
HiZANETÜ'I-EKMEL 

kurra, tabiln fukahası , tabiln zahidleri, 
tabiln kumandanları, ilk usüliyyün (ke
lamcılar), tabiinden sonra gelen mezhep 
sahibi imamlar ve diğer fokaha ile Ehl-i 
beyt fokahasına kısaca yer verilmiştir. 
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Ahmed Teymur Paşa 
(ö. 1930) 

tarafından Kahire'de kurulmuş olan 
kütüphane 

(bk. AHMED TEYMUR PAŞA). 

HİZB 
(y_r.Jf ) 

Mushafın 

yirmişer sayfadan oluşan 
otuz cüzünden her birinin ayrıldığı 

dört eşit kısım 
(bk. MUSHAF). 

HİZB 
(y_r.Jf ) 

Belli amaçlara 
ulaşmak üzere düzenlenmiş, 

genellikle tarikat mensupları 

tarafından okunan dua 
anlamında tasavvuf terimi. 
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Sözlükte "kısım, parça. bölük; silah" gi
bi anlamlara gelen hizb (çoğulu ahzab). 
maddi ve manevi birtakım maksatların 

gerçekleşmesi için tertiplenmiş, sütiter 
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ve tarikat ehli, bazan da tarikat mensu
bu olmayan dindar kişiler tarafından oku
nan duaların genel adıdır (Kamus Tercü

mesi, ı. I 98) . Hizbe yakın bir anlam taşı
yan vird (çoğulu evrad) daha genel bir 

. terimdir. Kişi bazı süre ve ayetleri okuma
yı veya bazı ibadetleri, mesela muayyen 
rek'atta namaz kılmayı kendine vird edi
nebilir; hizb ise belli şartlar ve kurallar da
hilinde amaca ulaşılıncaya kadar okunur. 

Dua ve virde büyük önem veren ilk sü
filerin ifadelerinde hizb kelimesine rast
lanmaz. Hizbler. ilk olarak tarikatların or
taya çıktığı VI. (XII.) yüzyılda tertip edil
meye başlanmıştır. Abdülkadir-i Geylani, 
Muhyiddin İbnü'l-Arabl, Ebü'l-Hasan eş
Şazell, Gazzall. Şehabeddin es-Sührever
dl. Ahmed ei-BGnl. İmam-ı A'zam, Ah
med ei-Bedevl, İbrahim ed-DesGki. Ah
med er-Rifal gibi ünlü mutasavvıflar ve 
alimler tarafından düzenlenen veya onla
ra nisbet edilen pek çok hizb mevcuttur. 
Hz. Ali, Enes b. Malik, Veysel Karani'ye 
dahi hizbler isnat edildiği dikkate alınırsa 
hizblerin çoğunun sonraki dönemlerde 
düzenlenip büyük mutasawıflara ve ün
lü alimiere mal edildiği anlaşılır. 

Hizbler Arapça kısa ve seeili cümleler
den oluşan. edebi değeri yüksek, derin 
hikmetler içeren metinlerdir. Bu durum 
hizbin okunmasını, ezberlenmesini ve 
dinlenmesini kolaylaştırır. Hizbler genel
likle düzenieyenin adıyla veya başladığı 
kelime ile yahut hangi maksat için düzen
lenmişse onunla anı lır. Mesela "elham
dü" kelimesiyle başlayan hizbe "hizbü'l
hamd", zafer elde etmek amacıyla oku
nan hizbe "hizbü'n-nasr" denir. Ayetler
den oluşan hizbe ise "hizbü'l-ayat" adı ve
rilir. Hadislerden, sahabe, veli ve alimie
rin sözlerinden derlenen hizbler de vardır. 
Hizblerde esrna-i hüsnaya, Allah'ı öven, 
nimetlerini dile getiren, kulluk görevleri
ni anlatan ifadelere ve dua cümlelerine 
geniş yer verilir. 

Beden veya ruh hastasının şifa bulma
sı, borçlunun borcunu ödeme gücüne ka
vuşması. sıkıntı ve üzüntünün, afet ve 
musibetlerin defedilmesi, düşman şerrin
den emin olunması, yol güvenliği, zorluk
l arın aşılması, zenginlik, zihin açıklığı, zor
baların kahredilmesi, hapistekilerin hür
riyetlerine kavuşması, devlet adamlarının 
gönüllerini kazanmak, karı koca arasın
daki ilişkileri d üzeltmek gibi çok çeşitli 
maksatlarla düzenlenmiş hizbler mevcut
tur. Hizbü'l-felah veya hizbü'n-necat ma
nevi kurtuluş, hizbü'l-işrak iç aydınlığı, 

hizbü't-tefrlc gönül rahatlığı, hizbü'l-

fehm zihin açıklığı , hizbü'l-berekat bere
ket temini, hizbü'l-bahr denizde güvenle 
yolculuk yapılması, hizbü's-seyf düşma
nın mahvolması, hizbü'n-nasr başarı veya 
zafer için okunur. Mesela Şazell'nin Al
lah'tan gelen bir ilhamla yazıldığına ve 
ism-i a 'zamı ihtiva ettiğine inanılan hiz
bü'l-bahri özellikle denizde güvenle yolcu
luk yapmak için oku nur. Bu hizbin okun
ması halinde en tehlikeli fırtınaların bile 
sakinleştiği kabul edilir. Rivayete göre Şa
zell tertip ettiği hizbin tesirini anlatmak 
için, "Bu hizb Bağdat'ta okunsaydı Mo
ğollar arasın ı işgal edemezlerdi" demiş
ti r (Keşfü'?-?UnD.n, ı. 662). Hizbler, her 
türlü maddi ve manevi ihtiyacın karşılan

ması için okunduğu gibi sırf Allah'a iba
det etmek ve O'na yaklaşmak için de oku
nur. Hizbin insanı olgunlaştıran, ahlaki 
güzelleştiren bir niteliği bulunduğuna 
inanılır. Allah'ın güzel isimlerini tekrar 
tekrar okumaktan maksat bu ilahi nite
likleri kazanarak O'nun rızasını kazan
maktır. Hizb okuyan kimse, Allah'ın ken
disini kötü huylardan uzaklaştırıp güzel 
huylar edinmeyi nasip etmesini de ister. 
kötülerden ve kötülüklerden O'na sığınır. 
Hizbler bu tür farklı amaçları gerçekleş
tirecek sayıda oku nur. Hizbin her kelime
sinin, harfinin ve okuma adedinin gizli bir 
tesiri olduğu , hizb okurken bunlar göz 
önünde tutolmazsa istenen faydanın M
sı l olmayacağı kabul edilir. 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Mec
mu'atü '1-a}Jzô.b adlı hacimli kitabında 
(I-III. istanbul ı 3 I I) yüzlerce hizbi bir ara
ya getirmiştir. Hizbler ayrıca müstakil ri
saleler halinde de basılmıştır. Bunların 
bazıl arı şunlardır : Abdülkadir-i Geylani, 
Setinetü'l-~adiriyye (Trablusgarp ı 340); 
Seyyid Ahmed et-Ticanl, el-Af:ızô.b ve'l
evrô.d (Kah i re I 353/I 935); Ahmed b. İd
rls, Mecmu'atü'l-a}Jzô.b ve'l-evrô.d (Ka
hi re ı 359/I 940); Muhammed Guneyml, 
Mecmu'atü'l-'aliyye li'l-evrô.d ve'l-af:ı
zô.bi'ş-Şô.ıeliyye (Kahire, ts.); Seyyid İb
rahim er-Ravl, es-Siyer ve'l-mesô.'i fi'l
evrô.d ve'l-a}Jzô.bi's-Seyyid A]Jmed er
Ritô.'i (Darü'l-Beşair 1412/1992) . 

Hizbleri şerheden , hizb okumanın ada
bından, sağladığı maddi ve manevlfayda
lardan, maksat ve sırlarından bahseden 
·risaleler de yazılmış (Gümüşhanevl, ı. 457-
497; III, 6, 307); hizb okuyanlar büyük say
gı gösterdikleri hizbleri ünlü hattatlara 
yazdırmış ve özenle saklamışlardır. Bu ba
kımdan hizbler edebi değerleri ve yüksek 
hikmetler içermelerinin yanında yazı , cilt 
ve tezhip sanatı bakımından da değer ta~ 

şırlar. 



Hizb okumak selef alimlerince hoş kar
şılanmamıştır. İbn Teymiyye hizblere düş
kün olanları eleştirir ; onlara Kur'an ve ha
d isierde geçen duaları okumalarını tav
siye eder (MecmQ'u Fetaua, XXII , 525) . 
Halkı Kur'an ve hadiste geçen dualara yö
neltmek için "hizbü'l-ayat" başlıklı hizb
ler yazıldığı gibi ayet ve hadislerde geçen 
duaların okunmasını sağlamak için Ali el
Karl el-ljizbü'l-a'?.am ve'l-virdü'l -ef
]]am (i stanbul ı 262 ). Ebu Said Muham
med el-Ensar'i el-ljizbü 'l-ma]fbO.l min 

ef:ıddişi'r-resO.l (Beyrut ı 995) adıyla hizb
ler yazmışlardır. Nevevi'nin ljilyetü 'l-eb
rı'ır adlı eseri de ( Dımaşk 1391 / 1971) bu 
niteliktedir ( ayrı ca bk. EVRAD ). 
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Allah' ın dinine uyan 
ve dini yüceitme ülküsü 

etrafında birleşen 

mürninler topluluğunu ifade eden 
bir Kur'an terimL 

L _j 

Sözlükte "parça, kısım; cemaat, t aife; 
bir kimsenin görüşüne ve emr ine uyan 
özel adamları" gibi anlamlara gelen hizb 
kelimesi ( çoğulu ahzab) (Lisanü 'l-'Arab, 

"l:ızb" md.; Tacü'l-'arQs, "l:ızb" md.; Ka
mus Tercümesi, "l:ızb " md.) terim olarak 
Kur'an cüzlerinin dörtte biri , daha çok 
tarikat mensupları tarafından belli za
manlarda okunmak üzere düzenlenmiş 
dualar için kullanıldığı gibi "cemaat, taife 
ve siyasi parti" anlamında da kullanılır. 

Kelimenin "siyasi parti" manasında birte
rim haline gelişi XIX. yüzyılın sonlarına 

rastlar. Günümüz Arap dünyasında siyasi 
oluşumların büyük bir kısmı bu adla anılır 
(Ef2(İng . ) , lll. 514vd.; TheOx{ordEncyc

lopedia of the Modern lslamic World, ll, 
ı 20-121 ). 

Hizb ve çoğul u ahzab Kur'an'da yirmi 
yerde geçmektedir (bk M. F. Abdü lbaki , 
"l:ızb" md.). Tekil olarak geçtiği yerlerde 
"cemaat, taife" anlamında kullanılmakta , 

çoğul olarak ise bu anlamının yanında bel
li grupları ve insanları da ifade etmekte
dir. Mesela Sad süresindeki ( 38/ 13 ı ah
zab ile Semüd, Lut kavmi ve Eykeliler'e, 
Ahzab süresindeki (33/20, 22) ahzab ile 
de Hendek Savaşı ' nı başlatan Mekkeli 
müşrikler, Gatafan kabilesi ve yahudiler
den oluşan orduya işaret edilmiştir (ben
zer kull a nılı ş lar için ayrıca bk. Hud 11 / 17; 
el -Mü'min 40/5, 30-31 ). Hizb ve ahzab söz
lük anlamlarıyla hadislerde de yer almak
tadır (bk. Wensinck, el-Mu'cem, " l:ı zb" 

md.). 

Hizbullah terkibi Kur'an'da üç yerde ge
çer ve müfessirler tarafından "Allah ' ın 

ordusu, Allah'ın dostları , Allah' ın taraf
tarları, Allah'ın yardımcıları . Allah ' ın di
ninin yardımcıları " gibi karşılıklarla açık
lanır (mesela bk. Taberl, VI, 289; XXVIII , 
27; Fahreddin er-Razi, XII , 32; NlsabOrl, 
ı, 117; Hazin, ll, 307; E lm a lılı , Il, 1721 ). 
Hizbullah tabiri. Maide süresinde mürnin
ter in kimlerle dostluk kurup kimlerle ku
r amayacakları ndan bahseden bir ayet 
grubu ( 5/ 51 -57) içerisinde yer alır. Bu 
ayetlerde müminlere, yahudi ve hıristi
yanlarla dost olmamaları emredilirken 
gerçek dostların Allah, ResGlullah, iman 
edip salih amel işleyen mürninler olduğu 
belirtilir ve bu mürninler hizbullah ola
rak nitelendirilir. Müfessirler bu ayette 
yer alan, "Kim Allah 'ı. ResG l ullah'ı ve mü
minleri dost edinirse" şeklindeki ifade
nin, devamında gelen hizbullah tabirini 
tanımladığı kanaatindedirler. Buna göre 
hizbullah "Allah 'ı. ResGlullah' ı ve mürnin
ler i sevenler, dost edinenler grubu" anla
mına gelmektedir. Mücadile süresinde 
de (58/22) hizbullah Maide süresindeki
ne benzer bir bağlamda kullanılır. Bura
da yine bir t opluluktan bahsedilir ve bu 
top luluğun Allah'a ve onun elçisine düş
man olanları sevmeyecekleri bildirilir. Al
lah katındaki değerleri çok yüksek oldu
ğu için O'nun hoşnutluğunu kazanmış ve 
cenneti hak etmiş olan bu topluluk da 
hizbullah olarak tanımlanır. 

Kur' an-ı Kerim'de hizbullahın karşıtı 
olarak kullanılan ( Zemahşerl , IV, 78; Fah
reddin er-Razi, XXIX , 277) "hizbü'ş-şey

tan" terkibi de geçer. Mücildile suresin
de, hizbullahı tanımlayan 22. ayetten ön
ceki bir dizi ayette (58/ 14-21) Allah'ın ga
zap ettiğ i bir kavim le dostluk kuranlar
dan bahsedilerek bunların yanlış tutum
Ianna ve maruz kalacakları kötü akıbete 
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işaret edildikten sonra şeytanın onları et
kisi altına alıp Allah ' ı unutturduğu belir
tilir ve bunlar "hizbü'ş-şeytan" diye anı
lır; ayrıca Allah'a ve Resulü'ne düşman ol
dukları da belirtilir. Hizbü'ş-şeytan tabiri , 
F'atır suresinde (35/6) Hz. Peygamber'i 
yalancılıkla itharn eden inkarcı kesimin 
eleştirildiğ i bir konumda da geçmekte
dir. Müfessirler hizbü'ş-şeytan için "şey
tanın ordusu, şeytanın orduları. şeytana 
tabi olanlar, şeytanın kavmi" gibi karşılık
lar vermişlerdir (mesela b k. Ta beri, XXVIII, 
25 ; Şevka nl , V, 193; A.lOsl , XXVIII , 49). Bu 
ayetlerde hizbü'ş-şeytan. şeytanın çepe
çevre kuşatması altında olduğu için rab
bini anmayı unutan, yalan yere yemin 
eden . insanları Allah ' ın yolundan saptı

ran. Allah'a ve Resulü'ne düşmanlık eden, 
şeytanın oyuncağı haline gelip ilahi me
sajı unutan ve sonuçta azaba çarptırılma
yı hak eden kimseler olarak nitelendiril
miştir. F'atır suresinde ayrıca şeytanın in
sanlık ailesi için bir düşman olduğu ve 
onu düşman olarak görmeyen kimselerin 
onun taraftarı (hizb) sayılıp cehennemi 
boylayacağı ifade edilir. 

Tefsirlerde ilgili ayetlerin nüzfıl sebep
lerine dair yer alan rivayetler, gerek hiz
bullah gerekse hizbü'ş-şeytan tabirleri
nin anlamlarını açıklar mahiyettedir (Ta
beranl, 1, 154-155; Ferra ei-Begavl, lll, 72-
73; Vlll, 63; Zemahşerl, IV, 78; Fahreddin 
er-Razi, XII, 25 ; XXIX, 276-277; İbn Keslr. 
lll , l 26, 131; VIII , 77-80; SüyOtl, lll, I 04-
107; VI II. 86-87; Şevka nl, ll, 51-52). 

Sonuç olarak hizbullah tabirinin özel
likle kendilerini Allah'a veren, Resulullah'a 
hakl:<ıyla uymaya çalışan, mürninleri can
dan sevip onlarla birlikte hareket eden, 
dini duyguları ve gayretleri güçlü müslü
manları ifade ettiği anlaşılmakta olup bir 
ayette (el-Mücadile 58/22) bu müslüman
lar için. "Allah onlardan, onlar da Allah'
t an razı olmuştur" cümlesi yer almakta
dır. Ayrıca Kur'an'da geçen "evliyaullah" 
(Yun us 10/62), "ensarullah" (Al-i imran 
3/52; es-Saf 61 / 14) ve "ibadullah" (es-Saf
fat 37/40, 74, 128. 160, 169; el-insan 76/ 
6) terkiplerinin de hizbullahın eş anlamlı

sı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Hizbullah terkibinin bu müsbet mana-
. sı sebebiyle İslam dünyasında bazı grup

lar kendilerini hizbullah olarak adlandır

mışlardır. Bunların en meşhuru , xx_ yüz
yılda Lübnan'da yapılanan Hizbullah örgü
tü olup bölgede İsrail Devleti'nin nüfuzu
nu kırmak ve kendi anlayışları doğru ltu

sunda bir devlet kurmak için faaliyet 
göstermekt edir. 
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