi haklarKnKn
oldu5unu kabul etmekle birlikte- “özel velâyet” dairesine hapseden ana ilkeye sKkK
sKkKya ba5lK kalmKQtKr. Do5rusu “s n rs z taklid merceiyyeti” ilkesinin ortaya çKkKQK,
XIX. yüzyKlKn sonlarKna do5ru Murtazâ el-Ensârî’nin, “S râtu’n-Necât” adlK risalesinde temellerini ve sKnKrlarKnK mâmî fKkhKnKn genel yönelimini pekiQtirecek ve
yerleQtirecek biçimde ve asKrlarca devam edecek tarzda Qöyle ele almasKyla olmuQtur: “Mutlak ve genel otorite yalnKzca Gâib Kâim bi’l-Emr mâm’Kn hakkKdKr.
Onun gaybet döneminde hiç kimse böyle bir yetki iddiasKnda bulunamaz”22.
5- Bundan anlaQKlaca5K üzere, bu asrKn kKrklarKn(1940’lar)dan itibaren
Humeynî’nin beyan etti5i ve açKkladK5K Qekilde velâyet-i fakih teorisi, tarihî ve
fKkhî yönden Mezhep’ten, genel yöneliminden Qâz bir durum, mezhep fakihleri
arasKnda alKQKlmKQ, yerleQik olan görüQ ve inançlara baQkaldKrKdKr.
Humeynî, alKQKlmKQ yerleQik kurallara aykKrK hareket etti5inin ve müçtehitlerin ço5unlu5unun görüQü ile uyuQmayan bir Qey ortaya attK5KnKn farkKnda oldu5u için iddiasKna mezhebî ve tarihî açKdan meQrûiyet kazandKraca5K ümidiyle,
masum imamlardan mervî naklî delillerle yeni mezhebini desteklemek için ola5an
üstü bir çaba harcamKQtKr.
Böylece Humeynî dinî nasslarda yaptK5K siyâsî tevillerle kendisini kapalK
alanda mahsur kalmKQ bir vaziyette bulmuQtur. Yani nakille gelen nassK siyâsî
tavrKn ve zaruretlerinin gerektirdi5i bir konuma oturtmuQtur.
Humeynî slam’da Devlet dâresi adlK eserinde 80 defa Rasûlullah
(s.a.v)’dan, 40 defa mâm Ali (k.v.)’den, 11 defa mâm (Cafer) es-SâdKk’tan, pek
çok kere de di5er masum imamlardan delil getirmektedir23.
el-Hurr el-Âmilî’nin Vesâilu’ -2îa’sK, Muhammed [kitapta Ahmed çev.]
BâkKr el-Meclisî’nin (ö.1111/1699) Bihâru’l-Envâr’K gibi müteahhir kaynaklarda
geçen rivayetleri tercih etmektedir. Zira o, maksadKna, aradK5K tarihî ve mezhebî
meQrûiyeti mâmiyye’nin Hadiste muteber “Usûl-i Erba‘a”24sKnda bulamayaca5KnK
22

Bkz. Norman Calder, “el- tticâhât et-TevfîkKyye ve’s-Sevriyye fî FKkhi’Q-7îa”, Mecelletu Dirâsâti’ 2ark ’l-Evsat, Cilt 18, Kânun Sâni (1982); Juan R. Cole, “Imami Jurisprudence and the Role of the
Ulama”, s. 43 vd.
23
Bkz. Gregory Rose, “Fikru’l-Humeynî”, ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, s. 181 vd. Humeynî el-Hukûmetu’lslâmiyye (Dâru Ammâr, Ammân trz.), s. 15’te Qöyle demektedir: “Sömürgecilerin ta dinî ve ilmî
meclislerimize varKncaya kadar ortaya attKklarK planlarKndan bahsetmedim. Öyle ki bizden birisi slâm devleti konusunda konuQmak istese ya takKyyeye baQvurmak zorunda kalKr veya sömürgecilerin
uzantKlarKyla karQK karQKya gelir”.
24
mâmiyye’ye göre hadiste Usûl-i Erba‘a, Küleynî’nin el-Kâfî, bn Bâbeveyh el-Kummî’nin Men Lâ
Yahduruhu’l-Fakîh, 7eyhu’t-Tâife et-Tûsî’nin el- stibsâr ve et-Tehzîb adlK eserlerini içine alan genel bir
kavramdKr. Buradan hareketle nasslarKn yorumu, nass olgu iliQkisine ve zamanKna bakmaksKzKn ön-
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peQinen bilmektedir. Böylece biz, -mâmî /îa’n n genel yönelimi ile çeli2en,
tarihen miras olarak ald klar temel ilkelerle uyu2mayan, tarihî ve
mezhebî yönden kabulü mümkün olmayan, kendisiyle siyâsî bir teorinin
ispat hedeflenen müteahhir nasslar n, sa6lam siyâsî tefsiriyle kar2 kar2 yay z. AyrKca bu durum, imamlarKn masumiyet inancK ile de kökten çeliQmektedir. Zira imâmet nübüvvetin devamKdKr.
Bu sebeple Humeynî’nin risalesi, önceki mezhep müçtehitlerini, ilgilerini
fKkhKn “taharet, hayKz ve nifâs” gibi geleneksel konularKna hapsetmiQ, dünyalKk
peQinde koQan, ulema bozuntularK gibi tahfif, alay ve hakaretlerle doludur. Yine
bu yüzden onlara lanetler de ya5dKrmaktadKr25.
6- Humeynî’nin görüQlerini ve amacKnK; hapis, sürgün, takip gibi pek çok
baskKyK içeren ve kendisinde onarKlmaz derin psikolojik rahatsKzlKklar bKrakan
siyâsî tarihinin seyrinden ayrK anlamak mümkün de5ildir. Gerçekte bunlar düQünce ve programKnda önemli olumsuz etkiler bKrakmKQtKr.
Adam (Humeynî), hakkKnda inceleme yapan ve tarafsKz olarak kiQili5ini
tahlil eden kimseye; psikolojik bakKmdan normal olmayan, akli dengeye ve iç
bütünlü5e ihtiyacK olan, her yeri kaplayan Qer, fesat ve azgKn Qeytan suretinde
görünen gerçe5e karQK tam bir gurbet/yabancKlaQma halinde olmaktan Qikâyet
eden bir insan Qeklinde görünmektedir. Bu, QeytanKn defedilmesi, hasKm ve düQmanlarKnK bedenen yok etme ve öldürmeye dayalK kanlK bir inkKlâpla mümkündür.
Bundan dolayK baQkalarK tarafKndan bu hastalKklK ve huzursuz kiQili5i tedavi etmeye çalKQan her bir çaba; de5erlere hKyanet, normalden sapma, slâm’K inkâr, yabancKya yaltaklanma, müstekbirlere uQaklKk ve vatana ihanetle yaftalanmaktadKr.
Buradan hareketle devrimden önceki dönemde kendisiyle ittifak yapKp birlikte
hareket eden ve devrime katKlan bütün taraflarKn; oluk oluk akan kan seliyle baQlayan programKna Qu veya bu Qekilde siyâsî bir muhalefet ortaya koymalarK, kendilerine yönelik toplu tasfiye hareketini getirmektedir. Hatta idareyi ele geçirmeden
önce bile muhaliflerine yöneltti5i çeQitli tehditleri görmekteyiz. GörüQüne katKlmayan ve inandK5K ilkelere teslim olmayan din adamlarK ona göre “sarKklarKyla
bo5ulup öldürülmeleri gereken hâin ve kâfirlerden” baQkasK de5ildir26.
ceden belirlenen fikirler do5rultusunda yapKlmKQ oldu5u, delil gerektirmeye gerek kalmayacak açKklKkta olup Velâyetu’l-Fakîh/el-Hukûme el- slâmiyye’yi yüzeysel bir okuyuQtan bile anlaQKlabilir.
25
Delliler gösteriyor ki Humeynî’nin Ahûndiyye diye alay etti5i ve aQa5KladK5K kimseler Âyetullah elHûî (ö.1366/1947), 7erîatmedârî (ö.1406/1987) ve benzeri büyük müçtehitlerdir. Gregory Rose,
“Fikru’l-Humeynî”, ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, s. 177. AynK Qekilde Humeynî el-Hukûmetu’l- slâmiyye, s.
20’de itikadda muarKzlarKnK tehdit etmekte ve Qöyle demektedir: “ nsanlara slam’Kn hakikatlerini
tanKtKnKz, ta ki genç nesil Kum ve Necef köQelerinde oturan ilim erbabKnKn dini siyasetten ayKrma
kanaatini taQKmakta olduklarKnK, hayKz ve nifas meseleleriyle ilgilenmekten baQka bir Qey yapmadKklarKnK ve siyasetle alakalarKnKn olmadK5KnK zannetmesin”.
26
Bkz. Humeynî, el-Hukûmetu’l- slâmiyye-Nazariyyetu Velâyeti’l-Fakîh, s. 119-120. Humeynî elHukûmetu’l- slâmiyye, s. 120’de Qöyle demektedir: “Onlar öldürün, onlar n sar klar ç kar ls n”.
Yine Qöyle der: “O ruhbanlarla böyle bir sözle konuQuruz, e5er hatKrlatma fayda verirse istedi5imiz
zaten budur, yoksa onlarla baQka bir hesabKmKz ve tavrKmKz olacaktKr”. (A.e., s. 118).
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7- Humeynî’nin fikri hayatKnKn ilk dönemlerinde Qrakî felsefe ve tartKQmalarKndan etkilendi5i bilinen bir gerçektir. Bundan dolayK ilmi hayatKnda erken
sayKlacak bir dönemde Hikmetu’l- râk’K okutma talebinde bulundu, fiilen okuttu
da. Kendisine yakKn seçkin bir grup Necef’te daha sonra Kum’da27 verdi5i ders
halkalarKna (Dersu’l-Hâric-ed-Dirâsâtu’l-Ulyâ el-Mutekaddime) devamlK katKlKyorlardK.
Velâyet-i fakih teorisinin, aslKnda bu ders halkalarK ortamKnda ve o dönemde ran’da hâkim durum ve felsefi fikirleri tartKQma sonucu ortaya çKktK5K tarihen
sabit bir gerçektir28.
Qin iç yüzüne vakKf olanlar diyorlar ki: “Derslerine devam edenlerden birisi, fakihin mutlak genel niyâbet hakkKyla ilgili Ayetullah el-Hûî’den, böyle bir
hakkKn Gâib Kâim mâm’a ait oldu5u ve hiç kimsenin kendisine bu hakkK iddia
edemeyece5i fetvasKnK içeren cevabî bir mektup aldKktan sonra aralarKnda ihtilaf
çKktK. Humeynî bunu duyar duymaz Hûî’ye cevap vermek için derse devam edenlerden bir grup oluQturdu. Ö5renci ve taraftarlarKna (1389/1970 yKlKnda) velâyet-i
fakih teorisini ve fetva QartlarKnK taQKyan müçtehidin mutlak genel niyâbet hakkKnKn oldu5unu açKkça ilan etti.
Bu derste anlatKlanlar, ö5rencilerin tuttu5u notlardan toplandK ve ilk kez
1970 yKlKnda Arapça ve Farsça olmak üzere iki dilde basKldK, sonra aynK risale 1979
senesinde Humeynî’nin muvafakatiyle gözden geçirilmiQ olarak tekrar basKldK29.
Qrâkî felsefe ( rfan felsefesi30) slam DüQüncesinin erken dönemlerinde ortaya çKktK. Halep’te 587/1191 yKlKnda öldürülen 7ihâbuddîn Yahya b. HabeQ esSühreverdî elinde mezhebî olgunlu5a ulaQtK. O “senkretik ve cKlKz” bir felsefe olup,
“siyâsî temâyüllü, mevcut sistem ve durumlarK de5iQtirmeyi hedefleyen”31, fikri
alanda Fârisî emelleri birleQtiren, kendisinde aklî (nazarî felsefe) ve ilâhî (keQf ve

27

Bu ilkeler, ran Devrimi öncesi yKllarda, halkK bilinçlendirme, teQvik ve harekete geçirme konusunda
“tam bir program” halini aldK. Humeynî’ye ba5lK merkezler, özellikle de Tahran’da Hüseyniyye’nin
baQKnda bulunanlar bu ilkeleri duyurmaya ve yaymaya çalKQKyorlardK. Shahrough Akhavi, ed-Dîn ve’sSiyâse fî Îrân el-Muâs ra, (Albany 1980, s. 119-120) adlK kitabKnda bu ilmi halkalarKn en göze çarpan
faaliyetlerini özetlemiQtir. AyrKca bkz. Azar Tabari, “Devru Ricâli’d-Dîn fî Siyâsâti Îrân el-Hadîse”
(çev. rfan Abdulhamîd), ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân.
28
Gregory Rose’un, Ahmed Humeynî ile yaptK5K röportajda aktardK5K böyle. Bkz. Gregory Rose,
“Fikru’l-Humeynî”, s. 177. [AyrKca bkz. Ahmet el-Kâtib, 2iada Siyasal Dü üncenin Geli imi, çev.
Mehmet Yolcu, Ankara 2005, 469-470 (Çeviren notu)].
29
Bkz. Gregory Rose, “Fikru’l-Humeynî”, s. 177.
30
Qrâkî felsefe hakkKnda detaylK bilgi için bkz.: Henry Corben, Târîhu’l-Felsefe el- slâmiyye, (Arapça
tercüme), Beyrut 1966; a.mlf., Mecmû‘a fi’l-H kmeti’ -2ark yye, (Sühreverdî’nin bazK eserlerinin tahkiki), stanbul 1945; Ebû Rayyân, Muhammed Ali, Usûlu’l-Felsefe el- râk yye, Kahire 1959;
2ihâbuddîn es-Sühreverdî fi’z-Zikrâ el-Mieviyye es-Sâmine li Vefâtih, ( brahim Beyyûmî Medkûr editörlü5ünde tebli5lerden oluQmakta), Kahire 1394/1974. [AyrKca bkz. Yusuf Ziya Yörükan, 2ihabeddin
Sühreverdi ve Nur Heykelleri, çev. A. Kamil Cihan, stanbul 1998, (Çeviren)].
31
Horten Max, el-Felsefe el- slâmiyye, (Almanca), s. 125 (Ebû Rayyân, s. 16’dan naklen).
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zevke dayalK felsefe) iki mükemmel bilgiyi birleQtiren bir “veliyy-i müteellih”in32
oldu5unu söyleyen bir felsefedir.
Sühreverdî el-Maktûl, bu Mecûsî Fars kökenli mezhebin inceliklerini açKkladK ve Fars filozoflarKn adeti üzere nur ile zulmet, hayKrla Qerri karQKlaQtKrdK ve Qu
sonuca vardK: Hiçbir dönem veliyy-i müteellihsiz olmaz; zira o, maddi ve manevi
otoritenin kayna5KdKr. O gerçek manada insan-K kâmildir. Hatta o, nebiler ve
rasûllerden daha faziletlidir. Zira kendisinde hüccet ve deliller vardKr33.
E5er siyaset onun elinde olursa dönem aydKnlKk olur, Qayet bir dönemde bulunmazsa karanlKklar ortalK5K kaplar34. Bundan dolayK son dönem Fars Qrâkî filozoflarK, Sühreverdî’yi “Zulmet ve nûr temellerine oturan Fars gelene5ini ihya eden
kimse olarak” nitelemiQlerdir35.
bn Teymiyye (ö. 728/1328), Sühreverdî ve benzeri Fars Müteellih filozoflarKn programKnK Qöyle özetledi: “…Sühreverdî el-Maktûl’ün peygamber olmak
istedi5i gibi, bunlardan her biri peygamber olmak ister. Sühreverdî nazar ile
teellühü birleQtirmiQ, BatKnîlerin yoluna yakKn bir yol tutmuQ, Fars ve Yunan felsefesini cem etmiQ, nurlarK tazim etmiQ ve ilk Mecûsîlerin dinini yakKnlaQtKrmKQtKr”36.
KeQif, ilham ve teellüh davasK ile karKQKk, temelinde Mecûsî Felsefesi olan bu
felsefenin yankKlarK ve tekrarK Humeynî’nin konuQma, beyan ve mezhebî tekliflerinde çoktur37. BunlarKn en açKk ve önemli olanK Qu iki husustur:
1- Direkt, ilhamî bilginin sonucu olmasK yönüyle kendi içtihatlarKna mutlak kesinlik atfetmesi. Bu içtihatlar, ilhamla alKnan vehbî bir bilgi oldu5undan
tartKQma, tekrar üzerinde düQünme ve tefsiri kabul etmez; mantKksal düQünmenin
ölçülerine ve QartlarKna da boyun e5mez. Böylece baQkalarKna, karQK çKkma, içtihat
ve görüQ beyan etme yollarKnK kesin olarak kapatan demagojik bir e5ilime ulaQmaktadKr. Sen bunlarK kabul eder veya etmezsin; ama onlarK akla vurarak tenkit
edip kKnayamazsKn; yegâne mutlak hakikat olmalarK yönüyle tekrar gözden geçiremez ve izah etmeye çalKQamazsKn.
2- Eski Fars kökenleri itibariyle Qrâk felsefesi büyük çapta vehim, hurafe,
mutlak gaybî tefsir içermekte ve mutlak müteellih veli önünde genelin kiQili5ini,
bireyin iradesini yok etmeye dayalK, de5iQmeyen, sabit “sosyal-bilgi iliQkisi” üzeri32

[Yusuf Ziya Yörükan’Kn, 2ihabeddin Sühreverdi ve Nur Heykelleri adlK eserini çeviren A. Kamil Cihan:
“Sühreverdî, Mutarahat adlK eserinde teellühün nurlarKn fKkhK yani, nurlarKn derin bilgisi anlamKna
geldi5ini kaydeder” demektedir.(Çeviren)].
33
Sühreverdî, H kmetu’l- râk, s. 19.
34
A.e, s. 23-42.
35
Molla Sadrâ eQ-7îrâzî, el-Esfâru’l-Erba‘a,(Tahran 1282) s. 853.
36
rfan Abdulhamîd Fettâh, el-Humeynî ve Nazariyyetu’n-Nübüvveti’l-Müstemirra, (MenQûrâti
Munazzamati’l-Mu’temeri’l- slâmiyyi’Q-7a‘bî). [ bn Teymiyye, Minhâcu’s-Sünne en-Nebeviyye, thk.
Muhammed ReQâd Sâlim, Kahire 1409-1989, VIII, 24 (Çeviren)].
37
Örnek olarak bkz. Humeynî, Tefsîru Sûreti’l-Fâtiha; Risâletü’l-Cihâd; Hamid Algar, “ bhas ve’kteQif elarb”, Rûhullah el-Mûsevî el-Humeynî-el- slâm ve’s-Sevra, ( ngilizceye çev. Berkeley).
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ne kurulu bir vaziyet arz etmektedir. Ki sonunda halkKn geneli din ve dünyalarKndan hiçbir Qeyi düzgün yapamayan aciz yK5Knlara dönüQmüQ olsun ve böylece
teslim olmaktan baQka çareleri kalmasKn ve mutlak iradeye isteyerek boyun e5miQ
olsunlar. Bu çevrelerde tedbiri devre d b rakma adK verilen ve bütün gizli BâtKnî
hareketlerin sKrrKnK bize açKklayan Qey de budur. Ki, gizli BâtKnî hareketler siyasi
emellerine ulaQmak ve hedeflerini gerçekleQtirmek ümidiyle, bu kademeli ve yönlendirici e5itim sayesinde kalabalKklarK harekete geçirmeyi baQarmKQlardKr.

C. HUMEYN ’N N “ SLAM DEVLET ” TEOR S NDE ORTAYA ATTI!I TEMEL MESELELER
Humeyni’nin (ö.1989) slam Devleti kitabKnda ortaya attK5K meseleleri ki,
külli mutlak ve genel otorite sahibi bir fakihin bu otoritesini Gâib mâm (Mehdi)’Kn vekili olarak kullanmasK esasKna dayanmaktadKr, aQa5Kdaki Qekilde maddeleQtirmek mümkündür:
1- Fikrî ve Manevî Yabanc la2ma (Garbzedegi):
Fars kültür çevrelerinde bu terimi ilk olarak Celâl Âlu Ahmed, onu Marksizm ve VaroluQçuluk’tan ödünç alarak ve Marksistler ve VaroluQçularca kullanKlan içerik ve anlamKnKn dKQKnda ortaya attK.
Celâl Âlu Ahmed, din hizmetleri gören tanKnmKQ bir aileden gelen deneyimli, ranlK bir aydKndKr. HayatKnKn ilk dönemlerinde Marksizm’i benimsemiQ, propagandasKnK yapmKQ, bu u5urda iQkenceye maruz kalmKQ; sonra millî benli5i muhafaza etmek kaydKyla ilerici demokratik bir idare isteyen laik aydKnlar safKna geçmiQ; sonra aniden bu düQüncelerinin tam aksi bir konuma gelmiQ ve hac vazifesini
yerine getirmek üzere Kâbe’ye gitmiQ; bilâhare Qu düQüncede karar kKlmKQ bir kimsedir: ran vatandaQKnKn gerçek dramKnKn sebebi, kendisini slâmî kimli5inden
uzaklaQtKran fikri ve manevi yabancKlaQmadKr; bu yüzden o, gerek fikir ve düQüncede gerekse de yaQam tarzK ve günlük hayatta BatK insanKnKn kiQili5ini takKnmaya
ve maddî medeniyetinin problemlerini almaya baQlamKQ, bu sebeple de parçalanmKQ, kederli, tedirgin, yok olmuQluk düQüncesine kapKlmKQ, baQkalarKna olan ideolojik kulluk sonucu ölçü ve tavKrlarKnda evirilip duran bir kiQilik haline gelmiQtir.
Ba5KmsKz kimli5ini, tarihi kiQili5ini ve iç dengesini yeniden kazanabilmesi ancak,
yabancKlK5KnK, sayesinde aQacak kurtuluQ gemisi, inançtan beslenen kavramlar
üzerine yeniden Qahsiyetini oluQturmayK gerçekleQtirmesi, bugününü ve gelece5ini
kurmada kendisine katkKda bulunacak olmasK yönüyle slam inancKna(?!) dönmesiyle mümkündür38.
Hüseyniye-i rQad ve aylKk dergi (Kevaftâr-K Mâh) bu görüQü benimseyip
kendilerine ba5lK dînî ve siyâsî cemaatler çevresinde yaydKlar; yabancKlaQmayK

38

Nikki R. Keddie, ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, (önsöz), s. 10-13.
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temel problem edinen, aklK ve düQüncesinde bu konuya geniQ bir yer ayKran Ali
7eriatî (1933-1977)’nin yazdKklarK bu görüQü iyice yerleQtirdi39.
Humeynî ise bu düQünceyi soyut bir teoriden aksiyoner inkKlâbî bir harekete ve kapsamlK siyâsî bir programa dönüQtürdü. Kendinden öncekiler nazarKnda
teorik olan hususlar, direniQ ve inkKlâp için canlK bir üsluba40, birisinin varlK5K di5erinin varlKk gerekçelerini ve varlK5KnK ortadan kaldKracak Qekilde, itibara alKnmamasK, göz ardK edilmesi mümkün olmayan zKtlKk ve karQKtlKk temeline dayalK; slâmî
olanla(?) BatKlK olan arasKnda ayKrKcK ve belirleyici sKnKrlar koyan tavizsiz bir ideolojinin genel çerçevesine dönüQtü41.
2- slam gerçek bir tehlikeyle yüz yüzedir. Bu tehlikeye karQK koyabilmek
ancak QeriatKn ve prensiplerinin etrafKnda birleQmekle mümkündür. O, ümmeti
koruyacak, rahatsKzlK5K ondan uzaklaQtKracak ve söz birli5ini sa5layacak yegâne
araçtKr42.
slam’Kn hükümleri, gerçek hayatta uygulanmazsa Qerler devam eder, onlarK
kökünden söküp atmak ancak QeriatKn nasslarKnK ve kurallarK uygulamakla mümkün olur. HKrsKzlKk yapanKn elini kesmek, zina edeni recmetmek, içki içene had
uygulamak, açKklKk saçKklKk ve kadKn erkek ihtilatKnK engellemek ve kadKnlarK örtünmeye mecbur etmek vs.. gerekir. Ümmeti Qeriata ba5lamak gerekir ki, faziletli,
kâmil insan yetiQsin ve Qeriat dairesinde ve onun ölçülerine göre hareket etsin.
7eriatKn hükümlerini, dinden geçinen, âlim bozuntularK ve onlarKn slâmK ibadetlerle sKnKrlayan geleneksel din anlayKQlarKndan almak caiz de5ildir. Aksine hedefi
gerçekleQtirme aracK olarak, temelde güce dayanan inkKlâpçK ve devrimci bir bakKQ
açKsKndan alKnmasK gerekir43.
39

Ali 7eriatî’nin siyasî Quuru yayan eserlerinin en meQhurlarK: el-Umme ve’l- mâme, Tahran 1971;
Ma‘rifetu’l- slâm ( slâm 2ehnâzî), MeQhed 1968; et-Tehaddur ve’t-Temeddün, ( ngilizceye çev. Houstan,
1979). Ali 7eriatî’nin düQüncesinin felsefî içeri5i ve sosyal derinli5i için bkz. Shahrough Akhavi, “elFikru’l- ctmâî li 7eraitî”, ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, s. 125-145.
40
Humeynî el-Hukûmetu’l- slâmiyye, s. 49’da Qöyle demektedir: “Kendilerine pek çok çaba ve gayreti
yüklemiQ olsa da, adil fakihlerin, adil sistemi yerleQtirmeyi ve Allah’Kn emrini uygulamayK hedefleyen, aklK baQKnda bir idare kurmak için her türlü imkan ve fKrsatK kollayKp de5erlendirmeleri gerekir.
Bu hususta her hangi bir mazeret asla kabul edilmez”. AynK Qekilde s. 113’de Qöyle der: “Uzletinizden dKQarK çKkKnKz, e5itim ve irQat programKnKzK tamamlayKnKz; bu konuda zorluklara gö5üs geriniz.
slam Devletinin programKnK yapKnKz; programKnKza göre ilerleyiniz…”.
41
Humeynî, el-Hukûmetu’l- slâmiyye, s. 9, 20. Bkz.: Norman Calder, “el- tticâhât et-TevfîkKyye ve’sSevriyye fî FKkhi’Q-7îa”, Mecelletu Dirâsâti’ -2ark ’l-Evsat.
42
Bkz. Gregory Rose, “Fikru’l-Humeynî”, ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, s. 182-183.
43
Humeynî, el-Hukûmetu’l- slâmiyye, s. 20 vd., 63 vd., 119 vd. 7öyle (s. 111) diyor: “Dinlerini bizim
safKmKzdan baQkalarKnKn dünyasK karQKlK5Knda satan, görevini yapmayan fakihleri kovmak, onlarK bizim giyimimizden uzaklaQtKrmak ve hatta din adamK kisvelerini üzerlerinden çKkarKp almak ve kirli
çamaQKrlarKnK ortaya dökmek gerekir”.
Bir taraftan slam ve akaidine karQK içi iftira ve yalan dolu, di5er taraftan QeriatKn emirlerini hayata
geçirme ve uygulamaya ça5rKdaki samimiyet görüntüsü; fikir ve davet adamlarKnKn gerçe5i oldu5u
gibi görmelerinin önüne vehim perdesi koymasKnKn tartKQmasKz etkeni oldu5unu ifade etmek beyandan varestedir. Humeyniyye hareketinin baQlarKnda, onlarK destekleyen slamî hareketlerin müntesiplerinin durumu böyleydi. Humeynîcili5in, yüzünden perdeler düQtükten ve vehim ortadan kalktKktan, gerçek yüzünün ortaya çKkmasKndan; samimi olanlar, tehlikelerinden emin olduktan ve
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3- Kültür kaynaklarK sömürgecilerin, Yahudilerin ve Bahaîlerin eline geçmiQtir. E5itim ve ö5retimi onlar yönlendiriyorlar. Bundan dolayK bu e5itim programKna göre çarpKk bir aydKn nesil yetiQti ve ortaya çKktK. Hatta bu çarpKk kültürün
kötülükleri medrese ö5rencileri ve din adamlarK saflarKna kadar uzandK. Bundan
dolayK bu cKlKz çarpKk kültürü hayatKmKzdan söküp atmak için devamlK ve yo5un
bir çaba sarf etmek gerekir44.
4- slam devleti baskKcK, azgKn ve küstah bir idare de5il, aksine anayasal bir
idaredir. Ahlak ve Qeriat kanunlarKna aykKrK olsa dahi ço5unlu5un idaresi ve diledi5ini yasalaQtKrma hakkKnK ifade eden BatKda’daki anlamKnda de5il. AnayasallKktan
maksat slam devleti/idaresi ülkeyi idare ederken icraatlarKnda gözetmesi gereken
birtakKm kurallarla sKnKrlK olmasKdKr. Bu Qartlar Kitab-K Kerim’in, Rasûlün (s.a.v)
Sünneti’nin45 ve Masum mamlarKn mirasKnKn açKkladK5K kurallardKr.
Buradan hareketle Humeynî eserlerinde 1906 anayasa devrimine ve onu
yapanlara karQK sert ve acKmasKz bir tenkit tavrK takKndK. OnlarK ngiliz sömürgesine uQaklKkla itham etti. Tenbîhu’l-Umme ve Tenzîhu’l-Mille adlK eserinde açKkladK5K
üzere, anayasal sistemin ve parlamenter hayatKn en ateQli destekçilerinden olan,
anayasal devrim günlerinde dînî kuruma ve baQKndakilere muhalefet eden, Ayetullah Muhammed Nâînî’ye46 (1860-1936) karQK öfkesini kustu. Nâînî, anayasal sistemi ve parlamenter hayatK, Kâim bi’l-Emr Masûm mâm (Mehdi)’Kn yetkisini
çalma Qekillerini barKndKrdK5Kndan 7iî Mezhebiyle çeliQen batK taklitçili5i oldu5unu
iddia eden Fazlullah Nûrî’nin (ö.1345/1926) iddialarKnK çürütmüQtü. Bundan dolayK Humeynî, Fazlullah Nûrî’yi övmüQ; hatta onu slamK gerçek manada anlayan

BatKnîlik çizgisi üzere devam ettiklerini gördükten sonra aleyhlerine döndüler, onu çürütmeye, karQK
koymaya ve yalan üslerini vurmaya baQladKlar. Ta‘nlarla üzerlerine çullandKlar ve onu yaralK olarak
yere serdiler. Gördü5ünüz gibi nihaî ölüme yaklaQmKQ durumda. Cenâb-K Hak ne do5ru söyler “ nsanlardan öylesi vard r ki, dünya hayat yla ilgili söyledikleri, senin çok ho una gider ve o, samimi oldu!una
Allah’ ahit de tutar! Halbuki o, ne kaypak bir söz ustas (münaf k)d r. O, ayr l p gitti!i/i ba na geçti!i
zaman, ülkede bozgunculuk ç karmaya, ekini ve hayvan yok etmeye çal r. Fakat Allah bozgunculu!u sevmez. Ona “Allah’tan sak n!” denildi!inde, kibiri onu günaha sürükler! Art k ona cehennem yeter! Ne kötü
bir yurttur oras ! (el-Bakara 2/204-206)”.
44
Humeynî, el-Hukûmetu’l- slâmiyye, s. 20, 122 vd., 138 vd.
45
Humeynî, el-Hukûmetu’l- slâmiyye, s. 37’de Qöyle diyor: “ slam idaresi bilinen idare Qekillerine benzemez. O devlet baQkanKnKn bütün yetkileri elinde topladK5K ve tek baQKna sözünün geçerli oldu5u
mutlakKyet de5ildir. slam idaresi mutlakKyet de5il anayasaldKr. Millet meclisleri ve parlamenter sistem Qeklinde görülen ve bilinen anayasal anlamda de5il. O Qu anlamda anayasaldKr; idareciler Kitap
ve Sünnete dayalK birtakKm kurallar ve Qartlarla sKnKrlKdKr”.
46
Anasayasal devrim zamanKnda 1906-1911 bu tavKrlar hakkKnda detaylK bilgi için bkz. Abdülhâdî elHâirî, et-Te eyyu‘ ve’d-Dustûriyye fî rân, Leiden 1977. Nâînî kitabKnK 1909 ilkbaharKnda 1908 Hazirandan 1909 Temmuzuna kadar uzanan ve anayasal hareket tarihinde k sa terör dönemi olarak bilinen dönemde yayKmladK. Bu dönemde 7ah Muhammed Ali birinci parlamentoyu la5vetti. Anayasa
taraftarlarKnKn ordularK Tahran’a yürüyüQe geçti. Kitap unutuldu gitti. Hürriyet Hareketi’nin kurucularKndan Ayetullah Mahmud et-Tâlekânî’nin (ö.1979) uzun önsözüyle [1955 yKlKnda (Çeviren)]
yeniden yayKmlandK.
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ve kiQinin Müslüman olmasKnKn anlamKnK bilen çok az kimselerden biri saymKQtKr47.

47

Bkz. Gregory Rose, “Fikru’l-Humeynî”, ed-Dîn ve’s-Siyâse fî rân, s. 187.
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