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Endülüs'ün doğusunda yer alan Mayurka (Majorka) adasında doğdu . Büyük dedesi Humeyd'e nisbette Humeydi, aslen
Yemen'in Ezd kabilesinden olması sebebiyle Ezdi, doğduğu yere nisbette Mayurki nisbeteriyle anılır. Küçükyaşta Kur'an'ı
ezberledi ve babası tarafından hadis
meclislerine götürüldü. Ebü'l - Kasım Asbağ b. Raşid ve İbn Ebu Zeyd el-Kayrevani'den fıkıh öğrendi. 430-440 (1038-1048)
yılları arasında İbn Hazm'dan eserlerini
kıraat ve arz yoluyla okuyar ak rivayet
eden Humeydl, İbn Abdülber en-Nemeri'den de muhtemelen bu dönemde faydalan dı ve ardından ilim seyahatlerine
başladı. 448'de (1057) hacca gitti; ardın
dan Dımaşk, Mekke, Medine, Kahire. Dimyat, Kayrevan. Vasıt gibi ilim merkezlerini dolaştı ve Bağdat'a yerl eşti. Burada
Hatib el-Bağdacti ve İbn Maküla gibi alimlerden faydalandı. Kendisinden de başta
hocaları Hatib el-Bağdadi ve İbn Maküla
olmak üzere Muhammed b. Tarhan, Ebu
Bekir İbn MeymGn gibi tanınmış kişiler
rivayette bulundular.
Zahiri mezhebinin Endülüs temsilcilerinden olan Humeydi ravileri iyi tanıyan.
hadis illetlerine vakıf, güvenilir bir muhaddis, takva sahibi bir alimdi. 17 Zilhicce 488'de (18 Aralık 1095) Bağdat'ta vefat etti. Cenaze namazını ünlü fakih Şa
şi kıldırdı ve Babü Ebraz Kabristanı'nda
Ebu İshak eş-Şirazi'nin yanına defnedildi; ancak vasiyetine uyularak naaşı 491 ·de (1098) Babü Harb Kabristanı'na Bişr
el-Hafi'nin yanına nakledildL Bu sebeple
onun 491'de öldüğünü zannedenler de
olmuştur.

Eserleri. 1. el-Cem c

beyne'ş-Şal;ıi

i)ayn* Şaf:ıif:ıi'l-Bu{J{irive Şaf:ıif:ıi Müslim. Eser, Şaf:ıif:ı-i Bul].fıri ile Şaf:ıif:ı-i
Müslim'deki hadisleri sahabe ravilerini
esas alarak bir araya getiren çalışmala
rın en güzel örneği kabul edilir. Humeydl. Buhari ve Müslim'de bulunmayan bazı rivayetleri de eserine almış , ayrıca hadislerdeki garib kelimeleri açıklamıştır.
Üzerinde bazı şerh ve ihtisar çalışmaları
yapılmış olan eseri Rif' at Fevzi Abdülmuttalib yayımlamış (AI]barü't-türaşi'l-İslamf,
XXVI 1!4 11/1990]. s. 6), Ali Hüseyin Bev-
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vab da Riyad'da beş ciltlik başka bir neş
rini gerçekleştirmiştir (Muhyiddin Atıy
ye v.dğr., I, 255). Z. Ce~vetü1-muf.<tebis*
ii ıikri vülô.ti (fi tarfl]i 'ulema'i)'l-Endelüs. İ bnü'l-Farad'i'nin (ö. 403/1013) Tô.ril]u <ulemô.'i'l-Endelüs adlı eserine yazı
lan zeyillerin ilki olan eserde Endülüs'ün
fethinden (92/711) 450 (1 058) yılına kadar gelen siyasi ve kültürel tarihi incelenmektediL Muhammed Tav'it et-Tanci (Kahire 1372/1952). bir komisyon (Kahi re 1966) ve İ brahimel-Ebyari (Beyrut
1403/1983, 1404/1984, 1410/1989) tarafın
dan üç ayrı neş ri yapılmıştır. 3. Teshilü 'ssebil ila te<allümi't-tersil. Güzel konuş
ma ve yazmada, dualarda, tebrik, teselli
ve t aziyelerde uyulması gereken kuralları örnekleriyle anlatan eserin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki nüshası
nın (III. Ahmed. nr. 235 ı) tıpkıbasımı Fuat Sezgin tarafından gerçekleştirilmiştir
(Frankfurt 1405/1985) . 4. Tefsiru garibi
md fi'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn. Ravilerin adları esas
alınarak telif edilen eser Zübeyde Muhammed Said Abdülaziz tarafından yayım l anmıştır (Kahire 1415/1995). 5. eı
Zehebü'l-mesbuk ii va<?i'l-müWk. Melik ve emirlere nasihat amacıyla yazılan
eseri Ebu Abdurrahman b. Akil ez-Zahiri
ve Abdülhalim üveys neşretmiştir (Riyad 1402/1982). 6. Teıkiretü'l-Ijumey
di. Müellifin arkadaş ları ve ta! ebeleri için
seçtiği ahlaki ve edebi metinleri ihtiva eden eser. EbG Abdurrahman b. Akli
ez-Zahiri tar.afından eı-Zal]ire mine'lmuşannefô.ti'ş-şagire adlı kitap içinde
yayımlanmıştır (Riyad 1401/!981, 1403/
1983). 7. Merô.tibü'l-cezô.' yevme'l-]fı
yô.me <ald md cd'et bihi nuşuşü'l-I):ur
'ô.n ve's-süneni'ş-şô.bite <an Resulillô.h
(nşr. EbG Abdurrahman b. Akil ez-Zahi ri,
Riyad 1401/1981 ). 8. Man?U.me dô.liyye
fi'n-na]fz <ald men <a.be'l-f:ıadiş ve ehlehu. Gotha Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunmaktadır (Brockelmann, GAL
Suppl., I, 579). 9. Bülgatü'l-müsta<cel
if ma<rifeti cümel mine't-tô.ril]. İslam'ın
başlangıcından 487 (1094) yılına kadarki
tarihini ele alan eserin (Keş{ü '?·?unün, ı,
252) günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir.
Humeyd'i'ye nisbet edilen diğer eserler
de şunlardır: el-Müteşô.bih ii esmô.'i'lfevô.kih, Kitô.bü Nevô.diri'l-etıbbô.',
Cüz'ü'l-al]bô.r ve'l-eş<ô.r, el-Emô.ni'ş
şô.dı]fa, Zemmü'n-nemime, Tuf:ıfetü'l
müştô.]f. ii ıikri şufiyyeti'l- <Iral)., Divô.nü şlr, Men idde<u'J-emô.n min ehli'limô.n, Edebü'l-eşdi]f.a', Md cd'e mine'n-nuşuş ve 'l-al]bô.r ii J:ııf?i'l-cô.r,

Mul]dtabô.tü '1-eşdi]f.a' fi'l-mükô.tebô.t
ve'l-li]f.a'.
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20 Cemaziyelahir 1320 (23 Eylül 1902)
tarihinde Kum'un 160 km. güneybatısın
daki Humeyn kasabasında doğdu. İmam
Musa el-Kazım soyundan gelen ataları ,
xvııı. yüzyılın sonlarına doğru Nişabur'

dan ayrılarak Hindistan'ın Leknev bölgesindeki Kintur kasabasına yerl eşmişler
dir. Aynı aileden tanınmış alim Mir Hamid Hüseyin'in çağdaşı olan dedesi Seyyid Ahmed, XIX. yüzyılın ortalarında Leknev'den (veya Humeyni'nin ağabeyi Seyyid Murtaza Pesendide'nin bir ifadesine
göre Keşmir'den; bk. Ali Devant, VI, 760)

HUMEYNI
Necef'e gelerek Hz. Ali'nin türbesini ziyaret etti; bu arada Humeyn'in ileri gelenlerinden Yusuf Han'la tanıştı ve onun teklifi üzerine Humeyn'e yerleşmeye karar
verdi. Burada kendisi ve soyu Hindi nisbesiyle tanındı.
Humeyni beş aylık iken babası Seyyid
Mustafa bir cinayete kurban gittiğinden
çocukluğunu annesi ve halasının himayesinde geçirdi. Bunların 1918'de vefatı
üzerine ağabeyi Seyyid M urtazifnın yanında kaldı. Bu dönemde içinde bulunduğu güvensizlik ortamının Humeyni'de
mücadeleci bir ruh halinin gelişmesine
yol açtığı anlaşılmaktadır. Nitekim kendisi bu dönemi an.Iatırken. "Çocukluğum 
dan beri savaş halindeyim" demiştir (Şa
f:ıife-yi Nar, X. 63) . Humeyni yedi yaşında
hıfzını tamamladıktan sonra Arapça dersleri aldı. Ağabeyi Seyyid M urtaza'nın desteğiyle tahsilini ilerietmek üzere 1339'da ( 1921) o sırada önemli bir ilim ve eği
tim merkezi olan Erak (Sultanabad ) şeh
rine gitti. Erak'taki hocaları arasında Şeyh
Muhammed Gülpayigani. Aga-yı Abbas
Eraki. Şeyh Muhammed Ali Burücirdi ve
Seyyid Ahmed Hansari zikredilebilir. Humeyni'nin Erak'a varmasından yaklaşık
bir yıl sonra Şii ulemasının önde gelen
isimlerinden Ayetullah Abdülkerim Hairi'nin Erak'tan ayrılarak Kum'a yerleşme
si ve burada dini eğitim kurumlarını ihya
etmesiyle Kum adeta İran'ın manevi baş
şehri olma yoluna girdi. Bunun üzerine
1922'de Kum'a giden Humeyni asıl terbiyesini burada aldı ve kişiliğini de burada kazandı.
Kum'a yerleşti ği ilk günlerden itibaren
fıkhı ön planda tutan Humeyni, normal
medrese programının yanında felsefi ve
irfani alanlara da büyük ilgi gösterdi; bu
ilgi, onun sadece fıkıhla uğraşan sıradan
bir din alimi olmanın ötesinde bir kişilik
kazanmasında etkili oldu. önce Ayetullah
Eraki ile beraber Feyz-i Kaşanl'nin tasavvufi mahiyetieki Tefsirü'ş-şati'sini oku-
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maya baş l adı; ardından irfan ve ahlak öğ
retmenlerinden Hacı Mirza Cevad Aga-yı
Meliki Tebrizi'den 192S'te ölümüne kadar özel dersler aldı. Ayrıca Molla Hadi-i
Sebzevari'nin öğrencisi Mirza Ali Ekber
Hekim Yezdi'den, İşraki ve Meşşai felsefesi uzmanı Seyyid Ebü'l-Hasan Kazvlni'den felsefe okudu . Fakat Humeyni'nin
şahsiyeti üzerinde en büyük tesiri bıra
kan hoca, aralarında mürşid- mü ri d iliş
kisi bulunan Mirza Muhammed Ali Şaha
badi olmuştur. Şahabadi Humeyni'ye ve
birkaç seçkin talebeye İbnü'l-Arabi'nin
Fuşuşü '1-./:ıikem 'ini, Hace Abdullah Herevi'nin Menazilü's-sa'irin adlı eserini
ve Molla Fenari'nin Sadreddin Konevi'nin.
Mift aJ:ıu '1-gayb'ına yazdığı M işbaJ:ıu '1üns adlı şerhi okuttu .
Humeyni'nin ilk hocalığı da irfan ve ahlak konuları üzerine oldu. Şah3badi Kum'dan ayrılınca ahlak hocalığını Humeyni
üstlendi. Onun 1930'da başlattığı halka
açık ders lerde okuttuğu kitap la rın en
önemlisi Menazilü's-sa'irin'di. Ayrıca
seçkin bir genç alim zümresine Molla Sadra'nın e1-Esfarü '1-erba'a'sının nefse ait
bölümü ile Hadi-i Sebzevari'nin ŞerJ:ıu'1Man?ılme'sini okutuyordu . Bu arada,
ilk kitabı olan ve İmam Ca'fer es-Sadık' ın
okuduğu bazı duaların açıklamasını ihtiva eden Şer.I:ıu du'a'i's-se.I:ıer 'i 1928 yı
lında tamamladı. Muhyiddin İbnü'l-Ara
bi'ye ait terimleri sıkça kullandığı bu eserden sonra irfanın ana meseleleri üzerine
sistematik bir çalışma olan MişbfıJ:ıu'1hidaye ile'1-l].ilafe ve'1-ve1aye'yi kaleme aldı (1930).
1353'te (1934) yayımlanan bir kitapta
yer almak üzere yazdığı kısa otobiyografisinde Humeyni vaktinin çoğunu Molla
Sadra'nın kitaplarını okumak ve okutmakla geçirdiğini , birkaç yıldan beri Mirza Muhammed Ali Şahabadi'nin yanında
irfanla meşgul olduğunu ve Ayetullah Hairi' nin fıkıh derslerine devam ettiğini belirtir (Ali Rıza Yezd1' Hüseyn1'. s. 65-67). Bu
ifadelerden, o yıllarda Humeyni'nin nazarında fıkhın ikinci planda kaldığı anlaşıl
maktadır. Bu durum daha sonra değiş
mekle birlikte irfanın onun için sırf bir öğ
renim ve öğretim vasıtası değil aynı zamanda hayatının sonuna kadar şahsiye
tinin bir parçası olduğu görülmektedir.
1930'larda Humeyni'nin herhangi bir
siyasi faaliyeti bulunmamakla birlikte Hacı Nurullah İsfahani, Mirza Sadık Aga Te brizi, Agazade Kefai ve Seyyid Hasan Müderris gibi Pehlevi rejmine karşı olan ulema ile temas halindeydi. Siyasi görüşleri
ni ilk defa açık bir şekilde 4 M ayıs 1944

tarihinde yazdığı bir yazıda ortaya koydu.
"Okuyun ve Uygulayın" başlıklı bu yazısın
da Humeyni. "De ki: Size bir tek öğüt veriyorum: Allah için ikişer ikişer ve teker
teker kıyam edin" (Sebe' 34/46) mealindeki ayette geçen "kıyam" kavramını "siyasi direniş" anlamında yoru m layarak
özellikle ulema zümresini İran 'ın ıslahı
için baş kaldırmaya çağırıyordu.
Humeyni, dinde ıslah fikrini savunan Ali
Ekber Hakemizade'nin Esrar-ı Hezarsa1e adlı eserine karşı yazdığı Keşf-i Esrar
başlıklı reddiyede de aynı yönde görüş! ere
yer vermiştir. Vehh3biliğin tesiri altında
kalan Şeriat Sengleci ve tarihçi Seyyid Ahmed Kesrevi'nin geleneksel Şiiliğe yönelttikleri eleştirileri çürütmeyi de ihmal etmeyen Humeyni. eleştiri konuları arasın
da bilhassa muharrem ayında icra edilen
matem törenlerinin, imamların türbelerine yapılan ziyaretierin ve imarnlara atfedilen duaları okumanın önemi üzerinde
durmuş. bu kişilerin Şiiliğe hücumlarını
Rıza Şah'ın dinsizlik politikasına bağla
mıştır. Bununla birlikte Keşf-i Esrar'da
saltanatın ilgası yönünde görüş ve teklife rastlanmaz; eserde. yetkili müctehidlerin oluşturduğu bir meclis tarafından
Allah'ın kanun iarına aykırı hareket etmeyen. baskı ve zulümden kaçınan. insanların malına , hayatına ve namusuna tecavüz etmeyen adil bir şahın seçilmesi önerilir. Saltanatın bu kayıtlı meşruiyeti de
daha iyi bir nizamın kurulması ile son bulacaktır.

1946 yılında Ayetullah Ebü'l-Hasan İs
fah3ni'nin ölümü üzerine Ayetullah Haci
Aga Hüseyin BurOcirdi'nin Kum'daki medreselerin yönetimine getirilmesinde Humeyni'nin de rol oynadığı söylenir. Humeyni, Burücirdi'nin Muhammed Rıza
Şah'a karşı sert bir tavır takinacağını ümit
ediyordu, anı:ak bu beklentisi gerçekleş
medi. Nitekim Nisan 1949'da BurOcirdi'nin anayasanın değiştirilmesi konusunda
hükümetle müzakereler yaptığını öğre
nen Humeyni kendisine yazdığı bir mektupta bu husustaki rahatsızlığını dile getirdi; 19SS'te Bahai fırkasına karşı mücadele konusunda da Humeyni ile BurOcirdi arasında bir anlaşmazlık oldu. Humeyni, Ayetullah Ebü'I-Kasım Kaşani ve Fidaiyyan-ı İslam örgütünün kurucusu Nevvab-ı Safevi gibi siyasi faaliyette bulunan
dini liderlerle temas kurduysa da hiçbir
zaman onlarla sıkı iş birliği içine girmedi.
Humeyni, Burücirdi'nin Kum'daki liderdersleri vermekle meş
gul oldu. 1946'da Ahund Molla'nın Kifa yetü'1-uşu1 adlı eserinin bir bölümünü
likyıllarında fıkıh
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HUMEYNf
okutarak başlattığı usül-i fıkıh dersleri
giderek büyük ilgi topladı. Onun bu derslerde öğrencilerine tenkit ruhu aşılama
sının ve özellikle fıkıh ilmini islam'ın ahlak!, irfani, felsefi, siyasi ve sosyal boyutlarıyla irtibatlandırmasının derslere ilginin artmasını sağladığı söylenir.
BurQcird1'nin 1961 'de vefat etmesinden sonra Humeyni dini liderliğin yeni
sahibi olarak görüldü. birçok iranlı Şii tarafından merci-i taklid kabul edildi. 1962
sonbaharında hükümet. belediye seçimlerini kazananların Kur'an üzerine yemin
etme şartını kaldıran bir kanunu kabul
etti. Bunu Bahfıiler'in kamu alanına girmesini sağlayan bir plan olarak gören Humeyni kanunu feshettirmeyi başardı. Bu
başarı onun şaha muhalefette en önemli isim olarak sahneye çıkmasında etkili
oldu.
Ocak 1962'de şahın "beyaz devrim" diadlandırdığı on maddelik bir reform
programı ilan etmesi ve ulemanın ısrarı
na rağmen bu reformdan vazgeçmemesi üzerine Humeyni, 22 Ocak 1963'te şa
hı ve planlarını reddeden bir protesto yayımladı. Şah iki gün sonra Kum'a gelerek
ulema sınıfın ı tenkit eden bir konuşma
yaptı. Humeyni, sekiz önemli i!ılimin imzasını taşıyan bir bildiriyle şahın programı
nı ithama devam etti. Ayrıca hükümetin
politikasını protesto için 21 Mart 1963'teki Nevruz bayramı kutlamalarının iptal
edilmesine fetva verdi. Bir gün sonra Humeyni' nin halka konuşma yaptığı Kum'daki Feyziye medreselerine gönderilen
paraşütçü komandalar birkaç öğrenciyi
öldürüp bazılarını da tutukladılar. Fakat
Humeyni rejimi tenkide devam etti. 1 Nisan'da politika dışında kalan bir kısım ulemanın tutumunu "zalim rejimle iş birliği" olarak ilan etti (Kevşer, ı. 67) . Humeyni, şahın bir tehdidine karşı onu "küçük
adam" diye nitelendirerek aşağıladı. 30
Nisan 1963'te Feyziye medreselerine saldırının kırkıncı günü İran hükümetini
Amerika ve i srail adına islam 'ı yok etmeye çalışmakta suçladı. iki ay sonra bu mücadele ayaklanmaya dönüştü. Dini hassasiyetİn arttığı muharremin başında sarayın önünde şahı itharn eden bir gösteri
yapıldı. Aşure günü ( 3 Haziran 1963) Humeyni, Feyziye medreselerinde şah ile
Emevi Halifesi Yezid arasında paralellik
kuran ve şahı uyaran bir konuşma yaptı
(Şa/:ılfe-yi Nür, I, 46) . Bu ağır konuşma
dan iki gün sonra tutuklanarak Tahran'daki Kasr Hapishanesi'ne konuldu. Humeyni'nin tutuklandığı haberinin yayılma
sı üzerine Kum, Tahran, Şiraz, Meşhed ve
ye
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Veramin'de gösteri yapan kızgın halk
tanktarla karşılandı. üç gün süren ve kanlı biten bu 1S Hurdad (İran takviminde
olayların başladığı gün) ayaklanması İran
tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren Amerika'nın desteğiyle güçlenen şah rejiminin baskısı artmaya baş
ladı. Bu durum, rejime meydan okuyan
tek şahsiyet olarak Humeyni'nin prestijini güçlendirdiği gibi birçok ulem.3nın Humeyni tarafından belirlenen radikal hedefler etrafında birleşmesine de sebep
oldu.
Humeyni, Kasr Hapishanesi'nde on dokuz gün kaldıktan sonra önce işretabfıd
askeri üssü ne. oradan da Tahran'ın DavQdiye bölgesinde bir eve götürülerek burada hapsedildL Çeşitli yerlerde Humeyni'nin serbest bırakılması için gösteriler yapıldı. 7 Nisan 1964'te Humeyni serbest
bırakıldı. Üç gün sonra Kum'da, 15 Hurdad'da başlayan hareketin sürdürüleceğini ilan ederek hakkında çıkarılan uzlaş
ma rivayetlerini yalanlamış oldu.
1964 sonbaharında Amerikalılar'ın İran
mahkemelerinde yargılanmasını önleyen
resmi bir karar alınması, Humeyni'ye şah
rejimiyle yaptığı bütün mücadelesi boyunca belki de en ateşli konuşmasını yapma fırsatı verdi. Bu anlaşmayı iran'ın bağımsızlık ve egemenliğini ortadan kaldı
ran vahim bir gelişme olarak nitelendiren
Humeyni anlaşma lehinde oy kullananları vatan haini diye itharn etti. Fakat 4 Kasım 1964'te tekrar tutuklanarak Türkiye'ye sürgüne gönderildi. Önce Ankara'ya ve 12 Kasım günü on iki ay kalacağı
Bursa'ya götürüldü. Büyükoğlu Mustafa
Humeyni de 3 Aralık 1964'te Bursa'ya gitti. Ayrıca iran'dan gelen bazı dostlarının
kendisini ziyaret etmesine izin verildi, kitap talebi karşılan dı. Humeyni Bursa'da
geçen süre içinde TaJ:ırirü'l-vesile adlı
eserini derledi.

ve bunun, Şii imarnet düşüncesinin açık
bir sonucu olduğuna ilişkin nakli deliller
gösterdi, islami devlet kurmaya götüren
bir program ortaya koydu ( Velayet-i Fal).ih, s. 204).1rak'taki sürgün döneminde
Humeyni, bir yandan iran'daki gelişmele
ri takip ederek çeşitli yazıları ve mektuplarıyla rejime karşı tavrını açıklarken bir
yandan da 1967 Temmuzunda Irak'ta Saas Partisi'nin iktidara gelmesinden kaynaklanan olumsuz şartlarta mücadele etti. Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı vesilesiyle Humeyni, İsrail ile olan bütün iliş
kileri kesmeyi öneren ve onların ürünlerini kullanmayı yasaklayan bir bildiri yayımladı. Bu bildiri, Humeyni'nin Kum'daki evinin yağ malanmasına ve orada yaşa
yan ikinci oğlu Seyyid Ahmed Humeyni'nin tutuklanmasına sebep oldu. Humeyni'nin yayımlanmamış bazı eserleri de bu
sırada kayboldu. 1971 'de Irak ve i ran ilan
edilmemiş bir savaş haline girince Irak rejimi kendi topraklarına yerleşmiş olan ve
bazıları nesiller boyu orada yaşayan i ran
vatandaşlarını sınır dışı etmeye başladı.
O zamana kadar Irak resmi makamlarıy
la çatışmamaya özen gösteren Humeyni
bu defa Irak liderlerine hitap ederek bu
tutumu kınadı. Humeyni, Filistin meselesine karşı olan ilgisini de 27 Ağustos
1968'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün silahlı kanadı olan el-Asıfe'nin faaliyetlerini desteklemek için "vücQh-ı şer'"i"yi kullanmanın gerekliliğine dair bir fetva vererek gösterdi: Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Bağdat temsilcisiyle görüştükten
sonra bu fetvayı daha ayrıntılı biçimde
tekrartadı (Şa/:ılfe-yi Nür, I, 144-145).

Humeyni'nin fetvalarının sınırlı düzeyde de olsa iran'da dağıtılması isminin bu
uzun sürgün yıllarında bile unutulmadı
ğını göstermektedir. Daha önemlisi, şa
hın başvurduğu sert önlemlere rağmen
1S Hurdad olaylarıyla başlayan islami muS Eylüi196S'te Humeyni on üç yıl kalahalefet hareketi gelişmeye devam etti:
cağı Irak'ın Necef şehrine gönderildi. Nebirçok kişi ve grup açıkça Humeyni'ye
cef'e yerleşince Şeyh Murtaza Ensari
olan bağlılığını gösterdi. Onun sürgüne
Medresesi'nde fıkıh akutmaya başladı.
gönderilmesinden hemen sonra merkezi
Dersleri iranlı öğrencilerin yanı sıra Irak,
Tahran'da bulunan ve bütün iran'da şu
beleri açılan Hey'ethfı-yı Mü'telife-yi islaHindistan. Pakistan, Afganistan ve Körfez ülkelerinden gelen öğrenciler tarafın
mi adlı bir dernek kuruldu. Bu demekte,
içlerinde Hüccetü'l-islam Ali Ekber Haşidan da takip ediliyordu. Humeyni, 21
Ocak -8 Şubat 1970 tarihleri arasında ve- . mi Rafsancani ve Cevact Bahüner gibi devrimden sonra önemli sorumluluklar üstlayet-i fak1h doktrini konusundaki konferanslarını Şeyh Murtaza Ensari medretenecek kişilerin de bulunduğu Humeyselerinde verdi. Bu konferanslarda, on
ni'nin Kum'daki birçok öğrencisi aktif göikinci imarnın gaybeti döneminde imarev aldı. Ocak 196S'te Humeyni'yi sürgün
rnın siyasi ve fıkh1 fonksiyonlarını ulemaeden başbakan Hasan Ali MansOr bu ornın icra etmesi gerektiği şeklinde özetganizasyonun dört üyesi tarafından öldülenebilecek olan bir doktrin ortaya koydu
rüldü.

HU MEYNI
Sürgün yıllarında Humeyni'nin İran'da
bir temsilcisi bulunmamakla birlikte Ayetullah Murtaza Mutahhari, Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyni Bihişti ve Ayetullah Hüseyin Ali Muntazıri gibi önde gelen ulema onunla irtibat kurar, önemli konularda onun adına görüş bildirirdi.

nin bu ilerleyişi karşısında şah sıkıyöne
tim ilan etti. 9 Eylül Cuma günü Tahran'da yapılan iki ayrı gösteride 4000 kişi öldürüldü. Bu kanlı olaylar gerçekleşirken
Humeyni İran'a gönderdiği mesajlarda
fedakarlıklarından dolayı halkı kutluyor.
olup bitenlerden Amerika'yı sorumlu tutuyordu.
Haziran 197S'te 1s Hurdad ayaklanmaÜlke çapında huzursuzluğun gün geçsının yı l dönümünde Feyziye Medresesi
tikçe artması üzerine New York'ta İran
öğrencil e ri medresenin avlusunda bir
gösteri düzenlediler, kalabalık bir grup · ve Irak Dışişleri bakanlarının gerçekleştir
diği to plantıda alınan karar uyarınca 24
da dışarıda toplandı. Bu gösteriler üç gün
Eylül 1978'de Humeyni'nin Necef'teki evi
devam etti. Sonuçta askeri güçlerin müaskerler tarafından kuşatıldı; kendisine
dahalesi üzerine çok sayıda insan öldü.
Irak'taki ikametinin ancak politik faaliyeHumeyni bir bildiri yayımiayarak Kum'da
te son vermesi halinde devam edebilecemeydana gelen bu olayların. artık emperği bildirildi. Humeyni3 Ekim'de lrak'ı teryalizmden kurtulma zamanının çok yakın
kederek Küveyt'e geçti; bu ülkeye girmeolduğuna işaret ettiğini söyledi (a.g.e., ı .
sine izin verilmeyince Cezayir. Lübnan ve
2!5). Humeyni'nin oğlu Seyyid Mustafa'Suriye
ihtimallerini değerlend i rdi; nihanın 23 Ekim 1977'deki esrarengiz ölüyet oğlu Seyyid Ahmed Humeyni'nin tavmünden SAVAK sorumlu tutuldu; Kum.
siyesiyle Paris'e gitti. Gayri müslim bir ülTahran, Yezd. İsfahan. Meşhed, Şiraz ve
kede yaşamak istemeyen Humeyni, yaTebriz'de protesto gösterileri yapıldı. Huyımladığı bir mesajda kendisine ifade özmeyni oğlunun ölümünü "AIIah'ın gizli
gürlüğü tanıyacak bir müslüman ülkeye
bir nimeti" olarak niteledi ve İraniı müsgitmek istediğini beyan etti (Şahife·yi
lümanları ümitli olmaya çağırdı ( Şehidi
Nür,ll. !43 ). Herhangi bir İslam ülkesinDiger ez Rüf.ı[ın iyyat, s. 27).
den bu yönde davet gelmeyince Paris'te
7 Şubat 1978'de yarı resmi lttıla'at
kaldı. Humeyni'nin Necef'ten zorla çıka
gazetesinde Humeyni'yi ülkenin düşman
rılması İran'da büyük tepkiye sebep oldu.
larıyla birlikte çalışan bir hain olarak niteAsiında onun için hareketini bütün dünlendiren bir yazı çıktı. Ertesi gün Kum'da
yaya duyurabilmesi ve İran'la daha rahat
büyük bir gösteri düzenlendi, güvenlik
ilişki kurabilmesi bakımından Paris daha
güçlerinin müdahalesi sonucunda yine
elverişliydi. Humeyni de bu imkanı çok iyi
birçok kişi öldü. Bu olay, 1978 yılı boyundeğerlendirdi.
ca devam eden ve Pehlevi rejiminin yıkıl
Muharrem ayına bir hafta kala (23 Kamasını amaçlayan geniş çaplı devrim has ı m 1978) Humeyni bu ayı İran'da İslam
reketinin de başlangıcı oldu . Kum'da ölaskerlerinin zafer ayı ilan eden bir bildiri
dürülenler kırk gün sonra büyük gösteriyayımiadı
(a.g.e., lll, 225). Muharremde
lerle anıldı. Tebriz'de şah kuvvetlerinin
gösteriler
ülke
çapında tekrar patlak vermüdahale etmesiyle başlayan olaylar 1oo·di. Binlerce insan ölüme hazır olduğunu
den fazla insan öldükten sonra durulabilgöstermek için kefenlere büründü. Sokadi. Kırk gün sonra Tebriz'de öldürülenler
ğa çıkma yasağına uymayanlar öldürüldü.
için elli beş şehirde mitingler düzenlendi
9
Muharrem'de (9 Aralık 1978) Tahran'da
(29 Mart ). Bu defa Yezd'de güvenlik kuvmonarşinin
yıkılmasını isteyen 1 milyon
vetleri merkezi bir camideki kalabalık
insan yürüyüş yaptı. 1o Muharrem'de 2
üzerine ateş açtı. Mayıs başlarında Tahmilyon insan. en önemli maddesi Humeyran olayların merkezi oldu. 1978 Hazirani liderliğinde bir İslam devletinin kurulnında şah kendisine karşı çıkanlara bazı
ması olan on yedi maddelik bir bildiri letavizler verdi, ancak baskılar devam etti.
hinde
gösteride bulundu. 18 Muharrem'17 Ağustos'ta hükümet İsfahan'da kontde gerçekleştirilen ülke çapındaki grevle
rolü kaybedince ordu harekete geçti ve
devrim hareketi ekonomik bir boyut da
yüzlerce sivil göstericiyi öldürdü. İki gün
kazanmış, bu sırada askeri disiplin de
sonra Abadan'da bir sinemanın kapıları
çökmeye
başlamıştı.
kilitlenip 41 Okişinin yakılarak öldürülmesinden hükümet sorumlu tutuldu. Ramazan bayramında (4 Eylül) büyük şehirler
de toplam 4 milyon insanın katıldığı gösterilerde monarşinin sona ermesi ve Humeyni'nin liderliğinde bir İslam hükümetinin kurulması istendi. Devrim hareketi-

3 Ocak 1979'da General Ezhari'nin yerine Şahbur Bahtiyar başbakan olarak tayin edildi; bu arada şahın bir süre ülkeden ayrılması için planlar hazırlandı. 12
Ocak'ta, şahın yokluğunda ona vekalet etmek üzere Celaleddin Tahrani'nin başkan-

lığında

dokuz üyeden oluşan bir konsey
ilan edildi. Bir gün sonra Humeyni, gayri
meşru saydığı Bahtiyar yönetiminin yerine geçecek olan ŞOra-yı İn kılab-ı İslami'yi
kurduğunu Paris'te ilan etti. üç gün sonra da şah bir daha dönememek üzere
İran'dan ayrıldı.

Ordu da şaha bağlı generallerle devrim
subaylar arasındaki mesafe gittikçe açılıyordu. Bu gelişmelere karşı Batı
yaniısı bir askeri darbe imkanını araştır
mak üzere görevlendirilen Nato Kara Kuvvetleri komutanı General Robert Huyser'in raporunda böyle bir şeyi düşünme
nin mümkün olmadığını belirtmesinden
de anlaşılacağı üzere devrim hareketi ordu içinde de büyük taraftar toplamıştı.
Artık Humeyni'nin İran'a dönmesinin zamanı gelmişti. 1 Şubat 1979'da Tahran'a
ulaşan Humeyni'yi 1O milyon insan karşı
ladı. Humeyni, havaalanından devrim şe
hidlerinin gömülü olduğu Bihişt- i Zehra
Mezarlığı'na gitti. Orada Bahtiyar hükümetini tanımadığını. kendisinin yeni bir
hükümet kuracağını ilan etti (a.g.e., ıv.
28!-286). Geçici İslam hükümeti Mehdi
Bazergan'ın başkanlığında S Şubat'ta kuruldu. Silahlı kuvvetlerin gittikçe d a ğıldı
ğını, birçok askerin Humeyni taraftarları
na katıldığını gören Bahtiyar 1O Şubat'ta
Tahran'da sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Humeyni bu yasağa uyuimamasım istedi
ve şaha bağlı ordu mensuplarının halka
ateş açması durumunda cihad ilan edeceğini açıkladı (a.g.e., V, 75). Ertesi gün
Yüksek Askeri Konsey Bahtiyar'dan desteğini çekti, 12 Şubat günü de rejimin bütün organları çöktü. Artık devrim başarı
ya ulaşmıştı.
yaniısı

iran'da seküler, liberal, milliyetçi ve sol
çevreler de devrime özellikle başanya ulaşacağının anlaşılması üzerine destek vermişlerdi; ancak devrimde merkezi rolü
oynayan Humeyni ve onun liderliğini yaptığı İslami yapı idi. On dört yıl ülkesinden
ayrı kalmasına rağmen Humeyni İran
halkını harekete geçiren motivasyonları
çok iyi kavramıştı. Sadece sembolik bir
lider olmakla yetinmedi, aynı zamanda
devrimi yönetti. Zaman zaman bazı kişi
lere danışıp onlardan bilgi aldıysa da bütün önemli kararları kendisi verdi; şah
la anlaşma yolları aranması tavsiyelerini
hiçbir zaman kabul etmedi. Devrimden
sonra da İran İslam Cumhuriyeti'nin politik yapısını şekillendirmede merkezi bir
rol oynadı. 29 Şubat 1979'da Tahran'dan
Kum'a geçerekyönlendirici rolünü oradan gerçekleştirdi. 30-31 Mart günlerinde İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu için
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referandum yapıldı (a.g.e. , V, 223). Yeni
düzenin kurumla şması, 3 Ağustos'ta yeni anayasa konusunda çalışmalar yapacak olan Meclis-i Hübregan'ın seçimiyle
devam etti. Bu mecliste bulunan yetmiş
üç üyeden elli beşi ulema sınıfındandı.
Çoğunluğu İslami eğilime sahip liberal
teknokratlardan oluşan Bazergan hükümeti, ülkede durumun hızla normale dönmesi ve devrim kurumlarının yavaş yavaş ortadan kaldırılması taraftarıydı. Bu
yüzden çoğunluğunu ulemanın oluştur
duğu. radikal değişiklikler yapılmasından
ve sertlikten yana olan Devrim Konseyi
ile hükümet arasında bir uyumsuzluk ortaya çıktı. Humeyni bu iki kurum arasın 
da tarafsız görünmeye çalıştıysa da ulemayı tuttuğu aç ıktı. 1 Temmuz'da Başba
kan Bazergan Humeyni'ye istifasını sunduysa da kabul edilmedi. Devrim Konseyi'nin dört üyesi (Rafsancani, Hüccetü'lislam Cevad Bahüner, Ayetullah Muhammed Mehdevi Kani ve Ayetullah Seyyid
Ali Hamaney IHameneiJ), iki kurum arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla

Bazergan hükümetine dahil oldu.
Bazergan ile devrim yanlılarını birbirinden koparan son olay, Tahran'daki üniversite öğrencile rinin, Amerika Birleşik Devletleri'ni şahı himaye etmek ve iran'da
şah lehine bir darbe hazırlamakla suçlayarak 4 Kasım 1979'da Amerikan büyükelçiliğini işgal etmeleri ve personeli rehin almalarıyla gerçekleşti. Öğrenciler
rehineleri serbest bırakmak için şahın
iran'a teslim edilmesini şart koştular. Onların bu teşebbüslerinden önce Humeyni'nin yakın danışmanlarından onay almış olmaları muhtemeldir. Çünkü olaydan sonra Humeyni öğrencilerin bu davranışınİ birinci devrimden daha büyük bir
hareket olarak değerlendirmiştir (a.g.e.,
X, 141). Amerika Birleşik Devletleri düzenlediği başarısız bir kurtarma operasyonundan sonra 7 Nisan'da i ran ile diplomatik ilişkilerini resmen kesti; Humeyni
ise bunu İran halkı için bir sevinç vesilesi
olarakyorumladı (a.g.e., Xll , 40); rehineler ancak 21 Ocak 1981 'de serbest bıra
kıldı.

1S Kasım'da Meclis-i Hübregan'ın onayanayasa değişikliği 2-3 Aralık 1979'da yapılan referandumda büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Bu anayasanın velayet-i fakih prensibini getiren ve bu makamı işgal edecek olan adil ve. dindar fakihe en yüksekyetkiler tanıyan S, 109 ve
11 O. maddeleri Humeyni'nin liderlik rolünün anayasal temelini oluşturuyordu.
Bununla birlikte Humeyni otoritesini ahladığı
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laki ve manevi prestij i nden almaktaydı;
bu da kendisinin "toplumun lideri" anlamında "imam" olarak tanınmasına yol açmıştır.

23 Ocak 1980'de bir kalp rahatsızlığı
yüzünden Kum'dan Tahran'a getirilen
Humeyni, tedavinin ardından 22 Nisan'da Tahran'ın kuzeyinde yer alan Cemeran'da mütevazi bir eve yerleşti ve ömrünün geri kalan kısmını bu evde geçirdi.
Evin etrafında giderek genişleyen yeni
bir mahalle oluştu . Humeyni hastahanede iken Ebü'I-Hasan Beni Sadr İran islam
Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Fransa'da iktisat öğrenimi görmüş
bir kişinin cumhurbaşkanı seçilmesinde,
Humeyni'nin bir din aliminin seçime girmesinin doğru olmayacağı yönündeki kararı da etkili olmuştur. Bu hadise, siyasi
sistemin kururnlaşması ve istikrara kavuşması için atılan önemli bir adım olarak görülebilir. Ancak Humeyni'den bağımsız bir yönetim peşinde olan Beni
Sadr'ın cumhurbaşkanlığı bir hükümet
krizine yol açtı. Bu kriz devam ederken
22 Eylül 1980 tarihinde Irak yaklaşık sekiz yıl sürecek bir savaş başlattı. Humeyni bu savaşı başlatanın Amerika Birleşik
Devletleri olduğunu ifade etti ve İran halkından devrim döneminde yaptığı gibi bu
tehlike karşısında da direnmesini istedi.
Savaş sırasında izlenecek politika konusunda Beni Sadr ile muhalifleri arasında
görüş ayrılığı çıktı. Devrimin başından beri ihtilafları çözmeye çalışan Humeyni, bu
yeni hizipler arasındaki karşılıklı suçlamaları incelemek üzere üç kişilik bir komisyon kurdu. Komisyonun 1 Haziran'da verdiği rapora göre Beni Sadr anayasayı ihlal etmek ve Humeyni'nin emirlerine karşı gelmekten suçlu bulundu. Neticede Beni Sadr 21 Haziran'da yapılan bir meclis
oturumunda yetersiz görüldü, ertesi gün
anayasanın 11 O. maddesi gereğince Humeyni tarafından görevinden alındı. Bir
süre iran'da saklanan Beni Sadr 28 Temmuz'da Paris'e kaçtı.
Cumhurbaşkanlığının sonuna doğru
Beni Sadr, Humeyni'yi ortadan kaldırma
yönünde faaliyet gösteren Halkın Mücahidleri Örgütü ile (Sazman-ı MücahidTn-i Halk)
iş birliğine girmişti. Beni Sadr'ın gitmesinden sonra Halkın Mücahidleri Örgütü
hükümet liderlerine suikast girişimlerin
de bulunmaya başladı. Aslında bundan
önce de Hizb-i Cumhuri-i islami'nin merkezine bombalı bir saldırıda bulunulmuş
ve Ayetullah Bihiştl'nin de içinde bulunduğu yetmişten fazla insan öldürülmüş
tü; 30 Ağustos'ta cumhurbaşkanı seçi-

len Ali Recai de bir başka bombalı saldırı
ya kurban gitmişti. Bundan sonra iki yıl
boyunca suikastlar devam etti. Bu olaylar
esnasında soğukkanlılığını koruyan Humeyni. Recai'nin öldürülmesinin ardın
dan yaptığı bir konuşmada suikastların
hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti (Şa
/:ıTfe-yi Nar, XV, ı 30) iran'ın içeride bu tür
problemlerle uğraşırken Irak karşısında
savunmacı bir savaşı yürütebiimiş olması
aslında yeni düzenin yerleştiğini ve Humeynl'nin halkın lideri olarak bir prestij
kazandığını göstermektedir.
Humeyni'nin eski arkadaşı ve takipçisi
olan Ayetullah Hamaney 2 Ekim 1981 'de
cumhurbaşkanı seçildi ve Humeyni'nin
vefatından sonra onun yerine islami cumhuriyetin dini liderli ğine getirildiği 1989
yılına kadar bu görevde kaldı. Bu dönemde Irak'la yapılan savaşın zamanla i ran
lehine geliştiği görüldü. Bunun yanında
Amerika Birleşik Devletleri iran'ın kesin
bir zafer kazanmasını önleme yolunda ki çabalarını arttırdı . Nitekim 2 Temmuz
1988'de bir İran uçağını vurdu ; olayda
290 yolcu hayatını kaybetti. Bunun üzerine Humeyni. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin S98 sayılı kararında belirtilen şartları kabul ederek daha önce Saddam rejimini devirineeye kadar savaşa
cakları yolunda açıklamada bulunmuş olmasına rağmen savaşa son vermeye razı
oldu.
Humeyni'nin ömrünün son yılında meydana gelen en önemli gelişme, bir zamanlar öğrencisi ve yakın arkadaşı olan Ayetullah Hüseyin Ali Muntazıri'nin elinden,
198S'te kendisine tanınmış olan islam
Cumhuriyeti'nin dini liderine halef olma
yetkisini almasıydı. Muntazırl'nin damadı Mehdi Haşimi ve bazı arkadaşları karşı devrim hareketinde bulundukları için
idam edilmişler, Muntazıri de islami cumhuriyete özellikle yargıyla ilgili meseleler
hususunda çok ağır eleştirilerde bulunmuş, 31 Temmuz 1988'de Humeyni'ye
yazdığı bir mektupta Halkın Mücahidleri
Örgütü'nün İran hapishanelerinde bulunan üyelerinin kendi açısından meşru olmayan sebeple idam edilmelerini sorgulamıştı. Ertesi yıl işler daha da karışınca
28 Mart'ta Muntazıri Humeyni'ye halefIikten istifasını vermek mecburiyetinde
kaldı; Humeyni de kendisine yazdığı bir
mektupla istifasını kabul ettiğini bildirdi
(a.g.e., XXI, 112).
14 Şubat 1989'da Humeyni'nin Hz. Peygamber'e hakaret eden The Satanic Verses (Şeytan Ayetleri) adlı romanın yazarı
Selman Rüşdi ile kitabın yayımlanmasın-
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dan sorumlu olanların öldürülmesine dair
fetva özellikle Batı'da geniş tepkilere yol açtı.
Humeynl3 Haziran 1989 tarihinde vefat etti. 9 milyon insanın hazır bulunduğu cenaze töreninde naaşı Tahran'ın güneyinde Kum'a giden yol üzerinde bulunan mezarına ancak helikopterle taşına 
bildi. Bugün türbenin etrafı genişlemeye
devam etmekte. burada ziyaret, ibadet
ve eğitim amaçlı yeni bir şehir doğmakta 
dır. Ölümünün hemen ardından Humeyni'nin vasiyeti açıklandı. Uzunca bir belge
olan vasiyette öncelikle İran toplumunun
çeşitli sınıfiarına hitap edilmekte, onlardan İslam Cumhuriyeti'nin korunması ve
güçlenmesi için ellerinden geleni yapmaları istenmektedir.
İran halkının önemli bir kısmı Humeyni'nin mirasına büyük değer vermekte,
onun İran 'a sadece diniliderlik kurumu
ve seçilmiş yasama organı bulunan bir siyasi sistem b ı rakmakla kalmadığına . aynı zamanda gayri müslim dünya karşısın
da bağımsızlık tavrı . kendine güven ve
yeni bir dünya görüşü bıraktığına inanmaktadır. Humeyni'nin en çok önem verdiği hususlardan biri de Şiiler ile Sünniler
arasında bir birlik oluşturmaktı. Sünni bir
imarnın arkasında Şiiler' in kıld ı kları namazın caiz olduğunu söyleyen ilk Şii otorite Humeyni'dir (istifta'at, I, 279). Humeynl'nin dini ve ahlaKi eserleriyle yakın
çevresinin gözlemleri, onun dışa dönük
mücadeleci kişiliğinin arkasında iç dünyasında yüksek bir dini duyarlığa sahip olduğuna işaret etmektedir.
verdiği

Eserleri. A) İr fani ve Felsefi Eserle r i.

1. Şer]Ju du'a'i's-se]Jer (Tahran I 362 hş.).
Aslı Arapça olup Seyyid Ahmed el-Fihrl tarafından önce aslıyla . daha sonra aynı naşi r tarafın dan Farsça'ya çevrilerek yayı m
lanmıştır (Tahran 1370 hş.) 2. Risale fi'ttale b ve 'l-irade (Tahran I 362 hş.). Kader ve kaza konul a rın a tahsis edilen bu
Arapça eser, Seyyid Ahmed ei-Fihrl tarafından yapılan Farsça tercüme ve şerhiy
Ie birlikte neşredilmiştir. 3. Ta'li]fiit 'ala
Şer]J-i Fuşuşi'l-]Jikem ve Mişba]Ji'l 
üns (Kum 1365 hş.). Davud-i Kayseri'nin
Fuşuşü'l -]Jikem şerhine ve Molla Fenari'nin Sadreddin Konevi'nin Mifta]Ju '1gayb ' ının şerhine yaz ı lan ta ' likattır. 4.
Sırru'ş-şalat (Tahran 1369 hş . ) Şalatü'l
' arifin ve mi'racü's-salikin adıyla da bilinen eser Farsça olup Cevadl Amüll'nin
önsözüyle birlikte yayımlanmıştır. 5. Cilveha-yı Ra]Jmani (Tahran 1371 hş.; son
üç eser, Humeyni'nin oğlu Ahmed' e yazdığ ı mektuplar ve ona ithaf ettiği şiirler-

den oluşur) 6. Şer]J-i Çihillfadi§ (Tahran I 372 hş . ). Muhammed ei-Garavl tarafından el-Erba'un ]Jadi§en adıyla Arapça'ya tercüme edilmiştir (Beyrut 1416/
1996). 7. Adab-ı Namaz (Tahran I 372
hş.). Seyyid Ahmed ei-Fihrl tarafından el.Adabü '1-ma'neviyye li'ş-şaWt adıyla
Arapça'ya çevrilmiştir ( Dımaşk I 984). 8.
Divan-ı İmam ljumeyni (Tahran 1372
hş ). Humeyni'nin Mevlana Celaleddin -i
Rumi ve Hafız-ı Şlrazl üslubunda yazdığı
tasawufi gazellerden oluşur . 9. Mişba
]Ju'l-hidaye ile'l-]]ilafe ve'l-velaye (Tahran 1372 hş.). Hilafet konularıyla ilgili olup
Celaleddin Aştiyanl'nin önsözü ve şerhiy
le birlikte yayımlanmıştır. 10. No]fta-yı
'Atıf (Tahran I 373 hş.). 11. Cihdd-ı Ekber ya Mübareze be Nefs (Tahran I 373
hş.). Humeyni'nin Necefte iken nefisle
mücadele konusunda talebelerine yaptı 
ğı konuşmalardan oluşan eser Cihad-ı
Ekber adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş
tir (tre. Ali Nurhan. istanbul ı 989) 12. etTa'l~iit 'ale'l-feva'idi'r-razaviyye (Tahran I 4 I 7). Kadı Said Kumml'nin İmam Ali
er- R ı za'nın bazı hadislerine yazdığı şerh
Iere ilavelerdir. 13. Ma]Jrem-i Raz (Tahran ı 375 hş.). 14. Telsir-i Sure -i lfamd
(Tahran I 375 hş ) Fatiha suresinin tefsiridir. Tefsiru ayeti'l-besmele de bu eserin bir bölümünün İrfan Mahmud tarafın
dan Arapça'ya yapılan tercümesidir (Beyrut I4I 2/1 992). 15. Sebu -yı 'Aş]f (Tahran.
ts.). Humeyni'nin ömrünün son iki yılın
da kaleme aldığı gazelleri ihtiva eder.
B ) Fıkıh. 1. Ta'li]fat 'ale'l-'Urveti'lvü§}fa (Kum ı 340 hş.). Muhammed Kazım Yezdl'nin el-'Urvetü '1-vü§}fa adlı
eserinin şerhidir. 2. el-Mekasibü'l-muJ:ıarreme (Kum I 38 I) . 3. er-Resa'il. Müellifin Ka 'ide la zarar, el-İstiş]Jab, etTe'adül ve't-terci]J, Fi'l-İctihad ve'tta]flid, Fi't-Ta]fıyye adlı risalelerinden
oluşan eser Mücteba Tahrani'nin dipnot I arıyla birlikte yayı m l anmıştır (Kum 1385 ).
4. Velayet-i Fa]fih ya lfükumet-i İslô.
mi. Humeyni'nin 1969 yılında İslam devIetinin mahiyeti ve kurulmasının gereği
konus unda verd i ği derslerden oluşan
eser aynı yıl Necef'te basıld ı ktan sonra
İ ran 'da birçok defa neşredilmiştir. ellfükumetü'l-İslamiyye adıyla Arapça'ya (Necef I 389). İslam Fıkhında Devlet
ismiyle Türkçe'ye (tre. Hüseyin Hatemi,
istanbul I 979) çevrilen eser ayrıca İngiliz
ce'ye de tercüme edilmiştir ("Islamic Goverment", Islam and Revolution [tre. Hamid AlgarJ, Berkeley I981, s. 27-166). 5.
Kitabü't-Tahdre (Necef 1389). 6. Ta]Jrir ü'l-vesile. Fıkıh konularını yaygın sist e-

mati ğe göre ele alan eserin son kısmın
da günün meseleleriyle ilgili cevaplar yer
alır (Necef I 390; Beyrut, ts.) . 7. Kitabü'lBey' (Necef I396). 8. Tav zi]Ju'l-mesa'il
(Tahran I 359 hş ) Müellifin fıkıhtaki mukallitleri için yazdığı Farsça ilmihal olup
Risale-i A]Jkam ad ıyla da anılır. Eser
Tevzih-ul Mesail Risalesi: Tam İlmi
hal ismiyle Türkçe'ye tercüme edilmiştir
(Tahran I408). 9. ed-Dima'ü'§-§eW§e
(Kum I403). Humeyni'nin taharet konuIarıyla ilgili olarak verdiği derslerin Ayetullah Sadık Halhall tarafından tutulan
notla rında n meydana gelmiştir. 10. Zübdetü'l -aJ:ıkdm (Tahran I404). 11. İstif
ta'at (HI, Kum ı 366- I 372 hş ). Humeyni'nin devrimden sonra verdiği yaklaşık 2500
fetvadan ol uşan Farsça eseridir. 12. Risale ii ta'yini'l-fecr fi'l-leyali'l-mu]fmire (Kum I368 hş.). 13. Menasik-i lfac
(Tahran 1370 hş.). 14. A]Jkdm ü'l-İslam
beyne's-sa'il ve'l-imam (Beyrut 14I3).
Daha çok 1981 - 1983 yı ll arı arasında Humeynl'ye sorulan sorulara verilen cevaplardan oluşur. 15. Envarü'l-hidôye fi 'tta'li]fa 'ale'l-Kifaye (Tahran I 372 hş)
Muhammed Kazım - ı Horasanl'nin Kifayetü '1-uş u l ad lı eserinin şerhidir. 16. Beda'i'u'd-dürer ii ]fa'ideti nefyi'z-zarar
(Tahran ı 4 ı 4). Yu karıda adı geçen Ka'ide la zarar adlı risalenin tenkitli neşridir.
17. Menahicü '1-vüşul ila 'ilmi'l - uşul
(Tahran I 372 hş.). Fazı ! Lenkeranl'nin ekIeriyle birlikte basılmıştır. 18. Ta'li]fat 'ala
Vesileti'n-necat (Kum, ts.) . Ebü'I-Hasan
İsfahanl'nin Vesiletü 'n-necat adlı eserinin şerhidir. 19. lfaşiye ber Risale-i İrs
(Kum. ts.). Molla Haşim Horasanl'nin mirasla ilgili eserinin şerhidir. 20. Ki tdbü'lljalel fi'ş -şalat (Kum. ts.). 21. Teh?;ibü'luşul (Kum , ts.). Fıkıh usulüyle ilgili olarak
verdiği derslerden oluşu r.

C) Di ğe r Eserle ri. 1. Keşf-i Esrar. Ali
Ekber Hakemizade'nin Esrar-ı H ezarsale adlı eserine reddiye olup Kum ve Tahran'da birçok defa basılmıştır. 2. Mecmu'a'i ez M ektUbat, Su]]anraniha,
Peyamha ve Fetava -i İmam ljumeyni
(Tahran 1360 hş . ). Humeyni'nin çeşitli vesilelerle yaptığ ı konuşmala r ve yazd ı ğ ı
mektuplardan oluşu r. Eserin bir kısm ı
Muhammed Cevad el- Mihri t arafından
Mu]]tô.rat min a]fvali'l-İmam el-ljumeyni adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş
tir (Tahran 1402) 3. Şa]Jife-yi Nur (I 3611371 hş.) . Yine Humeyni'nin mektup ve
konuşmalarından ibaret olup yirmi iki
cilt halinde derlenmiştir. 4. ŞaJ:ıite-yi İn
]fıla b (Tahran 1368 hş . ) . Hum eyni'ye ait
vasiyetlerin Farsça metinlerinden meyda-
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na gelen eser, Arapça'ya (Naşşü 'l-vaşiy
yeti'l-Wihiyyeti's-siyasiyye, Tahran 1989)
ve İngilizce'ye (Imam Khomeini's Last Will
and Testament, Washington DC 1989) çevrilmiştir. S. Simıl - yi Zen (Tahran 1370
hş . ). Humeyni'nin İ slam'da kadının statüsüyle ilgili konuşmalarının kitap haline
getirilmiş şeklidir. 6. Peyam-i İn]fılab
(Tahran 1373 hş . ). Aynı muhtevada bir
eserdir. 7. Kev,şer (l-ll, Tahran I 373 hş.).
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Cahiliye devrinde
dini-iktisadi imtiyaziara sahip olan
Kureyş ve müttefikleri hakkında
kullanılan bir tabir.

.J

İslamiyet'ten önce, Mekke'de yaşayan
ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyş
ile akrabası ve müttefiki bazı kabHelere
hums, onların dışında kalanlara ise hille
deniliyordu; hums, "mutaassıp, cesur ve
kahraman olmak" anlamındaki hames
masdanndan gelen ahmesin çağulu olup
dini inanç ve yaşayış1arı konusunda katı
ve tavizsiz, savaşta güçlü ve cesur olmal arı sebebiyle kendilerine bu ad verilmiş
tir. Ahmesl de (dişili ahmesiyye) "hums
mensubu kişi" demektir. Hums kelimesinin Kureyş ve yakınları için kullanılması
Fil Vak' ası yıllarına rastlar. Ebrehe'nin ordusunun Allah tarafından hezimete uğra
tılması üzerine Araplar Kabe'ye ve hac
ibadetine daha önce görülmemiş derecede değer vermeye başladılar. Bu olay Kabe'ye de "ehlullah" kabul edilen Kureyş'e
de çok büyük bir itibar kazandırdı. Başta
Kureyş olmak üzere Kinane, Huzaa ve Beni Amir gibi kabileler Hz. İsmail'in soyundan geldikleri, Mekke'de oturdukları ve
Kabe'nin hizmetinde bulundukları için
kendilerini diğer Arap kabilelerinden daha üstün bir mevkide görmeye başladılar
ve bazı imtiyazlı adetler edinip çeşitli kurallar koydular. Buna göre ahmesller yalnız ahmesiyyelerle evlenecekler, harem
bölgesi dışında oturan kimselerle tacirler
Mekke'ye yiyecek içecek sakamayacak ve
ihtiyaçlarını oradan karşılayacaklar, hac
s ıra sında Kabe'yi ziyaret edecekleri zaman soyunup Mekkeliler'den alacakları
elbi seleri giyecek ve ayrılırken bunları
yanlarında götüremeyeceklerdi. Aslında
maddi çıkariara dayandığı anlaşılan hums
dayanışmasının sebebini, Kureyş ve yakı
nı kabHelerin bedevliikten şehir hayatına
geçmeye başlamasında aramak mümkündür. Kabe'nin kutsallığından f aydalanılarak konulan bu kurallar Mekke'nin
ekonomisine katkı sağlamış, imtiyazların
elde edilmesinden hemen sonra kurulan
ünlü Ukaz panayın da bu durumu güçlen-

. dirmiştir.
Kaynakların daha çok dini bir atmasf erde naklettikleri hums ve hille ile ilgili
adetler şöyledir: Humslar, hacda ihrama
girdikten sonra süt içmez ve ondan yapıl
mış herhangi bir şey yemez, avlanmaz.
saç ve tırnak kesmez, koku sürünmez ve

kadınlara yaklaşmazlar, ayaklarına sandal, üzerlerine de yeni bir elbise giyerlerdi; bu elbisenin kıl veya yü nden olmaması gerekirdi. Ayrıca deve tüyünden yapıl
mış çadırl arda oturmaz. evlerine kapıla
rından girip çıkmaz, yasak saydıkları bazı
bitkileri de yemezlerdi. Hums mensupları diğer Araplar'ın kendileriyle bir olamayacağını iddia ediyorlardı. Bu sebeple baş
ka kabileler Arafat'a ve Mina vadisine gittikleri halde onlar gitmezler, güneş ufka
yaklaşıncaya kadar Nemlre'de kalıp sonra M üzdelife'ye akın ederlerdi; çünkü Arafat ve Mina harem sınırları dışındaydı.

Arefe günü Arafat'ta vakfe yapan hille
Temlm, Mazin, Humeys ve
bazı küçük kabilelerden oluşan bir gruptu. Bunlar Kabe'yi ziyaret edecekleri zaman yanlarında yiyecek getiremezler, sadece humslardan aldıklarını yerlerdi. Babüsselam'dan içeri girdiklerinde üzerlerindeki her şeyi çıkarıp çıpl ak kalırlar, elbiselerinden soyunınakla günahlarından
arındıkianna inanırlardı. Böylece yine
Mekke'den sağladıkları veya üzerlerindekinin dışında sırf Kabe'yi ziyaret sırasında
kullanmak amacıyl a beraber lerinde getirdikleri daha önce giyilmemiş başka bir
elbiseyi giyer ve tavafı bitirdikten sonra
da mübarek mahalde kalması gerektiği
ne inandıkları için çıkarıp oraya bırakırlar
dı; "leka" denilen bu elbise kimse tarafın
dan alınmaz, çürümeye terkedilirdi. Elbise bulamayanlar ise kadınlar da dahil tavafı çıplak yaparlar, bundan çekinenler ise
gece tavafını tercih ederlerdi.
mensup l arı

Hilleler de humslar gibi yalnız deri çaveya evlerine kapı yerine
gökle kendi aralarına bir perde edinmek
istemedikleri için çatıdaki bir delikten
girerlerdi. Her iki grup da haram ayiara
hürmet göst erirdi. İbn Hablb ei-Bağdadl,
hums ile hille arasında yer alan tıls adlı
üçüncü bir gruptan daha bahsetmektedir. Bunlar Kabe'yi çıplak tavaf etmezler,
evlerine kapılarından girerler ve hille
mensuplarıyla birlikte vakfe yaparlardı;
Yemen, Hadramut, Ak, Aclb ve İyaz Arapları bu gruba dahildL
dırlarda kalırlar

Kur'an - ı

Kerim'de bu Cahiliye adetleri
evlere çatılarından
girmeleri, Arafat'a gitmemeleri, Kabe'yi
çıplak tavaf etmeleri ve kendileriyle övünmeleri yasaklanmıştır (ei-Bakara 2/189,
I 99; elcA'raf 7/28, 31 ). Hz. Peygamber'in
de çıplak tavafı meneden hadisleri vardır
(Buhar!, "I:Iac", 67. "Şaliit", ı O) . Hums ile
ilgili adetlere büyük bağlılık gösteren Kureyşliler, kendi kabilelerine mensup olan
Resül-i Ekrem'in Arafat'ta vakfe yapmasıkınanarak Araplar'ın

