HiZBULLAH
Hizb okumak selef alimlerince hoş karşılanmamıştır. İbn Teymiyye hizblere düş

kün olanları eleştirir ; onlara Kur'an ve had isierde geçen duaları okumalarını tavsiye eder (MecmQ'u Fetaua, XXII , 525) .
Hal kı Kur'an ve hadiste geçen dualara yöneltmek için "hizbü'l-ayat" başlıklı hizbler yazı ldığı gibi ayet ve hadislerde geçen
duaların o kunmasını sağlamak için Ali elKarl el-ljizbü'l-a'?.am ve'l-virdü'l -ef]]am (i stanbul ı 262 ). Ebu Said Muhammed el-Ensar'i el-ljiz bü 'l-ma]fbO.l min
ef:ıddişi'r-re sO.l (Beyrut ı 995) adıyla hizbler yazmışlardır. Nevevi'nin ljilyetü 'l-ebrı'ır adlı eseri de ( Dım aş k 1391 / 1971) bu
niteliktedir ( ay rı ca bk. EVRAD ).
BİBLİYOGRAFYA :

Kamus Terc ümesi, ı , 198; Gazzall , İ/:ıy a ', ı ,
427; ibnü'I-Arabl, el-Fütaf:ı[ıt, IV, 256; ibn Thymiyye, Mecmü'u {etava, XXII, 525; Taşköpriza
de, Mevzua tü 'l-ulum, ll , 367, 438; Keşfü';r.-;r. u
nun, ı , 660, 662; Gümüşhanevl. Mecmu'atü 'laf:ızab, 1-111, istanbul 1311; izaf:ıu 'l-meknun, ı ,
401 ; Zek! Mübarek. et- Taşavvufü ' /-İs la mi fi 'ledeb ve 'l-al;laf!:, Kahire 1954, ll, 79; Abdülhallm
Mahmüd, Katiyyetü 't-taşa vvuf: el-medresetü 'ş
ş ü{iyy e, Kah i re 1983, s. 134-138; Ebü Sald Muhammed ei-Ensarl, /:fizbü '1-ma/i:bül min ef:ıtıdi
şi'r- res ü l,Beyrut 1995; D. B. Macdonald, " Hizb" ,
İA, V/ 1, s. 547; a.mlf. , "l:lizb", EJ2 (ing.), lll,
1513; Dihhuda. Lugatname, Xl, 507 .
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Sözlükte "par ça, kısım; cemaat, t aife;
bir kimsenin görüşüne ve em r ine uyan
özel ada m la rı" gibi anlamlar a gelen hizb
kelimesi ( çoğ ulu ahzab) (Lisanü 'l-'Arab,
"l:ızb" md.; Tacü'l-'arQs, "l:ızb" md.; Kamus Tercümesi, "l:ızb " md.) terim olarak
Kur'an cüzlerinin dörtte biri , daha çok
tarikat mensupları tarafından belli zamanlarda okunmak üzere düzenlenmiş
dualar için kullanıldığı gibi "cemaat, taife
ve siyasi parti" anlamında da kullanılır.
Kelimenin "siyasi parti" manasında birterim haline gelişi XIX. yüzyılın son l arına
rastlar. Günümüz Arap dünyasında siyasi
oluşumların büyük bir kısmı bu adla anılır
(Ef2(İng . ) , lll. 514vd .; TheOx{ordEncyclopedia 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 belli grupları ve insanları da ifade etmektedir. Mesela Sad süresindeki ( 38/ 13 ı ahzab ile Semüd, Lut kavmi ve Eykeliler'e,
Ahzab süresindeki (33/20, 22) ahzab ile
de Hendek Savaşı ' nı başlatan Mekkeli
müşrikler, Gatafan kabilesi ve yahudilerden oluşan orduya işaret edilmiştir (benze r kull a nılı ş lar için ay rıca bk. Hud 11 / 17;
el -Mü'min 40/5, 30-31). Hizb ve ahzab sözlük anlamlarıyla hadislerde de yer almaktadır (b k. Wen sin ck, el-Mu' cem, " l:ı z b"
md.).
Hizbullah terkibi Kur'an'da üç yerde geçer ve müfessirler tarafından " Allah ' ın
ordusu , Allah ' ın dostları , Allah ' ın taraftarları, Allah'ın yardımcıları . Allah ' ın dininin yardımcıları " gibi karşılıklarla açık
lanır (m ese la bk. Taberl, VI, 289; XXVIII ,
27 ; Fahreddin er-Razi, XII , 32; NlsabOrl,
ı, 117; Hazin, ll, 307; E l m a lılı , Il, 1721 ).
Hizbullah tabiri. Maide süresinde mürninter in kimlerle dostluk kurup kimlerle kur 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 olarak nitelendirilir. Müfessirler bu ayette
yer alan, "Kim Allah 'ı. ResG l ullah'ı ve müminleri dost edinirse" şekl i ndeki ifadenin, devamında gelen hizbullah tabirini
tanımladığı kanaatindedirler. Buna göre
hizbullah "Allah 'ı. ResGlullah ' ı ve mürninleri sevenler, dost edinenler grubu" anlamına gelmektedir. Mücadile süresinde
de (58/22) hizbullah Maide süresindekine benzer bir bağlamda kullanılır. Burada yine bir t opluluktan bahsedilir ve bu
top l uluğun Allah'a ve onun elçisine düş
man olanları sevmeyecekleri bildirilir. Allah katındaki değerleri çok yüksek olduğu için O'nun hoşnutluğunu kazanmış ve
cenneti hak etmiş olan bu topluluk da
hizbullah olarak tanımlanır.

işaret edildikten sonra şeytanın onları etkisi altına alıp Allah ' ı unutturduğu belirtilir ve bunlar " hizbü ' ş-şeytan " diye anı
lır; ayrıca Allah'a ve Resulü'ne düşman oldukları da belirtilir. Hizbü'ş-şeytan tabiri,
F'atır suresinde (35/6) Hz. Peygamber'i
yalancılıkla itharn eden inkarcı kesimin
eleştirildiğ i bir konumda da geçmektedir. Müfessirler hizbü'ş-şeytan için "şey
tanın ordusu, şeytanın orduları. şeytana
tabi olanlar, şeytanın kavmi" gibi karşılık
lar vermişlerdir (mesela bk. Ta beri, XXVIII,
25 ; Şevka nl , V, 193; A.lO sl , XXVIII , 49). Bu
ayetlerde hizbü'ş-şeytan. şeytanın çepeçevre kuşatması altında olduğu için rabbini anmayı unutan, yalan yere yemin
eden . insanları Allah ' ın yolundan saptı 
ran. Allah'a ve Resulü'ne düşmanlık eden ,
şeytanın oyuncağı haline gelip ilahi mesajı unutan ve sonuçta azaba çarptırılma
yı hak eden kimseler olarak nitelendirilmiştir. F'atır suresinde ayrıca şeytanın insanlık ailesi için bir düşman olduğu ve
onu düşman olarak görmeyen kimselerin
onun taraftarı (hizb) sayılıp cehen nemi
boylayacağı ifade edilir.

Tefsirlerde ilgili ayetlerin nüzfıl sebeplerine dair yer alan rivayetler, gerek hizbullah gerekse hizbü ' ş - şeytan tabirlerinin anlamlarını açıklar mahiyettedir (Taberanl, 1, 154-155; Ferra ei-Begavl, lll, 7273; Vlll, 63; Zemahşerl, IV, 78; Fah reddin
er-Razi, X II, 25 ; XXIX, 276-277; İbn Ke slr.
lll, l 26, 131; VIII , 77-80; SüyOtl, lll, I 04107; VI II. 86-87; Şe v ka nl, ll, 51-52).
Sonuç olarak hizbullah tabirinin özellikle kendilerini Allah'a veren, Resulullah'a
hakl:<ıyla uymaya çalışan, mürninleri candan sevip onlarla birlikte hareket eden,
dini duyguları ve gayretleri güçlü müslümanları ifade ettiği anlaşılmakta olup bir
ayette (el-Mücadile 58/22) bu müslümanlar için. "Allah onlardan, onlar da Allah't an razı ol muştu r" cüm lesi yer almaktadır. Ayrı ca Kur'an'da geçen "evliyaullah"
(Yun us 10/62), "ensarullah" (Al-i imran
3/ 52 ; es-Saf 61 / 14) ve "ibadullah" (es-Saffat 37/40, 74, 128. 160, 169; el-insan 76/
6) terkiplerinin de hizbullahın eş an l amlı
s ı olarak kullanıldığı görülmektedir.

Hizbullah terkibinin bu müsbet manaKur ' an-ı Kerim'de hizbullahın karşıtı
olarak kullanılan ( Z emahşerl , IV, 78 ; Fah- . sı sebebiyle İslam dünyasında bazı gruplar kendilerini hizbullah olarak ad l andır
reddin er-Razi, XXIX , 277) "hizbü'ş-şey
mışlardır. Bunların en meşhuru ,
yüztan" terkibi de geçer. Mücildile suresinyılda Lübnan'da yapılanan Hizbullah örgüde, hizbullahı tanımlayan 22. ayetten önceki bir dizi ayette (58/ 14-21) Allah ' ın gatü olup bölgede İsrail Devleti'nin nüfuzunu kırmak ve kendi anlayışları doğ r u lt u 
zap ettiğ i bir kavim le dostluk kuranlarsunda bir devlet kurmak için f aaliyet
dan bahsedilerek bunların yanlış tutumIan na ve maruz kal acakla rı kötü a kı bete
göstermekt edir.
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Partinin kurucusu olan ve ismi onunla
adeta özdeşleşen Muhammed Takıyyüd
din en-Ne.b hanl1909'da Hayfa'nın İczim
kasabasında doğdu . Ezher Üniversitesi'ni
bitirdikten sonra Filistin'in çeşitli şehirle
rinde öğretmenlik ve kadılık yaptı. Gençlikyıllarında İzzeddin ei-Kassam'la beraber İngilizler' e ve yahudilere karşı mücadele planları hazırladı. önceleri İhvan-ı
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Müslimln'e yakındı: bu teşkilatın lideri
Hasan ei-Benna'yı takdir ediyor, ayrıca konuşmalarında Seyyid Kutub'un görüş ve
ifadelerine yer veriyordu. Daha sonra cemaat olarak kalmayı ön planda tuttuğu
ve siyasi parti niteliği taşımadığı için Hasan ei-Benna'dan ayrıldı (Yeken, I, 45). Filistin'in İsrail tarafından işgal edilmesi
üzerine (1948) bölgenin ancakdüzenli bir
fikri ve siyasi çalışmayla kurtarılabilece
ğini düşünen Ne b hani 1949 yılında partinin çatısını ve söylemini oluşturmaya baş
ladı . "Filistin'i Kurtarmak" başlığı ile kaleme aldığı ilkyazısında İslam'ın VII. yüzyıldan bu yana Filistin'e nasıl güçlü bir
damga vurduğunu ortaya koydu, müslümanların sömürgeci güçlere boyun eğdiği
için gerilediğini savundu. Ağustos 1950'de Risaletü '1-1\rab adıyla yayımlanan bir
çalışmasını İskenderiye'de toplanan Arap
Birliği Zirvesi'ne de sundu. Risalede esas
olarakAraplar'ın gerçek mesaj ını İslam'ın
teşkil etmesi gerektiğini, ümmetin fikri
ve siyasi canlanmasının bu bilinçte sağla
nabileceğini vurgu ladı. Arap Birliği Zirvesi kendisini muhatap almayınca 1953'te,
o sırada Ürdün idaresinde bulunan Doğu
Kudüs'te Hizbü't-tahrlri'I-İslaml adıyla siyasi bir parti kurdu. Onu parti kurmaya
sevkeden temel sebebin, 1948'de Araplar'ın İ srail karşısında uğradığı hezimet
veya İhvan-ı Müslimln'in lideri Hasan eiBenna'nın öldürülmesinden (ı 949) duyduğu üzüntü olduğu söylenir (Abdülmün'im ei-Hifnl, s. I 83 ). Neb hani Ürdün hükümetine partinin kuruluşunu bildirdi. Hükümet, o sırada Ürdün ordusunun başın
da bulunan İngiliz generali Glubb Paşa'
nın isteği üzerine 1954'te partinin faaliyetlerini yasakladı. Bunun üzerine Lübnan'a giden Nebhanl 1956 yılında parti
parasını zirnınetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Aralık 1977'de ölünceye kadar
Beyrut'ta gözaltında tutuldu. Nebhanl'nin ölümü üzerine yerine Abdülkadlm
ZeiiGm geçti.

Hizbü'ttahrir'in
kurucusu
Muhammed
Takıyyüddin

en-Nebhani

Başta Kudüs, el-Halil ve Nablus olmak
üzere birçok bölgede faaliyetlerine gayri
resmi olarak devam eden Hizbü't-tahrlri'I-İslaml, yasaklanmasına ve mensuplarının çeşitli baskılara maruz kalmasına
rağmen kısa sürede İslam dünyasında
adını duyurdu. Bütün müslümanların bir
ümmet bayrağı altında birleşmesini savunan parti, özellikle sömürge yönetiminde bulunan İslam ülkelerinde veya Batı '
nın hegemonyasını çok yakından hisseden müslüman topluluklardarağbet gördü. Bu ülkelerde özellikle İslami kimlik
oluşturma heyecan ı içerisindeki gençler
Hizbü't-tahrlri'I-İslaml'ye yakınlık duydular. Batı emperyalizminden şikayetçi olan
ve önceleri sosyalizme ilgi duyan lise ve
üniversite öğrencileri de sosyalizm bir alternatif olmaktan çıkınca Hizbü't-tahrlri'I-İslaml'ye ilgi göstermeye başladılar.
Avrupa'da yaşayan müslümanlar arasın
da daha çok gençler partinin söylemine
sempatiyle bakmaktadırl ar. Ancak hükümetler partinin faaliyetlerini hiçbir zaman
olumlu karş ıl amadılar. Libya lideri Kaddafi. Arap milliyetçiliğine karşı ç ıkarak ümmetçiliği savunmasından dolayı Hizbü'ttahrlri'I-İslaml'yi Batı'nın ajan ı olmakla
suçlamıştır (Jansen, s. 165) . Ürdün, Suriye, Libya, Tunus, Suudi Arabistan ve Mı 
sır'da partinin birçok üyesi tutuklu bulunmaktadır.

Hizbü 't-tahrlri'l- İslami'nin yönetim kadrosunun en üstünde parti liderinin (emir)
başkanı olduğu yönetim komitesi bulunur: görevi tebliğ faaliyetlerini yönetmek
ve önemli kararları almaktır. Daha sonra
yönetim tarafından önceden belirlenm iş
bölgelerde çalışan mu'temid başkanlığın
daki vilayet komiteleri. son olarak da nakibin yönettiği yerel komiteler gelir. Parti
182 maddelik bir anayasa tasarısı hazır
lamıştır. Nebhanl. Ni~amü'I-İslam adlı
eserinde bu anayasa tasarısının belli bir
ülke için değil İstarn aleminde kurulacak
İslam devletinde uygulanmak için hazır
landığını söyler.
Kendisini siyasi parti olarak tanımla
yan Hizbü't-tahrlri'I-İslaml'nin amacı halifeliği ihya ederek İslami bir yönetim kurmakbr. Nebhanl'ye göre, "Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındı
ran bir topluluk(ümmet) bulunsun" mealindeki ayette (Al-i im ran 3/104) insanların İslam'a yönlendirilmesi, iyiliğin emredilip kötülükten sakındmiması ve yapmakta oldukları işler hakkında yöneticilerden hesap sormak için siyasi partilerin
kurulması öngörülmekte, hatta "ümmet"
kelimesiyle doğrudan parti kastedilmek-

