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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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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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li ği yap tı. Ar dın dan bir sü re Dârü’lkü tü bi’lMıs riy ye’de ça lış tı, Maa rif Ba kan lı ğı’nda mü ter cim lik yap ma ya baş la dı. Da ha son ra Mı sır Yük sek Öğ re nim Ba kan lı ğı bün ye sinde ki Kül tür İş le ri Bö lü mü’ne ta yin edil di. Ardın dan “1000 ki tap” pro je si nin ba şı na geç ti ve çok sa yı da ki ta bın ba sıl ma sı nı sağla dı. Bu dö nem de Ba tı’da in sa nın kö ke ni ve psiko lo ji si hak kın da Dar win ve Fre ud’un ba şı nı çek ti ği ma ter ya list fi kir akım la rı nı ay rın tı lı bi çim de in ce le di, bun la rı eleş ti ren el-İn-
sân bey ne’l-mâddiy ye ve’l-İs lâm ad lı bir eser yaz dı. 1940’lı yıl la rın so nun da İhvânı Müs limîn ha re ke tiy le ta nış mak la bir lik te Sey yid Ku tub’un ak si ne teş kilâta gir me di. 1952 as kerî dar be si nin ar dın dan ve sonra sın da mey da na ge len ge liş meler bü tün Mı sır lı lar gi bi Ku tub kar deş ler için de bir dö nüm nok ta sı ol du. Mu hammed Ku tub bu dö ne min önem li şa hit le ri arasında dır. Cemal Ab dünnâsır ile Sey yid Kutub ara sında ba zan tar tış ma, ba zan da fi kir alış ve ri şi tar zın da ge çen ko nuşmalara mut ta li ol du, baş lan gıç ta müt te fik olan Hür Su bay lar ile İhvânı Müs limîn’in daha son ra na sıl fi kir ay rı lı ğı na düş tük le ri ni yakın dan gör dü.Ekim 1954’te Ce mal Ab dünnâsır’a kar şı gi ri şi len ba şa rı sız bir sui kast üze ri ne Seyyid Ku tub da hil pek çok İhvânı Müs limîn men su buy la bir lik te Mu ham med Ku tub da tu tuk lan dı. Ken di si son ra la rı Sey yid Kutub’un kar de şi ol du ğu için tu tuk lan dı ğı nı ifa de et miş tir. Ken di si bir kaç ay içe ri sin de ser best ka lır ken ağa be yi ha pis te kal dı. Bu olay lar onun fi kir ha ya tın da önem li de ğişik lik le re yol aç tı. Ken di ifa de si ne gö re o gü ne ka dar ha ya tın da ede bi yat ve şi ir önem li bir yer iş gal eder ken bun dan sonra İhvânı Müs limîn ha re ke ti ne ka tıl dı ve İs lâm kar şı tı fa ali yet ler le mü ca de le et meye ka rar ver di. Yak la şık on yıl lık bir sü re için de ona ya kın ki tap yaz dı; bu ki tap la rın bir ço ğu İhvânı Müs limîn men sup la rı nın el ki ta bı ha li ne gel di. Ha pis te bu lu nan Sey yid 

rin de du rul mak ta dır (Beyrut1994,Ttrc.
Vahdettinİnce,İslâmîHareket:İlkelerve
So run lar,İstanbul1996).
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26 Ni san 1919 ta ri hin de Asyût vilâye tine bağ lı Mûşâ kö yün de doğ du. Ba ba sı Kutub İbrâhim eşŞâzelî’dir, an ne si Fâtı ma Os man bir ulemâ ai le si ne men sup tur; ün  lü ilim ve fi kir ada mı Sey yid Ku tub’un küçük kar de şi dir. Mu ham med Ku tub, ha ya tı üze rin de en çok et ki bı ra kan ki şi ler den biri nin ağa be yi Sey yid Ku tub ol du ğu nu söyle miş tir. Ağa be yi ile Ka hi re’ye gi de rek ilk ve or ta öğ re ni mi ni bu ra da yap tı. 1940’ta Mı sır (Kahire) Üni ver si te si İn gi liz Fi lo lo ji si Bö lü mü’nden me zun ol du. 1941’ de Yüksek Öğ ret men Oku lu’ndan psi ko lo ji ve eğitim dip lo ma sı al dı. Öğrenci li ği sı ra sın da ede bi ya ta il gi duy du ve ağa be yi va sı ta sıyla baş ta Ab bas Mahmûd elAkkåd ol mak üze re bir çok ede bi yat çı ve dü şü nür le tanış tı, Fre ud ve Dar win gi bi Ba tı lı ya zar la rı oku du. Ken di si genç lik dö ne min de Fre ud hay ra nı ol du ğu nu, fa kat son ra la rı oku mala rı so nu cu bu hay ran lı ğı nın geç ti ği ni belir tir (İslâmDüşüncesindeSanat,s.56).Mu ham med Ku tub öğ re ni mi ni ta mamla dık tan son ra dört yıl İn gi liz ce öğ ret men

edilmiştir[IX,İstanbul19891992]). 2.
el-¥ıvâr fi’l-Æurßân. Di ya log ve ce del hakkın da ki eserde özel lik le müş rik ler ve münkir ler le, Ehli ki tap’la ya pı lan tar tış ma lar da ta raf la rın psi ko lo jik du ru mu ve uy ma la rı ge re ken esas lar üze rin de du rul muş, ko nu Kur’ânı Kerîm’de ki kıs sa lar dan ha re ket le iş len me ye ça lı şıl mış tır. Muh te lif ne şir le ri bu lu nan ese rin be şin ci bas kı sı Bey rut’ta ger çek leş ti ril miş tir (1417/1996). 3. Ki tâ-
bü’l-Cihâd. İs lâm da ve ti nin ma hi ye ti ve me to du nun, inanç hür ri ye ti nin, ci ha dın farzı kifâye ko nu mun da bir gö rev olu şunun, ci had la ve esir ler le il gi li hü küm le rin, gü ven ve ba rış ya nın da sa vaş la il gi li konu la rın âyet ve ha dis ler den ge niş öl çü de fay da la nı la rak iş len di ği bir eser dir (Bey
rut1416/1996). 4. el-¥ac ¼are ke tün ve 
£ibâ de tün ve siyâse (baskıyerivetarihi
yok). 5. Ki tâ bü’n-Nikâ¼. Ev li lik ve nikâh mev zu unun ge niş bi çim de ele alın dı ğı, âlim le rin dü şün ce le ri nin ve çe şit li tar tışma la rı nın yer al dı ğı or ta ha cim de bir eserdir (Beyrut1417/1996). 6. Teßem mülâtün 
İs lâmiy ye ¼av le’l-merße. Eser de ka dı nın ki şi li ği ve sos yal ha yat ta ki et kin li ği, özellik le Ba tı’ da yay gın la şan ka dı nın öz gürleş ti ril me si, eko no mik ve sos yal ha ya ta ka tı lıp ça lış ma sı, iki cins ara sın da ki güven ve sev gi, ev li lik iliş ki si nin bo yut la rı, çok ev li lik ve bo şan ma gi bi ko nu lar üze rin de du rul mak ta dır (Beyrut1413/1992,Ttrc.
Ali Ka ya, İslâmîAçıdanKadınSorunu,İs
tanbul2005). 7. el-£Alâ šå tü’l-İs lâmiy ye 
el-Mesî¼iy ye. Mu ham med Faz lul lah’tan baş ka ye di mü el li fin İs lâmi yet’in ve Hı ris tiyan lı ğın ta rih te ve gü nü müz de ki iliş ki le rine yer ve ri len, ge le cek te bu iliş ki le rin na sıl ola ca ğı ko nu sun da dü şün ce le rin or ta ya ko nul du ğu bir eser dir (Beyrut1994). 8. 
el-İs lâm ve man ¹ı šu’l-šuv ve. Gü ce daya na rak hak lı lık id dia eden dü şün ce ye karşı ya zı lan eser de asıl ola nın hak ve hak lı lık ol du ğu, kuv ve te da ya lı man tık la ha re ket edil me si nin doğ ru sa yıl ma ya ca ğı hu su su ahlâkî bir tarz da in ce len mek te dir (Bey rut 

1987). 9. Li’l-İnsân ve’l-¼a yât. İs lâm ve di ya log, me de ni yet ler mü ca de le si, İs lâm ve Ba tı, şid det, kök ten ci lik, hür ri yet, İslâm ve sa nat, ka dın, tıp, Kur’an ve hayat, imâmet, risâlet, aşk, sev gi, ka der ve kazâ gi bi ko nu la rın iş len di ği ese ri (Bey rut 

1418/1997) Ok tay Yıl maz İn san ve Ha yat 
İçin Ye ni Ufuk lar adıy la Türk çe’ye çe virmiş tir (İstanbul1998). 10. el-¥are ketü’l-
İs lâmiy ye hü mûm ve ša ²â yâ. Eser de İs lâm üm me ti nin de ğiş me si, if rat ve tef rit ara sın da ki İs lâmî de ği şim, İs lâm dev le ti, İs lâmcı lık ve mez hep çi lik, İs lâm dü şün cesin de azın lık ve ço ğun luk kav ram la rı üze
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