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FioAiYYAN-ı islAM 
( ~~ı .:ıı:; l..ı.!) 

Il. Dünya Savaşı'ndan sonra 
İran'da faaliyet gösteren 

dini- siyasi teşkilat. 
_j 

Asıl adı Seyyid Mücteba Mfrlevhf olan 
Newab-ı Safevi tarafından 1945'te ku
rulduğu sanılmaktadır. Newab-ı Safevi 
baba soyunun Hz. Peygamber 'e, anne 
soyunun Safevfler'e kadar ulaştığı ileri 
sürülen dindar bir ailenin çocuğudur. 

İlkokulu Tahran'da bitirdikten sonra kı
sa bir süre Angio-İran petrol şirketinde 
çalıştı ve tahsilini tamamlamak üzere 
Şiiler ' in Irak'taki kutsal şehri Necef 'e 
gitti. Burada İranlı tarihçi Ahmed-i Kes
revf'nin geleneksel Şiilik ve İslam aley
hindeki faaliyetlerinden haberdar oldu 
ve onun düşüncelerine karşı kurulmuş 
olan Dinsizlerle Mücadele Cemiyeti ile 
ilişkiye girip Kesrevf'ye yönelik konuş
malar yaptı. 1945'te Kesrevf'ye düzen
lenen başarısız bir suikasta karıştığı id
diasıyla tutuklandıysa da kefaletle ser
best bırakıldı. Bu olaydan kısa bir süre 
sonra bir bildiri yayımiayarak Fidaiyyan-ı 
İslam adıyla bir teşkilatın kurulduğunu 
ilan etti. Safevi bu bildiride bütün müs
lümanları silkinmeye ve haklarını yeni
den kazanmaya çağırıyordu. Teşkilatın 

amacı şeriatın tam uygulanmasını sağ
lamak ve dinsizlikle mücadele etmek, 
en önemli özelliği de yabancı düşmanlı
ğı yapmak, yabancıların menfaatlerine 
hizmet eden siyasetçilere karşı olmak 
ve onlara suikastlar düzenlemekti. Kes
revf'nin, Fidaiyyan-ı İslam'a mensup Hü
seyin ve Ali Muhammed imamf adlı iki 
kardeş tarafından öldürülmesi üzerine 
(Mart 1946) önce Meşhed'e, oradan da 
Necef'e kaçan Safevi burada halk ara
sında propaganda faaliyetinde bulundu. 
Ulema ve esnafın baskısı üzerine İma
mf kardeşlerin serbest bırakılmasından 
sonra Tahran'a döndü ve faaliyetlerine 
orada devam etti. 

Mecliste komünistlere karşı olmasıyla 
tanınan Ayetullah Ebü'l-Kasım Kaşanf 

ile tanışıp onunla 1951 'e kadar sürecek 
bir ittifak yapan Newab-ı Safevf, Kaşa
nf hükümete karşı faaliyetlerde bulun
duğu için tutuklandığında (Temmuz 1946) 
serbest bırakılması için yoğun çaba gös
terdi ve Başbakan Ahmed Han-ı Kıva
müddin'in görevinden ayrılması ile bir
likte Kaşanf de serbest bırakı ldı . Bu olay 
Fidaiyyan-ı İslam'ın önemli bir başarısı 
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oldu ve arkasından teşkilatla Kaşanf'nin 
önderliğinde yapılan protesto hareket
leri de hükümet aleyhtarı gösterilerin 
başlangıcını teşkil etti. Fidaiyyan-ı İslam 
ve Kaşanf Filistin'deki yahudi terörünü 
kınamak ve petrolün millfleştirilmesini 

desteklemek üzere tertipledikleri miting 
ve gösterilerin sonunda Filistin'de siyo
nistlere karşı savaşmak amacıyla 5000 
kadar gönüllü topladılar; ancak hükü
metin gönüllülerin gitmesine izin ver
memesi teşkilatın Filistin taraftariiğı fa
aliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Şu
bat 1949'da Muhammed Rıza Şah Peh
levi'ye düzenlenen başarısız suikastta 
parmağı olduğu iddia edilen Kaşanf'nin 
on beş ay süre ile Suriye ve Lübnan'a 
sürgüne gönderilmesi teşkilatı şüpheli 
duruma düşürdü . Bunu takip eden ay
larda Kaşanf'nin de teşvikiyle Fidaiyyan-ı 
İslam taraftarlarınca Tahran'da olaylı 
gösteriler ve şiddet eylemleri gerçek
leştirildi ; bu arada seçimlere müdaha
le ettiği ve yabancılarla iş birliği yaptığı 
gerekçesiyle Adalet bakanı ve eski baş
bakan Abdülhüseyn-i Hejfr, Kesrevf'nin 
katillerinden Hüseyin imamf tarafından 
öldürüldü ve teşkilat da bu cinayeti des
tekleyen bir bildiri yayımladı. Hüseyin 
imamf'nin idam edilmesine mukabil Fi
daiyyan-ı islam ' ın baskısı üzerine Kaşa
nf'nin ülkeye dönmesine ve meclisteki 
yerini almasına izin verildi. Kaşanf'nin 
1950'de ülkeye dönüşü petrolün milif
leştirilmesi tartışmalarının en hararetli 
günlerine rastladı. Mart 1951 'de millf
leştirmeye karşı olan Başbakan Hacı Ali 
Rezmara, Fidaiyyan-ı İslam 'a mensup 
Halil Tahmasbf tarafından öldürüldü ve 
teşkilatın yayımladığı bildiride bu cina
yet tasvip edilerek katil serbest bırakıl
madığı takdirde şahın ve kabinedeki di
ğer üyelerin de öldürülecekleri tehdi
dinde bulunuldu. 

Rezmara suikastından sonra Fidaiy
yan-ı İslam ile Kaşanf'nin arası açıldı ; 
1951 'de Millf Cephe'nin iktidara gelip 
laik görüşlü Muhammed Musaddık'ın 

başbakan olması üzerine Kaşanf yeni 
başbakanın yanında yer aldı. Haziran 
1951 'de Newab-ı Safevi ve teşkilatın 

önde gelen adamları tutuklandı ; diğer 

yetkililer durumu protesto edip birta
kım tehditlerde bulundularsa da fayda
sı olmadı. Laikliği savunan Milli Cephe 
ile tavizsiz İslam anlayışını temsil eden 
Fidaiyyan-ı islam'ın anlaşmasına imkan 
yoktu. Şubat 1952' de Millf Cephe mil
letvekillerinden Hüseyin Fatımf'ye başa-

rısız bir suikast teşebbüsünde bulunul
ması üzerine Musaddık hükümeti teşki
lat mensuplarından bazılarını Far körfe
zindeki Benderabbas Limanı'na sürdü. 

Fidaiyyan-ı İslam'ın son terör hareke
ti, Kasım 1955'te Bağdat Paktı görüş
melerine gitmek üzere iken Başbakan 
Hüseyin Ala'ya karşı yapılan suikast te
şebbüsü oldu; amaç iran'ın pakta giri
şini engellemek ve başbakanı cezalan
dırmaktı. Başarısız geçen bu suikasttan 
sonra hükümet Kaşanf ile Newab-ı Sa
fevf, Vahidf ve Tahmasbf'yi tutukladı. 

Daha sonra Kaşanf serbest bırakılırken 
diğerleri idam edildi ( 1956 ı . Böylece Fi
daiyyan- ı İslam ' ın faaliyetleri son bul
du. Ocak 1965'te Başbakan Hasan Ali 
MansOr'un Hizb-i Milel-i İslami üyeleri 
tarafından parlamento girişinde öldü
rülmesiyle Fidaiyyan-ı İslam ' ın adı yeni
den duyulmuş ve mahkeme sırasında 
sanıklardan bazıları bu teşkilatın üyesi 
olmakla suçlanmışsa da bu iki grup ara
sında herhangi bir ilişkinin bulunduğu 
ispatlanamamıştır. İslam devriminden 
sonra Fida iyyan-ı İslam, Humeyni'nin ya
kın çevresinden gelen ve teşkilatın eski 
bir üyesi olan İslam devrim mahkeme
leri hakimi Şeyh Sadık Halhalf liderliğin
de yeniden canlandırıldı ve faaliyetleri 
serbest bırakıldı. 

Halen Fidaiyyan - ı İslam mensupları
nın sayısı hakkında kesin bir rakam ve
rilememektedir. Bazı tesbitiere göre top
lam mevcutları, çoğunluğu Meşhed civa
rında olmak üzere 20-25.000 kişiyi bul
maktadır. Bir kitle hareketi niteliği taşı
mayan Fidaiyyan-ı İslam'ın ideolojisi İran 
milliyetçiliğiyle Şfa ' nın Ca'ferf koluna da
yanır. Farsça 'nın sadeleştirilmesi ve şu 
anda gerçekleşmiş olan İran toprakla
rında İslami bir devletin kurulması ilk 
günden beri amaçları arasında yer alı

yordu. Teşkilatın daha çok genç yaşta
ki kültürsüz insanlardan oluştuğu görü
lür; mesela 1952'de Fidaiyyan-ı islam 'ın 
eyleme katılmış yirmi dokuz üyesinin yaş 
ortalaması yirmi dörttü ve bunlar önem
siz işlerde çalışıyorlardı. 

1945-1955 arasındaki bütün suikast
ların arkasında Fidaiyyan-ı islam'ın bu
lunduğu söylenemez; bu dönemde şah
lığa karşı dine veya komünizme daya
nan çeşitli siyasi muhalefet hareketleri 
de mevcuttu. Benzer özellikler taşıyan 
Irak ve Mısır' daki İhvan-ı Müslimfn ha
reketiyle Fidaiyyan-ı İslam arasında bağ
lantı olduğu ileri sürülmekteyse de (E/2 

IFr.L ll, 903) bunun sempatiden öteye geç-



tiğine dair herhangi bir delil yoktur. ih
van-ı Safa düşünce. program ve organi
zasyon açısından çok gelişmiştir ve kit
lesel bir teşkilata sahiptir. Fidaiyyan-ı 

islam ise her bakımdan çok sınırlı olup 
önemini ll. Dünya Savaşı sonrasında 

iran'da yaşanan şartlardan ve başarıyla 
sonuçlanan bazı suikastlardan alır. 
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FiDYE 
( ~..l.oill) 

Esaretten kurtulmak için 
veya yerine getirilmeyen yahut 

kusurlu olarak eda edilen 
bazı ibadetlerin telafisi amacıyla 

ödenen bedel. 
_j 

Fidye (fida) kelimesi Arapça'da "bir 
kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan 
kurtarmak için ödenen bedel" anlamına 
gelir. Fıkıh terimi olarak düşman elin
deki esiri kurtarmak için ödenen bede
li, ayrıca başta oruç ve hac olmak üzere 
bazı ibadetlerin eda edilmemesi veya 
edası sırasında birtakım kusurların iş

lenmesi halinde yerine getirilmesi gere
ken dini-mali yükümlülüğü ifade eder. 
Buna göre fidye ile kefaret arasında ya
kın bir ilişki bulunmaktadır. Zaman za
man bu iki kelimenin aynı anlamda kul
lanıldığı. hatta bazı alimierin fidye yeri
ne kefaret kelimesini tercih ettikleri (me
sela b k. KasanT, II, 186-187 ; İbn Kudame, 
lll, 495; NevevT, VI, 267; VII, 364-365, 379-
380), bir kısmının da aynı konuda da
ha ağır yükümlülük getiren bir kefa
rete (keffaret-i kübra) nisbetle fidye için 
"küçük kefaret" (keffaret-i suğra) tabiri
ni kullandıkları (bk. DerdTr, !, 516, 527, 
537) görülmektedir. Ancak kefaret ya!-

nız günah sayılan bir fiilden dolayı ge
rekir ve bu özelliğiyle fidyeden ayrılır 

(SüyütT, s. 694). Fidye ise daha çok meş
ru bir özür sebebiyle ifa edilemeyen bir 
ibadete bedel olarak veya ibadet sıra
sında yerine getirilemeyen bir hususu. 
işlenen bir hata ve kusuru telafi için öde
nir. Bu bakımdan dini hükümde bir ha
fifletme ve ruhsat özelliği taşımaktadır 
(Karafi, l, 213-215; izzeddin b. Abdüsse
lam, 11. 6-10) 

Fidye kelimesi Kur'an-ı Kerim'in iki 
ayetinde terim manasında (el-Bakara 2/ 
184, 196), bir ayette "bedel ve karşılık" 
şeklindeki sözlük anlamında (el-HadTd 
571 15) geçerken dokuz ayette de çeşit
li türevleriyle yer almaktadır (bk. M. F. 
Abdülbakı, el-Mu'cem, "fdy" md.) Keli
me. aynı anlamlarda ve değişik türevle
riyle birçok hadiste de geçmektedir (bk. 
Wensinck, el-Mu'cem, "fdy" md.). 

Kurtuluş Fidyesi. Savaş esirini fidye kar
şılığında serbest bırakmanın (fidye-i ne
cat) hükmü konusunda Hanefi mezhe
biyle diğer üç mezhep arasında görüş 
ayrılığı bulunmaktadır. Hanefiler'e gö
re esirin darülharbe dönmek üzere kar
şılıksız veya fidye karşılığında serbest 
bırakılması caiz değildir. Şafii. Maliki ve 
Hanbeli mezheplerine göre ise devlet 
başkanı uygun bulduğu takdirde esirle
ri fidye ile serbest bırakabilir (bk. ESiR). 

ibadetlerde Fidye. a) Oruçta Fidye. İbn 

Abbas. ibn ömer. İbn Mes'Qd, Muaz b. 
Cebel ve Selerne b. Ekva'ın da araların
da bulunduğu bir grup sahabi, "Sizden 
ramazan ayına yetişenler o ayda oruç 
tutsun" (el-Bakara 2/ 185) mealindeki 
ayet nazil oluncaya kadar ashaptan di
leyenin oruç tuttuğunu. dileyenin de oruç 
tutmayıp fidye verdiğini, bu ayet inince 
gücü yeten kimseler hakkında fidye hük
münün neshedilip yalnız hasta ve yaşlı
lar için bir ruhsat olarak kaldığını belir
tirler (Müslim, "Şıyam", 149-150 ; Cessas, 
I, 218, İbn KesTr, I, 308-309). Bundan do
layı oruç fidyesiyle ilgili ayet (el-Bakara 
2/ 184), "Oruç tutmakta güçlük çeken
lere (zorlukla güç yetirenlere veya güç ye
tiremeyenlere) bir fakir doyumu kadar 
fidye gerekir" şeklinde anlaşılmış, 185. 
ayetteki, "Sizden ramazan ayına yetişen
ler o ayda oruç tutsun" hükmünün te
kidiyle de oruç tutmaya gücü yetenlerin 
fidye ödemesinin caiz olmadığı hususun
da görüş birliğine varılmıştır. Hz. Pey
gamber'in ve ashabın uygulaması da 
bu yönde olmuştur. islam alimlerinin or-

FiDYE 

tak kabulüne göre ihtiyarlık ve şifa ümi
di kalmamış bir hastalık sebebiyle oruç 
tutamayan kimse. kaza etmesi müm
kün olmadığı için tutamadığı gün sayı
sınca fidye öder. Bu durumdaki bir kim
senin fidye ödemesi fakihlerin büyük ço
ğunluğuna göre vacip, Malikiler'e göre 
ise müstehaptır. Burada söz konusu olan 
ihtiyarlığın ölçüsünün kişiden kişiye de
ğişeceği kabul edilmiş ve "şeyh-i fani"
lik diye tanımlanan bu çağ "ölüme ka
dar her gün kuwetin azalması" şeklin
de açıklanmıştır. Bu çağa ulaşan kimse 
fidyesini ramazan ayının sonunda top
tan veya ramazan ayı içinde günlük ola
rak ödeyebileceği gibi ramazan başında 
da verebilir. Yaşlı veya hasta olan kim
se fidye ödemeden vefat etmişse artık 
onun adına fidye ödenmesi gerekmez. 
Öte yandan. böyle bir kimsenin fidyesi
ni ödedikten sonra iyileşmesi durumun
da ödenen fidyenin yeterli olup olmaya
cağı hususunda mezhepler arasında gö
rüş ayrılığı bulunmaktadır. Hanbeli mez
hebine göre bu durumdaki kişi borcunu 
ödemiş olup ayrıca kaza etmesine ge
rek yoktur (İbn Kudame, III, 141-142) Di
ğer üç mezhebe göre ise-fidyenin meş
ruiyetinin şartı "oruç tutmaya güç yeti
rememe" olduğundan- gücüne ve sağlı
ğına kavuşan kimse tutamadığı oruçla
rını kaza etmelidir. 

Şafii ve Hanbeliler'e göre. hamile ve
ya emzikli bir kadının oruç tutmaya gü
cü yettiği halde çocuğun zarar görme
mesi için tutmaması durumunda da
ha sonra kaza etmesinin yanı sıra fid
ye ödemesi de gerekir. Bu mezheplerin 
fakihleri delil olarak bu yöndeki bazı 

sahabe fetvalarını kabul ederler ve ha
mile veya emzikli kadının durumunun 
hasta ve şeyh-ifaniden farklı olması ge
rektiğini ileri sürerler (HattabT, ır . 739). 
Ancak böyle bir kadın kendisinin de za
rar görmesinden endişe ederek oruç tut
mamışsa o takdirde sadece kaza yeterli 
olur. Hanefi fakihleriyle Evzai, Sevri gibi 
bazı alimler hamile veya emziklinin. imam 
Malik ise sadece hamilenin hasta hük
münde olduğu. yalnızca tutamadığı oru
cu kaza edeceği. ayrıca fidye ödemesi
nin gerekınediği görüşündedir (ay.) 

Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre. 
mazereti olmadığı halde kaza borcunu 
bir sonraki ramazan ayına kadar öde
meyen kimsenin kaza orucu ile birlikte 
fidye ödemesi de vaciptir. Kaza orucu
nu birkaç ramazan tehir etmesi halinde 
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