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leDürzîler,Yezîdîler,SelâhaddîniEyyûbî,SimkoveSeyyidTâhâ,AbdullahNehrîhakkındaeserlerkalemealdığıkaydedilir.
BİBLİYOGRAFYA:A.M.Hamilton, Ro ad thro ugh Kur dis tan: The 

Nar ra ti ve of an En gi ne er in Iraq, Lon don 1937, 
s. 122-123, 236-238; M.EmînZekî, ƒulâ½atü 
tâ rî Åi’l-Kürd ve’l-Kür distân (trc. M. Ali Avnî), Ka-

hi re 1939, s. 373; K.Avvâd, Mu£ce mü’l-müßel li fî-
ne’l-£Irâšıyyîn, Bağ dad 1969, I, 341-342; BâkırEmînelVerd, A£lâmü’l-£Irâšı’l-¼adî¦: 1869-1969 
(nşr. Nâcî Ma‘rûf), Bağ dad, ts. (Mat ba atü of se-
ti’l-Mînâ), I, 286; ZeynelabidînZinar, Nimûne ji 
Gen cî ne ya Çan da Qe de xe ki ri, Stock holm 1991, 
s. 84, 127; KemalBurkay, Geç miş ten Bu gü ne 
Kürt ler ve Kür dis tan: Coğ raf ya-Ta rih-Ede bi yat, 
İs tan bul 1992, I, 228; KemalMazharAhmed, 
Ta ri hin Ta ri hi: Kürt ler de Ta rih, Ta rih te Ka dın 
(trc. Ab dul lah Ba bek Pış de ri), İs tan bul 1997, s. 
73, 82-84, 87, 109, 164-165; CelilêCelil, Kürt 
Ay dın lan ma sı (trc. Arif Ka ra bağ), İs tan bul 2000, 
s. 10, 92-94; SabâhNûrîelMerzûk, Mu£ce mü’l-
müßel lifîn ve’l-küttâbi’l-£Irâšıyyîn: 1970-2000, 
Bağ dad 2002, II, 254; KâmilSelmânelCübûrî, 
Mu£ce mü’ş-şu£arâß, Bey rut 1424/2003, II, 103; AmirHassanpour, Kür dis tan’da Mil li yet çi lik ve 
Dil: 1918-1985 (trc. İb ra him Bin göl – Ce mil Gün-
do ğan), İs tan bul 2005, s. 278, 280-281, 313, 
347, 349, 364-365, 368, 370, 386, 517, 578; M.AliSuveyrekî, Mu£ce mü a£lâmi’l-Kürd, Sü ley-
ma ni ye 2006, s. 233-234; WadieJwaideh, The 
Kur dish Na ti onal Mo ve ment: Its Ori gins and 
De ve lop ment, New York 2006, s. 25; FetullahKaya, Os man lı Dö ne min de Kürt Ba sı nı (yük-
sek li sans te zi, 2008), MÜ Sos yal Bi lim ler Ensti-
tü sü, s. 37-38, 72, 82; İmâdAbdüsselâmRaûf, 
Dirâsât ve ¦âßišıy ye fî târîÅi’l-Kür di’l-¼adî¦ ve 
¼aŠârâti him, Er bil 2012, s. 40, 259, 260; C.J.Edmons,“ABibliographyofSouthernKurdish
1920-1936”, JRCAS, XXIV (1937), s. 489, 490, 

492, 493-494, 495, 496; a.mlf.,“ABibliography
ofSouthernKurdish1937-1944”, a.e., XXXII/2 

(1945), s. 185-186, 188, 189-190; Th.Bois,“Coup
d’oeilsurlalitératurekurde”, el-Meş riš, XLIX/2, 
Bey rut 1955, s. 213, 215, 217; a.mlf.,“Kurds”, 
EI° (İng.), V, 482, 483, 485; J.Blau,“Lalittérature
kurde”, Pe up les médi ter ranées, sy. 68-69, Pa ris 

1994, s. 84, 89; ZeraÛsıv,“Jıdirokaçapxana
kurdiyapêşın(Bı 100-sa li ya roj na me ge ri ya kur-
di ra gırêda yi)”, Ro ja Nû, XXI/101, Stock holm 
1999, s. 11-12.
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İsfahan’ınbatısındakiNecefâbâdşehrindedoğdu.ÇiftçiolanbabasıHâcAlikitapokumayameraklı,Kur’anvedinîbilgileröğreten,imamvehatiplikyapanbirkişiydi.MuntazırîyediyaşındanitibarenFarsedebiyatıveArapçaöğrenmeye,onikiyaşındaİsfahan’dadineğitimialmayabaşladı.Yediyılkaldığıbuşehirdedinî 

darânîBâbânLeKürdistânîŞârezûr
uErdelândâ636-1274(Re vân diz 1931); 
MêjûyêNâvdârânîKürd (Kürt meş-
hur la rı ta ri hi, Re vân diz 1931);Vînegerî
uKolîn(re sim ve çin kog ra fi sa na tı, Re-
vân diz 1934);MêjûyêKürduNâdir
Şâh(Kürt ler ve Nâdir Şah ta ri hi, Re vân-
diz 1934);MêjûyêŞehinşahânîKurdî
ZendLeÎrândâ(İran’da Zend Kürt le-
ri hü küm dar la rı ta ri hi, Re vân diz 1934); 
Bı-KûrtîMêjûyêMîrânîSorân(So ran 

emîrle ri nin kı sa ta ri hi, Re vân diz 1935; 
Hevlîr 1962; Ar. trc. Mu ham med el-Me lâ 
Ab dül kerîm, Mûce zü târîÅi ümerâßi So rân, 
Bağ dat 1968; Far. trc. Rızâ Hayrî Mut lak, 
TârîÅ-i Emîrân-i Sorân, Tah ran 1384 hş.); 
KürdistânîMûkriyânyâAtrûbâtîn(Re-
vân diz 1938; Me hâ bâd 1974; nşr. Mahmûd 
Zâmdâr v.dğr., I-II, Hevlîr 2007, 2011; Far. 
trc. Ha san Dâvûdî, Kür dis tân-i Mûk riyân 
yâ Atrûbâtîn [Azer bay can], Tah ran 1377 
hş., 1379 hş.);LâperêYekLeDîrîkîKür-
distânîMûkriyân(Mûk ri yân î Kür dis ta-
nı’ndan bir say fa, Bağ dat 1947);Bı-Kûrtî
HelkevetîDîrîkîLeRûznâmekârîdâ
(ga ze te ci li ğin kı sa ge li şim ta ri hi, Bağ dat 
1947);HelkevetîDîrîkîLeKürdistândâ
(Kür dis tan’ın ge liş me ta ri hi, Hevlîr 1999). Mûkriyânî’nineserleritopluolarakSer-
cemîBerhemî¥üseyin¥üznîadıylayayımlanmayabaşlanmıştır (I, nşr. Kür-
dis tan Mûk ri yân î, Hevlîr 2007).Mûkriyânî,EdeblakabıylatanınanAbdullahMisbâhu’dDîvân’ın şiirlerinideneşretmiştir
(Dî vâ nî Edeb, Re vân diz 1936).Mûkriyânî’ninbunlardanbaşkaErbil,Kerkük,Revândiz,Sâblâğ (Soğukbulak), İmâdiye,Bâdiyângibişehirlerintarihleriy

vekardeşiGîv,1938’ekadarIrak’tabasılantoplamdoksanbeşKürtçekitabınyirmiüçünü19261930yıllarındabasarakbualandaönemlibirfaaliyetgöstermiştir
(Has san po ur, s. 280).NitekimEdmons,Mûkriyânî’yiİngiltere’dematbaanınkurucususayılanWilliamCaxton’abenzeterek“KürtCaxton”udiyeniteler(a.g.e., s. 313; 
Jwa ideh, s. 25; JRCAS, XXXII/2 [1945], s. 
185).Mûkriyânî’ninkitaplarındanonbirininKürttarihine,ikisiningeneltarihedairolduğunu,19301945yıllarındabasılan184KürtçekitaptanonüçününtarihleilgiliolduğunuvebununsekizininonuntarafındanyazıldığınıkaydedentarihçiKemâlMazharAhmed,MehmedEmînZekîBey’densonraenbüyükçağdaşKürttarihçisininMûkriyânîolduğunubelirtir
(Ta ri hin Ta ri hi, s. 82-83).

Eserleri: Gevherî Yegâne (Ha lep 
1916);MêrgeyîDilân(gö nül ler bah çe-
si, Ha lep 1920);øonceyîBahâristân
(Hale p 1925);PêşevâyîÂyîn(din ön de-
ri, Re vândiz 1926);Çîrok(hi kâ ye, Re vân-
diz 1927); Pîşkevtın (iler le me, Re vân diz 

1927; Er bil 1962; Azer bay can’da Doş tik 
ve Hezban hâ ne dan la rı ta ri hiy le il gi li dir); 
ƒoşîuTırşî(tat lı lık ve ek şi lik, Re vân diz 
1928; Er bil 1074);BeHîvgerdinîKurmî
Âvrîşîm(ipek bö ce ği ye tiş tir me, Re vân-
diz 1928);AvırîkîPâşeve(mâ zi ye ba-
kış, I-IV, Re vân diz 1929-1931; Kür dis tan 
emîrle ri dev ri [25-645/656-1258], Hulvân 
ve Dîne ver’de Bar zâ nî hâne da nı dö ne mi, 
Er bil’ de ki Kürt hü küm dar la rı, 478-617 
[1085-1221] yıl la rın da Şeh ri zor’da hü küm 
sü ren Er delân ve Bâ bân hâne dan la rı va li-
le ri hak kın da bil gi ve rir);TârîÅê¥üküm-
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içindebirkırılmayıdagösterenidamınınardındanyönetimleilişkileriiyicebozulanMuntazırîortayaçıkaninsanhaklarıihlâlleri,zincirlemetutuklamalarvebaskıcıönlemlergibihususlardayenirejiminpolitikalarınıeleştirmeyebaşlayarakmuhalifbirtavıraldı.1988yılındanitibarenMuntazırîartıkHumeynî’yideeleştirdi;Humeynî,rejiminmuhaliflereyönelikse riidamkararlarıkarşısındabuensadıktalebesininsertmuhalefetiylekarşılaştı.Humeynî’nin1985’teresmîhalefiilânettiğiMuntazırî,rejimindiktatörlüğegidenbiryoldaolduğusuçlamasınınardındanadaletvasfınıkaybettiğigerekçesiyleHumeynîtarafındanhalefliktenazledilmekistendi.ArayagirenlerbununyerineMuntazırî’ninistifasınındahauygunolacağıkonusundakendisiniiknaettiler.HumeynîilebirkaçdefamektuplaştıktansonraMuntazırî28Mart1989’daistifaettiğiniaçıkladıveistifasıkabuledildi.Budurum,birtaraftanİslâmCumhuriyeti’ninkuruluşuüzerindenhenüzonyılgeçmişkensistemehâkimolanzaafadikkatçekerken,diğertaraftansisteminiçineyerleşenderinhizipçiliğinbünyesindeHumeynî’densonradinîliderliğearzulukişilereânibirümitışığıoldu.Muntazırî’ninÂyetullâhıUzmâunvanıgerialındı.Æayhangazetesindederslerininyayımlanmasıvedevletradyosundakikonuşmalarıdurduruldu.Kum’dakiçalışmayerininetrafındabulunanyüksekgüvenlikduvarıkaldırıldı.Fotoğraflarıcamiveişyerlerindentoplatıldı.Muntazırî’ninazlindenikiaysonraHumeynî’nin3Haziran’davefatetmesiüzerineMeclisiHübregân,AliHamaney’iyenidinîliderseçti.BununardındansüreklibaskılaramâruzkalanMuntazırî’ninKum’dakiçalışmayerivedersverdiğiHüseyniyyeMedresesi1990yılındanvefatınakadardefalarcasaldırıyauğradı.Enson1997’deKum’dayaptığıvehükümetiağırbirşekildeeleştirdiğikonuşması,Tahranbaştaolmaküzerebirçokşehirdealeyhineprotestogösterileridüzenlenmesineyolaçtı.Çalışmaofisineyapılansaldırıdankaçarakkurtuldu.Mart1998tarihindenitibarenKum’daevhapsinde tutuldu,budönemdeteliflemeşguloldu.2003’teMuhammedHâtemîhükümetitarafındanhakkındakievhapsikaldırıldı.19Aralık2009tarihindekalpyetmezliğisonucuvefatettiveKum’dadefnedildi.İranİslâmDevrimi’ndensonrayeniyönetiminİslâmesaslarıylabağdaşmadığınıdüşündüğüpolitikaveuygulamalarınıtereddütsüzbirşekildeeleştirenMuntazırî,İransiyasetindehâkimolduğuşekildeve

mınıhapisteveyasürgündegeçirdi.BudönemdeMescidiSüleyman’avebirkaçdefaNecefâbâd’asürüldü.Hapisyattığısıralardaişkenceyemâruzkaldı.Kum’danTabes,HalhâlveSakızgibiuzakşehirleresürülmesinerağmenburalardadailmîçalışmalarınyanısıraRızâŞahkarşıtısiyasîfaaliyetleredestekvermeyedevametti,dostlarıileyerlihalktanvediğerşehirlerdengelenkalabalıklartarafındanyalnızbırakılmadı.SonolarakSakız’danTahran’agötürüldüveEvînHapishanesi’nekonuldu
(1975).Çeşitliişkenceleremâruzkaldığıbuhapishanedealtıayyattıktansonraİslâmdevletikurmayaçalışmakithamıylaonyılhapsemahkûmedildi.CezaevindeikenÂyetullahMahmûdTâlekånî,ÂyetullahMuhammedRızâMehdevîKenî,HâşimîRafsancânîvediğeröndegelenâlimlerindehazırbulunduğudershalkalarıoluşturdu,cumanamazlarınıkıldırdı.Devrimöncesigösterileringiderekyayılmasıüzerine30Ekim1978tarihindeserbestbırakıldı.BaştanitibarensebatlaHumeynî’ninyanındayeralanMuntazırî1979İranİslâmDevrimi’ninÂyetullahTâlekånî,MutahharîveBihiştîilebirlikteöndegelenliderlerindenbiriydi.Muntazırî,Humeynî’ninIrakveFransa’dasürgündeolduğuyıllardakendisininİran’dakimalîmutemedivesözcüsümevkiindebulunmuştu.1979sonbaharındaanayasayıhazırlayanuzmanlarmeclisine(Mec lis-i Hüb regân)başkanseçilenMuntazırî,ÂyetullahTâlekånî’ninvefatınınardındanEkim1979’daTahrancumanamazıimamıoldu.AnayasahazırlamameclisindekiçalışmalarınıtamamladıktansonraKum’adönereköğretimfaaliyetinedevametti.1985’teHumeynî’ninhalefiilânedildi.AncakMuntazırî’ninİslâmîyönetiminbazıuygulamalarınıİslâmîesaslaraaykırıbularakeleştirmesivesahipolduğuaşırıhürriyetçidüşüncelerimuhafazakârdinadamlarınıntepkisiniçekti.Muntazırî’nindedestekverdiği,İrandışındakiŞiîgruplarayardımvedevrimiihraçetmeçalışmalarıiçinCumhuriyetMuhafızları bünyesinde kurulan İslâmBağımsızlıkHareketleriBirliği1983’tekidüzenlemeylelağvedildi.Muntazırî’nindamadıHâdî’ninkardeşiveenyakındanışmanıolanbubirliğinlideriMehdîHâşimî1986’dadevrimkarşıtıfaaliyetleregirişmekleithamediliptutuklandı.Muntazırî’ninbütünçabalarınarağmenkurulanözelbirmahkemedeyapılanyargılamasonunda1987yılınınEylülayındaidamedildi.İslâmdevrimininönemlisimalarındanbiriolanHâşimî’nindevrimkadrosu

ilimler,edebiyatvefelsefeokudu.1941’detahsiliniilerletmekiçingittiğiKum’daHâcıMollaSâdıkveFeyziyyemedreselerinedevametti,ilimvesohbetmeclislerindebulundu.BiraraBurûcird’egiderekbiryılkadardersaldı.HocalarıarasındaÂyetullahMuhammedHasanNecefâbâdî,SeyyidMuhammedMuhakkıkYezdî(Dâ-
mâd),ÂyetullahAbdürrezzâkKâînî,MurtazâMutahharî,SeyyidAhmedHânsârî,ÂyetullahHumeynî,AllâmeMuhammedHüseyinTabâtabâîveÂyetullahHüseyinBurûcirdîgibiâlimlersayılır.Kum’daHumeynî’ninenyakınöğrencisiveyardımcılarındanbirioldu.1950’liyıllardailmîçalışmalarıyanındasiyasîolaylarıdayakından takip etti. 1950’de petrolünmillîleştirilmesinde,Humeynî’ninİran’ınkendipetrolünükontroletmehakkıolduğunuveülkenin içpolitikasındayabancıetkisininsonbulmasını savunandüşüncelerinedestekverdi.ÇalışmalarınıgeneldeKum’dasürdürenMuntazırî,1953’teMuhammedRızâŞah’ıntekrarİran’adönmesindensonrafaaliyetlerinigizliyürütenrejimmuhalifihareketleriniçindeyeraldı.1963’teşahınaşiret,ulemâvetoprakağalarınıetkisizhalegetirmekiçin“akdevrim”adıylabirreformprogramıilânetmesininardındanülkeçapındabaşlayanprotestohareketlerine,özellikleHumeynî’ninRızâŞah’ınplanlarınıeleştirdiğideklarasyonundansonraetkinbiçimdekatıldı.Humeynî’ninRızâŞahkarşıtıaçıklamaveeleştirilerineşiddetiniarttırarakdevametmesisebebiyleHaziran1963’tetutuklanmasıüzerinegerçekleşenprotestohareketlerininönündeyeraldı.OnaysonraserbestbırakılanHumeynîKasım1964’tetekrartutuklanarakönceTürkiye’ye,biryılsonraNecef’esürgünegönderildi.Necef’tehocasınıziyaretetmesiüzerinekısabirsüregözaltınaalınanMuntazırîiçinbutarihtenitibarenzorgünlerbaşladı.1966’dan1979İranİslâmDevrimi’nekadarhayatınınbüyükbirkıs

Muntazırî



319

MÛSÂ KAMARA

– —
MÛSÂ KAMARA

(1864-1945)

Senegalli tarihçi,
sûfî, fakih ve þair.

˜ ™

Se ne gal’in ku ze yin de Fu ta To ro böl gesininMoritanyasınırındakiMâtâmşehriyakınlarındaSenegalnehrikıyısındabirköyolanGourikiSambaDiom’dadoğdu.Muhtemelen,bugünMoritanyasınırlarıiçindekalanGuidimakhabölgesinden
18201830yıllarındaGourikivecivarınagöçedenSoninkekökenliKamarakabilesindenmeşhurbirulemâailesinemensuptur.DedesivebabasıAhmedelHabîbdeâlimdi.MûsâKamaraönceköyündekihocasından,ardındancivardakibirköyünöğretmenindeneğitimaldı.DahasonraLemtûnekabilesininyaşadığıbölgeyegiderekkabileninâlimlerindendersokudu.
1880’lerdedoğduğuköyedöndü;Kur’anilimleri,fıkıh,edebiyatvetarihalanındakitahsilineburadadevametti.DahasonrafıkıhveArapdilialanınayöneldi.Gine,Fu taCalon,SenegalveBilâdüşink¢t’teçeşitliilimmerkezlerinidolaşıpâlimlerinderslerinekatıldı.

1885’edoğruMoritanyalıŞeyhSaadBuiletanıştı.Şeyhinkişiliğivedüşüncelerindenetkilenerekonaintisapetti.1885
1889yıllarınıaraştırmaveöğretimlegeçirdi.Buyıllardahaccagitmeyidüşündü;bunugerçekleştiremeyinceYukarıSenegalveYukarıNijer’eseyahatleryaptı.FutaCalon’daAlmami’yi,Dingiray’daŞeyhelHâcÖmer’inoğluAgibu’yu(Aqib) ziya ret et  ti.MamadouLamine(Mu hammed el-Emîn) Dramé’ninFransızlar’akarşımücadeleverdiğiGüneybatıMali’yegitti.FutaCalonveDingirayhükümdarlarıylagörüşüponlarladostlukkurdu.Buyıllardabirkaçöğrenciyetiştirdi.1896’damuhtemelenŞeyhSaadButarafındankendisineKådiriyyeveTicâniyyehilâfetiverildi.AynıtarihlerdeMagama’nınreisliğiniyapanŞeyhMamaduMamadu(Mu ham med Mah mud) Kaniledegörüşmeyebaşladı.Aralarındakidostlukşeyhin1890’daAbdulBokartarafındanöldürülmesinekadardevametti.DoğuFuta’daFransızsömürgeidaresininkolonişefliğiteklifinikabuledenŞeyhMamaduMamadu,MûsâKamara’danbahsederkenonunArapça’nıninceliklerinevâkıf,döneminenitibarlıâlimiolduğunubelirtir.MûsâKamarabuikişeyhinetkisindekalarakFransasömürgesinekarşıolumlubirtavırtakındıvebutavrınıhayatıboyuncasürdürdü.MûsâKamara1889’daOrtaFuta’daFûlânîler’in

Şübhehât-ıPeyrâmûn-iMu£cize-iPe-
yâmberân(Kum 1389 hş.).

Arap ça:Kitâbü’z-Zekât (Kum 1366 

hş.),Dirâsâtfîvelâyeti’l-faš¢hvefıš-
hü’d-devleti’l-İslâmiyye(I-III, Kum 1367 
hş.; Far. trc. Mahmûd Sa lavâtî, Mebânî-

yi Fıš hî-yi ¥ükûmet-i İs lâ mî, I-III, Tah ran 
1379 hş.),Nihâyetü’l-u½ûl(Tah ran 1373 
hş.),Dirâsâtfi’l-mekâsibi’l-mu¼arreme
(Kum 1373 hş.),el-Bedrü’¾-¾âhirfi’½-
½alâti’l-cum£ave’l-müsâfir(Kum 1375 
hş.),Ni¾âmü’l-¼ükmfi’l-İslâm (Kum 

1380 hş.),el-Ufševel-âfâš(Tah ran 1384 
hş.),Mecma£u’l-fevâßid(Tah ran 1384 
hş.),RisâletünMeftûhe(Kum 1385 hş.),
Kitâbü’½-Øavm(Kum 1386 hş.),Mün-
yetü’¹-¹âlibfî¼ükmi’l-li¼yetive’ş-şâ-
rib(Kum 1387 hş.),Mu¼âŠarâtfi’l-u½ûl
(Kum 1388 hş.).Muntazırî’ninhenüzyayımlanmamışçalışmalarıdabulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:Muntazırî, BaÅşî ez ƒâ ¹ı rât-ı Faš¢h ve Mer ci£-i 
£Âlî šadr ¥a² ret-i Âye tullåhi’l-£u¾mâ Mun ta¾ırî, 
[bas kı ye ri yok] 1379 hş., I-II; AnoushiravanEhteshami, Af ter Kho me ini The Ira ni an Se cond 
Re pub lic, Lon don 1995, s. 25, 31-34, 45-46, 
53-54, 137-138; W.Buchta, Who Ru les Iran: 
The Struc tu re of Po wer in the Is la mic Re pub-
lic, Was hing ton 2000, s. 52, 91-98, 125-127, 
186, 187, 214-219, 223; a.mlf., Ta king Stock 
of a Qu ar ter Cen tury of the Is la mic Re pub lic of 
Iran, Cam brid ge 2005, s. 16-17, 19, 22-25; BaqerMoin, Son Dev rim ci Aye tul lah Hu mey ni (trc. 
Os man Cem Öner toy), İs tan bul 2005, s. 250-251, 
252, 253, 265-266, 268-269, ay rı ca bk. tür.yer.; ZibaMirHosseini–RichardTapper, Is lam and 
De moc racy in Iran Esh ke va ri and the Qu est 
for Re form, New York 2006, s. 32, 35, 103-110, 
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ÿRızaKurtuluş

lâyeti fak¢h an la yı şın dan,bu ma ka ma ge
le cek ki şi nin mer cii taklîd ol ma sı ve se çimin imkânsız lı ğı du ru mu ha riç mut la ka 
se çim le gel me si ge rek ti ği nok ta la rın da 
ay rıl mış,ay rı ca ik ti da rı dü şü nü len şe kil
de mer kezîleş tir me nin bir çok bo zul ma
ya ko lay ca ka pı ara la ya ca ğı ge rek çe siy le 
“velâyeti mut la kai fak¢h” kav ra mı nı da şid det le eleş tir miş tir.Mun ta zırî,ana ya
sa ya ken di si nin yer leş tir di ği ni söy le di ği velâyeti fak¢h kav ra mı nın İran’da uy gu
lan dı ğı şek liy le dik ta tör lü ğü ye ni den can
lan dır dı ğı nı di le ge tir miş,bu kav ram la ima ma ta nı nan yet ki nin “velâyeti mut
la kai fak¢h” şek lin de sı nır sız bir şe kil de 
ge niş le til me si ne,ne Hz.Pey gam ber’in 
ne imam la rın üm met üze rin de mut lak velâyet sa hi bi ol du ğu nu söy le ye rek kar şı çık mış tır (Kam ra va, s. 113-114; ay rı ca bk. 
VELÂYET-i FAKœH). Ön de ge len öğ ren ci le
rin den Muh sin Ke di ver de onun yö ne ti me 
yö ne lik eleş ti ri le ri ni sür dü re rek da ha ile ri 
nok ta la ra ta şı mış tır.Ah med Kåbil,Muham med Ali Ayâzî,Mehdî Kerrûbî,Sey yid 
Mu ham med Mûsevî Hûînîhâ,Âye tul lah Ese dul lah Beyât Zencânî,Âye tul lah Muham med Ali Kûşâ ve Hâşimî Raf sancânî 
de öğ ren ci le rin den ba zı la rı dır.
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