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de ger çek leş ti ği an la şıl mak ta dır (Cici,s.
21). Bur sa lı Meh med Tâhir de ölüm tari hini me zar ta şın dan ha re ket le 1204 (1789) şek lin de kay det mek te ve me za rının Zey nîzâde’nin kar şı sın da yol ke na rın da olduğunu be lirt mek te dir (AydınVilâyetineMen
subMeşâyih, s. 37).Mu ham med b. Ham za’nın ri sâ le le rini ka le me alır ken de lil le re, bu ara da di ğer mez hep le re de yer ver me si, za man zaman di ğer mez hep ler den ter cih ler de bulun ma sı, ic ti had ve tak li de yö ne lik de ğerlen dir me ler yap ma sı, Ha nefîler’e ve di ğer mez hep le re ait zen gin bir li tera tür den yarar lan ma sı (Cici,s.149155), ri sâ le le ri için dö ne min şey hü lislâmı ve Ru me li ka zaske rin den onay al ma sı (SüleymaniyeKtp.,
Süleymaniye,nr.1038) onun ge niş ilmî bi ri ki me sa hip ki şi li ği ni de gös ter mek tedir; ay rı ca “ikin ci Bir givî” di ye ni te len di rilme si, bid‘at ve hu ra fe lere kar şı ol ma sı nın ya nı sı ra ilmî di ra ye ti ve ce sa re ti açı sından an lam lı dır (Risâlefi’listincâ, Kay se ri 

RâşidEfendiKtp.,nr.1178,vr.71a). Birçok me se le de gö rü şü nü ve eleş ti ri le ri ni açık ça di le ge tir miş, özel lik le sos yal bir prob lem ola rak gör dü ğü mük re hin talâkı ko nu sun da yö ne ti ci le rin tu tu mu, ko nuy la il gi li ha di sin mev cu di ye ti ve ic ti had eh liye ti ne sa hip âlim le rin bu lun ma ma sı sebe biy le ken di mez he bi dı şın da bir mücte hi din gö rü şü nü be nim se yip bu talâkı ge çer siz say mış tır (Risâlefi’ttašlîd, vr. 

31b-33b). Ha nefîli ğin resmî mez hep olarak be nim sen di ği Os man lı lar’da fark lı bir gö rü şü sa vun ma sı ve bu gö rü şü nün 1917 Hu k†kı Âile Ka rarnâme si’nde (md.105) yer ala rak res mi yet ka zan ma sı, yö ne tici le rin zu lüm le ri ne ve bas kı la rı na, ka dı ların usul süz lük le ri ne kar şı çı ka rak on la rın ta lep le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lı şan la ra tep ki gös ter me si, so run la rın hi le yo luy la aşıl ma sı nı doğ ru bul ma yıp özel lik le bid‘at ve hi le ler hu su sun da bir çok Os man lı âlimi ne rağ men İbn Tey miy ye ile ta le be si İbn Kay yim elCev ziy ye’nin gö rüş le ri ne yer ver me si (Cici,s.152) ken di si nin fı kıh alanın da mu hak kık bir âlim ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır. Ha ta sın dan dön me yi de bir âli min so rum lu luk yük len me si nin ge reği ola rak ka bul et miş tir. Ni te kim ön ce le ri bi ri Sünnî, di ğe ri Şiîler’in ya şa dı ğı iki ay rı ül ke de bu lu nan ak ra ba nın, ehli kıb le nin tek fir edi le me ye ce ği il ke sin den ha re ket le bir bi ri ne mi ras çı ola bi le ce ği ni söy ler ken da ha son ra Şîa men sup la rı nın bil has sa Hz. Âişe’ye if ti ra la rı na ve ha ka ret le ri ne da ir ay rın tı lı bil gi edin di ğin de bu gö rü şün den vaz geç miş tir (Risâlefi’lbilâdi’lletîta¼te
yedisul¹âniEhli’ssünne, vr. 25ab).

148a), Müf tîzâde (Mecmû£atüresâßil,Akse
kiİlçeHalkKtp.,nr.150,vr.8a) gibi isim la kap lar la ve “üs tat, allâme, yedi tûlâ” vb. sı fat lar la anı lır. Ay dın Gü zel hisar lı’dır. Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi bu lun ma dı ğından bi yog ra fik ve bib li yog ra fik ça lış malar la kü tüp ha ne ler de fark lı isim ve künye ler le kay de dil miş tir (Cici,s.17). Mü el lif hat tı olan ya da bun lar dan is tin sah edilen eser le ri nin bü tün nüs ha la rın da adı Âlim Mu ham med, la ka bı da Müftîzâde şek lin de dir. Do la yı sıy la ba zı kay nak ve ka ta log lar da Ha cı Emîrzâde la ka bıy la ilişki len di ril me si (OsmanlıMüellifleri,I,362;
Hediyyetü’l£ârifîn,II,346) isa bet li gö rünme mek te dir. Ni te kim Ârif Hik met Bey, Ha cı Emîrzâde la ka bı nı Ali enNisârî’nin to ru nu Mu ham med ile Mes cizâde di ye bi li nen Os man’a ta le be lik edip icâzet almış bu lu nan Mu ham med Âlim b. Musta fa (Ahmed) Gü zel hisârî için kul lan mış ve onun bu la kap la ta nın dı ğı nı be lirt miş tir 
(Mecmûatü’tterâcim, s. 64).Eser le rin den İslâmî ilim ler de iyi ye tiş ti ği an la şı lan Mu ham med b. Ham za’nın tah sili ni ne re de ve kim ler den yap tı ğı bi lin memek te dir. Bu amaç la Ana do lu dı şı na çık tığı na da ir bir bil gi de bu lun ma dı ğı na gö re Os man lı med re se le rin de baş ta ba ba sı olmak üze re (Risâlefîneşkürükellâhümme, 
vr. 24a) Türk ho ca la rı nın ya nın da öğ re nim gör dü ğü söy le ne bi lir. Bur sa lı Meh med Tâhir onun dinî ilim ler de ve bil has sa fı kıh sa ha sın da oto ri te sa yı la bi le cek se viye de 
(yed-itûlâ) ol du ğu nu be lirt mekte dir (Os

manlıMüellifleri,I,362). Uzun sü re Aydın müf tü lü ğü yap tı, mü der ris lik ve kadılık görev le rin de bu lun du. Ni te kim bazı risâ le lerin de “Edir ne bel de sin de ka dı iken” (Risâle
fi’lvašf,MillîKtp.,nr.606), “talebelerimle ol du ğum genç lik yıl la rım da” (Risâlefî
def£i’zzekât,KayseriRâşidEfendiKtp.,
nr.1178,vr.21b;SofyaMillîKtp.,nr.389,
vr. 124a) gi bi ka yıt lar gö rül mek te, ese ri nin Sofya’ da ki nüs ha sının müs tensi hi Yûsuf elLe hîf’in de onun ta le be le ri ara sın da yer al dı ğı an la şıl makta dır (vr. 15a,102b). Bu ara da ka dı lar la diğer ba zı yö ne ti ci ler onun eleş ti ri ok la rı na he def ol muş tur (er

Risâletü’ddehâšıyye,KayseriRâşidEfen-

diKtp.,nr.1178,vr.45b;SofyaMillîKtp.,
nr.389,vr.4b). Muham med b. Ham za’nın ve fat ta ri hi kay nak lar da ve kü tüp ha ne ka yıt la rın da 1010 (1601), 1116 (1704) ve 
1204 (1789) şek lin de kay de dil mek te dir. An cak alt mış tan faz la risâle sin den yir mi do ku zu nun ya zım ta ri hi 10901118 (1679-
1706) yıl la rı ara sın da de ğiş mek te dir. Bu du rum da onun ve fa tı nın en er ke ni 1118 

(1706) ol mak üze re da ha son ra ki ta rihler

ge ne ral de Áfri ca (İfrišîyâ;NicolasPer
rotd’Ablancourt’ınl’AfriquedeMarmol 
adlıFransızcatercümesindenArapça’ya,
IIII,Rabat1404/1984,1409/1989,Muham
medZüneybirv.dğr.ilebirlikte); Ro ger Le To ur ne au, Fès avant le pro tec to rat: 
étu de éco no mi que et so ci ale d’une vil-
le de l’oc ci dent mu sul man (Fâsšable’l
¼imâye;III,Beyrut1406/1986,1412/1992,
MuhammedelAhdarilebirlikte); Di ego de Tor res, Re la cióon del ori gen y su ce-
so de los xa ri fes y del es ta do de los 
rei nos de Mar ru ecos, Fez y Ta ru dan te 
(TârîÅu’şşürefâß;leDucd’Angoulesmele
Pere’inl’HistoiredeschérifsadlıFransız
catercümesindenArapça’ya,Dârülbeyzâ
1409/1988,MuhammedelAhdarilebir
likte); Ger ma in Mo uet te, Re la ti on de la 
cap ti vité du Sr. Mo uet te dans les ro ya-
umes de Fez et de Ma roc (Ri¼letü’lesîr
Mûyit;Rabat1990,MuhammedelAhdar
ilebirlikte); Meh met Ali Ay ni – F. J. Simo reMu nir, Un grand sa int de l’Is lam: 
Abd-Al-Ka dir Gu ila ni (£Abdülšådirel
Cîlânî:ŞeyÅunkebîrunmin½ula¼âßi’lİs
lâm,Dârülbeyzâ1413/1993,Muhammed
elAhdarilebirlikte).

BİBLİYOGRAFYA:Cirârî,etTeßlîfvenehŠatühûbi’lMa³ribfi’l
šarni’l£işrînmin900ilâ1972,Rabat1406/1985,
s.130132;Mu ham med b. Ali edDükkâlî,elİt
¼âfü’lvecîz:TârîÅu’lUdveteyn(nşr.Mustafa
Bûşa‘râ),Selâ1406/1986,s.158;İdrîs b. Mâhî elKay tû nî,Mu£cemü’lma¹bû£âti’lMa³ribiyye,
Selâ1988,s.95;Mütenevvi£âtüMu¼ammed
¥accî,Beyrut1998,AhmedetTevfîk’intakdimi,
s.510;Me nû nî,Æabesmin£a¹âßi’lmaÅ¹û¹i’l
Ma³ribî,Beyrut1999,II,1082;IIIIV,1230;İ¼ti
fâßâtütekrîminteßbîniyyeli’l£AllâmeMu¼am
med¥accîmü¦âberete’lmürebbîve’lbâ¼i¦
(nşr.FâtımaCâmiîelHabâbî),Timâre2004;“A 
la mémo ire de feu Mo ham med Haj ji”,Références
maghrébines(FondationduRoiAbdulAzizAl
SaoudpourlesEtudesIslamiquesetlesScien
cesHumaines,Casablanca),Avril2003,s.810;
“ed-Duktûr Mu ¼am med ¥ac cî ½â ¼i bü mevsû£ati 
Ma£le me ti’l-Ma³ rib fî ×im me ti’llâh”,http://www.
maghress.com/attajdid/10580(05.10.2015); Necât elMe rî nî, “Ma£le me tü’lMa³ rib: Mev sû£atün 
£il miy ye tün râßide”,http://www.alalam.ma/def.
asp?codelangue=23& id_info=28488&date_
ar=2010617(05.10.2015).

ÿAhmetÖzel

– —MUHAMMED b. HAMZA AYDINÎ
( محّمد بن حمزة آيدينى )

(ö. 1118/1706’dan sonra)
Osmanlýâlimi,müftü.

˜ ™

Eser le rin de Âlim Mu ham med Efendi 
(Risâle fî velîmeti’l£urs, Kayseri Râşid
EfendiKtp.;Risâlefîbey£i’dduÅân,An-

talyaAkseki İlçeHalkKtp.,nr.264,vr.
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(SüleymaniyeKtp.,GiresunYazmaları,nr.
3573) ad lı ri sâ le le ri bu lun mak ta dır.

DiğerEserleri: el-E¼âdî¦ü’l-mev²û£a 
(He diy ye tü’l£ârifîn, II, 346; OsmanlıMüel
lif le ri,I,362,mevzûhadiskavramınınaçık
landığıeserdebuhadislerleilgiliörnek
lerdeverilmiştir), Ri sâ le fî şer¼i’½-½alât 
£ale’n-nebî (SüleymaniyeKtp.,Reîsülküt
tâbMustafaEfendi,nr.1153), Ri sâ le fî 
¼a dî ¦in men ³aŠabe (Broc kelmann, 

Suppl., II, 649), Ri sâ le fî tecdîdi’l-îmân 
(SüleymaniyeKtp.,Süleymaniye,nr.1038), 
Ri sâ le fi’l-îmân ve’l-İslâm (Süleyma ni ye 

Ktp.,EsadEfendi,nr.3643), Ri sâ le me’l-
îmân ve me’l-İslâm (ÂtıfEfendiKtp.,
AtıfEfendi,nr.2840), Ri sâ le-i £Ašåßid 
(Süleymaniye Ktp., Râşid Efendi, nr.
1014), Züb de tü’l-mecâlis (MilletKtp.,Ali
EmîrîEfendi,Arabî,nr.4434), Şe r¼u es-
mâßillâ hi’l-¼üsnâ (KöprülüKtp.,Ahmed
Paşa,nr.129), Ri sâ le fi’l-mev£i¾ât ve’t-
ta½avvuf (İÜMerkezKtp.,nr.6437), Ri-
sâle fî ta½arrufâti eh li’l-lu³a (Süleyma
niyeKtp.,ReîsülküttâbMustafaEfendi,
nr.1153), Ri sâ le fî £ilmi’l-£arû² (Süley
maniyeKtp.,KılıçAliPaşa,nr.667).Mu ham med b. Ham za ve ba zı ri sâ le leri üze ri ne yük sek li sans tez le ri ha zır lanmış tır: Elif Kü çü kah met, XVII. Yüz yıl 
Âlim le rin den Mu ham med b. Ham za 
Gü zel hisârî’nin Ezhâru’t-Tenzîl Ad lı 
Tef si ri nin İn ce len me si (2012,Sakarya
ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü); Mu ham med Nacât Mu ham med, Âlim 
Mu ham med b. Ham za Gü zel hi sarî el-
Ay dı nî’ nin Fık ha Da ir Ba zı Ri sâ le le-
ri nin Tah ki ki (2014,UÜSosyalBilimler
Enstitüsü); Sey da De mir ci, Ha cı Emir zâ-
de Mu ham med b. Ham za el-Ay dı nî’-
nin Ha ya tı, Eser le ri ve Gün lük Ha ya ta 
Da ir Ba zı Ri sa le le ri nin Ta nı tı mı (2014,
MÜSosyalBilimlerEnstitüsü).

BİBLİYOGRAFYA:Âlim Mu ham med b. Ham za, Risâlefîneşkü
rükellâhümme,Sof ya Mil lî Ktp., nr. 389, vr. 24a; a.mlf., Ri sâ le fi’lbilâdi’lletî ta¼te ye di sul¹âni 

Ehli’ssünne,Sof ya Mil lî Ktp., nr. 389, vr. 25a-b; a.mlf., Ri sâ le fi’lvašf, Mil lî Ktp., nr. 606; a.mlf., 
Ri sâ le fi’ttašlîd, KayseriRâşidEfendiKtp.,nr.
1178, vr. 31b-33b; a.mlf.,Risâlefîdef£i’zzekât
ile’l³anî, KayseriRâşidEfendiKtp.,nr.1178,
vr. 21b; a.mlf., Ri sâ le fî velî me ti’l£urs, Kay se ri 

RâşidEfendiKtp.,nr.1178,vr.16a; a.mlf., Ri sâ le 

fî bey£i’dduÅân, AksekiİlçeHalkKtp.,nr.264,
vr. 148a; a.mlf., Ri sâ le fi’lis tin câ, KayseriRâşid
EfendiKtp.,nr.1178,vr.71a; Sof ya Mil lî Ktp., 

nr. 389, vr. 124a; a.mlf.,erRisâletü’ddehâšıy
ye, KayseriRâşidEfendiKtp.,nr.1178,vr.45b; 

Sof ya Mil lî Ktp., nr. 389, vr. 4b; Şey hü lislâm Ârif Hik met Bey,Mecmûatü’tterâcim,Mil let Ktp., 

AliEmîrîEfendi,Tarih,nr.788,s.64;Osmanlı
Müellifleri,I, 362; Bur sa lı Meh med Tâhir,Aydın
VilâyetineMensubMeşâyih,Ulemâ,Şuarâ,Mü

râße ti Âye ti’l-kürsî fî edbâri’½-½alavât, 
Risâle fî def£i’z-zekât ile’l-³anî, er-Ri-
sâ le tü’l-ma½ra fiy ye fi’z-zekât, Ri sâ le 
fî na¾ari’×-×im miy ye ile’l-müsli me, 
Ri sâ le fî velîme ti’l-£urs, Ri sâ le fî ¼ıl-
li’l-ma¹al lašati ¦elâ¦en, Ri sâ le fî bey£i 
mâ £ade’d-derâhim ve’d-denânîr, Ri-
sâ le tü’l-£îne, Ri sâ le fî bey£i’d-duÅân 
(risâlelerintanıtımıiçinbk.a.g.e.,s.33
142). Ri sâ le le ri nin bir kıs mı yük sek li sans te zi ola rak in ce len miş ve ya tah kik edil miş, bey‘u’lîne ye da ir risâle si de Türk çe’ye çevril miş tir (bk.bibl.).

Tefsir. Ezhârü’t-tenzîl (Sü ley ma niye 

Ktp.,ÂşirEfendi,nr.4;BeyazıtDevletKtp.,
Bayezid,nr.612). Fâti ha, Ba ka ra (15,163
164,255,Âyetü’lkürsîve284286.âyetler), Âli İmrân (1819,2627ve169174.âyet
ler), Tev be (128.âyet), Haşr (824.âyetler), İhlâs, Fe lak ve Nâs sûrelerinin tef si ri ne dair olan bu eser mü el li fi ta ra fın dan TelÅî½u 
Ezhâri’t-tenzîl adıy la özetlenmiş tir (Be
yazıtDevletKtp.,Bayezid,nr.249). Onun ay rı ca Tefsîrü’l-Æalâšıl (İÜKtp.,Ar.,nr.
1784), Tefsîru sûre ti’l-İÅlâ½ (Abay,a.g.e., 

s.169), Tefsîru sûreti’l-Felaš (Brockel
mann, Suppl., II, 649), Tefsîru / Şe r¼u 
de£avâti’l-furšåniy ye (KöprülüKtp.,Ah
medPaşa,nr.129), Risâ le fî šav lihî te£âlâ 
“fe men ya£mel mi¦ šåle ×er retin” (Sü
leymaniyeKtp.,ÇelebiAbdullahEfendi,
nr.388) ve Ri sâ le fî ma¼¾û fâ ti’l-Æurßân 

Eserleri. İslâmî ilim le rin he men her dalın da, ay rı ca Arap di li, man tık ve ede bi yat gi bi alan lar da me tin, şerh, hâşi ye, risâle tü rün de bir çok eser ka le me alan Mu hammed b. Ham za fı kıh sa ha sın da te lif et ti ği alt mış tan faz la risâle ile de Os man lı döne min de bu alan da en çok risâle ya zan âlim le rin ba şın da gel mek te dir. Fıkıh. Müel li fin tes bit edi le bil di ği ka da rıy la fı kıh la il gi li eser le ri nin ta ma mı risâle ler den oluşmak ta dır. Bun lar baş ta iba det ler ol mak üze re ai le, borç lar, mi ras hu ku ku, ce za ve dev let ler hu ku ku, helâllerha ram lar, usul gi bi ko nu lar da da ha çok gün cel me se lele re da ir dir (tambirlistesiiçinbk.Cici,
s.187188). Bu ri sâ le le ri nin ha cim le ri de bir, bir bu çuk va rak la se kiz va rak ara sında de ğiş mek te dir. Çok kı sa olan lar da ha çok so ruce vap şek lin de ve ya bir kat kı, bir dü zelt me ama cıy la ya zıl mış tır. Mu hammed b. Ham za’nın tes bit edi len alt mış al tı risâle sin den otuz ye di si Kay se ri Râ şid Efen di (nr.1178), kırk iki si An tal ya Ak se ki İl çe Halk (nr.150) ve el li ye di si İs tan bul Üni ver si te si (nr.1502) kü tüp ha ne le rin de, otu zu da Bul ga ris tan Ki ril ve Me to diy Mil lî Kü tüp ha ne si’nde (nr.389) mü el li fe nis bet edi len bir mec mua için de dir. Bu risâle lerden ba zı la rı şun lar dır: Ri sâ le fi’t-tašlîd, 
Ri sâ le fî beyâni kerâhe ti’t-ta¼rîmiy ye 
ve’t-tenzîhiy ye, Ri sâ le fî faršı’l-u½ûl, 
er-Ri sâ le tü’l-cu ma£iy ye, Ri sâ le fî šı-

Muhammed b. Hamza Aydınî’nin Mecmû£atü’rresâßil’inden iki sayfa  (Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1178, vr. 2b, 37b )



304

MUHAMMED b. HAMZA AYDINÎ

ği ni söy le di. Ge nel lik le Şiî ulemâsı ta ra fından ile ri sü rü lüp ta ri hen ke sin gi bi ka bul edi len, Hz. Ömer ta ra fın dan bir karı şık lık es na sın da Hz. Fâtı ma’nın ka bur ga ke mikle ri nin kı rıl ma sı ola yı nı ta ma men red detme mek le be ra ber ba zı şüp helerinin bulun du ğu nu söy le di, bu sebep le çe şit li âlimler ta ra fın dan eleş ti rildi. Şîa imam la rı nın tekvînî (tabiatkonularınıaşan) bir ve lâye te sa hip ol dukları düşün cesi ni şiddet le reddet ti. Şîa’nın çıplak göz le ve ya gö ze yardım cı ola cak bir alet le be lir lediği ka merî ay la rın baş langıcı nın he sap la belirlen me sinin ge rek ti ği ni vur gu la dı. Yi ne Şîa’ nın Hz. Ebû Be kir, Ömer ve Hz. Âişe gi bi sahâbîleri lânet le an mak, on la rı bazı kö tü lük le ri iş le mek le ve kü für le it ham et mek gi bi hu sus la rın ter ke dil me si ni is te di, bu davra nış la rın ha ram ol du ğu nu söy le di. Ay rı ca mûsi ki nin mu bah ol du ğu ko nu su da onun dü şün ce le ri ara sın da yer al mak ta dır.Mu ham med Hü se yin Faz lul lah 4 Temmuz 2010 ta ri hin de Bey rut’ta ve fat et  ti, Gü ney Bey rut’ta bu lu nan Mes ci dü’limâmey ni’lHa se neyn Me zar lı ğı’na defne dil di. Faz lul lah’ın dü şün ce le ri Cevâd etTeb rî zî, Hü se yin Vahîdi Ho ra sâ nî ve Ca‘fer Mur ta zâ elÂmilî gi bi mer cii taklîdler tara fın dan kı ya sı ya eleş ti ril miş tir. Bu eleş tiri le rin ço ğal ma sı üze ri ne İran’ın dinî li de ri Ali Ha ma ney, Faz lul lah’ın ima nı, ci ha dı ve il miy le mez he bin ön de ge len âlim le rinden ol du ğu, ken di si ne dil uzat ma nın ve aley hin de söz söy le me nin ha ram lı ğı konu sun da bir fet va çı ka ra rak kam pan ya yı ön le me ye ça lış mış tır.
Eserleri. 1. Min Va¼yi’l-Æurßân. Kur’ânı Kerîm’in bir tef si ri olan ese rin ilk bas kı sın dan (Beyrut1399/1979) son ra hacmi ge niş le ti le rek ya pı lan ikin ci bas kısı (Bey

rut1419/1998) yir mi dört cilt olup mü el li fin di li, an la yı şı ve mez hebî dü şün ce le ri ko nusun da önem li açık la ma lar içe ren çağ daş bir tef sir dir (MehmetYolcuveCumaAğaç
tarafındanaynıadlaTürkçe’yetercüme

za man za man da Arap ça ders le ri ver di. Ay rı ca Ne cef’te ki dinî ve kül tü rel et kin likler le ya kın dan il gi len di. Bu ara da elMecmau’sSe kafî ad lı ku ru lu şun ya yın bö lü mü üye li ği ne se çil di. Da ha son ra Mu ham med Mehdî elHakîm ile bir lik te el-Edeb ad  lı bir der gi ya yım la dı. 1380’de (196061) Ce mâ at ü’lulemâ, Ne cef’te el-£Advâ ad lı der gi yi çı kar dı ğın da der gi yi ilmî ya zı la rıy la des tek le yen ler ara sın da yer al dı.1966’da Irak’tan ay rı lıp Lüb nan’a göç et ti. Dost la rı ve mes lek taş la rı git me si ne üzül mek le bir lik te ken di si için, “Ne cef’ten ay rı lan her kes za rar lı çık mış, fa kat Muham med Hü se yin müs tes na, onu kay betmek le Ne cef za ra ra uğ ra mış tır” ifa de si ni kul lan mış tır. Mu ham med Hü se yin, Lübnan’da Hav ze tü’lma‘he di’şşer‘î elİs lâmî adıy la bir eği tim mü es se se si kur du. Bu nu di ğer ha yır ku rum la rı, ye tim ha ne ve hasta ha ne ler ta kip et ti. Da ha son ra Bey rut’ta yük sek li sans ve dok to ra se vi ye sin de dersler ver me ye baş la dı ve çok sa yı da öğ renci ye tiş tir di. Bu ara da Şam’da bu lu nan Havze tü’lMur ta zâ’da de ği şik ül ke lerden Suri ye’ye ge len öğ ren ci le re bil has sa fı kıh okut tu. Lüb nan’da Şiî İs lâmî mec li sin kurul ma sın da bü yük pay sa hi bi ol du ğu bili nen Faz lul lah, Hiz bul lah’ın ikin ci ge nel sek re te ri Ab bas elMûsevî’yi Bekåa’da ilmî mü es se se le rin te si sin de maddî ve mânevî açı dan des tek le di.Mu ham med Hü se yin, baş ta Hiz bullah ol mak üze re Lüb nan’da ki İs lâmî dire niş ha re ket le ri nin ya nın da yer al dı ve Hiz bul lah’ın mür şi di ola rak ka bul edil di. Bu ör güt le iliş ki sin den do la yı 1985 yı lında Bi’rü’labd in filâkı baş ta ol mak üze re çe şit li sui kast la ra mâruz kal dı. Evi İs ra ilLüb nan sa va şı sı ra sın da (Temmuz2006) İs ra il or du su ta ra fın dan bom ba lan dı. 17 Ma yıs 1983’te İs ra il ve Lüb nan ara sında ki an laş ma da İs ra il as ker le ri nin Gü ney Lüb nan’dan çe kil me si, bu ra ya Lüb nan as ker le riy le gü ven lik ka ra kol la rı nın yerleş ti ril me si ko nu sun da bü yük ro lü ol du. Bu ara da 1997’de Bey rut’un gü ney böl gele rin de Şîa men sup la rın ca uzun sü re den be ri kı lın ma yan cu ma na maz la rı nın kı lınma sı uy gu la ma sı nı da baş lat tı.1989’da otuz ka dar Şiî ulemâsı nın Muham med Hü se yin’in müc te hid ol du ğu hu su sun da şehâdet te bu lun ma sı ve kendi si nin mer cii taklîd ola rak ka bul edil me si üze ri ne ön ce “âye tul lah” ve ar dın dan “âyetullåhi’luzmâ” un va nı nı al dı. Öte yan dan dö ne min ba zı âlim le ri nin dü şün ce le ri ne mu ha le fet et ti. Hu meynî’nin velâyeti fak¢h gö rü şü nü be nim se me yip Lübnan’ da bu dü şün ce nin bir de ğer ifa de et me ye ce
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ÿRe cep Ci ci

– —MUHAMMED HASAN

(bk. PÎR MUHAMMED HASAN).
˜ ™

– —MUHAMMED b. HOCA

(bk. İBNÜ’l-HOCA,
Muhammed b. Muhammed Beşîr).

˜ ™

– —MUHAMMED
HÜSEYÝN FAZLULLAH

( محّمد حسين فضل ال )
Muhammed Hüseyn b. Abdirraûfb. Necîbüddîn b. Fazlillâh

(1935-2010)
LübnanlýÞiîâlimi,âyetullåhi’l-uzmâ.
˜ ™

16 Ka sım 1935 ta ri hin de Irak’ın Ne cef şeh rin de ilim eh li bir ai le için de doğ du. Baba sı Lüb nan’ın Ce be liâmil böl ge si din âlimle rin den Sey yid Ab dür raûf Faz lul lah’tır. Ai le, Mu ham med Hü se yin’in dör dün cü dede si Mu ham med b. Faz lul lah’tan do la yı Faz lul lah ai le si di ye anıl dı ğın dan Mu hammed Hü se yin, Faz lul lah adı nı da al mış tır. So yu nun Ha san b. Ali b. Ebû Tâlib va sıtasıy la Hz. Ali’ye ulaş tı ğı be lir ti lir. İlk eğiti mi ni ba ba sın dan alan Mu ham med Hü seyin, Ne cef Hav zei İl miy ye si’nde öğreni me baş la dı. Bu ra da çe şit li ho ca lar dan ilk bil gile ri edin dik ten son ra “dersi hâric” de nilen üst se vi yede ki ders le re başla ma ya hak ka zan dı. Bu dö nemde Ebü’lKåsım Hûî, Muh sin elHakîm, Mahmûd eşŞahrûdî ve Hü se yin elHillî gi bi ho ca la rın ders le ri ne de vam et ti. Öğ re ni mi sı ra sın da olum lu bir in ti ba bı rakma sı ve gü ve ni lirliği se bebiy le ho ca sı Hûî kendi si ne, Şiîler’in müctehi de ge ti rip tes lim et me si ge re ken şer‘î malları n toplan ma sı ve muha fa za edil mesi ko nusun da yet ki ver di.Mu ham med Hü se yin tah si li ni ta mamla ma sı nın ar dın dan öğ re tim fa ali ye ti ne baş la dı. Ne cef Hav zei İl miy ye si’nde çe şit li ül ke ler den ge len öğ ren ci le re yak la şık yirmi yıl sü re ile li sans üs tü fı kıh, usûli fı kıh, 
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