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Yay n %lkeleri
1- Dergide yay mlanmas istenen yaz lar slam Hukuku ile ilgili olmal d r: slam hukuku ile
ilgili ça%da bir problem, slam hukuk tarihi, edebiyat , son dönem, daha önce ya am ya da
ça%da slam hukukçular n n ve eserlerinin tan t m , önceki fukahan n yazm olduklar risalelerin ne ri ve tercümesi, sempozyum ve tez de%erlendirmeleri vb. konularda olmal d r.
2- Ara t rma ilmî metotlara uygun olmal d r.
3- Ara t rmaya ngilizce veya Arapça özet eklenmelidir.
4- Ara t rmalar hakemlerin (en az iki hakem) olumlu görü ünden sonra yay mlan r.
5- Dergide yay mlanan yaz lar n dil ve içerik bak m ndan sorumlulu%u yazarlar na aittir.
6- Yay mlanmayan yaz lar sahiplerine iade edilmez.

Principles and Regulations For Publication
1- Research submitted for publication, should be based on Islamic jurisprudence
2- Research should concentrate on issues,
-questions and contemporary problem,
-history of Islamic jurisprudence,
-its literature,
- past and contemporary Islamic legists, dealing with Islamic subjects, with their works,
-critical publications and translations of treatises (unpublished manuscripts) of the past
Islamic legists / jurists about various subjects,
-notes on symposiums, conferences, congresses or theises etc.
3- Research should be followed scentific methods.
4- A satisfied abstract shold be attached to the research to be translated into English or
Arabic.
5- Researches should be arbitrated by Islamic legists/jurists according to methods which
indicates principles and procedures of arbitration
6- The opinions expressed in the articles are solely those of the authors
7- Researches which not published, will not be returned.
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editör’den
Oryantalizm, Modern Bat medeniyetinin kendi d R ndaki toplumlar tan ma, tan mlama ve nihayetinde hegemonyas alt na alma çabalar n n bir uzant s olarak ortaya ç km R ve bu medeniyetin “bilimsel kayg lar ” taraf ndan yönlendirilmiRtir. Bu amaç ve kayg ile ortaya ç kan Oryantalist çal Rmalar n, Müslüman dünyay ilgilendiren yönünün ülkemizde son zamanlarda hem felsefiteorik hem de diUer düzlemlerde konu edildiUini görmekteyiz. Bat l oryantalist
çal Rmalar n öncelikli varl k nedenini oluRturan amaçlar n belirleyiciliUi doUrultusunda, ilk bat l Mslâm araRt rmac lar n n ötekileRtiren önyarg l bir bak R aç s na sahip olduklar gözlenmektedir.
Ancak bugün bat l Mslâm araRt rmac lar n n kendi önyarg lar n n belirli
oranda fark na varm R olmalar sevindirici bir durumdur. Bunun karR s nda
Müslüman zihnin de korku ve önyarg lar ndan ar nabildiUi oranda daha saUl kl
bir iletiRim ortam n n doUmas mümkün olabilecektir. Bilginin nerede olursa
olsun al nmas n n gerekliliUini öngören bir medeniyete ait oluRumuz bizi bu
alanda daha cesur davranmaya mecbur k lmaktad r. Tabiat yla hakim medeniyetin hegemonik taleplerini göz ard etmeksizin, tart Rma ve bilgi üretme alanlar nda etkin bir biçimde var olmam z zorunludur. Ne kadar yanl ve hasmane
dürtülerle hareket ederse etsin oryantalizm kendi medeniyetimize ‘d Rardan’
bakabilme imkan n bize sunmuRtur. Yaln zca bu imkan bile, onu hesaba katmam z için yeterli bir gerekçe oluRturmaktad r. Ancak daha da önemlisi, oryantalizm egemen olan bu medeniyetin bir kompart man d r ve baRar s n arkas nda
kendisini destekleyen güçlü bir birikimden almaktad r. Buna karR n Müslüman
dünyan n bilimsel çabalar , maalesef bu güçlü desteUi son yüzy llarda kaybetmenin verdiUi bir özgüven eksikliUi nedeniyle, “bilimsel” bilginin teorisi ve yöntemi aç s ndan bir zaaf yaRamaktad r. Bu boRluUun Oryantalist çal Rmalar taraf ndan doldurulduUunu görüyoruz. Bu yüzden Müslüman dünyan n bir an önce
kendisini keRfetmesi ve bu keRfe uygun bir paradigma ve yöntem geliRtirmesi
elzemdir. Ancak bunu gerçekleRtirirken son iki yüzy ld r yaRad klar m z yok
saymak mümkün deUildir. Bu noktada oryantalizmin metodolojik düzeyde bir
katk s ndan söz edebiliriz.
Oryantalist çal Rmalar n, Mslâm hukuku çal Rmalar nda bize farkl bir aç l m getirdiUi aç kt r. Belki de en önemlisi, Mslâm hukukunun doUas na dönük
olarak daha derinlemesine bir çal Rma içine girmemizin gerekliliUinin ortaya
ç kmas d r. Nitekim bugün Mlahiyat fakültelerinde okutulan Mslâm hukuku derslerinin böyle bir araRt rma ve bunun getireceUi yeni bak R aç lar yla zenginleRtirilmesi bu derslerin geleceUi aç s ndan zorunlu görünmektedir. Her ne kadar
f k h tarihi, N. Calder’in da gözlemlediUi gibi, fakihlerin f kha dair inceleme ve
öUretim faaliyetinde toplumsal pratiUi ya da pozitif hukuku dikkate almak zorunda olmayabileceklerini ve bu olgunun onlar f kh üretim faaliyetinden hiç

de geri b rakmad U n gösterse de, bugün f k h hiç olmad U kadar teori-pratik
sorunuyla karR karR yad r. Bu sorunu f kh tamamen ya da k smen bir kenara
iterek bertaraf etmek kolayc bir tutumun ifadesidir. Köken olarak f kh n ortaya
ç k R n n, insan davran Rlar n n helal, haram, vacib gibi dini nitelikli kategorik
hükümlerle belirlenmesine dayan yor olmas nedeniyle, bu kolayc tutum ilgili
sorunu çözmekten uzak görünmektedir. Kald ki f k h, Ebû Hanife’ye atfedilen
tan ma göre, ‘kiRinin lehine ve aleyhine olan Reyleri bilmesi’dir ki, bu niteliUiyle
de Müslüman kimliUin hayati bir parças olduUu aç kt r.
Peki bununla Mslâm hukukunun karR karR ya kald U sorunu ancak Oryantalistlerin yard m yla çözebileceUimizi mi ima ediyoruz? Asla, çünkü Oryantalistlerin Mslâm’a ve özelde Mslâm Hukukuna ilgileri, bütünüyle tarihsel kayg lardan hareket etmektedir. BaRka bir ifadeyle, özellikle 19. yy. ve 20. yüzy l n büyük bir bölümünde yaRam R olan Oryantalistler, Mslâm medeniyetini vadesini
doldurmuR ve büyük ölçüde tarihte kalm R bir olgu olarak görmekteydiler. DoUal olarak onlar n bu alana ilgisi bir tarihçinin konusuna olan ilgisinden çok da
farkl deUildir. MRte tam da bu nokta, Oryantalist çal Rmalar n bir katk s n n olabileceUi yerdir. Zira günümüzde Müslümanlar n Mslâm düRüncesine dönük çal Rmalar ndaki en temel noksanl klardan birisi ve belki de en önemlisi tarihsel
derinlik eksikliUidir. Mslâm hakk nda ileri sürülebilecek hiç bir ciddi iddia, Müslümanlar n tarihsel tecrübelerini göz ard ederek baRar kazanma Rans na sahip
olamaz. Oryantalist çal Rmalar, Mslâm’ n sosyal, siyasal, kültürel ve entelektüel
tarihine ‘d Rardan’ yapt klar bak Rla, bu alanlar n anlaR lmas na son yüzy lda
oldukça deUerli katk lar da bulunmuRlard r. Son yüzy llarda Müslüman bak R
aç s yer yer oldukça ideolojik bir niteliUe bürünmüR ve Mslâm tarihini herkes
kendi ‘ortodoksisi’ perspektifinden görme eUilimine girmiRtir. Mesela, Mslâm
hukukuna yönelik çal Rmalara sünni olmayan mezheplerin katk lar , ancak Oryantalistlerin bu ekollerin Mslâm hukuk teorisinin oluRumunda oynad klar rolü
göz önüne sermelerinden sonrad r ki, Müslümanlar n ilgisine mazhar olabilmiRtir. Bundan da önemlisi, çoUu Müslüman araRt rmac için özellikle son yüz elli
y l içinde deUerini yitirmiR olan klasik Mslâmi metinler, Oryantalistlerin bu metinler üzerinde yapt klar titiz çal Rmalar meyvesini verdikçe, Müslümanlar taraf ndan tabiri caizse yeniden keRfedilmiRtir. Yine bunun kadar önemli bir baRka
katk da geleneksel Müslüman bak R aç s n adeta bir huniyi tersine çevirircesine
deUiRtiren bak R aç s olmuRtur. Oryantalistler Müslümanlara, düRünce ve ilim
tarihlerinin baRlang ç, geliRme, olgunlaRma vb. aRamalardan geçtiUini, bu aRamalar n her birinin kendine özgü hususiyetlerinin olduUunu ve belirli bir düRünce
ve alg lay R n son aRamadaki görünümünün ilk aRamada ayniyle mevcut olmayabileceUini hat rlatm Rt r.
Oryantalist çal Rmalar, Müslüman akademik çevreye tarihsel bir bilinç ve
derinlik kazand ran buna benzer bir çok katk lar saUlam Rt r. Bu nokta da sorulmas gereken soru Rudur: Bir felsefe ve bak R aç s olarak Oryantalizmin kuramsal mahzurlar n göz ard etmeden, bu çal Rmalar n hem maddi hem de me-

todik katk lar n ihmal etmemiz doUru olur mu? Bu yüzden Oryantalist çal Rmalar n akademisyenler taraf ndan ihmal edilmesi bir tarafa, k sa zamanda öUrenilmesi ve bir an önce aR lmas gereklidir. Bu, bir yandan bize zaman kazand r rken diUer yandan da baz Müslüman araRt rmac lar n günümüzde bilerek ya
da bilmeyerek Oryantalistlerin ulaRt klar sonuçlar çoUu zaman bu arka plan
vermeden kendi fikirleriymiRçesine ortaya koymalar n n önüne geçilmesine,
baRka bir ifadeyle daha bilinçli bir bilimsel ortam n oluRturulmas na katk saUlayacakt r.
Bu amaç doUrultusunda dergimizin “Oryantalist Mslâm Hukukçular ” özel
say s nda Mslâm hukuku alan nda Bat ’da yap lm R çal Rmalar n bir panoramas n
beR ana bölüme ay rarak sunmaya çal Rt k. Klasik oryantalist figürler baRl U n
taR yan birinci bölümde, 19. yy.da Bat üniversitelerinde Mslâm hukuk çal Rmalar n n ortaya ç k R ndan, 20. yüzy l n ortalar na kadar uzanan geniR zaman diliminde yaRayan önemli Rahsiyetler yer almaktad r. ÇaUdaR Klasik Figürler baRl U n taR yan ikinci bölümde, halen yaRamakta olan ama Oryantalist dünyada
fikirleriyle ve yaz lar yla klasikleRmiR olan baz figürler konu edilmiRtir. Genç
KuRak Oryantalistler baRl U n taR yan üçüncü bölümde ise yeni kuRak bilim
adamlar ndan bir kaç örneUe yer verilmiRtir. Dördüncü bölümde doUrudan oryantalist platformda yer almayan ancak bir Rekilde bu kapsamda deUerlendirilmesi gereken çeRitli isimler ve konular yer almaktad r. Ülke deUerlendirmeleri
ad n taR yan beRinci bölümde Amerika, Fransa, Almanya ve Mspanya’daki Mslâm
hukuku çal Rmalar na dair genel bir panorama sunulmuRtur. Son olarak, sunduUumuz Oryantalist panoraman n tamamlanmas yönünde, Oryantalist çal Rmalar n önemli bir platformu olan Encylopaedia of Islam (ikinci edisyon) üzerine
bir çal Rma ve bir de iki bibliyografya çal Rmas yer almaktad r. Bu noktada özellikle Index Islamicus temelli bibliyografya çal Rmas n n önemli bir boRluUu dolduracaU kan s nday z. Oldukça zengin içerikle bu özel say y okurlar m za sunmam za raUmen, say n n yine de eksik kald U n düRündüUümüz bir çok konu ve
figürün olduUunu belirtmek isteriz. Bu özel say n n bundan sonra yap lacak olan
çal Rmalara öncülük etmesi ve bu eksikliklerinin tamamlanmas temennisiyle…
SayA Editörleri
Y. Doç. Dr. Murteza BEDMR
Dr. Muharrem KILIÇ

ORYANTAL ZM ve SLÂM HUKUKU
Y. Doç. Dr. Murteza BED R
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Oryantalizmle ilgili teorik deUerlendirmeleri bir tarafa b rakarak1 bu kavBu yaz n n erken bir versiyonu Oryantalizmi Yeniden Okumak: Bat da Mslâm Çal Rmalar
konulu Sempozyumda tebliU olarak sunulmuRtur. ‘Oryantalizmi Yeniden Okumak: Bat ’da
Mslâm Çal Rmalar ’ Sempozyumu, (12 May s 2002, Sakarya), s. 371-389, Ankara 2003.
Sakarya Üniversitesi, Mlahiyat Fakültesi.
11
Bu makale, Edward Said’in problemleRtirdiUi “oryantalizm” söylemine de yer yer at fta
bulunsa da esas olarak oryantalist edebiyatta devam eden Mslâm hukuku alan ndaki bir tart Rmay tasviri/diskriptif bir biçimde sunmay hedeflemektedir. Konunun Saidyen anlamda
tart Rmas için bkz. Edward W. Said, Orientalism (New York: Random House, Inc., 1979);
Türkçe çev. arkiyatç l k, çev. Berna Ülner (Mstanbul: Metis Yay nlar , 1999); Enid Hill
“Orientalism and Liberal Legalism”, Review of Middle East Studies 2 (London: Ithaca Press,
1976), 57-70; Wael B. Hallaq’ n pek çok yaz s yan nda özellikle Ru iki makale: “The Use and
Abuse of Evidence: The Question of Provincial Influences on Early Islamic Law”, Journal of
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ram kabaca Bat l lar n Bat d R toplumlar ve kültürleri (Müslümanlar nki de
dahil) akademik çal Rmaya ve araRt rmaya konu edinmeleri Reklinde tan mlayabiliriz.2 Oryantalist çal Rmalar n, 19. yüzy lda Bat l Güçlerin DoUu ve Afrika
topraklar nda giriRtikleri sömürge faaliyetleriyle büyük ölçüde ayn dönemde
baRlamas , bu çal Rmalar doUal olarak itham alt nda b rakm Rt r. Özellikle geçen
yüzy l n ikinci yar s ndan sonra bütün dünyada ilmi ve fikri çevrelerde yükselen
sömürge karR t edebiyat, bugün art k anti-Oryantalist bir literatürden söz etmemizi mümkün k lacak Rekilde Oryantalizm çal Rmalar na da yans m R durumdad r. Bu tart Rman n teorik boyutunun, daha çok Bat akademi ve düRünce
çevrelerinin özellikle sosyal bilimlerin varsay mlar na iliRkin yapt klar paradigma içi tart Rmalar n bir uzant s olduUu bilinmektedir.3 Bununla birlikte Oryantalizm üzerindeki bu teorik tart Rmalar Mslâm dünyas nda ve ülkemizde bazen
saUl kl bir biçimde yans m R olsa bile,4 genellikle bu teorik kökeninden kopart larak daha çok sömürge karR t (ya da Bat karR t ) duygular n beslediUi önyarg l
bir tutumun tezahürü olarak gündeme gelmiRtir. Bu önyarg lar n bir neticesinde
de ülkemizde ve Mslâm dünyas nda oryantalizm konulu yap lm R dini-ilmi çal Rmalar n büyük çoUunluUu konuya savunmac reflekslerle yaklaRmakta ve genellikle de maddi verilere ve bu verilerin bilimsel bir tahliline dayanmaktan çok,
önceden belirlenmiR fikir ve kanaatleri okuyucuya sunmaktad r. Bu yaz da, zaten toplumumuzda ve akademik dünyada yayg n olan Oryantalizm’e dönük
önyarg lar aRmaya çal Rarak Oryantalist edebiyattan olumlu anlamda yararlanman n mümkün olup olmad U sorusunun yönlendirdiUi bir bak R aç s yla, Bat l lar n Mslâm hukukunun mahiyetine ve kökenine dair gözlemlerinin k sa ve genel
bir tarihsel incelemesi yap lacakt r. Önce Mslâm hukukunun mahiyetine dair
tart Rmalar n bir anlat s n vereceUiz. Daha sonra da bu mahiyet meselesiyle
yak ndan iliRkili olduUunu düRündüUümüz Mslâm hukukunun tarihsel ve teorik
arka plan na iliRkin oryantalist edebiyat n bir deUerlendirmesini sunacaU z. Her
bölümün sonunda söz konusu iki konuyla ilgili baz gözlemler ve yorumlara da
the American Oriental Society, 110 (1989), 79-91; “Usul al-Fiqh: Beyond Tadition”, Journal of
Islamic Studies, 3 (1992), 172-202 (her iki makale de yazar n Law and Legal Theory in
Classical and Medieval Islam: [Variorum, 1995] isimli derlemesinde tekrar bas lm Rt r; ve
John Strawson “Encountering Islamic Law”, University of East London, Occasional Papers
Series in the Web (Internet adresi: http://www.uel.ac.uk/law/research/jsrps.html).
2
Bu tan m bir yönüyle efrad n cami aUyar na mani olmay hedeflememekte öte yandan da
Said sonras oryantalist edebiyatta ortaya ç kan yeni yaklaR mlar da kapsamas bak m ndan
böyle bir ihtimali de tamamen devre d R b rakmamaktad r. Ayr ca Hilmi Yavuz’un deUiRik
yaz lar nda üzerinde durduUu (bkz. aRaU da not 4), özellikle Said öncesi “oryantalizm”in
kendisini Müslüman olarak gören biri taraf ndan da yap labileceUi göz önünde bulundurulduUunda, bu yaz “ bilimsel-akademik doUu (Mslâm) çal Rmas ” anlam nda oryantalizm kavram n kullanmaktad r.
3
Mesela E. Said’in çal Rmas nda Michel Foucault’nun etkisi bilinen bir gerçektir, bkz. Said,
arkiyatç l k, 13 vd.
4
Himi Yavuz’un yapt U eleRtiriler buna güzel bir örnektir; örnek olarak bkz. Modernle+me,
Oryantalizm ve -slâm (Mstanbul: Boyut Kitaplar , 1998).
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yer verileceUiz.
Mlk f k h çal Rmalar ndan günümüze kadar oryantalist söylemde sürekli
tart R lan bir konu f kh n mahiyeti meselesidir; o bir “hukuk sistemi” mi yoksa
bir “vazifeler bilimi (deontology)” midir? Bir hukuk sistemi olarak görenler için
Mslâm hukuku, Müslüman toplumun yaRayan (mevzu/pozitif) hukukuna iRaret
eder ve doUas gereUi hukuk toplumsal olan (sosyolojik) yans tt U için de Mslâm
hukukunun deUiRmezliUinden söz etmek kendi içinde çeliRkili bir ifadedir. DiUer
yandan Mslâm hukukunu vazifeler doktrini olarak gören yaklaR m, Allah’ n nüfuz
edilemez iradesinin bir ifadesi olarak (teolojik) Mslâm’ n kutsal hukukunu asl nda inananlar n hayat na hükmeden zaman ve mekan üstü kurallar bütünü olarak tan mlamaktad rlar. Bu ikinci yaklaR m, Mslâm hukukunun realiteden kopuk
idealist niteliUine dikkat çekmekte ve onun asl nda modern hukuklar n bir özelliUi olan toplumdaki anlaRmazl klara pratik çözümler üretme iRlevinin olamayacaU n iddia etmektedirler. Birinci tavr n oryantalistler aras nda baRlang çta
yayg n kanaat olduUu anlaR lmaktad r. Günümüze doUru gelindiUinde ise ikinci
kanaatin de kendisine hiç de az msanamayacak bir taraftar kitlesi bulduUunu
görüyoruz. Birinci yaklaR mdan ikinci yaklaR ma geçiR, asl nda genel oryantalist
söylemdeki bir deUiRime de iRaret etmektedir. 19. yüzy l modernist-pozitivistmedenileRtirici ve bu nedenle de sömürgeciliUi bat -d R toplumlar ayd nlatma
misyonu olarak tan mlayan zihin dünyas ndan bugün tek bir rasyonalite ve
moderniteden söz edilemeyeceUini, aksine farkl kültür ve medeniliklerden bahsedilmesi gerektiUini söyleyen postmodernist zihin dünyas na geçildiUi söylenmektedir. Bu okuma biçiminde, doUru olsun olmas n, Mslâm hukukunun mahiyetine ve dolays yla idealizm-realizm (teori-pratik) gerilimine iliRkin yap lan deUerlendirmelerde, sözü edilen türden bir dönüRümü müRahede etmekteyiz.
Bat l lar n f k h sahas na ilgileri bilimsel anlamda 19. yüzy lda baRlam Rt r.
Mngiliz ve Frans z sömürge idareleri alt nda yaRayan Müslümanlar n hukuki
sorunlar n n çözümlenmesi kapsam nda5 baRlayan bu ilgi daha sonra oryantalizmin doUuRuyla birlikte sadece hukuki bak R aç s ndan deUil ayn zamanda
Müslüman toplumun dini, sosyal, siyasi, vs. kültürünü inceleme yönünde de
geliRmiRtir. Mlk izlenimler f kh , Bat l lar n Mslâm’la ilgili kliRe ön-yarg lar yla
koRut bir biçimde az geliRmiR toplumun yetersiz, kaba ve rasyonellikten uzak
kurallar olarak görme Reklinde olmuRtur. 19. yüzy lda yaRayan Hollandal oryantalist Christian Snouck Hurgronje (1856-1936) genellikle ilk Bat l Mslâm
hukuku uzman olarak görülür.6 Kendisi Hollanda sömürgesi olan baz Mslâm
5

Stephen R. Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry, (London: I. B. Tauris &
Co Ltd, 1995, gözden geçirilmiR bask , 1995), 209-210.
6
A.g.e., 209; Baber Johansen, Contincency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the
Muslim Fiqh (Leiden: Brill, 1998), 43. Oüphesiz Bat l lar n Mslâm’a ve onun kurumlar na ilgisinin tarihi çok daha eskilere götürülebilir, ancak Bat l bilim adamlar , önceki çal Rmalarda
kat Hristiyan bak R aç s n n hakim olduUunu, tüm diUer yabanc kültürlere olduUu gibi Ms-
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ülkelerindeki mahkemeler ve hukuk sistemleri üzerine gözlemler yapmas na
raUmen, Hurgronje f kh bir “hukuk sistemi” olarak deUil de “vazifeler ilmi (deontoloji)” olarak tan mlam Rt r.7 F kh , modern hukuk düRüncesindeki kiRi haklar n n korunmas anlam nda bir hukuk sistemi olarak görmeyen Hurgronje,
tersine f kh Müslüman’ n Allah’a karR vazifelerinin bir bütünü olarak nitelendirir.8 Bu nedenle o, f kh n aile, miras ve vak f alanlar d R nda s n rl bir uygulamaya sahip olduUunu iddia etmekteydi.9 Bugün Hurgronje’yi bu Rekilde düRünmeye iten sebepler aras nda 19.yy’ n sonu ve 20. yy’ n baR nda Bat ’da hakim
baz düRünce ve genel kabullerin olduUunu biliyoruz.10 Buna göre Bat medeniyeti özgün, benzeri olmayan bir medeniyettir ve Bat d R toplumlar n Bat l
kurumlara b rak n denk olmas n benzer kurumlar bile üretmesinden söz edilemez. Ancak onun bu kanaate ulaRmas n n tek nedeninin, bu ön yarg olduUunu
söylemek de meseleyi basite indirgemek olur.
F kha yönelik bu akademik ilgi Hurgronje’den sonra artarak devam etmiRtir. BaRlang c ndan bu yana bu akademik çal Rmalar, genelde yöntem olarak
Yunan ve Latin Klasiklerini çal Rmak amac yla geliRtirilmiR olan filolojik yöntemle tarihsel tenkit yöntemini benimsemiRlerdir.11 Sami diller uzman olan
Musevi as ll Macar oryantalist Ignaz Goldziher’le birlikte Mslâm çal Rmalar
daha geniR bir perspektife kavuRmuRtur. Mslâmi klasik metinleri çal Rarak
Goldziher genelde Mslâm’ n, özelde ise Mslâm hukukunun kaynaklar n n s hhati
(otantisitesi) meselesiyle ilgilenmiRtir. Onun hadis ve ilk dönem Mslâm hukuk
tarihi üzerine yapt U çal Rmalar halefleri üzerinde çok etkili olmuRtur. Her ne
kadar o, f kh n “vazifeler bilimi (Pflichtenlehre)” olarak tan mlanmas nda
Hurgronje ile ayn düRünceyi paylaR yor olsa da f kh n modern “hukuk sistemi”ne paralelliUini kabul etmektedir.12
lâm’a da tarafs z-seküler-bilimsel bakma çabas n n akademide baRlad U n kabul ederler ki,
ben de bu çal Rmada onlar n bu kabulünü hareket noktas olarak ald m. Gerçekten de H ristiyan bak R aç s diUer dinleri “sap k inan Rlar” olarak gördüUü için “tarafs z” bakmay imkans z k lmaktayd ; buna karR l k seküler-akademik bak R aç s teorik olarak bütün dinlere uzak
durmay hedeflemektedir. Ancak bunu söylemekle akademik bak R aç s n n tam anlam yla
“tarafs z” olduUunu iddia etmiyoruz, sadece H ristiyan bak R aç s n n tarafs z olma kayg s n
en az ndan teoride taR mad U n söylemiR oluyoruz.
7
C. Snouck Hurgronje, “De La Nature du droit Musulman”, G.-H. Bousquet ve J. Schacht
taraf ndan haz rlanan Selected Works of C. Snouck Hurgronje (Leiden: Brill, 1957), 261;
Johansen, Contingency, 43-45; Humphreys, History, 209.
8
Johansen, Contingency, 43.
9
C. Hurgronje, “Le Droit Musulman”, G.-H. Bousquet ve J. Schacht, Selected Works of C.
Snouck Hurgronje, 231.
10
Johasen, Contingency, 43-44.
11
Edward Said, Orientalism, 22, 123-148; Baber Johansen, “Politics, Paradigms and the
Progress of Oriental Studies: the German Oriental Studies (Deutsche Morgenlärdische
Gesselschaft) 1845-1989”, MARS: Le Monde Arabe dans la Recherche Scientifique. The Arab
World in Scientific Research. Al-`Alam al-`Arabi fi 'l-Bahth al-`Ilmi, 4 (1994), 81-83.
12
Johansen, Contingency, 45.
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F kh n modern anlamda hukuktan farkl bir Rey olduUu gözlemi, onun
sosyolojik olarak okunmas n imkans z m k lmaktad r? BaRka bir ifadeyle f k h
modern hukukun iRlevini yerine getirmemekte midir? Bu ve benzeri türden
sorular 20. yüzy l n ilk yar s nda Bat ’da yap lan f k h araRt rmalar nda s kça
sorulmuRtur. Bir taraftan “modern” duruma uyum saUlama giriRimleri Mslâm
f kh na yeni bir bak R Müslümanlar aç s ndan gerekli k larken, diUer taraftan da
modern Bat bilgi geleneUi içinde farkl kültürlerin iRgal ettikleri yerin belirlenmesi çabalar bu türden sorulara verilen cevaplar yönlendirmiRtir. Almanya’dan
iki önemli ismin, ünlü sosyolog Max Weber ve ünlü oryantalist Joseph
Schacht’ n, Mslâm hukukuna dair düRünceleri bu baUlamda sonraki araRt rmalar
Rekillendirmesi aç s ndan üzerinde durulmaya deUerdir.
Musevi as ll ünlü oryantalist Joseph Schacht, f kh n vazifeler ilmi olduUu
fikrini büyük ölçüde benimsiyor olsa da f k htan bir hukuk sistemi ç kar labileceUini iddia ederek haleflerinden devrald U miras bir ad m daha ileri götürmüRtür. Mesela, Schacht 1964 y l nda yay nlanan f k h bilimine giriR mahiyetinde yazd U esere: “Mslâm Hukukuna GiriR” ad n vermiRtir.13 Burada o, f kh n her
ne kadar hukuktan öte bir Rey olduUunu söylese de klasik f k h malzemesinde
“hukuka ait olan” bir alan n baR ndan beri varl U n koruduUunu iddia etmiRtir.
Ancak Schacht’ n f k htan bir hukuk sistemi ç kar labileceUi yönündeki bu cesur
düRüncesi Max Weber’in hukuk sosyolojisine dair geliRtirdiUi fikirlerle büyük
ölçüde s n rlanm Rt r; bu yüzden, Schacht’ n daha iyi anlaR lmas için önce Max
Weber’in hukuk sistemleri tasnifine bir göz atmak gerekmektedir.
Weber ve Kutsal Hukuk. Max Weber’e göre hukuk sistemleri kutsal ve
rasyonel olarak ikiye ayr l r.14 Kutsal hukuk ad alt nda o Yahudi, OrtaçaU Kilise
Hukuku, Mslâm Hukuku ve Hindu Hukuku’nu, baRka bir ifadeyle k saca din
adamlar nca kontrol edilen ve uygulanan hukuk sistemlerine yer verir. Bütün
Weber Rarihlerinin üzerinde ittifak ettiUi gibi Weber’in bat d R toplumlarla
ilgilenmesinin ard nda onun modern rasyonel bat medeniyetini aç klama amac
yatmaktad r.15 BaRka bir ifadeyle o kutsal hukuk sistemlerine sahip olan medeniyetlerin neden modernleRemedikleri sorusunu sorarken onlar n Bat rasyonel-

13

Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford University Press, 1964).
Weber bu görüRlerini Ru eserinde dile getirmiRtir: Economy and Society: An Outline of
Interpretive Sociology (Almanca orj. ismi: Wirtschaft und Gesselschaft), Mngilizce çevirisini
haz rlayanlar: Guenther Roth ve Claus Wittich, (Berkeley: University of California Press,
1978). Ayr ca bkz. Bryan Turner, Weber and Islam: A Critical Study (London: Routledge and
Kegan Paul, 1974), 7. Bölüm (Türkçe çev. Yasin Aktay, Max Weber ve -slâm [Ankara Vadi
Yay nlar , 1992]; Johansen, Contingency, 46-51; Patricia Crone, “Weber, Islamic Law, and the
Rise of Capitalism”, Toby E. Huff and Wolfgang Schluchter, Max Weber and Islam (New
Jersey: Transaction Publishers, 1999), 247-272; Reinhard Bendix, Max Weber: An Intellecual
Portrait, 2. edisyon, (London: University of California Press, 1977), 12. Bölüm, 385-416.
15
Bendix, Max Weber, 388-389; Johansen, Contingency, 47-48, 51; Turner, Weber, 1. Bölüm ve
107-110.
14
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leRmesiyle köklü bir tezat oluRturduklar n varsay yordu. Her Reyin ötesinde
Weber zaten DoUu ile Bat aras nda temel farkl l klar olduUuna inan yordu.16
Weber’in “kutsal hukuk” kategorisi bir anlamda bat d R dini hukuk
normlar n (f k h da dahil) teoloji ile sosyoloji aras nda bir ara kategori olarak
görerek modern-seküler hukuka geçiRte ona bir basamak iRlevi yüklemektedir.
Zaten Kutsal hukukun ay r c özellikleri aras nda Weber’in üzerinde durduUu
önemli bir nokta da bu hukuklarda hukukun vahye/ilhama baUlanmas d r. O
Röyle diyor:
Teorik aç dan hukuk ve onun geliRme usulü Ru aRamalardan geçmiR kabul
edilebilir: birincisi, “hukuk peygamberleri” arac l U yla karizmatik hukuki vahiy;
ikincisi, hukuk adamlar vas tas yla hukukun tecrübi olarak yarat lmas ; üçüncüsü, hukukun teokratik veya seküler güçlerce uygulanmas ; ve nihayet dördüncü
aRama, hukuk eUitimini bilgili ve biçimsel olarak mant kl bir biçimde elde etmiR
kiRiler taraf ndan hukukun sistematik olarak ele al nmas ve yarg sisteminin
profesyonel olarak yönetilmesi.17
Weber son aRamay her zaman olduUu gibi Bat ’n n geldiUi ideal aRama
olarak görmekte ve diUer “geleneksel” sistemlerin bu aRamalar gerektiUi Rekilde tamamlayamad klar n ima etmektedir. Hurgronje’nin f kh n teolojik karakterine dair söyledikleri, Weber’in “kutsal hukuk” kavram ndaki “kutsal”a karR l k gelmektedir. Buna göre f k h/kutsal hukuk donuktur (Mslâmi literatürde
“ictihat kap s kapanm Rt r18”), “gerçek” anlamda rasyonalite içermez ve sadece
aile, miras ve vak f gibi dinle baUlant l alanlarda uygulanma Rans na sahiptir.19
Onun en önemli, yani Kitab ve Sünnetten de önce gelen, kaynaU icmad r20 (Burada Hurgronje’nin de icmay Mslâm hukukunun en önemli esas olarak gördüUünü hat rlatmakta yarar var21). BaRka bir ifadeyle Weber’deki hukukun kutsal
yönüne yap lan vurgu, onun pratikten kopuk olmas anlam na gelmektedir.22

16

Bendix, Max Weber, s.68-69,369, 388; Turner, Weber, 14-16, 77-81,108, 112.
Max Weber, Economy and Society, II, 882 (quoted in Bendix, Max Weber, 391; and Turner,
Weber, 110).
18
Weber içtihat kap s n n 7-8/13-14. yüzy llardan dan itibaren kapand U n söylüyor, bkz.
Economy and Society, 819.
19
A.g.e., 815.
20
Weber, Economy and Society, II, 820 ; Johansen, Contingency, 48.
21
C. Hurgronje, “Islam”, G.-H. Bousquet ve J. Schacht, Selected Works of C. Snouck
Hurgronje, 57; a.y. “The ‘Foundations’ of Islamic Law”, a.g.e, 275-276; Turner, Weber, 114115.
22
Weber, Economy and Society, 819-820; Johansen, Contingency, 48-49.
17

*

&

2

.

;

=

Hukuki akliliUe (rasyonalite) gelince,23 burada Weber’in iki aklilik aras ndaki ayr m önemlidir: maddi aklilik (substantive rationality) ve biçimsel aklilik
(formal rationality). Weber’in idealindeki akliliUi temsil etmesi aç s ndan önce
biçimsel akliliUin ne olduUunu ortaya koymam z onun z dd n oluRturan maddi
akliliUin de anlaR lmas na katk da bulunacakt r. Bunun tersi de doUrudur ki,
Weber’in yapmak istediUi de asl nda budur; yani kutsal hukukun ay r c özelliUi
olan maddi akliliUin tan mlanmas yoluyla modern hukukun biçimsel akliliUine
R k tutmak. Weber’e göre kutsal hukuk belirli oranda bir aklilik geliRtirebilir,
ama bu modern bat hukukunda ortaya ç kan biçimsel aklilikten baRka bir Reydir.24 Modern seküler ve rasyonel bat l hukuk sistemlerinin bir özelliUi olan
biçimsel aklilik, usul hukukunun önceden belirlenmiR teorik kurallara göre hareket etmesi ve ahlak, yarar vs. gibi mülahazalar yarg lama sürecine katmamas
anlam na gelir.25 P. Crone’un da iRaret ettiUi gibi Weber sanki mekanik bir hukuk iRleyiRi kurgulamaktad r; ona göre hakim hukuku uygularken adeta genel
prensipleri özel durumlara uygulayan salt bir arac durumundad r ve bu sürece
kendisinden hiç bir Rey katmamaktad r.26 Weber’e göre bu biçimsel aklilik, bir
hukuk sisteminin kutsal geleneklerin bir özelliUi olan meseleci (kazuistik) hukuk aRamas ndan geçerek genel kurallar ve kavramlar n hakim olduUu “mant ki
aklileRme” ad n verdiUi modern rasyonel hukuk aRamas na ulaRmas yla mümkün olmaktad r. Bat ’da hukukun teorik normlar ve ilkeler olarak formüle edilebilmesi hukukun “vahye” dayal “bulunmas /keRfedilmesi” gereken bir olgu
olduUu Reklindeki önceki anlay R terk eden seküler hukuk eUitimi alm R bir hukukçular s n f n n ortaya ç kmas yla mümkün olmuRtur.27 Bu hukukçular hukuku, soyut kurallar bütünü olarak formüle etmiR ve bu da neredeyse mümkün
olabilecek her türlü hukuki olay n çözümünü ihtiva eden bir nevi “boRluk”
içermeyen bir sistem oluRturmuRtur.28
Böylece kutsal hukukun adalet anlay R nda hakimin her durum için yeniden ictihat ettiUi (hukuku her durumda yeniden “bulduUu”) varsay l r. Bu özellik Weber’in ictihat kap s n n kutsal hukuklarda zorunlu olarak kapand U iddias yla çeliRiyor görünse de asl nda durum öyle deUildir; çünkü bu ikinci nokta
Weber’in kutsal hukukun devlet otoritesiyle olan iliRkisi üzerinde yapt U diUer
bir deUerlendirmeden kaynaklanmaktad r. Buna göre patrimonial/ataerkil ya da
sultani yönetim modeli DoUu’da hukukun keyfi olarak kullan lmas n gerekli
23

Weber, Economy and Society, 809-838 ve 880-900; Weber’in hukuk sosyolojisinde çok
önemli bir yer iRgal eden aklilik meselesi asl nda oldukça karmaR k bir konudur; deUiRik yorumlar için bkz., Bendix, Max Weber, özllikle 398-400; Turner, Weber, özellikle 108-110;
Johansen, Contingency, 48-51; Crone, “Weber and Islamic Law”, 248-251.
24
Johansen, Contingency, 49-50;
25
Johansen, Contingency, 50; Weber hukuki biçimselliUi “teknik olarak iRleyen bir nevi akli
bir makine” olarak adland r yor, bkz. Economy and Society, 811.
26
Patricia Crone, “Weber and Islamic Law, 251-253.
27
Weber, Economy and Society, 784-808; Bendix, Max Weber, 407-416.
28
Crone, “Weber and Islamic Law, 253.
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k lmaktad r.29 Bunun anlam ise kutsal hukuk geleneUinde yarg lama sürecinin
biçimsel hukuk kurallar d R nda baRka mülahazalar göz önünde bulundurmas d r ki iRte kutsal hukukta farkl türden bir aklilik (maddi aklilik, ahlaki-dini adalet ve siyasi uygunluk aray R ) oluRmas na bu neden olmuRtur. BaRka bir ifadeyle
yöneticilerin keyfi uygulamalar na dayanak oluRturmak amac yla biçimselliUe
geçit verilmeyerek hukukun d Rardan müdahaleye aç k olmas temin edilmiRtir;
iRte hukukun her durum için yeniden keRfinden Weber’in anlad U budur; yoksa
kutsal hukuklarda içtihat asla anlaml bir rol oynayamaz.30 Bu hukuk sistemlerinde ahlaki tavsiyelerle hukuki emirler iç içe geçmiR ve biçimsel olmayan bir
hukuk sistemi ortaya ç km Rt r.31 Weber’e göre Bat d R geleneksel hukuk sistemlerinde adalet mekanizmas n n belirli bir keyfilik arz etmesi asl nda bu toplumlardaki siyasi yap n n zorunlu bir sonucudur. Çünkü ona göre, DoUu toplumlar ndaki patrimonyal-despotik yönetim gerektiUinde hukuka müdahale
edebilmek için belirli bir keyfiliUi zorunlu k lmaktayd .32 Weber’in iRte bu keyfi
adalet sistemini tan mlamak için bulduUu sözcük kad kelimesinden türemiR
olan “khadi-justice”tir.33 Ona göre khadi-justice (kad adaleti) kutsal hukuklar n
adalet anlay R n n genel ad d r. Weber’in etkisiyle bu kavram yarg c n keyfi davranmas anlam nda bugün negatif bir çaUr R m içermektedir. Sonuç olarak,
Weber için kutsal hukukun biçimsel rasyonalite geliRtirememiR olmas onu deUiRmez/pratikten kopuk hale getirmiRtir.
Son olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta, Weber’in Mslâm hukukuna/kutsal hukuka ilgisi, Johansen’in de dediUi gibi, onun evrensel tarih modelinde önemli bir yer tutan modern seküler-rasyonel hukuku aç klama baUlam ndad r. Yoksa o, Mslâm hukukunda akliliUin ne Rekilde geliRtiUi vs. türünden sorularla ilgilenmemektedir. Weberyen kutsal hukuk kavram n Mslâm hukukuna
uygulayan J. Schacht olmuRtur.
Schacht ve slâm Hukukunun Evrimi: Sami dilleri ve Arapça uzman 34
Musevi as ll Alman Joseph Schacht’ n Mslâm araRt rmalar sahas nda, t ptan
hukuka, teolojiden tarihe uzanan, çok geniR bir ilgi alan 35 vard . Ancak, en fazla
Mslâm hukukuyla ilgilendi ve bu alandaki çal Rmalar yla meRhur oldu. Hatta 20.
yüzy lda Bat daki Mslâm hukuku çal Rmalar na damgas n vurduUunu ve fikirlerinin bugün bile oryantalist çevrelerde etkili olduUunu söylemek hiç de abart

29

Turner, Weber, 5. Bölüm (“Patrimonialism and Charismatic Succession”) ve 109-112.
Weber, Economy and Society, 821.
31
Weber, Economy and Society, 810.
32
Bendix, Max Weber, 400; Turner, Weber, 5. Bölüm (“Patrimonialism and charismatic
Succession”).
33
Weber, Economy and Society, 976-978; yine bkz., Turner, Weber, 109-112; Johansen,
Contingency, 49.
34
Aharon Layish, “Notes on Joseph Schacht’s Contribution to the study of Islamic law”,
British Society for Middle Eastern Studies Bulletin, 9 (2) (1982) 132.
35
A.g.e., 1342.
30
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deUildir.36 Schacht, hukuk alan nda özellikle hukukun kökenleri ve erken dönem geliRimi, Mslâm hukukunun mahiyeti ve Mslâm dünyas ndaki modern hukuk
reformlar nda Mslâm hukukunun etkisi üzerinde çal Rmalar yapm Rt r. Mslâm
hukukunun mahiyeti ve erken dönem tarihine dair yapt klar onun en çok ilgi
uyand ran ve kendisinden sonra gelen araRt rmac lar etkileyen çal Rmalar olmuRtur. Bu iki alandaki çal Rmalar Bat da Mslâm hukuku araRt rmalar n n abideleri aras nda say lan iki eser ortaya ç karm Rt r: Origins of Muhammadan
Jurisprudence37 (Muhammedi Hukuk Biliminin Kökenleri) ve An Introduction to
Islamic Law38 (-slâm Hukukuna Giri+). Birinci eser Schacht’ n Mslâm hukukunun
erken dönem geliRimini incelemekte ve geleneksel Müslüman anlat s ndan radikal olarak farkl laRan bir resim ortaya koymaktad r. Yaz m z n ikinci bölümünde ele alacaU m z Mslâm hukukunun kökeni meselesi çerçevesinde bu konuya deUineceUimiz için onun bu kitapta ortaya koyduUu fikirlere burada k saca
iRaret edelim. Schacht’a göre Mslâm hukuku bir sistem olarak ancak hicri birinci
yüzy l n sonu ve ikinci yüzy l n baR nda39 ve Medine’de deUil Kufe’de (Irak’ta)
ortaya ç km Rt r;40 Oafii klasik Mslâm hukuk teorisinin mimar d r;41 hukuki/f khi
hadislerin büyük bölümü sahih deUildir ve bunlar hadisçiler taraf ndan ikinci
yüzy l n yar s ndan itibaren “dolaR ma” sokulmuRtur.42 Goldziher’in hadis alan ndaki çal Rmalar ndan büyük ölçüde ilham alan J. Schacht bu iddias n bir
yandan isnadda mevcut olan delilleri diUer yandan da hukuki vecizelerin (külli
hukuk kurallar n n) bize sunduUu ipuçlar n ortaya ç karan bir yöntemle temellendirmiRtir. Buna göre mesela o, isnadda yer alan “müRterek ravilerin
(common transmitters)” varl U na dikkat çekerek bu ravilerin hadislerin uydurulmas ndan sorumlu kiRiler olduklar n ileri sürmüRtür.43 Hukuk vecizelerinin
de daha sonra Peygambere ve sahabilere hadis olarak nisbet edildiUini iddia
etmiRtir.44 Hadislerin sahih olup olmamas hususunda en güvendiUi kriter ise,
argumentio e silentio diye bilinen Ru yöntemdir: “EUer daha sonraki kaynaklarda
hadis olarak geçen bir söz erken devirdeki belirli bir hukuki tart Rmada taraflar36

David Powers, Studies in Qur’an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of
Inheritance (Berkeley: University of California Press, 1986), 1; Aharon Layish, “Notes on
Joseph Schacht”, 138.
37
Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford University Press,
1950).
38
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: University Press, 1964); Tür. Çev.
Abdülkadir Oener ve Mehmet DaU, -slâm Hukukuna Giri+ (Ankara: Mlahiyat Fakültesi Yay nlar , 1982).
39
Schacht, “Pre-Islamic Bacground and Early Development of Jurisprudence”, Majid
Khadduri ve Herbert J. Liebesny (eds.), Law in the Middle East, I (Origin and Development
of Islamic Law), 39.
40
Schacht, Introduction, 29; a.y., Origins, 223.
41
Schacht, Origins, 1.
42
A.g.e., 138-139 ve genel olarak II. K s m (Part II).
43
A.g.e., 171-175.
44
A.g.e., 6. Bölüm.
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ca kullan lm yorsa o hadisin sonradan uydurma olduUuna hükmedilir.”45 EUer
böyle bir hadis mevcut olsayd taraflardan birinin mutlaka onu delil olarak ileri
sürmesi beklenirdi.
Schacht’ n Mslâm hukukunun baRlang c n belirtilen bu geç tarihe götürmesinin alt nda yatan nedenlerden biri de f kh n mahiyetine dair gözlemleridir.
Bu konuda yazd klar n 1964 y l nda yay nlad U An Introduction to Islamic Law
isimli eserinde derli toplu bir Rekilde vermiRtir. Ona göre Mslâm hukuku, ibadet
ve baz aile ve miras vs. gibi alanlarda Mslâm’ n iç geliRimine baUlansa bile asl nda bu hukuk, sistem olarak ne Kur’an’a ne de ilk nesil Müslümanlar n Kur’an’
yorumlamalar na dayan r. Aksine bu hukuk, sistem olarak h. birinci yüzy l baRlar nda ortaya ç kan Mbrahim an-Nahaî gibi “dindar uzmanlar” n46 dini kategorileri (ahkâm ) fethedilmiR topraklardaki mevcut Mslâm öncesi hukuki verilere
sistematik olarak uygulamas n n bir neticesidir (Islamization = MslâmileRtirme).
BaRka bir ifadeyle Schacht, f kh n büyük ölçüde Irak çevresindeki hukuk geleneklerini özümsediUini göstermeye çal Rm Rt r.47 Bu yüzden o, f kh n içinde bir
‘hukuki’ alan n alttan alta hep varl U n sürdürdüUünü söyler; daha aç k bir ifadeyle dini-ahlaki olanla hukuki olan n birbirine kar Rt U bu sistemde bu ikisinin
birbirinden kolayca ayr Rt r labilmesinin nedeni onlar n farkl kökenlere sahip
olmas d r. Hukuki olan seküler Irak medeniyetlerinin miras na, dini-ahlaki olan
ise Mslâmi mirasa (tabii ki H ristiyan ve büyük ölçüde Yahudi etkisindeki bir
miras) dayanmaktad r.48 Schacht dini olmayan hukuk hammaddesinin MslâmileRtirme sonras nda bile hukuki niteliUini koruyabildiUini ve f k h içinden modern
anlamda bir hukuk sisteminin ç kar labileceUini kabul etmektedir:
Bu terim (Mslâm hukuku), gerçekten de Mslâm hukukunun hukuki olmayan
unsurlarla kar Rm R bir dini vazifeler sisteminin bir parças olduUu unutulmamak
kayd yla kullan lmas uygundur. Ancak her ne kadar dini vecibeler sistemine
eklemlenmiR olsa da hukuk malzemesi tamam yla sindirilmiR, hukuki iliRkiler
bütünüyle dini ve ahlaki vecibeler terimlerine indirgenmiR ya da onlarla ifade
edilmiR deUildir; hukuk sahas kendi teknik karakterini korumuR ve hukuki ak l
yürütme kendi geliRme çizgisini takip etmiRtir. Helal/haram ile sahih/bat l kavramlar n n büyük ölçüde ayn uzant da olmas bu ikinci çiftin kendileriyle yak ndan iliRkili hukuki sonuç kavram yla birlikte sistemle uyumlu hale gelmesi
saUlanm Rt r. Böylece saf dini alanla saf hukuki alan aras nda ayr m ortaya ç km Rt r ki bu da bizim hukuki malzeme için Mslâm hukuku terimini kullanmam z
hakl k lmaktad r. Bu hukuki malzeme Mslâm dini vecibeler sistemine eklemlendiUi için ya maddi ya da biçimsel olarak ama her halükarda oldukça derin bir
deUiRime uUram Rt r. Bu hukuki malzemenin Mslâm hukuku olmas sadece ken45

A.g.e., 141 vd.
Introduction, 26-27.
47
J. Schacht, “Islamic Religious Law”, Joseph Schacht ve C. E. Bosworth (eds.), The Legacy
of Islam (London: Oxford University Press, 1974), 393.
48
Schacht, Introduction, 15, 20-21,
46
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disine dahil edilen dini veya ahlaki türden mülahazalar nedeniyle deUil, belki de
onlar n Müslümanlar n dini vecibelerinin bir parças olarak daha karmaR k bir
süreçle düzenlenmiR ve sistematikleRtirilmiR olmalar ndan kaynaklanmaktad r.
Hukuki malzemeyle onun biçimsel düzenlenmesi ilkesi aras nda bir tezat bu
yüzden kalm Rt r.49
Mslâm hukukunun ham maddesini oluRturduUunu söylediUi hukuki veri
Yahudi, Roma ve H ristiyan kadim hukuk gelenekleriyle bunlar n Emevi ve
Abbasi uyarlamalar ndan oluRmaktad r.50 Bu kadim geleneklerin mevcut bilgisi
sonradan Kur’an ve hadislerin süzgecinden geçirilerek dini bir karaktere bürünmüRtür. Hadislerin sonradan uydurulduUunu iddia etmesinin nedeni de onlar n bu MslâmileRtirme sürecinde kullan lm R olduUuna inanmas d r. Bu görüRler
genel hatlar yla oryantalistler taraf ndan uzun süre benimsenmiR ve Bat da Mslâm hukuku çal Rmalar n n temellerini teRkil etmiRtir. ARaU da bunlar n ayr nt lar na deUineceUimiz için Rimdi mahiyet meselesine tekrar dönebiliriz.
GörüldüUü gibi Schacht, Hurgronje ve Weber’den daha ileri düzeydeki Mslâmi metinlere olan hakimiyeti sayesinde iki selefinin ortaya koyduUu fikirleri
daha sistematik ve ilmi bir temele oturtmaya çal Rm Rt r. Ancak onu yönlendiren
ana fikir Weber’in hukuk sosyolojisi sahas nda ortaya koyduUu teorilerdir.51
Öncelikle Schacht f kh n bir vecibeler sistemi olduUunun alt n çizer ki, bu f kh n dini karakterinin bir sonucudur. Kur’an ve Peygamber bir hukuk sistemi
ortaya koymaktan çok inananlar n davran Rlar n n uhrevi sonuçlar yla ilgilenmiRlerdir.52 Bu yüzden f k hta deontolojik ya da teolojik özellikler göze çarpmaktad r. Mkinci aRamada o, f kh n Weber’in kutsal hukuk dediUi kategoriye
dahil olduUunu vurgular. Weber’de kutsal hukuk din adamlar nca yönlendirilen
hukuk olarak tan mland U hat rland U nda Schacht’ n tezi daha iyi anlaR l r. Ona
göre f k h, tipik bir kutsal hukuk karakteri taR maktad r.53 O, tam manas yla bir
hukukçular hukukudur54 ve s n rl bir uygulama alan na sahiptir. En etkin uyguland U alan aile, miras, vak f hukukudur. En zay f kald U veya hiç etkili olmad U alanlar ise ceza, vergi, anayasa ve savaR hukukudur, buna karR l k akit ve yü49

A.g.e. 200-201.
Schacht’ n Introduction’ n n ilk ana bölümü (“Historical Section”) hukukun tarihsel arka
plan ve geliRimini ortaya koymaya çal Rmaktad r; ayr ca bkz., a.y., “Pre-Islamic Bacground
and Early Development of Jurisprudence”, Majid Khadduri ve Herbert J. Liebesny (eds.),
Law in the Middle East, I (Origin and Development of Islamic Law), 28-56.
51
Hatta onun hukuk sosyolojisine yapt U at flar asl nda Weber’in hukuk sosyolojisinedir; bu
at flar için bkz., Introduction, 26. Bölüm (“The Nature of Islamic Law”).
52
Schacht, Introduction, 10-14.
53
Schacht Röyle diyor: “Mslâm’ n kutsal hukuku her Reyi kuRatan bir dini vazifeler bütünüdür
ve bütün yönleriyle Müslüman’ n günlük hayat n düzenlemeyi amaçlayan Allah’ n emirleridir; bu ayn zamanda hem ibadetle ilgili emirler hem de (dar anlamda) siyasi ve hukuki kurallar içerir”, bkz., J. Schacht, Introduction, 1; “Islamic Religious Law”, Joseph Schacht ve C. E.
Bosworth (eds.), The Legacy of Islam (London: Oxford University Press, 1974), 392.
54
Introduction, 209; a. y., “Religious Law”, 400-401.
50
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kümlülükler hukuku k smi uygulama Rans bulmuRtur;55 kamu-özel hukuk ayr m , ya da ahlak-hukuk ayr Rmas gibi hukuk sosyolojisinin modernlik ölçütü
olarak ald U geliRmiR ayr mlara sahip deUildir;56 en önemli kaynaU icmâ’d r;57
içtihat kap s dördüncü yüzy ldan itibaren kapanm R ve hukuk kat deUiRmez
kurallar bütününe dönüRmüRtür; yer yer deUiRim söz konusu olmuRsa da bu
sadece hukukun sunumunu iyileRtirmeye yönelik kalm Rt r. Yoksa pozitif hukukta bir dönüRüme yol açacak bir sistem oluRmam Rt r;58 seküler-politik iktidarla kutsal hukuku kaynaRt ramad U için de giderek toplumsal gerçeklikten
kopmuR ve “Müslüman’ n bedeninden çok beynine hakim olmuRtur”;59 son olarak da farkl kaynaklardan (dini, seküler, vs.) beslenmiR olmas ve bu nedenle de
belirli bir aklilik geliRtirmiR olsa da modern anlamda akli nitelemesini hak etmekten uzakl U onun kutsal hukuk kapsam nda deUerlendirilmesini hakl k lmaktad r.60
Böylece Weber’in maddi aklilik/gayr-i aklilik ile biçimsel aklilik/gayr-i aklilik ay r m na geliyoruz. Schacht genellikle bu ayr m basitleRtirerek benimsemiR ve Mslâm hukukuna uyarlanmas nda daha somut verilere dayanm Rt r.61 Ona
göre mevcut Mslâm öncesi hammaddenin MslâmîleRtirilmesi ile sistematik hale
getirilmesi ayn anda olmuR ve bu da maddi akliliUi sisteme hakim k lm Rt r.
Hukukun sistematik hale getirilmesinde kullan lan araç da analojik bir yöntem
olan k yast r.62 Bununla birlikte Mslâm hukukunda akli olmayan unsurlar da
mevcuttur; onun vahiy kökenli olmas ve usul hukukunda kasâme ve yemin gibi
gayr-i akli usulleri kullanmas gibi.63 Ancak buna raUmen Mslâm hukukçular
ak lc sistematiUi korumas n bilmiRlerdir. Ama unutulmamas gereken nokta,
bunun Weber’in dediUi gibi maddi bir aklilik olduUudur. Modern hukukun özelliUi olan biçimsel akliliUe gelince Schacht’a göre, çok ileri düzeyde kazuistik
özellik arz etmesinden de anlaR lacaU gibi Mslâm hukuku modern Avrupa hukuklar nda (özellikle medeni hukuk geleneUinde) gördüUümüz anlamda (genel
ilkelerin özel hukuki olgulara uygulanmas Reklinde) bir biçimsel aklilik geliRtirememiRtir.64
Özetlemek gerekirse Schacht, Mslâm hukukunun bir hukuk sistemi olarak
belirli bir aklilik ve uygulanabilirlik düzeyi kazand U n kabul etmektedir. Hatta,
55

Introduction, 76.
A.g.e., 113, 206-208; a.y., “Religious Law”, 398-399.
57
Schacht, Introduction, 114; a.y., “Religious Law”, 401.
58
Schacht, Introduction, 204-205; a.y., “Religious Law”, 394-395. Schacht Mslâm hukukunda
deUiRim araçlar olarak görülen istihsan ve st slah n marjinal bir önem arz ettiUini hakl olarak iddia ediyor.
59
Schacht, Introduction, 394.
60
A.g.e., 202-204.
61
Johansen, Contingency, 55.
62
Schacht, Introduction, 201, 208.
63
A.g.e., 202-203.
64
A.g.e., 205.
56
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f kh n ibadetler bölümünü ihmal etmek pahas na, f kh n içinden dar anlamda
bir hukuk sistemi ç kar labileceUini bile iddia etmiRtir. Mslâm hukuku diye bir
alan n f kh n içinden ç kar labileceUini iddia ederken hukukun teolojik deUil de
sosyolojik karakterini teslim ediyordu. Ancak onun Weber’in hukuk sosyolojisine ve özellikle kutsal hukuk kavram na baUl kalmas Mslâm hukukunun mahiyetine yönelik bak R aç s n oldukça s n rlam Rt r. Bunda “oryantalist Avrupamerkezli ileri-geri kültürler” söyleminin de pay büyüktür. Schacht’ n bin y l
aRk n bir süreci tek tip düRünme biçiminin bir tezahürü olarak ele al yor olmas
ve yaz lar nda s k s k geçmiRi bugünle k yaslayarak bir nevi anakronizm yapmas
da oryantalist zihniyetinin bir yans mas d r.65 Bununla birlikte o, Weber’i körü
körüne takip etmemiRtir. Onun “khadi-justice” ifadesine hiç yer vermemesi bunun bir örneUidir.
Schacht sonras dönemde, onun iki takipçisi Noel Coulson66 ve Norman
Anderson,67 20. yy.’ n ikinci yar s nda Mngilizce konuRulan dünyada Mslâm hukuku çal Rmalar nda oldukça etkili olmuRlard r. Seleflerinin özellikle Mslâm hukukunun mahiyetine ve deUiRmezliUine dair fikirlerine s k s k ya baUl olan meslekten hukukçu bu iki Mngiliz oryantalist,68 Orta DoUu ve Afrika'daki Müslüman
ülkelerde uzun süre çal Rm Rlar ve bu ülkelerin baU ms zl klar n kazanma sürecinde yaRam R olduklar modernleRme sorunlar na eUilmiRlerdir. Bu baUlamda
çal Rmalar n daha çok baU ms zl U n yeni elde eden Müslüman ülkelerdeki
hukuk reformlar na ve bu reformlar üzerindeki modern ve Mslâmi etkilere teksif
etmiRlerdir. Enid Hill’in dediUi gibi onlar hep bu reformlar n içinde “Mslâmi”
olan aram Rlard r. Hocalar Schacht' n çizdiUi genel resme paralel olarak Mslâm
hukukunun mahiyetine dair de gözlemler de bulunmuRlard r. Mesela, Noel
Coulson bugün art k oldukça eskimiR olan ama bat da hala önemsenen A
History of Islamic Law isimli eserin de yazar d r. Bu eser baRlang c ndan günümüze Mslâm hukuk tarihini yazmaya çal Rmaktad r. Klasik Mslâm hukuku tarihi65

Strawson, “Encountering Islamic Law”, 4-7.
Coulson A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964) yan nda
Succession in the Muslim Family (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), Conflicts
and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: Chicago University Press, 1969), Commercial
Law in the Gulf States: The Islamic Legal Tradition (London: Graham & Troatman, 1984) adl
kitaplar n ve say s z makalenin yazar d r, bkz. “Obituary: Professor Noel J.Coulson”, Arab
Law Quarterly, 1 (1986) 473-474; I. Edge, “Obituary: Noel Coulson”, Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, University of London, 50 (1987) 532-534. Writings of
N.J.Coulson, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 50
(1987) 534-535.
67
J. N. Anderson’ n pek çok makale yan nda Ru üç kitab n yazar d r: Islamic Law in the Modern World (New York: New York University Press, 1959), Islamic Law in Africa (London:
Frank Cass., 1970) ve Law Reform in the Islamic World (London: Athlone Press, 1976).
Anderson için bkz., M. E. Yapp “Professor Sir James Norman Dalrymple Anderson (19081994)”, Middle Eastern Studies, 32i (1996) 218-219.
68
Anderson, Islamic law in the Modern World, 2-3; Anderson f kh n “vecibeler doktrini”
olarak tan mlanmas n doUru buluyor, bkz., a.g.e., 5; Coulson, History, 75, 80-85.
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nin daha çok h. 3-4. yy.’a kadar kaydettiUi geliRimini genel hatlar yla Schacht’ n
Origins’te ortaya koyduUu görüRlerden hareketle özetlemekte ve bundan sonra
modern döneme atlamaktad r. 3.-4. yüzy ldan modern döneme kadar olan zaman dilimini yok sayarak modern döneme atlamas nda, Müslümanlar n içtihat
kap s n kapatt klar na ve 4. yüzy ldan sonra hukuk doktrininde kayda deUer bir
geliRmenin olmad U na olan geleneksel oryantalist inanc n etkili olduUu görülmektedir.69
Anderson ve Coulson Mslâm ülkelerinde giriRilen kanunlaRt rma faaliyetinde reformcular n Mslâm hukukuyla modern hukuk fikrini uzlaRt rmaya çal Rt klar n iddia etmektedirler. Burada Mslâm hukuku evrim geçirerek geliRmemektedir;70 çünkü Mslâm hukukunun evrim geçirmesi onun ilahi karakterine
ayk r d r;71 reformcular n bugün yapt U ise modern Rartlar n elverdiUi ölçüde
Mslâm hukuku malzemesi kullanmak ve bu Rartlara uymayan yönleri ise ihmal
etmekten ibarettir.72 Burada hocalar J. Schacht’ n Mslâm hukukunun ortaya
ç k R n aç klamak için kurgulad U modeli -Mslâm hukukunun ilk ortaya ç k R
s ras nda (hicri 2. yüzy l) dindar fakihlerin mevcut hukuki malzemeyi MslâmileRtirmek yoluyla Mslâm hukukunu bir sistem olarak oluRturduklar iddias n - modern döneme uyarlamas n n etkisi olmuRtur. Buna göre yeni Rartlar n bask s
alt ndaki Müslüman hukukçular teRekkül dönemi fakihlerinin yapt U gibi önlerine gelen malzemeyi (ki bu kez modern durumu) MslâmileRtirme yolunu tutmuRlard r.73 Asl nda, Mslâm hukukunun bat l anlamda özgün bir “hukuk” üretemeyeceUi Reklindeki klasik oryantalist söylemin bir kez daha tezahürü ile karR
karR ya olduUumuz aç kt r. Nas l ki geçmiRte kurucu fakihler, hukuku baRka
kültürlerden (tabii ki özellikle seküler hukuklardan) alarak ona dini bir kisve
giydirmiRler ve bugün biz o hukuku f kh n içinden ç kararak yeniden inRa edebilme imkan na sahipsek, modern-seküler hukuk da günümüz Müslüman hukukçular n n hukuk alan ndaki faaliyetleri için benzer olanaU sunmaktad r.
Sonuç olarak Schacht ve onu takip eden Coulson ve Anderson’a göre f k h modern anlamda bir hukuk deUildir; olsa olsa o seküler olan ile dini olan birbirine
kar Rt rmas nedeniyle Weber’in dediUi gibi deUiRime direnen bir “kutsal hukuk
tur.74
ÇaFda? Oryantalizm Dönemi: Bat da sosyal bilimler ve tarih alan ndaki
pozitivist-medenileRtirici-modernist fikirlerin deUiRime uUramas geç de olsa
Mkinci dünya savaR ndan sonra ve özellikle 70’li y llarda oryantalist araRt rmalar69

Coulson, History, 75-85.
Hill, Enid, “Orientalism and Liberal Legalism”, Review of Middle East Studies 2 (1976), 57
vd.
71
Anderson, Islamic law in the Modern World, 3; Coulson, History, 85.
72
Anderson, “Islamic Law and Modern Life: Reconciliation in the Middle East”, Anderson,
Islamic Law in the Modern World, 17-37; Coulson, History, 153.
73
Aharon Layish, “Notes on Joseph Schacht”, 134-135.
74
Anderson, “Conceptions of Law: Islamic and Western”, a.ge., 1-16; Coulson, History, 85.
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da etkili olmaya baRlam Rt r.75 E. Said’in Oryantalism isimli eserinden sonra ise
art k "oryantalist" ve "oryantalizm" kelimeleri neredeyse baz çevrelerde aRaU lay c bir anlam kazanm Rt r. Kabaca söylemek gerekirse Said, oryantalizm kavram n yukar dan bakan bat l insan n bat l olmayan diUer insan ve onun dünyas n güç elde etmek için tan mlayarak okumas anlam nda bir zihin dünyas olarak görüyordu. Asl nda Said, oryantalist çal Rmalar n arka plan na iRaret ederken kendisiyle yap lan bir röportajda da söylediUi gibi, bat l lar n Mslâm araRt rmalar n bir kalemde silmek gibi bir niyet taR m yordu; yaln zca bu zihin dünyas n n çözümlemesini yapmak istiyordu.76
Bu entelektüel geliRmelerin Mslâm hukuku araRt rmalar na yans mas yeni
araRt rma alanlar n n ortaya ç kmas Reklinde oldu. S. Humphreys’in de dikkat
çektiUi gibi Mslâm hukukunu daha önceleri salt bir entellektüel faaliyet olarak
gören ve tarihsel pratik ve gerçeklikle bir ilgisinin olmad U n iddia eden görüR,
mesela hukuk metinlerini Mslâm tarihinin bir kaynaU olarak okumaya müsaade
etmiyordu.77 Mslâm hukukunun teorisi ya da doktrini usul-i f k h ve furu- f k h
eserlerinde iRlenmekteydi. Bunlar ise bize, Mslâm hukukunun uygulamas na
yönelik malzeme saUlamamaktayd lar. Fetva koleksiyonlar ve mahkeme kay tlar n n bilimsel keRfi bu alanda yeni aç l mlara yol açt . Art k Mslâm hukuku
Müslüman toplumun tarihsel uygulamas olarak okunabilirdi. 1995 y l nda
Harvard Üniversitesi Hukuk fakültesinde yap lan fetva konulu konferans’ düzenleyenler gerekçelerini Ru Rekilde aç klamaktayd lar: ‘Hukuki faaliyetin
önemli bir bölümü Reriat n (ya da Mslâm hukukunun) somut insan iliRkileri dünyas yla iliRkilendirilmesine yöneliktir. Zaman içinde ve deUiRik mekanlarda iki
farkl hukuk yorumcular kategorisi hukukla olgunun buluRtuUu noktada durmuRlard r. Hasmane davalar, ispat kurallar , baUlay c yarg kararlar ve bunlar n
icras da dahil hukuk usulü sahas kad ya aittir; Mster bir dava süreciyle ilgili
olsun isterse olmas n, ferdi baRvurular karR s nda baUlay c olmayan tavsiyelerde
bulunmak (fetva) ise müftünün yetkisindedir.”78 Daha sonra kitap olarak da
yay nlanan bu sempozyumda tebliU sunanlar n genellikle üzerinde anlaRt klar
bir nokta, fetva eserlerinden hareketle Mslâm hukukunun deUiRen zaman ve Rartlar dikkate ald U n ve onlarla birlikte deUiRtiUinin kabul edilmesiydi. Art k
Weber’in s n rlay c kutsal hukuk vurgusunun aksine hukukun pratik deUeri ön
plana ç kmaya baRlam Rt .
slâm Hukuku ve deFi?im: B. Johansen. ÇaUdaR bat l Mslâm hukuku araRt rmalar n n önemli bir ismi Baber Johansen’in çal Rmalar bu baUlamda özellikle dikkat çekicidir. Osmanl devri alimlerinden Mbn Nüceym’in (v. 970/1563)
75

Johansen, “Politics, Paradigms and the Progress”, 88-91.
Said, arkiyatç l k, bkz. 1995 Bask s na Sonsöz, 344-368.
77
Stephen Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry (Princeton University Press,
1991), 209 (Eserin Türkçe çev. -slâm Tarih Metodolojisi, Litera Yay nc l k, Mstanbul 2004).
78
Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, David Powers, Islamic Legal Interpretation:
Muftis and Their Fatwas (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996), 3.
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fetvalar ndan hareketle Hanefi arazi vergi hukukunun deUiRen Rartlara nas l
uyum saUlad U n göstermeye çal Rt U bir çal Rmas nda79 Johansen, içtihat kap s n n kapal olduUu ya da f k h’ta deUiRim ve yeni geliRmelerin olmad U Reklindeki deUerlendirmelerin sadece yersiz deUil ayn zamanda temelsiz iddialar
olduUunu savunmuRtur.80 Ayr ca Johansen yazd U bir dizi makale ve kitapta
Mslâm hukukunda deUiRim, ihtilaf ve kavramsal ayr mlar üzerine eUilmiR ve
Hurgronje’den günümüze oryantalist edebiyatta hakim kliReleri sorgulam Rt r.81
Buna göre, örneUin, oryantalistlerin Hurgronje’den beri baz istisnalar hariç
genellikle benimsedikleri bir görüR olan f k hta ihtilaf n asl nda detay ve basit
konular ilgilendirdiUi meselesinde Johansen bu anlay R n gerçek fikir ayr l U ve
muhalefet geleneUinin bat ya özgü “medeni” bir olgu olduUu varsay m n n bir
yans mas olduUuna dikkat çekmiRtir. Johansen bu anlay R yazd U bir kaç makalede sorgulam R ve Mslâm hukukunda ihtilaf n öyle san ld U gibi sadece detayda
deUil pek çok temel alanda var olduUunu göstermiRtir. Bir örnek olarak ehl-i
kitâb’a mensup olmayanlar n Mslâm devletinin vatandaR olup olamayacaU na
dair fakihler aras ndaki görüR ayr l U n n bir detay tart Rmas olamayacaU na
dikkat çeker.82 Johansen’in üzerinde durduUu bir üçüncü konu ise, Mslâm hukukunda ahlak-hukuk, kamu-özel gibi ayr mlar n geliRmemiR olduUu iddias d r.
Hukukun çeRitli alanlar nda bu türden ayr mlar n geliRtirilmesinin Weber’e göre
modern, rasyonel, seküler bat l hukuklar n bir özelliUi olduUuna daha önce
deyinmiRtik. Johansen, Mslâm hukukunda hukukla ahlak aras nda ve daha pek
çok alanda çeRitli ayr mlar n geliRtirildiUine inanmaktad r; örneUin Hanefi f kh nda ispat ve usul hukuku aç s ndan ceza davalar yla diUer davalar aras nda
ayr m yap lmaktad r.83
Mahkeme KayAtlarA ve DiFer Geli?meler: Mahkeme kay tlar yla ilgili de
son y llarda oldukça ilginç çal Rmalar yap lm Rt r. Asl nda U. Heid ve R.
Jennings’in daha 1970’lerin baR nda öncülük ettikleri bu çal Rmalar günümüzde
popüler bir alan olarak bat l ilmi çevrelerde son derece ilgi çekmektedir.84 Bu
alanda özellikle öne ç kan çaUdaR bir isim Msrailli hukuk tarihi araRt rmac s
Haim Gerber’dir. Haim Gerber’in 17. yy. Bursa ve daha sonra Mstanbul Rer‘iye

79

Johansen, The Islamic Law of Land Tax and Rent: The Peasant’s Loss of Property Rights as
Interpreted in the Hanafite Legal Literature of Mamluk and Ottoman Periods (London: Croom
Helm, 1988).
80
Johansen, Land Law, 1-4.
81
Johansen bu makalelerin bir bölümünü yukarda 7 numaral dipnotta at fta bulunulan kitab nda toplayarak yeniden basm Rt r.
82
Johansen, Contingency, 65-71.
83
A.g.e., 63.
84
1999 y l nda Harvard Law School’da “Rer‘iye sicilleri” konulu bir konferans yap ld . Bu
arada mezhep kavram n n da Mslâm hukuk uygulamalar n n anlaR lmas aç s ndan son zamanlarda bat l araRt rmalar n ilgi odaU olduUundan söz etmekte yarar var. Yine Harvard Law
School’da 2000 y l nda “mezhep” konulu bir sempozyum düzenlenmiRtir.
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sicillerine dair yapt U çal Rmalar85 Mslâm hukukunun mahiyetine dair Weberyen
tezleri ciddi anlamda sorgulamakta ve Mslâm hukukunun uygulanan sosyolojik
bir olgu olarak ele al nmas gereUini vurgulamaktad r.
Mslâm araRt rmalar nda ortaya ç kan bu geliRmelerin bir istisna teRkil etmediUini son y llarda yap lan çal Rmalarda genellikle bu deUiRik bak R aç s n n
hakim olduUunu burada vurgulamak gerekmektedir. Ancak bu noktada Ru hat rlatmay yapmakta da yarar var: klasik oryantalizmin geçmiRteki tutumunun
salt bir önyarg sonucunda ortaya ç kt U bugün ise bat l bilim adamlar n n bu
önyarg dan kurtulduklar Reklindeki bir deUerlendirme olay basite indirgemek
olacakt r. Bunun yerine bu geliRmeleri ilmi ve siyasi alanlarda bat da ortaya
ç kan deUiRimlerin bir neticesi olarak görmek daha isabetli olur san r m.
Hugronje’den günümüze oryantalist Mslâm hukuku araRt rmalar n n teoriden pratiUe doUru bir deUiRim geçirdiUi görülmektedir. BaRlang çta usul-i f k h
ve furu- f k h eserlerine baUl kal nmas bu eserlerin niteliUi gereUi f kh idealist
ve pratikten uzak Allah’ n inanlar için göndermiR olduUu deUiRmez vazifeler
bütünü olarak okumay kolaylaRt rm R görünüyor. Burada Mslâm hukukundan
söz edilse bile o, en fazla Weber’in dediUi gibi kutsal bir hukuktur. Ancak deUiRen entelektüel ve siyasi atmosferin de etkisiyle f k h sisteminin ürettiUi diUer
edebi türlere olan ilgi artm R ve özellikle fetva koleksiyonlar ndan hareketle
Mslâm hukukunun deUiRime uyum saUlayan karakteri ön plana ç kmaya baRlam Rt r. Fakat, f kh bir hukuk sistemi olarak görme onun baz temel hususiyetlerinin de göz ard edilmesi sonucunu doUurmuRtur. Daha önce Schacht, 20. yüzy l n ortas nda f k hta hukuk alan denilen bir Reyin varl U n n, belirli kay tlarla
gösterilebileceUini söylemiRti. Ayn s ralarda baz oryantalistlerin ve özellikle
Frans z hukukunun etkisindeki Arap hukukçular n n Mslâm hukukunu tam bir
Bat l hukuk sistemi gibi okuma çabalar da oldukça parlak örnekler vermiRti.
Linnat de Bellefont, J. Schacht, Coulson, Oehhata ve Senhuri’nin eserleri bu tür
çal Rmalara örnek gösterilebilir.86
F kh , vecibeler sistemi olarak gören ve onda bat l anlamda bir hukuk
kavram ve sistematiUi aramay gereksiz bulan Hurgronje, Goldziher ve
Weber’in tavr ndan Johansen ve Gerber gibi f kh bütünüyle bir hukuk sistemi
olarak gören anlay R aras nda oldukça derin bir fikir uyuRmazl U olduUu aç kt r.
Bu noktada Ru soruyu tekrar sormam z kaç n lmaz olmaktad r: f k h bir teoloji
midir yoksa toplumsal olan göUüslemek isteyen pratik bir sistem midir? Son
85

Haim Gerber Reriye sicilleri ve fetva koleksiyonlar na dayanan çok deUerli çal Rmalar ortaya koymuRtur ki bunlar n ana fikri Mslâm hukukunun pratik bir sistem olarak Osmanl Devleti’nde uyguland U d r. Gerber’in konuyla ilgili kitaplar Runlard r: Economy and Society in an
Ottoman City: 1600-1700 (Jerusalem: The Hebrew University, 1988); State, Society, and Law
in Islam: Ottoman Law in Comparative Perspective (Albany: State University of New York
Press, 1994); Islamic Law and Culture: 1600-1840 (Leiden: F. J. Brill, 1999).
86
Özellikle iki M s rl hukukçu, Abdürrezzak Ahmed es-Senhuri ve Oefik Oehhata’n n çal Rmalar bu alanda çok etkili olmuRtur.
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y llarda onun bat l anlamda bir hukuk sistemi olarak okunmas yönünde oldukça yoUun bir çaba sarf edilmiR olmas bu soruyu adeta anlams z k lmaktad r.
Ancak f kh n hareket noktas n n insan için en iyi olan n Allah taraf ndan bildirilmesi olduUu hat rda tutulduUunda onu bir hukuk olarak okuman n baz s k nt lar doUuracaU da aç kt r. Bu noktada çaUdaR oryantalizmin önemli bir temsilcisi Norman Calder’ n görüRlerine bakal m.
Gelenek ve slâm Hukuku: N. Calder. Yak n zaman oryantalistlerinin
önemli bir temsilcisi Norman Calder k smen Schacht geleneUinde yetiRmiR olsa
da asl nda Kitab- Mukaddes tenkidi (biblical criticism) yöntemini Mslâm’a uyarlamakla meRhur olan John Wansbrough geleneUinde bir oryantalisttir.87 Calder,
Hurgronje’nin deontoloji nitelemesinin tamamen temelsiz olmad U n söylemiR
ve f kh n hukuktan farkl bir Rey olduUunun alt n tekrar çizmiRtir. Fukaha’n n
uygulamay ikincil derecede önemsediUini belirten ve bu nedenle f kh , hukuk
sistemi olarak okuman n f kha haks zl k anlam na geleceUini söyleyen Calder
edebi tenkit yöntemini f k h metinlerine uygulayarak bu metinlerin sat r aralar nda söylenenleri ortaya ç karmaya çal Rm Rt r. Johansen gibi Calder da Mslâm
f kh n n özgünlüUünün san ld U gibi ilk 3/9. veya 4/10. yüzy lla s n rl olmad U n
aksine 13/19. yüzy la kadar bu özgün yarat c l U n devam ettiUinin alt n çizer.88
ÖrneUin ona göre Serahsi’nin Ebu Hanife’den daha baRar s z olduUunu söylemek mümkün deUildir. Bu noktaya kadar Johansen’le ayn fikirde olan Calder
bundan sonra tamamen ayr bir yol izliyor. F k h metinlerinin yüzy llar boyu
ayn görüRleri neredeyse hiç deUiRtirmeden aktarmalar olgusu, ad na f k h denilen faaliyetin niteliUini anlama noktas nda bize bir f rsat sunduUuna dikkat çeken Calder, f k h edebiyat ndaki farkl edebi türlerin analiziyle iRe baRl yor. F k h genel olarak usul-i f k h ve furu- f k h olarak iki farkl edebi türden oluRmaktad r. Usul-i f k h eserleri, hukukun kaynaklar olan vahiy ve gelenek ile
realite aras nda iliRki kurman n hermenötiUini yapmaktad r. Konumuz aç s ndan daha önemli olan ikincisi furu- f k h da iki ana türden oluRmaktad r: muhtasar ve mebsut. Muhtasarlar bir mezhebin f kh n eUitsel amaçl olarak özetleyen eserlerdir. Bunlar ilk olarak h. 3. yüzy lda ortaya ç km R ama en baRar l
örneklerini beRinci, alt nc ve sonraki yüzy llarda vermiRtir. Bunlar n temel özelliUi mezhep kurallar n genellikle temizlikle baRlay p mirasla biten bab baRl klar
alt nda detay ve tart Rmalara girmeden vermeleridir. Ayn geleneUe mensup biri
4. yüzy la, diUeri 10. yüzy la ait iki f k h metni aras nda bir meseledeki hükmün
(kural n) ne olduUu konusunda farkl l k yoktur; farkl l k sadece o hükmün nas l
formüle edildiUindedir.
Mebsut ya da Rerhlerde de durum asl nda farkl deUildir. Her ne kadar
gerçek hayattan olaylar mebsut yazar n n gündemine zaman zaman girse de
87

Wansbrough ve ekolü için, bkz. Msmail Albayrak, “John Wansbrough’nun Kur’an Tarihi
Teorisi ve Bat ’da DoUurduUu Tart Rmalar”, -slâmiyât, 4 (2001), 163-180; ayr ca bu say da
bkz. Albayrak, “Wansbrough.”.
88
N. Calder, “Shari‘a”, Encyclopedia of Islam, 2nd edition (Leiden: Brill, 1997), IX, 321.
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hukukun büyük bölümü ayn kalmaktad r. Çünkü Calder’a göre f kh n ilgisi
uygulamaya dönük deUildir.89 Fakih yapt U iRin deUerini uygulanabilir olup olmamas nda aramamaktad r, tersine hukuku aç klamak baRl baR na bir dini deUer taR r. Bu anlay Rta hukuk, Allah’ n kendi kendini belirli bir toplumda d Ra
vurmas d r ve bu yüzden önemlidir, yoksa toplumsal gerçekliUi kontrol edip onu
nas l daha etkin ve iRe yarar hale getirmesi öncelikle hedeflenmemektedir. Bu
yönde baz çal Rmalar (Maverdi, Ebu Yusuf) yap lm R olsa da bunlar marjinal
kalm Rt r. Öyleyse f k h eUer vahyi yorumlama ameliyesi ise neden fakih her
seferinde Kitâb ve sünnete baRvurarak bu sorunu çözmek yerine bir görüRler
manzumesi aras nda boUulmaktad r? BaRka bir ifadeyle, Mslâm hukukunda
ictihat kap s n n kapal olup olmad U yla ilgili tart Rmaya kap aralayan f kh n
“statik” görünümünü nas l aç klayacaU z? Calder’ n bu soruya cevab basit olarak Rudur: gelenek.90 Ona göre, Mslâm düRüncesinde vahye doUrudan ulaRma
yoktur; tersine fakih gelenek arac l U yla vahyi anlamland rmaktad r. Gelenek o
kadar etkindir ki geleneUe at fta bulunmadan görüR aç klamak 19. yüzy la kadar
Müslüman alimlerin nadiren yapt klar bir Reydir. F k h, deUiRim olgusunu da
geleneUin süzgecinden geçirerek anlamland rmaktad r. Daha doUru bir ifadeyle
f k hta deUiRim olgusu sarahaten deUil de z mnen tan nm Rt r ki, bu farkl edebi
türlerin (Rerh, ihtisar, haRiye vs.) geliRtirilmesine yol açm Rt r.91 Calder Mslâm’da
geleneUin, bir kimsenin ortodoks veya heretik olarak deUerlendirilmesinin ölçüsünü oluRturduUunu iddia etmektedir; mesela Mbn Teymiye veya Mbn Hazm gibi
geleneUi yeterince önemsemeyen ve kendi görüRlerini öne ç karan figürler tam
da bu özellikleri sebebiyle Mslâm tarihinin “Rüphelileri” s n f na dahil olmuRlard r.92 Fakihler genellikle geleneUin kendilerine sunduUu kavramlarla düRünmüRler, yenilerini yapma yoluna gitmemiRlerdir. Bu yüzden de Calder f k hta hukuk
sistemi veya bir ekonomi sistemi araman n anlams z olduUunu söylüyor. Bu
bat l bir kavram n veya kurumun f k hta aranmas anlam na gelecektir ve o da
f kh n kendi mahiyetini anlamam z güçleRtirecektir.93
Mahiyet tartA?masAna dönük bazA mülahazalar. F k h ister deontoloji ya
da teoloji (ahlak/din kurallar ) olarak görülsün, ister hukuk veya sosyolojiye
mukabil kabul edilsin sonuçta özgün bir aland r ve kendi hususiyetlerinin olmas
kaç n lmazd r. F kh n Ru veya bu bat l kurum ve kavramlarla karR lanmas , her
ne kadar bugünün zihinleri için bir anlama kolayl U getirecek olsa da, onun
özgün niteliklerinin ihmal edilmesi sonucunu da doUuracakt r. Her Reyden önce
f kh n Mslâm tarihinde Müslümanlar n Mslâmi idealleri hayata geçirmek için oluR89

Calder, “Law”, Seyyed Hossein Nasr ve Oliver Leaman (eds.), History of Islamic
Philosophy, 2. Parts. (London and New York: Routledge, 1996), Part II, 979-980.
90
Calder, “Law”, 992 vd.; Gelenek kavram n n daha geniR bir incelemesi için bkz., a.y.,
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and Theory in the Study of Religion, 9-1 (1997), 47-73.
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turduklar kurumsal bir araç olduUunu hat rda tutmam z gerekir. Ancak bu nevi Rahs na münhas r özelliUi ortaya konulduktan sonra belki modern karR laRt rmalar n bir anlam olur. Aksi takdirde anakronizm kaç n lmaz olacakt r.
Asl nda yukar daki deUerlendirmeleri Mslâm’ n Bat l bilgi ve kurumlar yla
karR laRmas neticesinde ortaya ç km R bir patolojik sorun olarak görmek de
mümkündür. Oryantalist söylemin hakim yaklaR m “ötekini” nesnelleRtirme
eUiliminin bir neticesi olarak Reriat ve onun bilgisi demek olan f k h, “Mslâm
hukuku” Reklinde Bat dillerine çevrildiUinde hem hukuk, hem de teoloji, deontoloji vb. Bat l bilgi tasnifleri içinde ona bir yer bulma gayreti araRt rmac lara
hakim oldu.
Bat hukuk tarihinde H ristiyan Canon law ve Yahudi Khalakah’dan farkl
olarak hukuk, seküler bir bilgi olarak geliRtirilmiRtir. Oüphesiz Roma hukuku ve
antik Yunan hukuk felsefesinin bu yeni hukukun temellerini oluRturmada katk s olmuRtur. Ama esas olarak bu süreç, ulus-devletin oluRumu ve devletlerin
geleneksel seküler devlet ayg t n n üstünde (genellikle dini) meRruiyet kaynaU na at f yapmadan var olabilmesi, baRka bir ifadeyle ulus-devletin meRruiyetini
dine deUil de millete referansla kazanmas n n büyük bir katk s olmuRtur. Bu
süreç, kanunlaRt rma ile olgunluUunu yakalad ve böylece hukuk da ‘Bat l yeni
bilgi’ içindeki yerini ald .94 Bu aç dan bak ld U nda asl nda Bat Medeniyetiyle
insanl U n çok daha antroposentrik (insan-merkezli) ve halihaz rda içinde yaRad U dünyay önceleyen (seküler) bir dünya görüRüne yöneldiUini ve sosyal bilimlerin de bu yeni ortamda yeRermiR olduUunu hat rlamak gerekir. Nitekim Bat
hukuk felsefesinde pozitivist hukuk okulu daha öne ç km R ve hukuk neredeyse
devletin “emir ve ferman na” indirgenmiRtir. BaRka bir ifadeyle hukukun ideal
yönünden çok toplumsal yönünü esas alan bir bak R aç s hukuk düRüncesinin
merkezine oturmuRtur.
Hukuk alan nda, Mslâm dünyas n n modern Bat bilgi ve kurumlar yla ilk
s cak temas , Mngilizlerin Hindistan’ ve Frans zlar’ n Cezayir’i iRgaliyle baRlam Rt . Yerel halklar n hukuki iRlerini nas l yürüttüklerini öUrenmek isteyen sömürgeci güçler Reriatla ilgilenmek zorunda kalm Rlard r. Bu ilginin daha sonra
Anglo-Muhammedan law ve Droit Musulman Algeir Reklinde iki meyve verdiUini
biliyoruz.95 Müslümanlar’ n kendiliklerinden Bat l bilgi ve kurumlara alaka
duymalar ise Tanzimat’la birlikte baRlam Rt r. Hukuk sahas nda Mecelle, her ne
kadar Hanefî mezhebi temelinde oluRturulmuR bir metin olsa da, esas olarak
Code Civil örnek al narak oluRturulmuR bir kanun kitab d r. KuRkusuz kanun
yapma geleneUi Osmanl hukuk tarihinde bilinen bir olguydu; ancak Mecelle’nin
94

Hukukun bilim statüsüne yükselmesi Avrupa üniversitelerinde her zaman kolayca kabul
edilmemiRtir. Roma hukuku 11. yüzy ldan itibaren Mtalya ve diUer kara Avrupa ülkelerinde
okutulurken, Mngiltere üniversitelerinde common law ancak 19. yüzy lda akademinin kap s ndan girebilmiRtir.
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ilgi alan n medeni kanun olarak s n rlamas gerçeUi, onun arkas ndaki itici gücün K ta-Avrupa hukuk konsepti olduUunu göstermektedir. Ayr ca Mecelle,
Nizamiye mahkemeleri ile eR zamanl olarak düRünüldüUü için devletin deUiRen
Rartlara uyum çabas n n bir ürünüdür.
Sonuçta f kh n zamanla Bat l hukuk kavram yla eRitlendiUi ve bunun f kh n hem formunu hem de muhtevas n belirlemeye baRlad U bir sürece girilmiRtir. Bundan sonra f k h araRt rmalar genellikle hukuk araRt rmas Reklinde yürümektedir.96 20. yüzy ldaki Mslâmî kurumlara bak R yönlendiren genel Oryantalist/nesnelleRtirici bak R aç s n n doUurduUu temel bir yanl Rl Ua iRaret ederek
Mslâm hukukunun mahiyeti ile ilgili tart Rmay bitirmek istiyorum. F k h
Calder’ n dediUi gibi nasslar n okunmas na dönük bir faaliyettir ancak o ayn
zamanda Mslâm’ n hayata bakan yüzüdür. F kh n bu iki veçhesi ayn anda ve
birlikte vard r. Modern toplumlarda ise hukuk salt hayata ve günlük yaRama
bakan yönüyle tan mlanmaktad r. 20. yüzy l alg lamas nda f k h hukukun bu tek
yönlü bak R yla anlaR lmak istenmektedir. Amaç eUer f kh n hayata bakan yönünü anlamak ise bunun için tabii ki standart f k h kitaplar yerine f kh n bir hukuk olarak uyguland U spesifik tarihsel ve toplumsal Rartlar n anlaR lmas ve
araRt r lmas gerekecektir. Bu kavramsal hatadan kendimizi kurtard U m zda (ki
baz oryantalistlerin bu yönde bir çaba içinde olduklar na yukar da iRaret edildi)
o zaman biz “Mslâm hukuku” yerine “Mslâm veya Müslüman hukuklar ndan”,
daha doUrusu tarihteki Müslüman devletlerin hukuklar ndan söz etmiR olacaU z.
F kh n bu tarihsel ve gerçek yaRama dönük yönüyle naslar n yorumlanmas yönü
yeterince vurgulu bir Rekilde belirtilmedikçe f kh n mahiyetini anlamaya dönük
çabalar sonuçsuz kalacakt r.
Mslâm hukukunun kökeni meselesi için bunun önemli imalar olmuRtur.
Oryantalist edebiyatta f kh n nev-i Rahs na münhas r özelliUi göz ard edildiUi
için Hz. Peygamber döneminde kapsaml bir hukuk sistemi aranm R ve bulunamay nca Mslâm’da hukukun yabanc köklerden beslenen ve Kur’an ve sünnetten
baU ms z geliRen bir olgu olduUu iddia edilmiRtir.
!

" #

Oryantalist çal Rmalarda Mslâm hukukunun kökenine iliRkin deUerlendirmeler, genel olarak Mslâm’ n kökeni meselesiyle yak ndan alakal iken, daha özel
olarak bu mesele sünnet-hadis malzemesinin s hhati sorunu ile iliRkilidir. Oryantalist söylemin hakim yaklaR m “ötekini” nesnelleRtirme eUiliminin bir neticesi olarak Reriat ve onun bilgisi demek olan f k h, “Mslâm hukuku” Reklinde
tan mlan r ve bu tan mlamaya paralel olarak bazen hukuk, bazen de teoloji ve
filoloji araRt rmalar için kullan lan yöntemler birbirlerinden ayr Rt r lmadan
kullan l r. AraRt rma yöntemleri, tabii ki bir dünya görüRü yans t rlar ve Mslâm
96
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bilgi ve dünya görüRünün Bat l bilgi ve dünya görüRlerinden farkl olduUunda
da kuRku yoktur. Özellikle sosyal bilimlerin bak R aç s , geleneksel Müslüman
bilgi anlay R ndan farkl bir yöntem önermektedir.
Mslâm dünyas n n modern Bat l bilgi ve kurumlarla karR laRmas neticesinde bu iki bilgi alan n yak nlaRt rma, karR laRt rarak okuma, yahut çeRitli unsurlar birebir eRleRtirme çabalar olmuRtur. Ama bizim aç m zdan en önemlisi
Bat l lar n Mslâm okumalar yla geleneksel Müslüman okumadan çok farkl ve bir
birine alternatif sonuç ve yorumlar n ortaya ç km R olmas d r. Bat l bilgi anlay R n n Rönesans, Reformasyon, Bilimsel keRifler, Ayd nlanma ve Pozitivizm
aRamalar ndan geçerek modernizmi ürettiUi bilinmektedir. Modernizm, geleneksel olan her türlü bilgi anlay R na tepeden bakarak küçümsemiR, onlar n
insanoUlunun evrimci geliRim çizgisinde geri bir aRamay temsil ettiUini belirtmiR
ve geleneksel olan n kaç n lmaz olarak moderne yenileceUi ve yok olacaU öngörüsünde bulunmuRtur. Tabiat yla ortaçaUlar n en temel ve belirleyici kurumu
olan dinin ve onun ürettiUi bilgi kuram n n bu bak R aç s n n en büyük kurban
olarak tarihteki yerini alacaU , modernizmin en baRat iddialar ndan biriydi. ‘Yeni bilgi’ bilincini üreten modernizm, geleneksel bilgilerin geçersizliUi ve kendisinin mutlak hakikati temsil ettiUine olan sars lmaz inanc yla insanl k serüveninin
‘büyük anlat s n ’ kurmaya giriRmiRtir.
Geleneksel büyük anlat n n sahibi Kilisenin ürettiUi bilgi kurumlar na yönelik olarak baRlayan din-karR t söylem zamanla dinin kendisine yönelmiR ve
onun kendini tan mlad U öncülleri sorgulamaya baRlam Rt r. Bu sorgulamalar
Biblical Criticism ad verilen Kitâb- Mukaddes ve diUer dinin kutsal kabul ettiUi
metinler ve bunlar n etraf nda oluRmuR kabullere yönelmiRtir. Bu çal Rmalar o
kadar etkili olmuRtur ki, bugün H ristiyan ve Yahudiler’in büyük bölümü, geleneksel din alg lamalar n neredeyse temelden deUiRtirme yoluna gitmiRlerdir.
ÖrneUin, Mnciller’in otantisitesine yönelik eleRtiriler sonucu H ristiyanlar n büyük bölümü art k dört Mncil’e Allah’ n vahy edilmiR sözü olarak bakmak yerine,
onlar Msa hakk ndaki bir nevi “biyografik” bilgiler içeren metinler olarak okumaktad rlar. Kilise’nin yüzy llard r kabul ettiUi görüRler, modern bilgi anlay R n n eleRtirisi karR s nda deUiRime uUram Rt r. Modern bilgi yönteminin seküler
karakteri neredeyse tüm geleneksel bilgileri dönüRtürerek büyük ölçüde Kilise’yi modernleRtirmiRtir (Protestanl k).
Mslâmî bilginin bu “modern” bilgiyle karR laRmas , Bat l geleneksel bilginin yaRad U gerilim sürecinden çok daha h zl ve radikal bir biçimde gerçekleRmiRtir. Zira bu karR laRman n zaman geldiUinde Bat l bilgi Ayd nlanma aRamas n geçmiR, Pozitivizm aRamas na girmiRtir. Bat l geleneksel bilginin yüzy llard r tedricî olarak adapte olduUu geliRmeler, Mslâmî bilgiyi çok k sa bir zamanda
deUiRim ve dönüRüme zorlam Rt r. Mlk gerilimin Yeni Osmanl larca göUüslenmesi
örneUinde olduUu gibi, Müslümanlar bu iki bilgi alan n n baRlang çta “mezc”
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edilebileceUini düRündüler.97 Ancak Bat l bilginin araks ndaki muazzam siyasi
ve iktisadî güç ve bunun ürettiUi entelektüel kapasite sebebiyle k sa zamanda
bunun mümkün olmad U görülmüRtür. Bat l bilgi, felsefî varsay mlar yla ve
kurumlar yla geleneksel Mslâmî bilgiyi dönüRtürmeye baRlam Rt r. Bu karR laRmada Müslüman entelektüellerin modernizmin araçlar na sanki “nesnel” gerçeklermiRçesine s ms k sar larak kendi geleneklerine karR küçümseyici bir tavra girdikleri bilinmektedir.98 Dinî kurumlar ve onlar n bilgi kuram bu h zl ve
radikal oluRuma ayak uydurmalar imkans z olduUu için gittikçe zemin kaybetmiR ve neticede tamamen yok olmasalar da bilgi anlay R n n belirleyicisi olmaktan ç km Rlard r.
MRte bu aRamada Bat l lar Bat l “muzaffer” bilginin araç ve imkanlar n
alarak Müslümanlara ait kavramlar , sosyal bilimlerin yöntemlerine göre yeniden tan mlamaya baRlad lar. Geleneksel Müslüman yöntemlerin Mslâm’ n ortaya
ç k R , Mslâmî bilginin oluRumu, Müslüman ekol ve okullar n ortaya ç k R na dair
tüm kabullerinin sorguland U bu aRamada geleneksel Müslüman bak R aç s
Riddetle eleRtirildi. Asl nda Oryantalist yöntem Bat daki bilgi anlay R ve özellikle sosyal bilimler alan nda geliRtirilen teori ve yöntemleri kullan yordu. 20. yüzy l n ortalar na kadar sosyal bilimlerde Avrupa-merkezci bak R aç s n n hakim
olduUu bilinmektedir. Özellikle II. Dünya savaR ndan sonra sosyal bilimlerde
görülen 19. yüzy l ve 20. yüzy l n ilk yar s ndaki Avrupa-merkezci bak R aç s n n
terki çabalar , Oryantalist söyleme biraz daha geç yans m Rt r (1970’lerin sonunda).99 Oryantalist diskurun Bat treninin son kompart manlar ndan birinde
yer ald U düRünülürse bu geriliUin anlaR l r bir taraf olduUu bile söylenebilir.
Mslâm hukukunun kökeni sorununun, iki ayr konu etraf nda RekillendiUini
görüyoruz. Bunlardan ilki, Mslâm hukukunun, fetihler sonucu Müslümanlar n
Bizans’tan ald klar topraklarda ve özellikle Suriye ve Irak’ta uygulamada olan
Roma hukukundan etkilenerek RekillendiUi iddias d r. Bu iddia Oryantalist
edebiyatta ilk zamanlar hararetle savunulmuR, ancak bir süre sonra bu iddian n
salt bir varsay m olduUu, yani somut kan tlar n n olmad U anlaR l nca terkedilmiRtir. Ancak yak n zaman oryantalist çal Rmalarda bu iddian n tekrar gündeme
getirildiUini görüyoruz. Mslâm hukukunun kökeni sorununu ilgilendiren diUer
konu ise, Mslâm hukukunun kendi geliRim tarihine dair varsay mlar n n, yani
onun Kur’an, Hz. Peygamber’in söz ve uygulamalar (sünnet) ve sonraki Müslümanlar n bu iki kaynak üzerine yapt klar yorumlardan doUduUu kabulünü
97

Oerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of
Turkish Political Ideas (Princeton: Princeton University Press, 1962).
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Msmail Kara (ed.), Türkiye’de -slâmc l k Dü+üncesi: Metinler / Ki+iler (Mstanbul: Risale, 1986),
I, lx-lxi.
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Baber Johansen, “Politics, Paradigms and the Progress of Oriental Studies: The German
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fi 'l-Bahth al-'Ilmi, 4 (1994), 79-94.
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geçersiz sayma eUilimidir. Bu iki konunun birbiriyle iliRkili olduUu aç kt r. Hukuk sistemlerinin yaRad klar topraklar n kültürlerinin bir ürünü olmas gerçeUinden hareketle Mslâm hukukunun teRekkül döneminde hala canl olan Roma
hukukunun etkisine iRaret edilmiR olmas tabii iken, Roma hukuku etkisi, Müslümanlar n kendi baRlar na bir hukuk sistemi geliRtirebileceklerine ihtimal vermeyen bir bak R aç s ndan da doUmuR görünüyor. Bu birinci varsay m bir baRka
varsay m daha tetiklemiRtir. Mslâm hukuku Müslüman anlat s ndaki gibi bir
geliRmeye sahip deUilse o zaman o anlat n n kurgusal karakteri deRifre edilmek
durumundad r. Böylece f kh n deliller hiyerarRisini bir kurgudan ibaret gören bu
bak R aç s f kh n özünü teRkil eden hadislerin esas nda uydurma olduUunu, f kh n ham maddesinin yerel uygulamalar olduUunu iddia etmiRlerdir. Oryantalistlerin büyük bölümünün H ristiyan ve Yahudi kutsal metinlerine yönelik modern
eleRtirilerin etkisiyle Mslâm’ n da Yahudilik ve H ristiyanl kla ayn kaderi paylaRt U ön-kabulünün bu iddiada büyük bir pay olmal d r. Oimdi bu iki konuyu ayr
ayr ele alal m.
slâm Hukuku ve Roma Hukuku: Bat l araRt rmac lar n Mslâm hukuku ile
Roma hukuku aras nda bir iliRki olabileceUine dair ilk gözlemleri 18. yüzy l n
baR na kadar gitmektedir. Ancak bu ilk ilginin, salt hukuki bir nitelik taR d U ve
söz konusu iki sistemi karR laRt rma Reklinde geliRtiUi görülüyor.100 Roma hukukunun Mslâm hukukunu etkilemiR olabileceUi iddias ise 19. yüzy l n ortalar nda
ilk kez dile getirilmiRtir. Ancak bu iddialar dile getirenler her hangi bir DoUu
dilini bilen kiRiler deUildir. Oryantalistler aras nda konuyu geniR bir Rekilde ilk
ele alan von Kremer’dir. Onun temel iddias Roma hukukunun unsurlar n n
Mslâm hukukuna Yahudiler arac l U yla girmiR olabileceUidir. Ondan sonra,
Goldziher Roma hukukunun Mslâm hukukunu etkilediUini srarla vurgulam R,
ama bunun somut kan tlar n gösterememiRtir. Ayn Rekilde J. Schacht da Roma
hukuku etkisinden söz eder, ama o, bunun sistematik bir Rekilde olmad U kanaatindedir. Schacht, bu etkilerin Süryanice’deki Helen kültürünün Rhetorik’i
arac l U yla olduUu iddias ndad r. Ama o, Mslâm hukukunun ham maddesi olarak
Emevi popüler uygulamalar n ve k smen Yahudi metinlerini gösterir. Sonuçta
Roma hukukunun Mslâm hukukunu sistematik olarak etkilediUi iddias , P.
Crone’un da dediUi gibi, Oryantalist edebiyatta hep bir varsay m olarak kalm Rt r; bunun öyle olmuR olabileceUine dair bir tahmin, yahut hatta bir istek. Mslâm
hukukunun Roma hukukundan doUrudan ya da dolayl olarak (Yahudi hukuku
arac l U yla) etkilendiUi iddias n n nihayetinde içi doldurulamam Rt r.
Yak n zamanlarda Patricia Crone,101 bu konuda yap lan çal Rmalar deUerlendirdikten sonra konunun oldukça karmaR k bir yap arz ettiUini ve Roma
hukukunun Mslâm hukukunu etkilediUi Reklinde bir iddian n ispatlanabilmesi
için daha somut kan tlar n gerekliliUinden söz etmiRtir. Çünkü Mslâm hukuku
100

Patricia Crone, Roman Provincial and Islamic Law: The Origins of Islamic Patronate (Cambridge: University Pres, 1987, s. 1-2.
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metinleri –eUer varsa böyle bir etkileRim- bunun hiçbir izini b rakmam Rt r. Ona
göre Roma hukuku etkisini ispat etmek, Yahudi hukuku etkisini ispattan daha
zordur. Çünkü Mslâm hukukunun teRekkül ettiUi döneme ait Roma hukukunun
yerel uygulamalar na ait tarihsel delillerden yoksunuz. Bütün bu zorluklar na
raUmen Crone, Roma hukukunun doUrudan deUil de, onun etkin olduUu bir
çevrede ortaya ç km R yerel bir hukuk sisteminin etkisinden söz eder. Provincial
law (vilayet hukuku) ad n verdiUi bu sistem Mslâm fetihleri s ras nda Suriye ve
Irak coUrafyas nda uygulanan hukuktur. Bu hukuk sistemi, Mslâm hukukunun
oluRumunu etkileyen ve hatta belirleyen sebepler içerisinde en muhtemel ve en
yak n adayd r. Ancak Crone da eleRtirdiUi kendisinden önceki Oryantalistlerin
hatas na düRmüR görünüyor. Çünkü von Kremer, Goldziher, Scahcht ve diUer
Roma hukuku etkisini savunanlar, bu kanaate elde mevcut delilleri inceleyerek
ulaRmam Rlard r. Bunun yerine, aRaU da ele alacaU m z üzere, Mslâm kültür ve
bilimlerinin ve tabii ki hukukun Arap kökenli olmad U varsay m n n onlar için
bir ön-kabul olduUu anlaR l yor. Yani “Mslâm hukuku Hz. Peygamber’in sünnetine dayanm yorsa (ki onun uydurma olduUuna baRtan kanaat getirilmiRtir) o
zaman acaba onun muhtemel kaynaU nedir?” sorusunun onlar yönlendirdiUi
anlaR l yor. Yahut tersi bir varsay m da daha önce belirttiUimiz için burada rol
oynam R gibidir. Yani Mslâm hukuku denilen fenomeni yabanc kökenle aç klad U m zda Müslümanlar n Reriat n kökenine iliRkin deUerlendirmelerinin bir
Rekilde devre d R b rak lmas gerekmektedir.
Ancak daha da önemlisi Oryantalistlerin bir önceki bölümde belirttiUimiz
f k h-hukuk ayr m n yeterince vurgulu ve anlaml bir biçimde yapmam R olmalar onlar bu Rekilde bir iz sürmeye itmiR görünüyor. Oimdilik f k h cephesini
ilgilendirdiUi kadar yla tart Rmay sonraya b rakarak, tart Rman n hukuk cephesine iliRkin baz deUerlendirmelerde bulunal m. Hukuk bilimi bilindiUi gibi 19.
yüzy l n pozitivist hukuk felsefesinden beri bir devletin mer’i ve cari kanun ve
kurallar n daha çok konu edinmektedir. Bentham-Austin ve Hart’ n ‘command
theory of law’undan Kelsen’in saf hukuk teorisine kadar çaUdaR hukuk teorisinde hakim olan anlay R, ahlak n, dinin ve diUer icbarî müeyyide fikri taR mayan
toplumsal kurallar n tamamen hukuktan ayr Rt r lmas d r. Böyle bir hukuk fikri
çaUdaR akademiyada evrensel kabul görmese de oldukça etkindir. Modern bilim
adam n n (örneUin Oryantalistlerin) Mslâm kültür ve medeniyetine dair yapt klar çal Rmalarda da bu çaUdaR ön-yarg n n etkisi alt nda olmas büyük bir olas l kt r. F k h bu tan ma göre zaten Max Weber’in dediUi gibi ‘Bat l rasyonelbiçimsel hukuk’ fikrine yabanc d r. F kh n içinde bu ‘modern hukuku’ arama
giriRimlerinin bir neticesi olduUunu düRündüUümüz köken tart Rmalar n n temelinde, hukukun bu seküler alg lamas n n büyük bir pay vard r. Zaten modern
bat düRüncesi hukukun beReri bir inRa olduUunu ve bunun Antik Yunan’dan
felsefi temelini ald U n ama esas olarak Roma imparatorluUunda bugün anlad U m z anlamda bir hukuk sisteminin ortaya ç kt U n genellikle kabul etmekte-
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dir.102 Zaten Modern hukuk da 11 ve 12. yüzy llarda Roma hukukunun yeniden
keRfinden sonra Bat ’da geliRmeye baRlam R ve nihayet kanunlaRt rma hareketleriyle olgunlaRm Rt r. Bu tarihsel inRan n temel yaklaR m hukukun seküler bir
olgu olduUudur. Mslâm hukukunun baR ndaki Mslâm teriminin bu aç dan bir
önemi yoktur; hukuk burada da din-d R bir geliRme kaydetmiR olmal d r. Müslümanlar n yaRad klar çevre itibariyle devrald klar antik miras Roma hukukunu Mslâm hukukunun en muhtemel kaynaU yapmaktad r.
KuRkusuz bu tür bir deUerlendirmeye bir yönden hak verilebilir. F kh
Ebu Hanife’nin tan mlad U gibi “kiRinin leh ve aleyhine olan bilmesidir” Reklinde anlamak yerine, ‘hukuk’ olarak tan mlarsak f kh n geliRtiUi çevrede mevcut
ve yürürlükte olan hukuk ve örfleri kendi içerisinde erittiUini söyleyebiliriz. Bu
manas yla hukuk, muhtemelen Tanzimat dönemine kadar Mslâm dünyas nda bir
bilim olarak kabul edilmemiRtir. Ama Tanzimat’la birlikte hem Tanzimat yöneticileri hem de oryantalistler (örn. Schacht ve pek çok kimse) f kh n içinden
hukuki olanla hukuki olmayan ay rt ederek bir hukuk sistemi bile üretmeye
giriRmiRlerdir.103 Ancak bu ne ölçüde klasik f kh n tabiat yla uyuRabilir? BaRka
bir ifadeyle ‘Mslâm hukuku’ olarak tan mlad U m z bu yeni olgu f kh n tüm veçhelerini yans t yor mu? F kh n içinde Roma hukuku veya baRka bir hukuk sisteminin birebir unsurlar na dikkat çekmek f kh n Roma hukukundan etkilendiUini ispata yeter mi? Olsa olsa f k hta Roma hukukunun kurallar na paralel
kurallar n varl U ndan söz edilebilir. Ya da f kh n seküler anlamdaki hukukla
paylaRt klar baz yönler olduUunu göstermeden öte bir anlam taR yamaz. Ama
bu, f kh n nevi Rahs na münhas r mahiyeti ve bunun teRekkülü hakk nda bize bir
Rey söyleyememektedir. Bu yüzden de f kh n kökenine iliRkin böyle bir tart Rma
büyük ölçüde anlam n yitirecektir.
Oryantalistler ve FAkhAn Kökeni Olarak Peygamber ve Sünneti. F kh n
dayand U sünnet malzemesinin güvenilirliUi konusunda Bat l ilmi çevrelerde iki
yaklaR m ön plana ç kmaktad r.104 Birincisi Goldziher, Scahcht, Wansbrough ve
benzerlerinin baR n çektiUi Rüphecilik (ya da aR r Rüphecilik). Bunlar erken
dönem Mslâm kaynaklar n n neredeyse tamam n n uydurma olduUu kanaatindedirler. Wansbrough buna Kur’an’ da katmaktad r. Ancak diUerleri Rüphelerini
hadis malzemesiyle s n rl tutmaktad r. Onlar n duruRunu çok iyi özetleyen
102
Ancak 20. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren dinin etkisindeki karanl k ortaçaU alg lay R bir
deUiRim geçirmeye baRlam Rt r. Modern Avrupa hukuk kurumlar n n ve teorilerinin oluRumunda dinin ve dinî kurumlar n etkili olduUu özellikle Amerika’da daha s k dile getirilmeye
baRlanm Rt r. Örnek olarak bkz. Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of teh
Western Legal Tradition (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1983).
103
Schacht, Introduction, 200-201.
104
Bu iki yaklaR m n genel bir özeti için bkz. Stephen Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry (Princeton: Univeristy Pres, 1991), 3. Bölüm; Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of Muslim Literature from Early Periods, Surrey: Curzon Pres, 2000), 2. Bölüm; Herald Motzki, The Beginnings of Islamic Jurisprudence,
Almanca’dan çev. Marion H. Katz (Leiden: Brill, 2002), 1. Bölüm.
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Schacht’ n Ru ifadesi Rüphecilerin slogan haline gelmiRtir: “Peygamberden gelen her bir hukuki hadis aksi ispatlanana kadar sahih olarak kabul edilemez…”105
Genellikle Oryantalistlerin yazd klar na bir tepki olarak ortaya ç kan ve
Mslâm’ n geliRim resmini Müslüman anlat s na uygun bir biçimde alg layan diUer
yaklaR m, kaynaklar n esas olarak yaz l bir biçimde aktar ld U , hadislerin erken
dönemde yaz ya geçirildiUini iddia etmektedir. N. Abbot, F. Sezgin ve Azami’nin baR n çektiUi bu yaklaR m asl nda geleneksel Müslüman anlat s n n ötesine geçerek neredeyse tüm kaynaklar n yaz yla aktar ld U n iddia etmiRlerdir.
Mlk yaklaR ma dönersek, Wansbrough’nun argüman , ayr bir platformda
ele al nmay gerektirdiUi için, burada üzerinde durulmayacakt r.106 Goldziher ve
özellikle Schacht’ n Bat l Mslâm araRt rmalar nda çok etkili figürler olmalar
nedeniyle görüRlerini k saca özetlemek gerekir. Yahudi as ll Macar I.
Goldziher’le birlikte, Kitâb- Mukaddes eleRtirilerine benzer biçimde Mslâm’ n
kurucu metinlerinin kaynak eleRtirisi geleneUi baRlam Rt r. O, geleneksel Müslüman anlat s na güvenmez ve Mslâm hukukunun Kitab ve sünnete dayand U
fikrine karR ç kar. Asl nda f kh n hadisten önce ortaya ç kt U n ve dayand U
temellerin bu yüzden hadisler deUil de re’y olduUunu belirtir. Ard ndan da re’y
kavram n n Roma hukukundan al nd U n söyleyerek Mslâm hukukunu bilinen
köklerinden baRka köklere baUlamaya çal R r.107
Bugün Goldziher’in argümanlar n n temel noktalar büyük ölçüde sars ld U için ayr nt lar na girmenin bir faydas yoktur.108 Ancak Goldziher’in baRlatt U kaynaklara Rüpheyle yaklaRma eUiliminin Alman Yahudisi J. Schacht’la olgunlaRt U n belirtmek gerekir. Schacht selefi gibi Mslâm hukukunun Kur’an ve
sünnetten doUmad U n , aksine Emevi idaresinin son y llar nda (H. 100’ler) yerel
örfler, idari uygulamalar ve kad lar n re’yi ile ortaya ç kt U n , hadislerin ise sonradan buna eklendiUini düRünmektedir. Hatta o da hocas gibi re’y ve onun
ürettiUi hukuki doktrinlerin hadise dönüRtüUünden çok emindir.109 Schacht’ n
Mslâm hukukunun geliRim tarihine iliRkin yapt U gözlemler ve deUerlendirmelerin merkezinde Oafii yer al r. Ona göre Mslâm hukuk teorisinin sonraki kabullerini ilk ortaya atan Oafii’dir. Oafii öncesi kadim hukuk mektepleri sünnet, hadis,
k yas, vs. konusunda net fikirlere sahip deUillerdi. Peygamber’in otoritesini ilk
defa ve tutarl bir biçimde hukuk kaynaU olarak vazeden Oafii’dir. Ondan sonra
hadis ve sünnet ayn anlamda kabul edilmiRtir. Halbuki kadim mekteplerde
105

Berg, Development, 14.
Bu say da Wansbrough ile ilgili ayr bir yaz mevcuttur, bkz. Msmail Albayrak, “John Wansbrough ve Ahkam Ayetleri”.
107
Motzki, Origins, 10-11.
108
Goldziher için bkz. bu say da Mbrahim HatipoUlu, “Ignaz Goldziher”.
109
Schacht bu görüRlerini esas olarak 1950’de yay nlad U Origins of Muhammadan Jurisprudence adl çal Rmas nda dile getirmiRtir (Oxford: Clarendon Pres). Goldziher-Schacht çizgisinin önemli bir eleRtirisi için bkz. Herald Motzki, Origins, 10-29.
106
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sünnet Peygamber’in otoritesinden baU ms zd ve esas olarak toplumda yaRayan
örf ve adetler anlam na geliyordu. Oafii ile birlikte bu yaRayan örfler hadis kapsam na al nmaya baRland ve böylece esas nda uydurma olan hadis mecmualar
ortaya ç kt . Hukukun esas olarak Irak’ta doUduUunu savunarak Schacht,
Goldziher gibi, onun Mslâmi olmayan bir köke sahip olduUunu adeta temin etmeye çal Rmaktad r. Mslâm hukuku esas nda Medine’de deUil Irakta ortaya ç kt ysa, onun Müslümanlar n belirttiUi gibi Kur’an ve sünnetin yorumundan ç kmad U n , aksine yerel örflerden, Emevi idari tasarruflar ndan, Yahudi ve diUer
dini etkilerden ve bir de özellikle Roma hukukunun fetihler öncesinde merî
kanun olduUu Irak bölgesinin hukuki uygulamalar ndan doUduUunu iddia etmek
kolay olacakt r. Hadis denilen Peygamber sözleri iRte bu f k h olgunlaRt ktan
sonra dolaR ma sokulmuR ve her bir hukuki hükmün bir hadise dayand r lmas
ihtiyac ndan doUmuRtur. Oafii’den sonra hadis uydurma faaliyeti yoUun bir biçimde yaRand ve 150-250 y llar aras nda bugün bilinen koleksiyonlarda bu uydurma rivayetler derlendi.110
Asl nda hem Mslâm hukukunun kökenine dair yap lan eski çal Rmalar hem
de modern araRt rmalar n malul olduUu temel kavramsal bir yanl Rl k söz konusudur. GiriRte de belirtimiz gibi, Mslâm ilimleri içinde hukuka en yak n bilim
olan f k h modern dönemde hukukla eRitlenerek okunmaya baRland . Mslâm
hukuku teriminin f kh n diUer bir ad olarak yayg n kullan m o kadar kan ksand ki, f kh n hukuktan mahiyet olarak farkl olabileceUi varsay m düRünülmez
oldu. Oryantalist dünyada Mslâm hukuku araRt rmalar n n tart Rmas z duayeni
kabul eden Schacht’ n Türkçe’ye de çevrilen kitab n n ismi An Introduction to
Islamic Law (-slâm Hukukuna Giri+) ad n taR maktad r. Schacht Mslâm hukukunun mahiyetine dair yapt U gözlemde f kh n hukuktan farkl niteliUine dikkat
çekmesine raUmen yine de onun içinden bir hukuk ç kar labileceUini iddia etmiR
ve kitab n bu Rekilde tasarlam Rt r.
Konumuz olan köken sorununa dönecek olursak, Schacht’ n Mslâm hukukunun kökenini ararken f kh n kökeninden baRka bir Reyle meRgul olduUu gayet
aç kt r. O bir Müslüman’ n yaRam pratiUini yönlendiren dini kurallar anlam na
gelen f kh n kökenini arasayd kuRkusuz Kur’an’ n ve Hz. Peygamber’in bunlar n teRekkülündeki rolünü inkara yönelemezdi. Aksine o f kh n içinde hukuk
sistemi aramaktad r. Mslâm hukukunun Hicri 100’lerde Irakta geliRtirildiUini
söylerken kastettiUi Rey geliRmiR bir sistem olarak bir hukuk sistemidir. ÖrneUin,
f k hta içkin olan mülkiyet sisteminin bir hukuki zemin farz ettiUi aç kt r. MRte bu
geliRmiR hukuki zeminin Hz. Peygamber döneminde olmamas ndan hareketle o,
f kh n Kur’an ve sünnete dayanmad U n söylemektedir. Zaten Müslümanlar da
f kh n geliRmiR olgun yap s n n Asr- Saadette aynen var olduUunu söylememektedirler.

110

Scahcht’ n görüRleri için bkz. bu say da. Goldziher-Schacht çizgisinin önemli bir eleRtirisi
için bkz. Herald Motzki, Origins, 10-29.
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Schacht’ n sünnet malzemesine dair çal Rmalar uzun süre Oryantalist
edebiyatta etkili oldu; ancak hem doUrudan ona yönelik eleRtiriler, hem de yeni
yaklaR mlar n ortaya ç kmas yla onun tezlerinin de büyük ölçüde zaafa uUrad U
ve bir çoUunun neredeyse tamamen terk edildiUi görülmektedir. ÖrneUin, W.
Hallaq, Motzki, Muranyi ve daha pek çok isim111 Schacht’ ya doUrudan veya
dolayl olarak eleRtiren çal Rmalar üretmiRlerdir. Hallaq onu Oafii’nin rolünü
abartt U için, içtihat kap s n n kapand U n iddia ettiUi için ve hukukun deUiRmezliUine aR r vurgu yapt U için eleRtirdi.112 Motzki, onun hadislerin sahih olmad U genel varsay m n eleRtirmiR; Junboyll, temelde Schacht’a karR ç kmasa
da, isnad sisteminin baRlang c n n h. 60 y l na kadar geri gittiUini kabul etmiRtir.113 Ancak, oryantalistlerin Schacht’a yönelik eleRtirilerini Müslüman bak R
aç s n kabul ettikleri Reklinde anlamamak gerekir; tam tersine onlar Schacht’ n
tezlerindeki baz zaaflar gidermeye çal Rmaktad rlar. Hadislerin büyük bölümünün uydurma olduUu iddias onlarda hep bir varsay m olarak kalm Rt r.
Sonuç ve DeFerlendirme. Oryantalizmin Mslâm’ n kökenini teRkil eden Hz.
Peygamber’e ve onun b rakt U mirasa kuRkulu yaklaRmalar n n temelinde, yukar da da iRaret edildiUi gibi, 19 ve 20. yüzy llarda popüler olan Kitâb- Mukaddes
eleRtirilerinin etkisi vard r. Bat l ‘yeni bilgi’, seküler karakteri gereUi hiçbir Reyin boRlukta doUmad U , dinlerin de rasyonel olarak aç klanabilecek bir kökene
sahip olmalar gerektiUi düRüncesinden hareket etmektedir. Ancak Mslâmi tarih
yaz m n n da içinde olduUu geleneksel anlat lar, bu Bat l seküler bilginin R U nda inRa edilmiR anlat lar sunmazlar bize. Bat l yeni bilginin (Goldziher’le birlikte) Mslâm’ n kendi kendisinin tarihini alg lama biçimini sorgulamas na kadar,
böyle bir kuRku asla yoktu. Mslâm bilgi anlay R n inRa eden kelam ve f k h usulü,
Hz. Peygamber’in öUretisinin (Kur’an ve sünnetin) bize iki yolla geldiUini kabul
etmektedir: Mütevatir ve ahad. Mütevatir yol toplumun haf zas nda ve uygulamas nda olan bilgiler olup bunlar n kuRkuya yer b rakmayacak Rekilde bize geldiUi varsay l r. DiUer yöntem, âhâd ise Hz. Peygamber’den gelen birey rivayetlerini ve mütevatir derecesinde olmayan grup rivayetlerini kapsar. Bu iki kategori
rasyonel bilgi elde etme kategorileri olup, modern Bat l yeni bilgi anlay R na
tamamen yabanc deUildir. Bunun yan nda hadis usulünün isnad-temelli hadislerin s hhatini garanti eden yöntemi mevcuttur. Oryantalist edebiyat n daha çok
bu ikinci yönteme yoUunlaR p, Müslümanlar n epistemolojik yaklaR mlar na esas
olarak ald klar birinci yöntemi ihmal ettikleri görülmektedir. Hadis usulü temelde epistemolojik bir yaklaR m sunmaz; zaten Mslâm bilgi ve düRünce tarihinde hadis usulü, zaman zaman kelam ve f k h usulünün alternatifi gibi sunulmaya
çal R lsa da, onlar n epistemolojik temellerini asl nda kabul etmiRtir. BaRka bir
ifadeyle hadis usulü tek baR na s hhat ve doUruluk ölçüsü olarak al nmam R,

111

Bunlarla ilgili genel bir deUerlendirme için bkz. Motzki, Origins, 27-49.
Hallaq için bkz. bu say da Bilal Aybakan, “Wael b. Hallaq”.
113
G:H:A: Juynboll, Muslim Tradition (Cambridge: University Pres, 1983), 1. Bölüm..
112
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aksine f k h ve kelam kendi ilgi alanlar na giren hadis malzemelerinin doUruluk
deUerini tespit için daha temel bir yöntemi varsaym Rt r.
Oryantalistler, hadislerden kuRku duyarken onlar n daha çok lafzî formlar n n Hz. Peygamber’e aidiyetini sorun yapmaktad rlar ki, bu aç dan f k h ve
kelam usulü de zaten Mslâm’ n temel esaslar n n mütevatir yolla geldiUini, diUer
haber yönteminin, ahad n, zaten kuRku ihtiva ettiUini ve her müctehide bu kuRkulu haberlerin s hhatini ve ne anlama geldiUini, ayr ca kendi bilgi sistemi içinde tutarl olup olmad U n test etme hakk verildiUini söylemektedir. Hadislerin
s hhati sorununa yaklaR rken bu yüzden sadece hadisçilerin derledikleri malzemeye yoUunlaR p onlar n içinde yer ald U ve anlam kazand U daha genel Müslüman ortam ve çerçeveyi görmezden gelmek, Oryantalist araRt rmac y resmin
sadece bir köResine tak l p genel resmi göremeyen bir resim eleRtirmeninin durumuna düRürmektedir. Bu baUlamda üzerinde durulmas gereken en önemli
nokta, mezheplerin bilgi birikimlerinin Mslâm tarihi boyunca her zaman hadislerle birlikte Müslüman bireyin bilgi ve pratiUini yönlendirdiUini gerçeUidir.
Bunu daha genel bir çerçeveye taR rsak, asl nda Mslâmi bilginin her bir branR
(tefsir, f k h, kelam, tasavvuf ve hatta felsefe) kendi ilgi alan na giren hadis
malzemesini salt hadisçilerin s hhat kriterleri ve yarg lar temelinde ele almam R, mutlaka kendi disiplinin genel çerçevesi içinde onu anlamland rm Rt r.
Geriye tarihsel olan Hz. Muhammed’in ve onun yaRad klar n n, beRer olarak hayat n geçirdiUi çeRitli safhalar vs. gibi haberlerin doUruluUu meselesi kalmaktad r; bu noktada tarihsel Muhammed ile bir din tebliUcisi olarak Hz. Peygamber ayr m n yapmam z faydal olabilir. Bir din tebliUcisi olarak Peygamber
kendisine tevdi edilen mesaj sonraki nesillere hakk yla ulaRt rman n yollar n
temin etmiRtir. Bunlar genel olarak yukar da sözünü ettiUimiz f k h-kelam epistemolojisinde ortaya konulan bilgilerdir. Bir beRer olarak Muhammed’e gelince,
bizim onun yaRad klar n birebir tarihsel olarak inRa etmemiz beklenmemektedir. F k h-kelam epistemolojisinin ve hadis usulü kriterlerinin, Hz. Peygamber’in hayat safhalar yla ilgilenmesinin temel saik bir Peygamber olarak onun
tebliU ettiUi mesaj doUru anlamakt r. Modern tarihçi ise “gerçekte ne olmuRtu”
sorusuyla ilgilenirken “tarihsel” olaylar ayn yla inRa etmek istemektedir ki,
bunun dini bir anlam olmad U aç kt r. Modern tarihçinin beklentileri aç s ndan
Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlar n yaRad klar olaylar n “tarihsel inRas n ”
temin edecek “belge” olmayabilir yahut onlar sorunlu olabilir. Ama din toplumda yaRayan bir olgu olduUu için Müslüman epistemoloji, hakl olarak dini
bilginin (Kur’an’ n ve Hz. Peygamber’in sünnetinin) bu karakterine uygun bir
yöntem geliRtirmiRtir. EUer sorun hadislerin tarihsel bilgi ve belge olarak okunup okunamayacaU sorusu olsayd , belki Oryantalistlerin kuRkular n n bir anlam olabilirdi. Ancak hadis malzemesi, asla modern tarih araRt rmac lar n n
belge beklentilerine benzer bir bilinçle derlenmemiRtir.
Oryantalist edebiyatta Müslümanlar n f k h ad n verdikleri disiplinin geliRimine dair görüRlerin k sa bir deUerlendirilmesinin yap ld U bu yaz da modern
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dönemlerde bir bilgi paradigmas n n baRka bir bilgi paradigmas yla karR laRmas
sonucu ortaya ç kan baz kavram kargaRalar na ve anlam kaymalar na iRaret
edilmeye çal R lm Rt r. Bir çok yeterince temeli olmayan mega iddian n bu paradigma farkl l U n yeterince dikkate almadan yap lan deUerlendirmeler neticesinde ortaya ç kt U anlaR lmaktad r. Ancak bu kar R kl U n sadece Oryantalistlerde olduUunu düRünmek bizi basit bir kolayc l Ua götürebilir. Aksine bunun
modernizmin etkisiyle ç kt U n ve Müslümanlar n kendi kendilerini alg lama
biçimini büyük ölçüde deUiRtirdiUini unutmamak gerekir. Oryantalist edebiyata
yönelik bu tür gözlemlerin salt bir karalama veya bir art niyet belirtisi olmad U ,
aksine bunlar n modernitenin zihinlerde yaratt U dehRet verici zihin dönüRümlerinin birer neticeleri olarak ortaya ç kt U gerçeUi, 19. yüzy l n ikinci yar s ndan
itibaren üretilen Müslüman edebiyata yönelik yap lan ve yap lmakta olan revizyonist baz çal Rmalar taraf ndan da desteklenmekte ve Oryantalist edebiyatta
görülen kavramsal hatalar n Oryantalistlere has olmad U anlaR lmaktad r. Bugün bizler 19. ve 20. yüzy l n hatalar n nas l tekrarlamamak için çaba sarf ediyorsak Oryantalizmin de seleflerinin hatalar na karR daha duyarl olduklar n
göz ard etmememiz gerekir.
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CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE
VE SLAM HUKUKU LE LG L GÖRÜ LER
Dr. Hasan Hacak
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Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), Ignaz Goldziher ile birlikte
modern islamoloji-oryantalizm çal Rmalar n n kurucusu kabul edilir.1 Bat da
Hurgronje’nin makalelerinden derlenen Selected Works of Snouck Hurgronje adl eserdeki
baz Frans zca bölümleri sözlü olarak tercüme eden ArR. Gör. Dr. Msmail TaRp nar ve bu
yaz y yay n öncesinde okuyarak fikirleriyle ona katk da bulunan Yrd. Doç Dr. Said Polat’a
burada teRekkür ederim.
Marmara Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi.
1
Bkz. Mark Batunsky, “Carl Heinrich Becker: From Old to Modern Islamology.
Commemorating the 70th Anniversary of ‘Der Islam als Problem’”, s. 295, International
Journal of Middle East Studies, Vol.13, No. 3 (Aug. 1981, s. 287-310); Schacht, onu Goldziher
ile birlikte teknik anlamda “Mslami ilimler”le ilgili çal Rmalar n n baRlat c s olarak görür. Bkz.
J. Schacht, “C. S. Hurgronje”, s. 192, Der Islam, 23. Band, 1936, Berlin und Leipzig; G.-H.
Bousquet and J. Schacht, Selected Works C. Snouck Hurgronje, s. VII, Leiden, E. J. Brill,
1957; A. de Groot da modern Mslam araRt rmalar n baRlatan oryantalistler olarak bu ikisi ile
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Mslam hukuku çal Rmalar n baRlatan ana sima olmas n n yan nda siyaset adam
kimliUi ve özellikle Hollanda’n n Endonezya2 sömürge politikalar n n belirlenmesi üzerindeki büyük tesiri ile “sömürge oryantalizmi”nin3 de en tipik temsilcisi görünümündedir. Hurgronje’nin oryantalizm tarihindeki yeri ve hayat ile
ilgili olarak günümüzde yap lan tart Rma ve araRt rmalar, oryantalizm alan nda
ortaya koyduUu görüRlerinden daha fazla dikkat çekmektedir. Öyle ki bu konu
üzerindeki tart Rmalar oryantalizm tarihinin baz noktalarda yeniden deUerlendirilmesini gerektirecek boyutlarda görülmektedir.4
#
8 Oubat 1857 tarihinde, Hollanda’n n Brabant bölgesinde bulunan Breda
ilinin kuzey doUusundaki Oosterhout kasabas nda doUdu.5 Babas burada papaz
idi ve gençliUinde onun da papaz olmas kararlaRt r lm Rt 6. EUitimine doUduUu
kasabada baRlad , lise tahsilini ise Breda’da yapt . Üniversiteye girebilmek için
özel hocalardan Latince ve Yunanca dersi ald . 1874 y l nda üniversiteden kabul
alarak ayn y l Hollanda Leiden Üniversitesi’nde Teoloji eUitimine baRlad .7
Üniversitede Mbranicenin yan nda seçmeli ders olarak Arapça ve sâmi filolojisi
okudu. Son derece baRar l bir eUitim hayat geçirerek8 1878 y l nda ilahiyat/teoloji eUitimini tamamlad ve sonras nda çal Rmalar n tamamen oryantalizm ile s n rlad .9
“Het Mekkaanche Feest: Mekke’de Hac” ad yla haz rlad U doktora tezini
24 kas m 1880’de “üstün baRar ” ile savunarak doktor unvan kazand . Bu tezde
hacc n tarihini, Mslam’daki önemini, hacdaki tören ve adetleri inceleyip hacc n
Arap putperestliUinden kalma bir adet olduUu sonucuna varm Rt .
1880-81 eUitim y l nda Strasburg Üniversitesinde eUitimine devam ederek
burada özellikle Theodor Nöldeke’nin derslerine devam etti. 1881 y l nda
Strasburg’dan döndüUünde Hollanda’n n en büyük sömürgesi durumundaki,
halk n n büyük çoUunluUu Müslüman olan Endonezya için memur yetiRtirmek
birlikte Theodor Nöldeke ve Julius Wellhausen’i de sayar. Bkz. D-A, “Hollanda”, XVIII,
230.
2
Bu dönemde kaynaklarda “Endonezya” için, Hollanda Hindistan (Netherlands India),
Hollanda DoUu Hindistan (Dutch East Indies), DoUu Hint Adalar vb. isimler kullan lmaktad r.
3
Edward Said, Oryantalizm, s. 528 (trc. Selahattin Ayaz), P nar Yay nlar , Mst., 1989.
4
Bkz. P. SJ van Koningsveld, “C. Snouck Hurgronje ba’du’l-mulâhazât havle neRâtâtihî elilmiyye ve’s-siyâsiyye fî Hollanda”, s. 433 (trc. Kas m Sâmerraî, Alam el-Kütüb, VII/4, Riyâd
1986, s. 433-441).
5
Abdurrahman Bedevî, Mevsûatu’l-müste+rikîn, s. 245, Beyrut 1984.
6
Angelo Pesce, Mekke münzü mieti âmm ev mecmûati C. S. Hurgronje er-râi‘a, s. 9, London,
1986, Immel Publishing.
7
A. Bedevî, 245.
8
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XI.
9
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XI, M. Hakk Kad , “Holland’da Oarkiyat AraRt rmalar ”, s.
104. DoUu Bat , s. 20, Ankara, 2002, (s. 83-110).
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üzere kurulan ve Leiden üniversitesine baUl bulunan bir enstitüde Mslam’la ilgili
dersler okutmak üzere hoca olarak tayin edildi.10 Burada Mslami ilimler ve Mslam
hukuku dersleri verdi.
1884 y l nda Arap yar madas na olan meRhur ziyaretini yapt . M s r’da k sa bir süre kald ktan sonra Cidde’ye geçti ve orada Hollanda konsolosluUunda
AUustos 1884’den, Oubat 1885’e kadar (alt ay) kald . Bu esnada bir yandan de
gezisinin esas amac olan Mekke’yi ziyarete haz rland .11 Müslüman olup “Abdulgaffâr” ad n alarak12 21 Oubat 1885 y l nda Mekke’ye ulaRt . Alt ay da burada kald . Burada ulemadan Mslam hukuku ve usul-i f k h vb. dersler ald . Ancak
AUustos ay nda hac günleri baRlamadan ad n n kar Rt U bir skandal sebebiyle
Osmanl yönetimi ondan Mekke’yi terk etmesini istedi.13 O da önce Cidde’ye
geldi ve sonras nda Arap yar madas n terk ederek Hollanda’ya döndü. Bu s rada hacc ibadetine sadece günler kalm Rt .
Hollanda’ya döndükten sonra Arap yar madas nda geçirdiUi dönem ve
haz rlad U malzemeyle ilgili “Mekka” kitab n yazarak bunu 1888 ve 1889 y llar nda yay nlad . Bu kitap en önemli eserlerinden biri olarak onu seçkin oryantalistler aras na yerleRtirdi.
Hollanda’ya gelince, 1886’y l nda Leiden de tedris hayat na baRlad ve ayr ca Delft Rehrinde Endonezya’da çal Ranlar n eUitiminin yap ld U özel bir enstitüde ders verdi. W.T. Juynboll’un vefat ndan sonra 1887 y l nda Delft’de onun
yerine geçmesi teklif edildi ancak o Leiden’de kalmay tercih etti ve orada Mslam
hukuku hocas olarak tayin edildi.
Snouck Hurgronje’nin Leiden’e profesör olarak tayin edilmesiyle birlikte
üniversitedeki Mslamoloji alan ndaki çal Rmalar n rengi deUiRerek bu çal Rmalar
modern oryantalizmin doUmas na zemin haz rlayacak bir Rekilde Mslam n sosyal
baUlam içerisinde araRt r lmas na yöneldi. Snouck Hurgronje’nin bu tarz çal Rmalar n n önemli örneklerinden biri “Mekka” baRl kl kitab yd .14
1889 y l nda, 1906 y l na kadar kalacaU Endonezya’ya gönderildi. Batavia
Rehrinde “DoUu Hindistan Adalar nda (Endonezya)” yeni aç lm R bir ofis olan
“Arap ve Yerel Halk MRlerini AraRt rma Bürosu”na dan Rman olarak atand .15
Görevi Endonezya’daki Müslümanlarla ilgili hassas problemlerin çözümünde

10

Angelo Pesce, s. 9.
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XV.
12
Angelo Pesce, 11.
13
Angelo Pesce, 16.
14
Bkz. M. Hakk Kad ,104
15
Bkz. Harry Benda, “C.S. Hurgronje and the Foundation of Dutch Islamic Policy in Indonesia”, s. 340, The Journal of Modern History, Vol. 30, No: 4 (Dec., 1958, s.338-347),
11
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Hollanda hükümetine dan Rmanl k yapmakt .16
Hurgronje Endonezyada’da iki ayr kimliUe sahipti: Bunlar n ilki bir bat l
olarak Hollanda sömürge idaresinde çal Ran bir yetkili, ikincisi ise halk aras nda
“sosyal anlamda Müslüman”17 olarak yaRayan bir mühtedi idi.
1891 y l nda Hollanda sömürge idaresinin “DoUu Dilleri ve Mslam Hukuku
Dan Rman ” oldu. Hollanda sömürge güçlerine karR direniRin en yoUun olduUu
ve Hollanda’n n tam hakimiyeti alt na girmemiR olan Açe’de 1891-1892 y llar
aras nda kald . Mkinci büyük kitab olan De Atjehers’i (Açe’liler) yazmak için
burada çok geniR malzeme toplad . Sonraki y llarda Endonezya’daki diller, etnik
yap ve Rehirler ile ilgili araRt rmalar yapt . Sumatra’ya seyahat etti. Bu bölgenin
dilini öUrendi ve kültürel ve etnografik özelliklerini inceledi.
Endonezya’da kald U y llar boyunca Hollanda’n n sömürge idaresinin Mslami politikalar n etkiledi ve hatta gerçek anlamda bu politikan n çoUu noktada
kurucusu oldu.18
1906 y l nda, 1889’dan beri, on alt y ld r yaRamakta olduUu Endonezya’dan Hollanda’ya geri döndü. Hollanda’ya döndüUünden itibaren Hollanda
hükümetinde ‘Araplarla ilgili ve Mslami MRler’ müsteRarl U görevini devam ettirdi. Böylece ölümüne kadar ki süre boyunca ilmi hayat n n yan nda siyasi hayat
kesintiye uUramad .19 Bu durum onu salt ilmi araRt rma yapmaktan al koyduUundan 1906 y l ndan 1936 y l na kadar ilmi aç dan önceki çal Rmalar kadar
önemli eserler vermediUi söylenebilir.
Leiden üniversitesinin en önemli Arap filologlar ndan olan De Goeje
1906 y l nda emekli olunca Hurgronje onun yerine “Arapça ve Mslam Profesörü”
olarak tayin edildi.20 Bu Rekilde Leiden’deki oryantalist araRt rmalarda merkezi
rolü De Goeje’den sonra Van Vollenhoven ile birlikte Snouck Hurgronje üstlendi. Leiden üniversitesinde say s kabar k olan öUrencilerine “Mslami ilimler”
ve Açe dili ile ilgili dersler vermekle birlikte ayr ca üniversite bünyesinde Hollanda sömürgelerinde görev almak üzere memur yetiRtirmek amac yla kurulan
“Hindoloji” bölümünde Mslam dini ile alakal giriR mahiyetinde dersler okuttu.
1914 y l nda seri konferanslar vermek üzere Amerika’ya davet edildi ve
burada verdiUi konferanslar kitap halinde neRredildi. Hurgronje, Mlki 1873 y l nda Paris’te yap lan Uluslararas Oryantalist Kongreleri’nin 1931’de Leiden’de
yap lan 18. toplant s na baRkanl k etmiRtir. Leiden üniversitesindeki kariyeri
16

Angelo Pesce, 10. Ayr ca bkz., Robert Van Niel, “Christiaan Snouck Hurgronje: In
Memory of The Centennial of His Birth”, s. 592, The Journal of Asian Studies, Vol. 16, No.4,
Aug., 1957, (s. 591-594).
17
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XV.
18
Robert Van Niel, 592.
19
Robert Van Niel, 592; Koningsveld, 433; M. Hakk Kad , 104.
20
Jacques Waardenburg, “Islamic Studies in Dutch Scholarship” Mapping Islamic Studies, s.
73, Ed. Azim Nanji, 1997, New York, (s. 68-94)
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esnas nda Berlin, Kahire ve Cambridge üniversitelerinden kendisine kürsü teklif edilmiRtir.
Hurgronje 1906 y l nda Leiden Üniversitesinde iRgal ettiUi kürsüdeki
“Arapça ve Mslam” profesörlüUünden 1927 y l nda emekli olarak ayr ld .21
Emekli olduktan sonra da derslere devam etti ve ölümüne bir ay kalana kadar
özellikle Açe dili dersi veriyordu.22 Hurgronje 1936 y l nda k sa bir rahats zl ktan sonra yetmiR dokuz yaR nda vefat etti ve Leiden kadim mezarl U nda topraUa
verildi.
Hurngronje birçok oryantaliste hocal k yapm Rt r. Bunlar n baz lar Arent
Jan Wensinck (1882-1939), J. Schacht, Theodorous W. Juynboll, Johannes
Heindrik Kramers’tir23
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Yukar da k saca temas edildi%i gibi Hurgronje özellikle ülkesinin sömürge politikalar ndaki aktif konumuna kar n sömürge halk taraf ndan Müslüman
bir alim olarak alg lanmas , kendisinin de özel hayat ndan hiçbir ekilde bahsetmemesi ve hayat yla ilgili bilgilerin s n rl olmas sebebiyle hakk nda baz
tart malar yap lmakta olan bir oryantalisttir. Son y llarda özellikle ahsi evraklar n n ve baz resmi ar iv belgelerinin incelenmesiyle onun hayat ndaki karanl k noktalar daha fazla bilinir hale gelmeye ba lam t r.24 Burada oryantalizm
tarihi aç s ndan önem ta d % için onun hayat n n baz kapal yönlerine k saca
de%inilecektir.
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Onunla ilgili ilk gündeme gelen tart Rma Mekke’ gidiRi ve Mekke’den s n r d R edilmesidir. Hurgronje’nin Mekke’ye geliRi büyük ölçüde siyasi bir arka
plana sahip olup bu seyahatin Hollanda hükümeti taraf ndan finanse edildiUi ve
siyasi hedefleri olduUu konusunda onun hakk nda en iyimser düRünen yazarlar
dahi sessiz bir kabul tavr n tercih etmiRlerdir.25 Bu ziyaretin nedenlerinden biri
Mekke’ye gelen Endonezyal hac lar n, Osmanl PadiRah II. Abdülhamit’in
21

J.Waardenburg, 73.
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XIX.
23
Wensinck Leiden’deki kürsüsünde onun halefi olmuRtur. DiUer öUrencisi olan Schacht’ n
ise, Gotthelf Bergsträsser ile birlikte baRl ca hocas Hurgronje’dir.
24
Özellikle Leiden Üniversitesi öUretim üyesi ve oryantalizm tarihçisi Van Koningsveld,
kendisinden önce konuyla ilgili yap lan tart Rmalar inceleyerek, Hurgronje üzerinde Rahsi
evraklar na ve yaz Rmalar na var ncaya kadar geniR çapl araRt rmalar yapm Rt r. Koningsveld,
1985 y l ndaki bir çal Rmas nda Hurgronje’nin kimliUi üzerinde yap lan tart Rmalarla ilgili
Hollandaca, Arapça ve Endonezya dilinde yaz lan makale say s n n yüzü aRt U n ve bu say n n
her geçen gün artt U n ifade eder. s. 433.
25
Bkz. G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XV.
22
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Panislamizm propagandalar ndan ne kadar etkilendiUini incelemektir.
Koningsveld özellikle Lahey devlet arRivlerini inceleyerek bu seyahatin Cidde’de Hollanda aleyhine faaliyet gösteren Endonezyal hac lar n tespiti ve ilim
ad na yap lmas n n Hollanda hükümeti taraf ndan kararlaRt r ld U n tespit etmiRtir.26
Hurgronje’nin Mekke’den Osmanl makamlar taraf ndan ç kar lmas da
birden çok bat l n n ilgilendiUi, “Teyma taR ” diye bilinen, üzerinde Aramice
dini metin içeren ve yöredeki en eski tarihi kal nt olduUu söylenen bir tarihi
eserin kaç r lmas skandal na ad n n kar Rmas sebebiyledir.
Frans z gezgin Charles Huber, 1879 y l nda bu taR bulmuR ancak epigrafi
uzman olmad U için taR tan mlayamam Rt . Hüber, 1883 y l nda yan na Alman
epigrafi ve Sami dilleri uzman Julius Euting’u da alarak bölgeye döndü.
Hurgronje arkadaR olan Euting taR ile ilgili bilgileri ve yaz lar n kopyas n kaydetti. Bu iki araRt rmac Osmanl ’dan izin almaks z n yürüttükleri bu çal Rma
esnas nda taR sat n ald lar ve yükleriyle birlikte Hail’e gönderdiler. Buradan
Euting, Kudüs’e; Huber de Hail’e döndü. Ancak Huber yolda k lavuzlar taraf ndan öldürüldü. Dönemin oryantalistlerinin pek çoUunun ilgilendiUi taR ile
ilgili olarak Euting ulaRt U bilgileri Huber’den ayr ld ktan sonra Nöldeke’ye
ulaRt rd ve o Euting’a at fla taR ile ilgili neRriyat n yaparak onu ilim dünyas na
tan tt . Ernest Renan ise Frans z Huber’in gayretleriyle ortaya ç kar lan bu taR
ile ilgili neRriyat n bu Rekilde Almanlar taraf ndan yap lmas n ve Huber’in katk s na yer verilmemesini Riddetle eleRtirdi.27 Bu arada Frans z Temps gazetesi,
Cidde’deki Frans z konsolosu Lostalot’tan ald U bilgilerle, Huber’in baR na
gelenleri yazd ve Hurgronje’nin Almanlar ad na taR ele geçirmeye çal Rt U n
bildirdi. Söz konusu yaz Arapça ve Türkçeye de tercüme edildi. Hurgronje’nin
gerçekte Mslam’ benimsemediUini, kendisini Mslami ilimlere vakfeden bir
Müslümandan çok bütün amac eser kaçakç l U olan bir H ristiyan olduUu söylentisi yay ld . Hükümet yetkilileri bunlar üzerine Hurgronje’ye derhal Mekke’yi
terk etmesiyle ilgili emri okudular ve Cidde’ye kadar iki polis ona eRlik etti.
Hurgronje Mekke’yi ve Arap yar madas n terk ederek Hollanda’ya hareket
etti.28
% '
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Hollanda’n n askeri ve ekonomik aç dan Endonezya’da zirvede olduUu bir
dönemde Cava’n n bat s ndaki bölgede bir ayaklanma patlak vermiRti ve Hollanda güçleri Sumatra adas n n kuzeyindeki Açe idaresiyle Riddetli bir savaRa
girmiRti. Açe’lilerin Mslam ad na yapt U ve Mekke ulemas n n verdiUi fetvadan
26

Koningsveld, 434.
Angelo Pesce, 15.
28
Angelo Pesce, 15.
27
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sonra Riddetlenen savaR Hollanda’n n Endonezya’da giriRtiUi en kanl çarp Rmalara sahne oldu. Snouck Hurgronje’nin Mekke’deki tecrübesinin ve iliRkilerinin
devreye sokulmas ve Endonezya’da Hollanda ad na çal Rmas bu esnada gündeme geldi. Zira o Açe’li baz liderleri Mslam ve din kardeRi olarak Mekke’de
tan m R onlar n inanç ve davalar n anlam Rt . MRte Hurgronje’nin Endonezya
seyahatinin ilk ve esas hedefi Açe bölgesi idi. Bir Mngiliz gemisiyle çok gizli bir
Rekilde, Müslüman Endonezyal tan d klar n n da yard m yla Açe sultan ile
görüRmek için yola ç karak Sumatra sahillerine gelmiR ve Açe s n r n n içine
s zmay planlam Rt . Hurgronje hiçbir yaz s nda bahsetmediUi bu giriRimle devletine bilgi aktarmay planlamaktayd . Ancak Açe’deki yerel Hollanda komutan
buna izin vermediUi için Açe seyahati yar m kalm R, Hurgronje, Açe’deki misyonunu birkaç sene sonra (1891-1892) gerçekleRtirebilmiRtir.29
)- -
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Hurgronje’nin Müslümanl % seçi inin Mekke’ye ve Kâbe’ye girebilmek,
Mekke ulemas yla yak n ili ki kurmak ve bu bölgede ya ayan Endonezyal halk
tan mak gayesiyle oldu%u onun hakk nda en aç k bilgileri sunmaya çal an
Koningsveld d nda da ço%u yazar n kabul etti%i bir husustur. O Müslümanl %
seçmi ve bunu aç kça ifade etmi tir.30 Mekke ve Endonezya’da kald % sürelerde de sosyal olarak Müslümand r. Hurgronje’nin Hicaz Müslüman toplumuna
ve Endonezya halk na olan adaptasyonu incelenmesi gereken önemli bir fenomen olarak de%erlendirilir. G.-H. Bousquet’nin söyledi%i gibi, Hurgronje birinci
s n f bir oryantalist olmakla birlikte ara t rd % toplumda ya amak istemesi ve
bunu büyük bir ustal kla ba armas yla da Oryantalizm tarihinde biricik örnektir.
Onun d ndaki hiçbir oryantalist Kâbe’nin gölgesinde dini tahsil yapmam t r.
O bu bölgelerdeki hayat n n her a amas nda tam bir Müslüman gibi davranabilmi tir.31
Snouck Hurgronje Endonezya’da iken Müslümanlar aç s ndan Mekke’de
ders görüp oran n ulemas yla geniR iliRkileri olan bir Müslüman’d r ve Müslüman k yafeti giymektedir. Hatta ona hitaben yaz lan baz mektuplarda “Cava
29

Hurgronje Açe savaR nda özellikle yerel ulemaya karR ac mas z bir mücadele yürütülmesi
gerektiUini savunmuR ve savaR n geliRimi de onun ikna edici olduUunu göstermiRtir. Açe savaR
ve Hurgronje’nin bu savaRtaki rolü hakk ndaki kitab nda K. van der Maaten, Hurgronje’yi,
Açe savaR n yürüten General Van Heutsz’un k l c olarak niteler. Bkz. M. Hakk Kad , 106107.
30
Sî Azîz b. Haddad el-Cezâirî’nin yazd U bu mektupta Röyle bir ifade vard r: “Sen Müslüman olduUunu art k herkese duyurdun ve Mekke ulemas da senin Müslüman olduUuna
Rahitlik ediyor.” Hurgronje Goldziher’e yazd U bir mektupta ise Röyle der: “Müslüman olmayan n insan say lmad U bir toplumda bir kiRinin Müslümanlarla Müslüman olmas n engelleyecek bir Rey olmad U kanaatindeyim. KiRi bu Rekilde davranarak zorunlu olarak Rahsiyetini
kaybetmez. Bu benim Rahsi tecrübemle söylediUim bir Reydir.” Koningsveld, 435.
31
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XIV, XVI.
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diyar n n +eyhülislam ” ya da “Cava müftüsü eyh Allame Abdulgaffar”32 ifadeleriyle hitap edilmesi ve ondan fetva istenmesi insanlarda onun Müslümanl U ile
ilgili bir kuRku olmad U n ortaya koymaktad r. Koningsveld Endonezyal lar n
onun çifte kimliUini bildiklerini gösteren bir belgeye rastlamad U n belirtir.
Öyle ki Hurgronje misyonu doUrultusunda Endonezya’da Müslüman toplumun
33

içine iyice girerek iki kez evlilik yapm R ve bu evliliklerden çocuklar olmuRtur.
'

Kitaplar n n d nda iki yüz civar nda makalesi olan Hurgronje’nin bu
eserleri, idari ve siyasi ili kiler, etnografya ve do%rudan slami ilimler eklinde
üç alana ayr labilir. Ancak bu üç alanda da merkezi kavram slam ve slam halklar ve kültürleridir.
Hurgronje eserlerinin çok büyük bir k sm n Hollanda diliyle, baz eserleri
ise Almanca ve Frans zca yaz lm t r.
Hurgronje’nin temel eserlerini u ekilde sayabiliriz:
1. Het Mekkaansche Feest, Leiden,1880 (Hollandaca)
Yukar da k saca bahsedilen bu eser o dönemde halen hayatta olan
Dozy’nin slam öncesi Mekke’deki bayram ve panay rlarla ilgili kitab n n bir
devam niteli%indedir.34 Hurgronje, Dozy’nin tezine itiraz etmektedir. Buna
göre Dozy, Hac ibadeti ve içindeki ritüellerin Mekke’de bulunan bir Yahudi
kabilesinden kopyalanmak yoluyla slam’a girdi%ini ileri sürerken Hurgronje,
Hac ibadetinin kayna% n n Mekke’deki putperest yerli adetleri oldu%unu ve
bunun Peygamber taraf ndan brahim Peygamber arac yap larak slam’a mal
edildi%ini ileri sürer.35
2. Mekka, Mit Bilderatlas, Den Haag (Lahey), 1888-1889 (Almanca)
Bas ld U ndan itibaren bir klasik haline gelen bu eser iki ciltten oluRmaktad r: I. Cilt’in alt baRl U , “Oehir ve Halk ” (1888, 228 s.); II. cilt’in alt baRl U ise,
“ÇaUdaR YaRamdan”d r (1889, 397 s.) Bu ikinci cilt Mngiltere’nin Cidde eski
konsolosu J. H. Monahan, taraf ndan Mngilizceye tercüme edilmiRtir: Mekka, in
the Latter Part of the 19th Century: (Daily Life, Customs and Learning, The
Muslim of the East Indian-Archipelago), Leiden, (Late E.J. Brill Ltd), London
(Luzac&Co.) 1931.36
32

Koningsveld, 436.
Bu evliliklerden doUan çocuklar n n nesebi Hollanda hukukuna göre tan nm yordu.
Koningsveld 1982 y l nda Snouck Hurgronje’nin oUlu Yusuf ile Endonezya’da görüRtüUünü
bildirmektedir. Bkz. Koningsveld, 437.
34
M. Hakk Kad , 104.
35
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XI- XII.
36
J. H. Monahan, Mngiltere’nin Cidde eski konsolosu olup, kitab n ikinci cildini yer yer k saltarak tercüme etmiR ve tercümeyi Snouck Hurgronje bizzat gözden geçirmiRtir. Tercümenin
33
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“Oehir ve Halk ” baRl U n taR yan ilk cilt Mekke Rehrinin özet bir topografyas n ve Peygamber zaman ndan itibaren 1885’e kadar tam bir tarihini sunar. Snouck Hurgronje Hicaz tarihiyle ilgili çoUunluUu Alman olan bat l yazarlar n yazd klar üzerindeki geniR bilgisinin de katk s yla bu alanda zaman m za
kadar temel kaynak olma özelliUinin koruyan bir kitap oluRturmuRtur.
Bu ciltle birlikte bas lan resim albümü Rudur: “Bilder-Atlas zu Mekka, Haag, Martinus Nijhoff, 1888.”
“Günlük Hayattan” baRl U n taR yan Mkinci cilt ise ilk ciltten daha önemlidir. Bu cilt Mekke toplumunun hayat n n deUiRik yönlerini tasvir etmekte olup
etnografik ve sosyal antropolojik bir eserdir.37 Dört bölümden oluRur. 1- Günlük
Hayat, 2- Aile Hayat , 3- EUitim, 4- Javal lar. Kitap, dini sosyal baUlam içinde
ele alm R olmas n n da etkisiyle oryantalist çal Rmalar için yeni bir tarz ve metot
ortaya koyarak bir dönüm noktas oluRturuyordu.38
Kitap iki cilt halinde yay nland ktan sonra kitaba yeni bir resim albümü
eklenmiRtir:39 Bilder Aus mekka, Mit Kurzem Erlauterndem Texte, Leiden, E.J.
Brill, 1889.40
3. De Atjèhers, Batavia-Leiden, 1893-1894, c.I-II (Hollandaca)
Açe Halk ad n taR yan bu eser,41 Bousquet’nin tabiriyle42 meslekten etnograf edas yla yaz lm R olup genel olarak yöredeki Mslam müesseseleri ve Müslüman halk ile ilgili gözlem ve incelemeleri içerir. Ayr ca eser modern dilbilimi
aç s ndan da önemli görülmektedir.43 Snouck Hurgronje bu kitab n “Hollanda
Hindistan ” genel valisinin talebi üzerine Mslam n Açe’lilerin siyasal, sosyal ve
1970 ve 1997 (Leiden, Brill) y llar nda yeni bask lar yap lm Rt r. Eserin Arapça tercümesi de
mevcuttur: Birinci cilt: Safahât min târihi Mekketi’l-Mükerreme (trc., Ali Avde eR-Ouyuh,
Muhammed Mahmud Seryani, Ma’rac Nevvab Mirza) Mekke, Dâretü’l-Melik Abdülaziz,
1999/1419, (307 s.). Mkinci cilt: Mekketü'l-mükerreme: fi nihayeti'l-karni's-sâlis a+er el-hicri, (trc.
Mi'rac b. Nevvab Mirza, Muhammed b. Mahmu Süryani)[y.y.], Nadi Mekke es-Sekafi ElEdebi, 1990. (580 s.)
37
Koningsveld, bu kitab n Mekke’deki dini eUitim öUretim ve adetlerle ilgili olan önemli ve
uzun baz parçalar n n Radûn Ebu Bekir ad nda Mekke’deki Caval bir kiRi taraf ndan onun
için oluRturduUu raporlardan al nd U n öne sürmektedir. s. 435.
38
Bkz. M. Hakk Kad , s. 104.
39
Eser Angelo Pesce’nin sunuRuyla Arapça olarak da neRredilmiRtir: “Mekketü’l-mükerreme
münzü mieti âmm ev mecmûâtü Snouck Hurgronje, Angelo Pesce (ed.), Immel Publishing Ltd,
London, 1986.
40
Bu eserdeki resimler Hurgronje Mekke’den ayr ld ktan sonra fotoUraf çekmesini öUrettiUi
ve “Mekke tabibi” dediUi bir Rah s taraf ndan ona gönderilen fotoUraflardan oluRmaktad r.
Snouck söz konusu resimlerin bir baRkas taraf ndan çekilerek kendisine gönderildiUini söylemekle birlikte bu kiRinin ismini vermemektedir. Angelo Pesce, s. 19.
41
Eser, O’sullivan taraf ndan Mngilizceye tercüme edilmiRtir: The Achenese, Leiden, 1906 ve
AMS Press 1984.
42
G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XVIII.
43
J. Schacht, 193.
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dini yaRamlar na etkisini ortaya koymak için haz rland U n belirtir.
5. Verspreide Geschriften Van C. Snouck Hurgronje44, A. J. Wensinck (yay na haz.)” Bonn-Leipzig, 1923-1927. (c.I-V., Bonn-Leipzig, 1923-25, c.VI.,
Leiden, 1927).
Bu eser onun en önemli makale ve diUer yaz lar n n, kendisi hayattayken
öUrencisi A.J. Wensinck taraf ndan alt cilt halinde bir araya getirilerek neRredilmesinden oluRur. Bunlar n dördüncü cildi iki cüz halinde neRredildiUi için
baz kaynaklarda toplam yedi cilt olduUu ifade edilir. Her bir cildin baRl U Röyledir: 1. Mslam ve tarihi ile ilgili yaz lar, 2. Mslam hukuku ile ilgili yaz lar , 3. Arap
yar madas ve Türkiye ile ilgili yaz lar, 4. Hollanda-Hint adalar nda (Endonezya) Mslam ile ilgili yaz lar, 5. Dil ve edebiyatla ilgili yaz lar, 6. Kitap tenkitleri,
deUiRik yaz lar fihristler ve Hurgronje’nin yaz lar n n bibliyografyas .
6- Selected Works Of c. Snouck Hurgronje, Edited -in English and Frenchby G.-H. Bousquet and J. Schacht, Leiden, E.J.Brill, 1957.
Hurgronje’nin doUumunun yüzüncü y l münasebetiyle haz rlanm R bir kitap olup Hurgronje’nin Mngilizce ve Frans zcaya tercüme edilmiR olan ve bir
k sm ise bu kitap için tercüme edilen baz makalelerinden derlenmiRtir. Eserin
editörleri, Hurgronje’nin eserlerinin çoUunun bask s n n tükenmiR olmas sebebiyle bu eseri onun baRka yerde kolayl kla bulunamayacak çal Rmalar na mütevaz bir giriR olarak nitelerler. Eserdeki baz makaleler Runlard r: “Islam”, “Le
Droit Musulman”, “On the Nature of Islamic Law”, “The Foundation of
Islamic Law”.
7- Nederland en de Islam, Brill, Leiden 1915 (138 sayfa).
“Hollanda ve Mslam” ad n taR yan ve konferans metinlerinden oluRan bu
eserinde döneminin Mslam ile baUlant l güncel meselelerini ele al r.45
8- Mohammedanism, Lectures on Its Origin, Its Religious and Political
Growth, and Its Present State, New York: G.P. Putnam's Sons, 1916, (184+12
sayfa). Kitap “Amerika, Dinler Tarihi Seminerleri” ad yla “Dinler Tarihi Seminerleri Amerikan Komitesi”nin desteUiyle Amerika ve Avrupa’n n en seçkin
bilim adamlar taraf ndan verilen bir konferans zincirinde 1914 y l nda
Hurgronje taraf ndan verilen dört konferans metninden oluRur.
Kitapta dört bölüm vard r ki bunlar dört ayr konferanst r: I- Some Points
Concerning The Origin of Islam. II- The Religious Development of Islam. III.
The Political Development of Islam. IV-Islam and Modern Thought. Buradaki
konferanslar, Columbia, Yale, Pennsylvania, ve diUer baz Üniversitelerde verilmiRtir. Kitab n e-book Reklinde bir versiyonu Gutenberg projesine dahil edilmiRtir.
44
45

“Christiaan Snouck Hurgronje’un Farkl Kitaplar ”.
M. Hakk , Kad , 107.
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9- Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936”. (Ed.) E.
Gobee - C. Adriaanse, (‘s- Gravenhage, 1957-1965), 3 cilt.
Hükümetine sunduUu Mslam’la ilgili resmi tavsiyelerini içerir.46
10- Het Gajo land en Zijne Bewoners, Batavia, 1903.
Gayo bölgesi ve halklar yla ilgili bir kitapt r.
$
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Hurgronje Bat daki modern oryantalizm çal malar n n ve özellikle de %slam hukuku ara t rmalar n n öncülerindendir.47 Onun f kh n mahiyeti ve karakteristik özellikleri ile ilgili geli tirdi3i dü ünceler ve kulland 3 terminoloji
bat l lar n konuyu anlay üzerinde uzun süren tesirler b rakm t r.48 Ondan
sonra yap lan daha detayl çal malarla baz görü leri tabii olarak eski gücünü
ve geçerli3ini yitirmi olsa da bu etki kendini göstermeye devam etmektedir.
Hurgronje farkl yaz lar nda f kh n tarihi baUlam içindeki geliRimi, f kh n
tabiat , ana karakteristik özellikleri, hüküm kaynaklar ve f kh n hüküm kaynaklar n n temeli olarak gördüUü icma konusuyla yak ndan ilgilenmiRtir.
Hurgronje öncelikle %slam’ n kelimenin tam anlam yla bir hukuk dini oldu3u görü ündedir.49 Genel olarak %slam kültürü içinde f kh n yerini böyle
tespit etmesine ra3men f kh n karakteristik özellikleri ile ilgili genel yarg lar
nispeten olumsuzdur. Hurgronje’nin genel yarg lardan en etkili görüneni f kh n bir hukuk sistemi olmad 3 dü üncesidir. Ona göre f k h bir hukuk sistemi
olmay p “deontology”dir.50 Hurgronje’nin deontoloji teriminden kastetti3i ey
f kh n esas nda “dini görevler sistemi” ya da ba ka bir deyi le ferdin (sübjek46

Bu eser INIS (Hollanda-Endonezya Mslami AraRt rmalar MRbirliUi Enstitüsü) taraf ndan
Endonezya diline tercüme edilmiRtir: Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje, Semasa
Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936, Jakarta., 1990-1992, c. IVI.
47
Avrupa bilim dünyas n n f kha olan ilgisinin Hurgronje taraf ndan baRlat ld U genel kabul
görmektedir. Bu husus, söz konusu ilginin sömürgecilik pratik baUlam nda ortaya ç kt U
iddias üzerinde önemli bir etkendir. Bkz. Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law,
Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh, Brill, Leiden, 1999, (Studies in Islamic Law
and Society, Edited by Ruud Peters and Bernard Weiss, Volume: 7), s. 42-43; G.-H.
Bousquet ve J. Schacht da oryantalist çal Rmalarda Mslam hukukunun temellerini Hurgronje
ve Goldziher’in att U n belirtirler. Bkz. G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. VIII.
48
Hurgronje’nin Mslam hukuku ile ilgili görüRlerine ulaR labilecek ve bizim de bu çal Rmada
yararland U m z temel kaynak yukar da bahsettiUimiz Selected Works of C.S. Hurgronje adl
eserdir. UlaR lmas daha kolay olsa da Mohammedanism kitab n n özellikle hukuk düRüncesi
aç s ndan pek fazla farkl bir özellik taR mad U söylenebilir. Bunun d R nda ikinci el kaynaklar
ve onun fikirlerini aktaran çaUdaR çal Rmalar da bu konuda faydal olmaktad r.
49
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 48.
50
Bkz. G.-H. Bousquet, J. Schacht, 256, 259, 262; Baber Johansen, 43. Ayr ca Bkz. Murtaza
Bedir, “Oryantalistlerin Mslam Hukukunun Mahiyetine Dair Tart Rmalar ”, s. 371-374, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Bat da Mslam Çal Rmalar Sempozyumu, Ankara, 2003, (s. 371-389)
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tif) haklar ndan ziyade “görevlerinin sistemi” oldu3udur. F k h din, etik, hukuk ve siyaseti ideal bir toplum imaj olu turma gayesiyle sistemsiz bir ekilde
bir ekilde birbirine kat p, birbiri içinde eritmi tir. Hurgronje, bu yarg s na
temel baz sonuçlar ba3lamaktad r. Kar m zda duran ey bir hukuk sistemi
olmad 3 için hukuki prensipler ve rasyonel bir teori üzerine kurulmam t r.
Dolay s yla onun rasyonel bir analizi ba ar s zl kla sonuçlanacakt r. Onun
temeli rasyonellik olmay p tanr n n esrarl ve kolay anla lmaz iradesidir.51
Ana maddesi “görev”lerden olu ur ve söz konusu görevlerin her biri içinde
dini, ahlaki ya da hukuki yönlerin ayr maz bir ekilde kar m söz konusu
oldu3u için ona hukuki terimler ve analiz yöntemleriyle yakla lamaz. F k h, bu
özelli3inden dolay Roma Hukuku ve Modern Hukuktan farkl d r.
Hurgronje yukar daki görü leriyle bir taraftan, Avrupal olmayan bir sisteme, hukuk normlar ta yan bir sistem olma rütbesinin verilmesiyle ilgili
Avrupa da yayg n olan tereddüdü dile getirmektedir.52 Di3er yandan ise f kh
mukayeseli hukuk çal mas yla anlaman n mümkün olmad 3 n , bunun için
“%slami Ara t rmalar” ya da Antropoloji alan yla ilgili, farkl boyutlar olan bir
bilimsel çal ma gerekti3ini belirlemi olmaktad r. O f kha “%slam hukuku/Islamic Law” demenin do3ru olmad 3 n ve Avrupal hukukçular n de3i ik
f k h doktrinlerinin sistematik ba3lam n ve tarihini ara t rmak için yeterli
donan ma sahip bulunmad 3 n belirtir.53
Hurgronje’nin slam hukukunun genel karakteristikleri ile ilgili di%er bir
temel iddias ise f kh n, ibadetler, evlilik, aile ili kileri ve sadaka konular d ndaki alanda pratikle uyum ve uygulanma kabiliyeti ta mad % d r.54 Ona göre
f k h sadece ideal normlar ta r55 ve hukuki pratik hayat ile ilgisi azd r. F k h,
kurallar n n formüle edildi%i zamandaki toplumunun ihtiyaçlar n ifade eden
te ri kurallar olmay p, etraflar ndaki toplumun bereketli ortam ndan kendilerini soyutlam bir grup bilginin çal mas n n ürünüdür.56
Hurgronje’nin f k h ile ilgili genel yarg lar ndan biri de hukuk ekolleri
aras ndaki fikir farkl l klar n n önemsiz oldu3u ve ihtilaflar n prensiplere ve
temel ilkelere ili kin olmad 3 d r.57 Dolay s yla f kh n de3i ik doktrinleri, her
51

G.-H. Bousquet, J. Schacht, 256; Baber Johansen, 43.
Baber Johansen, 43.
53
Goldziher, Hurgronje’nin “Deontology” (Goldziher bunu Almancaya “Pflichtenlehre” Reklinde tercüme eder) olduUu tezini kabul etmekle beraber terminolojisinde daha rahat
davran r ve f kh “hukuki teoloji”, “dini hukuk”, ve bir “jurisprudence” olarak niteler. Ancak
Goldziher, Hurgronje’nin kulland U bu kavramdan ç kard U sonuçlarla kendini baUl görmese de bu alanda farkl bir metodolojik yaklaR m da getirmemiRtir. Böyle yeni bir konsept
ilk olarak sosyoloji alan nda geliRtirilmiR olup Max Weber’e aittir. O f kh bir “Kutsal Hukuk
(Sacred Law)” olarak niteler. Bkz. Baber Johansen, 46; Murtaza Bedir, 374-375.
54
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 260, 262; Baber Johansen, 43.
55
Baber Johansen, 43; G.-H. Bousquet, J. Schacht, 259, 263-265.
56
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 73-74.
57
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 279; Baber Johansen, 43, 53.
52
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birinin ye erdi3i de3i ik ülkelerin de3i ik ihtiyaçlar olmas na, her doktrinin
e3itim tarz , eserleri, hocalar ve co3rafyalar farkl olmas na ra3men birlik ve
bütünlük sergilemeleridir. Farkl ekollerdeki ana prensipler hep ayn d r ve
fikir ayr l klar detaylardad r. Hurgronje bu sonucu f kh n sosyal hayattan
kopuk olmas yla ili kilendirir ve farkl co3rafyalarda ya ayan doktrinlerin
sosyal hayattaki farkl l klar bu hayattan kopukluklar nedeniyle doktrindeki
görü lerine yans tamad klar n ifade eder. Ona göre f k h mezheplerinin co3rafyalar ve kurucular farkl olmakla birlikte kendi ay r c karakterleri yoktur.58 Belirtilen olumsuz yarg lar n yan nda Hurgronje bir yandan da f kh n
gösterdi3i ortak özelliklerin abartmas z hiçbir modern ilim dal nda olmayan
bir birlik sergiledi3ini söyleyerek söz konusu yarg s n n baz aç lardan olumlu
taraflar oldu3unu da göstermektedir.59
Hurgronje %slam hukukundaki müesseselerin ve doktrinlerin kayna3 ile
ilgili olarak farkl tonlarda dü ünceler ileri sürmü tür. %badetler alan nda O
hac ibadetinin kökeninin cahiliye Araplar oldu3unu ve bunun hukukçular
taraf ndan %slam’a sokuldu3unu iddia etti3i gibi ibadetlerle ilgili kazuistik ve
detayl düzenlemelerin Yahudilik, H ristiyanl k ve Zerdü tlükten al nd 3 n
iddia eder.60 Önemli hukuk ilkelerinde zaman zaman Kilise Hukuku ve Roma
tesirli oldu3unu belirtse de61 %slam hukukundaki somut bir genel hukuk prensibinin veya hükmün Talmut ya da Roma tesirinde mi ortaya ç kt 3 n n yoksa
ayn kültürel durumun Müslümanlar öncekilerle benzer sonuçlara m ula t rd 3 n n her zaman belirlenebilecek bir durum olmad 3 n belirtir. O f kh n bu
özelli3ini bir ba ar olarak de3erlendirerek, onu Arap medeniyetinin fethedilen
bölgelere adaptasyon ba ar s sayesinde Arapçan n büyük bir medeniyet dili
olmay ba armas na benzetir ve “dönü türücü özümseme” olarak niteler.62
Ayn nokta ba3lam nda f kh Talmut ile mukayese etti3inde f kh n Talmut
ara t rmalar nda olmayan bir evrensellik ta d 3 n belirtir.63
Hurgronje’nin f k hta en çok ilgilendi%i alanlar n ba nda slam hukukunun hüküm kaynaklar ve özellikle icma‘ hakk ndaki dü ünceleri gelir.
Hurgronje’nin icma ile ilgili dü ünceleri sünnet hakk ndaki fikirleriyle irtibatl
yönler içerir.
Ona göre slam’ n getirdi%i hukukun ilk kayna% Kur’an iken peygamberin
otoritesi de Kur’an ile ayn seviyeye ula m t r. nsan otoritesinin vahiyle ayn
seviyeye konmas na kar yap lan ilk itirazlar peygamberin tasviri idealize edildikçe tedricen ortadan kakm ve Sünnet’in kanun koyucu gücü her aç dan

58

Baber Johansen, 65; G.-H. Bousquet, J. Schacht, 262.
Bkz. G.-H. Bousquet, J. Schacht, 279.
60
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 49.
61
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 49.
62
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 51.
63
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 74.
59
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Kur’an ile ayn seviyeye gelmi tir.64 Kur’an sadece s n rl meselelere cevap verdi%i için tasavvur edilebilen her durum için peygamberin davran ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyulmu ve peygamberden yakla k yüz elli y l sonra, tedavüle binlerce hadis ç kar lm t r. Bu ekilde hadise olan sürekli talep, uydurma hadis
arz yla kar lanm t r. Sonras nda olu turulan alt me hur hadis mecmuas özellikle kanun kitab seviyesinde otorite kazanm t r.
Fethedilen ülkelerdeki her türlü entelektüel birikim kutsal hadis üniformas yla peygamberin sünnetine dönü türülmü ve slam hukuku faaliyetinde
egemen olan cüzi olaylar üzerine yo%unla ma e%ilimi ve fikir ayr l klar nda peygamberin sözünden kan t bulma iste%i hadis malzemesinin sürekli artmas na yol
açm t r.65
Hurgronje’ye göre peygamberin yan labilirli%i yani hata yapabilece%i düüncesi ile ilgili sorular bir süre sonra zihinleri me gul etmeye ba lam t r. Yan labilir bir ki inin davran lar n n pratikte yan lmaz olarak de%erlendirilmesi, ilk
dönem toplumunda ba lang çta bir tutars zl k olarak de%erlendirilmemi tir. lk
y llarda iman ve dini gayretin yüksek olmas na ra%men mant ki tutarl l k ve
felsefi dü ünce olmad % ndan bu bir problem te kil etmiyordu. Ancak daha
sonralar vahyin de yan labilir bir ki i arac l % ile gelmi olmas slam’ n sa%lam
görünen temellerinin sars labilece%ini gündeme getirmi tir. Müslümanlar bunu
anlad klar nda peygamberin yan lmazl % bir iman esas seviyesine yükseltilmi tir. Ancak kelamî aç dan s n rs z bir yan lmazl k söz konusu de%ildi. slam’ n ana
dahili unsurlar n n yan labilir bir insan üzerinde kurulamayaca% dü üncesi ikinci bir deste%e ihtiyaç hissettirdi. Bu yüzden nispeten erken dönemde “ümmetin
yan lmazl ” dü üncesi formüle edildi ve de%i ik formlarda peygambere söyletildi. Böylece Kur’an ve Sünnet yorumu da dahil olmak üzere ümmetin bütün
uygulamas yine ümmetin yan lmazl % dü üncesi üzerine temellendirildi.66
Hurgronje’ye göre ümmetin yan lmazl % dü üncesinin ortaya ç kmas na
etki eden di%er faktörler ise Müslümanlar n metinleri yorumlamada ve sahih
nakillerle di%erlerini birbirinden ay rmada zorluk ya amalar d r. Ayr ca f k h
doktrinleri mezhepler eklinde te ekkül etti%i dönemde, yerle ik mezhep sistemine kar ve mezheplerde keyfi hükümler bulundu%u eklinde itirazlar yükseldikçe fakihler bu itirazlara kar icman n yan lmazl % doktrinine dayanm lard r. Sonuç olarak icma dü üncesi art k hiç de küçümsenemeyecek bir önem
kazanm t r.67
Hurgronje’ye göre icman n kaynak oldu%una dair deliller öncelikle
Kur’an ve Sünnet’te arand . Ancak burada fasit daire oldu%unu gizlemek imkans zd . Sadece yan lmaz bir toplum Kur’an’ ve Sünneti sa%lam temellere
64

G.-H. Bousquet, J. Schacht, 48.
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 270.
66
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 276.
67
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 54-56.
65

/"

& &$ (

$&

.

>C D

oturtabilir ve güvenilir bir ekilde izah edebilirdi. O halde ümmetin yan lmazl %
dü üncesini de tekrar Kur’an ve Sünnetin otoritesi ile temellendirmek tümüyle
anlams z olmaktad r.68 Konuyla ilgili Hurgronje’nin vard % sonuç icman n sav n
kan t olarak kullan lmas (müsadere ale’l-matlûb) niteli%inde oldu%udur.69
Hurgronje slam toplumunun (ümmet) yan lmazl % ve icma dü üncesi ile
H ristiyan Kilise yap s aras nda ili ki kurmaktad r. Buna göre “Ümmetim hata
üzerinde birle mez” sözü peygambere söyletilerek toplumun tan nm bilginlerinden yan lmaz bir kilise olu turulmu gibi görünmektedir. Ancak ona göre
slam bir kilise ve ruhban s n f organizasyonundan tümüyle yoksundur. Zira
icma dü üncesi her yerde ve her zaman tek tip olarak bulunmam ve uygulanmam t r. Ayr ca icman n ekli, hangi dönemde gerçekle ece%i vb. sorulanlar
üzerinde bir uzla ma de olmam t r.70 Nitekim icma pratikte gölge gibi yakalanamaz ele geçirilemez bir ekilde kalm ve hakk nda geni tart malar yap lm t r. Hurgronje belirtilen sebeplerle icma dü üncesinin slam toplumunda kilise
gibi yan lmaz bir kurum ekline dönü memesinin sebeplerini izah etti%i gibi, o
ayr ca icma dü üncesinin de aç kça H ristiyanl ktaki kilise yap s n n etkisiyle
geli tirildi%ini söyleme noktas nda da temkinlidir.71
Hurgronje slam’ n demokratik e%ilimlerin taraf nda olmad % n ve slam
kültüründeki anayasa hukuku ile ilgili literatürün daha çok aristokratik ilkelere
ba%l kald % n belirtir. Fakihlerin ortaya ç k yla da yan lmazl k fakihler grubuna mal edilmi , icma Müslüman fakihlerin icmas olarak görülmü tür.72 En üst
tabakadaki müçtehitler bu ekilde inananlar için toplumun en seçkin sözcüleri
ve yan lmaz kararlar n olmad % durumda hükümlerine uyulmas gereken en iyi
otorite olmu lard r.73
Hurgronje’ye göre icma pratikte tüm hukuk için yeterli bir kaynak olmu
ve Kur’an ve Sünnet d ndaki di%er hüküm kaynaklar n gereksiz hale getirmi tir. Sadece Kuran ve Sünnetin eksik b rakt % konular tamamlamakla kalmayarak bu kaynaklardan ç kar lan her türlü prensip de ümmete cman n arac l % yla
sunulmu tur. Ona göre icma, Kur’an ve Sünnetin temellendirilmesi ve yorumlanmas hususunda nihai otorite sahibi oldu%u gibi, k yas re’y, örf-adet ve di%er
68

Wael B. Hallaq, “On the Authoritativeness of Sunni Consensus”, International Journal of
Middle East Studies, Vol. 18, No.4 (Nov., 1986, 427-454), s. 429.
69
Hallaq, 429; G.-H. Bousquet, J. Schacht, 226. Burada Hurgronje icma ile Kur’an ve Sünnet
aras ndaki iliRkinin bu Rekilde ortaya konulmas n n bir tür fasit daire oluRturacaU na dair
Gazzali’nin görüRlerini tekrarlar görünmektedir ki Gazzâli kendi görüRüne yönelik yap lan
farazi bir itiraz olarak bu hususu dile getirmekte ve sorunu baRka bir yolla çözüme kavuRturmaya çal Rmaktad r. Bkz. Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzalî. el-Mustasfâ min
ilmi’l-usûl, Bulak, el-Matbaatu’l-Emîriyye, 1322, I, 177.
70
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 56.
71
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 275.
72
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 281.
73
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 283.
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deliller üzerine temellenen her önerme de, f kha icman n arac l % ile kabul
edilmektedir. Bu noktadan hareketle o icmân n, gerçekte “bütün hukukun temeli”74 ve “ slam hukukundaki “kaynaklar n kayna ”75 oldu%unu belirtmi tir. Ona
göre icma slam hukukundaki hareket kabiliyeti olan yegane parçad r.76
Hurgronje’ye göre insan dü üncesinin süreklili%i anlay n n uyumlu/tutarl bir
uygulamas ndan ba ka bir ey olmayan bu doktrin sadece hukuk alan yla s n rl
de%ildir. Dogmatik inançlarda ve belirli derecelerde bilginin di%er kaynaklar nda da icma dü üncesinden faydalan lm t r. 77
Baber Johansen, Hurgronje’nin slam hukukunun karakteristik özellikleri
ve icma ile ilgili genel yakla mlar n de%erlendirerek Hurgronje’nin f kh n ilk
ba ndan beri taraftarlar nca mükemmel ve bütün olarak ilahi bir doktrin olarak
de%erlendirildi%ini savundu%unu belirler. Müslümanlar, “ slam’ n dahili elemanlar n n yan labilir bir ki i üzerine temellendirilmesi” fikrini kabul etmediklerinden icma dü üncesine ula m lard r. Johansen’e göre Hurgronje basitçe
kafas nda kutsal bir hukukta, imkan/zorunsuzluk (contingency) bulunabilece%ini kabul etmemektedir. Johansen’e göre ise fukaha bilimsel ak l yürütmenin her
türlü sonucu üzerinde kesinli%in olmay n kabullenmektedir. nsan fiillerinin
tümüyle ilgili bu ‘zorunsuzluk (kesinli%in olmay ) dü üncesi’ f kh n bir disiplin
olarak temelidir.78
Hurgronje slam hukuku hakk ndaki bat da ilk olarak ortaya ç kan görü leriyle bu alandaki akademik tart malar belirlemi ve onun ortaya att % birçok
görü ve genel bak aç lar geni bir çerçevede oryantalizm çal malar üzerinde
etkili olmu tur. Onun slam hukukunu tan mlad % model ve vard % genel yarg lar bat l ara t rmalar n ortak mal haline gelmi tir ki, f kh n bir deontoloji, bir
görevler sistemi oldu%u slamî Ara t rmalarda genel olarak kabul edilmektedir.
Yine f k h doktrinleri aras ndaki ayr l % n çok ince detaylarda oldu%u fikri,
Goldziher bunun tam tersini söylese de bat l ara t rmalarda genel geçer bir
yere sahiptir. Ancak onunu modeli f kh n tek sunum tarz olmad % gibi tarihi
ara t rmalar n da etkisiyle yeni yorumlar onun görü lerinin yerini almaya ba lam t r.79
Hurgronje’nin slam hukuku ile ilgili etki alan oryantalistlerin d nda
Sosyoloji’nin kurucular ndan ve bat kurumlar yla mukayese ba%lam nda slam
hukuku ile de ilgilenen Max Weber’e kadar uzanm t r. Baber Johansen, izini

74

G.-H. Bousquet, J. Schacht, 56. Hurgronje’nin bu görüRü Mcma hakk nda Gazzâlî’nin
düRüncesi ile büyük paralellik gösterir. Gazzâlî icman n “dini kaynaklar n en büyüWü
olduWunu” belirtmektedir. Bkz. Gazzâlî, I, 176.
75
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 289.
76
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 289.
77
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 56.
78
G.-H. Bousquet, J. Schacht, 65.
79
Baber Johansen, 46.
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sürdü%ü birçok yerde bu etkinin a ikâr oldu%unu dü ünür.80 Hurgronje ayr ca
Goldziher, Schacht, Bousquet ba ta olmak üzere birçok müste riki belirgin bir
ekilde etkilemi tir.

80

Bu etkinin deUiRik örnekleri için bkz. Baber Johansen, 47-48, 53, 66.
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Oryantalizmin Mslâm hukukuna iliRkin klasik yaklaR m Joseph Schacht
(ö.1969)’la birlikte nihai formuna kavuRmuRtur. Schacht’ n çal Rmalar , klasik
oryantalizmin Mslâm hukukuna iliRkin tespitlerinin yaln zca bir hulasas n vermekle kalmaz; ayn zamanda yeni katk larla birlikte, önceden ileri sürülmüR
fikirlerin güçlü temellere kavuRturulmas gayretini de içerir. Schacht, Mslâm hukuku araRt rmalar bak m ndan geldiUi noktada, kendisinden öncekilerin
(Hurgronje, Goldziher, Margoliouth, Lammens) katk lar n n önemini aç kça
vurgular. Hatta o, bat l çal Rmalar anlam nda, Mslâm hukukunun
(Muhammadan law) tabiat n kavramam z Snouck Hurgronje’a borçluyuz, der.1
Bununla birlikte Schacht, tâbi olduUu bilimsel geleneUe Mslâm hukuku alan nda
yeni katk larda bulunduUunun da fark ndad r. Nitekim o, ortaya koyduUu çal Rmalar n eskilerin yaln zca farkl bir uslupla ifadesinden ibaret olmay p, y llar
süren araRt rmalar na dayal ve öncekilerin yerine geçecek düzeyde yeni tespitler içerdiUini de belirtir.2 Schacht’ n çal Rmalar , kendisinden sonraki klasik orS. D. Ü. Mlahiyat Fakültesi Mslam Hukuku Anabilim Dal
Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, The Clarendon Press, Oxford
1950, v-vi. Schacht’ n, benimsediUi yaklaR m n ilk ortaya koyucusu olarak Ignaz Goldziher’i
gösterdiUi hususunda ayr ca bkz. Coulson, N. J., A History of Islamic Law, The University
Press, Edinburgh 1964 (Reprinted 2001), 4.
2
Schacht, An Introduction to Islamic Law, The Clarendon Press, Oxford 1964 (Reprinted
1971), vi.
1
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yantalist geleneUe baUl Mslâm hukuku araRt rmalar bak m ndan otorite niteliUi
kazanm Rt r. Mesela Coulson bu hususu, ‘Schacht’ n Mslâm hukukunun kökenlerine (origins of Sharî’a law) iliRkin genel esaslar bak m ndan çürütülemez bir
tez geliRtirdiUi’ biçiminde ifade etmiRtir.3 Schacht’ n geliRtirdiUi tez, yaln zca onu
benimseyenler bak m ndan deUil, ayn zamanda muhalif görüRlere sahip olanlar
üzerinde de etkili olmuR, bilhassa Mslâm hukukunun kaynaklar ve klasik teorinin teRekkülü meseleleri ekseninde gerçekleRen tart Rmalar yönlendirmiRtir. Bu
baUlamda, Schacht’ n tezine yönelik hem Bat hem de Mslâm dünyas nda çeRitli
eleRtiriler kaleme al nm Rt r.4
Schacht’ n Mslâm hukuku meselelerine ilgisi, kendi ifadesine göre, ne bir
hukukçu ne bir karR laRt rmal hukuk bilgini ne de bir sosyolog s fat ylad r. O,
An Introduction to Islamic Law baRl kl eserinin önsözünde, eseri kaleme al R
biçimini ifade ederken, kendisini, Mslâm ve Mslâm’ n bir aç klamas olan Mslâm
hukuku araRt rmac s olarak nitelemektedir.5 Gerçekten de Schacht’a göre Mslâm’ anlamak, ancak Mslâm hukukunu kavramakla mümkündür. Zira Mslâm
hukuku, Mslâm düRüncesinin mükemmel bir örneUi, Mslâmî yaRam tarz n n en
tipik bir tezâhürü ve bizzat Mslâm’ n özüdür.6 GörüleceUi üzere, Schacht’ n Mslâm
hukukuna yönelik ilgisi, salt hukuk bilimine ve tarihine dönük kayg larla deUil,
onun kavranmas n n Mslâm araRt rmalar bak m ndan bir zorunluluk arz etmesinden ötürüdür.
Schacht’ n Mslâm hukukunun kökeni ve teRekkül biçimi hakk ndaki temel
tezi, Hz. Peygamber’in risâlet görevine iliRkin tan mlay c yaklaR m yla doUrudan
ilgilidir. Zira, ona göre, Hz. Peygamber yasama faaliyeti yoluyla hâkim örfî hukuku deUiRtirmek için çok az nedene sahipti. O’nun amac bir peygamber olarak
yeni bir hukuk sistemi –baUl lar n n tüm yaRam n düzenlemeyi öngören bir sis3

Coulson, 4.
Bu hususta örnek olarak bkz. Azami, M. M., Studies in Early Hadith Literature, Beirut 1968
(Türkçe çevirisi: -lk Devir Hadîs Edebiyât ve Peygamberimiz’in Hadîsleri’nin Tedvîn Tarihi,
çev. Hulûsi Yavuz, Mstanbul 1993); a.mlf., On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence, New York 1985 (Türkçe Çevirisi: -slâm F kh ve Sünnet –Oryantalist J. Schacht’a
Ele+tiri-, çev. Mustafa Ertürk, Mstanbul 1996); Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, Islamabad 1970/Reprinted 1988 (Türkçe çevirisi: -lk Dönem -slâm Hukuk Biliminin Geli+imi, çev. Haluk Songur, Mstanbul 1999); Hallaq, Wael B., “From Regional
to Personal Schools of Law? A Reevaluation”, Islamic Law and Society, Vol. 8, No. 1, (February 2001), 1-26; a.mlf., “Was al-Shafi‘i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?,” International Journal of Middle East Studies, 4 (November 1993), 587-605 (Türkçe çevirisi: “Oâfi’î
Hukuk Mlminin BaRmimar m yd ?”, çev. M. Hakk Ünal, Sünni Paradigman n Olu+umunda
âfi’î’nin Rolü (Haz rlayan: M. Hayri K rbaRoUlu), Ankara 2000, 49-72) ve ayn müellifin diUer
çal Rmalar (genel olarak).
5
Schacht, An Introduction to Islamic Law, v.
6
Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, Law in The
Middle East (Vol. I: Origin and Develeopment Of Islamic Law), Edited by Majid Khadduri
and Herbert J. Liebesny, The Middle East Institute, Washington, D. C. 1955, 28; a.mlf., An
Introduction to Islamic Law, 1.
4
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tem-7 kurmak deUil, bir kimsenin nas l davranmas , neleri yap p nelerden kaç nmas gerektiUini öUretmekti ki, böylece o kimse âhirette hesab geçip cennete
girebilsin. Bundan ötürü, genelde Mslâm ve özel olarak da Mslâm hukuku ibadetlere, hukuka ve ahlâka iliRkin yükümlülükleri ayn Rekilde düzenleyen ve her
birini ayn dinî iradenin/emrin otoritesine baUlayan bir ödevler sistemi niteliUindedir.8 DiUer bir ifadeyle, Mslâm hukuku çok büyük ölçüde özel ve bireysel nitelikli bir yap ya sahip olup, kiRilerin hak ve ödevlerinin toplam ndan ibarettir.9
Schacht Mslâm hukukunun, teknik anlamda, hicrî ilk yüzy l n büyük bölümünde mevcut olmad U ve hukukun, t pk Peygamber döneminde olduUu gibi,
dinî sahan n d R nda kald U kanaatindedir.10 Öyle ki, genel olarak eski Arap örfî
hukuku11 ve bilhassa eski hakemlik usûlü Medine halifelerinin yönetimi alt ndaki Mslâm toplumunda varl U n sürdürmüRtür. Mlk halifeler kâdî tayin etmedikleri gibi –zira kâdîlik, Mslâm’ n, Emevî devrine ait ve hukukun MslâmîleRtirilmesinde en önemli rolü oynayan bir kurumudur-,12 Mslâm adliye teRkilat n n temellerini de atm R deUillerdi. Yine k sâs ve diyete iliRkin hükümlerin uygulanmas
da maktûlün yak nlar n n yetkisinde kalmaya devam etti. Bununla birlikte, ona
göre, Mslâm hukukunun ay rt edici nitelikleri, kan t niteliUinde yeterli tarihî verinin yokluUu bak m ndan Mslâm hukuk tarihinin en kapal dönemini temsil etmesine raUmen, Peygamber’den sonraki ilk üç nesilde ortaya ç km Rt .13
Schacht’a göre Mslâm hukuku, Mslâm’a dayal olarak oluRturulmakla birlikte, hammaddesi bak m ndan büyük ölçüde gayr-i Mslâmi (non-Islamic) unsurlar
7

Schacht, “Islamic Law”, Encyclopaedia of the Social Science, I-XV, New York 1957, VIII,
345. Schacht’ n, bir sayfa öncesinde, Mslâm’ n baRlang çtan itibaren bir din olmas n n yan s ra,
ayn zamanda politik bir yap (political entity) ve onun hukukunun da, teorik olarak,
inananlar n yaln zca bütün dinî ve ailevî yaRamlar n deUil, fakat ayn Rekilde sosyal ve politik
faaliyetlerini de hiçbir s n rlama olmaks z n kapsayan bir ahlâki yükümlülükler doktrini
olduUunu söyledikten sonra (bkz. VIII, 344), yukar da belirtilen kanaati nas l savunduUunu
anlaman n güçlüUüne, bu yaz n n amaçlar aras nda olmamakla birlikte, iRaret etmeden
geçemeyeceUiz.
8
Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 31. Ayr ca
bkz. Schacht, An Introduction to Islamic Law, 1. Mslâm’da din, ahlâk ve hukuk kurallar iliRkisi
ve ay r m hakk nda bir deUerlendirme için bkz. Türcan, Talip, -slâm Hukuk Biliminde Hukuk
Normu –Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu-, Ankara Okulu Yay nlar , Ankara 2003, 145170.
9
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 4. Mslam hukukunun bat l anlamda belli baRl genel
prensipler üzerine kurulu bir sistem olmaktan ziyade, bir hükümler koleksiyonu (a collection
of precepts) niteli taR d U hususunda ayr ca bkz. Schacht, “Islamic Law”, VIII, 344-345.
10
Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 35; a.mlf.,
An Introduction to Islamic Law, 19.
11
Schacht’a göre, Mslâm öncesi Araplar’ n örfî hukukuna iliRkin teknik terminoloji, önemli
ölçüde Mslâm hukukunun teknik terminolojisinde varl U n devam ettirmiRtir. Ancak bunun
tersi geçerli deUildir. Yani Mslâm hukukunun terimlerinin müsbet bir kan t olmad kça, Mslâm
öncesi döneme kadar gideceUi farz edilmemelidir. Bkz. An Introduction to Islamic Law, 8.
12
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 26.
13
Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 33.
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içermektedir. Farkl kökenlere sahip olan söz konusu unsurlar, dinî ve ahlâkî
ölçütlere vurulmuR ve hukukun teRekkül süreci içinde yeknesak bir karakter
kazanm Rt r. Ou kadar ki, gerçekleRetirilen MslâmîleRtirme faaliyeti hukukun tüm
alanlar nda ayn düzeyde olmam R; kimi kurumlar bir k s m ay rt edici niteliklerini korumuRtur.14 Hukukî doktrinin MslâmileRtirilmesi süreci, Oâfiî’nin Peygamber’den nakledilen hadislere ve sistematik ak l yürütme yöntemine dayal teorisini geliRtirip kaleme almas yla büyük ölçüde tamamlanm Rt r.15 Mslâm hukukunun oluRumunda belirleyici olduUu Schacht taraf ndan ileri sürülen mevcut uygulaman n MslâmîleRtirilmesi (ya da dinîleRtirilmesi16) faaliyeti ile Coulson’ n
Mslâm hukuk biliminin nas l teRekkül etmeye baRlad U na iliRkin ‘mevcut yarg sal
pratiUe muhalif tutuma sahip ilk ulemân n, bireysel davran Rlar dinî etik temelli
standardlara göre tasnif etme çabas n n bir neticesi’ olarak gören yaklaR m 17
aras nda bir mukayese yap labilir. Esasen Schacht’ n da Mslâm hukukunun teRekkülünde eski hukuk ekollerinin son Emevîler yönetimindeki halk n ve idarenin uygulamalar na (popular and administrative practice) yönelik muhalefetini
önemli bir etken olarak gördüUü anlaR lmaktad r. Nitekim o, bahse konu muhalefetin, muhalif grubun hadisçiler hareketine evrilmesinden sonra, daha da güçlendiUi kanaatindedir.18 Ou halde, bu tespitlere baUl olarak, Schacht’ n, Mslâm
hukukunun oluRumuna yol açt U n ileri sürdüUü muhalefet olgusu temelinde
eski hukuk ekolleri ile hadisçiler hareketi aras nda bir benzerlik kurduUu söylenebilir.
Schacht, gayr-i Mslâmî kökenli hukukî kurum ve uygulamalar n Mslâm hukukunda muhafaza edilmesi (retention) faaliyetinin, hukuk biliminin oluRum
sürecinde bir k s m hukukî kavram ve ilkelerin ve hatta hukuk bilimine iliRkin
kimi temel fikirlerin de iktibas na (reception) yol açt U kanaatindedir. Sözgelimi, Roma hukukunun opinio prudentium kavram , eski hukuk ekollerince formüle edilen ve yüksek düzeyde kurumsallaRm R olan ulemân n icmâ kavram
için bir model teRkil etmiR görünmektedir. Yine beRerî davran Rlar n nitelenmesinde baRvurulan ahkâm- hamse kavram Stoa felsefesinden; k yâs n yan s ra,
ist shab ve ist slah gibi diUer hukukî ak l yürütme yöntemleri Yahudi hukukundan al nm Rt r. Schacht’ n iddias na göre, Roma ve Bizans hukuku, Kilise hukuku (DoUu Kiliseleri), Yahudi hukuku (Talmudik ve Rabbânî hukuk) ve Sâsânî
hukuku kuluçka döneminde -hicrî ikinci yüzy l n doktrinlerinde aç Ua ç kmak
üzere- teRekkül etmekte olan Mslâm hukukuna s zm Rt r.19
14

Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 28.
Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 53; a.mlf.,
An Introduction to Islamic Law, 46.
16
Oeriat’ n meydana gelmesinde temel fikrin yaRama iliRkin bütün tezâhürlerin dinî bak mdan
deUerlendirilmesi olduUu hususunda bkz. Schacht, “Oerî’at”, Milli EWitim Bakanl W -slâm
Ansiklopedisi, I-XIII, EskiRehir 1997, XI, 431.
17
Coulson, 36-37.
18
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 34.
19
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 20-21.
15
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Bununla birlikte Schacht, Mslâm hukuk biliminin mevcut bir hukuk düzeninden doUmad U n ; kendi kendisini yaratt U n da aç kça ifade etmektedir.
Belirtilen hususu o, Mslâm hukuk biliminin hicrî birinci yüzy l n sonu ile ikinci
yüzy l n baR nda teRekkül ediR biçimine iliRkin hâkim durum ile modernist Mslâm
hukukçular n n kendilerinin içinde bulduklar durum aras nda bir benzerlik
kurarak aç klamakta ve modern dönemde hukuk bilginlerinin bir kez daha yeni
bir yasama faaliyetini haz rlay p harekete geçirdiklerini belirtmektedir.20
Schacht, Mslâm hukuk biliminin, eski doktrinin müRterek yap s ve bu yap n n
eski ekollerde sonradan yayg n hale gelmesi sebebiyle tek bir merkezden doUduUunu kabul etmektedir. Bu, Mslâm hukuk biliminin tek bir yerde oluRturulduUu anlam nda deUil, ilk teorileRtirme ve sistemleRtirme faaliyetlerinin tek bir
fikrî merkezden baRlad U anlam ndad r ki, o söz konusu merkezin Irak olduUu
hususunda Goldziher’in kanaatine kat ld U n belirtmektedir.21
Aktard U m z yaklaR m n doUal bir sonucu olarak Schacht, klasik Mslâm
hukuk biliminin kaynak teorisine kat lmamaktad r. Ona göre, Mslâm hukuku,
klasik teoride öngörülenin aksine, direkt olarak Kur’ân’dan ç kar lmam Rt r.
Mslâm hukuku Emevî yönetimi alt ndaki halk n ve idarenin uygulamalar na tâbi
olarak geliRmiRtir. Üstelik söz konusu uygulamalar Kur’ân’ n ruhundan
(makâs d/intentions) ve hatta aç k sözünden s kl kla ayr lm Rt r. Schacht, bilhassa ibadetlere, aile ve miras hukukuna ait olan birçok hukuk kural n n baRlang çtan itibaren Kur’ân’a dayand U n ; fakat en temel kurallar bir yana b rak l rsa,
Kur’ân’dan al nan normlar n Mslâm hukukuna hemen neredeyse istisnas z Rekilde doktrinin geliRmesine iliRkin sürecin ikincil aRamas nda dahil olduUunu ifade
etmektedir ki, bu geliRmenin en ileri boyutta gerçekleRtiUi dönem eski hukuk
ekollerinin ortaya ç kt U hicrî ikinci yüzy l n baRlang c na denk düRmektedir.
Kur’ân’dan elde edilen normlar n Mslâm hukukuna dahil edilmesi, özellikle,
formal hukukî sonuçlar n, Kur’ân’ n esas itibariyle dinî ve ahlâkî nitelikli olan
kurallar ndan ç kar l p, Kur’anî yasamada detayl olarak yer almayan sözleRmeler ve haks z fiiller gibi hukuk alanlar na uygulanmas Reklinde olmuRtur.22 Bununla birlikte söz konusu tespit, Schacht’a göre, yaln zca Kur’ân’da detayl olarak ele al nmayan hukuk alanlar hakk nda deUil, oldukça ayr nt l olarak yer
alan ibadetler, aile ve miras hukuku alanlar bak m ndan dahi geçerlidir.23
Schacht’ n ilk dönem Mslâm hukuk biliminin teRekkülünü aç klamak üzere
geliRtirdiUi tezin en önemli dayanaU ya+ayan gelenek/sünnet (living
20

Schacht, An Introduction to Islamic Law, 110.
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 222-223. Ayr ca bkz. a.mlf., An Introduction to Islamic Law, 28-29.
22
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 224-225, 226, 227; a.mlf., “Pre-Islamic
Background and Early Development of Jurisprudence”, 41-42; a.mlf., An Introduction to
Islamic Law, 29.
23
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 224-225; a.mlf., An Introduction to
Islamic Law, 29.
21
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tradition/sunnah) kavram d r. Ona göre eski Araplar’da teâmül ya da kâidevî
örf (precedent or normative custom) anlam taR yan sünnet telakkisi, Mslâm hukuk biliminin temel kavramlar ndan birini teRkil etmiRtir.24 Eski hukuk ekolleri
doktrinlerini oluRtururken sünnet kavram n merkeze alm Rlard r ki, bu içerik
bak m ndan daha sonra Peygamber’e nisbet edilen hadislerle ayn Rey deUildir.
Schacht’ n yaRayan gelenek ya da sünnet dediUi söz konusu kavram, eski hukuk
ekollerinin yaklaR m na göre, her bir ekolün kabul edilmiR doktrininde ifadesini
bulan toplumun ideal pratiUi anlam ndad r. YaRayan sünnet, her ne kadar Irakl lar, otoritesinden istifade etmek üzere ilk defa (Oâfiî’den daha önce) Peygamber’in sünneti terimini kullanm R olsalar bile, eski hukuk ekollerinde henüz
münhas ran Peygamber’e nisbet edilen hadislerde aç klanandan ibaret deUildi.25
Irakl lar’ n aksine, Medine ekolü Peygamber’in sünneti kavram ndan haberdar
deUildi.26 Medine ekolü yaRayan gelenek kavram n ifade etmek üzere amel terimini kullanm Rt r. Onlara göre Medineliler’in ameli, ekolün yaRayan geleneUinin nihai kriteri konumundad r. Söz konusu amel kavram , yaln zca fiilî örfü
yans tmaktan ibaret deUildir; içinde teorik ya da ideal bir unsur da bar nd r r.27
Buna karR l k Irakl lar, doktrinleri fiilen yaRanan idarî prosedürü onaylamas na
raUmen, amel terimini neredeyse hiç kullanmam Rlard r. Fakat bu tespit, eski iki
hukuk ekolünün yaRayan gelenek kavram na iliRkin telakkileri aras nda esasta
bir farkl l U n bulunduUu anlam na gelmemektedir.28
Eski hukuk ekollerinin doktrinlerinde ifadesini bulan yaRayan geleneklerine karR , hicrî ikinci yüzy lda, asl nda son Emeviler dönemine ait tatbikata
karR hukuk ekollerince geliRtirilen muhalif tavr n, bu kez kendilerine dönmesinden baRka bir Rey olmayan hadisçiler hareketi ortaya ç km Rt r. Hadisçiler
hareketi dinî ve ahlâkî temelli bir muhalefeti temsil etmektedir. Hadisçilerin
temel tezi, Peygamber’in sünnetini, eski ekollerin yaRayan geleneklerinin deUil,
O’ndan nakledilen ve bir isnâd sistemine sahip olan rivâyetlerin temsil ettiUini
ileri sürmeleridir. Schacht’a göre, hadisçilerce dinî ve ahlâkî endiRelerle hicrî
ikinci yüzy l n birinci yar s ndan itibaren tedavüle sokulan rivâyetler içerik bak m ndan dinî hukukla ilgili olduklar ölçüde hemen hiçbirinin sahih kabul
edilmesi mümkün deUildir.29

24
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 17. Schacht’ n yaRayan gelenek/sünnet kavram n
oluRtururken Goldziher’in ‘köken itibariyle paganist olan sünnet teriminin Mslâm taraf ndan
al n p benimsendiUi’ ve Margoliouth’un ‘sünnetin bir hukuk prensibi olarak, esasen, toplumun ideal ya da kâidevî uygulamas (normative usage/örf) demek olup, sonradan Peygamber’ce yerleRtirilen teamüller biçimindeki s n rl anlam n kazand U ’ yolundaki görüRlerine
dayand U hususunda bkz. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 58.
25
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 73, 76, 80.
26
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 76.
27
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 68.
28
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 76.
29
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 34.
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Peygamber’in otoritesiyle desteklenen hadisler karR s nda eski hukuk
ekollerinin yapabildikleri en iyi savunma, Schacht’a göre, yorum yoluyla
hadislerin önemini azaltmak ve kendi doktrinlerini, Peygamber’e nisbet edilen
baRka hadisler yoluyla ifade etmekten ibaretti. Bu tav r, hadisçiler hareketinin
baRar l olduUunun bir göstergesidir. Bununla birlikte, eski hukuk ekolleri Peygamber’den nakledilen hadsileri, ancak kendi doktrinleri ile baUdaRt U ölçüde
benimsemiRlerdir.30 Söz gelimi Medine ekolü, hadislerle amel çat Rt U nda, ameli
üstün tutup hadisleri b rakm Rt r.31 Ayr ca eski hukuk ekollerinin doktrinlerini
ifade ederken Peygamber’den daha çok sahâbeden gelen rivâyetlere dayand klar görülür. Onlar bahse konu tav rlar n , sahâbîlerin Peygamber’in sünnetinden habersiz olamayacaklar ve onu daha iyi bilebilecekleri gerekçesiyle izah
ederler ki, bu ayn zamanda Peygamber’e nisbet edilen hadislere karR bir savunma biçimidir.32 Nitekim eski hukuk ekolleri sahâbîlerin tek tek Peygamber’den rivâyet ettikleri hadisleri, bizzat onlar n görüRlerine yönelik güvenlerini
gerekçelendirmek için kullanm Rlard r. Bu, Oâfiî taraf ndan, Peygamber’den
nakledilen mücerret rivâyetlerin eski ekollerce z mnen benimsendiUi biçiminde
yorumlansa da, gerçekte söz konusu rivâyetlere karR tutumun bir göstergesidir.33
Oâfiî, sünnet konusunda hadisçilerin esas tezini benimsemiR ve Mslâm hukukunda hâkim telakki konumuna yükseltmiRtir. Sünnet, Oâfiî’ye göre, Peygamber’den nakledilen hadislerin içeriUinden ibaret olup -ki sika bir râvî taraf ndan
rivâyet edilen haber-i vâhid bile Peygamber’in sünnetini tesis etme hususunda
yeterlidir-34 eski hukuk ekollerince tan mlanan ‘toplumun idealleRtirilmiR tatbikât ’ biçimindeki sünnet kavram yla bir ilgisi yoktur.35 Belirtilen yaklaR m yla
Oâfiî, kendisini hiçbir zaman hadisçi hareketinin içinde görmemesine raUmen, ki
o kendisini Medine ekolünün bir temsilcisi olarak nitelemektedir,36 önceki doktrinin devam eden geliRiminden ayr lm R oldu.37
Schacht’ n, Peygamber’e nisbet edilen hadisler konusundaki esas yaklaR m , hadsilerin Kur’ân’la birlikte Mslâm hukukunun orijinal temelini teRkil
etmediUi; onlar n bir kaynak olarak tan nmaya baRland U dönemde Mslâm hukukunun bir k s m temel prensiplerinin zaten mevcut olduUu biçimindedir.38

30

Schacht, An Introduction to Islamic Law, 35-36.
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 64.
32
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 49-50.
33
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 44.
34
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 52.
35
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 47, 58, 77.
36
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 58.
37
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 67, 80.
38
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 40. Coulson, Schacht’ n geliRtirdiUi
tezin genel esaslar bak m ndan çürütülemez nitelikte olduUunu; zira Peygamber’e nisbet
edilen hukukî prensiplerin büyük çoUunluUunun apokrif mahiyet taR d U n ve geriye dönük
31
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Schacht, eski ekollerinin geliRtirdikleri hukuk teorisinde icmâ fikrinin belirleyici bir unsur teRkil ettiUini; ekollerin tüm müslümanlar n icmâ ile ulemân n
icmâ n biribirinden ay rd klar n ve esas prensiplerde müslümanlar n icmâ n ,
uzmanl k gerektiren hususlarda ise uleman n icmâ n nihai ve yan lmaz bir delil
olarak kabul ettiklerini ifade etmektedir. Oâfiî’nin eski ekollerin takipçilerinden
birisi ile icmâ üzerinde yapt U tart Rmadan hareketle Schacht, icmâ n oluRumuna kat lacak hukukçular n görüRlerinin geçerliliUi bak m ndan, bulunduklar
bölgenin halk nca fakîh olarak tan n yor olmalar n n ve icmâ n gerçekleRmesi
bak m ndan da, ulemân n çoUunluUuna ait ittifak n mevcut olmas n n eski
ekollerce yeterli görüldüUü sonucuna varmaktad r. Ona göre, belirtilen icmâ
kavram hem Irak hem de Medine ekolü bak m ndan ortak bir yaklaR m yans tmaktad r.39 Ou kadar ki, Medine ekolünün icmâ telakkisi, bir hususta Irak
ekolünün anlay R ndan ayr lmaktad r. Medine ekolü, yerel/bölgesel bir icmâ
fikrini benimsemiRtir. Onlar n yaklaR m nda icmâ, yaln zca Medine’de yaRayan
otoriteleri kapsar.40 Buna karR l k, Irakl lar’ n icmâ fikri yerel/bölgesel deUildir.
Ancak Irak ekolünün icmâ telakkisi, Schacht’a göre, her ne kadar teorik olarak
tüm bölgeleri içine alacak geniRlikte olsa da, pratikte Medine ekolünün icmâ
kavram gibi ayn yerel karakteri taR maktad r. O, söz gelimi Ebû Yûsuf’un ‘tüm
ashâb m z n icmâ ’ biçimindeki ifadesi ile Mâlik’in ‘bizim icmâ edilmiR uygulamam z’ biçimindeki refarans tarz aras nda, yerellik aç s ndan, pratikte bir
fark olmad U n düRünmektedir.41 Ayr ca her iki ekol de, sahâbe içinden kendi
otoriteleri olarak gördükleri kimselere nisbet ettikleri doktrinleri hakk nda
sahâbenin icmâ n n gerçekleRtiUini ileri sürerler, ki bu, doktrinin kökenleri bak m ndan nihai kriter niteliUindedir.42 Schacht’ n tezinde ya+ayan gelenek ve
ulemân n icmâ kavramlar aras nda s k bir baU bulunmaktad r. Ona göre, eski
ekollerde hukukî doktrinin gerçek temeli, Peygamber’e ve hatta sahâbeye nisbet
edilen hadisler deUil, ekolün, ulemân n icmâ nda ifadesini bulan yaRayan geleneUidir.43
Schacht’a göre Oâfiî’nin icmâ telakkisi, eserlerini kaleme ald U süreç
boyunca sürekli bir geliRim göstermiRtir. Oâfiî baRlang çta eski icmâ kavram n
inRâ (back-projection) sürecinin bir sonucu olarak ortaya ç kt U n benimsemektedir. Bununla
birlikte, ona göre, bizzat Kur’ân müslüman toplumun âcil sorunlar na yönelik bir tav r alm R
ve yine Peygamber de Medine’deki yüksek politik ve hukukî rolü gereUi sorunlarla doUrudan
ilgilenmek zorunda kalm Rt r. O nedenle Coulson, Schacht’ n ‘hukukî içerikli hadislerin kan t
deUerinin ancak yaklaR k hicrî yüzüncü y la kadar geri götürülebileceUini’ ve Peygamber’e
atfedilen her bir kural n s hhatinin inkâr n öngören yaklaR m n n benimsenmesi halinde, Mlk
dönem müslüman toplumun hukukî geliRim tablosunda bir boRluUun farz edilmesinin gerekeceUini; halbuki pratik aç dan ve tarihî koRullar dikkate al nd U nda böyle bir boRluk fikrinin
kabulünün zor olduUunu söylemektedir. Bkz. A History of Islamic Law, 64-65.
39
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 82.
40
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 83.
41
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 85.
42
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 82.
43
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 88.
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benimsemekte ve kullanmaktad r. Mcmâ kavram na iliRkin deUerlendirmeleri
neticesinde, bir dönem onun baUlay c l U n ve hatta varl U n inkar etse bile,
sürecin nihayetinde icmâ tâbi (subsidiary) ve önyarg ya dayal /duygusal (ad
hominem) bir delil olarak kabul etmiRtir.44 Zira Oâfiî’ye göre icmâ, hem eski
ekollerin doktrinlerince hem de klasik teoride öngörülenin aksine, deliller hiyerarRisinde sünnetin alt nda yer al r. Eski ekollerin doktrinlerinde ve klasik
teoride icmâ hukuk sisteminin tümünü garanti ettiUi halde, Oâfiî’nin yaklaR m nda yaln zca k yâsa dayal sonucu garanti eder.45
Klasik teori, Oâfiî’den sonra eski ekollerin icmâ kavram na (eski icmâ
kavram ) tekrar dönmüRtür. Çünkü Oâfiî’nin, ulemân n icmâ n reddeden ve
icmâ yaln zca bir bütün olarak46 müslüman toplumun üzerinde uzlaRt U doktrine hasreden yaklaR m baRar l olmam Rt r. Bununla birlikte klasik teori, eski
icmâ kavram n olduUu gibi almam R, Oâfiî’nin Peygamber’den nakledilen
hadislerin içeriUinden ibaret gördüUü sünnet kavram n da benimsemiR ve onu
ulemâ icmâ n n otoritesine dayanarak müdafaa etmiRtir. Bu, Oâfiî’nin hukukta
en yüksek otorite olarak Peygamber’den gelen hadisleri yaRayan gelenek ve
icmâ n yerine ikâme etme gayretinin k sa ömürlü olduUunu göstermektedir.47
Schacht’a göre, ak l yürütme faaliyeti baR ndan beri Mslâm hukukunun
karakterinde mevcut olup, eski ekollerin MslâmîleRtirme hareketi ile birlikte
tamamlay c bir eUilim olarak ortaya ç km Rt r. Dolay s yla, doUru karar n ne
olmas gerektiUine iliRkin ulemân n görüRü, sistematik olarak ve ayn zamanda
tarihî bak mdan onlar n hadis biçiminde48 ifade edilmesinden öncedir. Söz
konusu faaliyet, ilk mütehass slar n ve kâdîlerin, Emevî döneminin sonlar na
doUru, gerek halk n gerekse idarenin uygulamalar na iliRkin malzeme üzerinde
kiRisel görüR ve yarg larda bulunmalar suretiyle baRlam Rt r. Kesin olan husus,
kiRisel ak l yürütmenin, ister tümüyle indî ve kiRisel isterse tutarl l U temin etme
çabas ndan doUmuR olsun, hakk nda yeterli bilginin bulunmad U bir zamanda
yönü ve metodu olmaks z n baRlam R ve gittikçe artan biçimde (Oâfiî’ye kadar)
disipline edilmiR olmas d r. Genel olarak re’y biçiminde nitelenen kiRisel ak l
yürütme, sistematik tutarl l k kazan p, mevcut bir kurum ya da hüküm ile arasndaki benzerliUe dayand r ld U nda k yâs (analogy) diye isimlendirilmiRtir.
Oayet re’y hukukçunun salt uygun bulma fikrine baUl kiRisel tercihini yans t y44

Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 88-89.
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 135.
46
Bir baRka yerde Schacht, icmâ n Oâfiî taraf ndan, ‘tüm müslümanlar n çoUunluUunun
görüRü’ (the opinion of majority of all Moslems) biçiminde aç kland U n belirtmektedir. Bkz.
“Islamic Law”, VIII, 346.
47
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 94-95. Çünkü Schacht’ta göre,
Oâfiî’nin Kur’ân’ sünnetin üstünde bir delil olarak görmesi görünüRtedir. O, pratikte bu
prensibe riayet etmez. Bkz. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 135.
48
Schacht, hadisçilerin ana tezlerinin baRar ya ulaRmas sebebiyle, gerçekte re’y kökenli olan
karar ve çözümlerin Peygamber’in aUz ndan söyletildiUini ileri sürmektedir. Bkz. An Introduction to Islamic Law, 40.
45
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orsa, istihsân ya da istihbâb biçiminde nitelenmiRtir. KiRisel ak l yürütmeye baRvurma faaliyetine ictihâd (ictihâdu’r-re’y), söz konusu faaliyeti yerine getiren
nitelikli kimseye de müctehid denilir. Bu terimler eski dönemde büyük ölçüde
ayn anlamdad r ve hatta Oâfiî’den sonra bile öyle kalm Rt r.49
Schacht’a göre, eski hukuk ekollerinde indî ve kiRisel görüR ya da kaba ve
basit k yâs biçiminde olan re’y, Oâfiî’ye kadar sistematik tutarl l k kazanm R ve
onun taraf ndan tamamen sistematik k yâsa indirgenmiRtir. Oâfiî’nin hukuk
teorisinde ictihâd etmek, k yâs yapmakla ayn anlamdad r.50 Buna göre, Oâfiî
genel re’y ile kat (tan mlanm R, sistematik) k yâs aras nda prensip olarak ayr ma giden ilk kimsedir.51 Oâfiî, bu yolla, indî görüRlerin ve kiRisel kararlar n
(re’y ve istihsân, ki o iksini de ayn anlamda kullan r) önüne geçmeyi hedeflemiRtir. Nitekim onun hukuk teorisi, eski ekollerin teorilerine göre çok daha mant kî ve biçimsel tutarl l Ua sahiptir. Bu nedenle o, eski ekollere mensup hukukçular sürekli tutars zl kla itham etmiRtir.52 Oâfiî’nin teorisinde, eski ekollerin
yapt U n n aksine, sistematik ak l yürütme yoluyla hadislerin tenkit edilmesi de
mümkün deUildir. Çünkü ona göre, ancak bir mesele hakk nda Kur’ân, sünnet
ya da icmâda bir hüküm yoksa k yâsa baRvurulabilir. K yâs ise, say lan bu üç
kaynaUa baUl olarak yap labilir. Bu itibarla, Oâfiî’nin nazar nda re’y ve istihsân
ayn hükme tâbidir. Bir kimsenin istihsân yoluyla hüküm ya da fetvâ vermesi,
hiçbir dayanaU olmaks z n keyfi biçimde hareket etmesi demektir.53 Ayr ca
burada belirtilmesi gerekir ki, Schacht’a göre, Oâfiî’nin kiRisel görüRe (discretionary decision/re’y) dayal olarak hüküm vermeyi reddedip, kat k yas ve sistematik ak l yürütme üzerinde srar etmesinde, Kûfe doktrininin sistemleRtirilmesinde en büyük katk n n sahibi Oeybânî etkili olmuRtur. Zira Oeybânî, re’yi
eski hukuk ekollerindeki kadar geniR biçimde kullanm R olsa bile, onun ç kar mlar ndan büyük çoUunluUu gerçekte kat k yas ve sistematik ak l yürütme
biçimindedir.54 Netice itibariyle söylemek gerekirse, Schacht’a göre klasik Mslâm
hukuk biliminin kurucusu, usulünü belirli kesin ilkeler üzerine oturtan
Oâfiî’dir.55
Schacht, tarihî süreç boyunca Mslâm hukuk dogmatiUinin (positive law)
pek fazla deUiRmediUini ve bir bütün olarak bak ld U nda ilk Abbasî döneminin

49
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 98-99; a.mlf., “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 48-49, 50; a.mlf., An Introduction to
Islamic Law, 37.
50
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 127.
51
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 109.
52
Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 54; a.mlf.,
An Introduction to Islamic Law, 46.
53
Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 121, 122.
54
Schacht, “Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence”, 53; a.mlf.,
An Introduction to Islamic Law, 45.
55
Schacht, “Islamic Law”, 346.
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sosyal ve ekonomik koRullar n yans tt U n ileri sürmektedir. Ona göre deUiRim
daha çok hukuk teorisi ve sistematik üst yap da gerçekleRmiRtir.56
GörüRlerini özet halinde tan tmay amaç edindiUimiz bu yaz dan da
anlaR lacaU üzere, Schacht, gerek Mslâm hukukunun (Islamic law) gerekse Mslâm
hukuk biliminin (Islamic jurisprudence-legal theory) teRekkül biçimine ve sürecine iliRkin çok önemli tespitlerde bulunmaktad r. Bu tespitlerin büyük bölümü,
müslüman f k h geleneUinin meseleyi izah biçimine göre oldukça farkl l klar
içermektedir. Ortaya konulan tespitlerin ciddi ve çarp c olduUunu teslim etmekle ve bu çal Rmada onlar n kritiUini yapma imkan n n bulunmad U n söylemekle birlikte, Schacht’ n takip ettiUi bilimsel yöntemin, söz konusu tespitleri
temellendirme hususunda, dikkatli bir okuyucu taraf ndan bile hemen fark
edilebilecek önemli yetersizlikler bar nd rd U n belirtmek isteriz. Yazar herReyden önce tezini tarihe iliRkin bir önyarg üzerine bina etmektedir. Ona göre,
asl nda Mslâm hukukunun teRekkülü bak m ndan en belirleyici süreç olan ilk üç
nesil, kan t niteliUinde tarihî verinin yetersizliUi sebebiyle karanl kt r. DiUer bir
husus, kurgusu itibariyle müellifin taraftar ya da muhalif oluRuna bak lmaks z n
ve gerekli ihtiyat pay b rak lmaks z n elde mevcut olan metinlerin ortaya koyduUu yaklaR mlardan hareketle neredeyse yeni bir tarih inRâ intiba n verecek
genellemelere gidilmesidir. Halbuki günümüzde de gerçekte tek bir kimseye ya
da az say da taraftar bulunan bir gruba ait olan fikirler de bilimsel çal RmaRlara
konu edilmekte; ilgili konuda bir tasnif unsuru olarak ele al n p tart R labilmektedir.
Sonuç olarak, bilhassa hadis rivâyeti olgusuna iliRkin tarihe dönük çal Rmalar yap lmaya baRlanm R olmakla ve k smen Mslâm hukukunun ve hukuk
biliminin teRekkül süreci ile de ilgili bulunmakla birlikte, henüz çaUdaR Mslâm
hukuk tarihî çal Rmalar n n ilk döneme yeterince yöneldiUi söylenemez. Belirtmek gerekir ki, klasik teori ve doktrinlerin bizim için ne anlam ifade edeceUi,
tümüyle teRekkül sürecinin anlaR l p ayd nlat lmas na baUl d r.

56

Schacht, An Introduction to Islamic Law, 75.
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SLAM HUKUKÇUSU
HUKUKÇUSU ve HUKUK TAR HÇ S NOEL
COULSON: HAYATI, ESERLER ve GÖRÜ LER
Prof. Dr. Ferhat Koca1
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Noel James Coulson 18 AUustos 1928 tarihinde Mngiltere’nin Lancashire
bölgesindeki Blackrod’da doUdu. Wigan Grammar School’daki eUitiminden
sonra Oxford’daki Keble College’e girdi. K br s ve SüveyR bölgesinde istihbarat
subay olarak askerlik yapt . AskerliUi müteakip, 1952 y l nda Oxford Üniversitesi’ne girdi. Burada meRhur müsteRriklerden Joseph Schacht’ n tavsiyesi üzerine, Fas kütüphanelerinde bulunan f k hla ilgili el yazmalar üzerine yüksek lisans ve doktora yapt . 1954 y l nda Sir Norman Anderson taraf ndan Londra
Üniversitesi’ndeki School of Oriental and African Studies’e (SOAS) davet edildi ve burada Mslâm hukuku dersleri okutman olarak göreve baRlad .
1965–1966 y llar aras nda, Nijerya’daki Ahmedü Bello Üniversitesi hukuk fakültesinde dekanl k yapt .
Noel J. Coulson 1967 y l nda Londra Üniversitesi DoUu ülkeleri hukuku
bölümü (Department of Oriental Laws) baRkanl U na getirildi ve bu görevi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Bu arada Chicago, Harvard, Pennsylvania,
UCLA, Utah ve mezun olduUu Keble College gibi çeRitli üniversitelerde misafir
profesör olarak dersler verdi. Ayr ca, Mslâm hukukunun, özellikle ticaret ve mirasla ilgili hükümlerinin uygulamas konusunda araRt rma ve gözlemlerde bulunmak amac yla çeRitli defalar OrtadoUu ülkelerini ziyaret etti.
Arab Law Quarterly dergisinin yay n kurulu ve Gray’s Inn Barosu üyesi
olan Coulson, The Times (3 Eylül 1986) gazetesi taraf ndan “kendi neslinin
önde gelen Mngiliz Mslâm hukukçusu” olarak nitelendirilmiRtir.
1

Gazi Üniversitesi Çorum Mlahiyat Fakültesi. E-mail: ferhatkoca@yahoo.com
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Mki k z çocuUu babas olan Noel J. Coulson, 30 AUustos 1986 tarihinde, 58
yaR nda Haslemere’de (Surrey) öldü2.
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1. A History of Islamic Law (Edinburgh University Press, Edinburgh 1964,
1971, 1978, 1990). Mslâm hukuk tarihine dair klasik ve modern pek çok kaynaktan faydalan larak yaz lm R muhtasar bir kitapt r. Bu eser Fî Târîhi’t-te+rî’il-slâmî (trc. Muhammed Ahmed Sirâc, Kuveyt 1402/1982) ad yla Arapça’ya tercüme edilmiRtir.
2. Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (the Centre for Middle
Eastern Studies, University of Chicago, London, Chicago 1969). Coulson’un
Chicago Üniversitesi hukuk fakültesi OrtadoUu araRt rmalar merkezinde misafir hoca olarak verdiUi derslerin notlar ndan oluRan bu eser, Mslâm hukuk sistemindeki ak l-vahiy3, birlik-çeRitlilik, otoriteryanizm-liberalizm, idealizm-realizm,
hukuk-ahlâk, duraUanl k-deUiRkenlik kavramlar n ve bu kavramlar n birbiriyle
iliRkilerini incelemektedir.
3. Succession in the Muslim Family (Cambridge 1971). Mslâm miras hukukuyla ilgili bir eserdir.
4. Commercial Law in the Gulf States - The Islamic Legal Tradition,
(London 1984, Graham-Trotman). Coulson’un School of Oriental and African
Studies’in hukuk fakültesinde verdiUi, OrtadoUu ülkelerinin karR laRt rmal ticaret hukuku adl dersin notlar ndan oluRan bir kitapt r.

2

Noel James Coulson’un hayat , eserleri ve görüRleri hk.bk. Joseph Scahct, “Modernism and
Traditionalism in a History of Islamic Law”, Middle Eastern Studies, I (1964), s. 388-400; Noel
James Coulson, “Correspondence”, Middle Eastern Studies, III (1966), s. 195-203; “Obituary:
Professor Noel J. Coulson”, Arab Law Quarterly, I/5 (November 1986), s. 473-474; I. Edge,
“Obituary: Noel Coulson”, Bulletin of School of Oriental and African Studies, L/3 (1987), s.
532-535; Muhammed Selim El-Awa, “Approaches to Shari’a: A Response to N. J. Coulson’s
A History of Islamic Law”, Journal of Islamic Studies, II/2 (1991), s. 143-179; Kamil Uslu,
Noel J. Coulson’un -slâm Hukuku Hakk ndaki -ddialar , Konya 1997 (Selçuk Ünv., Sosyal
Bilimler Enst., Yay mlanmam R Yüksek Lisans Tezi); M. Kâmil YaRaroUlu, “Coulson’un
Mslam Hukukuna Bak R ”, Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), Mstanbul 2003,
RaUbet Yay nlar , s. 187-201; Muharrem K l ç, “Mslam Hukukunun DoUas na Klasik Oryantalist Bir Bak R: N. J. Coulson ÖrneUi”, Marife, y l. 2, sy. 3 (Konya 2002), s. 123-134; Cengiz
Kallek, “Coulson, Noel James”, D-A, VIII, 71-72.
3
Bu eserin ak l-vahiyle ilgili bölümünün Türkçe tercümesi için bk. Noel J. Coulson, “Mslam
Hukukunun Çat Rma ve Gerilim Alanlar ndan Biri Olarak Vahiy ve Ak l” (trc. Ferhat Koca),
Marife, III/3 (Konya 2003), s. 343-351.
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1. “Doctrine and Practice in Islamic Law: One Aspect of the Problem”,
Bulletin of School of Oriental and African Studies, XVIII/2 (1956), s. 211-226.
2. “The State and the Individual in Islamic Law”, International and
Comparative Law Quarterly, VI (1957), s. 49-60. (The Traditional Near East J.
Stewart - Robinson (ed. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall), 1966, s. 122-135.
3. “Reform of Family Law in Pakistan”, Studia Islamica, VII (1957), s.
133-155.
4. “The Moslem Ruler and Contractual Obligations” (J.N.D. Anderson
ile birlikte), New York University Law Review, XXXIII (1958), s. 917-33.
24.

5. “Muslim Custom and Case Law”, Die Welt des Islams, VI (1959), s. 13-

6. “The Significance of Islamic Law in the World Community”, Los
Angeles Bar Bulletin, XXXVII (1961), s. 43-46.
7. “Islamic Family Law: Progress in Pakistan”, Changing Law in
Developing Countries (ed. Norman Anderson), Allen and Unwin, London 1963,
s. 240-257.
8. “The Concept of Progress and Islamic Law”, Quest (Calcuta), 40
(1964), s. 16-25.
9. “Legal Education and Islamic Law”, Journal of the Centre of Islamic Legal Studies (Zaria), I (1966), s. 3-11.
10. “Islamic Law in Contemporary Cultural Change” (J. N. D. Anderson
ile birlikte), Saeculum, XVIII (1967), s. 13-92; ayr ca bk. Lahore ts., Lahors Law
Times Publications (ed. M. Farani), ayr bas m.
11. “Islamic Law”, An Introduction to Legal Systems (ed. J. Duncan M.
Derret), Sweet and Maxwell, London 1968, s. 54 -79.
12. “Representational Succession in Contemporary Islamic Law”, Studia
Islamica (Voluminis Memoriae J. Schacht Dedicata, pars altera), XXXII
(1970), s. 101-108.
13. “Modernization: Islamic Law” (J. N. D. Anderson ile birlikte), (ed.
Michael Brett), Northern Africa: Islam and Modernization, Frank Cass, London
1973, s. 73-85.
14. “A Comparison of the Law of Succession in the Islamic and British
Legal Systems”, American Journal of Comparative Law, XXVI (1978), s. 227232.
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15. “Law and Religon in Contemporary Islam”, Hastings Law Journal
(UCLA), XXIX (1978), s. 1447-57. Bu makalenin Türkçe tercümesi için bk.
“ÇaUdaR Mslâm Dünyas nda Hukuk ve Din” (trc. M. Kamil YaRaroUlu), Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), Mstanbul 2003, RaUbet Yay nlar , s.
202-214.
16. “Women and Law Reform in Contemporary Islam” (Doreen
Hinchcliffe ile birlikte), Women in the Muslim World (ed. Lois Beck - Nikki R.
Keddie), Cambridge Mass., Harvard University Press 1978, s. 35-51.
17. “Regulation of Sexual Behaviour Under Traditional Islamic Law”,
Society and the Sexes in Medieval Islam (ed. A.L. al-Sayyid Marsot), Undena
Publications, Malibu 1979, s. 63-68.
18. “The Islamic Legal System: Its Role in Contemporary Muslim
Society”, Studien zum Islamichen Recht. Hrsg. Von Fritz Schwind (ed. Noel J.
Coulson -Abdelwadoud Yehia), Verlag der Österreichisschen Akademie der
Wissenschaften, Wien 1983, s. 7-19.
19. “The Family in Islamic Law: Yesterday and Today”, Studien zum
Islamichen Recht. Hrsg. Von Fritz Schwind (ed. Noel J. Coulson - Abdelwadoud
Yehia), Verlag der Österreichisschen Akademie der Wissenschaften, Wien
1983, s. 20-30.
20. “European Criticism of Hadith Literature”, The Cambridge History of
Arabic Literature: Arabic Literature to the End of Umayyad Period, Cambridge
University Press, Cambridge 1983, s. 317-321.
Ayr ca Coulson, The New Encyclopaedia Britannica’n n “Islamic Law”
(Macropaedia, Chicago 1974, s. 938-943), Encyclopaedia of Islam’ n (second
edition, I, E.J. Brill Leiden 1960) ise “Bayt al-mal” maddesini yazm Rt r.4
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Bat dünyas nda Mslamî ilimler sahas nda yetiRen en meRhur araRt rmac lardan biri olan Mngiliz Rarkiyatç Noel James Coulson, geleneksel oryantalizmin
öncüleri konumundaki I. Goldziher ve J. Schacht gibi bilginlerden zaman zaman farkl bir çizgi takip etmiR5 ve deUerlendirmelerinde onlardan daha yumu4

Ayr ca bu eserlerin bir listesi için bk. M. Kâmil YaRaroUlu, “Coulson’un Mslam Hukukuna
Bak R ”, Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), s. 191-194.
5
Bizzat J. Schacht, Noel J. Coulson’un kendisinden farkl baz yaklaR mlar bulunduUunu
belirterek, onun A History of Islamic Law adl kitab n çeRitli aç lardan tenkit etmiR ve bu
konu hakk nda iki oryantalist aras nda çeRitli tart Rmalar yap lm Rt r. Bk. Joseph Scahct,
“Modernism and Traditionalism in a History of Islamic Law”, Middle Eastern Studies, I
(1964), s. 388-400; Noel James Coulson, “Correspondence”, Middle Eastern Studies, III
(1966), s. 195-203.
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Rak ve l ml bir üslup kullanm Rt r.6 Coulson’un Mslam hukukunun kaynaklar ,
doktrini ve tarihsel süreci hakk ndaki görüRleri k saca Ru Rekilde özetlenebilir:
6$

#

Noel J. Coulson Mslam hukukunun kaynaklar n deUerlendirirken, kaynaklar hiyerarRisinde, Allah’ n yegane kanun koyucu olduUu ve onun emirlerinin
hayat n bütün yönleri üzerinde en üst derecede kontrole sahip olduUu ilkesine
vurgu yapar. Bununla birlikte o, Mslâm hukukunun ana kaynaU olan KuranKerim’de yer alan hukukî içeriUe sahip ayetlerin esas itibariyle Mslâm ahlak n n
yal n bir ifadesi olduUu kanaatindedir. Ona göre, Kuran- Kerim basit ve sade
bir kanun metni vermemiRtir. Dolay s yla, Kur’an’da yer alan hukukî hükümler
“hukukî” olmaktan ziyade “ahlakî” bir nitelik arz ederler. Nitekim Kuran’ n
öncelikli amac da insanlar aras ndaki iliRkileri deUil, insanla yarat c aras ndaki
iliRkileri düzenlemektir.7
Coulson Mslâm hukukunun ikinci kaynaU olan “Sünnet”in kavram olarak
ilk defa hicrî II. yüzy lda “belirli bir hukuk ekolünün kendi içinde kurulan ve
daha sonra bu ekolün temsilcileri taraf ndan geliRtirilmiR olan görüRü” ifade
ettiUini, ancak ekol içindeki bu düRüncenin güçlendirilmesi için geçmiR nesillerle
aras nda baUlant kurulduUunu ve son olarak da bu sürecin Hz. Peygamber’de
son bulduUunu ileri sürer8. Coulson, Sünnet’in bir hukuk kaynaU olarak Mslâm
hukuk düRüncesine dahil edilmesinde Mmam Oafii’nin rolüne dikkat çekerek,
6

Coulson’un dan Rmanl U nda doktora tezi haz rlayan Muhammed Selim el-Avvâ, onun
dürüst kiRiliUine iRaret ederek, Coulson’un kendi görüRlerine ayk r olsa bile baRka fikirlere
karR düRmanca tav r tak nmad U n , onun DoUu ülkelerinin tarihi, kültürü ve gelenekleri
üzerine çal Rmalar yapan klasik bir oryantalist olmaktan ziyade, farkl hukuk sistemleri arasnda karR laRt rma yapmay amaçlayan bir medeni hukuk uzman olduUunu ve onun karR laRt rmal hukuk çal Rmalar n n bir çok oryantalistin çal Rmalar na hakim olan manipülatif
içeriUe sahip bulunmad U n söylemiRtir. Bk. M. Selim el-Avvâ, “Approaches to Shari’a: A
Response to N. J. Coulson’s A History of Islamic Law”, Journal of Islamic Studies, II/2
(1991), s. 143, 167, dipnot 60. Muharrem K l ç ise, M. Selim el-Avvâ’n n bu deUerlendirmelerinin “bir yan lg dan ibaret olduUunu” belirterek, klasik oryantalist söylemin, Mslam
hukukunun temel karakteristiUi olarak belirlediUi idealist ve deUiRmeyen hukuk
nitelendirmesinin Coulson’un çal Rmalar nda da görüldüUünü ileri sürmüR ve Coulson’u da
klasik oryantalist geleneUe baUl kiRilerden biri olarak saym Rt r. Bk. Muharrem K l ç, “Mslam
Hukukunun DoUas na Klasik Oryantalist Bir Bak R: N. J. Coulson ÖrneUi”, Marife, y l. 2, sy. 3
(Konya 2002), s. 124, 127-134. Noel J. Coulson’un Mslam hukukuna dair görüRleri hakk nda
yüksek lisans tezi haz rlayan Kamil Uslu ise, Coulson’un baz görüR ve yaklaR mlar n , Coulson’un kulland U üslubun tam tersine, bilimsel disiplin, tutarl l k ve nezaketten uzak, savunmac ve kaba bir üslupla eleRtirmiRtir. Örnek olarak bk. Kamil Uslu, Noel J. Coulson’un -slâm
Hukuku Hakk ndaki -ddialar , Konya 1997 (Selçuk Ünv., Sosyal Bilimler Enst., Yay mlanmam R Yüksek Lisans Tezi), s. 8-17, 149-152.
7
Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh University Press, Edinburgh 1978, s.
11-13; Noel J. Coulson- J. N. D. Anderson, “Islamic Law in Contemporary Cultural Change”,
Saeculum, XVIII (1967), s. 14-15.
8
Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, s. 39-41.
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onu “Mslâm hukuk biliminin babas ”9 Reklinde nitelendirmiRtir. Ona göre, Mmam
Oâfiî farkl baRlang ç noktalar na sahip olan bu “Sünnet” kavram yerine, tek bir
kaynaktan yani Hz. Peygamber’in fiillerinden ç kan bir “Sünnet” kavram n
koyarak, farkl merkezler aras ndaki çeRitliliUin ana sebeplerini ortadan kald rmay ve öUreti içerisine yavaR yavaR birliUi yerleRtirmeyi amaçlam Rt r10.
Coulson, Mslam hukukunun üçüncü kaynaU olan icmadan bahsederken,
icma doktrininin Mslam ad na “meRru otorite”nin en önemli kriterini temsil ettiUini ve hukukî teorinin tüm yap s n desteklediUini söylemektedir. Bu durumda,
genel prensip, ehliyetli hukukçular n belirli bir mana üzerinde ittifak ettikleri
görüRün, baUlay c ve mutlak bir otoriteye sahip olduUudur. Hukukun kaynaklar n tan mlamaktan doUruluUu kan tlanabilir (substantive) kurallar n menReine
kadar, Mslam hukukunun bütün sürecinin insan akl n n spekülatif bir çabas sonucunda olduUunu belirten Coulson, bu sürece baUlay c otorite niteliUini kazand ran etkenin ise icma olduUunu söylemektedir.11
Coulson, Mmam Oâfiî’nin bir taraftan hadis ad yla kaydedilmiR olan, ilahi
vahiyle ilham edilmiR Peygamber’in sünneti prensibinin ard nda samimimi olarak dururken, diUer taraftan da ilahî vahiy ile aç kça veya hususî olarak düzenlenmemiR durumlar hakk nda hukuk kurallar koymak için beRer akl n n gerekliliUini kabul ettiUini, ancak bu akl n re’y formunda olmamas gerektiUini ileri
sürdüUünü anlatmaktad r. Coulson bu konuda Röyle der: “Ak l, amaçlad U veya
hedeflediUi Reyde baRar ya ulaRmak için, ferdî bir hukukçunun hoRa giden düRüncesini, ilahî iradeden baU ms z bir hukuk kaynaU olarak çal Rt rmamal d r.
BeRer davran R n n nihâî amaçlar ve gayeleri, Allah taraf ndan ortaya konulmuRtur ve onlar, beRer akl böyle olmalar gerektiUini tespit ettiUi için deUil,
fakat sadece Allah böyle emrettiUi için istenilir ve hakt rlar. Bu nedenle, ilahî
vahiyle kurulmuR prensipler karR s nda, beRer akl n n rolü bütünüyle ikinci derecede olmal d r. Onun fonksiyonu sadece ilahî vahyin düzenlemiR olduUu benzer veya paralel durumlardan ç kar lan prensiplere müracaat ederek yeni durumlar düzenlemektir. Bu süreç, analojiyle ak l yürütme veya k yas olarak bilinmektedir. Sürecin hareket noktas n , ilahî iradenin kabul edilmiR bir bildirisinin (vahiy) oluRturmas gerektiUinden beri, beRer akl ilahî hukukun gerçekleRtirilmesi ve geliRtirilmesinde koRum tak m olmuR ve ilahî vahiyden baU ms z olarak iRletilmemiRtir.”12
Oâfiî’nin bu tezinin Mslâm hukuk teorisinin klasik aç klamas n n temeli haline geldiUine iRaret eden Coulson, onuncu yüzy ldan itibaren ise, bir hukuk
kural n n Kur’ân veya sünnetten veya onlardan k yasî tümdengelim (dedüksi9

Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (the Centre for Middle
Eastern Studies, University of Chicago, London, Chicago 1969, s. 6.
10
Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, 56.
11
Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, s. 23.
12
Noel J. Coulson, a.g.e. s. 6.
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yon) metoduyla ç kar lmas gerektiUine dair hukukî konsensüs (icma) meydana
geldiUini, ayr ca baz durumlarda kat k yasî ak l yürütmenin adaletsizliUe yol
açabileceUini ve bu sebeple de ak l yürütmenin daha serbest bir formunu kullanmaya izin verilmesi gerektiUini, bu durumun ise klasik hukuk teorisinde
istihsan (“en âdil çözümü aramak”) veya istislâh (“kamu yarar için en iyi çözümü aramak”) metotlar yla çözümlendiUini belirtmektedir.13
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Noel J. Coulson, Mslam hukukunu, hem bir hukuk doktrini hem de furû-i
f k h kurallar olarak idealist bilginlerin eseri olarak kabul etmiRtir. Ona göre,
Rer’î hukuk doktrini, Mslâm’ n dinî etiUinin aktüel davran R kurallar na doUru
tercüme edilmesini sunmak üzere düzenlenmiR alternatif bir plan niteliUindedir.
Bu sebeple de Rer’î hukuk doktrininin temel ilkeleri, esasen ilahi vahyin en az
k sm üzerine yap lan içtihat sonucu ve icma ile ulaR lan sonuçlar n kabul edilmesi olarak ortaya ç km Rlard r. Dolay s yla, Coulson’a göre, Mslam hukuk doktrini, ortaya ç kt U dönemde, hukukun sadece bir parças n oluRturmaktayd ve
diUer parçay ise güncel uygulamada mahkemeler taraf ndan tatbik edilen hukuk meydana getirmekteydi. Bu ikili ayr m n Mslâm hukuk sistemlerinin merkezî
özelliUi olarak yüzy llar boyu devam ettiUini ileri süren Coulson, Reriat n, hukuk
bilginleri taraf ndan iddia edildiUi gibi, hiçbir zaman tek bir Mslâm hukuk sistemi
niteliUinde olmad U n ileri sürmüRtür.14 Mslam hukuk doktrininin doUas yla ilgili
orta yol denebilecek bu yaklaR m na raUmen Coulson, bazen Mslam hukukunu
tamam yla idealist normlar içeren ve sadece dinî düRüncenin spekülatif bir sistemi olma özelliUi taR yan bir hukuk olarak da niteler. Bu çerçevede o, Mslam
hukukunu, Mslam’ n ilk üç yüzy l nda Tanr ’n n iradesini belirlemeye çal Ran
hukuk bilginlerinin spekülatif çabalar n n bir neticesi ve ürünü olarak görür ve
hukuk bilginlerinin birtak m pratik sosyal ihtiyaç ve Rartlardan âzâde ve hukukî
uygulamaya ters düRen, dinî ideali yans tan bir normlar sistemi ürettiklerini ileri
sürer.15 Hatta Coulson, söz konusu hukuk bilginlerinin, Reriat , uygulanan bir
hukuk sistemi olmaktan ziyade, kendisi uUruna çal R lan dinsel bir ideal olarak
alg lad klar n iddia eder.16
Geleneksel Mslam hukuku teorisine göre, hukukun her bir ayr nt s n n ilahi iradeyi aç klad U n ve bu teorinin, yaln zca hukukun doUrudan ilahî vahyin
metnine dayal olmas ya da bu tür bir metne k yas edilerek ç kar lmas durumunda geçerli olabileceUini belirten Coulson, muhtemelen bu geleneksel ideo13

Noel J. Coulson, a.g.e., s. 7.
Noel J. Coulson, “ÇaUdaR Mslâm Dünyas nda Hukuk ve Din” (trc. M. Kamil YaRaroUlu),
Oryantalistlerin Gözüyle -slâm (ed. Ahmet Yücel), Mstanbul 2003, RaUbet Yay nlar , s. 204205.
15
Noel J. Coulson, “The State and the Individual in Islamic Law”, International and Comparative Law Quarterly, VI (1957), s. 57.
16
Noel J. Coulson, “Doctrine and Practice in Islamic Law: One Aspect of the Problem”,
Bulletin of School of Oriental and African Studies, XVIII/2 (1956), s. 220.
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loji sebebiyle, çeRitli Mslam ülkelerinde XIX ve XX. yüzy llarda aile hukuku alan nda giriRilen reformlar n ilk aRamalar nda, yap lan deUiRiklikleri ilahi vahyin
deUiRik yorumlar olarak meRrulaRt ran baz giriRimlerin varl U na iRaret etmiRtir.
Ona göre, bu süreçte tedrici olarak reformlar n geleneksel saf Reriat hukuku
teorisiyle uzlaRt r lmas endiResi daha az önem arz etmeye baRlam R ve bizzat
sosyal talepler, yap lan reformlar için gerçek ve yeterli sebep olarak kabul görmüRtür. Coulson, her halükarda çaUdaR ve geleneksel hukuk teorileri aras nda
büyük farkl l klar bulunduUunu; geçmiRte dinî hukuk, ilahî vahyin aç k ifadeleriyle tan mlanm Rken, günümüzde Allah’ n iradesini neyin meydana getireceUi
düRüncesinin çok daha esnek hale geldiUini ifade etmektedir. Bugün Mslâm hukukunun art k ebediyen geçerli ve bu nedenle de deUiRmez davran R kurallar
olarak görülmediUine iRaret eden Coulson, günümüz Mslâm hukuk ilminin “Mslâm toplumu iRlerini yönetim vas tas yla eninde sonunda ilahî iradeye uygun
olarak düzenleyecektir” Reklindeki nosyona dayal olmak zorunda olduUunu,
dolay s yla “ilahî olarak düzenlenmiR hukuk” nosyonu yerini art k “ilahî olarak
yönlendirilmiR toplum” nosyonuna b rakt U n ve bu durumun Bat l hukuk teorisi araRt rmac lar taraf ndan büyük bir çeliRki olarak görülmesine raUmen,
çaUdaR Mslam hukuk ilminin doUal dinî hukuk teorisine doUru ilerlediUini söylemektedir.17 Bu durumda, Coulson’a göre, art k Mslâm hukuku, her davran R detay n n ilahî irade taraf ndan aç kça düzenlendiUi Reklindeki geleneksel “Reriat”
anlam nda dinî deUildir; ancak Mslamî yönetim ve toplum, Kuran’ n “Allah’a,
peygambere ve ulü’l-emre itaat edin” emrine dayal olmaya devam edecektir.
Böylece de mevcut her Mslamî hukuk sistemi tan m bak m ndan “dine dayal ” bir
hukuk sistemi niteliUinde olacakt r.18
Mslam hukukunu vahiy-ak l, birlik-çokluk, otoriteyanizm-liberalizm, idealizm-realizm, hukuk-ahlâk ve duraUanl k-deUiRkenlik dikotomileriyle karakterize eden Coulson, bugün ise Mslam hukukunda as l gerilim alan n duraUanl kdeUiRkenlik ikileminin oluRturduUunu ifade etmektedir. Hukuk-ahlâk alan d R ndaki diUer gerilim alanlar n n tamamlay c s ve hatta sonucu niteliUindeki bu
gerilim alan n n, çaUdaR Müslüman hukukçular n karR laRt klar en önemli sorunlardan biri olduUunu belirten Coulson, ilahî vahiy düRüncesi, evrensel icma
anlay R ndan kaynaklanan birlik doktrini, taklit doktrini formunda ortaya ç kan
otoriteryanizm ile Mslam hukukunu ebedî olarak geçerli bir yaRam tarz biçiminde alg layan idealizm anlay Rlar n n tümünün kat /duraUan bir hukuka yol açt U n ileri sürer.19
Bununla birlikte Coulson, Mslam hukukunu kaU t üzerinde kalan bir hukuk Reklinde deUerlendirmeyip, sürekli bir biçimde onun çeRitli Mslam ülkelerindeki uygulama süreçlerini takip etmiRtir. Mslam hukukunun geleneksel olarak
yaln zca f k h kitaplar n n doktrinini uygulamakla yükümlü bulunan kad mah17

Noel J. Coulson, “ÇaUdaR Mslâm Dünyas nda Hukuk ve Din”, s. 210-211.
Noel J. Coulson, a.g.m., s. 214.
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Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence s. 96.
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kemelerinde uyguland U n ileri süren Coulson, bununla birlikte kad mahkemelerinin Mslâm toplumlar n n yegane hukuk mahkemeleri olmad U na, ancak “Reriat d R ” mahkemelerin yarg lama faaliyetlerinin de hangi ölçüde olduUu konusunda deUerlendirmelerde bulunabilmek için tarafs z çaUdaR belgelerin henüz
eksik olduUuna iRaret etmiRtir. Oeriat d R bu mahkemelerin belirli baz zaman ve
mekanlardaki uygulamalar istisna edilirse, zorunlu olarak tamamen Reriat
doktrinine yabanc bir furû-i f k h uygulamad klar n belirten Coulson, baz
Mslamî mahkemelerin, bulunduklar bölgelerin geleneksel hukuklar na dayal
olan davalarda radikal bir Rekilde Reriat doktrininden sapm R olsalar bile, aile
hukuku alan nda âdet hukukunu uygulad klar n , ayr ca ticarî mahkemelerin de
OrtaçaUdan itibaren sermaye borçlar üzerindeki her türlü faiz Rekilleri ve spekülatif iRlemler (riba) karR s ndaki Reriat yasaklar n n etkisinden ticarî faaliyetleri korumak amac yla bir hukukî hile sistemi geliRtirip uygulad klar n ileri sürer. Kald ki, “f k h bilginleri, halk n yarar na (maslahat) olan durumlarda gerektiUinde Reriat mahkemelerine alternatif yarg lama sistemi düzenlemek suretiyle devlet baRkan na etkili hukuk uygulamas n saUlama hak ve görevini veren
geniR çerçeveli siyaset doktrini sayesinde Reriat d R mahkemelerin meRruiyetini
de tan m Rlard r.”20
Mslam hukuk doktrininin modern zamanlardaki uygulanma örneklerinin
çeRitliliUine ve bu konudaki karmaRaya iRaret eden Coulson, çaUdaR Mslâm toplumunu düzenleyen kanunlar n son derece karmaR k oluRlar n n sebebinin sadece coUrafyan n geniRliUi ve Mslâm ülkeleri ile toplumlar n n çok say da olmas ndan deUil, ayn zamanda özellikle Mslâm hukuk sistemlerinin Rekillendirici unsurlar olan farkl ölçü ve ideolojiler aras ndaki radikal çat Rmalar ve gerilimlerden kaynakland U n belirtmektedir. Ayr ca, Mslâm hukukuyla ilgili deUerlendirmelerde bulunanlar iki temel tehlikeye karR uyaran Coulson’a göre, bu tehlikelerden birincisi, Mslâm hukukunun farkl parçalar n n heterojen yap s üzerine
yap lan aR r vurgunun sistemin temel birliUini örtebileceUi hususudur. Zira,
çat Ran iki unsur aras ndaki ay r m siyah ve beyaz renklerden ibaret olmay p, bu
iki z t uç aras nda kalan orta alanda grinin farkl tonlar da bulunmaktad r. Mkinci tehlike ise, kutuplaRmalar n her birinin, dinî ve laik hukuk yaklaR mlar aras ndaki çat Rman n bir yönünün ifadesi olarak kabul edilmesidir. Halbuki, geleneksel ya da Sünnî doktrin tamamen dinî olmad U gibi, modern ya da Bat l
hukuk pratiUi de mutlaka seküler deUildir.21 Bununla birlikte Coulson, saf Reriat
doktrininin günümüzde Mslam hukuk sistemi içinde önceki dönemlere göre daha
az rol oynad U n ve art k Reriat n, ortaçaU dönemi alimleri taraf ndan tan mlanm R kapsaml , özel ve yan lmaz bir sistem sunduUu Reklinde gerçekçi bir iddiada bulunamayacaU n ifade etmektedir.22

20
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Noel J. Coulson, a.g.m., s. 202-203.
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Günümüzde, ortaçaU dönemindeki hukuk kitaplar n n içeriklerinin tamamen d R nda ortaya ç kan Rartlar n varl U na dikkat çeken Coulson, ayr ca
modern Bat medeniyeti ile meRgul olman n tek pratik yolunun Bat l modellere
dayal kural ve düzenlemeleri uyarlamaktan geçtiUi anlay R n n ortaya ç kt U n ,
bu nedenle de son y llarda pek çok Mslâm ülkesinde iRçi düzenlemeleri ve trafik
kanunlar dahil olmak üzere, Bat l modellere dayal yasama faaliyetlerinin artt U n , bu tür geliRmelerin ise, Mslâm toplumlar nda kat ks z Reriat doktrininin tek
baR na uyguland U Reklindeki iddialar y kt U n söylemiRtir.23 Coulson, Mslam
ülkelerinde görülen yasama alan ndaki bu Bat l laRma faaliyetlerinden hareketle, modern dönem Mslâm hukuk düRüncesini, geleneksel hukuku toplumun Rartlar na uyarlayacak bir sistem geliRtirme konusunda baRar s z bulur.24. Ona göre,
Mslâm hukuk düRüncesinin karR karR ya kald U , bizzat kendi yap s ndan kaynaklanan bir problemle yani dini inanç taraf ndan ortaya konan ölçüler ile topluma
canl l k kazand ran güçler aras ndaki iliRkiyi belirleme problemini çözmenin
yolu, klasik hukuk düRüncesi ile sekülarizm aras ndan geçmektedir. Coulson’a
göre, canl bir güç olarak hukuk, toplumun ruhunu yans tmak zorundad r ve
günümüz Mslâm toplumunun ruhu tek baR na ne sekülarizm ne de klasik dönem
hukuk metinlerinde yer alan doktrinde yans t labilmektedir.25
Mslam hukukunun ilahî ve insanî yönlerine ve bu iki yön aras ndaki iliRki
ve gerginliklere iRaret eden Coulson, Mslam hukukundaki hukukî ak l yürütmeyi,
hukukun tamamen el yap m kumaR içerisinde, ilahî vahiy ve beRer akl n n ipliklerinin, hemen hemen birbirinden ayr lmayacak derecede, birbiriyle çok s k bir
Rekilde dokunduUunu gösteren bir delil olarak niteler. Buna raUmen, ona göre,
“ne tür form oluRturursa oluRtursun, klasik dönemlerde hukuksal spekülasyon,
ilahî buyruklar n yan baR nda, beRer yap m bir hukuk alan yaratan baU ms z bir
süreç olarak deUerlendirilmemiRtir. O, ilahî irade karR s nda tamam yla ikinci
derecede idi. Bunun anlam ise, onun iRlevinin, Allah’ n Mslam toplumu hakk ndaki amaçlar n anlamaya ve onlar gerçekleRtirmeye çal Rmak olduUudur. Geleneksel hukuk ilminde yer ald U gibi, belirli bir bilgi alan ve akl n rolü hakk ndaki bu tür çat Rmalar, sadece bu sonucun ulaRabileceUi bir tak m manalarla
ilgilidir. Bu doUru yorumda, Mslam hukuku hem bir ilahî hukuk ve hem de bir
hukukçular n hukukudur. Mslam hukukunun bu iki tan mla mütalâa edilmesi,
birbirini tamamlay c d r ve birbirinin z dd deUildir.”26

23

Noel J. Coulson, a.g.m., s. 207-208.
Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, s. 221.
25
Noel J. Coulson, a.g.e., s. 223-225.
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Lübnan’dan ABD’ye göçeden Arap as ll H ristiyan bir aileden gelen
George A. Makdisî (1920-2002), Detroit’te (Michigan) do%du. lk ve orta ö%renimini ABD ve Lübnan’da tamamlad . 1947’de Michigan Üniversitesi Tarih ve
Siyaset Bilimleri bölümünden mezun oldu. 1950’de George Town Üniversitesi’nde A Study of the Constitutional Development of Lebanon under the French
Mandate adl yüksek lisans tezini haz rlad . Doktoras n Fransa’da Sorbonne
Üniversitesi’nde yapt . Ibn Aqil et La Résurgence de L’Islam Traditionaliste au
XIe Siecle (Ve siècle de l’Hégire) ad n ta yan doktora tezi yay mlanm t r. Bu
çal malar s ras nda pek çok ilim adam ndan yararlanm olsa da kendilerini
“üstadlar ” olarak niteledi%i Louis Massignon ve Henri Laoust’un özel bir yerinin bulundu%una i aret etmektedir. Doktora tezi devam ederken 1953-59 y llar
aras nda Michigan Üniversitesi’nde dersler verdi. 1959-73 aras nda Harvard
Üniversitesi’nde, 1973 y l ndan itibaren de Pennsylvania Üniversitesi’nde hocal k yapt ve burada 1990’da emekli oluncaya kadar Arapça ve slamî ilimler
alanlar nda dersler verdi. 1993 y l nda Giorgio Della Vida Ödülü’nü ald . Ö%rencileri aras nda özellikle William Granara, Sherman Jackson, Gary Laiser,
Joseph Lowry, Christopher Melchert, Devin Stewart ve Shawkat Mahmood
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Toorawa gibi Pennsylvania Üniversitesi’ndeki ö%retim üyeleri ve ara t rmac lar
yer al r.1
Makdisî klasik dönem slam tarihi alan nda çal malar yapm , özellikle
de slam e%itim tarihi, dü ünce hareketlerinin ve mezheplerin ortaya ç k ve
Hanbelîlik gibi konulara yo%unla m t r. Bu konulardaki görü lerini geli tirirken ç k noktas ve ara t rma sahas olarak daima V./XI. yüzy l Ba%dad’ ve
Irak’ n esas alm ve buradan elde etti%i bulgular tüm çal malar na temel te kil
etmi tir.
Makdisi’nin bir ba ka özelli%i de, ara t rmalar nda daima slam ve Bat
medeniyetleri aras ndaki süreklili%i ve benzerli%i izlemi olmas ya da mukayeselerde bulunmu olmas d r. Ara t rmalar n genellikle kökenleri slam medeniyetinde bulunan ve Bat ’ya intikal eden çe itli uygulamalar, müesseseler ve hareketler üzerinde yo%unla t rm t r. Bu durum, onun eserlerine özgünlük katan
ve bugüne kadar onlara yo%un bir ilgi duyulmas na yol açan bir niteliktir. ki
medeniyet aras ndaki süreklili%i izledi%i ara t rmalar özellikle e%itim tarihiyle
ilgili çal malar d r ve onu en çok tan tan ba eserleri de bu alanda yaz lm t r.
A a% da bu konu daha ayr nt l olarak ele al nacakt r.
Makdisi’nin çal malar nda yukar da anlat lanlar n yan s ra iki yönü daha
dikkat çeker. Birincisi tarihî hadiseleri ve müesseseleri yorumlama ve anlatmada ba vurdu%u aktüelleme (içinde ya ad % çevrede -yani Bat ’da- kavranmas n
kolayla t r c ifade ve benzetmelerle anlatma) çabas ve metodudur. Bu sebeple
ilk bak ta tan d k gelen terimlerin Makdisi taraf ndan neyi ifade etmek üzere
kullan ld % na dikkat edilmesi gerekir. Malum oldu%u üzere tarihî hadiselerin
aktüellenmesinin onlar anlama ve anlamland rmada müsbet ve menfî yönleri
bulunmaktad r. Onun çal malar ndaki metodunun di%er bir yönü, belge esasl
ara t rmac l % ve metin okuma tekni%idir. Birçok arkiyatç n n benimsedi%i
‘sosyolojik/tarihî bir konuda ileri sürülecek herhangi bir görü ün maddî ve müahhas bir belgeye dayal olmas gerekti%i’ yakla m , G. Makdisi ve Vâil b.
Hallâk gibi H ristiyan Arap kökenli slamiyatç larda da görülür. Bu yakla m n
bir neticesi olarak sözkonusu ara t rmac lardan Makdisi, bilinen (ya da ismi
günümüze gelen) ilk tabakât eserinin bir Hanbelî’ye ait olmas ndan yola ç karak
geli mi haliyle (lonca eklinde) te ekkül etmi olan ilk f k h mezhebinin Hanbelî mezhebi oldu%u neticesine var rken; Hallâk, âfiî ve ondan sonraki yüzy l
boyunca yaz l metinlerde “f k h usûlü ilmi”nden bahsedilmemesi sebebiyle
f k h usûlü ilminin ortaya ç k n dördüncü as r ba lar olarak belirler. Bu yakla m di%er baz metodik unsurlarla dengelenip desteklenmedi%inde tek ba na
saçma neticelere götürebilecek bir yakla md r. Bir literatür türünün, bir dönemin ay rdedici vasf na ve o dönemdeki fikrî tart malar n mahiyetine dair bir
emâre olarak görülmesi kabul edilebilir bir eydir; ancak bir ilmin veya müesse1

Hayat hakk nda ayr nt l bilgi için bk. Cengiz Tomar, “Makdisi, George M.”, D-A, Ankara,
2003, c. XXVII, s. 430-1.
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senin ortaya ç k n bir belgenin varl % na dayand rmak ve aksi bir belgenin
yoklu%unu (daha do%rusu bize ula mam olu unu) bir delil olarak kullanmak,
ana-baban n ve ailenin varl % n çocu%un do%um tarihiyle ba latmak gibi paradoksal bir yakla m olacakt r.
Benzer bir durum Makdisi’nin metin okumalar nda da geçerlidir.
Makdisi, arkiyâtç lar aras nda yayg n kabul gören baz tezleri, özellikle de
Goldziher taraf ndan ileri sürülen bir k s m görü leri tenkid etmek üzere kar
okumalar yapar ve metinlerin ve yazarlar n sözkonusu metinleri yazmadaki
sâiklerinin ve riayet ettikleri hedeflerin tenkidî bir tahlili yoluyla ilginç neticelere var r.2 Sözkonusu metin okumalar ve genel olarak slam tarihine ili kin yorumlar , ba ka türlü gözard edilebilecek önemli hususlar ortaya ç karmas
bak m ndan verimli olmas na ra%men önemli oranda manipülatif bir karakter
de ta r. Bu durum, özellikle onun slam dü ünce tarihi ile ilgili yorumlar nda ve
Hanbelîlik merkezli gelenekçili%in (ehl-i hadis dü üncesinin) slam dü üncesinin ana ak m olarak tavsifinde görülür. Makdisi, metin okumalar n yürütürken
gösterdi%i mahareti, bu konuda kendi bak aç s n çürütücü belge ve ihtimalleri
görmede göstermez. Netice olarak onun ortaya koydu%u eserlerin özgünlük ve
zaaflar da genellikle yukar da zikretti%imiz hususlardan kaynaklan r. A a% da
bu hususlar n ayr nt lar na de%inilecektir.
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Makdisi’nin en önemli çal Rmalar klasik dönem Mslam eUitim tarihi, özelde de Mslam eUitim müesseseleri ile ilgili kitap ve makaleleridir. Makdisi bu
alandaki araRt rma ve görüRlerini olgunlaRm R Rekliyle The Rise of Colleges ve
The Rise of Humanism adl iki eserinde ortaya koymuRtur. Makdisi bu eserlerde
Mslam âleminde ortaya ç k p daha sonra Bat ’ya aktar ld U n söylediUi iki ayr
“düRünce hareketi”ni, iki ayr eUitim sürecini ve müessesesini incelemektedir.
Makdisi, Mslam’ n klasik döneminde düRünce tarihine sözkonusu iki hareketin
hakim olduUu görüRündedir ve bunlar “hümanizm ve skolastisizm” olarak adland r r.3 O her iki eserde de ayn yaklaR m benimseyerek, bu hareketleri üreten kuvvetler, onlar n fikrî ürünleri, eUitimin hedefleri ve metodu, yaz lan eserler ve bilginin aktar m gibi hususlar çeRitli yönleriyle inceler. Her iki hareketin
de ortak bir kaynaktan, yani Kur’ân- Kerîm’den kaynakland U n , ancak onlar
2

Bunun bir misali, Gazâlî’nin bir ER’arî olarak görülemeyeceUi yahut bunu gösterecek yeterli
delilin bulunmad U yolundaki yorumudur. O, bir yandan çeRitli metinlerden tezini ispatlayacak delilleri toplarken, diUer yandan da Gazâlî’nin ER’arîliUini ispatlayabilecek delilleri tevil
eder. Bk. G. Makdisi, “Al-Ghazâlî, Disciple de Shâfi’î en Droit et en Théologie”, Ghazâlî, la
Raison et le Miracle içinde, Table Ronde UNESCO, 9-10 Decembre 1985, Paris, 1985; (ayr ca
bk. G. Makdisi, Religion, Law and Learning in Classical Islam, Londra, 1991 içinde).
3
Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and The Christian West, Edinburgh, 1990,
önsöz, ix.
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etkileyen hâricî kuvvetlerin de bulunduUunu söyler. Her iki hareket de Mslam
âleminin doUusundan baRlayarak bat s na doUru yay lm R, ayr ca H ristiyan Bat
da bunlar iktibas ederek kendi çevresine uyarlam Rt r.4 Burada onun kulland U
terminolojiyle ilgili dikkat çekilmesi gereken bir husus, ülkemizde genellikle
menfî çaUr R mlar bulunan sözkonusu iki terimin, tarihin belli bir döneminde
maddî anlam yla en üstün medeniyet durumunda olan ve eUitim alan nda da
büyük katk lar bulunan5 Mslam’da eUitim alan ndaki eUilimleri ifade etmek üzere kullan lm R olmas d r. Makdisi muhtemelen, bu terimleri, kitab nda diUer
terimlerde de s kça yapt U üzere, her iki eUilimin ya da hareketin Bat ’daki geliRmelerin kaynaU olduUunu vurgulamak amac yla seçmiRtir.
Makdisi’nin The Rise of Colleges adl çal Rmas , sadece Mslam eUitim tarihi
aç s ndan deUil, Bat eUitim tarihi aç s ndan da çok önemli bir çal Rmad r. Eser,
ele ald U konular n kapsaml l U ve birinci el kaynaklar kullanmas n n yan s ra
özellikle erken dönem Mslam eUitim sistemine dair zengin bilgiler ve yorumlar
sunmaktad r. Eser, her ne kadar kapsad U tarihî dönemin geniRliUinden (ve
monografi düzeyinde sözkonusu geniR dönem ve bölgelerle ilgili çal Rma eksikliUinden) dolay belirli bir oranda daU n kl k arzetse de Rimdilik kendi alan ndaki en önemli çal Rmalardan biri olmay sürdürmektedir.
Makdisi, bu çal Rmas nda, k saca ifade etmek gerekirse, Mslam âleminde
yüksek öUretim sisteminin Kur’ân kaynakl olarak ortaya ç kt U n ve bilginin
aktar m , eUitimin hedefi ve toplumdaki rolü, eUitim metotlar , eUitimin müfredât , müesseseleri ve mâlî kaynaklar yla birlikte bir bütün olarak Müslüman
toplumun kendi dininden, ihtiyaçlar ndan ve iç dinamiklerinden kaynakland U n ; eUitimin önce mescid, ard ndan mescid-han ve en son olarak da medrese çerçevesinde müesseseleRtiUini; bu eUitim sisteminin, BaUdad merkezli olmak üzere
Mslam âleminin doUusunda ortaya ç k p geliRtikten sonra bat ya doUru yay ld U n ; ayn sistemin H ristiyan Bat taraf ndan özellikle XI. ve XII. yüzy llarda gerekli uyarlamalarla birlikte bir bütün olarak Bat ya aktar ld U n ; Bat ’da
skolastisizm denilen Reyin as l itibar yla bu aktar mdan kaynakland U n ve hukukî mahiyetleri bak m ndan üniversite ile medrese aras nda bulunan baz
önemli farkl l klar d R nda- Bat ’daki yüksek öUretim sisteminin tüm temel özelliklerini Mslam âleminden aktar lan eUitim sisteminden tevârüs ettiUini ileri sürer. Bunlar n yan s ra Makdisi ayr nt da da birçok görüR ortaya koymaktad r.
Makdisi’ye göre mescidler ve medreseler, ümmetin ihtiyaç duyduUu fakîhmüftîyi yetiRtirmek için kurulmuRlard . Ona göre müfredat, öUretim metotlar ,
eUitimin idaresi ve eUitim müesseselerinin tümü birden sistemde f kh n ve f k h
hocas n n öncelikli mevkiini göstermektedir. Söz konusu sistem özel, ferdiyetçi
ve Rahsiyetçi idi. Özeldi, yani merkezî iktidar n nüfûz alan d R ndayd . Bizâtihi
4

Makdisi, a.g.e., önsöz, ix-x; ayr ca bk. s. 348 vd.
Bk. Ayd n Say l , “Higher Education in Medieval Islam – The Madrasa”, Ankara Üniversitesi
Y ll W , 1947/8, s. 30-69; özellikle bk. a.g.m., Türkçe özet k sm , s. 69-71.
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merkezî iktidar n ne eUitim müesseselerinin kuruluRuyla, ne müfredâtla, ne
öUretim metotlar yla ne de tedris icâzeti vermekle bir alakas vard . EUitim müesseseleri, kökenlerini dinî hukuka borçlu olan dinî müesseselerdi. Dinî hukuk
ve ona yard mc ilimlerin öUretimi, söz konusu hukukun kaidelerine göre örgütlenmiRti ve onlara göre idare edilirdi. Yine nihâî ürün dinî bir gayeye matuftu.
Merkezî iktidar, tamamen sistemin d R nda kal yordu.
Dolay s yla hukuk okulunun [college of law] bir kurucusu vard , tek bir
mezhep esas al narak örgütlenmiRti ve orada o mezhebe mensup olan tek bir
f k h hocas ders vermekteydi. Bu ferdiyetçilik, tedris ve fetvâ icâzetinin Rahsiyetçi mahiyeti taraf ndan da desteklenmekteydi. Bu Rahsî icâzet, bir tezin veya
tezlerin usûlüne uygun (formal) bir münâzara dahilinde tatminkâr bir Rekilde
savunulmas n n ard ndan ilgili f k h hocas taraf ndan adaya verilirdi. Hoca, bu
icâzeti verirken tamamen kendi Rahsî yetkisine dayal olarak hareket ederdi. O,
ister merkezî iktidar isterse dinî bir heyet olsun herhangi bir baRka yetki sahibi
taraf ndan icâzet vermeye zorlanamazd .
College’ n nihâî ürünü, bilgisini iki Rekilde ortaya koyan yeni hocayd .
Onun aslî vazifesi, müminler taraf ndan kendisine sorulduUunda, fetvâ denilen
hukukî görüRlerini aç klamakt . Mkinci Rekil ise, lisans talebelerine temel f k h
dersini; lisansüstü talebelerine de f khî bir görüRe ulaRma ve onlar muhaliflerin
itirazlar na karR savunma metodunu öUretmekti. Bu vazifeyi icrâ etmesi bak m ndan ona müderris ve vazifesine ya da kadrosuna da tedrîs denilirdi.
Makdisi, kendi görüRlerini ortaya koyarken Haneberg’in 1850 tarihli çal Rmas ndan beri Bat dillerinde Mslam eUitim tarihi üzerine yap lan çal Rmalar n
tespitlerini birleRtirir, süzgeçten geçirir ve bunlara Arapça olarak yap lan çal Rmalar n tespitlerini ekler. GörüRlerini ilk olarak uzun bir makalede ortaya koyan6 Makdisi, aradan geçen uzun süre içinde yöneltilen tenkitleri de dikkate
alarak baz tashihlerle birlikte görüRlerini geliRtirmiR ve bunlar bir kitap haline
getirmiRtir. Söz konusu makalesine karR tenkitler yönelten Abdüllatif Tibâvî,7
esas olarak, Makdisi’nin yeterince delillendirilmemiR iddialarda ve genellemelerde bulunduUunu söyler. Tibâvî, Makdisi’nin Bat l terimleri kullanarak
sözkonusu eUitimi olduUundan daha sistemli, kat ve hiyerarRik olarak tasvir
ettiUini, medresenin sadece f kha tahsis edilmesinin sözkonusu olmad U n , hele
geniR ilgi alanlar bulunan beRinci yüzy ldaki âlimler sözkonusu olduUunda (ki
burada özellikle Gazâlî örneUini vermektedir) böyle bir ihtisaslaRmadan bahsedilemeyeceUini ileri sürer.

6

Makdisi, “Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad”, Bulletin of the
School of Oriental and African Studies (BSOAS), c. 24, 1961, s. 1-56..
7
A. L. Tibawi, “Origin and character of al-madrasah”, BSOAS, c. 25, 1962, s. 225-238 (bu
makale daha sonra Ru eser içinde de yay nlanm Rt r: A. L. Tibawi, Arabic and Islamic Themes
– Historical Educational and Literary Studies, Londra, 1976).

! &(

9 K*L5M

Söz konusu uzun makalesindeki görüRlerini geliRtirerek yirmi y l kadar
sonra kitaplaRt ran Makdisi’nin çal Rmas n n yine de bir tak m eksiklikler taR d U na iRaret etmek gerekir. Öncelikle, çal Rmas n n aU rl kl olarak BüveyhîSelçuklu devrine yoUunlaRmas ndan ve daha çok BaUdad merkezli olmas ndan
kaynaklanan bir s n rl l k söz konusudur. Her ne kadar erken dönemde kültürel
merkez olarak BaUdad’ n yeri ve genel olarak Mslam âleminin DoUusunun üstünlüUü tart R lmaz ise de, BaUdad’da var olan eUitim sisteminin ve müesseselerin
özelliklerinin tüm Mslam eUitim tarihine teRmil edilmesi gibi bir sorun bulunmaktad r. Nitekim Mottahedeh, daha erken dönemlerde BaUdad’ n doUusunda,
Horasan ve Mâverâünnehir’de medrese sisteminin varl U na ve en az ndan
BaUdad merkezliliUin tashih edilmesi gerektiUine iRaret etmiRtir.8
Mottahedeh’nin bir baRka tenkidi müfredatla alakal d r. Makdisi, daha çok erken dönemdeki ve aU rl kl olarak Arap ülkelerindeki medreseleri incelemiRtir.
Misal olarak, medrese müfredat nda t p, Hindistan ve Türkiye’deki (Selçuklu ve
Osmanl dönemlerini kastediyoruz) medreselerde mevcutken, Arap ülkelerinde
yer almam Rt r. Gerçekten de Makdisi’nin müfredatla ilgili olarak medreselerin
f k h aU rl kl olduUu ve kelâm n d Rland U Reklindeki ifadesi Hanbelî eksenli bir
yöneliR aç s ndan ve bir dereceye kadar Eyyübî-Memlük dönemi için doUruluk
pay taR yabilir. Oysa genel olarak doUu (Mran ve Hind) ile Osmanl medreselerinde kelâm, mant k, klasik anlamda nazarî felsefenin (riyâziyyât, tabiiyyât ve
ilâhiyyât) çeRitli k s mlar , ülke ve dönemlere göre deUiRebilen baz farkl l klarla
birlikte müfredât n bir parças olagelmiRtir; hatta Osmanl döneminde bir kelam
eserinin ad yla an lan bir medrese türü dahi mevcuttur.
Makdisi’nin bu eserindeki önemli bir iddias da H ristiyan Bat ’da
skolastisizm olarak adland r lan eUitim sisteminin bir bütün olarak ve özellikle
collegelar n Mslam’dan al nd U yolundad r. Makdisi’nin kendisinin de sorduUu
üzere,9 ‘böyle bir etkinin ve bunu incelemenin ne önemi var?’ denilebilir.
Makdisi böyle bir araRt rman n gerekçesini, tarihi daha iyi anlamak, tarihî bir
fenomeni, ondan daha da önemlisi H ristiyan Bat medeniyetini daha iyi anlamak olarak ifade eder. Dolay s yla onun Rarkiyâtç l U n benzeri bir garbiyâtç l k
yapmak, onlar n metotlar n tersine çevirerek çeRitli etki örneklerini göstermek
ve ilgili medeniyeti baRka medeniyetlere indirgeyerek özgünlüUünü reddetmek
gibi bir niyeti yoktur. Her medeniyet diUer medeniyetlerin birikiminden istifade
eder; bu kaç n lmaz bir insanî vak ad r. Tamam yla içine kapal bir medeniyet
sözkonusu olamaz. Dolay s yla etkileRimin varl U bir medeniyetin özgünlüUünü
ortadan kald rmaz. Bir medeniyet hakk nda mühim olan Rey, onun kendine has,
özgün bir varl k tasavvuruna ve hayat anlay R na yani bir dine sahip olmas ve
8

Roy Mottahedeh, “The Transmission of Learning: The Role of the Islamic Northeast”,
Madrasa, La Transmission du Savoir dans le Monde Musulman içinde, nRr. Nicole Grandin ve
Marc Gaborieau, Paris, 1997, s. 63-72. Mottahedeh, hadis eksenli bir yöneliR neticesi, doUuda
medreselerin s rad R bir geliRim gösterdiUini söyler. Ayr ca Makdisi’nin baz yorumlar na da
itirazlarda bulunur.
9
Makdisi, The Rise of Humanism, s. 349.
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ürettiUi veya iktibas ettiUi her Reyi kendi rengiyle boyamas d r. Ancak burada
Makdisi’nin aç k olarak ifade etmediUi daha önemli bir husus, son iki yüzy ll k
sömürgecilik tarihinde Mslam medeniyetini -ve diUer medeniyetleri- yok saymaya
yönelik bir kültürel sald r y gerçekleRtiren Bat ’n n ben merkezciliUinden kaynaklanan karartmalar n ve hatalar n ortadan kald r lmas d r. Nitekim Makdisi’nin büyük ihtimalle yorumlar ndan faydalanm R olduUu- H. G. Farmer
bunu ifade eder. O, Draper’in Avrupal yazarlar n Araplara ilim alan ndaki
borçlar n sistematik bir tarzda gizlemeye yöneldikleri Reklindeki ifadesini aktard ktan sonra, kendi eserini yazmas na sebep olan tart Rmay ve Müslümanlar n Bat medeniyetine olan etkilerini ele al r.10 Makdisi’nin “tarihi ve H ristiyan
medeniyetini daha iyi anlamak” Reklinde ifade ettiUi Rey belki de, Bat ’n n Mslam
karR s nda kendi kimliUini oluRtururken bilinçli bir Rekilde köklerini antik Yunan ve Roma’da aramas ndan, dolay s yla tarihin farazî bir devaml l k üzerine
kurgulanmas ndan kaynaklanan hatalar zincirinin tashihidir. Nitekim Makdisi,
college ve üniversitelerin kökeninin eski Yunan ve Roma’da yahut ortaçaU kilise okullar nda aranmas n çeRitli deliller getirerek tenkit eder.
Eser, özelde f k h eUitim tarihine R k tutmas ve kaynaklarda geçen bilgileri anlamland rmas bak m ndan da önem arzeder. Çünkü Makdisi, mescid-han
ile medresenin özellikle f k h eUitimi için kurulmuR müesseseler olduUu kanaatindedir ve en az ndan hicrî IV. ve V. as rda yaz lan kaynaklar bu aç dan yorumlayarak eUitim kadrolar ve ünvanlar , eUitim metotlar , müesseselerin gelirleri ve idaresi ile ilgili bilgileri inceler. Makdisi’nin bu konudaki araRt rmas nda
kulland U metot iki aç dan dikkat çekicidir. Birincisi tarihî hadiseleri ve kaynaklarda geçen st lahlar günümüze taR mak üzere muhayyilemizi tahrik edecek
mukayeselere gitmesi ve bu st lahlar n Bat dillerine aktar m nda mescidcollege gibi yeni terimler icad etmesidir. Mkincisi, bu tür benzetmelerin anakronizme yol açabilecek gevRek yorumlar beraberinde getirme tehlikesi taR mas d r. Ancak genel itibar yla eUitim müesseseleriyle ilgili incelemesi, Mslam ve Bat
eUitim tarihleri bak m ndan ufuk aç c d r.
Makdisi, The Rise of Colleges’da Mslam eUitim sisteminin tamam n deUil,
kendisinin “skolastisizm” dediUi k sm n ele alm Rt r. Bunu bir diUer eseri olan
The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West ile tamamlar.
Mlkinden on y l kadar sonra yay nlanan bu eser, gerek konular aras nda doUrudan yukar daki kitab n kapsam na dahil müstakil bölümlere yer vermesi ve konular n tasnifi bak m ndan, gerekse çeRitli yerlerdeki yorumlar itibar yla bir
önceki eserin devam ve tamamlay c s durumundad r. Makdisi bu eserde en
genel Rekliyle “edeb” olarak adland r lan ve dil ilimleri, tarih, edebiyat, ahlâk
gibi alanlar kapsayan eUitimi, ilk eserindekine benzer bir tertîp içerisinde ele
10

Bk. Henry George Farmer, Historical Facts for the Arabian Musical Influence, Hildesheim/NY, 1970 (ilk bask Londra, 1930), özellikle bk. önsöz, v-ix ve 1-38. Burada Farmer’ n
baz yorumlar n n ve bir al nt s n n Makdisi’nin eserinde de yer alm R olmas sebebiyle bir
etkilenme ihtimalinden bahsediyoruz.
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al r ve Bat ’ya olan etkisinden bahseder. Makdisî’ye göre, skolastisizmde olduUu
gibi hümanizm hareketinin de ortaya ç k R hicrî III. yüzy ldaki Mihne hadisesine
dayan r ve amac dilde ortodoksiyi temin etmektir (dilde bozulmaya ve yabanc
lehçelerin tesirine karR Arapçay korumak); bu hareketin de kökeni dinîdir.
Nas l “tedris icâzeti” (Bat ’da doktora) skolastisizmin ay rdedici özelliUi ise hümanizmin ay rt edici özelliUi de “imlâ/inRâ tekniUi”dir (Bat ’da ars dictaminis).
Eser yedi k s mdan oluRmaktad r; bunun yan s ra bir netice ve üç ek bulunmaktad r. Eserin ilk k sm skolastisizme ayr lm Rt r. Bu bölüm, önceki makalelerinde11 ve yukar daki kitab nda ele ald U konular n bir tekrar mahiyetinde ise de
skolastik hareket ve mezhep konular ndaki görüRlerini daha net bir Rekilde ortaya koymas aç s ndan önemlidir. Eserin ikinci k sm edeb eUitiminin verildiUi
müesseseleri, üçüncü k s m ilimler tasnifini ve edebî ilimlerin diUerleriyle iliRkisini, dördüncü k s m edeb baRl U alt nda toplanan belli baRl ilimleri (nahiv, Riir,
belâUat, hitâbet, imlâ s nâat , tarih, ahlâk felsefesi), beRinci k s m eUitim metodolojisini, alt nc k s m üdebâ câmias n (humanist community), yedinci k s m
ise H ristiyan Bat ’daki humanist hareketi -Mslam’ n klasik dönemindeki hareket
ile karR laRt rmal olarak- inceler. Bu son k s mda ilgi çekici olan husus, yine
skolastisizmde olduUu üzere sözkonusu eUitimin ve ilgili st lahlar n kökenlerinin Mslam tarihinde aranmas d r. Makdisi, özellikle Mtalya’da edebiyat alan ndaki
geliRmelerde Mslam’ n etkisini vurgularken, Mslam’dan yap lan iktibaslarda Mtalya
ile Mngiltere aras ndaki farkl l Ua da deUinir. Bu fark, Mngiltere’de hukuk alan ndaki müesseseleRmenin Mslam âlemindeki mezhep müessesesine olan benzerliUidir. Makdisi böylece bir kez daha yukar daki kitab n n konusuna dönmüR olur.
Makdisi, daha önce bir makalesinde incelediUi12 bu konuyla ilgili görüRlerini
burada da tekrarlar ve f k h ile Mngiliz hukuku aras ndaki paralelliklere deUinir.

11

Özellikle bk. Makdisi, -“Scholasticism and Humanism in Classical Islam and the Christian
West” Journal of the American Oriental Society, CIX, New Haven, Ct., 1954, s. 175-182.
12
Bk. Makdisi, “The Guilds of Law in Medieval Legal History- An Inquiry into the Origins of
the Inns of Court” Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, c. I,
Frankfurt am Main, 1984, s. 233-252.
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Makdisi, slam dü ünce tarihi ve buna ba%l olarak da ba ta mezhep ve
e%itim müesseseleri olmak üzere di%er konularla ilgili görü lerini, özelde hicrî
V. yüzy l Ba%dad’ ve genelde Hanbelîlik konusundaki çal malar ndan yola
ç karak geli tirmi tir. Onun bak aç s na bir dereceye kadar Frans z arkiyatç lar n (özellikle Louis Massignon ve Henri Laoust’un) Hanbelîlikle ilgili çal malar na duydu%u yak nl k ile Goldziher’in yorumlar na yöneltti%i tenkitleri yön
vermi tir. Fakat belki de en az bunlar kadar önemli bir ba ka müessir, yazar n
ürünlerini verdi%i dönemde Arap milliyetçili%inin ve Arap nahda tart malar n n yol açt % tarih okumalar d r. Günümüze kadar uzanan bu tart malar, arkiyatç l % n da etkisiyle daha çok klasik döneme (kabaca Mo%ollar’ n Ba%dad’
tahribine kadarki dönem) yo%unla r ve ayr ca nahda için dü ünce plan nda
“Gazâlî mi bn Rü d mü temel al nmal ” -ki bunun bir ba ka versiyonu “ bn
Teymiyye mi Gazâlî mi” eklindedir- sorusu sorulur. Makdisi çal malar nda
sözkonusu tart malar n ilk versiyonuna de%inmezken ikincisi söz konusu oldu%unda âdeta Selefîli%i savunma ve onu slam dü ünce tarihinin merkezine
oturtma u%ra içerisinde olmu tur. Ancak o, aç kça bu tabiri kullanmay p onun
yerine ehl-i hadis ve özellikle Hanbelî bak aç s n ifade etmek üzere “gelenekçilik” (“traditionalism”) terimini kullan r.
Makdisi, slam dü ünce tarihini gelenekçilik ve ak lc l k diyalekti%i içinde
okur. Onun anlatt % hikayeye göre, ba ta Yunan felsefesi olmak üzere yabanc
kültürlerin tesirine kar koymak üzere geli en “felsefî teoloji” (kelâm) ve ak lc l % n ortaya koydu%u din anlay , gelenekçi fakihler aras nda tepki görmü ve
âfiî’nin Risale’si ile ilk ifadesini bulan “f khî teoloji” ortaya konulmu tu; giderek iddetlenen mücadele Engizisyon (Mihne) hareketine yol açm , bu “Engizisyon”a ba ar yla mukavemet eden gelenekçilik zaman içinde kuvvetlenerek
f k h mezhepleri eklinde te kilatlanm t . Art k slam âleminde cumhûru, anayolu ve sahih dini (ortodoksiyi) bu mezhepler temsil eder duruma gelmi lerdi.
Daha sonra ak lc l k hareketi içinde Sünnî bir bak aç s geli tiren E ’arîler
yüzy llar boyu ba ta âfiîlik olmak üzere f k h mezheplerine s zmaya ve böylece
cumhûru temsil eder hale gelmeye çal m lar, ama gelenekçi fakihlerin muhalefeti sebebiyle bunda ba ar l olamam lar ve hep marjinal bir hareket olarak
kalm lard .13
Makdisi’ye göre Risâle, âfiî’nin Mutezile’nin Allah hakk ndaki spekülasyonlar na verdi%i cevapt r ve âfiî, Risâle’sinin Mutezile kelâm n n panzehiri
13

Makdisi bu hikayeyi çeRitli makalelerinde ve eserlerinde tekrarlar. Misal olarak bk. Makdisi, “Ash’ari and the Ash’arites in Islamic Religious History” (I, II), Studia Islamica, c.
XVII, XVIII, 1962, 1963, s. 37-80, 19-39. 2-“The Juridical Theology of Shâfiî: Origins and
Significance of Usûl al-Fiqh”, Studia Islamica, LIX, 1984, s. 5-47; “Muslim Institutions of
Learning”, s. 1-56.

! &(

9 K*L5M

olmas n amaçlam t r. âfiî bu kelâm anlay na yani Mutezile’nin felsefî teolojisine kar benzer bir çerçeveye sahip incelikli bir ilim dal vazetmek istemi tir.
Bunu sadece müslüman ilim çevrelerinde ak lc dü üncenin giderek büyüyen
etkisiyle mücadele etmek için de%il ayn zamanda kelam n yolunu slam dü üncesinin ana ak m ndan uzakla t rmak üzere yapm t r. âfiî’nin mesaj , slam’ n
meselesinin Allah’ n emir ve nehiylerine riayet üzerine yo%unla mak oldu%u
yolundayd . âfiî’nin panzehir ilmi, onun usûlüddin olarak -burada dîn Allah’a
itaat anlam ndad r- anlad % eydi. O, bizzat Allah’a dair bir teolojiye kar Allah’ n insanlar n yerine getirmeleri için indirdi%i ve onlar kurtulu a götüren
yükümlülükler teolojisiyle; Mutezile’nin felsefî teolojisine kar kendi hukukî
teolojisiyle (juridical theology) kar koydu; gerçekte bu bir praksis teolojisi, bir
ahlâk teolojisiydi. âfiî’nin Risâlesinde ne hukuk felsefesi ne de felsefî teoloji
yer al r.14
Makdisi, hikayesinin esas n ilk dönemdeki Mihne hadisesi etraf nda örmekle birlikte çal malar nda Mutezile’ye çok az yer verir; ara t rmalar n n büyük k sm n Hanbelîlik ve E ’arîlikle ilgili tabakât ve tarih okumalar na ay r r.
E ’arîlikle ilgili görü lerini, öncelikle Goldziher’in hicrî V. yüzy lda (Selçuklular
döneminde) E arîli%in zaferi konusundaki görü lerini tenkidle geli tirir.15
Ba%dad Nizâmiye Medresesi’nin vakfiyesine ve dönemin teknik terminolojisine
dayanarak, Nizâmiye’de resmî bir kelâm kürsüsü bulunmad % n dolay s yla
E ’arî kelâm n n “orada resmî olarak ö%retildi%i”nin söylenemeyece%ini ileri
süren Makdisi, Nizâmülmülk’ün deste%ini alan vâizlerin gayr resmî olarak yapt klar propagandayla E ’arîli%i Ba%dad’da kabul ettirmeye çal t klar n söyler.
Makdisi’ye göre, E ’arîli%in XI. yüzy lda, hatta XII. yüzy lda dahi Ba%dad’da
muzaffer oldu%u ve Gazâlî’nin E ’arîli%i orada yayd % söylenemez.
Makdisi, gelenekçilik olarak adland rd % ehl-i hadis dü üncesinin slam
tarihinde ana dü ünce ak m n temsil etti%i kanaatindedir. Ona göre bu durum
sadece Mutezileye kar mücadelede, erken dönemde böyle de%ildir; aksine
Mutezile zay flay p ortadan kalkt ktan sonra, ba ta E ’arîler olmak üzere di%er
kelam mezheplerinin tüm te ebbüslerine ra%men ak lc l k kar s nda gelenekçilik ana ak m olmay sürdürmü tür. Nitekim o, bir ba ka makalesinde E ’arîli%in
Ba%dad’daki ba ar s zl % n n ard ndan müteakip tarihlerdeki te ebbüslerini de
ele al r.16 Her ikisi de E ’arî olan bn Asâkir ve Sübkî’nin eserlerine tenkidî
metin okuma metodunu uygulayan Makdisi, bu kaynaklar n bir zaferi de%il
aç kça bir mücadelenin varl % n ve devam n gösterdi%ini söyler. Yine ona göre,
ayn kaynaklar iki yüzü bulunan bir E ’arî imaj yaymakta ve bununla gelenekçi14

Bu konuda bk. Makdisi, “The Juridical Theology of Shâfiî”, s. 5-47; “Ethics in Islamic
traditionalist doctrine”, Ethics in Islam içinde, nRr. Richard G. Hovannasian, Malibu, California, 1985, s. 49.
15
Makdisi, “Muslim Institutions of Learning”, s. 1-4. Bu makalenin baRl ca hedefi Goldziher’in sözkonusu görüRünü çürütmektir.
16
Makdisi, “Ash’ari and the Ash’arites in Islamic Religious History” (I, II), s. 37-80, 19-39.
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ler kat nda E ’arîli%i kabul edilebilir bir hale getirmeyi amaçlamaktayd lar.
Makdisi, E ’arî’nin asl nda gelenekçi bir âlim oldu%unu ve daha sonraki
E ’arîlikle alâkas n n bulunmad % n ileri sürecek kadar ileri gider. Bunu yaparken de bir yandan E ’arî’nin bir k s m eserlerinin ( stihsânu’l-havz) ona aidiyetini sorgular; Makâlât’ n bir ve ikinci ciltlerinin ona âidiyetinden üphelenmemekle birlikte bunlar n E ’arî’nin farkl dönemlerine ait eserler oldu%unu ileri
sürer; bir yandan da E ’arî’nin kendi ö%rencilerinin varl % n ve onlar n silsilesini gözard eder. Makdisi’ye göre bir kelâm sistemi, me ruiyetinin kabulünü
sa%lamak, ö%retisini yaymak ve sürekli varolabilmek için bir f k h sistemi taraf ndan benimsenmek zorundayd . Bu sebeple yukar da ad geçen E ’arî âlimler
(özellikle de Sübkî), eserlerini âfiî mezhebine s zma amac yla yazm lard .
Özetle, Makdisi’ye göre, “Müslüman teolojisinin17 geli imi ve slam dü ünce
tarihinde E ’arîli%in yerine mübâla%al bir önem verilmi ve gelenekçili%in yeri
küçültülmü , önemi gözard edilmi tir. Bu hatal hüküm, hem E ’arîler hem de
ehl-i hadis ailesi hakk ndaki cehaletten kaynaklanmaktad r. Hanbelîler,
E ’arîlerle müttefik olduklar na inand % m z, say ca çok daha fazla ve daha ilerici olan âfiîlere kar mücadele eden küçük bir grup de%ildir. Sesleri Hanbelîler
kadar ç kmasa da bizzat çok say da âfiî de E ’arîler’e muhalefet etmi tir. Hanbelîler’in gelenekçiler aras nda sesi en gür ç kan grup olmalar , müntesiplerinin,
homojen bir grup olu turmalar ve tamamen gelenekçi ve kabul görmü bir
Sünnî f k h mezhebinin üyeleri olmalar sebebiyleydi. Bildi%imiz E ’arîlik yani
ak lc E ’arîlik (E ’arî’nin kat ks z olarak gelenekçi olan bâne’sinin E ’arîli%i
de%il), “Müslüman teoloji dü üncesi”ndeki ana ak m de%ildi. O, di%er birçok
ak m aras nda yer alan bir ak md ve imdi de durum böyledir. Ana ak m farkl
bir yönde, yani gelenekçilik yönünde aranmal d r.”18
Makdisi, bu görü leri ileri sürmekle birlikte ara t rma eksikli ine de de inerek âdeta bir ihtiyat pay b rak r: Öncelikle E ’arîli in incelenmesi güç ve henüz
çözülmemi sorunlarla dolu bir hareket oldu unu ve bu hareketle ilgili yeterli çal ma bulunmad n söyler. Ona göre, önemli dönemler, -belki de f k h ve teoloji
sahas ndaki slam müesseselerinin geli iminde en önemli dönem olan- V./XI. yüzy l
civar nda kümelenen dönemlerdir. E ’arî’den (v. 324/935 civar ) sonra gelen anahtar ahsiyetler unlard r: Bâk llânî (v. 403/1012), Cüveynî (v. 478/1085), Gazâlî (v.
505/1111), ehristânî (v. 548/1153) ve Râzî (v. 606/1209). kinci olarak, gelenekçi
17

Makdisi bu ifadeyi bir cins terim olarak kullan r, çünkü ona göre Mslam düRünce tarihinde
iki tür teoloji bulunmaktad r: Ak lc l U n yaklaR m n temsil eden felsefî teoloji (kelâm) ile
gelenekçiliUin yaklaR m n temsil eden f khî teoloji. Makdisi, ikincisini temsil eden ilim dal n
“usûluddin” olarak ifade eder; yine ona göre f k h usûlü ç k R sâiki itibar yla gelenekçi teoloji
anlay R n n ürünüdür ve sözkonusu bak R aç s n temsil etmeyi sürdürmüRtür. Makdisi son
eserlerinden birinde ise Mslam’ n klasik döneminde üç tür teoloji (kelâm, f k h usûlü teolojisi,
usûlu’d-dîn) bulunduUunu ileri sürmüR ancak, özellikle son ikisinin birbirinden fark n yeterince aç klamam Rt r, bk. Makdisi, Ibn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, Edinburgh, 1997, s. 73-5.
18
Özellikle bk. Makdisi, “Ash’ari and Ash’arites” (I), s. 37-9.
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hareketin öncüsü durumundaki Hanbelîlikle ilgili benzer çal malar n yoklu u da
bir engel te kil etmektedir. Üçüncü olarak, slam müesseselerinin geli imindeki bu
çok önemli dönemde f k h ve kelâm birlikte ele almak yerinde olacakt r. Çünkü
slam teolojisi f k hla ili kisine dikkat edilmeksizin incelenirse slam nomokrasisi
anla lamaz.
Makdisi, yukar da k saca de%inilen E ’arî ve E ’arîlikle ilgili görü lerinin
devam mahiyetinde olmak üzere bir ba ka makalesinde19 Gazâlî’nin E ’arîli%i
konusunu ele al r ve onun f k hta ve usûluddinde âfiî’nin talebesi oldu%unu,
onun E ’arîli%ini gösteren ciddî hiç bir söyleminin bulunmad % n ileri sürer. Bu
incelemesinde Makdisi’nin metin okumalar n n manipülatif yönü daha fazla
öne ç kar. Bir yandan Gazâlî’nin üstad ve talebeleriyle içinde yer ald % hareketi, siyasî ba%lant lar n ve mücadelesini, di%er yandan ilmî çal malar n toptan
gözard eden bir yakla m sergileyen Makdisi, hyâ’n n Kitâbu’l-ilm bölümünde
sadece mezhep imamlar n n isimlerinin zikredilmesi, öte yandan E ’arî’nin ve
E ’arî mütekellimlerin isimlerinin orada da ktisâd’da da geçmemesinden yola
ç karak E ’arîli%ine delil bulunmad % n ileri sürer. Ayr ca Gazâlî’nin ktisâd’da
ortaya koydu%u görü lerin E ’arîlerin görü lerinin bir sunumu oldu%unu, yoksa
kendisinin bu görü leri benimsedi%inin ileri sürülemeyece%ini de ilave eder.
Ona göre Bat l ara t rmac lar aras nda Gazâlî’nin kelamda E ’arî oldu%u eklindeki hatal anlay özellikle A. von Mehren ve Goldziher’e dayanmaktad r.
Makdisi, bir yandan da gelenekçi dü üncenin âfiî ile bn Teymiyye aras ndaki be as r boyunca yerinde durmad % n itiraf eder. Aksine “bu dü ünce
geli mi ve öyle bir noktaya varm t r ki, hareketin ilk önderleri görmü olsalard kendi manevî vârislerinin benimsedi%i mevk flardan (tav r/duru noktas )
baz lar n kabullenmekte zorlan rlard . bn Akîl pek de haks z olmayarak
Mutezilîlikle suçlanm t r. Genellikle a r muhafazakâr e%ilimli, uzla maz bir
gelenekçi olarak görülen, hatta a r bir tecsim görü ünü benimsemekle suçlanan bn Teymiyye de bir gelenekçi için en hafif ifadesiyle çarp c olan ö%retileri
dile getirmi tir. Onun tâlî illetler anlay , genellikle âdî illiyet [occasionalism]
felsefesinin hâkim oldu%u dü ünülen bir slam anlay içinde oldukça a rt c
bir durumdur.”20 Makdisi’nin burada gördü%ü “de%i ime ra%men süreklilik ve
ba%lant ”y E ’arî ile E ’arîlik aras nda görmemesi ilginç bir çeli kidir.
Makdisi’ye göre ba ta Mihne dönemi olmak üzere Abbâsîler devrinde ortaya ç kan fikrî çat malar ve f k h mezheplerinin olu umu, “ak lc l k”
(“rationalism”) olarak tavsif etti%i kelamî hareketlerle gelenekçilik aras ndaki
çat ma ve diyalektikten kaynaklan r. Fakat Makdisi bu fikrî grupla may sadece
o döneme tahsis etmeyip müteakip tüm slam tarihine te mil eder ve bunun
izlerini sürmeye çal r. Bu bak aç s ndan hareketle bir tak m ilginç ara t rmalar yapmas na ve önemli say labilecek bulgulara ula mas na ra%men, müteakip
19
20

Makdisi, “Al-Ghazâlî, Disciple de Shâfi’î”, s. 45-55.
Makdisi, “Ethics in Islamic Traditionalist Doctrine”, s. 48.
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devirlerdeki -o devirler aç s ndan- daha önemli çat ma ve yo%unla ma alanlar n gözard etmesi, slam dü ünce tarihinin tek bir devrî mücadele çerçevesinde
aç klanamayacak olan geli me sürecini yorumlamada önemli bir zaaf te kil
eder. Gerçekte sözkonusu geli im süreci, uzun dönemli farkl mücadele katmanlar halinde geli ip zenginle en ve her yeni fetret dönemiyle birlikte yeni bir
mücadele katman yla kendini izhâr eden bir karakter arzeder.
Bir misal vermek gerekirse, bizzat Makdisi’nin yo%un olarak ara t rd %
hicrî be inci as rdaki slam dünyas n n fikrî çat malar n , neredeyse üç as r önceki çat ma taraflar ile izah etmeye çal mak son derece k s r bir bak aç s d r.
Makdisi eskinin devam mahiyetinde olarak ehl-i hadisin ba ta Mutezile olmak
üzere tüm kelâmî hareketlere muhalefetini ve bu muhalefetin özellikle Ba%dad
merkezli tezâhürlerini izlerken, o dönemde bir yandan Bât nîlere di%er yandan
filozoflara kar geli en ortak kelâmîle me (ve -Makdisi’nin tabirine bir benzetme yaparsak- aklîle me) e%ilimini gözard eder ve kendisinin klasik ve modern dönem tarihçi ve ara t rmac lar na yöneltti%i tenkitlere sebep olan benzer
tav rlar ortaya koyar. Makdisi nedense, bu dönemdeki ehl-i hadis mensuplar n n
(Ferrâ ve bn Hazm ba ta olmak üzere) kelâm, cedel ve f k h usûlü eserleri
ortaya koyduklar n , Zâhirî, Hanbelî ve snâ-a erîlerin ilk kez -kelimenin tam
anlam yla- kelam eserleri yazd klar n , son ikisinin ilk f k h usûlü eserlerinin bu
dönemde yaz ld % n , Mâturîdî kelâm n n bu dönemde mezheple ti%ini görmezden gelir. Böylece Hanbelîli%in Ba%dad’daki siyasî etkisinden yola ç karak V.
yüzy ldaki “Sünnîli%in zaferi”nin E ’arîli%e (ve di%er kelamc lara) mal edilemeyece%i gibi bir sonuca var r.
Makdisi’nin bak aç s ndaki önemli hatalardan biri de, her bir dü ünce
hareketi için farkl bir ilim dal ve literatür aram olmas d r. Bu nedenle o, f k h
usûlünü gelenekçilerin kelâm ilminin muâdili olmak üzere geli tirdi%i bir ilim
dal olarak görmek istemi tir. Oysa f k h usûlünde yaz lan her eserin temelinde
akîdevî/kelâmî bir mevk f ve bu mevk ftan kaynaklanan mukaddemeler bulunur.
Bu mukaddemelerin varl % na bakarak o ilmin kendisine has mevzuunu gözard
etmemek gerekir. Makdisi ak lc l k-gelenekçilik çat mas n aç klamaya ve buna
yönelik yorumlar geli tirmeye çal rken tam da böyle bir kar kl %a dü mü tür.
Bu durum onun slam’ n klasik döneminde, özellikle de V./XI. yüzy lda üç tür
teoloji bulundu%unu ileri sürdü%ü son eserlerinden birinde de devam etmi tir.21
Burada o, kelâm, usûlu’l-f kh ve usûlu’d-dîni üç ayr teoloji olarak görür. Buna
göre kelâm önce Mutezilenin, ard ndan da onlarla birlikte E ’arîlerin teolojisini
temsil eder. Usûlu’l-f kh ise buna panzehir olmak üzere âfiî taraf ndan kurulan
ve gelenekçi fakihler taraf ndan devam ettirilen f khî teolojiyi temsil eder.
Usûlu’d-din ise hem ak lc lar, hem de gelenekçiler taraf ndan kullan lan ve ilgili
yazara göre konular n n a% rl % de%i en bir teoloji türüdür. Mesela bn Akîl,
Mutezile ve E ’arîlerden farkl olarak kendi usûlu’d-din’ini kapsam bak m ndan
21

Makdisi, Ibn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, s. 73-5.
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s k bir ekilde s n rlam t r. Bir ba ka yerdeki ifadesinden, Makdisi’nin bu ayr m bn Akîl’in el-Vâz h’ nda sözkonusu üç terimi birbirinden ay ran bir ifadeye
dayand rd % anla lmaktad r.22 Hakikatte ortada böyle farkl teolojilere tahsis
edilmi ve birbirine rakip ilim dallar bulunmamaktad r, aksine ayn alanda
(yani kelâm alan nda) farkl yakla mlar sözkonusudur ve isimlendirmedeki
farkl l klar, ilgili görü sahiplerinin kendi hassasiyetlerini veya st lâhlar kullanmadaki tercihlerini yans tmaktad r.
1

' )'; 'A

Makdisi özellikle f kha yönelik bir çal Rma yapmam Rt r; onun f k hla ilgili
görüRleri yukar da bahsedilen Mslam tarihi okumas yla iliRkilidir ve o çerçevede
geliRtirilmiRtir. Yine ayn sebeple f k h konusunda kapsaml ve ayr nt l bir deUerlendirme yapmam R, belli baz konular hakk nda görüRler belirtmiRtir. Bu
alandaki yorumlar özellikle f kh n ve fakihlerin hâricî çevreyle iliRkileri ve Mslam medeniyeti içindeki mevkileri noktas na yoUunlaR r. Ele ald U meseleler
aras nda Oâfiî’nin Risâle’si, f k h usûlünün ortaya ç k R sâiki, mezhep, ‘münâzara,
hilâf ve icmâ’n n fonksiyonu, f k h eUitimi (metot, müfredât ve müesseseler),
müftîlerin ve f kh n Mslam toplumundaki yeri ve ictihad konular yer al r.
Makdisi, bir düRünce sistemi olarak f kh n dinî ilimler içinde iki uç aras nda orta bir mevkide yer ald U n ve Mslam’da meRruiyetin f k h alan nda tesis
edildiUini ileri sürer. Ona göre, bir uçta kelâm olarak adland r lan, Mutezilî
biçimi içindeki felsefî teoloji, akl n önceliUini savunmuR ve Hadis verilerinin
ancak ak lla desteklendikleri sürece kabul edilebilir olduUunu ileri sürmüRtür.
Öteki uçta ise abart l bir fideizme dayanan aR r gelenekçilik, akla yer b rakmaks z n Kur’ân’a ve [Hz.] Peygamber’in Sünnet’ine s U nm Rt r. F k h ise orta
yolu tutmuR ve vahyin önceliUini onun hizmetçisi olarak gördüUü ak lla yumuRatm Rt r. F khî hareket, aR r olduUunu düRündüUü bu iki hareket aras nda ilerici bir gelenekçiliUi benimseyerek ‘ l ml bir ak lc l k’ Reklindeki bir orta yolu
tutmuRtur.23
Makdisi, f k h usûlü ilminin kökenlerini ve tarihi geliRimini incelediUi makalesinde24 f k h usûlüyle ilgili dört soruna (kökeni, ad , ana unsurlar ve gayesine) k saca deUinir. Makaledeki ana gayesini “Oafiî’nin Risale’yi yazmadaki ana
sâikini incelemek” olarak; temel tezini ise “Oafiî’nin hedefi, gelenekçilik için
kelama karR panzehir olarak kullan labilecek bir ilim ortaya koymakt ” Reklinde
ortaya koyar.25 Oâfiî’nin Risâlesinin sonra gelen usûl eserlerinden, özellikle de
mütekellimlerin eserlerinden farkl olarak hiçbir kelam veya hukuk felsefesi
22

Bk. Makdisi, a.g.e., s. 85.
Bk. Makdisi, “The Guilds of Law in Medieval Legal History”, s. 237-8.
24
Makdisi, “The Juridical Theology of Shâfi’î”, s. 5-47.
25
Makdisi, a.g.m., s. 12.
23
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sorununu (hüsn-kubh, ak l-vahiy iliRkisi, hazr-ibaha, teklîfu mâ lâ yutâk, vb.) ele
almad U na deUinir. Ona göre f k h usûlü baRlang çta mahza gelenekçiydi.26 Ard ndan usûldeki deUiRimi ele al r ve üç as rl k geliRimin hâricî sebeplerine deUinir. Ak lc l U n zaman içerisinde, asl nda gelenekçiliUin müdafaas için kurulmuR
olan f k h usûlüne s zd U n ileri sürer. Makdisi, Oâfiî’nin kurduUu usûl ilminin
hukukî ve teolojik olmak üzere iki boyutu olduUunu, kendisinden önce ilk boyutun ele al nd U n , kendisinin ise ikinci boyut üzerinde durduUunu söyler.27 Bu
ikinci boyutun gözard edilmesi sebebiyle f k h usûlü yaz m nda mütekellim
metodu ve Hanefî metodu Reklinde bir ayr m yap lm R ve ilkini Oâfiî’ye nisbet
etme hatas iRlenmiRtir; oysa -ona göre- f k h usûlü, Oâfiî’nin gelenekçiliUin hizmetine koyduUu bir silaht ve Oâfiî’nin ak lc l k saf na yerleRtirilmesi uygunsuzdu.28
Risâle’nin bu teolojik boyutuyla ilgili alt tesbit içinde29 özellikle kelam ve
hukuk felsefesi sorunlar n n bulunmamas tesbitini Oâfiî’nin kelam aleyhtarl U
ile aç klamaktan ziyade henüz f k h usûlünün teRekkülünü tamamlam R oluRuyla
aç klamak daha isabetli ve tarihî vak aya daha uygun olurdu. Nitekim
Makdisi’nin kendisi de bir baRka yerde Oâfiî ile Mbn Teymiyye aras nda geçen
uzun dönemde gelenekçi düRüncenin de büyük bir deUiRim geçirdiUini ifade
etmiRtir.30 Mslam hukuk sisteminin “ilahî iradeci” bir sistem olduUu ve onda tabiî
hukuka yer bulunmad U için sonraki dönemlerde ortaya ç kan hukuk felsefesiyle ilgili çeRitli konular n ak lc l U n f k h usûlüne s zmas olarak nitelenmesi de
tashihe muhtaçt r. Bu konuda ER’arîler -Makdisi’nin ifadesini kullan rsak- tam
anlam yla gelenekçi davran rken, gerek V. as rdaki Hanbelîler’in bir k sm , gerekse Mbn Teymiyye Mutezilîler gibi ak lc l k saf nda yer al r. Aç kças , ak lc l kgelenekçilik ikilisi müteahhir dönemler bir yana V. as rdaki geliRmeleri anlamada bile yetersiz kalmaktad r. Makdisi’nin f k h usûlüyle ilgili yorumlar ndaki
belki de en önemli hatas kelâm ile f k h usûlünü karR karR ya getirmesi ve onlar ayn rolü oynamada birbirlerine rakip ve alternatif ilimler gibi göstermesindedir. Ayr ca Oâfiî’nin eserinden sonra ilk kapsaml ve baU ms z eserin Ebu’lHüseyin el-Basrî’nin Mu’temed’i olduUunu söylemesi önemli bir hatad r. Çünkü
ondan önce IV. as rda baRta Cessâs’ n Fusûl’ü olmak üzere çok say da f k h
usûlü eseri yaz lm Rt r ve bunlar n bir k sm günümüze ulaRm Rt r.
Makdisi son eserlerinden birinde yine f k h usûlü konusundaki bu görüRlerini tekrarlam R ve onun Mslam’ n klasik döneminde en üstün dinî ilim dal
olduUunu ileri sürmüRtür. Ona göre, Oâfiî ile baRlayan ve gelenekçi teolojinin
ifadesi olan f k h usûlü Mbn Akîl’in elinde geliRiminin zirvesine ulaRm R, daha
sonra Mbn Teymiyye ailesinin eliyle XIV. yüzy lda da canl l U n sürdürmüR, fakat
26

Makdisi, a.g.m., s. 17.
Makdisi, a.g.m., s. 40.
28
Makdisi, a.g.m., s. 42.
29
Bk. Makdisi, a.g.m., s. 41-2.
30
Bk. Makdisi, “Ethics in Islamic Traditionalist Doctrine”, s. 48.
27
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zamanla iktidar n müftî-fakîhlerin baU ms zl U n k s tlayan uygulamalar yla
giderek donuklaRm R ve XVI. yüzy lda Oa’rânî dönemine gelindiUinde art k vazifesini yerine getiremez hale gelmiRtir. Art k klasik dönemde icmâya giden süreçte tart Rma ve görüR ayr l klar n n (hilâf) oynad U rol bir kenara b rak larak
ittifaka vurgu yap lm Rt r.31 Makdisi’ye göre, Mbn Akîl, Oâfiî’nin açt U yoldan
devam etmiRtir ve el-Vâz h’ da -Oâfiî’nin tavr na benzer Rekilde- kendi döneminin kelamc lar na (Mutezile ve ER’arîler) karR bir panzehir olarak yazm Rt r.32
Makdisi, kuRat c bir tarih yorumu getirmedeki yetersizliUine karR n daha
alt düzeyde mezhep33 ve f k h eUitim müesseseleri ile ilgili daha önemli ve dikkate deUer görüRler ortaya koymuRtur. Onun mezheple ilgili ç k R noktas , Bat l
araRt rmac lar aras nda “Mslam’ n klasik çaU nda (kabaca XIII. yüzy l öncesinde)
-Bat 'da lonca denilen türden- korporasyonlar n var olup olmad U ” tart Rmas d r.34 Makdisi, baRta Claude Cahen olmak üzere bir k s m araRt rmac lar n “eUer
klasik dönemde korporasyon mevcut olsayd , onun varl U n ispatlayan delil ve
belgelerin Rimdiye kadar ortaya konulmuR olmas gerekirdi” Reklindeki itiraz na
“mezhep” çerçevesinde bir delil getirdiUi kanaatindedir. OrtaçaUda Mslam’daki
meslekî birlikler ile H ristiyan Bat ’dakileri birbirinden farkl k lan husus, Mslam’da daimî hukukî Rekil olarak vak ftan baRka bir Rekil bulunmazken, Bat ’da
buna ilaveten tüzel kiRilik temeline dayal korporasyonun bulunmas yd . Böyle
olmakla birlikte OrtaçaUdaki Bat l korporatiflerin hukukî +ekil bak m ndan
Mslam’a bir Rey borçlu olmamalar , sosyal içerikleri yani diUer kurucu unsurlar
sözkonusu olduUunda da durumun böyle olduUu ve dolay s yla korporasyonun
klasik çaUda bulunmad U anlam na gelmemektedir. Mesela klasik çaUda medresedeki meslekî personel yap s , OrtaçaU Mngilteresindeki college’da ve Mngiltere
ve Fransa’daki diUer korporasyonlarda (zanaat teRkilatlar nda) da görülmektedir.35
Makdisi, mezhebin ortaya ç k R ve rolü konusundaki görüRlerini de gelenekçilik – ak lc l k diyalektiUinden yola ç karak yorumlar. O, f kh ve f k h mezheplerini gelenekçiliUin kalesi olarak görür. Ona göre f k h mezhepleri, gelenekçiliUin ak lc l Ua (özelde Mutezile’ye) karR geliRtirdiUi bir müessesedir ve
mezhep say s n n azalmas da yine düRmana karR saflar s klaRt rma ihtiyac ndan
kaynaklanm Rt r. Âlimlerin örgütlü gruplar halinde biraraya gelmelerinin sebe31

Makdisi, Ibn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, s. 260.
Makdisi, -bn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, s. 69.
33
Bu konuda bk. Makdisi, “La Corporation à l’Époque Classique de l’Islam”, Presence de
Louis Massignon: Hommages et Temoignages. Textes Reunis par D. Massignon à l’Occasion du
Centenaire de L. Massignon içinde, nRr. G. Makdisi, D. Sourdel ve J. Sourdel-Thomine, Paris,
1987, s. 35-49; OrtaçaW’da Yüksek ÖWretim, s. 37-47; “The Guilds of Law in Medieval Legal
History”, s. 233-252; The Rise of Humanism, s. 1-45.
34
OrtaçaU sonlar ndan modern dönemlere kadar ise Mslam âleminde korporasyonlar n var
olduklar genel bir kabul görmektedir.
35
Makdisi, “La Corporation à l’Époque Classique de l’Islam”, s. 35-49; “The Guilds of Law
in Medieval Legal History”, s. 233-252.
32
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bi, yaRayan dört mezhepten son ikisinde aç kça görülebilir. Sözkonusu iki mezhep -Oâfiî ve Hanbelî mezhepleri- birbiri ard nca ak lc harekete yani Mutezile’ye karR ç km Rt . Merkezî iktidar n desteUini almay baRaran Mutezile, Halife
Me’mûn döneminde engizisyona -Mihne- baRvurmuR, fakat bu çat Rma gelenekçi
fakihlerin zaferiyle neticelenmiRti. Bu dönemden -IX. yüzy l ortalar ndan- itibaren de mezhebler meslekî organizasyonlar Reklinde tekâmül etmiRlerdir. Mezheplerin geliRtirip olgunlaRt rmay amaçlad klar ihtisâs, kelâm denilen felsefî
teoloji hareketine karR f k h mesleUiydi. Onlar n dinî mevk f n n mant U aç kt :
“Hz. Peygamber’in getirdiUi Mslam bir hukuk sistemi, pozitif bir ilâhî hukuk sistemidir, bir nomokrasidir; onun teolojisi felsefî deUil, hukukîdir. Oâfiî’nin Risâlesinin temelinde yatan baRl ca mesaj budur.”36
Makdisi, önceleri “f k h mezhebi”ni “school of law” olarak tercüme ederken37 daha sonralar (1980’lerde) “guild” olarak tercüme etmeyi tercih etmiRtir.
Makdisi, 1990’larda yazd U bir makalesinde ise mezheplerin geliRimini mahallî
ya da coUrâfî mektep (regional school / geographical school), Rahsî mektep
(personal school) ve hukuk loncalar (guilds of law) olmak üzere üç safhaya
ay r r.38 Böylece o, f k h mezheplerinin geliRim tarihini safhalara ay rmakta ve
mezheb kelimesini çevirirken de her bir safhay farkl bir terimle ifade etmektedir. Mezheplerin sadece birer öUreti ve nazariye olarak varolduUu erken aRamada (hicrî II. yüzy lda coUrafî adland rmayla ortaya ç k R ndan üçüncü yüzy l sonlar na kadar) hukuk mektebi (school of law) terimini; bunun yan s ra her mezhebin kendisine ait eUitim müesseselerini geliRtirip (hususî eUitim mekanlar ,
kadrolar , Makdisi’nin “skolastik eUitim metodu” olarak adland rd U metodun
uygulanmas ve tedris icâzetinin (doktora) verilmesi de dahil olmak üzere) müesseseleRtiUi dönemi ifade etmek için de hukuk loncas (guild of law) terimini
kullan r. Mesela meRhur dört mezhep her iki aRamay da geçerek iki anlamda da
mezhep olurken Cerîriye mezhebi ilk aRamada kalm R ve ikinci anlamda mezhep olamam Rt r. Makdisi’ye göre lonca anlam nda mezhepler hicrî III. yüzy l
sonlar ile IV. yüzy l baRlar civar nda ortaya ç kmaya baRlam Rt r.
Gelenekçi hareketin hukuk loncas yap s nda hadis f k hla imtizâç etmiRti.
Bundan böyle ak lc l Ua karR f k h öncülük edecekti. Gelenekçi fakihlerin kont36

Daha geniR bilgi için bk. Makdisi, “La Corporation à l’Époque Classique de l’Islam”, s. 3549; “The Guilds of Law in Medieval Legal History”, s. 233-252; ve “The Juridical Theology of
Shâfi’î”, s. 5-47.
37
Makdisi -daha sonra yay nlanan- bir konuRmas nda “daha iyi bir terimin yokluUu” sebebiyle
“mezhep” için en fazla kabul edilebilir karR l U n “school” olduUunu söyler, bk. “The Significance of the Sunni Schools of Law in Islamic Religious History”, International Journal of
Middle Eastern Studies, c. 10, 1979, s. 1.
38
Makdisi, “Tabakât-Biography: Law and Orthodoxy in Classical Islam”, Islamic Studies
(Mslamâbâd), c. 32, 1993, s. 390-1. Makdisi ayn ayr m daha sonra yay nlanan bir eserinde de
tekrarlam Rt r, bk. Ibn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, s. 60. Bu konuda ayr ca
bk. C. Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th-10th Centuries C. E., Leiden,
1997, önsöz (muhtelif yerler).
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rol ettiUi vak f hukuku, sözkonusu hareketin mâlî temelini; hukuk loncas da
hareketin ihtiyaç duyduUu otonomiyi saUlamaktayd . Mnhisârc /d Rlay c doktora
belgesi de dinî ortodoksinin belirlenmesi için gerekli tekeli saUlamaktayd . Hukukçular loncas iktidar n ihdas ettiUi bir Rey deUildi, gönüllü özerk bir birlikti.
Fakihlerin biraraya gelmek, kendi college’lar n kurmak veya doktora belgesi
vermek için iktidardan bir ruhsat almaya ihtiyaçlar yoktu. Vak f hukukuna göre
bizâtihi hükümet deUil, yaln z baR na müslüman bir fert bir college kurabilirdi.
Mlk dönem college’lar n çoUu bizzat fakihlerce, diUerleri de onlar n hâmileri
taraf ndan kurulmuRtu. Vak f hukuku, Mslam’ n temel kâidelerine z t görülebilecek herhangi bir Reye müsamaha göstermemekteydi ve neyin bu kaidelere ayk r
olduUunu da sadece, f kh n yorumlay c lar olan lonca fakihleri belirlemekteydi.
Doktora belgesi, yani f k h öUretme belgesi [tedrîs icâzeti], loncan n mutlak
denetimi alt ndayd ve ona mensup bilginler lonca içinde, ferdî olarak vermekteydiler. Bu yeni belge, otorite bak m ndan, hadis rivayeti için verilen ve daha
önce ortaya ç km R olan hadis icâzetini aRm Rt . Bu icâzet, dinî ortodoksiyi belirleme otoritesini diUer tüm âlimleri d Rar da b rakarak sadece fakihlere vermekteydi. Fakihler, lonca otonomisi ve tekelci doktora belgesi sayesinde müessesevî
aç dan iktidardan baU ms z idiler.
Makdisi, bir mezhebin ne zaman ortaya ç kt U konusunda da ilginç bir
yaklaR m ortaya koyar. Ona göre “lonca” safhas na ulaRmas n n, yukar da ifade
edilen müesseseleRmenin yan s ra bir emâresi de tabakât literatürüdür. Bir
mezheple ilgili tabakât literatürünün ortaya ç k R , o mezhebin mezhepleRmesinin göstergesidir. Makdisi’ye göre en erken tabakât literatürü Hanbelîler’e ait
olduUu için, bu durum ilk mezhepleRen (lonca anlam nda) grubun Hanbelîler
olduUunu gösterir. Onlar Mâlikîler takip etmiRtir. Makdisi’ye göre, fukahâ
tabakât literatürünün yaz l R sâiki, dinî ortodoksinin tesbitine kat lmak üzere
meRru otoriteye sahip âlimleri belirlemekti.39
Makdisi’nin Mslam eUitim tarihi konusundaki söyledikleri -ve yukar da eUitimle ilgili baRl kta bahsedilenler- öncelikle f k h eUitimi çerçevesinde yer al r.
Çünkü o, mescid ve medresenin f k h eUitimine tahsis edildiUini, bu müesseselerin nihaî ürünlerinin fakîh-müftî olduUunu ileri sürmektedir. Makdisi’ye göre
mescid-college ve medreselerde uygulanan skolastik metot, Mslam’ n özel ihtiyaçlar ndan doUmuRtu. H ristiyanl kta olduUu gibi herhangi bir sinodu veya papas bulunmayan Mslam’da sahîh dinin (ortodoksi) belirlenmesi, bir “tart Rma ve
çeRitli görüRlerin ortaya konulmas ” sürecinin ard ndan geriye dönük bir icmâ
yoluyla oluyordu. Bu ihtiyaç, sözkonusu eUitim müesseselerinde skolastik metodun ortaya ç k R na yol açt . Lisansüstü düzeyindeki bir öUrenci savunduUu görüRü/tezi bir münâzarada baRar l bir Rekilde ispatlamak zorundayd . Bunun için
de farkl görüRleri (hilâf) bilmesi gerekiyordu. Tezini, baRar l bir Rekilde savu-

39

Bu konuda daha geniR bilgi için bk. Makdisi, “Tabakât-Biography”, s. 371-396.
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nan ve ta’lîka Reklinde bir eserle ortaya koyan bir öUrenci doktora belgesi
(icâzetu’t-tedrîs) almaya hak kazan yordu.
Makdisi’ye göre, özerk loncas , d +lay c [exclusivist] college’lar , tekelci
doktora belgesiyle bir bütün olarak bu yeni meslekî sistem, Mslam âleminde yüksek öUrenimde gerçek bir ink lâbt . Ortodoksiyi belirleyen fukahâ icmâ n n
hammaddeleri durumunda olan hukukî görüRler, sadece sözkonusu loncan n usûlüne uygun Rekilde mezun olmuR- hukuk bilginleri taraf ndan ortaya konulurlard . Çünkü sadece onlar hukukî görüRlerini savunmak üzere münâzara
konusunda eUitim görmüRlerdi. Doktora belgesi almak isteyen hevesli
müslüman gençler, sözkonusu loncan n hukukî eUitim sistemine tabi olmak
zorundayd lar. Onlar, onbeR yaR ndayken yard mc “humanist” ilimlerle birlikte
dört y ll k temel hukuk eUitimine baRlarlard ; bu lisans eUitiminden sonra, baRar l olmalar halinde, normal olarak otuz yaR ortalar nda doktora belgesi al rlard.
Makdisi, Bat ’da akademik özgürlük konusunu iRlerken bu özgürlüUün
kökenlerini f k hla iliRkilendirir ve yine tarihî hadiseleri aktüelleRtirme metodunu uygular. Ona göre, müftînin (fakîh, müctehîd) sahip olduUu özgürlük tam
anlam yla akademik bir özgürlüktü ve günümüzde akademik özgürlüUü savunanlar n teminat alt na almaya çal Rt klar hususlar n çoUu Mslam’da -fakih
sözkonusu olduUunda- teminat alt na al nm R durumdayd . Ancak bu özgürlük,
doktora tez savunmas Reklinde günümüze gelmiR olan ve skolastik metot olarak
adland r lan bir tart Rma metoduna dayal öUretim üyeliUi belgesinden (tedris
icâzeti) kaynaklanan bir yetkiye dayan yordu ve bu yetki olmaks z n akademik
özgürlük de sözkonusu olamazd . Müftî, müderris ve kâd olarak görev yapanlarda olduUu gibi istendiUinde yetkileri elinden al nabilecek bir kiRi deUildi.
Makdisi’ye göre müftî ile müsteftî aras nda tamamen ferdiyetçi ve özel (devlet
ayg t ndan baU ms z) bir iliRki bulunmaktayd ; her ikisinin de tam bir özgürlüUü
vard ve müftî geçimini, beyan ettiUi hukukî görüR (fetvâ) karR l U ald U ücretle
saUl yordu. Ancak belli bir dönemden (hicrî yedinci yüzy l civar ndan) itibaren
iktidar n maaRl müftî tayin etmeye baRlamas ve avâm n fetvâ masraf ndan kaç nmak için bu atanm R müftîye baRvurmaya baRlamas bu özgürlüUün ortadan
kalkmas na yol açt . Sonunda özgürce görüR al RveriRine dayal olan ve icmâya
götüren süreç tesirsiz hale getirildi ve münâzara/tart Rma mahza bir okul al Rt rmas seviyesine düRtü. Süreç içinde Mslam toplumu tedricen dinamizmini kaybetti ve statik hale geldi.40

40

Bu konuda ayr nt l bilgi için bk. Makdisi, “Freedom in Islamic Jurisprudence: Ijtihad,
Taqlid, and Academic Freedom”, La Notion de Liberté au Moyen Age: Islam, Byzance, Occident, Paris, 1985, s. 79-88.
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Makdisi, Hanbelîli%i slam’ n klasik dönemindeki gelenekçi hareketin
merkezine yerle tirir. Dolay s yla yukar da gelenekçilikle ilgili anlat lanlar Hanbelîlik için de geçerlidir. Burada Makdisi’nin yine Hanbelîlik çerçevesinde mütâlaa edilebilecek olan iki cüz’î alanla ilgili çal malar na de%inilecektir. Bu
alanlardan biri V./XI. yüzy lda ya am öndegelen Hanbelî fakihlerinden bn
Akîl’in hayat ve dü üncesi, di%eri ise Hanbelîlik ve tasavvuf ili kisidir.
Makdisi, ilk konuda yakla k 35 y l arayla iki çal ma yay mlam t r. Bunlardan Ibn Aqil et La Resurgence de L’Islam Traditionaliste au XIe Siecle (Ve
siecle de l’Hegire) (D ma k, 1963, xxxiv+602 sayfa) ad n ta yan ilk çal ma
onun doktora tezidir. Eser, bn Akîl’in hayat n , ya ad % dönemi ve o dönemin
Ba%dad’ n tan tan bir biyografi çal mas d r. Çal ma yedi bölümden olu maktad r. lk bölümde bn Akîl ve ya ad % dönemle ilgili birincil kaynaklar tan t lm , ikinci bölümde V./XI. yüzy ldaki siyâsî durum incelenmi tir. Üçüncü bölümde dönemin Ba%dad’ nda bulunan çe itli sünnî ve iî mezhepler ele al nm
ve öndegelen temsilcileri teker teker tan t lm t r. Dördüncü bölümde V./XI.
yüzy lda Hanbelî hareketinin durumu ile Sünnîli%in canlan konusu i lenmi tir. Be inci bölümde bn Akîl’in hayat ve dü üncesi ele al nm ; hayat anlat l rken her ilim dal ndaki üstatlar , yeti tirdi%i ö%renciler ayr nt l olarak tan t lm t r. Öte yandan onun dü üncesi hakk nda ayr nt ya gidilmemi ve baz konulardaki görü lerinin anlat lmas yla yetinilmi tir. Alt nc bölümde bn Akîl’in eserlerinin bir bibliyografyas verilmi , yedinci ve son bölümde ise bn Akîl’in
usûlu’l-f kh ve usûlu’d-dîn dallar ndaki görü leri anahatlar yla incelenmi tir.
Makdisi, Ibn ‘Akil: Religion and Culture in Classical Islam (Edinburgh,
1997, xvi+292 sy.) ad yla yay mlad % ikinci çal mas nda, ilk eserinde çok k sa
olarak i ledi%i bn Akîl’in dü üncesini ele almay amaçlam t r. Eser üç ana
bölümden olu maktad r. Birinci ana bölüm bn Akîl’in hayat na ve ya ad %
döneme ayr lm t r ve kendisinin de ifade etti%i üzere41 bir tak m de%i ikliklerle
birlikte yukar daki eserinden al nm t r. “ bn Akîl ve Skolastisizm” ba l % n
ta yan ikinci ana bölüm hukuk loncas n n (guild of law) ortaya ç k n , skolastik hareketi ve bn Akîl’in dü üncesindeki ana e%ilimleri ele al r. Makdisi’nin bu
bölümde hukuk loncas , tabakât literatürünün mezheple me olgusuna delâleti
ve skolastik hareket hakk nda söyledikleri yukar daki bölümlerde zikredilen
görü lerinin tekrar mahiyetindedir. Burada yeni olan bn Akîl’in dü üncesiyle
ilgili yapt % incelemedir. Makdisi, bn Akîl’in el-Vâz h’ n esas alarak onun
usûlu’l-f kh konusundaki görü lerini k saca tan t p sözkonusu eserin dönemin
yüksek ö%retim müfredât yla ili kisini incelerken, usûlu’d-din ile ilgili görü lerini bilginin temelleri, ak l, hakikat, ilâhî s fatlar, hüsn-kubh, nübüvvet, meâd ve
41

Makdisi, Ibn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, s. xv (önsöz).
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gelenekçi akîde eklinde alt ba l klar açarak daha ayr nt l bir ekilde ele al r.
“ bn Akîl ve Hümanizm” ba l % n ta yan üçüncü ana bölümde ise edeb çal malar n n yönetimle olan ba%lant s n ve bn Akîl’in edeb ba l % alt nda yer alan
ilim dallar ve konularla ilgili görü lerini inceler. Makdisi, ikinci ve üçüncü bölümlerde bn Akîl’in dü üncesini anlat rken esas olarak onun el-Vâz h’ ile
Kitâbu’l-Funûn’unu kullanm t r.42 Genel olarak de%erlendirmek gerekirse bu
eser, Makdisi’nin The Rise of Colleges ve The Rise of Humanism adl eserlerinde
geli tirdi%i görü lerin etkisini ta r ve onlar n bn Akîl özelinde i lenmesinden
olu ur. Makdisi, bn Akîl’in dü üncesinin onun ak l ile vahyi uzla t rma te ebbüsünün ürünü oldu%u kanaatindedir. Yine, el-Vâz h’ âfiî’den beri gelen gelenekçi teolojinin geli iminin zirvesi, bn Akîl’in dü ünce alan ndaki en büyük
katk s ve hatta “skolastik hareket”i temsil eden en temel eser olarak görür.43
Makdisi’nin bn Akîl ile ilgili yap lmas n çok arzulad % bir çal ma da onunla
Thomas Aquinas’ n görü leri ve çal malar aras nda mukayeseli bir ara t rma
yap lmas d r. Çünkü o, skolastisizm ba%lam nda bu iki dü ünürün dü ünceleri
aras nda büyük bir yak nl k bulmaktad r.44
kinci konuyla ilgili olarak Makdisi, Bat l ara t rmac lar aras nda ‘Hanbelîler’in tasavvufa ve tarikatlara husûmet duyduklar ’ yolunda XIX. yüzy ldan
itibaren ortaya ç kan kanaatin tashihiyle ilgilenmi ve bu yolda çe itli makaleler
yazm t r. Onun bu konudaki çal mas ve yorumlar yukar da bahsedilen ‘gelenekçili%in (ehl-i hadis dü üncesinin) slam tarihindeki ana ak m oldu%u’ yolundaki tezinin mütemmimi ve devam mahiyetindedir. Tasavvufun, -H. Laoust gibi
bir kaç hariç Bat l ara t rmac lar taraf ndan kendi dönemine kadar ileri sürüldü%ü gibi- yabanc kaynakl , slam’a d ar dan ithal edilen ve dolay s yla Hanbelî
mezhebinde oldu%u gibi kat Sünnîli%in saflar nda muhalefete yol açan bir geli me olarak görülemeyece%i, aksine slam’ n kendi zengin rûhî menbalar ndan
kaynakland % görü ünde olan Makdisi, Hanbelîler’in bu alandaki tenkidlerinin
bizzat tasavvufa de%il daha çok vahdet-i vücûd ekolüne yönelik oldu%unu söyler.45
Makdisi bu meyanda ba ta “The Hanbali School and Sûfism” [Hanbelî
mezhebi ve tasavvuf] ba l kl tebli%inde olmak üzere Hanbelîli%in tasavvufa
dü man oldu%u tezinin art k savunulamaz oldu%unu göstermeyi amaçlam ve
çe itli makalelerinde Hanbelîler’in yüzy llar boyu tarikat mensubu olduklar n
ortaya koyup onlar n tarikat silsilelerini incelemi , kaynaklarda yer alan aleyhteki yorumlar n Hanbelîlerin muhaliflerinden kaynakland % n , kendi tav rlar 42

Nitekim o, kitab n n önsözünde de bunu ifade etmiRtir, bk. Makdisi, a.g.e., s. xiii.
Makdisi, a.g.e., s. xv, 69, 260.
44
Makdisi, a.g.e., s. xv-xvi.
45
Ayr nt l bilgi için bk. Makdisi, “The Hanbali School and Sufism”, Boletin de la Asociacion
Espanola de Orientalistas XV., Madrid, 1979, s. 115-126; “Ibn Taimîya: a Sûfi of the Qâdiriya
Order”, American Journal of Arabic Studies I, Leiden, 1974, s.118-129; “Hanbalite Islam”,
Studies on Islam içinde, trc. ve nRr. Merlin L. Swartz, Oxford ve New York, 1981, s. 216-274.
43
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n n ve beyanlar n n böyle bir dü manl % n varl % n göstermek bir yana tam aksini ispatlad % n ileri sürmü tür. Ona göre, art k Hanbelîler’in tasavvufa dü man olduklar tezi bir kenara b rak lmal d r. Bu çerçevede bn Kudâme ve bn
Teymiyye’nin tasavvuf ve tarikatlarla olan ba%lant s n da incelemi tir. bn
Teymiyye’nin tasavvufla ili kisi hakk nda yazd % makaledeki esas amac n , “ bn
Teymiyye’nin sözde tasavvuf dü manl % n n do%ruluk de%erini test etmek ve
onun da kendi tarz içinde sûfîlikte Gazâlî’den geri kal r yan n n olmad % n ileri
sürmek” olarak aç klar. Ona göre bn Teymiyye “henüz Gazâlî hakk nda bile
elde bulunmayan, tasavvufa mensubiyetini gösteren eklî belgelere sahiptir.”46
Bir ba ka makalesinde de bn Kudâme’nin tarikat silsilesini incelemi tir.47
+'@'9 '5+$9)'
Yukar da Makdisi’nin çeRitli konulardaki görüRleri genel hatlar yla sunulmaya çal R lm R ve bunlara dair çeRitli deUerlendirmeler yap lm Rt r. Burada
onun genel olarak tarihçiliUi hakk nda k sa bir deUerlendirmede bulunacaU z.
Makdisi’nin en güçlü olduUu alan müessese tarihçiliUi ve belge tarihçiliUidir. En
önemli iki eseri eUitim tarihiyle ilgilidir; bunlarda yüksek öUretim müesseselerinin ortaya ç k R ve geliRimini ele alm Rt r. Bunun yan s ra bir müessese olmas
itibar yla mezhebi incelemiRtir. Makdisi çeRitli tahkik çal Rmalar yapt U gibi,
diUer çal Rmalar nda da çoUu kere yazmalar üzerinde çal Rm Rt r. Makdisi’nin bu
iki alandaki çal Rmalar yeni ve daha kapsaml çal Rmalar için önemli aç l mlar
getirmiRtir.
Öte yandan Mslam düRüncesi tarihi konusunda onun araRt rmalar n n Mslam’ n klasik dönemiyle ve daha çok ehl-i hadis düRüncesi çerçevesinde yoUunlaRt U n ve buradaki görüRlerinin çok da isabetli olmad U n görüyoruz.
Makdisi’nin ehl-i hadis düRüncesini Mslam düRünce tarihinin merkezine alarak
yapt U okuma, Henri Corbin’in RiîliUi merkeze alan okumas nda görülen kusurlara benzer hatalar bar nd rmaktad r. Her iki müellifin yapt U Rey, nihayette bir
düRünce ekolünün tarih boyunca sürekliliUini ortaya koymaktan öteye geçmez.
Ama onlar bu sürekliliUi merkezîlik olarak sunmak suretiyle bir yan lg ya yol
açarlar. Makdisi’nin Mslam düRünce tarihi alan ndaki görüRlerinin bir uzant s
olarak ortaya koyduUu f k h usûlüyle ilgili görüRler de önemli tashihlere muhtaçt r. Makdisi f k h usûlünü kendi zâtî meseleleri bak m ndan incelememiR,
daha ziyade mevcut fikrî ve sosyal çat Rmalar içerisindeki rolüne iliRkin görüRler
geliRtirmiRtir, yani bir anlamda bilgi sosyolojisi yapmaya çal Rm Rt r. Bununla
birlikte ileri sürdüUü görüRler, birer tesbitten ziyade birer öneri olarak nitelendirilebilir. F k h usûlünü -gördüUü fonksiyonu itibar yla dahi olsa- kelâm ilmine
46

Bu konuda daha ayr nt l bilgi için bk. Makdisi, “Ibn Taimîya: a Sûfi of the Qâdiriya Order”, s. 118-129.
47
Bk. Makdisi, “L’isnad initiatique soufi de Muwaffaq ad-Dîn Ibn Qudâma”, Louis Massignon içinde, Paris, 1970, s. 88-96.
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alternatif bir ilim dal olarak vazetmek, ne tarihî vak aya, ne de mevzular birbirinden farkl olan bu ilimlerin mahiyetlerine uyar. Hele Mbn Akîl’in f k h usûlü
eseri gibi -V./XI. yüzy ldaki diUer eserlere nisbeten geç bir dönemde yaz lm R
olmas na raUmen- tertip ve muhteva bak m ndan düzensiz ve yeterince iRlenmemiR bir eserin zirve bir eser olarak nitelendirilmesi sadece Makdisi’nin konuya yabanc l U n ortaya koyar. Mbn Akîl’in eserinin Hanbelî mezhebinin usûl
tarihi içinde önemli bir yeri olmas , ilk Hanbelî usûl eserlerinden olmas yla ilgilidir.
Mctimâî-iktisadî tarihçilik aç s ndan ele al nd U nda Makdisi’nin bu bak mdan çok fazla katk da bulunduUu söylenemez. ARaU da eserleri aras nda görüleceUi üzere, o yaln zca BaUdad ve Hille gibi Irak’taki Rehirlerle ilgili birkaç makale ile V./XI. yüzy l Irak siyasî tarihine yönelik çeRitli yaz lar yazm Rt r.
' '9 '9$
Makdisî yar m asr bulan kariyerinde, bir yandan tahkîk çal Rmalar yapm R bir yandan da çeRitli alanlarda önce makale daha sonra kitap düzeyinde
eserler vermiRtir. Makalelerinin önemli bir k sm iki kitap halinde yay nlanm Rt r. ARaU da onun eserleri hakk nda mümkün olduUu kadar kapsay c bir liste
sunulmaktad r:48
0

4

-Ibn Aqil et La Resurgence de L’Islam Traditionaliste au XIe Siecle (Ve
siecle de l’Hegire), D ma+k, 1963. Onun doktora tezidir.
-The Rise of Colleges, Edinburgh, 1981. Bu eser Ne+’etu’l-Kulliyyât –
Meâhidu’l--lm inde’l-Muslimîn ve fi’l-`arb ad yla Arapçaya (trc. Mahmud Seyyid
Muhammed, gözden geçirenler: Muhammed b. Ali HabeRî ve Abdulvehhâb b.
Mbrahim Ebu Süleyman, Cidde, 1994), OrtaçaW’da Yüksek ÖWretim – -slam Dünyas ve H ristiyan Bat ad yla Türkçe’ye (trc. Ali Hakan ÇavuRoUlu - Tuncay
BaRoUlu, Mstanbul, 2004) tercüme edilmiRtir.
-The Rise of Humanism in Classical Islam and The Christian West with
Special Reference to Scholasticism, Edinburgh, 1990.
-Ibn ‘Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, Edinburgh, 1997.

48

Ayr ca bk. Shawkat M. Toorawa, “Nomoi kai Paideia: A Bibliography of George Makdisi’s
Publications”, Law and Education in Medieval Islam: Studies in Memory of George Makdisi,
nRr. Joseph Lowry, Devin Stewart, Shawkat M. Toorawa (Gibb Memorial Trust, yay nlanmak
üzere).
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-Mbn Kudâme, Kitâbu’t-Tevvâbîn, D maRk, 1961.
-Mbn Kudâme, Tahrîmu’n-Nazar fî Kutubi Ehli’l-Kalam – Ibn Qudama’s
Censure of Speculative Theology, (tahkik ve Mngilizceye tercüme), Londra, 1962.
-Ebu’l-Vefâ Ali b. Akîl (Mbn Akîl), Kitâbu’l-Cedel alâ Tarîkati’l-Fukahâ,
D maRk, 1967 (Daha önce “Le Livre de la dialectique d’Ibn ‘Aqîl” ad yla, Bulletin
d’Etudes Orientale (BEO), XX, 1967, s. 119-206 içinde yay mlanm Rt r).
-Mbn Akîl, Kitabu’l-Fünûn, Beyrut, 1970-1. Makdisi, asl nda ikiyüz cilt kadar olduUunu söylediUi (II. cilt, önsöz) bu eserin günümüze ulaRan iki cildini
tahkik etmiRtir.
-Mbn Akîl, “Quatre Opuscules d’Ibn ‘Aqil sur le Quran”, (Makdisi, bu baRl kla yay nlad U risaleler için iki ayr Arapça baRl k zikreder: 1-Resâil fi’l-Kur’ân
ve -sbâtu’l-Harf ve’s-Savt Redden ‘ale’l-E+’ariyye ve 2-er-Red ‘ale’l-E+âireti’l-‘Uzzâl
ve -sbâtu’l-Harf ve’s-Savt fî Kelâmi’l-Kebîri’l-Muteâl), Bulletin d’Etudes
Orientales (BEO), c. XXIV, 1971, s. 55-96.
-Mbnu’l-Bennâ el-BaUdâdî, et-Târîh (Müzekkire), neRir ve Mngilizceye tercüme: “Autograph Diary of an Eleventh-Century Historian of Baghdad”,
BSOAS, c. XVII, no. 1-2, 1956, s. 9-31, 239-260; c. XIX, no. 1-2, 1957, s. 13-48,
281-303, 426-443 (Bu makaleler, aRaU da zikredilecek olan History and Politics
in Eleventh-Century (Londra, 1991) içinde tekrar yay nlanm Rt r).
-Mbn Akîl, Kitâbu’l-Vâz h fî Usûli’l-F kh, sadece I. cilt -Kitâbu'l-mezheb
k sm -, Beyrut, 1996. Eserin farkl adlar taR yan diUer bölümlerinin OrientInstitut der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft taraf ndan yay mlanmas
öngörülmektedir. [Ayn eserin tamam Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türkî taraf ndan beR cilt halinde neRredilmiRtir (Beyrut, 1420/1999)].
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-Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb, Leiden, 1965.
-L’Enseignement en Islam et en Occident au Moyen Âge, Paris, 1977.
-La Notion d’Autorité au Moyen Âge: Islam, Byzance, Occident, Paris, 1982.
-Prédication et Propagande au Moyen Âge: Islam, Byzance, Occident, Paris,
1983.
-La Notion de Liberté au Moyen Âge: Islam, Byzance, Occident, Paris, 1985
(Bu derlemelerinden son dördünü D. Sourdel ve Janine Sourdel-Thomine ile
birlikte yapm Rt r).
)
Makalelerinin önemli bir k sm Ru iki eserde toplanm Rt r:
I-Religion, Law and Learning in Classical Islam, Londra, 1991. Bu eser,
yazar n onüç makalesinin derlemesinden oluRmaktad r. Bu makaleler “Traditionalism and Rationalism” (Gelenekçilik ve Ak lc l k), “Sufism and Hanbalism” (Tasavvuf ve Hanbelîlik) ve “Structure of Learning” (EUitimin Yap s ) adl
üç genel bölüme ayr lm Rt r. Bu üç bölüm asl nda Makdisi’nin genel ilgi
alanlar n yans tmaktad r. Eserdeki makalelerden biri (“The Juridical Theology
of Shafii”) Sami Erdem taraf ndan, diUer makaleler ise taraf m zdan tercüme
edilmiRtir ve yay na haz rlanmaktad r. Bu makaleler Runlard r:
1-“Ash’ari and the Ash’arites in Islamic Religious History” (I, II), Studia
Islamica, c. XVII, XVIII, 1962, 1963, s. 37-80, 19-39.
2-“The Juridical Theology of Shâfiî: Origins and Significance of Usûl alFiqh”, Studia Islamica, LIX, 1984, s. 5-47. Bu makale Sami Erdem taraf ndan
“Oâfiî’nin Hukukî Teoloji Anlay R : Usûl-i F kh n Kökenleri ve Önemi” ad yla
Türkçeye çevrilmiRtir, bk. Marmara Üniversitesi -lahiyat Fakültesi Dergisi
(MÜ-FD), say 13-14-15, 1995-96-97, s. 263-294.
3-“Al-Ghazâlî Disciple de Shâfi’î en Droit et en Théologie”, Ghazâlî, la
Raison et le Miracle içinde, Table Ronde UNESCO, 9-10 Decembre 1985, Paris,
1985, s. 45-55.
4-“Ethics in Islamic traditionalist doctrine”, Ethics in Islam içinde, nRr.
Richard G. Hovannasian, Malibu, California, 1985, s. 47-63.
5-“The Hanbali School and Sufism”, Boletin de la Asociacion Espanola de
Orientalistas XV., Madrid, 1979, s. 115-126.
6-“L’isnad initiatique soufi de Muwaffaq ad-Dîn Ibn Qudâma”, Louis
Massignon içinde, Paris, 1970, s. 88-96.
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7-“Ibn Taimîya: a Sûfi of the Qâdiriya Order”, American Journal of Arabic
Studies I, Leiden, 1974, s.118-129.
8-“Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS), c. 24, 1961, s. 1-56.
9-“Institutionalized Learning as a Self-image of Islam”, Islam’s Understanding of Itself içinde, nRr. Speros Vryonis, Jr., Eighth Giorgio Levi Della Vida
Biennial Conference, Los Angeles, 1983, s. 73-85.
10-“La Corporation à l’Époque Classique de l’Islam”, Presence de Louis
Massignon: Hommages et Temoignages. Textes Reunis par D. Massignon à
l’Occasion du Centenaire de L. Massignon içinde, nRr. G. Makdisi, D. Sourdel ve
J. Sourdel-Thomine, Paris, 1987, s. 35-49. (Ayr ca bk. ayn baRl kla, The Islamic
World from Classical to Modern Times: Essays in Honor of Bernard Lewis içinde,
nRr. A. L., Princeton, 1989, yeni nRr. 1991, s. 193-209).
11-“The Guilds of Law in Medieval Legal History- An Inquiry into the
Origins of the Inns of Court” Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen
Wissenschaften, c. I, Frankfurt am Main, 1984, s. 233-252.
12-“Freedom in Islamic Jurisprudence: Ijtihad, Taqlid, and Academic
Freedom”, La Notion de Liberté au Moyen Age: Islam, Byzance, Occident, Paris,
1985, s. 79-88.
13-“Scholasticism and Humanism in Classical Islam and the Christian
West” Journal of the American Oriental Society, CIX, New Haven, Ct., 1954, s.
175-182.
II-History and Politics in Eleventh Century Baghdad, Londra, 1991. Bu
eser de yazar n özelllikle hicrî be+inci as r Irak’ ndaki bir k s m +ehirler, siyasî hadiseler ve diWer baz konularla ilgili dokuz makalesinden olu+maktad r. Bu makaleler
+unlard r:
1-“The Diary in Islamic Historiography”, History and Theory, c. 25, no. 2,
Middletown, Ct., 1986, s. 173-185.
2-“Ibn al-Banna – Autograph Diary of an Eleventh-Century Historian of
Baghdad” (tahkik ve tercüme), BSOAS, c. XVII, no. 1-2, 1956, s. 9-31, 239-260;
c. XIX, no. 1-2, 1957, s. 13-48, 281-303, 426-443.
3-“Nouveaux Détails sur l’Affaire d’Ibn ‘Aqîl”, Mélanges Louis Massignon, III, Paris-D maRk, 1957, s. 91-126.
4-“The Topography of Eleventh-Century Baghdad: Materials and Notes”,
Arabica, c. VI, no. 2, 1959, s. 178-197; c. VI, no. 3, 1959, s. 281-309.
5-“Notes on Hilla and the Mazyadids in Medieval Islam”, Journal of the
American Oriental Society, c. 74, 1954, s. 249-262.
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6-“The Sunni Revival”, Islamic Civilization 950-1150 içinde, nRr. D. H.
Richards, Oxford, 1973, s. 155-168.
7-“Les Rapports entre Calife et Sultân à l’Époque Saljûqide”, International Journal of Middle East Studies, c. 6, 1975, s. 228-236.
8-“Authority in the Islamic Community”, La Notion d’autorite au Moyen
Age: Islam, Byzance, Occident içinde, nRr. G. Makdisi ve diUerleri, Paris, 1982, s.
117-126. (Bu makale, Msmet KayaoUlu taraf ndan “Mslam Toplumunda Otorite”
ad yla tercüme edilmiR ve yay nlanm Rt r, bk. Selçuk Üniversitesi -lahiyat
Fakültesi Dergisi, Konya, 1997, say : 7, sy. 109 vd.)
9-“The Marriage of Tughril Beg”, International Journal of Middle Eastern
Studies (IJMES), c. I, no. 3, 1970, s. 259-275.
+C
-Encyclopedia of Islam’daki (new edition) makaleleri: “Ibn ‘Akil” (Ebu’lvefâ); “Ibn al-Bannâ”, III, 730-1; “Madrasa”, 1123-1134 (J. Pedersen ile birlikte);
“al-Dâmaghânî” (Ebû Abdullah Muhammed b. Ali), Supplement (-ng.), s. 191-4.
-New Catholic Encyclopedia’daki maddeleri: “Arabic Language and
Literature”, “Caliph”, “Dhimmî”, “Imâm”, “Law (Islamic)”, “Rhazes (Razes,
al-Râzî)”, “Sultan”.
-“Biographical Notice (of H.A.R. Gibb)”, Arabic and Islamic Studies in
Honor of H. A. B. Gibb, 1965, s. xv-xvii.
-“Ibn Taimiya’s Autograph Manuscript on Istihsan: Materials for the
Study of Islamic Legal Thought”, Arabic and Islamic Studies in Honor of
Hamilton A. R. Gibb içinde, nRr. G. Makdisi, Leiden, 1965, s. 446-479.
-“The Madrasa as a Charitable Trust and the University as a Corporation
in the Middle Ages”, Correspondence d’Orient, no. 11, Actes du Ve Congres
International d’Arabisants et d’Islamisants, Brüksel, 1970, s. 329-337.
-“Madrasa and University in the Middle Ages”, Studia Islamica,
(Memoriae J. Schacht Dedicato), c. XXXII, 1970, s. 255-264.
-“Law and Traditionalism in the Institutions of Learning of Medieval
Islam” Theology and Law in Islam içinde, nRr. O. Harrasowitz, Wiesbaden, 1971,
s. 75-88.
-“The Tanbih of Ibn Taimiya on Dialectic: the Pseudo-'Aqilian Kitab alFarq”, Medieval and Middle Eastern Studies, (A. S. Atiya), 1972, s. 285-294.
-“Sir Hamilton Alexander Roskeen Gibb, January 2, 1895 - October 22,
1971”, Journal of the American Oriental Society, c. 93, 1973, s. 429-431.
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-“The Madrasa in Spain: Some Remarks”, Revue de l’Occident Musulman
et de la Méditerranée, no. 15-16, Extrait des Mélanges le Tourneau, Aix-enProvence, 1973, s. 153-8.
-“Two More Manuscripts of the Book of Penitents”, Orientalia Hispanica
I, 1974, s. 526-530.
-“The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into its
Origins in Law and Theology”, Speculum, c. 49, no. 4, Ekim 1974, s. 640-661.
-“The Hanbali School and Sufism”, Actas IV Congresso de Estudos Arabes
e -slamicos, 1968, (1971), s. 71-84; Humaniora Islamica, II, 1974, s. 61-72 (ayr ca
bk. Boletin de la Asociacion Espanola de Orientalistas, no. 15, 1979, s. 115-126).
-“Interaction between Islam and the West”, L’enseignement en Islam et en
occident au moyen âge içinde, nRr. G. Makdisi, D. Sourdel ve Janine SourdelThomine, Paris, 1977, s. 287-309.
-“Suhba et Riyâsa dans l’Enseignement Médiéval”, Recherches
d’Islamologie: Recueil d’Articles Offert à Georges C. Anawati et Louis Gardet
par Leurs Collegues et Amis, Louvain-Louvain-La Neuve, 1978, s. 207-221.
-“The Significance of The Sunni Schools of Law in Islamic Religious
History”, International Journal of Middle Eastern Studies, c. 10, 1979, s. 1-8.
-“An Islamic Element in the Early Spanish University”, Islam: Past
Influence and Present Challenge içinde, nRr. A. T. Welch, P. Cachia, Edinburgh,
1979, s. 126-137.
-“On the Origins and Development of the College in Islam and the
West”, Islam and the Medieval West: Aspects of Intercultural Relations içinde, nRr.
K. I. Semaan, Albany, 1980, s. 26-49. (Ayr ca bk. Studies in Arab History: the
Antonius Lectures, 1978-87, Londra: Macmillan, in association with St Antony's
College, Oxford and World of Islam Festival Trust, 1990, s. 1-19).
-“Hanbalite Islam”, Studies on Islam içinde, trc. ve nRr. Merlin L. Swartz,
Oxford ve New York, 1981, s. 216-274.
-“Meditations and Sermons of Ibn Aqil in Eleventh- and Early TwelfthCentury Baghdad”, Prédication et Propagande au Moyen Âge: Islam, Byzance,
Occident içinde, nRr. G. Makdisi, D. Sourdel, Janine Sourdel-Thomine, Paris,
1983, s. 149-164.
-“The non-Ash`arite Shafi`ism of Abu Hamid al-Ghazzali”, Revue des
Etudes Islamiques, no. 54, 1986, s. 239-257.
-“Henri Laoust (1905-1983)”, Journal Asiatique, no. 272, 1984, s. 219-222.
-“The College in Medieval Islam”, Logos Islamikos: Studia Islamica in
Honorem Georgii Michaelis Wickens. Papers in Medieval Studies içinde, nRr. R.
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M. ve D. A., Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1984, s. 241257.
-“Soufisme et Hanbalisme dans l'Oeuvre de Massignon”, Centenaire de
Louis Massignon / ez-Zikrâ’l-Mi'eviyye li-Mîlâdi’l-Muste+r k Louis Massignon,
Kahire, 1984, s. 79-85.
-“The Diary in Islamic Historiography: Some Notes”, History and Theory,
c. XXV, 1986, s. 173-185.
-“Magisterium and Academic Freedom in Classical Islam and Medieval
Christianity”, Islamic Law and Jurisprudence (Studies in Honor of Farhat J.
Ziadeh) içinde, nRr. N. Heer, Seattle, 1990, s. 117-133.
-“Ars Dictaminis in Classical Islam and the Christian Latin West”, Revue
des Etudes Islamiques, 55-57 i / 1987-1989, 1992, s. 293-309.
-“Unconventional Education of a Syro-Lebanese American”, Paths to the
Middle East: Ten Scholars Look Back içinde, nRr. T. Naff, Albany: State
University of New York Press, 1993, s. 199-230.
-“Fathers and doctors in Christianity and Islam”, Journal of Turkish
Studies, 18, 1994, s. 179-183.
-“Tabaqât-Biography: Law and Orthodoxy in Classical Islam”, Islamic
Studies (Mslamabad), c. 32, no. 4, 1993, s. 371-396. (Taraf m zdan tercüme edilmiRtir, yukar da ad geçen makale derlemesiyle birlikte yay nlanacakt r). Bu
makaleyle ilgili bir deUerlendirme için bk. C. Melchert, Arabica, c. XLIV, no. 2,
Nisan 1997, s. 308-316.
-“Baghdad, Bologna, and Scholasticism”, Centres of Learning: Learning
and Location in Pre-modern Europe and the Near East içinde, nRr. J. W. Drijvers,
A. A. MacDonald, Leiden, 1995, s. 141-157.
-“Inquiry into the Origins of Humanism”, Humanism, Culture and
Language in the Near East içinde, Indiana, 1997.
-“Religion and Culture in Classical Islam and the Christian West”,
Religion and Culture in Medieval Islam içinde, nRr. R. Hovannasian, G. Sabbagh,
Cambridge, 2000, s. 3-23.
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I. URIEL HEYD’ N HAYATI VE ESERLER
A. HAYATI
Uriel Heyd (Heydt), 26 Temmuz 1913 tarihinde Almanya’n n Köln Rehrinde Yahudi bir ailenin çocuUu olarak dünyaya geldi. Mlk ve orta öUretiminin
ard ndan Köln, Münih, Heidelberg ve Berlin üniversitelerinde beR y l hukuk ve
ekonomi tahsili yapt . Daha ilk gençlik y llar nda Yak n-DoUu araRt rmalar na
ilgi duymaya baRlayan Heyd, ortaöUretim döneminde iken Mbrânice’yi öUrendi
ve Filistin’e göç etmeye karar verdi. Bu durum, Uriel Heyd’in genç bir Yahudi
olarak, kuvvetli bir dinî ve millî duyguya sahip olduUunu göstermektedir. Heyd,
ayr ca üniversitedeki öUrencilik y llar nda, Arapça öUrenmeye baRlad .
Heyd, 1934 y l nda Kudüs’e göçtü ve orada Mbrânî Üniversitesi’nin DoUu
AraRt rmalar Enstitüsü’nde, Almanya’da iken baRlad U Rarkiyat tahsiline devam etti. Bu üniversitede kendilerinden ders ald U kiRiler aras nda G. Weil, L.
A. Mayer ve S. D. Goitein gibi meRhur hocalar bulunmaktad r. Bu hocalardan
Prof. Weil ve Mayer’in teRvikleriyle, 1939-1940 öUrenim y l nda Türkiye’ye geldi
ve Mstanbul Üniversitesi’nde Türk tarihi ve edebiyat hakk nda araRt rmalarda
bulundu.
Heyd, 1940 y l nda Kudüs Radyosunun Türk haberleri yay nlar yla ilgili
bültenlerinin önce tercümanl U na, daha sonra da editörlüUüne atand . 1943
y l nda Kudüs’de Jewish Agency’nin OrtadoUu siyasi Rubesine, 1946 y l nda ise
ayn kurumun Londra Rubesine tayin edildi. Londra’daki bu görevi s ras nda,
daha önceden baRlad U Ziya Gökalp ile ilgili çal Rmas n tamamlad . Londra
Üniversitesi’nin The School of Oriental and African Studies (SOAS) bölümünde, Eski ve Orta Farsça, Eski Türkçe ve Urduca dilleri üzerinde araRt rmalar
1

Gazi Ünv. Çorum Mlahiyat Fakültesi. E-mail: ferhatkoca@yahoo.com
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yapt . SOAS’ n teklifi üzerine, burada öUrencilere, “XIX. Yüzy lda Osmanl
MmparatorluUu” ad yla bir ders verdi.
1948 y l nda Msrail Devleti’nin kurulmas üzerine diplomatik görev alan
Heyd, önce Washington büyükelçiliUinde birinci sekreterlik, daha sonra da Ankara büyükelçiliUinde müsteRarl k yapt .
1951 y l nda diplomatik görevini b rakarak, Kudüs Mbrânî Üniversitesi’nde
ders vermeye baRlayan Heyd, 1959 y l nda Mslâm tarihi profesörü oldu. 1956-63
y llar nda Kudüs Mbrânî Üniversitesi’nin Asya ve Afrika AraRt rmalar Enstitüsü’nün müdürlüUünü yapan Heyd, ölümünden k sa bir süre önce de ayn üniversitenin Müslüman Halklar ve OrtadoUu Tarihi Bölümü’nün baRkanl U na getirildi.
Heyd, hocal U s ras nda üniversitedeki Mslâm, DoUu ve Afrika araRt rmalar n n geliRmesine önemli katk larda bulunarak, pek çok yerli ve yabanc ilim
adam n n dikkatlerini buraya çekti. OrtadoUu, Asya ve Afrika araRt rmalar
yapan Msrail MüsteRrikler Cemiyeti’nin de aktif bir üyesi olan Heyd, ayr ca
Hamizrah Hehadash, Asian and African Studies ve Oriental Notes and Studies
adl dergilerin editörleri aras nda yer ald .
Heyd, 13 May s 1968 tarihinde, mesleUinde çok verimli bir çaUda ve henüz
55 yaR nda iken, Kudüs’te kalp krizinden öldü.2
B. ESERLER
Uriel Heyd’in Mngilizce, Mbranice ve Türkçe gibi çeRitli dillerde yaz lm R
pek çok kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunmaktad r.
A. KitaplarA
1. Dâhir al-‘Umar, the Ruler of Galilee in the l8th Century (Jerusalem:
Rubin Mass, 1942), (Mbranice). Bu kitapta, XVIII. As rda Sayda’daki Osmanl
yönetimine isyan ederek, Kuzey Filistin’in Celîle bölgesinde özerk bir yönetim
kuran, bedevî emîri Zâhir el-Ömer ve onun mücadelesi anlat lmaktad r.
2

Uriel Heyd’in hayat ve eserleri hk.bk. Halil Mnalc k, “Prof. Dr. Uriel Heyd”, TTK Belleten,
XXXIII/129 (Ankara 1969), s. 115-16; “The works of Professor Uriel Heyd”, Asian and African Studies, V (Jerusalem 1969), s. 203-7; Aharon Layish, “Uriel Heyd”s Contribution to the
study of the legal, religious, cultural, and political history of the Ottoman Empire and Modern Turkey”, British Society for Middle Eastern Studies Bulletin, IX/1 (Oxford 1982), s. 35-54;
N. Itzkowitz, “Heyd, Uriel”, Encyclopaedia Judaica, Jarusalem 1972-78, VIII, 448; Jacob M.
Landau, “Heyd, Uriel”, Diyanet Vakf -slâm Ansiklopedisi (D-A), Mstanbul 1998, XVII, 28586; Uriel Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (trc. ve derleme. Ferhat
Koca), Ankara 2002 (Ankara Okulu Yay nlar ), s. 11-44 (neRredenin giriRi); Ferhat Koca
“Osmanl ve Türk Tarihçisi Uriel Heyd ve Osmanl Hukuk Tarihi Üzerine GörüRleri”, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Bat da -slam Çal +malar Sempozyumu, Ankara 2003, Diyanet MRleri
BaRkanl U Yay nlar , s. 401-421.
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2. Foundations of Turkish Nationalism: The Life and Teachings of Ziya
Gökalp (London, Luzac & Harvill Press, 1950). Heyd, doktora tezini temel
alarak haz rlad U bu eserde, modern Türk milliyetçiliUinin merkezî Rahsiyetlerinden Ziya Gökalp ve onun Mslâm ve laiklik konular ndaki görüRlerini incelemektedir. Heyd’in bu kitab , Kadir Günay taraf ndan Türk UlusçuluWunun Temelleri (Mstanbul 1979, 2002), Cemil Meriç taraf ndan Türk MilliyetçiliWinin Temelleri (Mstanbul 1980) ve Adem Yalç n taraf ndan da Türk MilliyetçiliWinin Kökleri (Mstanbul 2001) ad yla olmak üzere üç ayr tercümeye konu olmuRtur.
3. Mahmut Makal, Ha-K fâr Rellan (Bizim Köy = Our Village), Türkçe’den Mbranice’ye tercüme (Tel Aviv; Hakibutz Hameuchad Publishing House,
1951). (Mbranice). Bu eser ile Heyd, Türkiye’deki köy ve k rsal hayat n , Msrail ve
dünyan n diUer bölgelerinde Mbrânice okuyan insanlara tan tmay amaçlam Rt r.
4. The Modern Middle East as a Subject of Research and Academic
Teaching, (An Inaugural Lecture Delivered at the Hebrew University),
(Jerusalem, 1953), 18 s. (Mbranice). Modern OrtadoUu konusunda araRt rma
yapman n Rartlar ve zorluklar n n anlat ld U bir aç l R dersinin metnidir.
5. Language Reform in Modern Turkey, (Oriental Notes and Studies, 5),
(Jerusalem: The Israel Oriental Society, 1954, 116 s.). Türk dil reformuyla ilgili
tart Rmalar anlatan bir eserdir.
6. Ottoman Documents on Palestine 1552-1615: A Study of the Firman
According to the Mühimme Defteri (Oxford: The Clarendon Press, 1960). 15521615 tarihleri aras ndaki Filistin’le ilgili Osmanl belgelerini içeren bu eserde,
Filistin’in tarihi ile dönemin sosyal, ekonomik, dinî, kültürel, askerî Rartlar ve
Osmanl diplomasisi, Mühimme Defterleri’ndeki belgeler R U nda incelenmektedir.
7. Studies in Islamic History and Civilization (editor), (Scripto
Hierosolymitana IX), (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University,
Jerusalem, 1961). Mslâm tarihi ve medeniyeti hakk nda dokuz ayr yazar n makalelerinden meydana gelen bir derlemedir. Bu eser içerisinde, Heyd’in önemli
makalelerinden biri olan, “The Ottoman ‘Ulemâ and Westernization in the
Time of Selim III and Mahmud II” adl çal Rmas bulunmaktad r (s. 63-96). Bu
makale Sami Erdem taraf ndan, “III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Bat l laRma ve Osmanl Ulemâs I-IV” ad yla Türkçe’ye tercüme edilmiRtir (bk. Dergah, VII/80, Mstanbul 1996, s. 18-20; VII/81, 15-16; VII/82, 17-19; VII/83, Mstanbul 1997, s. 17-19).
8. Revival of Islam in Modern Turkey (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew
University, 1968). 28 Mart 1968 tarihinde the Eliahu Elath Chair of History of
the Muslim Peoples (Turkish and Persian Studies) adl kürsünün aç l R nda
verilen bir konferans metnidir. Bu metnin tercümesi için bk. Uriel Heyd, Türk
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Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (trc. Ferhat Koca), Ankara 2002 (Ankara Okulu Yay nlar ), s. 202-220.
9. Studies in Old Ottoman Criminal Law (ed. V. L. Ménage) (Oxford: The
Clarendon Press, 1973). Heyd bu eserinde, Osmanl devletinin özellikle Fâtih
Sultan Mehmed, II. Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde ve XVII.
Yüzy l n ikinci çeyreUinde tatbik edilen ceza kanunlar n incelemiR, ayr ca genel
olarak Osmanl hukuk sistemi, mahkemeler, davalar ve kanunnâmeler hakk nda
genel bilgiler vermiRtir.
AA. Makaleleri
1. “Islam in Modern Turkey”, Journal of the Royal Central Asian Society,
34 (July-October 1947), s. 299-308. Bu makalenin tercümesi için bk. Uriel
Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (trc. Ferhat Koca), s. 189202.
2. “Zia Gökalp, the Ideologist of Turkish Nationalism”, Hamizrah
Hehadash (Jerusalem), 2 (1950/51), No. 2, s. 108-17 (Mbranice).
3. “The Jews of Palestine at the End of the Seventeenth Century,
according to Turkish Registers of the Poll-Tax”, Yerushalayim, 4 (1951/52), s.
173-84 (Mbranice).
4. “The Jewish Communities of Istanbul in the Seventeenth Century”,
Oriens (Leiden), 6 (1953), No. 2, s. 299-314. Bu makalenin tercümesi için bk.
Uriel Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (trc. Ferhat Koca),
s. 171-188.
5. “Language Reform in Modern Turkey”, Middle Eastern Affairs, 4,
(1953), No. 12, s. 402-9. Bu makalenin tercümesi için bk. Uriel Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (trc. Ferhat Koca), s. 235-242.
6. “Turkish Documents on the Jews of Safed in the Seventeenth
Century”, Yerushalayim, 1954/55, s. 128-35 (Mbranice).
7. “Observations on the Religious-Cultural Situation in Iran”, Hamizrah
Hehadash (Jerusale n), 6 (1954/55), No. 1, s. 7-l5 (Mbranice).
8. “Common Problems of the Revival of the Turkish and Hebrew
Languages” Leshonenu La’am, 6 (1955), No. 6, s. 9-15; No. 8-9, s. 14-19 (Mbranice).
9. “A Turkish Description of the Coast of Palestine in the Early Sixteenth
Century”, Israel Exploration Journal (Jerusalem), 6 (1956), No. 4, s. 20l-l6,
Plates 29-30.
10. “A Turkish Document on Shabetay Tzvi”, Tarbitz, 25 (1956), No.3, s.
337-9. Bu makalenin tercümesi için bk. “Sebetay Sevi Mle Mlgili Bir Osmanl Bel-
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gesi” (trc. Cengiz OiRman), Tarih ve Toplum, c. XXXVIII, sy. 223, Temmuz
2002, s. 7-10.
11. “The Mühimme Defteri (Register of Decrees): a Major Source for the
Study of Ottoman Administration”, Aktendes 24 Internationalen OrientalistenKongresses, München, 1957 (Wiesbaden, 1959), s. 389-91. Bu tebliUin tercümesi
için bk. Uriel Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (trc. Ferhat
Koca), s. 167-169.
12. “Cultural Problems in Contemporary Turkey”, Hemizrah Hehadash
(Jerusalem), c. 10 (1960), No. 1-2, s. 7-15 (Mbranice).
13. “Cultural Problems of Modern Turkey”, New Outlook (Tel-Aviv), 3
(1960), No. 8, s. 13-23. Bu makalenin tercümesi için bk. Uriel Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler (trc. Ferhat Koca), s. 221-234.
14. “Ritual Murder Accusations in Fifteenth-and Sixteenth-century
Turkey”, Sefunoth, 5 (1960/61), s. l37-49 (Mbranice).
15. “Oriental Studies at the Hebrew University”, Hamizrah Hehadash
(Jerusalem), 11 (1961), No. 1-2, s. 1-6 (Mbranice).
16. “The Gulf of Aqaba Crisis in the Year 1906”, Elath (Israel
Exploration Society, Jerusalem), 1962/63, s. 194-206 (Mbranice).
17. “An Unknown Turkish Treatise by a Jewish Physician under Süleyman the Magnificent”, Eretz-Israel, Israel Exploration Society (Jerusalem), 7
(1963) (L. A. Mayer Memorial Volume), s. 48-53.
18. “Moses Hamon, Chief Jewish Physician to Sultan Suleyman the
Magnificent”, Oriens (Leiden), 16 (1963), s. l52-70.
19. Turkish Documents on the Rebuilding of Tiberias in the Sixteenth
Century”, Sefunoth, 10 (1965/66), s. 195-210 (Mbranice).
20. “Kânûn and Shari’a in Old Ottoman Criminal Justice”, Proceedings of
the Israel Academy of Science and Humanities (Jerusalem), 3 (1967), No. 1, s. 1l8. Ayn makalenin Mbrânice’si için bk. Ayn eser, 3 (1968), No. 2, s. 14-26. Bu
makalenin Türkçe tercümesi için bk. “Eski Osmanl Hukukunda Kanun ve Oeriat” (Selâhaddin EroUlu), Ankara Üniversitesi -lâhiyat Fakültesi Dergisi, XVII,
633-52.
21. “Osmanl tarihi için Mbranice kaynaklar” (Hebrew Sources for
Ottoman History), VI Türk Tarih Kongresi, (Türk Tarih Kurumu Yay nlar ndan
IX seri, no. 6) (Ankara, 1967), s. 295-303.
22. “Jerusalem under the Mamluks and the Turks”, Jerusalem Through the
Ages (Twenty-Fifth Annual Meeting of the Israel Exploration Society)
(Jerusalem, 1968), s. 193-202 (Mbranice).
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23. “Historical Consciousness of the Turks - A Modern Muslim People’s
Search for its Identity”, Awareness of the Past in the Consciousness of the Nations
and of the Jewish People (Lectures Delivered at the Thirteenth Convention of
the Historical Society of Israel, December 1967), (Jerusalem, 1969), s. 110-23
(Mbranice).
24. “Some Aspects of the Ottoman fetva”, Bulletin of the School of
Orieatal and African Studies, 32/1 (1969), s. 35-56. Bu makalenin Türkçe tercümesi için bk. “Osmanl ’da Fetva Müessesesinin Baz Tezâhürleri” (Fethi Gedikli), Hukuk Ara+t rmalar , IX/1-3, Mstanbul 1995, s. 287-317.
25. “The Later Ottoman Empire in Rumelia and Anatolia”, The
Cambridge History of -slam (ed. P. M. Holt), Cambridge: Cambridge University
Press, 1970, s. 354-73. Bu makale Kamil YaRaroUlu taraf ndan “Rumeli ve Anadolu’da Son Osmanl Hakimiyeti” ad yla tercüme edilmiRtir. Bk. Uriel Heyd,
Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler, s. 137-156.
26. “The Ottoman Fetva”, Proceedings of the Twenty-Seventh International
Congress of Orientalists, Ann Arbor, Michigan, 1967 (Wiesbaden, 1971), s. 2l7-18.
Ayr ca, Heyd’in The Encyclopaedia of Islam’da (New Edition) “Bâb-i
Humâyûn” (I, 836-7), “Buyuruldu” (I, 1357), “Djza”, II. -Ottoman Penal Law
(II, 318-19), “Djurm” (II, 604), “Farman”, II.- Ottoman Empire (II, 804-5),
“Hamon” (III, 147), “Ilmiyye” (E. Kuran ile birlikte), (III, 1152-4); The Hebrew
Encyclopaedia’da ise “Ankara” (IV, 662), “Bayazîd I, II” (VII, 51l-13), “Bâqî”
(VII, 515), “Bayar, Celal” (VIII, 512), “Gazi” (X, l88), “Jâmî” (X, 201) ve
“Dâhir al-Umar” (XI, 765) adl maddeleri bulunmaktad r.
II. TÜRK HUKUK VE KÜLTÜR TAR H ÜZER NE GÖRÜQLER
Uriel Heyd, yukar da belirtilen eserlerinin isimlerinden de anlaR lacaU
üzere, Osmanl ve Türk tarihi, Osmanl hukuk kurumlar , kanun ve Rerîat, Osmanl ceza hukuku ve tatbikat , Osmanl diplomasisi, Osmanl lar dönemi Filistin ve Yahudilerin tarihi, Mslâm dünyas n n ve özellikle Osmanl MmparatorluUu
ve modern Türkiye’nin Bat l laRma ve modernizasyon süreci ve ulemân n bu
sürece iliRkin tav r ve yaklaR mlar , Türk dil reformu ve bu reforma karR tepkiler... gibi, haklar nda deUerlendirme yapabilmek için geniR ve uzun çal Rmalar
yapmay gerektiren pek çok konuyla ilgilenmiRtir.
Heyd’in Osmanl hukuk sistemi hakk ndaki araRt rmalar nda ulaRt U fikirlerin genel çerçevesi, onun “Kânûn and Shari’a in Old Ottoman Criminal
Justice” adl makalesinde çizilmektedir. O, bu makalesinde Oer’î Ceza Hukukunun, Mslâm ülkelerinde çok fazla tatbikî öneme sahip olmad U n ileri sürerek
bunun sebeplerini; Reriat n maddî hukukunun oldukça yetersiz bulunmas , belirlenmiR cezalar n s n rl birtak m suçlar için vazedilmiR olmas ve pek çok suçtan
bahsedilmemiR olmas Reklinde sayar. Ayr ca o, Rer’î hukukta delil ve ispat ku-
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rallar n n da son derece s n rl olduUunu, bu sebeple de birçok suçun yeterince
cezaland r lmad U n ileri sürer.3
Osmanl Ceza Hukuku’nun kaynaU meselesinin henüz bütünüyle ayd nl Ua kavuRturulamad U n iddia eden Heyd, Bizans hukuku ile XIV. Yüzy l ortalar nda S rp Kral Stephan Dusan’ n Kânunnâmesinin baz Osmanl mâlî ve feodal kanunlar na aksettirilmiR olabileceUini, ancak, çeRitli sebeplerle, para cezalar d R nda, bu iktibaslar n Osmanl ceza hukukuna hat r say l r ölçüde tesir
etmediUini belirtir. Buna karR l k Heyd, Osmanl ceza kanunu kaynaklar n n,
önceki Türk geleneklerine kadar gitmesini, yaz l lâik hukukun genel kavramlar n n ise, MoUol MmparatorluUu hukuku ile onu takip eden Güney Mran, Irak ve
DoUu Anadolu’daki ülkelerin hukukuna uzanmas n daha çok ihtimal dahilinde
görür.4
Osmanl Hükümetinin, ehl-i örf ad verilen icra organlar n n, tabiî hukuk
ve hakkâniyete fazla güvenmiR görünmediklerine iRaret eden Heyd, bu sebeple
de kad lar n mahkemelerde laik hukuk kurallar n tatbik etmelerinin istendiUini
ileri sürer.5
Osmanl sultanlar n n, özellikle hakk nda geçmiR devir fukahâs n n ihtilaf
ettiUi konularda, kad lar n hangi dinî hukuku tatbik etmeleri gerektiUine karar
verecek kadar yasama alan na müdahelede ileri gittiklerini belirten Uriel Heyd,
bu aç dan, Ebüssuûd Efendi gibi en kudretli bir Reyhülislâm n bile, kendi hukukî görüRlerinin mahkemelerde tatbik edilmesini istediUinde, bunlar sultana
takdim ederek, ondan kad lar na ve ilgili devlet erkan na uygun emirler ç karmas n talep etmek zorunda kald U n söyler ve bu durumu da Reyhülislâmlar n
otoritesinin, bazen zannedildiUinden daha da s n rl olduUu, hatta genel kanaatin aksine, kanunlar n yürürlüUe girmesi için Reyhülislâm n tasvibine ihtiyaç
duyulmad U , esasen kanunlar n tek hukukî dayanaU n n da saray fermanlar nda
ifade edilen sultan n iradesi olduUu konular ndaki görüRlerine delil olarak gösterir ve sonuç olarak Osmanl lar’da kanun ya da kânunnâmelerin önceden tasvipleri al nmak üzere Reyhülislâma takdim edildikleri hususunda herhangi bir
delil bulunmad U n ileri sürer. Ou kadar var ki, baz kanunlar n ç kar l R n müteakip ve hatta birçok durumlarda, uzun bir müddet sonra, Reyhülislâm veya
diUer bir müftî bunlar n meRruiyetini bir fetva ile teyid ediyordu.6
Heyd’e göre, Osmanl larda kanun ve Reriat iliRkisi konusunda en çok hata
yap lan nokta, kanunun ilk bak Rta, Reriata nazaran daha müRfik ve daha yumuRak görülmesidir. Halbuki bu, büyük bir yan lg d r. Osmanl ceza kanunnâmelerinin, Mslâm hukukunda emredilen recim ve el kesme gibi baz hudud cezalar 3

Uriel Heyd, “Eski Osmanl Ceza Hukukunda Kanun ve Oeriat” (trc. Selâhaddin EroUlu),
Ankara Üniversitesi -lâhiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, s. 633.
4
Uriel Heyd, a.g.m., s. 639.
5
Uriel Heyd, a.g.m., s. 640.
6
Uriel Heyd, a.g.m., s. 641-642.
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n n tatbikini s n rland rma temayülü içerisinde bulunmas n n, bu yan lg ya sebep
olduUuna iRaret eden Heyd, gerçekte ise, Osmanl kanun ve kanunnâmelerinin
san klar cezaya çarpt rmaya daha meyyâl olduUunu, bu kanunlarda, hadler
d R ndaki pek çok suç için ve deUiRik durumlarda, Reriatta belirlenmiR cezalardan daha Riddetli cezalar verildiUini söyler. Ona göre, Osmanl kanunlar n n suç
ve cezaya karR tak nd U aslî tav r, dinî hukukun tavr ndan çok farkl d r. Suçlar n dar bir çerçevede tan mlanmas , k sa süreli zamanaR mlar , kesin ispat halleri, suçlunun ikrah alt nda hareket etmiR olabileceUi ve aktif piRmanl U n n dikkate al nmas , Rahitlikten rücü’ hakk n n kabulü ve benzeri birçok durumlarda,
Reriat, zor karar verme temayülü içerisindedir. Halbuki kanun, tam bunun aksi
bir tutum sergiler. Maznun hakk nda hükme var p, onu cezaland rmak için her
Reyi yapar. Hatta, önceki devirlerdeki mezâlim ve Rurta mahkemelerinde olduUu
gibi kanun, Reriat n kabul etmediUi veya yetersiz gördüUü delilleri bile kabul
eder.7
Heyd, Osmanl larda ancak 1839 Gülhâne Hatt- Oerîfi’nin ç kar lmas yla
Sultanlar n her vatandaR n hayat n , mülkiyetini ve Rerefini resmen tan d klar n ,
1851 ve özellikle 1958 tarihli ceza kanunnâmelerinin ise, büyük ölçüde Bat l
ceza hukuku kavramlar n yans tt U n söyler. Ne var ki, bütün bu kanunnâmeler, hatta Tanzimat devrinin bütün modern yasama faaliyetleri bile, esas olarak,
uzun zamand r süregelen laik Devlet Kanunu ç karma geleneUinin bir devam d r ve “kanun” ad verilen bu hukuk sistemi, Osmanl sultanlar n n büyük baRar lar ndan birini teRkil eder.8
Uriel Heyd, “Kânûn and Shari’a in Old Ottoman Criminal Justice” adl
meRhur makalesinden sonra, Osmanl hukuk sistemi ve özellikle ceza hukukuyla
ilgili araRt rmalar na devam etmiR ve geniR kaynaklara, Osmanl ferman, sicil ve
arRiv malzemeleri gibi pek çok tarihi belgeye dayanan Studies in Old Ottoman
Criminal Law adl kitab n kaleme alm Rt r.
Bu eserin sonuç k sm nda Uriel Heyd’in ileri sürdüUü Ru görüRler, onun
Osmanl ceza hukuku hakk ndaki düRüncelerini özetler niteliktedir:
“Türkçe meRhur bir söze göre, +erî’atin kesdiWi parmak ac maz, ‘+erîat taraf ndan kesilen bir parmak ac hissetmez’, yani salt cezaya k z lmaz. Bu duygu
Osmanl yetkilileri taraf ndan +erîatla uyum içerisinde verilen ceza ile s n rland r lm R olmamal d r. On dokuzuncu asr n birinci yar s n n Avrupal gözlemcileri
Osmanl lar aras nda çeRitli cezalar n haysiyet k r c olarak kabul edilmediUini ve
cezâen suçlunun bilerek kanunlara karR gelmekten daha ziyade merhamete
konu olduUunu ileri sürerler. Bir cinayetin cezas n n ödenmesinden sonra, hiçbir zaman suçlunun veya onun ailesinin Rerefine yap Rm R kalan ahlâkî kusur
yoktur; hatta söylendiUine göre, cezâen idam edilmiR birinin oUlu, babas ndan
dolay mahcubiyet duymaz. Gerçekten H ristiyan mezarl klar ndaki baz mezar
7
8

Uriel Heyd, a.g.m., s. 644.
Uriel Heyd, a.g.m., s. 651-52.
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taRlar , orada gömülü Rahs n kaderini, as larak idam edilmiR veya baR kesilmiR
bir adam n taRa kaz nm R figürü ile göstermiRtir. Bu davran R suçsuz olan suçludan ay rmaks z n, halk n Allah’ n iradesine teslimiyeti, takdîr- ilâhî hakk ndaki
kaderci inançlar , ve eski karanl k bir çaU n rastgele kök salan despotizmine
itaatlar ile aç klanm Rt r. Oayet bu yorum doUru ise, galiba o, oldukça erken
dönemler için geçerli olur.
On alt nc , on yedinci ve on sekizinci yüzy llarda Avrupal gözlemciler
Osmanl ceza adaleti idaresinin h z , etkisi ve hatta âdil oluRu ile etkilenmiRler
idi. Onlar n görüRüne Uöre, Osmanl ceza adaleti idaresi lehde bir Rekilde, Avrupa’daki uzun-samimi bir Rekilde konuRturulan ve çok pahal olan davalar ve
mahkemelerle k yaslanm Rt r. Onlar Osmanl mahkemelerinde bir olay n genellikle tek bir celsede görülmesini RaRk nl kla not etmiRlerdir; orada gereksiz yere
prosedürü uzatan avukatlar yok ve temyizler nisbeten nâdirdir. Sürat ve yeterli
polis metotlar ve bütün köy veya mahalle halk n n orada iRlenmiR herhangi bir
cinayet hakk ndaki kolektif sorumluluUuyla birlikte, s kl kla verilen Riddetli ceza, Avrupal gözlemcilerin gözünde, RaR lacak derecede cinayet oran n n özellikle Rehirlerde düRük olmas n n ana sebepleridir.
Ne olursa olsun, Osmanl ceza adaletinin olumsuz yönleri, gözden kaç r lmam Rt r. Onda hayata, kol-bacaUa, mal-mülke ve ferdî Reref ve haysiyete
cüz’î bir deUer verilmiRtir. Ceza s kl kla acele, keyfî ve haddinden fazla zâlimâne
olmuRtur. Oüphe delil olarak s kça ihmal edilmiRtir.”9
Öte yandan Uriel Heyd, “III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Bat l laRma ve Osmanl Ulemâs ” adl makalesinde ise, ulemân n yaln zca Sultanlar
ve onlar n dan Rmanlar nca giriRilen yenilikleri desteklemekle yetinmediklerini,
baz âlimlerin Avrupaî çizgideki reformlar n haz rlanmas , teklif edilmesi ve
benimsenmesi sürecinde bizzat yer ald klar n anlat r ve bu faaliyetlere kat lan
âlimlere örnek olarak Tatarc k Abdullah, Molla Keçecizâde Mehmed Mzzet ve
Mehmed Es’ad Efendi gibi yenilikçi bilginlerin adlar n sayar. Ne var ki, III.
Selim ve II. Mahmud’un Bat l laRmac reformlar n destekleyen ulemân n tavr n n tabiî olarak bütün bilginlerin tipik tavr olmad U na iRaret eden Uriel Heyd,
alt tabakadaki birçok ulemân n ise, Avrupaî yeniliklere karR müfrit düRmanl klar n sürdürdüklerini ileri sürer.
Heyd’e göre, ulemân n III. Selim ve II. Mahmud’un Bat l laRmac reformlar na verdiUi destek, onlar n yönetici s n fla bütünleRmiR olmalar ve güçlü Mslâmî karakterini hâlâ muhafaza eden Osmanl MmparatorluUu yönetimindeki
aktif kat l mlar R U nda anlaR labilir. Ancak, bütün bunlara raUmen, söz konusu
dönemde, ulemân n, bizzat kendileri taraf ndan desteklenen Bat l laRmac reformlar n, sonuçta Osmanl devlet ve toplumunun Mslâmî karakterini yok edece-

9

Uriel Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law (ed. V. L. Ménage), Oxford: The Clarendon Press, 1973, s. 312-313.
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Uini kavramakta yeteri kadar uzakgörüRlü olamamalar ise RaR lacak bir durumdur.10
Uriel Heyd, “Islam in Modern Turkey” adl makalesinde ise, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluRundan makalenin yaz ld U 1947 y l na kadar geçen
sürede, Mslâm’ n modern Türkiye’deki serüvenini, kay p ve kazan mlar n anlat r.
Mslâm’ n bugünkü Türkiye’de resmî bir din olarak konumunu kaybettiUini
ve güçlü kurumlar n n kapat ld U n ; dinin, eUitim gibi, bir Devlet fonksiyonu
haline getirildiUini söyleyen Uriel Heyd, Türkiye’de dinin son dönemlerdeki
yeniden canlan R nda, d R faktörler yan nda iç faktörlerin de etkin olduUunu
belirterek, maddî ve manevî alanlarda yaRanan h zl bat l laRman n, Türkiye’de
derin bir sosyal ve ahlâkî krize sebep olduUunu ve bugün dünyan n pek çok ülkesinde olduUu gibi Türkiye’de de milliyetçiliUin, karR karR ya bulunulan bütün
iç problemleri yaln z baR na çözme gücüne sahip bulunmad U na iRaret eder. Bu
geliRmeler çerçevesinde Heyd, Türkiye’de daha büyük bir demokratik hürriyet
döneminin baRlamas yla, Mslâm’ n, bu eski iktidar merkezinde, kaybettiUi baz
mevzileri yeniden elde edebileceUi öngörüsünde bulunur.11

10

Heyd’in modernleRmeye karR Osmanl ulemâs n n tavr yla ilgili burada verilen görüRleri
için bk. Uriel Heyd, “III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Bat l laRma ve Osmanl
Ulemâs I” (trc. Sami Erdem), Dergah, VII/80, Mstanbul 1996, s. 18-20; VII/81, s. 15-16;
VII/83, Mstanbul 1997, s. 17-19.
11
Uriel Heyd, “Islam in Modern Turkey”, Journal of the Royal Central Asian Society, vol.
XXXIV/3-4, July-October, 1947, s. 299-308.
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JOHN WANSBROUGH VE AHKÂM TEFS R
Y. Doç. Dr. smail Albayrak1
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Bu makalede genelde Mslâm, özelde ise Kur’ân araRt rmalar konusunda
radikal yaklaR mlar yla tan nan John Wansbrough’n n ahkâm tefsiriyle ilgili
görüRleri üzerinde durulacakt r. Söz konusu alan hakk ndaki düRüncelerinden
önce Wansbrough’n n hayat , ilmi kiRiliUi, temel eserleri ile birlikte genel olarak
tefsir kitâbiyât hakk ndaki yaklaR mlar özetlenecektir.
2

3

E

John Wansbrough 19 Oubat 1928 y l nda Illinois/ABD da doUdu. Harvard
da Sâmî dilleri üzerinde tahsilini gördü. Askerlik sonras Ekim 1957 de doktora
öUrencisi olarak Londra Üniversitesi Tarih bölümüne intisap etti. 1960’da akademisyen olarak ayn bölümde görev yapmaya baRlad . Doktora eUitiminin bir
parças olan tarih derslerini Avusturyal Prof. Paul Wittek’ten alm Rt r.
Wansbrough’n n erken dönemde baRlayan OrtadoUu tarihiyle ilgili çal Rmalar
bölümde uzun süredir yoUunlaRt U Arap dili öUrenimiyle daha da kuvvetlenmiRtir. Osmanl ve Memlûk tarihi çal Ran Wansbrough 1967 y l nda Tarih bölümünü b rakarak Yak ndoUu AraRt rmalar bölümüne Arapça öUretim üyesi olarak
atanm R, uzun süredir ilgi duyduUu I. Goldziher ve J. Schacht gibi yazarlar n
etkisiyle o da ilk dönem Mslâm araRt rmalar üzerinde yoUunlaRmaya baRlam Rt r.
1

Sakarya Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi albayrak@sakarya.edu.tr
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1975’de doçent, 1984’de profesör olan Wansbrough Sâmî Dilleri bölümünde
baRkanl k ve dekanl k da yapm Rt r. 1994 y l nda emekliye ayr lan Wansrough
erken dönem Mslâm tarihiyle ilgili radikal yaklaR m nedeniyle tehdit edildiUi
gerekçesiyle Fransa’ya yerleRmiR ve 74 yaR nda yakaland U kanser sonucu 10
Haziran 2002 de ölmüRtür.
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1. John Wansbrough, Qur’anic Studies: sources and methods of scriptural
interpretation, Oxford: Oxford University Press 1977
2. John Wansbrough, Sectarian Milieu: content and composition of Islamic
salvation history, Oxford: Oxford University Press 1978
3. John Wansbrough, Lingua Franca in the Mediterranean, London: Curzon
Press 1996
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1. ‘A Mamluk Letter of 877/1473’, BSOAS, 24 (1961), 200-213.
2. ‘A Moroccan Amîr’s Commercial Treaty with Venice of the Year 913/1508’,
BSOAS, 25 (1962), 449-471.
3. ‘A Mamluk Ambassador to Venice in 913/1507’, BSOAS, 26 (1963), 503530.
4. ‘Venice and Florance in the Mamluk Commercial Priviliges’, BSOAS, 28
(1965), 483-523.
5. ‘A Mamluk Commercial Treaty Concluded with the Republic of Florance,
894/1489’, (ed) S.M. Stern, Documents from Islamic Chanceries, Oxford:
Oxford University Pres, 1965, 217-222.
6. ‘A Judaeo-Arabic Document from Sicily’, BSOAS, 31 (1967), 305-313.
7. ‘Arabic Rhetoric and Qur’anic Exegesis’, BSOAS, 31 (1968), 469-485
8. ‘The Decolonization of North African History’, Journal of African History, 9
(1968), 643-650.
9. ‘Theme, Convention and Prosody in the Vernacular Poetry of North
Africa’, BSOAS, 32 (1969), 477-495.
10. ‘On Recomposing the Islamic History of North Africa’, Journal of the Royal
Asiatic Society, 1969, 161-170.
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11. ‘Majaz al-Qur’an: Periphrastic Exegesis’, BSOAS, 33 (1970), 247-266.
12. ‘The Safe Conduct in Muslim Chancery Practice’, BSOAS, 34 (1971), 20-25.
13. ‘A Note on Arabic Rehtoric’, Lebende Antike: Symposion für Rudolf Sühnel,
Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1967, 55-63.
14. ‘Let Not the Lord Speak’, Encounter, 54 (1980), 3-7.
15. ‘Hebrew Verse: Scansion and Parallax’, BSOAS, 45 (1982), 5-13.
16. ‘Hebrew Verse: Apostraphe and Epanalepsis’, BSOAS, 45 (1982), 425-433.
17. ‘Metra Ugaritica: Pro et Contra’, BSOAS, 46 (1983), 221-234.
18. ‘Rhetorica Semitica’, BSOAS, 46 (1983), 46 (1983), 531-533.
19. ‘Diplomatica Siciliana’, BSOAS, 47 (1984), 10-21.
20. ‘Gentilies and Appellatives: Notes on Ahabis Quraysh’, BSOAS, 49 (1986)
203-210.
21. ‘Scrolls and Scribes’, (ed) G.R. Hawting, Sacred Writings in Oriental and
African Religions, London: SOAS External Services Division, 1986, 5-6.
22. ‘Ugaritic in Chancery Practice’, (ed.) Klaas R. Veenhof, Cuneiform
Archives and Libraries: Papers Read at the 30th Recontre Assyriologique
Internationale, Leiden, 4-8 July 1983, Mstanbul: Nederlands HistorischArchaeologisch Institut, 1986, 205-9.
23. ‘Res ipsa Loquitur: History and Mimesis’, Jerusalem: The Israel Academy of
Sciences and Humanities, 1987 sayfa numaralar
24. Paul Wittek and Richard Hakluyt: a Tale of Two Empires’, The Journal of
Otoman Studies, 7-8 (1988), 55-70.
25. ‘Sie enim Est Traditum’, BSOAS, 51 (1988), 203-213.
26. ‘Ugarit: a Bronze Age Hansa?’ (ed) K.R. Haellquist, Asian Trade Routes,
Continental and Maritime, London: Curzon Pres 1991, 21-26.
27. ‘Africa and the Arab Geographers’, (ed) D. Dalby, Language and History in
Africa, London: Frank Cass 1970, 89-101.
Ayr ca bat l lar taraf ndan haz rlanan Mslâm Ansiklopedisinin ikinci bask s için deUiRik maddeler ve say lar yüz elliye varan da kitap tan t m ya da eleRtirel tan t m kaleme alm Rt r.
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Wansbrough, elimizdeki Kur’ân’ n son Reklini ald U tarihin en erken hicrî
ikinci asr n sonu olduUunu kabul etmekte ve Müslümanlar n Hz. Osman döne-
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minde Kur’ân’ n toplanmas ve çoUalt lmas ile ilgili verdikleri bilgileri sonraki
dönemlerin bir kurgusu olarak görmektedir. Wansbrough, Mushaf’ n içeriUinin
daha önce de deUiRik Rekillerde varolduUunu kabul etmekle birlikte bütün Müslümanlar n fikir birliUine vard klar resmi Mushaf’ n toplanmas n n hicri ikinci
asr n
sonlar ndan
önce
mümkün
olamayacaU n
söylemektedir.2
Wansbrough’n n dönüm noktas olarak kabul ettiUi 200H./800M. y llar , hicrî
ikinci asr n sonu ayn zamanda Müslümanlar n deUiRik konularda fikir birliUine
(konsensüse) vard klar dönemin baR na tekabül etmektedir.3 Bu da
Wansbrough’ya göre, Müslümanlar n siyasî gücü ellerine geçirdikleri hicrî ikinci
asr n sonlar na rastlamaktad r.
Wansbrough, sadece Kur’ân’ Hz. Peygamber’den ay rmakla kalm yor,
ayn zamanda Müslümanlar n istisnas z Kur’ân’ n indiUi bölge olarak kabul ettiUi m nt kay da Kur’ân’dan ay rmaktad r. K saca, Wansbrough’ya göre Kur’ân,
7. yüzy l Hicaz bölgesinin deUil; hem sosyal hem kültürel hem de dînî yönden
bereketli topraklara sahip olan Mezapotamya bölgesinin bir ürünüdür.4
Wansbrough bu bölgeyi the sectarian milieu olarak adland rmaktad r. Verilen
ismin de çaUr Rt rd U gibi sectarian milieu Müslümanlar n hem dinî hem kültürel
hem de polemik konularda ak l almaz yar Rlara girdiUi karR t (Yahudi ve H ristiyan) kültürlerin yaRad U bölgeleri anlatmaktad r. Wansbrough’ya göre, Müslümanlar n ayr cal kl kimliklerini ortaya koyduklar bu bölge, çok az say da Yahudi ve H ristiyan’ n yaRad U Mekke veya Medine olamaz. Buras özellikle Yahudi geleneUini sürdürmeye çal Ran aktif Yahudi alimlerinin (elitlerinin) yaRad U Abbâsilerin kontrolündeki Irak ve Suriye’dir.5
2

3

* # )

Wansbrough geleneksel Mslâm kaynaklar na güvenmemektedir.6 Ona göre
bu kaynaklar edebî literatürdür, bu nedenle bunlar n incelenmesi tarihî eleRtiriden ziyade edebî (literary) yaklaR m zorunlu k lmaktad r. Özellikle Alman ilim
adamlar n n Eski ve Yeni Ahit çal Rmalar nda geliRtirdikleri bu metotlar, k saca,
bütünü oluRturan pasajlar n nas l yap land U n ve bütünle olan iliRkilerini incelemektedir. Sözgelimi, form kritik metodu, ‘ne’ söylendiUini (içerik), ‘nas l’ söylendiUini (biçim) ve ‘hangi durum’da söylendiUini (sitz im leben) araRt r rken,
ayn zamanda bu üçlü aras ndaki iliRkiyi ortaya ç karmaya çal Rmaktad r. Re2

Wansbrough, Qur’anic Studies: sources and methods of scriptural interpretation, Oxford:
Oxford University Press 1977, 44
3
Wansbrough, a.g.e., 1977, 52: Charles J. Adam, ‘Reflections on the Work of John Wansbrough,’ in Herbert Berg (ed.), Islamic Origins Reconsidered: John Wansbrough and the Study
of Early Islam, Berlin-New York: Mouton de Gruyter 1997, 82
4
Wansbrough, a.g.e., 1977, 47-50
55
GeniR bilgi için bkz. ii. Msmail Albayrak, ‘John Wansbrough’nun Kur’ân Tarihi Teorisi ve
Bat ’da DoUurduUu Tart Rmalar.’ -slâmiyât, 4 (2001) 163-180.
6
Adam, a.g.e., 79
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daksiyon eleRtiri ise, yaz l metnin ne gibi safhalardan geçtiUini ve son Reklini
nas l ald U n , baRka bir ifadeyle, editörlük aRamas n incelemektedir. Bu metotlar n geçerliliUini kabul eden Wansbrough, araRt rmalar na geleneksel Mslâm
kaynaklar n n verdiUi bilgileri göz ard ederek Kur’ân’ n bizzat kendisinden
baRlamaktad r.
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Wansbrough yaz l tefsirlerin ortaya ç k R n beR ana kategoride incelemektedir: haggadic (anlat m), Halakhic (f khî), masoretic (dilsel), rhetorical
(‘icâz) ve allegorical (iRârî). Bu s n fland rma bir yandan yaz lan tefsirler aras ndaki farklar gösterirken öte yandan da tefsir literatürünün tarihi (kronolojik)
geliRimini özetlemektedir. Wansbrough’n n bu kategorisi, incelemiR olduUu
Taberî öncesi tefsirlerde görmüR olduUu fonksiyon ve onlar n içerdiUi tarza dayanmaktad r. Wansbrough’ya göre haggadic tefsirlerin genel özellikleri s k s k
Hz. Peygamber’den rivâyette bulunmalar , Kur’ân’da müphem b rak lm R bir
Rahs n ya da yerin tayini ve k sa k sa anekdotlarla âyetlerin aç l m n n saUlanmas d r. Wansbrough, bu tür tefsirlerin ortaya ç kt U ortam (sitz im leben) ise genel vaazlar, k ssalar, ya da insanlar hem bilgilendirmek hem de merak gidermek tarz ndaki söyleRiler olarak belirlemektedir
Mkinci kategoriyi biraz sonra geniR bir Rekilde ele alacaU m z hukûkî âyetlerin aU rl kla iRlendiUi Halakhic tefsirler oluRturmaktad r. Üçüncü kategoride
ise Kur’ân’ n diliyle ilgili yaz lan tefsirler vard r. Kur’ân’da geçen kelimelerin
anlam , gramer, k raâtler ve Arap Riirinden yararlan larak yap lan aç klamalard r. Ferrâ’n n Meâni’l-Kur’ân’ , Ebû Ubeyd’in Fedâi’l-Kur’ân’ ve Mukâtil’in
Vüjûh ve Nezâir’i bu kategorinin tefsir örneklerindendir. Bu eserlerde Kur’ân’ n
tedrici oluRumunu gösteren önemli ipuçlar n n varl U na inanan Wansbrough,
Kur’ân’ n iki kapak aras nda toplan p otoritesinin kabul edilmesinden önce hiç
kimsenin Kur’ân’ geniR çapl bir linguistik analize tabi tutmayacaU n söylemektedir. Ayn Rekilde Arap dili grameri geliRmeden de hiç kimsenin Kur’ân’ dil
yönünden incelemeyeceUini belirtmektedir.7 Özellikle çok say daki kapal kelimelerin aç klanmas nda rivâyetlerine baRvurulan Mbn Abbâs’ Kur’ân’ n diliyle
Arap dilini ayn çizgiye getirmek için otoritesine s U n lan bir figür olarak görmektedir. Mbn Abbâs’ n Riirle istiRhâd n ise, Kur’ân’n n varolduUuna inan lan
Hicâzî geçmiRini vurgulamak için yap ld U n savunmaktad r.8 Dolay s yla, Mbn
Abbâs’a atfedilen eserler Wansbrough’n n teorisine göre çok daha sonraki dönemlere aittir. Wansbrough, Halakhic ve masoretic dönemlerinde Tevrat’ n

7

A. Rippin, ‘Qur’anic Studies, Part IV: Some Methodological Notes,’ in Herbert Berg (ed.),
Islamic Origins Reconsidered: John Wansbrough and the Study of Early Islam, Berlin-New
York: Mouton de Gruyter 1997, 44-45
8
Wansbrough, a.g.e., 1977, 214-217
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tefsirlerinin (midrâR) çok önemli rol oynad U n da s k s k gündeme getirmektedir.
Wansbrough, göreceli de olsa yukar da anlat lan üç tefsir kategorisinin
birbirlerini takip ederek ortaya ç kt U n ve bunlar da ‘icâz (rhetoric) ve iRârî
(allegorical) tefsir çeRitlerinin takip ettiUine inanmaktad r. Kur’ân’ n edebî üstünlüUünün gösterildiUi Ebû Ubeyde’nin Mecâzi’l-Kur’ân’ ile âyetlerin hem
zâhirî hem de bât nî manalar n ortaya koyan Sehl el-Tüsterî’nin tefsirleri son
iki kategorinin en belirgin örnekleridir.
3
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Wansbrough ahkâm tefsiriyle ilgili en detayl bilgiyi Qur’anic Studies adl
çal Rmas n n ‘Tefsir prensipleri’ni iRlediUi 4. bölümde ele almaktad r. Otuz iki
sayfal k bu analizini ‘Halakhic’ alt baRl U nda deUerlendirmektedir. Halakhic,
Yahudi hukuk geleneUini tan mlayan bir tabirdir. Bu bilinçli seçimle
Wansbrough ahkâm tefsiriyle ilgili pek çok hususta daha baRtan sahip olduUu
düRünceleri bize imâ etmektedir. Wansbrough’ya göre Kur’ân, baz hukuki âyetleri içerisinde bar nd rsa bile kesinlikle hukukun kaynaU deUildir. Halakhic
teriminin de çaUr Rt rd U gibi Mslâm, Yahudi-H ristiyan hukukunu çaUr Rt ran
farkl bir otorite arz etmektedir. Wansbrough bu otoriteyi Kur’ân’dan ziyade
Peygamberî uygulamalarda bulmaktad r.9 Kur’ân’ n bir hukuk kaynaU olarak
göz ard edilip Peygamber’in mutlak Rekilde örnek al nmas n n Wansbrough
aç s ndan en kayda deUer yans mas Mslâm hukuk geleneUinin Yahudi Rabbânî
(Rabinik) gelenekteki formülasyonunda ortaya ç kmaktad r: yaz l ve sözlü gelenek karR tl U . Her ne kadar bu iliRkinin karmaR k olduUunu10 belirtse de
Wansbrough konuyla ilgili srar n çal Rmalar nda s kl kla gündeme getirmektedir. Biraz sonra söz konusu metodik etkileRimle ilgili Wansbrough’n n söylemek
istediUi konuya döneceUiz fakat burada özellikle vurgulanmas gereken daha
önemli bir husus vard r. Söz konusu mesele Wansbrough’n n özelde tefsir genelde tüm Mslâmî disiplinleri tek bir gaye için kullan ld klar n söylemesidir:
‘Bütün Mslâmi disiplinler Kur’ân’ n Hicâzî (Arap yar madas na) aidiyetini ispatlamak için kurgulanm Rt r.11 Wansbrough ise tüm tefsir geleneUini aksini ispatlamak için kullanmaktad r.

9

John Wansbrough, Sectarian Milieu: content and composition of Islamic salvation history,
Oxford: Oxford University Press 1978, 78
10
Wansbrough, a.g.e., 1977, 149
11
Wansbrough, a.g.e., 1977, 179
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Hukûkî konularda Mlâhî Kitâb’ n otoritesine baRvurman n daha sonraki
dönemlerde gerçekleRtiUini belirten Wansbrough halakhic tefsirlerin12 Kur’ân’ n
tedrici kitap haline geliRini gösteren en önemli delili teRkil ettiUine inanmaktad r. BaRka bir ifadeyle, halakhic tefsir aktivitelerinin Kur’ân’ n oluRumunda
kayda deUer katk lar olmuRtur, fakat Kur’ân son Reklini bir sonraki dönemde
(masoretic) alm Rt r. Wansbrough’ya göre ahkâm âyetlerinin kullan ld U ilk
dönem eserler Kur’ân’a bir kitap olarak sahip deUillerdi. Bu son derece iddial
ve mesnetsiz ifadeyi temellendirmek için Wansbrough Mukâtil b. Süleymân’ n
Tefsîr-u hamse mieh âyeh mine’l-Kur’ân ile Mmâm Mâlik’in Muvatta’ n kendisine
örnek almaktad r. Wansbrough, bu iki eserin hukuki âyetleri nas l kulland U n
edebi eleRtiri metoduyla aç klamaya çal Rmaktad r. Mukâtil’in eserindeki ‘Allah
uUrunda düRmana karR savaRma/cihâd’ bölümünü inceleyen Wansbrough yirmi
dokuz âyetin zikredildiUini ve genel olarak konular n alt baRl k alt nda toplanacaU n söylemektedir:
i.

K tâl

ii. Allah r zas için savaRanlara mükafat
iii. Allah’a verilen sözün (ahd) yerine getirilmesi
iv. Oehitlik ve mükafat
v. DüRmana karR ilâhi yard m
vi. Ganimetlerin daU t m 13
Mmâm Mâlik’in Muvatta’ nda yer alan ‘Cihâd’ bölümünde ise yirmi bir alt
baRl k ve dört ana konu olduUunu söyleyen Wansbrough onlar Ru Rekilde özetlemektedir:
vii. Allah yolunda savaRa teRvik
viii. SavaR adab
ix. Ganimetlerin paylaR m
x.

Oehitlik ve sevab 14

Ayn dönemde yaRam R alimlerimizin? Kur’ân’ n hukukî âyetlerini eserlerinde nas l deUerlendirdikleri ile ilgili Wansbrough’n n mülahazalar n tahmin
etmek güç olmasa gerektir. Ona göre, Mukâtil Kur’ân âyetlerini kullanmakta
fakat bu kullan m sistematik deUildir. Hukukla ilgili gelenek Kur’ânî delillere
göre daha öncelikli gözükmektedir. Wansbrough’n n en ilginç yaklaR m ise
Mukâtil’in ahkâmla ilgili eserinin halakhic (hukûkî) olmaktan ziyade haggadic
12

Bu konudaki en güzel örneUin, Mukâtil b. Süleymân’ n Tefsîr hamse mieh âyeh min elKur’ân olduUunu belirtmektedir. (Wansbrough, a.g.e., 1977, 170-173)
13
Wansbrough, a.g.e., 1977, 170
14
Wansbrough, a.g.e., 1977, 171
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(anlat sal) özellikler taR d U hipotezidir. Ona göre ortada mevcut bir Kur’ân
yok bu nedenle Mukâtil baz mevzular Peygamber ya da sahabe hayat ndan
al nan rivâyetlerle (k ssalarla) anlat m format nda sunmaktad r.15 Böyle bir sunumda Wansbrough tematik bütünlüUün saUlanmas n n mümkün olmad U n
iddia etmektedir. Kanaatimce bu nokta çok ciddi irdelenmeye ihtiyac olan bir
konudur. Wansbrough, ganimetlerin daU t m konusunu izah ederken
Mukâtil’in Hz. Peygamber’in vefat ndan sonra Hz. AiRe ve Ali (r.a.) aras ndaki
diyalogu söz konusu anlat m için örnek verdiUini söylemektedir. Wansbrough,
bu rivâyetlerle tarih ile hukuk aras nda bir geçiRin yap ld U na iRaret etmeye
çal Rmaktad r. O Mukâtil’in sunumunu mitsel özellikler taR yan anlat lar n normatif içeriUe dönüRümü olarak deUerlendirmektedir. Bu nedenle Wansbrough
k ssa ve hukuk aras ndaki geçiRin bu dönemlerde hep flûlaRt U kanaatini taR maktad r. Asl nda Wansbrough’n n bu gayretleri takip ettiUi metodoloji aç s ndan çok abart lmamal d r, çünkü o mevcut malzemeyi devaml zihninde kurgulad U erken dönem Mslâm çerçevesine oturtma çabas ndad r. Bu nedenle ona
göre hicrî 150 y l nda vefat eden Mukâtil, Kur’ân’ bir Kitap olarak hiç görmemelidir. Bununla birlikte ahkâm ile ilgili eserinde Kur’ân âyetlerini kullanmaktad r. Bunun bir izah olmal d r. Söz konusu izah ise Mukâtil’in üslûbundan
âyetleri sistematik olarak kullanmad U ve dolay s yla onun Kur’ân’a bir bütün
olarak sahip olmad U iddias d r. Mukâtil’in Kur’ân tefsirini ise Wansbrough,
otantik kabul etmeyerek o dönemde Kur’ân’ n varl U ile ilgili delilleri top yekûn
ortadan kald rmaktad r.
Wansbrough’n n Mmâm Mâlik’in Muvatta’ n deUerlendirmesi ise daha ilgi
çekicidir. Ona göre Mmâm Mâlik’in kulland U âyetlerin çok az doUrudan hukukla iliRkilidir. Mmâm Mâlik’in iki yerde zikrettiUi âyetin ahkâmla iliRkili ama
çok da merkezi özellik taR mad U n söyleyen Wansbrough, Mmam Mâlik’in hukukun kaynaU olarak Kur’ân âyetlerini ciddiye almad U n ileri sürmektedir.
Baz hükümler için laz m gayri müfâr k olan âyetlerin Mmâm Mâlik taraf ndan
zikredilmemesini de Wansbrough Kur’ân’ n tam manas yla bir hukuk kaynaU
olmad U n n göstergesi olarak deUerlendirmektedir. Mesela o, Mmam Mâlik’in
‘emân’ ile ilgili Tevbe sûresinin 9:6 âyetini zikretmemesini ya da Huneyn
Uazvesinden bahsetmesine raUmen konuyla ilgili Tevbe sûresinin 9:25. âyetine
referansta bile bulunmamas n bunun en önemli delili kabul etmektedir.16 Fakat
söz konusu âyetlerin zikrini malumu ilâm kabilinden olacaU n hiç düRünmemektedir. Ayr ca bu âyeti zikreden Mukâtil b. Süleymân’ n referans n
15

Wansbrough, a.g.e., 1977, 171; Benzer bir yaklaR m Cassâs’ n k tal ile ilgili âyeti seçiminde
de dile getiren Wansbrough konuyla ilgili Runlar söylemektedir: ‘Cassâs k tâl ahkâm yla ilgili
Mukâtil b. Süleyman’ n kulland U Bakara sûresinin 2:216 (HoRlanmasan z da savaR size farz
k l nd . Olur ki hoRlanmad U n z bir Rey sizin için hay rl olur. Olur ki sevip arzu ettiUiniz bir
Rey sizin için Rerli olur. GerçeUi Allah bilir, siz bilmezsiniz.) âyeti yerine ayn sûrenin 2:190.
(Sizinle savaRanlarla siz de onlar ç kar n. Fakat haks z yere sald rmay n.) âyetini kullanmaktad r.
16
Wansbrough, a.g.e., 1977, 172
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Wansbrough baUlam d R görmektedir. Bütün bunlar Wansbrough için Kur’ânî
kullan m n minimum olduUunun aç k bir göstergesidir. Söz konusu kullan m n
azl U hem Kur’ân’ n bir kitap olarak yokluUunu hem de hukukun kaynaU olmad U n göstermektedir.17
Wansbrough’ya göre nâsih-mensûh, k yâs ve esbâb- nüzûl, halakhic tefsirlerin en çok kulland klar metotlard r. Wansbrough esbâb- nüzûlün haggadic
tefsirlerde basit bir Rekilde kullan ld U n , fakat as l fonksiyonu âyetlerin kronolojisini belirlemek olduUu için halakhic dairesinde mütalaa edilmesi gerektiUini
belirtir.18 Wansbrough'n n buradaki srar esbâb- nüzül'ü içeren hadislere öncelik vererek Kur’ân' ikinci plana atma gayesine matuftur. Bu Rekilde
Wansbrough, Mmâm Mâlik'in Muvatta' nda, ve Mmâm Oâfîi'nin Risâle'sinde
Kur’ân'dan getirdiUi delilleri düRünülmeden, rastgele yap lm R referanslar olarak kabul etmektedir. Hukukî konularda Mlâhî Kitab’ n otoritesine baRvurman n
daha sonraki dönemlerde gerçekleRtiUini belirten Wansbrough halakhic tefsirlerin19 Kur’ân’ n tedrici bir Rekilde kitaplaRt U n n da önemli delili olduUuna
inanmaktad r. BaRka bir ifadeyle, halakhic tefsir faaliyetlerinin Kur’ân’ n oluRumunda kayda deUer katk lar vard r, fakat Kur’ân son Reklini bir sonraki dönemde (masoretic) alm Rt r. Mlham n Wansbrough’dan alan Norman Calder,20
otorite nosyonunu daha da ileri götürerek ilk dönem f k h kaynaklar n incelediUi kitab nda genel kabul görmüR kronolojik yap y temelden deUiRtirmektedir.
En az üstad kadar farazî olan bu teori, özetle, ilk tedvin edilen eserin, örneUin
Mâlikî mezhebinde, Müdevvene (çünkü bu eserdeki ana kaynak Mmâm Mâlik’in
Muvatta’ d r), daha sonra Muvatta (Muvatta’n n üzerinde yoUunlaRt U konu ise

17

Wansbrough benzer bir yaklaR m yine Mmâm Mâlik’in Muvatta’s nda iRlediUi dört bölümde
sergilemektedir. Söz konusu bölümler ‘kitâbu’d-dahâyâ, zebâih, sayd, akîka’d r. Bu bölümlerde toplu olarak Hz. Peygamber’den on alt rivâyet varken kitabu’d-dahâyâ ve el-akîka’da
Kur’ân âyetleri hiç kullan lmamakta, kitabu’z-zebâih’te bir, kitâbu’s-sayd’da ise üç kez kullan lm Rt r. (Wansbrough, a.g.e., 1978, 72-74). Buradan Wansbrough’n n vard U sonuç Kur’ân
âyetlerinin kullan m n n azl U na raUmen Kur’ân d R kaynaklara (Hz. Peygamber, ehl-i ilm,
selef ve kendi görüRleri) referanslar n s kl U d r. Bu da, ona göre, erken dönem ahkâm’ n
Kur’ân’dan kaynaklanmad U n , hatta Kur’ân’ n bu dönemde mevcut olmad U n ima etmektedir. Bir baRka yerde Mslâm geleneUinde otoritenin kaynaU n n Kur’ân olmad U n belirten
Wansbrough’ya göre ‘exemplum of its founder/Mslâm geleneUinin kurucusunun sünneti)
ahkâm n menReidir. (Wansbrough, a.g.e., 1978, 78)
18
Wansbrough, a.g.e., 1977, 141; Wansbrough'n n sözcülüUünü yapan günümüz oryantalistlerin A. Rippin, bu tespiti çok uygun bulmamaktad r. Rippin'e göre esbâb- nüzûl temel anlat m çerçevesinde âyet için yorum imkan doUurmaktad r. Bu nedenle Rippin esbâb- nüzül'ü
haggadic tefsir çeRitlerinin ana metodu olarak kabul etmektedir. (A. Rippin, 'The Function of
Asbab al-Nuzûl in Qur'anic Exegesis', Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 51
(1988) 1-3, 19-20)
19
Wansbrough, a.g.e., 170-173)
20
Norman Calder Mskoç as ll , Wansbrough’n n yan nda doktora yapm R bir akademisyendir.
1997 y l nda tutulduUu kanser sonucu ölmüRtür. Genel olarak yazm R olduUu az fakat kaliteli
eserleriyle tan nmaktad r.

< 6

$7

59 64 B

Hz. Peygamber’in otoritesidir) ve bunlardan sonra da Kur’ân’ n telif edildiUini
bildirmektedir.21
Wansbrough’n n ahkâmla ilgili bir baRka deUerlendirmesi ise Kur’ân ve
sünnet’in dini otorite aç s ndan eRit derecede baUlay c kabul edilmesi hususudur. O, özellikle Yahudi geleneUindeki ‘yaz l ve sözlü gelenek’ ayr m anlay R ndan hareketle sünnetin de Kur’ân gibi vahiy (fakat Wayr-i metlüv) derecesine
ç kart ld U n ve art k sadece vahiy gibi bir kaynaU n bulunduUunu ki söz konusu
vahiy de hem Kur’ân hem de Peygamberî sünnete iRaret ettiUini belirtmektedir.22 Mlk bak Rta dikkatleri çekmeyen bu nüanslar n Wansbrough’n n sisteminde
ayr bir yeri vard r. O buradan hareketle hükümlerin Kur’ân’la olan metinsel
iliRkisi ile hükümlerin Kur’ân’la ya da Kur’ân’ n hükümleriyle olan tarihsel iliRkilerini yap land rmaya çal Rmaktad r. Konuyu biraz daha açmak gerekirse
Wansbrough Yahudi geleneUinde pek çok hükmün Kutsal Kitab’ öncelediUini
belirtmektedir. Benzer bir uygulaman n Mslâmî gelenekte de varl U na dikkat
çeken Wansbrough meseleyi Suyûtî’nin özetlediUi iki önemli prensiple izaha
çal Rmaktad r:
i.

mâ teahhara nuzûluhû an hukmihî (hükmün vahiyden önce iRlevsel
olmas )

ii.

mâ teahhara hukmuhû an nuzûluhî (hükmün vahiyden sonra iRlevsel olmas )

Mkinci prensip Wansbrough’ya göre ikincil dereceden önemlidir çünkü bu
prensibin hukukla iliRkisi sadece âyetlerin kronolojisini (Mekkî ya da Medenî)
ç karmakta iRe yaramaktad r.23 Wansbrough’n n ikinci prensiple ilgili bu aceleci
indirgemeciliUi yad rganmamal d r. Oâyet o vahyi hükümden önce kabul etseydi
kendi kendisi ile çeliRmesi gerekecekti bu nedenle ilk elden bu prensibin önemini minimize etmeye çal Rmaktad r. Mkinci prensip ise pek çok aç dan
Wansbrough’ya hareket alan tan maktad r. Öncelikle belirtelim ki hükmün
önceliUi vahyin sonral U n ima etmektedir ki Wansbrough da zaten Kur’ân’ n
geç bir döneme ait olduUunu s k s k vurgulamaktad r. Suyûtî’nin zekat ve abdest
örneklerini kullanan Wansbrough bu ikisinin Kur’ân’da aç k bir Rekilde farz
k l n Rlar ndan daha erken dönemde bilinmekte olduklar n söylemektedir.
Hükmün Kur’ân’da ifade edilmeden önce var olmas Wansbrough’ya göre, yukar da da belirtildiUi gibi, Kur’ân ve sünnetin ilâhî vahyin ürünü olduUuna, tilavetin ise sadece Kur’ân’ n statüsüyle ilgili bir referans kabul edilmesi gerektiUine iRaret etmektedir.24
21

John Burton, ‘Review Article of Rewriting the Timetable of Early Islam (Norman Calder’s
Studies in Early Muslim Jurisprudence),’ Journal of the American Oriental Society, 115 (1995)
443-462
22
Wansbrough, a.g.e., 1977, 174
23
Wansbrough, a.g.e., 1977, 176
24
Wansbrough, a.g.e., 1977, 176.
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Wansbrough’n n üzerinde durduUu bir diUer örnek ise ‘recm cezas ’ ve cezayla ilgili rivâyetlerde zikredilen ‘recm âyeti’dir. Wansbrough’n n deUerlendirmelerine göre ‘recm cezas ’ vahiy statüsü alm Rt r fakat bu statü Kur’ân’dan
deUil bilakis Sünnetten kaynaklanmaktad r. Wansbrough ‘recm cezas ’n n ‘recm
âyeti’ne nakledilmesini (cezan n âyetle desteklenmesini ki bu âyet de Kur’ân’da
yer almamaktad r) Kur’ân metninin art k kanonik bir statüye geçtiUinin göstergesi olarak kabul etmektedir. Bu sonuç ise ona göre Kur’ân’ n art k hukukun
kaynaU olarak kullan lmas anlam na gelmektedir.25 Böylece Wansbrough
‘recm âyetini’ sadece Yahudi-Müslüman polemiUinin26 bir parças olarak deUil
bilakis üçüncü asr n baRlar ndan itibaren ortaya ç kan hukûkî konularda
Kur’ân’a baRvurma anlay R n n tezahürü olarak da görmektedir. Bununla
Wansbrough pek çok Mslâmî kaynaU deUerlendirirken söylediUi gibi ‘recm cezas
ve âyetiyle’ ilgili bütün detaylar hukûkî (halakhic) aç dan deUil anlat m
(haggadic) aç s ndan ele almaktad r. Wansbrough’n n çok güvendiUi ve oldukça
da izafi kriterlere sahip edebî yaklaR m n n verileri ‘recm cezas n n’ kökeniyle
ilgili rivâyetleri anlat m (haggadic) çerçevesinde ele almas n gerektirmiRtir. Bu
rivâyetlerin de k ssa olarak deUerlendirilmesindeki en temel hedefinin Hz. Peygamber’in PeygamberliUinin s hhatini garanti alt na almak için uydurulduUunu
söylemektedir.27 Sonuç olarak Wansbrough ‘recm cezas ’ ve ‘recm âyetinin’
tarihsel aç dan Kur’ân vahyinin kitaplaRmas na hizmet ettiUine inanmaktad r.
Asl nda Wansbrough daha önce de ifade edildiUi gibi hukuki âyetlerin Kur’ân’ n
(kendi verdiUi tarihe göre) kitap haline gelmesinden sonra da hükümlere kaynak olmad U n söylemektedir. Mesela Buhârî’nin tefsir metodolojisinin tamamen haggadic (anlat m) tarz nda olduUunu söyleyen Wansbrough istisna özelliUi
taR yan âyet ve ç kar lan hükümleri ise tamamen Rans eseri bu eserlerde yer
alm R ahkâm tefsirleri olarak deUerlendirmektedir.28 Buhârî’de (ve diUer hadis
kaynaklar nda) ahkâmla ilgili hadislerdeki isnâd zincirlerini ise edebî eleRtiri
aç s ndan anlams z bulan Wansbrough söz konusu eserlerin (Buhârî, Müslim,
Tirmizî vb.) as l kayaklar n da Mukâtil, Mbn Mshâk, Kelbî vb. kimselerin oluRturduklar n belirtmektedir.29 Wansbrough’n n genellemeci yaklaR m nda bunun
anlam zaten anlat m (haggadic) özelliUi taR yan bu kaynaklar n ahkâm tefsirini
oluRturmayacaklar ndan baRka bir Rey deUildir.

25

Wansbrough, a.g.e., 1977, 194.
Wansbrough’ n, Kur’ân- Kerîm’i Hicâz deUil de çok say da Yahudi ve H ristiyan’ n yaRad U Mezopotamya’da ortaya ç kt U iddias dolay s yla hemen hemen pek çok hukûkî uygulaman n arkas nda da bu polemiUin tezahürlerini gördüUü müRahede edilmektedir. Tipik bir
örneUi ‘ARure Orucu’ oluRturmuRtur. Ona ve baz bat l yazarlara göre ARure orucunun bir
Yahudi adetinden yavaR yavaR eski bir Arap adetine nakli bu polemiUin önemli bir parças d r
(Wansbrough, a.g.e., 1977, 183).
27
Wansbrough, a.g.e., 1977, 198.
28
Wansbrough, a.g.e., 1977, 181.
29
Wansbrough, a.g.e., 1977, 183.
26
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Wansbrough’n n konumuzla ilgili bazen aç k bazen kapal bir Rekilde üzerinde durduUu önemli bir konu da Mslâmi kitâbiyât n ahkâmla ilgili geliRtirdiUi
terminolojinin kökleriyle ilgili düRünceleridir. Ona göre Müslüman fakihler
Kur’ân metninde yer alan baz pasajlar aras ndaki uyuRmazl U (!) tahsis, tefsir ve
nesh gibi hermenötik araçlarla çözmeye çal Rmaktad r. Fakih ve müfessirler
taraf ndan kullan lan bu araçlar ve diUer pek çok teknik tabir (zâhir, nass,
ezhar, râcih, mercûh, mürecceh, tercîh, hâs, âmm, muhkem, müteRâbih vb.)
Wansbrough’ya göre daha önce bu tür kavramlar kullanan toplumlar n tarz n
çaUr Rt rmaktad r. Her ne kadar Müslüman tefsir geleneUiyle Helen ve Yahudi
gelenekleri aras ndaki iliRkinin çok daha karmaR k olduUunu söylese de konuyla
ilgili imalar yla çok s k karR laRmak mümkündür. Özetle Mukâtil gibi pek çok
erken dönem alim artan bir oranda Yahudi (bazen de H ristiyan –Helen-) tefsir
usûlü prensiplerini kullanm Rlard r. Mukâtil, Rabbi Eli’ezer’in sistemleRtirdiUi
32 kural n d R nda Yahudi tefsir yöntemlerine de pek çok referansta bulunmuRtur. Wansbrough, Müslüman müfessirlerin metodik yaklaR mlar n bazen çok
geç dönemde yaRam R baz Yahudi ilim adamlar n n (Maimonides) yöntemleriyle de özdeRleRtirmeye çal Rmaktad r. Böylece zaman zaman anokranizme de
girse kurgusunu destekleyebilmek için bütün verileri metodolojisine kurban
etmektedir. Ayr ca sadece içerik deUil, erken dönem Mslâmî kitâbiyât n ahkâm
âyetlerini deUerlendirmelerini de eski kültürlerin tesiriyle aç klamaya çal Rm Rt r.
>
Y llar önce Wansbrough’n n Qur’anic Studies adl eserine bir deUerlendirme yazan ve kanaatimizce en az onun kadar skeptik bir oryantalist hüviyeti
arzeden Juynboll, sözlerini Röyle bitirmektedir: ‘Wansbrough’n n -fikirlerini
kabul edecek- kiRi bulacaU ndan endiRem vard r.’30 Takipçilerinin say sal azl U na raUmen, çok yazmalar ndan dolay art k bir ekol olarak karR m za ç kan
Wansbrough’n n teorileri say s z tutars zl k bar nd rmas na raUmen Müslüman
münevverler taraf ndan ciddi bir eleRtiriye tabi tutulmam Rt r. Ahkâmla ilgili
görüRlerini özetle serdetmeye çal Rt U m z Wansbrough’n n konuyla ilgili en
temel düRüncelerini Rekillendiren kiRinin Schacht olduUunu söylemekte fayda
vard r. K saca Mslâm f kh Kur’ân âyetlerinden deUil bizzat sonradan ortaya ç kan fakat Hz. Peygamber’e atfedilen uygulamalardan kaynaklanmaktad r. Buradan Wansbrough hem Kur’ân’ n iki kapak aras nda toplanmad U ç karsamas nda bulunurken diUer taraftan da Müslümanlar n Kur’ân âyetlerini sistemsiz
kullanmalar ndan dolay da Kur’ân’ n içeriUinin en az ndan bir k sm n n daU n k
bir Rekilde halk n aras nda bilindiUini söylemektedir. Ayr ca O ahkâm âyetlerinin tefsir ve diUer kitâbiyâtta kullan m n genel çerçeveleriyle çizdiUi tefsirin
30

G.H.A. Juynboll, ‘John Wansbrough, Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural
Interpretation, London Oriental Series, xxxi, Oxford Un. Pres, 1977,’ JSS, 24 (1979), 296
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geliRim seyrine oturtmaya da gayret etmekte, bundan dolay da halakhic tefsiri
(ahkâm) Kur’ân’ n kitaplaRmas n n bir ön aRamas olarak deUerlendirmektedir.
Hem f kh n içeriUi hem de kullan lan metodun Yahudi-H ristiyan kaynaklar n
etkisiyle ortaya ç kt U iddias yla da Kur’ân’ n ve tefsirin Hicâzî deUil Mezopotamya kökenli olduUunu vurgulamaktad r. Bu sonuca ulaR rken kulland U kaynaklarda oldukça seçici davranan Wansbrough iRine yaramayan verileri ise ya
sonradan dahil edilmiR ya da Rans eseri bulunan deliller olarak deUerlendirmiRtir. Bu tür bir sunumdan da ne doUulu ne de bat l n n kabul edeceUi bir sonuca
varabilmiRtir.
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SIR JAMES NORMAN DALRYMPLE ANDERSON
(1908(1908-1994)
M.E. Yapp
Çev. Dr. Muharrem KILIÇ

OrtadoWu Ara+t rmalar Dergisinin (Middle Eastern Studies) yay n kurulunda uzun zaman çal Ran Norman Anderson, kamuya iki yönlü bir hizmet sunmuRtur. O, daha çok Mslâm hukuku uzman rolüyle, Orta DoUu AraRt rmalar alan nda çal Ranlar n aRina olduUu bir isimdi. Ancak onun sad k bir Anglikan kilisesi H ristiyan misyoneri üyesi olarak ve Mngiliz Kilisesinin önde gelen bir hizmetkâr olarak oynad U diUer bir rolü daha bulunmaktad r. Bu kimliUiyle
Anderson, bir çok kitap kaleme alm R ve 1970-1979 y llar aras nda Rahip Olmayanlar Genel Sinod’unun (House of Laity of the General Synod) baRkan
olarak önemli bir rol oynam Rt r. Anderson Cambridge Trinity College’de baRar l
bir hukuk öUrenciliUinin ard ndan Baro’da onu bekleyen bol kazançl bir kariyeri terk edip, misyoner olarak çal Rmak üzere M s r’a gitmiRtir. 1939 y l nda patlak veren savaR ile birlikte Anderson’ n hayat deUiRmiRtir. Arapça bilgisi, onun
Arap sorunu konusunda ajan olarak görevlendirilmesine ve buna baUl olarak
da Libya’n n siyasal olarak yeniden yap lanmas nda rol oynamas na yol açm Rt r.
Anderson 1946’da Mngiltere’ye geri döndükten sonra, önce Cambridge’e yerleRmiR ve daha sonra da DoUu ve Afrika AraRt rmalar Okulunda (School of
Oriental and African Studies) Mslâm hukuku alan nda öUretim üyesi (lecturer)
olarak göreve baRlam Rt r. H zl bir biçimde araRt rmac (reader) konumuna
terfi eden Anderson, 1953’te Üniversitenin DoUu Hukuklar kürsüsüne
(University Chair of Oriental Laws), hukuk bölümünün (Department of Law)
yönetimi için seçilmiRtir. Hukuk bölümünü Anderson, Afrika ve Asya hukuklar
üzerine araRt rmalara yoUunlaRan lisansüstü çal Rmalar n yap ld U bir bölüm
olarak geliRtirmiRtir. Londra Üniversitesi ‘Mleri Hukuk AraRt rmalar Enstitüsü’
direktörü olarak (London University Institute of Advanced Legal Studies),
özellikle karR laRt rmal hukuk çal Rmalar n geliRtirmek için çaba sarf etmiRtir.
Bu amaçla farkl hukuk alanlar ndan ve bir çok bölge hukuku hakk nda bilgisi
Middle Eastern Studies, London 1996, c. 32, sy. 1, s. 218.
Sakarya Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi.
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olan avukat ve hukuk uzman n (legal experts) seminerlerde bir araya getirerek,
akademik düzeyde hukuk çal Rmalar na önemli bir katk da bulunmuRtur. Özellikle uzmanl k alan Mslâm hukuku olan, akademisyen avukat (lawyer) birisi için
oldukça müstesna bir baRar olarak Anderson gecikmiR olarak Baro’ya çaUr lm Rt r. Oimdi Anderson’ n araRt rma çal Rmas geliRmiR ve kendine özgü bir yön
kazanm Rt r. Onun baRl ca ilgi alan n Mslam hukukuna modern yaklaR mlar,
özellikle Mslami modernizm olarak bilinen hareketin etkisi oluRturmuRtur. Ayr ca o, farkl Müslüman ülkelerdeki hukuk reformu hareketleri üzerine yoUunlaRm Rt r. Anderson, kolay anlaR l r bir öUretim üyesi (lecturer) ve geliRtirilen
yeni hukuk kodlar konusunda üretken bir yazar olmuRtur. Çal Rma ve ilgi alan
oldukça geniR olmakla birlikte, onun merkezi ilgisini evlilik, boRanma ve miras
hukuklar n da içeren, Mslam hukukunun modernist reformcular n çal Rmalar ile
modifiye edilebilecek olan son ve en çok mahrem alan olan özel hukuk
(personal law) oluRturur. Baz Afrika ülkelerindeki yarg sal pratikleri konu edinen Afrika’da -slâm Hukuku (Islamic Law in Africa, 1954), akademik bir ziyaret
amac yla BirleRik Devletlerde bulunduUu dönemde vermiR olduUu derslere dayal olarak kaleme ald U incelemesi olan Müslüman Dünyada -slâm Hukuku
(Islamic Law in the Muslim World, 1959), Asya ve Afrika’da Aile Hukuku (Family
Law in Asia and Africa, 1963) ve Müslüman Dünyada Hukuk Reformu (Law
Reform in the Muslim World, 1976), gibi bir kaç temel eser kaleme alm Rt r.
Anderson’ n bu son çal Rmas -Müslüman Dünyada Hukuk Reformu- konunun özet bir incelemesi mahiyetinde olup, sözde Mslam fundamentalistlerinin,
Anderson’ n yükseliRte olduUunu düRündüUü ak ll ca biçimlendirilmiR yorumlay c bir sistem olarak modern mahkeme yerine, geleneksel Oeriat mahkemeleri
talepleri karR nda kendisinin övdüUü modernist hareketin zorland U bir s rada
yay mlanm Rt r. Mevlana Mevdudi’nin eserleri üzerinde onun al R lm R kavray R
ve berrakl U yla yapm R olduUu yorumunu içeren, Pakistan’ n kendisini bir Mslam
devleti olarak nitelemesine raUmen, ne böyle olduUu ve ne de eriat hukukunu
benimsediUi olgusuna dikkat çektiUi 1950’li y llarda vermiR olduUu bir konferans hat rl yorum. Ancak dönemin koRullar doUrultusunda ana eUilimin onun
ilgilerinin uzaU nda olmas , bir çok Mslam hukuk bilgininin Rimdi ve gelecekte
çal Rmalar nda onlar ayd nlatacak olan onun akademik çal Rmalar n n deUerini
azalt c nitelikte deUildir. Anderson müstesna bir ilim adam d r.
O ayn zamanda sevecen, çekingen ve kendisine yönelen iltifatlardan ve
onurland rmalardan mutlu olan birisiydi. KiRisel yaRam nda üç çocuUunun oldukça kötü bir biçimde erken ölümleriyle yaRad U çok üzücü ve trajik kay plara
metanetle katlanmak durumunda kalm Rt r. Onun otobiyografisini okuyanlar,
(An Adopted Son, 1958), onun derin H ristiyan inanc n n yaRam boyunca ona
nas l güç verdiUini göreceklerdir.
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Dr. Muharrem KILIÇ
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countries”, Comparative Studies in Society and History, 13 (1971) s. 1631.
9. “Reforms in the law of divorce in the Muslim world”, Studia Islamica,
31 (1970) s. 41-52.
10. “Law reform in Egypt: 1850-1950”, içinde: Holt, P. M (ed.), Political
and social change in modern Egypt, 1968 s. 209-230.
11. “The eclipse of the patriarchal family in contemporary Islamic law”,
içinde: J.N.D. Anderson (ed.), Family law in Asia and Africa, 1968 s.
221-234.
12. Coulson, N. J. Mle birlikte, “Islamic law in contemporary cultural
change”, Saeculum, 18 (1967) s. 13-92.
13. “Is the Shari's doomed to immutability? Dr. J.N.D. Anderson replies to
Dr. Nasr”, Muslim World, 56 (1966) s. 10-13.
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and Others”, Arabic and Islamic studies in honor of H. A. R. Gibb, 1965
s. 53-63.
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Comparative Law Quarterly, 4. ser 14 (1965) s. 349-365.
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law for the community”, Middle Eastern Studies, 1 (1964) s. 21-39.
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D. Anderson, Changing law in developing countries, 1963 s. 164-183.
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22. region”, International and Comparative Law Quarterly, 4. ser. 12 (1963)
s. 282-294.
23. “A law of personal status for Iraq”, International and Comparative Law
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l'islam”, IBLA, 22 (1959) s. 29-54.
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Anderson, J. N. D. (ed.), The future of customary law in Africa, 1955
s.70-87.
42. “The Syrian law of personal status”, Bulletin of the School of Oriental
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African Studies, 13 (1951) s. 811-828.
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BATIDA SLAM HUKUKU ARA TIRMALARINDA
FARKLI B R SES: WAEL B. HALLAQ
Doç. Dr. Bilal Aybakan

A Different Voice in Islamic Legal Studies in the West: Wael B. Hallaq
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Alan nda uluslar aras Röhrete sahip bir düRünür olan Hallaq’ konu edinen
bu yaz , onun Mslam hukuk düRüncesini, geliRimini ve takip ettiUi çizgiyi tasviri
amaçlamaktad r. Akademik hayat , telifat , okuttuUu dersler ve yapt rd U tezlerden hareketle konuya olan ilgisinin boyutlar ve düRüncesinin geliRimi belirlenmeye çal R lacakt r. 25 y l bulan akademik hayat nda Mslam hukukunun pek çok yönüyle ilgelenmekte olan Hallaq, doktora tezinden sonra genelde usûl-i f k h özelMarmara Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi.
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de bu disiplinin mant k boyutuyla, bilahare fetva, yarg ve uzant lar yla ilgilendi.
Nihayet Mslam hukuk teori ve pratiUine yönelik yoUun çal Rmalar yla hukuk-sosyal
hayat aras ndaki etkileRime yoUunlaRt . Kimileri, katk s n oryantalizmin yeni bir
vechesi olarak görse de çal Rmalar Schachtç paradigmaya bir meydan okuma
görüntüsü vermektedir.

6! "
Bat ’daki Mslam araRt rmalar n n sadece Mslam hukukuna dair olanlar bile
küçümsenmeyecek boyutlardad r. Ayr ca bu birikimin giderek muazzam bir
art R gösterdiUi düRünüldüUünde bu yap y özümsemenin zorluUu daha da belirginlik kazan r. Bu yap n n bir parças veya bir düRünürün bu yap içindeki yeri,
bütün ile olan iliRkisi göz ard edilerek hakk yla kavran p deUerlendirilemeyeceUine göre Ru veya bu konuyu yada Rahs araRt rmak isteyen kiRi bir yandan somut
mesele etraf nda üretilmiR literatürü dikkate almak, öte yandan tart Rma ortam na nüfuz etmek durumundad r. Bu gerçeUin fark nda olmak, elbette gereklerini yerine getirmiR olma iddias n içermez. Bu yaz , Mslam hukuk bilimi alan nda
Bat kamuoyunda temayüz etmiR yaRayan bir ismi, Wael b. Hallaq’ konu edinecektir.1 Uzun zamandan beri uzmanl k alan nda verdiUi yoUun ürünlerle dikkatleri üzerine çeken Hallaq, telifat ve düRünceleri hesaba kat lmadan Mslam hukuku alan nda uluslar aras düzeyde araRt rma yap lamayacak Rahsiyetlerden
biri haline gelmiRtir.
6

#

Lübnan as ll bir H ristiyan Arap aileye mensup 1955 doUumlu Hallaq,
Hayfa Üniversitesi’nde2 lisans (B.A.), Washington Üniversitesi Yak ndoUu Dilleri ve Edebiyat Bölümü’nde3 ise lisansüstü (Eylül 1979-Haziran 1983) öUrenim
gördü. Bahsi geçen bölümün baRkan Farhat Ziadeh4 dan Rmanl U nda “-çtihat
Kap s : -slam Hukuk Tarihinde bir Ara+t rma”5 isimli tezle 1983 y l nda doktoras n tamamlad .6 Lisansüstü öUrenim gördüUü bölümde bir süre öUretim görevliliUi de yapan Hallaq, 1985 Eylül’ünde Kanada’daki McGill Üniversitesi Mslam
AraRt rmalar Enstitüsü’ne7 yard mc doçent olarak geçti. Burada Haziran
1
Wael b. Hallaq daha önce de bir tebliU konusu yap l p yay nlanm Rt r: K l ç, Muharrem,
"Klasik Oryantalist Söylemin Mslam Hukukuna YaklaR m na EleRtirel Bir Bak R: Wael B.
Hallaq ÖrneUi", 'Oryantalizmi Yeniden Okumak: Bat 'da -slam Çal +malar ' Sempozyumu, (12
May s 2002, Sakarya), Ankara 2003.
2
http://upload.mcgill.ca/courses/UGART207.PDF, eriRim tarihi: 26.12.04
3
The Graduate School, Near Eastern Languages and Literature
4
Philip K. Hitti’nin talebesi olan Ferhat Ziyadeh de Lübnan as ll bir H ristiyan Arap aileye
mensuptur.
5
“The Gate of Ijtihad: A Study in Islamic Legal History”
6
ERi Ghada Bathish Hallaq da 1988 y l nda ayn bölümde ve ayn dan Rman ile “Discourse
Strategies: The Persuasive Power of Early Khariji Poetry” (=Söylem Stratejileri: -lk Dönem
Harici iirinin -kna Edici Gücü” http://www.grad.washington.edu/stsv/iphdgrads.htm, eriRim
tarihi: 04.02.2005.
7
McGill University, Institute of Islamic Studies
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1989’a kadar yard mc doçent, Haziran 1989-May s 1994 aras nda doçent, Haziran 1994’ten bugüne kadar da daimi statüde profesör olarak görev yapmaktad r
ve ayr ca 1990 Eylül’ünden bu yana McGill Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü eUitim kadrosunda da yer almaktad r. Belli aral klarla
d Rar daki kimi üniversitelere de gidip misafir öUretim üyeliUi yapan Hallaq,
Eylül-Aral k döneminde olmak üzere 1992’de Endonezya’n n Cakarta ve
Yogyakarta, 1995 ve 2000’de ise Cakarta’da Mslam AraRt rmalar Devlet Enstitüsü (IAIN)’nde; Eylül 1996-May s 1997 tarihleri aras nda ise Toronto Üniversitesi, Din Bölümü/Yak n ve OrtadoUu AraRt rmalar Bölümü8’nde misafir öUretim üyesi olarak görev yapt . 2004-2005 öUretim y l birinci yar y l nda Singapur
Milli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de Mslam Hukuku üzerine yoUun bir kurs9,
Melbourne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisansüstü AraRt rmalar 10 2005 program nda Mslam Hukuku Esaslar (Fundamentals of Islamic Law) dersi okutacaU
belirtilen11 Hallaq, 11 Eylül sonras nda pek çok önemli davada bilirkiRi s fat yla
mütalaas na da baRvurulmaktad r.12 Islamic Law and Society ve Journal of
Islamic and Near Eastern Law (JINEL) gibi sayg n uluslar aras hakemli dergilerin yay n kurullar nda da bulunan Hallaq, tebliU, makale, kitap, kitap tenkidi
türünde zengin bir telifat gerçekleRtirmiRtir.
60
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Burada, Hallaq’ n Mslam Hukuk düRüncesinin geliRimi ve konuya ilgisinin
boyutlar hakk nda bir fikir vermek maksad yla, yapt U doktora tezinden baRlayarak makale, kitap, tebliU ve kitap tenkidi türünden telifat kronolojik olarak
verilmiRtir. Telif türünü belirtmek üzere doktora tezi (T), makale (M), kitap
(K), kitap tenkidi=review (R), panel/seminer/tebliU (P), ansiklopedi maddesi
(A) editörlüUünü yapt U kitaplar (E) Reklinde parantez içinde belirtilen
rümuzlarla ifade edilmiRtir. Metin içinde ilgili yay n n Mngilizce orijinali, parantez içinde Türkçe karR l U , dipnotlarda ise tan t c bilgiler verilmiRtir. Telifat n n
çevirildiUi diller hakk nda dipnotlarda verilen bilgiler Hallaq’a gösterilen teveccühün boyutlar n göstermektedir.
1. (T) “The Gate of Ijtihad: A Study in Islamic Legal History (Mçtihat Kap s : Mslam Hukuk Tarihinde bir AraRt rma)”, Washington University,
The Graduate School, Near Eastern Languages and Literature, 1983.
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Department of Religion/Department of Near and Middle East Studies
http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/0405/law/32.htm, eriRim tarihi: 13.02.2005.
10
Law School Postgraduate Studies in Law
11
http://graduate.law.unimelb.edu.au/go/faculty/staff-profiles/all-teachers/index.cfm, eriRim
tarihi: 13.02.05.
12
http://www.arts.mcgill.ca/islamic/~hallaq/, eriRim tarihi 05.08.2004; birtak m ticari davalarda
da
Hallaq’ n
bilirkiRiliUine
müracaat
edildiUi
anlaR lmaktad r:
http://courts.state.de.us/opinions/(y5w04v45sfuabwn0w0mbem55)/download.aspx?ID=55720,
eriRim tarihi: 13.02.2005.
9
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2. (M) “Was the Gate of Ijtihad Closed? (Mctihad Kap s Kapand /Kapat ld m ?)”, International Journal of Middle East Studies, 16, 1
(1984), s. 3-4113
3. (M)“Caliphs, Jurists and the Saljuqs in the Political Thought of Juwayni
(Cüveyni’nin Siyasi DüRüncesinde Halifeler, Fukaha ve Selçuklular)”
Muslim World, 74, 1 (1984), s. 26-41.
4. (M)“Considerations on the Function and Character of Sunni Legal
Theory (Sünni Usûl-i f kh n n MRlev ve ÖzelliUi Üzerine Baz Mülahazalar)” Journal of the American Oriental Society, 104, 4 (1984), s. 679-689.
5. (P) University of Cleveland, The Cleveland-Marshall College of Law,
Cleveland, Comparative Links between Islamic Law and the Common
Law, 1-2 March 1985: "The Logic of Legal Reasoning in Religious and
13

Doktora tezinin bir özeti mesabesinde olan bu makale, daha sonra Ru kitapta yeniden yaymland : Islamic Law and Legal Theory, ed. Ian Edge (The International Library of Essays in
Law and Legal Theory, series editor Tom D. Campbell) (Hampshire: Dartmouth Publishing
Co., 1993). Bu makalesi hakk nda Christopher Melchert taraf ndan bir tenkit yaz s yay mland : "George Makdisi and Wael B. Hallaq," Arabica, vol. XLIV, no. 2, April 1997, pp. 308316. Mbranice çevirisi: Al-Jama'a (The Chaim Herzog Center for Middle East Studies) 8
(2001): 118-68. Türkçe çevirisi: Bilal KuRp nar, “Mçtihad kap s kapal m d r?” -slami Ara+t rmalar Dergisi (Ekim, 1993). Japonca çevirisi: Atsushi Okuda (yazara ait bir seçkide yaynlanacak). Endonezya’n n resmi dili olan Bahasa’ya da çevirisi yap ld ve yazara ait çevirilerden oluRan bir seçkide yer alacakt r.
Bu konu Hallaq’tan önce de makale düzeyinde iRlendi: W. Montgomery, Watt, "The closing
of the door of igtihad" in Orientalia hispanica, sive studia F M Pareja octogenario dictata
edenda curavit J M Barral, Leiden 1974, i, 675-8. Watt’ n bu makalesine ulaRamad k, dolays yla Hallaq’n n bu makaleden hangi boyurlarda yararland U n tespit edemedik.
Schacht, Anderson ve Gibb gibi müsteRriklerin savunduUu ama Watt’ n ihtiyatla karR lad U
ictihat faaliyetinin hicri üçüncü yy. sonlar nda son bulduUu yönündeki iddiay tahlil ve tenkit
eden Hallaq, bu klasik anlay R doUru kabul etmenin, ictihat kap s n n kapanmas ile Mslam
tarihindeki bu veya Ru olay aras nda kurduklar baUlant lar ve bu yöndeki yorumlar de tasdik
etme neticesine götüreceUi uyar s nda bulunur. Nitekim kimi müsteRrikler bu meseleyi, yönetimin müdahalesine karR Rer’i hukukun direncini izah için, kimi de Mslam kültür ve kurumlar nda gerileme problemini örneklendirmek için kullan r. Kald ki IV. yy. yüzy l n baR veya
VII. yy. gibi farkl tarihlendirmelere konu yap lan bu farazi mesele Mslam tarihinin çeRitli
vechelerinin s k s k yeniden inRa edilip yorumlanmas nda da kullan lmaktad r. Oysa temel
f k h kaynaklar üzerinde yap lacak sistematik ve kronolojik bir çal Rma II. yy. sonras ictihat
tarihi hakk ndaki bu görüRlerin temelsiz olduUunu gösterir. Hallaq’ n as l amac , mezhepler
kurulduktan sonra da ictihad faaliyetinin devam ettiUini kan tlamakt r.
Bu arada Hallaq’ n gerek görüRünü eleRtirdiUi Schacht gerek Watt olsun (closing of the door
of ijtihad) Reklinde daha titiz ve isabetli bir ifade kullan rken kendisi, ictihat kap s n n kapanmas anlam na gelen ‘insidâdu babi’l-ictihâd’ ‘seddu bâbi’l-ictihad’m R gibi (clocing the
door of ijtihad) olarak ifade etmektedir. Oysa ‘sed’ kapatmak iken ‘insidâd’ kapanmak demektir. Böylece o, ictihat kap s n n kapanmas anlam na gelen bir ibareyi ictihat kap s n
kapatma olarak ifade etmiR olmaktad r. Birincisi doUal bir süreci, ikincisi ise bilinçli bir eylemi ifade eder. Temel kaynaklarda titizlikle korunan bu ay r m, ne yaz k ki Hallaq’ n yaz sna bir tutarl k içinde yans mam Rt r.
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Non-Religious Cultures: The Case of Islamic Law and Common Law.
(Mslam Hukuku ve Mngiliz [common law] Hukuku ÖrneUinde Dinî ve
Lâdinî Kültürlerde Hukuki Ak lyürütme Mant U )"
6. (M) “The Logic of Legal Reasoning in Religious and Non-Religious
Cultures: The Case of Islamic Law and Common Law (Mslam Hukuku
ve Mngiliz [common law] Hukuku ÖrneUinde Dinî ve Lâdinî Kültürlerde
Hukuki Ak lyürütme Mant U )” The Cleveland State Law Review, 34, 1
(1985-6), s. 79-96.14
7. (M) “On the Authoritativeness of Sunni Consensus (Mcmâ n Kaynak
DeUeri Üzerine” The International Journal of Middle East Studies, 18, 4
(1986), pp. 427-54.15
8. (M) “On the Origins of the Controversy about the Existence of
Mujtahids and the Gate of Ijtihâd (Mctihad Kap s ve Müctehidlerin
Varl U Tart Rmas n n Kökenleri Üzerine” Studia Islamica, 63 (1986), s.
129-41.16
9. (P) Harvard University, Middle East Studies Center, 19 February 1986:
"Types of Argument in Islamic Jurisprudence (Mslam Hukukunda Kan t
Türleri)"
10. (P) University of Toronto, the Canadian Institute for Advanced Islamic
Research, Islamic Law and Canadian Law: Constraints and Conflicts -Adoption and Inheritance, 14 June 1986: "Inheritance in Islam:
14

Mçinde tekrar bas ld U kitap: Comparative Legal Cultures, ed. Csaba Varga (The International Library of Essays in Law and Legal Theory, series editor T. D. Campbell) (Hampshire:
Dartmouth Publishing Co., 1992), s. 401-418. Türkçe çevirisi: Muharrem K l ç, "Dini ve Dini
Olmayan Kültürlerde Hukuki Ak l Yürütmenin Mant U : Mslâm Hukuku ve Mngiliz Hukuku
(Common Law) ÖrneUi", Sakarya Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 5, 2002. Yazara
ait bir seçkide yer almak üzere Bahasa’ya da çevirisi yap lm Rt r.
15
Müellife ait bir seçkide yer almak üzere Atsushi Okuda taraf ndan Japonca’ya, ayn maksatla Bahasa diline de çevirisi yap lm Rt r.
Hallaq’ n bu makalesi, George F. Hourani’nin daha önce ayn temay iRlediUi “The Basis of
Authority of Consensus in Sunnite Islam” (Studia Islamica, 21 (1964), s. 13-60), Bernard
Weiss’in “Al-Amidi on the Basis of Authority of Consensus” (in Essays on Islamic Civilization, ed. Donald P Little, Leiden 1976, s. 344-351) ve A.M. Turki’nin “L’ijma ummat almu’minîn entre la doctrine et l’histoire” (Studia Islamica, 59 (1984), s. 49-78) adl makalelerinin bir harman niteliUindedir.
16
“Was the Gate of Ijtihad Closed?” makalesindeki bir alt baRl U n geliRtirilmiR biçimi olan bu
makalenin Farsça çevirisi: A. Kazemi-Moussavi, “Rishaha-yi Bahth dar Bara-yi Vujud-i
Mujtahid va Bab-i Ijtihad,” Tahqiqat-i Islami, 5, 1-2 (1369/1990-1), s. 123-34. Bahasa’ya
çeviren: Nurul Agustini, “Kontroversi Sputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihad”, Hikmat, 7 (1992), s. 43-54. Yazara ait bir seçkide yer almak üzere ayn dile bir çevirisi daha
yap lm Rt r. BoRnakça’ya çeviren: Aid Smajio, "O porijeklu polemike o postojanju mudptehida
i zatvaranju vrata idptihada", Glasnik IZ-e, br. 7-8 (2004), str. 811-821,
http://www.fin.ba/fin_info/bibliografije/aid_smajic.htm, eriRim tarihi: 12.02.05.
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Classical Law and Modern Reform. (Mslam’da Miras: Klasik Hukuk ve
Modern Reform)"
11. (M) “The Development of Logical Structure in Islamic Legal Theory
(Usûl-i f kh n Mant kî Yap s n n GeliRimi)” Der Islam, 64, 1 (1987), s.
42-67.17
12. (M) “A Tenth-Eleventh Century Treatise on Juridical Dialectic (Bir 1011. yy. Hilaf Risalesi” Muslim World, 77, 2-3 (1987), s. 198-227.
13. (P) University of Chicago, the Center for Middle Eastern Studies: 5
November 1987: "Shafi‘i, his Risala, and the Later Development of Usûl
al-fiqh. (Oafii, Risale’si ve Usûl-i f kh n Sonraki GeliRimi)";
14. University of Chicago, the Center for Middle Eastern Studies: 6
November 1987: "Islamic vs. Greek Logic: Ibn Taymiyya's Critique of
the Aristotelians. (Grek Mant U na KarR Mslam Mant U : Mbn
Teymiye’nin Aristocular [MeRRaileri] EleRtirisi)"
15. (M) “Notes on the Term Qarina in Islamic Legal Discourse (Mslam Hukuk Söyleminde Karine Terimi üzerine Baz Notlar” Journal of the
American Oriental Society, 108, 3 (1988), pp. 475-80.18
16. (A)“Al-Mantiq al-Usûli (Usûl-i f k h Mant U )” (“Legal Logic (Hukuk
Mant U )”), al-Mawsu‘`a al-Falsafiyya al-‘Arabiyya (The Arabic
Encyclopaedia of Philosophy) (Beirut, 1988), cilt, II, k s m, ii, s. 128995.19
17. (M) “Non-Analogical Arguments in Sunnî Juridical Qiyas (Sünni F khi
K yas nda Analojik Olmayan Kan tlar)” Arabica, 36, 3 (1989), pp. 286306.20
18. (M) “The Use and Abuse of Evidence: The Question of Provincial and
Roman Influences on Early Islamic Law (Delil Mstimali ve Suistimali:

17

Bu makale, makalelerinden oluRan Ru derleme eserinde tekrar bas ld : Islamic Law and
Legal Theory, (Hampshire: Dartmouth Publishing Co., 1993). Japonca çevirisi, yazara ait bir
seçkide yay nlanmak üzere Atsushi Okuda taraf ndan yap ld .
18
Yazara ait bir seçkide yay nlanmak üzere Bahasa diline çevirisi yap ld .
19
Bu yaz , büyük oranda “Logic, Formal Arguments and Formalization of Arguments in
Sunni Jurisprudence,” isimli makalesi ile Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians isimli
eseri ve k smen de “Non-Analogical Arguments in Sunnî Juridical Qiyas,” makalesinden
üretilmiRir.
20
Türkçe çevirisi: Bilal Aybakan, “Sünni F khî K yas nda Analojik Olmayan Kan tlar”, -LAM
Ara+t rma Dergisi, III: 2 (1998). Müellifin makalelerinden oluRan bir çeviri derlemesinde yer
almak üzere Atsushi Okuda taraf ndan Japonca’ya ve yine ayn maksatla Bahasa diline de
çevirisi yap ld .
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Roma ve Eyaletlerinin Erken Mslam Hukukuna ” Journal of the
American Oriental Society, 110, 1 (1990), pp. 79-91.21
19. (M) “Logic, Formal Arguments and Formalization of Arguments in
Sunni Jurisprudence,” Arabica, 37, 3 (1990), pp. 315-358.22
20. (M) “On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni
Legal Thought,” in Nicholas L. Heer, ed., Islamic Law and
Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh (Seattle: University
of Washington Press, 1990), pp. 3-31.23
21. (E) Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, co-editor, Leiden:
E.J. Brill, 1991.
22. (M) “The Primacy of the Qur’an in Shatibi’s Legal Theory,” in Islamic
Studies Presented to Charles J. Adams, eds.Wael B. Hallaq and Donald
P. Little (Leiden: E.J. Brill, 1991), s. 65-86.24
23. (R) "Shukri B. Abed's Aristotelian Logic and the Arabic Language in
Alf{r{b|” (Albany: State University of New York Press, 1991)", alMasaq, (1991), IV: 79-80.
24. (M) “Ibn Taymiyya on the Existence of God,” Acta Orientalia
(Copenhagen), 52 (1991), s. 49-69.25
25. (P) University of Manchester (UK), Department of Middle Eastern
Studies, Law and its Interpretation in Judaism and Islam, 22-25
September 1991: "Usûl al-fiqh and Originality. (Usûl-i f k h ve Özgünlük)"

21

Müellifin makalelerinden oluRan bir çeviri derlemesinde yer almak üzere Bahasa diline
çevirisi yap ld .
22
Türkçe Çevirisi: Bilal Aybakan, “Mant k, Formel Kan tlar ve Kan tlar n Sünnî F k h
Mlminde Formel Hale Getirilmesi”, M.Ü. -lahiyat Fakültesi Dergisi, 16-17 (1998-1999), 195236. Yazara ait bir seçkide yay nlanmak üzere Atsushi Okuda taraf ndan Japonca’ya çevirildi.
Bu makalenin I. Bölümü, 19-22 Kas m 1986 tarihlerinde Boston'daki Middle East Studies
Association' n Yirminci Y l Toplant s 'na sunulan bir tebliUin geliRtirilmiR biçimidir.
23
Türkçe çevirisi: Muharrem K l ç, "Sünni Hukuk DüRüncesinde Tümevar msal Destekleme,
Zannilik ve Kat’ilik", Sakarya Üniversitesi -lahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 6, 2002. Yazara ait bir
seçkide yay nlanmak üzere Atsushi Okuda taraf ndan Japonca çevirisi yap ld , ayn maksatla
Bahasa diline de çevirisi yap ld .
24
Müellife ait bir seçkide yer almak üzere Atsushi Okuda taraf ndan Japonca’ya ve yine ayn
maksatla Bahasa diline çevirisi yap ld . Bernard Weiss’in “The Primacy of Revelation in
Classical Islamic Legal Theory as Expounded by Sayf al-Din al-Amidi” (Studia Islamica, 59
[1984], 79-109) makalesi Hallaq’ n bu makalesi için bir ilham kaynaU mesabesindedir.
25
Çok seyrek de olsa Hallaq’ n hukuk alan d R nda verdiUi ürünlerden biri olan bu makalesi
hukuk mant U çerçevesinde yürüttüUü çal Rmalar n n bir yan ürünü mesabesindedir. Türkçe
çevirisi: Bilal KuRp nar, Mbn Teymiyye'ye Göre Allah' n Varl U , Sosyal Bilimler Dergisi, 3
(April, 1993), s. 135-153.

$7

9

69 B ?

26. (M) “Usûl al-fiqh: Beyond Tradition, (Usûl-i f k h: GeleneUin Ötesinde”
Journal of Islamic Studies, 3, 2 (1992), s. 172-202.26
27. (P) Universitas Islam Indonesia, the Faculty of Law and Sharî`a,
Yogyakarta, Indonesia, 12 November 1992: "Islamic Legal Theory in
History and in Modern Legal Reform. (Tarihte ve Modern Hukuk Reformunda Usûl-i F k h)"
28. (P) Universitas Muhammadiyya, The Faculty of Islamic Law, Surakarta
(Solo), Indonesia, 21 November 1992: "Usûl al-fiqh, Ijtihad and Social
Change in the Modern Muslim World. (Modern Mslam Dünyas nda
Usûl-i F k h, Mctihad ve Sosyal DeUiRim)"
29. (P) F k h ve usûl-i f k h araRt rmalar yöntemine iliRkin alt konuRma
State Institutes of Islamic Studies (IAIN), Endonezya: Bandung, 17
Ekim; Semarang, 29 Ekim; Yogyakarta, 6 Kas m; Malang, 28 Kas m;
Surabaya 26 ve 30 Kas m 1992.
30. (K) Ibn Taymiyya against the Greek Logicians, Oxford: The Clarendon
Press, 1993.27
31. (M) "Was al-Shafi‘i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?"
International Journal of Middle East Studies, 4 (November 1993), s. 587605.28
26

Müellifin makalelerinden oluRan bir seçkide yer almak üzere Atsushi Okuda taraf ndan
Japonca’ya ve yine ayn maksatla Bahasa diline de çevirisi yap lm Rt r.
27
Takiyyüddin Mbn Teymiyye’nin Nasîhatu Ehli’l--man fi’r-Red ala Mant ki’l-Yûnân adl
eserinin Celaleddin es-Süyûtî taraf ndan yap lan Cehdu’l-Karîha fî Tecrîdi’n-Nasîha isimli
muhtasar n n n Mngilizce çevirisi olan bu kitap, elli sayfay aRan zengin içeriUe sahip bir giriR
ve aç klay c dipnotlar eRliUinde sunulmuRtur. Hallaq, daha önce yay nlad U “Ibn Taymiyya
on the Existence of God,” (Acta Orientalia (Copenhagen), 52 (1991), s. 49-69) makalesinin ve
mant kla ilgili diUer makalelerinin muhassalas n da bu giriR k sm na yedirmiR durumdad r.
Felsefe, kelam ve tasavvuf alanlar nda var lan birtak m sapk n metafiziksel sonuçlar n Yunan
mant U n n esas al nmas ndan kaynakland U n düRünen Mbn Teymiye, felsefeye dayal
metafizik anlay R reddettiUi halde mant U kabul eden Gazali’den farkl olarak, metafizik ve
mant U n bir birinden ay rt edilemeyecek derecede irtibatl olduUunu iddia eder. Mbn
Teymiye’nin bu eseri, ilkçaU Grek filozoflar , sonraki Rarihler ve bunlar n Müslüman takipçileri taraf ndan savunulan mant k sistemine karR yap lm R en Riddetli sald r say l r.
Reviewed by David Reisman, Mamluk Studies Review, vol. I.
28
Türkçe çevirisi: M. Hakk Ünal, “Oâfi’î Hukuk Mlminin BaRmimar m yd ?”, Sünni Paradigman n Olu+umunda âfi’î’nin Rolü, Ankara 2000, 49-72. Atsushi Okuda taraf ndan Japonca’ya çevirisi yap lmaktad r. Hallaq’dan önce Oafii hakk nda yap lan çal Rmalardan bir
k sm Runlard r: Majid Khadduri, Islamic jurisprudence - al-Shafi'i's Risala. Treatise on the
Foundations of Islamic Jurisprudence, Cambridge, 1961; Khalil I Semaan, Ash-Shafi'i's Risalah
: basic ideas. with English translation of the chapters on an-nasikh wa-al-mansukh, Lahore,
1961; Ahmad Hasan, “Al-Shafi'i's role in the development of Islamic jurisprudence”, Islamic
Studies v, 3, 1966, 239-73; Abdel-Magid Turki, 'La logique juridique, des origines jusqu'à
Shâfi'î (Réflexions d'ordre méthodologique)', Studia Islamica, lvii, 1983, 31-45; George Mak-
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32. (R/E?) Co-author. Symposium on Religious Law: Roman Catholic,
Islamic, and Jewish Treatment of Familial Issues, Loyola of Los Angeles
International and Comparative Law Journal, 1, 16 (1993), pp. 41 f., 53 f.,
79 f.
33. (P) Dalhousie University, Dalhousie Law School, Halifax, 18 March
1993: "The Individual vs. the Community in Islam: Human Rights in the
Medieval and Modern Contexts. (Mslam’da Toplum KarR s nda Birey:
OrtaçaU ve Modern BaUlamlarda Mnsan Haklar )"
34. (P) Columbia University, Department of Near Eastern Studies, 23
September 1993: "Fatwâ and the Evolution of Islamic Substantive Law.
(Fetva ve Mslam Maddi Hukukunun Evrimi)"
35. (P) Yale University, the Yale Center for International and Area
Studies, Islamic Law and Religion, 24-25 September 1993: "Dynamics
of Change and Growth in Islamic Substantive Law. (Mslam Maddi Hukukunda DeUiRim ve GeliRimin Dinamikleri)"
36. (P) Michael R. Moodie; James Conn; Azizah Y. alj-Hibri; Michael J.
Broyde; Peter J Cataldo; Wael B. Hallaq; Elliott N. Dorff; Russell E.
Smith; William E. May. Symposium on Religious Law: Roman
Catholic, Islamic, and Jewish Treatment of Familial Issues, Including ...
In Vitro fertilization, ..., 16 Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J.9 (November
1993).
37. (R) Bernard Weiss, The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence
in the Writings of Sayf al-Dîn al-Âmidî, in International Journal of
Middle East Studies, 26 (1994), 152-154.
38. (M) "From Fatwas to Furu‘: Growth and Change in Islamic Substantive
Law"29 Islamic Law and Society, I: 1 (1994), pp. 17-56.
39. (M) "Murder in Cordoba: Ijtihad, Ifta’ and the Evolution of Substantive
Law in Medieval Islam" Acta Orientalia (Oslo), 55 (1994), pp. 55-83.

disi, “The juridical theology of Shâfi'î: Origins and significance of usûl al- fiqh”, Studia
Islamica, lix, 1984, 5-47. Oafii öncesi dönemde f k h terimlerinin durumu hakk nda bilgi veren
Ru makale de son derece yararl bir çal Rmad r: Zafar Ishaq Ansari, “Islamic juristic terminology before Safi'i. A semantic analysis with special reference to Kufa”, Arabica, xix, 1972,
255-300;
29
KuruluR dönemi sonras nda Mslam hukukunun giderek kat laRt U ve siyasi, sosyal ve ekonomik geliRmelerle baU n kopard U yönündeki görüRü eleRtirdiUi bu makalesinde Hallaq,
iddia edildiUinin aksine maddi hukukun fetva kurumu arac l U yla sürekli evrildiUini, fetva ile
yasland U sosyal arkaplan aras nda s k bir baU n bulunduUunu farkl mezheplere ait metinlerden hareketle kan tlamaya çal Rmaktad r. Ayr ca kuruluR öncesi döneme ait müftülerin
faaliyetlerinin, Schacht’ n Mslam hukukunun kökenlerini nispeten daha geç bir döneme atfeden yaklaR m n giderek zay flatt U n da iddia etmektedir.
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40. (P) Cornell University, Ithaca, Religion, Politics and Cultural
Dynamics, 9-10 April 1994: "Why did al-Shatibi write his Muwafaqat?
(Oat bi, Muvâfâkat’ n Niçin Yazd ?)"
41. (P) Universiteit van Amsterdam/Rijksuniversiteit Leiden, the
Netherlands, The Joseph Schacht Conference on Theory and Practice
in Islamic Law, 6-10 October 1994: "The Dialectics of Theory and
Practice: On the Nature of Model Shurut Works. (Teori ve PratiUin EtkileRimi: Model Ourût Eserlerinin Yap s Üzerine)"
42. (P) Universiteit van Amsterdam/Rijksuniversiteit Leiden, the
Netherlands, The Joseph Schacht Conference on Theory and Practice
in Islamic Law, 6-10 October 1994: "The Transformation of Islamic Law
from Jurists' to Statute Law and its Repercussions. (Mslam Hukuk Doktrininin Kanuna DönüRümü ve Yans malar )"
43. (K) Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam, Aldershot:
Variorum, 1995.30
44. (M) "Model Shurut Works and the Dialectic of Doctrine and Practice,"
Islamic Law and Society, II, 2 (1995), s. 109-34.
45. (A) “Ahl al-hall wa’l ‘aqd, (Halifeyi Seçici Heyet)” in John L. Esposito,
ed., The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York
and Oxford: Oxford University Press, 1995), vol. 1, p. 53.

30

On y ll k zaman diliminde (1984-1993) yay nlad U Ru makalelerininden oluRan bir derleme:
"The Logic of Legal Reasoning in Religious and Non-religious Cultures: The Case of Islamic
law and Common law", Cleveland State Law Review, New York, 34 (1985-86), 79-96; "Nonanalogical arguments in sunni juridical qiyâs", Arabica, Leiden, 36 (1989), 286-306; "Logic,
Formal Arguments and Formalization of Arguments in Sunnî Jurisprudence", Arabica, Leiden, 37 (1990), 315-358; "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunnî
Legal Thought", Islamic Law and Jurisprudence, ed. N.L. Heer, Seattle r London, 1990, 3-31;
"Was the Gate of Ijtihad Closed?", International Journal of Middle East Studies, New York, 16
(1984), 3-41; "On the Origins of the Controversy about the Existance of Mujtahids and the
Gate of Ijtihad", Stvdia Islamica, Paris, 63 (1986), 129-141; "Was al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?", International Journal of Middle East Studies, New York, 25
(1993), 587-605; "On the Authoritativeness of Sunni Consensus", International Journal of
Middle East Studies, New York, 18 (1986), 427-454; "The Use and Abuse of Evidence: The
Question of Provincial and Roman Influences on Early Islamic Law", Journal of American
Oriental Society, New York, 110 (1989), 1-36; "Notes on the Term Qarîna in Islamic Legal
Discourse", Journal of American Oriental Society, New York, 108 (1988), 1-15; "The Primacy
of the Qur'ân in Shâtibî's Legal Theory", Islamic Studies Presented to Charles Adams, eds.
W.B. Hallaq and D.P. Little, Leiden, 1991, 69-90; "Usûl al-fiqh: Beyond Tradition", Journal of
Islamic Studies, Oxford, 3 (1992), 172-202.
Hallaq’ n bu kitab na ait tespit ettiUimiz tenkit yaz s : Bernard Weiss, Islamic Law and Society, 5: 2 (1998), 272-73.
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46. (P) Instituto Universitario Orientale, Dipartmento di Studi e Recerche
su Africa e Paesi Arabi, Napoli, 3-4 May 1995: "Problems of
Codification in the Muslim World. (Mslam Dünyas nda KanunlaRt rma
Problemleri)"
47. (P) Instituto Universitario Orientale, Dipartmento di Studi e Recerche
su Africa e Paesi Arabi, Napoli, 3-4 May 1995: "Social Reality and the
Response of Legal Theory: The Case of Shatibi’s Muwafaqat. (Sosyal
Gerçeklik ve Usûl-i f kh n Tepkisi: Oât bî’nin Muvafakat’ ÖrneUinde)"
48. (P) State Institute of Islamic Studies (IAIN), Faculty of Shari‘a,
Jakarta, 4 October 1995: "Orientalism: Past and Present. (Oryantalizm:
Dünü ve Bugünü"
49. (M) "Ifta’ and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Developmental
Account," in Kh. Masud, et al., eds., Islamic Legal Interpretation:
Muftis and their Fatwas (Cambridge: Harvard University Press, 1996):
33-43.31
50. (P) Tel-Aviv University, Department of the History of the Middle East,
Workshop on the Formation and Transmission of Tradition in Muslim
Societies, 9-10 January 1996: "Continuity and the Transmission of Legal
Culture in the Central Lands of Medieval Islam. (Süreklilik ve OrtaçaU
Mslam n n Merkezi Topraklar nda Hukuk Kültürünün Aktar m )"
51. (K) A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usûl
al-fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 1999).32

31

Türkçe çevirisi: Oükrü Selim HAS, “Tarihi GeliRim Sürecinde Sünnî Hukuk Teorisinde
Mfta’ ve Mctihad”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say : 13 (2002), s. 357369.
32
Usûl-i f kh n baRlang c ndan modern döneme kadarki tarihi, ana konular ve ilgili doktrinlerin tahlilini içeren bu kitap alt bölümden oluRmaktad r. Usûl-i f k h kavram n n ilk
dönemde ortaya ç k R n inceleyen birinci bölüm Kur’an’ n hem vahiy sürecinde hem sonraki
dönemlerde bir hukuk kaynaU iRlevi gördüUü ve sürekli Sünnet ile birlikte mütalaa edildiUi
fikri iRlenmektedir. Mkinci bölümde, usûl-i f kh n ilk temel kavramlar , dini kaynaklar n bilgi
deUerine iliRkin meseleler, beR temel f k h normu (vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram)
ve elfaz bahisleri titiz bir Rekilde incelenirken üçüncü bölümde, geliRmiR f k h terimleri,
analojik ak l yürütme, istihsan, mesalih-i mürsele, istishab, Mslam öncesi dinlere ait hükümlerin Müslümanlar aç s ndan durumu, ictihat, müctehit, müftü ve taklid konular ele al nmaktad r. Dördüncü bölümde, dini hükümlerin dayand U gerekçelerin belirlenmesi ve bu yolla
yeni meselelerin çözüme kavuRturulmas yöntemi, Karafi ve Tufi’nin yaklaR mlar temas
edilmekte, klasik f khi anlay R n köklerinin ER’ari kelam na dayand U iddias yer almaktad r.
BeRinci bölümde, sosyal realite ve teorinin buna cevab iRlenmektedir. Oat bi, ortaya koyduUu
teoriyle, hukukun sosyal Rartlara nas l uyarlanacaU na gösteren bir öncü olarak takdim edilmektedir. Dönemindeki sufileri eleRtiren Oat bi, Mslam’ n özündeki esnekliUi kavrayamamakla
onlar suçlar; ruhi ve medeni hayat kolaylaRt rc imkanlara sahip f kha raUmen, bunlar n kat
yorumlar ve zor görüRleri tercih ederek avam n yükünü aU rlaRt rd klar n iddia eder. Alt nc
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52. (P) Granada University and the University of Madrid, The Second
Joseph Schacht Conference on Theory and Practice in Islamic Law, 1620 December 1997: "Qadis Communicating: Legal Change and the Law
of Documentary Evidence. (Kad lar n MletiRimi: Hukuki DeUiRim ve Yaz l Delil Hukuku)"
53. (M) "The Qadi’s Diwan (Sijill) before the Ottomans, (Osmanl Öncesi
Kad Divan [Sicilleri])" Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, 61, 3 (1998): 415-36.
54. (P) University of London, the School of Oriental and African Studies,
Hadith: Text and History, 19-21 March 1998: "The Authenticity of
Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem. (Nebevi Hadislerin SahihliUi:
Sahte bir Problem)"
55. (P) Harvard Law School, 14 April 1998: "Modern Legal Reform:
Continuity or Rupture? (Modern Hukuk Reformu: Devaml l k m
Kopma m ?)"
56. (P) Emmanuel College and the Department of Jewish Studies,
University of Toronto, Law and Religion, June 7-8, 1998: "Law and
Religion in Islam. (Mslam’da Hukuk ve Din)"
57. (P) Law School, University of Ottawa, 19 October 1998: "Legal Reform
in the Muslim World: A Re-Evaluation (Mslam Dünyas nda Hukuk Reformu: Bir Yeniden DeUerlendirme)”

bölümde, modernite krizine ve usûl-i f kh n geleceUine iliRkin tart Rmalara temas edilmektedir. Ulus devletin ç k R , bilim devrimi, tabii hukukun yükseliRi, insan haklar söylemi, iletiRim,
silah ve savaR araçlar ndaki devrim, küreselleRme vs. geliRmelerin insan toplumlar nda köklü
deUiRimler meydana getirdiUi, bunlar karR s nda Mslam’ n fazla bir varl k gösteremediUi, bunda
hukukun yetersizliUinden ziyade, üzerine inRa edildiUi hukuk teorisinin etkili olduUu belirtilmekte ve Abduh, ReRit R za, Hallaf, Allal el-Fasi, Hasan Turabi, Muhammed Said ARmavi,
Fazlur Rahman ve Muhammed Oehrur’un reformcu fikirlerine yer verilmektedir. Hiç birinin,
modernitenin meydan okumalar n göUüsleyecek geçerli bir f k h teorisi sunamad U n belirten Hallaq, mevcut krize karR en mukni cevab n bir mühendis olan Oehrur taraf ndan
verildiUini ifade eder.
Reviewed by: Earl Finbar Murphy, (http://www.h-net.msu.edu/~law/reviews/hallaqwb.htm,
eriRim tarihi: 13.02.2005) College of Law, Ohio State University; Aziz Al Azmeh, History of
Religions, 38: 1 (1998), pp. 79-80; Robert Gleave, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 61 (1998): 537-538; Colin Imber, Law and History Review,
17: 3 (1999), 626; Murteza Bedir, Middle East Studies Association Bulletin, 33: 1 (1999); David
Powers, Middle East Quarterly (June 1999); Jane Dammen McAuliffe, Religious Studies
Review, 25 (1999): 436-437; Rudolf Peters, Islamic Law and Society, 6: 2 (1999), 281-4;
Muhammad Khalid Masud, Journal of Islamic Studies, XI: 3 (2000), 363-6; Christopher Melchert, Journal Of Near Eastern Studies, 62: 3 (2003).
Bahasa çevirisi: E. Kusnadiningrat and Abdul Haris bin Wahid, Sejarah Teori Hukum Islam:
Pengantar untuk Usûl Fiqh Mazhab Sunni (Jakarta: PT).
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58. (P) Middle East Studies Association. Special Session on Muhammad
Shahrur, Chicago, 4 December 1998: "Shahrur and Legal Reform.
(Oehrûr ve Hukuk Reformu)"
59. (R) ‘Ali B. Yahya al-Gaziri, “Al-Maqsad al-Mahmud fi Talkhis al‘Uqud”, Al-Qantara, XX, 2 (1999), 551-552.33
60. (R) Colin Imber: Ebu's-su'ud: The Islamic Legal Tradition, Law and
History Review, 17: 2 (1999), 404.
61. (M) "Qadi’s Communicating: Legal Change and the Law of
Documentary Evidence, (Kad MletiRimi: Hukuki DeUiRim ve Yaz l Delil Hukuku)" Al-Qantara, XX (1999): 437-66.
62. (M) "The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem, (Nebevi Hadislerin SahihliUi: Sahte bir Problem)" Studia Islamica, 89
(1999): 75-90.34
63. (P) Oxford Center for Islamic Studies, Oxford University, 24 February
1999: "Taqlid as Creative Performance. (Yarat c bir Gayret Olarak
Taklid)"
33

http://www.eea.csic.es/qantara/resenas.html, eriRim tarihi: 26.12.2004.
James Robson’un “Muslim Tradition: The Question of Authenticity”, (Memoirs and Proceedings, Manchester Library and Philosophical Society, 93 :7 [1951-2], 84-102) makalesi ve
yine ayn Rahsa ait “Hadith” (Encyclopedia of Islam, New Edition, III, 28) madde eRliUinde
okunmas gereken bu yaz , nebevi hadislerin en temel sorunlar ndan biri olan s hhat meselesinin Bat ’daki serüvenini konu edinmektedir. Hadis malzemesinin büyük bir k sm n n
mevzu olduUu iddias ilkin 1848’de Gustav Weil, ard ndan 1861’de Aloys Sprenger taraf ndan
ileri sürüldü. Bu iddiay ilk eleRtirel inceleme konusu yapan Ignaz Goldziher’dir. O,
hadislerin büyük bir çoUunluUunun, Hz. Peygamber deUil, daha sonraki dönemlere ait bir
malzeme niteliUinde olduUunu ileri sürdü. Goldziher’in genel olarak hadislere yönelik bu
eleRtirel yaklaR m n , ahkam hadisleri özelinde geliRtiren J. Schacht daha ileri giderek aksi
kan tlanmad kça hadislerin uydurma olduUunu kabul etmek gerektiUi iddias nda bulunur.
Hadis malzemesinin otantikliUi meselesinde üç farkl yaklaR m n mevcut olduUuna temas
eden Hallaq, bunlardan her birini temsil eden Rahsiyetlerden örnekler verdikten sonra, her
üç anlay Ra sahip olanlar n da paylaRt U bir noktaya dikkatleri çeker. O da hepsinin, ilk
dönem ve orta çaU Müslüman bilginlerinin nebevi hadis literatürünün esas olarak otantik
olduUu, önemli miktarda mevzu hadislerin bulunmas na raUmen, en az ndan Kütüb-i sitte’yi
oluRturan malzemenin otantik olduUu görüRünü benimsediUini kabul eder. Bu meseledeki
modern ihtilaf n ancak bu geleneksel dini kabuller karR s nda bir anlam ifade edebileceUini
belirten Hallaq, mezkur geleneksel kabuller olmasayd , problem teRkil edecek herhangi bir
ihtilaf n da zühur etmeyeceUini iddia eder. Müslümanlar n bu malzemeyi hangi kriterlere
göre sahih sayd U n araRt r p bunu eleRtirmemiz gerekirken yanl R bir yöntem izlenerek
anlams z bir tart Rman n yüz elli y ldan beri devam ettiUini ileri sürmektedir. Müslüman
bilginlerin çözdüUü bir meseleyi faraziyelerden hareketle gündeme getirmenin sahte bir
problem olduUunu belirttikten sonra usûl-i f k hta geliRtirilen yöntemi esas alarak hadislerin
rivayet yönünden tasnifine ve bunlardan her birinin bilgi deUerine temas eder. Mcman n kaynak deUerini konu ettiUi makalesindeki birikimini yedeUine alarak lafzi ve manevi türleriyle
tevatür kavram na ayr nt l olarak yer verir.
34
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64. (M) Middle East Center, New York University, Evidence in Islamic
Law, 2-4 April 1999: "From Jurists to Imams: Authority Construction
and the Rise of the Schools. (Fukahadan Devlet BaRkanlar na: Otorite
MnRas ve Mezheplerin YükseliRi)"
65. (P) Harvard Law School, 14 April 1999: "The Creation and ReCreation of Authority in Islamic Law. (Mslam Hukukunda Otoritenin
Tekrar Tekrar OluRumu)"
66. (P) BoUaziçi University, Istanbul, New Approaches to the Study of
Ottoman and Arab Societies (18th to mid-20th Centuries, 27-30 May,
1999: "A Prelude to Ottoman Reform: Ibn ‘Abidin on Custom and Legal Change. (Bir Osmanl Reformu Öncüsü: Örf ve Hukukî DeUiRim
Üzerine Mbn Âbidîn)"
67. (P) The University of Utah, the Middle East Center, Islamic Legal
Theory, 24-25 September, 1999: "Takhrij, the School Founders, and the
Construction of Authority. (Tahric, Mezheb Kurucular ve Otoritenin
MnRas )"
68. (E) Tradition, Modernity, and Postmodernity in Arabic Literature: Essays
in Honor of Professor Issa J.Boullata, Edited by Kamal Abdel-Malek35
and Wael B. Hallaq. Leiden: E. J.Brill, 2000, xv, 41436
69. (E) Literary Creativity and Social Change in Modern Arabic Literature,
co-editor (Leiden: Brill, 2000).
70. (R) M. IZZI DIEN, The Theory and the Practice of Market Law in
Medieval Islam: A Study of Kitab Nisab al-Ihtisab of ‘Umar b.
Muhammad al-Sunami, International Journal Of Middle East Studies,
XXXII: 2, May 2000, 279-280.
71. (P) Oxford University, The Oriental Institute, “The Origins of Islamic
Law and the Evolution of Legal Authority, (Mslam Hukukunun Kökenleri ve Hukuki Otoritenin Evrimi)” February 23, 2000.
72. (P) Princeton University, Department of Near Eastern Studies,
Workshop on Reading Islamic Legal Texts, “The Author-Jurist and
Legal Change, (Müellif-Fakih ve Hukuki DeUiRim)” May 7, 2000.

35

Ana dili Arapça d R nda beR dil daha bilen Abdel-Malek, lisans n Mngiliz edebiyat ve tarihi
alan nda (Simon Fraser University in British Columbia, Canada, 1982), yüksek lisans (1986)
ve doktoras n (1992) ise Arap edebiyat alan nda Hallaq’ n da görev yapt U kurumda (the
Institute
of
Islamic
Studies
at
McGill
University)
tamamlad .
(http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/1997-98/97-111.html, eriRim tarihi:
13.02.2005)
36
http://www.arabworldbooks.com/authors/iman_mersal.htm;
http://www.kb.dk/formidl/fagweb/2001-acc/aug/xl.htm, eriRim tarihi:18.12.2004
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73. (P) Princeton University, Department of Near Eastern Studies, “From
Geographical to Personal Schools? (Yöreselden Oahsi Ekollere)” May
9, 2000.
74. (P) The University of Leiden, ISIM, the Netherlands, “Change in
Islamic Law: Episodic, Structural or Absent? (Mslam Hukukunda DeUiRim: Cüz’î mi Yap sal m yoksa Hiç mi?” May 26, 2000.
75. (P) The University of Utricht, the Netherlands, “Ijtihad, Legal History
and Modern Legal Reform, (Mctihad, Hukuk Tarihi ve Modern Hukuk
Reformu)” May 30, 2000.
76. (P) Ben-Gurion University, Department of Middle Eastern Studies,
“The Study of Islamic Law: The State of the Art, (Mslam Hukuk AraRt rmas : Sanat n Durumu)” July 2, 2000.
77. (P) Faculty of Policy Management, Keio University at Shonan
Fujisawa, Japan, October 10, 11 and 13, 2000, “Law and Theology in
Islam: Relationship, Function and Significance. (Mslam’da Hukuk ve
Teoloji: MliRkisi, MRlev ve Önemi”
78. (P) Faculty of Policy Management, Keio University at Shonan
Fujisawa, Japan, October 10, 11 and 13, 2000, “Islamic Law and Legal
Change. (Mslam Hukuku ve Hukuki DeUiRim)”
79. (P) Faculty of Policy Management, Keio University at Shonan
Fujisawa, Japan, October 10, 11 and 13, 2000, “Language and Law:
Function and Significance. (Dil ve Hukuk: MRlev ve Önemi)”,
80. (P) Faculty of Policy Management, Keio University at Shonan
Fujisawa, Japan, October 10, 11 and 13, 2000,“The Gate of Ijtihad: A
New Perspective. (Mctihad Kap s : Yeni Bir Perspektif)”
81. (P) IAIN (State Institute of Islamic Studies) of Yogyakarta (Faculties
of Law and Theology), Indonesia, November 2-3, 2000: “Epistemic
Authority and Legal Change in Pre-Modern Islam. (Modern Mslam Öncesi Dönemde Epistemik Otorite ve Hukuki DeUiRim)”
82. (P) IAIN (State Institute of Islamic Studies) of Yogyakarta (Faculties
of Law and Theology), Indonesia, November 2-3, 2000: “The Evolution
of Foundational Authority in Classical Islamic Law. (Klasik Mslam Hukukunda Temel Otoritenin Evrimi)”
83. (P) The IAIN of Semarang, Indonesia, “International Seminar on
Humanism and Islam,” November 6-8, 2000: “Humanism and Islamic
Law: Methodological Remarks. (Hümanizm ve Mslam Hukuku: Metodolojik Mülahazalar)”
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84. (P) The IAIN of Surabaya, Indonesia, November 15, 2000: “Modern
Islam, the West and Islamic Legal History. (Modern Mslam, Bat ve Mslam Hukuk Tarihi)”
85. (P) The Faculty of Graduate Studies, Muhammadiyya University,
Jakarta, November 24, 2000: “The State of the Art in Islamic Legal
Studies. (Mslam Hukuk AraRt rmalar nda Sanat n Durumu)”
86. (K) Authority, Continuity and Change in Islamic Law. Cambridge:
Cambridge University Press, 2001.37
87. (M) “From Regional to Personal Schools: A Reevaluation, (Bölgeselden Oahsi Ekollere: Bir Yeniden DeUerlendirme)” Islamic Law and
Society, 8:1 (2001), s. 1-26.38

37

Reviewed by A.A. Sachedina, H-Mideast-Medieval (December, 2003). Alt bölüm, bir özet
ve sonuçtan oluRan bu kitab n sadece içindekiler listesi ile birinci bölümü elimize geçti. Bir
anlamda giriR niteliUindeki birinci bölüm “Juristic typologies: a Framework for an enquiry”
baRl U n taR maktad r. Burada tabakat literatürünün mezheplerin kuruluRundan sonra ortaya
ç kt U n , müctehidlere iliRkin derecelendirmelerin bundan sonra yap ld U n belirttikten sonra
Tancal bir grubun sorduUu üç soruya verdiUi cevap vesilesiyle dede Mbn RüRd’ün temas ettiUi
üçlü bir tasnifle meseleye giren Hallaq daha sonra Mbn Salah’ n yapt U tasnife deUinmektedir.
Bütün bu anlat mlarda temel kayg s ictihad n mezhepler kurulduktan sonra da devam ettiUini kan tlamakt r.
38
Arapça çevirisi: “min mezahib’l-emsâr ve’l-ekalîm ile’l-mezâhibi’l-f khiyyeti’R-Rahsiyye”, elMctihâd, y l: XV, say : 57-58 (2003). Mslam hukuk tarihinin ilk dönemindeki oluRumlar n
niteliUi etraf nda Bat ’da yap lan deUerlendirmeleri konu ettiUi makalesinde Hallaq, hicri
ikinci yy. ve üçüncü yy. n ilk yar s nda coUrafik ekollerin hakim olduUu, sonraki ekollerin belli
Rah slar etraf nda oluRtuUundan hareketle, eski ekollerin bir dönüRüm geçirerek bu hale
geldiUi yönündeki anlay R eleRtirmekte, coUrafik ekollerin kesinlikle vücud bulmad U n ,
sonraki ekollerin de kiRisel olmad U n ve bir dönüRümün de vuku bulmad U n iddia etmektedir. Pek çok konuda olduUu gibi hukuk tarihinin ilk dönemine ait nitelemeler hakk nda da
Schacht’ n görüRlerinin k sa zamanda bir paradigma halini ald U n belirten Hallaq, kendisinin de Schacht’a ait bu dönüRüm fikrine, eleRtiri süzgecinden geçirmediUi için, bir kaç y l s k
s k sar ld U n itiraf eder. Schacht’a ait ama temelsiz olduUunu fark ettiUi bu görüRü
eleRtirdiUini belirtir. Asl nda bu makaleyi kaleme al R n n temel saikinin C. Melchert’in bu
yöndeki yay nlar olduUunu tahmin ediyoruz. Melchert’ n, gerek Sünni f k h mezheblerinin
oluRumunu incelediUi doktora tezinde (The Formation of the Sunni Schools of Law: 9th – 10th
Centuries C.E., Leiden, 1997), gerek daha sonra yazd U ve belli merkezlerde beliren f khi
oluRumlar incelediUi bir makalesinde (“How Hanafism came to originate in Kufa and Traditionalism in Medina”, Islamic Law and Society, 6: 3 (1999), 318-347) Schacht’ n görüRleri
doUrultusunda bu konuya temas etmesi Hallaq’ n öfkesini tetiklemiRtir. Makalenin ak R ndan
bu izlenim rahatl kla ç kar labilmektedir. Hallaq, Melchert’in bahsi geçen yerlerdeki aç klamalar n mevcut olmayan bir problemi çözme giriRimi olarak nitelemektedir. Hallaq, 9
May s 2000 tarihinde (Princeton University, Department of Near Eastern Studies) verdiUi ve
ayn baRl U taR yan bir bir konuRmas ndan ürettiUi bu makalesi, Nimrud Hurvitz (“Schools of
Law and Historical Context: Re-Examining the Formation of the Hanbali Madhhab”, Islamic
Law and Society, 7: 1 [2000], 37-64) taraf ndan ortaya konulan bir yaklaR m ile benzerlikler
taR maktad r. Bu konuda Hallaq, Hurvitz’in makalesinin, kendi makalesi tamamland ktan
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88. (A) “Innovation (Bid’at/Tecdid)”, Encyclopaedia of the Qur’an, edited
by Jane Dammen McAuliffe (Leiden: Brill, 2001), (536-537)
89. (P) “Can the Shari‘a be Restored? (Oeriat Geri Getirilebilir mi?)” (As
part of conference proceedings, Georgetown University, April 2001).
“Can the Shari'a be Restored?”, in Islamic Law and the Challenges of
Modernity, edited by Yvonne Yazbeck Haddad and Barbara Freyer
Stowasser, AltaMira Press, 2004, 21-34.39
90. (A) "Apostasy (Mrtidad)" Encyclopaedia of the Qur’an, edited by Jane
Dammen McAuliffe (Leiden: Brill, 2001), 119-122
91. (A) “Contracts and Alliances (Akitler ve Ahitler)”, Encyclopaedia of the
Qur’an, edited by Jane Dammen McAuliffe (Leiden: Brill, 2001), (431435)
92. (M) "On Dating Malik's Muwatta', (Malik’in Muvatta’ n Tarihlendirme
Üzerine" UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, 1, 1 (200102): 47-65.40
93. (M) “Takhrij and the Construction of Juristic Authority, (Tahric ve
F khi Otoritenin MnRas )" Studies in Islamic Legal Theory, ed. Bernard
Weiss (Leiden: Brill, 2002): ca. 20pp.
94. (M) "A Prelude to Ottoman Reform: Ibn ‘Abidin on Custom and Legal
Change, (Osmanl Reformuna Bir BaRlang ç: Örf ve Hukuki DeUiRim
Üzerine Mbn Âbidîn" in Histories of the Modern Middle East New
Directions, eds.: Hakan Erdem, Ursula Wocoeck ve Israel Gershoni,
Boulder and London: Lynne Rienner, 2002, s. 37-55.
95. (M) “The Question of Origins or Doctrine? Islamic Legal Studies as
Colonialist Discourse. (Kökenler Sorunu mu Doktrin mi? Sömürgeci
Söylem Olarak Mslam Hukuk AraRt rmalar )” UCLA Journal of Islamic
and Near Eastern Law. Volume 2: 1, (2002-2003).
96. (R) Nimrod Hurvitz: The Formation of Hanbalism: Piety into Power,
Reviewed by Wael B. Hallaq, Journal of Islamic Studies, 15 (2004), 345347;

sonra ortaya ç kt U n belirterek herhangi bir etkilenme izlenimine kap lmamas uyar s nda
bulunur.
39
Haddad (History of Islam and Christian-Muslim Relations, Georgetown U.), Stowasser
(Arabic Language, Literature, and Linguistics; Georgetown U.)
40
Bu makalenin muhtemel esin kaynaU : Harald Motzki, “The Prophet and the cat: On Dating Malik’s Muwatta and Legal Traditions”, JSAI, 22 (1998), 18-83; Asl nda Motzki,
makalesinde N. Calder’ n Studies in Early Muslim Jurisprudence kitab ndaki Muvatta’n n
yaz l R tarihine iliRkin tezine bir reddiyedir.
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97. (P) “Islamic Law, Terrorism and Current International Political
Turmoil (Mslam Hukuku, Terörizm ve Mevcut Uluslararas KargaRa)”,
McGill University, Montreal, 17 August 2004.41
98. (E) The Origins and Evolution of Islamic Law (Themes in Islamic Law),
2004.42
99. (E) The Formation of Islamic Law (Mslam Hukukunun OluRumu)
(Formation of the Classical Islamic World, 27), Ashgate, 2004.43
6

C +

Yirmi y l aRk n öUretim üyeliUi hayat nda Mslam hukukunun çeRitli alan ve
yönlerini konu edinen dersler veren Hallaq’ n okuttuUu ders baRl klar ndan bir
k sm Röyledir:
1) Usûl-i F k h (Islamic Jurisprudence)
2) 20. yy.da Mslam Hukuk DüRüncesi (Islamic Legal Thought in the 20th
Century)
3) Cüveyni’nin Burhan’ ndan Okumalar (Readings in Juwaynî's Burhân)
4) Cüveyni’nin Verakat’ na Abbâdî’nin Yapt U Oerh’ten Okumalar
(Readings in ‘Abbadi’s Commentary on Juwayni’s Waraqat)

41

http://www.iseas.edu.sg/nlissue4.pdf, eriRim tarihi:27.12.04. Newsletter of Institute of Southeast Asian Studies, issue 4, October 2004.
42
Contents: 1. The pre-Islamic Near East, Muhammad and Quranic law; 2. The emergence
of an Islamic legal ethic; 3. The early judges, legal specialists and the search for religious
authority; 4. The judiciary coming of age; 5. Prophetic authority and the modification of legal
reasoning; 6. Legal theory expounded; 7. The formation of legal schools; 8. Law and politics:
caliphs, judges and jurists; Conclusion.
43
Contents: Wael B. Hallaq, Introduction and select bibliography — I. M. Lapidus: The
arab conquests and the formation of islamic society (1982) — J. Schacht: Pre-islamic background and early development of jurisprudence (1955) — J. Schacht: Foreign elements in
ancient islamic law (1950) — S. D. Goitein: The birth-hour of muslim law?: an essay in exegesis” (1960) — P. Crone: Two legal problems bearing on the early history of the Qur’an
(1994) — U. Mitter: Unconditional manumission of slaves in early islamic law: a hadith
analysis (2001) — H. Motzki: The role of non-arab converts in the development of early
islamic law (1999) — I. Abramski-Bligh: The judiciary (qadis) as a governmental administrative tool in early islam (1992) — Z. I. Ansari: Islamic juristic terminology before Shafi’î: a
semantic analysis with special reference to Kufa (1972) — W. Hallaq: Was al-Shafi‘i the
master architect of islamic jurisprudence? (1993) — Dewin Stewart: Muhammad b. Davud
al-Zahirî’s manual of jurisprudence, al-Wusûl ila ma‘rifat al-usûl — W. Hallaq: Early Ijtihâd
and the later construction of authority (2001) — C. Melchert: The formation of the sunnî
schools of law — Muhammad Qasim Zaman: The caliphs, the ‘ulamâ’, and the law: defining
the role and function of the caliph in the early ‘abbâsid period (1997).
http://www.ashgate.com/subject_area/downloads/formation_classical_islamic_world.pdf,
18.12.04; http://www.porticolibrerias.es/c/PS627ARA.pdf, eriRim tarihi: 18.12.04
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5) Mslam Hukukunun Kökenleri ve Erken Dönem GeliRimi (The Origins
and Early Evolution of Islamic law)
6) F k h ve F k h Usûlü Tarihi (VII-XX. yy.) (History of Islamic Law and
Jurisprudence [Seventh-Twentieth Century]
7) OrtaçaU Mslam’ nda Hukuk ve Hukuki Ak l Yürütme (Law and Legal
Reasoning in Medieval Islam)
8) F k h ve Usûl-i F kh n Ana Meseleleri (Central Questions in Islamic
Law and Legal Theory)
9) Mslam Hukuk Söylemi (Islamic Legal Discourse)
10) Edebü’l-Müftî Okumalar (Readings in Adab al-Mufti)
11) Kad ve Mahkeme: Mslam Yarg Hukuku AraRt rmalar (The Qadi and
his Court: Studies in the Islamic Judiciary)
12) Mslam Mant U (Islamic Logic)
13) Mbn Teymiye’nin Grek Mant U na Reddiyesi (Ibn Taymiyya's Refutation
of Greek Logic)
6 (,

C

&

1) Asep Saepudin Jahar, “Abu Isaq Al-Shatibi's Reformulation of the
Concept of Bid'a: A Study of his al-I'tisam (Ebu Mshak eR-Oat bi’nin
Bid’at Kavram n Yeniden FormülleRtirmesi: el--’t sâm Adl Eserine
Dair bir Mnceleme)”.
2) Kusmana, “Shafi'i's Theory of Naskh and his Influence on Ulum AlQur'an (Oafii’nin Nesh Teorisi ve Ulûmü’l-Kur’an Adl Eserine Tesiri)”.
3) Ratno Lukito, “Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of
Indonesia (Mslam Hukuku ve Adet ile KarR laRmas : Endonezya Tecrübesi)”.
4) F Nurasiah, “Muhyi al-Din Ibn al-Arabi's Views on Shari'ah: A
Preliminary Study of the Legal Element in His Writings (Muhyiddin
Mbnü’l-Arabi’nin Oeriat’a Dair GörüRleri: Eserlerindeki Hukuki Unsura
Yönelik Bir Ön Mnceleme)”.
5) Ahmad HAKIM, “Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i and his role in the
development of Islamic legal theory (Muhammed b. Mdris eR-Oafii ve
Usûl-i F kh n GeliRimindeki Rolü)”.
6) Akh MINHAHI, “Joseph Schacht's contribution to the study of Islamic
Law (Mslam Hukuku AraRt rmas na Joseph Schacht’ n Katk s )”.
7) Nawir Yuslem NURBAIN, “Ibn Qayyim's reformulation of the fatwa
(Mbn Kayyim’in Fetvay Yeniden FormülleRtirmesi)”.
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8) Aswita TAIZIR, “Muhammad 'Abduh and the reformation of Islamic
Law (Muhammed Abduh ve Mslam Hukukunun Reformasyonu)”.
9) Yudian WAHYUDI, “Hasbi' theory of Ijtihad in the context of
Indonesian Fiqh (Endonezya F kh BaUlam nda Hasbi Mçtihat Teorisi)”
10) Agusni YAHYA, “The impact of colonial experience on the religious
and social thought of Sir Sayyid Ahmad Khan and Ahmad Hassan: a
comparison (Sömürgecilik Tecrübesinin Sir Seyyid Ahmed Han ve
Ahmed Hassan’ n Dini ve Sosyal DüRüncesine Etkisi)”, Howard
Federspiel ile ortak dan Rman.
11) Amhar RASYID, “Some Qur'anic legal texts in the context of Fazlur
Rahman's hermeneutical method (Fazlur Rahman’ n Yorumsama Metodu BaUlam nda Baz Ahkam Ayetleri)”.
12) S t Qomariyah, “Al-Ghazali's Theory Of Munasaba In The Context Of
The Adaptability Of Islamic Law (Mslam Hukukunun Benimsenmesi
BaUlam nda Gazali’nin Münâsebe Teorisi)”, Ma. Mcg ll University,
1994. 119 s.
13) Farouk Mitha, “Re-Reading Al-Ghazali: Orthodoxy, Reason And
Authority in The 'Kitab Al-Mustazhiri' (Gazali’yi Yeniden Okuma:
‘Kitâbü’l-Mustazhiri’de Ehl-i Sünnet ve Otorite)” McGill Un versity,
1993. 189 pp.44
6 +-"-

!

"

Kara Avrupas nda G. Bergsträsser, Ignaz Goldziher, C. Snouck
Hurgronje ve Eduard Sachau ile baRlay p geliRen ve Joseph Schacht ile zirveye
ulaRan Mslam hukuk anlay R XX. yy. n ortalar ndan itibaren Bat ’n n akademik
çevrelerinde hakim bir paradigma haline geldi. Mlkin Avrupa’da kök salan sonra
da Amerika’ya intikal eden bu anlay R n n yeni k taya geçiRine Hurgronje ve
Goldziher telifat yla, MacDonald, Gibb ve Schacht ise hem telifat yla hem de
bizzat Amerikan üniversitelerinde ders vererek arac l k ettiler.45 Avrupa kökenli
bu oluRumun seksenli y llarda ald U biçimle yüzleRen Hallaq, özellikle usûl-i
f k h ve f k h tarihine terettüb eden yönleriyle bu yap n n gözden geçilirmesi
gerektiUini ileri sürer. Bernard Weiss, George F. Hourani, A. M. Turki, George
Makdisi gibi isimlerin birikimlerinden da istifade eden Hallaq, Schacht’ n otoritesine beslenen kay ts z Rarts z teslimiyetten ve onun otoritesini ihya edici giriRimlerden rahats zl k duyar.
44

Hallaq’ n dan Rmanl U nda haz rlanan bu tez Ru isimle kitap olarak yay nlanm Rt r: (AlGhazali and the Ismailis: a Debate on Reason and Authority in Medieval Islam =Gazali ve
Msmaililer: OrtaçaU Mslam’ nda Ak l ve Otorite) (London: I. B. Taurus in Association with the
Institute of Ismaili Studies, 2001: Reviewed by Frank Griffel.
45
Akram Rana, “Usûl al-fiqh and American Scholarship”, Hamdard Islamicus, 21: 1 (1998),
15.
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MRlenecek malzemenin çoUunlukla yazmalardan oluRtuUu ve bunlar n da
s n rl yerlerde bulunduUu bir evrede oluRan klasik oryantalist anlay R, tenkitli
neRirlerin art R na paralel olarak k smen tashihe uUram Rsa da, önyarg lara dayal kimi maksatl fikirleri bünyesinde bar nd rmaya ne yaz k ki devam etmiRtir.
Klasik Mslami literatür hakk nda Müslümanlar n bu birikimi bizzat baRarm R
olamayacaklar , dolay s yla bunu mutlaka bir yerlerden devRirmiR olmalar gerektiUi inanc , kimi oryantalistleri, Yahudilik, H ristiyanl k, Yunan, Roma, Pers
ve hatta Cahiliye kal nt lar nda kaynak aray R na sevketmiRtir. Bir Rekilde baUlant kuramad klar konular da pek özgün olmamakla niteleyerek gözden düRürmeye gayret etmiRlerdir. Bu yaklaR m tarz , Müslümanlar ve Mslam’ yak ndan tan yan Hallaq’ oldukça rahats z etmiR ve bunu ilmi ölçüler içinde eleRtirmeye çal Rm Rt r.
I6 '.
F k h ilminin gizemli dünyas na içtihat kap s ndan giriR yapan Hallaq, bir
taraftan içtihat faaliyetinin teorik yap s niteliUindeki usûl-i f kha nüfuz edip bu
yönde yol almaya çal R rken, diUer yandan da konuyla ilgili Bat efkâr
umumiyesinde kökleRmiR ve sorgulanmaya cesaret edilmeyen görüR ve kanaatleri sorgulamaya koyulur. Bu iki temel saik, Hallaq’ n hemen hemen bütün çal Rmalar na sinmiR durumdad r.
Doktora tezini yay nlamam R olmakla birlikte tez sonras nda benzeri bir
baRl U taR yan “Mctihad Kap s Kapand /Kapat ld m ?”46 isimli makalesi tezinin
bir hülasas niteliUindedir. Bu makalenin alt baRl klar ndan biri daha sonra müellif taraf ndan geliRtirililerek baRka bir makale konusu yap lm Rt r.47 DoUrudan
tezinden üretildiUi söylenebilecek bu iki makale tezi hakk nda yeteri bir kanaat
verebilecek durumdad r.
Mctihad n teorik Remas niteliUinde ve klasik yap s son derece çetin bir ceviz hüviyeti arzeden usûl- f kh n pek çok disiplinin bileRimi niteliUinde olduUunu, bu karmaR k yap y çözmenin, onun beslendiUi disiplinleri yard ma çaU rmaktan geçtiUini analayan Hallaq, öncelikle usûl-i f kh n mant k boyutuna yönelir. Modern yazarlar n klasik mant Ua iliRkin eserlerinden edindiUi formasyonu
yedeUine alarak mant k-usûl-i f k h iliRkisine yoUunlaR r ve bu ilgisi doksanl
y llar n baR na kadar yoUun bir Rekilde devam eder. Bunun en aç k göstergesi
onun bu dönemde verdiUi ürünlerdir. 1985-1990 aras dönemde yay nlad U makale ve eserlerinin çoUunda bask n karakter f kh n mant k boyutudur. Bu dönemde yay mlad U makale baRl klar ndan bir k sm Röyledir: “Dini ve Dini olmayan kültürlerde hukuki ak l yürütme mant U : Mslam hukuku ve Mngiliz huku-

46

"Was the Gate of Ijtihad Closed?" International Journal of Middle East Studies, New York,
16 (1984), 3-41.
47
"On the Origins of the Controversy about the Existance of Mujtahids and the Gate of
Ijtihad", Stvdia Islamica, Paris, 63 (1986), 129-141.
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ku örneUi”48; “Sünni hukuk teorisinin mant ksal yap s n n geliRimi”49, “Sünni
f khi k yas nda analojik olmayan kan tlar”50 “Sünni hukuk biliminde mant k,
formel kan tlar ve kan tlar n formel hale getirilmesi”51; “Mslam Hukuk Söyleminde Karine Terime Üzerine Baz Mülahazalar”52; “Delil kullan m ve
Suistimali: Erken Dönem Mslam Hukukuna Roma ve Eyaletlerinin Tesirleri
Meselesi”53; “Sünni Hukuk DüRüncesinde Tümevar msal Destekleme (Mstikrâî
Teyid), Zannilik ve Kat’ilik Meselesi”54 Dini bilginin epistemolojik deUerini
ifade etmek üzere usûl-i f k h metinlerinde kullan lan zannilik ve katilik kavramlar eRliUinde tümevar msal desteklemenin bilgi deUerini araRt rd U bu makalede geliRtirdiUi “Mstikrâî Teyid/Tümevar msal Destekleme” (inductive
corroboration) kavram , bir baRka makalesinde iRlediUi “manevi tevatür” düRüncesinden esinlenmiRtir. Asl nda icma n dini bir kaynak olduUunun temellendirilmek üzere ele ald U o makale bile f k h ilminin mant U n keRfetme amac na
yöneliktir.
As l kayg s usûl-i f kh n temel mant U n kavramak olan Hallaq, kariyerinin ilk y llar nda bu ilmi bir bütün olarak tasvir giriRimlerinde bulur. “Usûl-i
f kh n ÖzelliUi ve MRlevi Üzerine Baz Mülahazalar”55 adl makalesi bu yöndeki
ilk giriRimi say labilir. Düzeyli bir tasvir ve nitelemenin belli bir birikim ve donan m gerektirdiUini fark eden Hallaq, zor olan bu iRin zamana b rak lmas
gerektiUini düRünür. Pek çok alt konuyla ilgilendikten sonra, genel tabloya iliRkin oluRan birikimini “Usûl-i f k h: GeleneUin Ötesinde”56 makalesinde dile
getirir. Bu makaleyi, genelde Mslam özelde hukuk düRüncesini indirgemeci bir
mant kla izah giriRimlerinin ve özgünlüUün Bat ’n n inhisar nda olduUu yönündeki k Rk rt c tav rlar n etkisinde kaleme alm R olsa da, burada yine bu ilme ait
bütüncül bir tasvir yapma giriRimi kendini hissettirir. Onun “Oât bî’nin Usûl-i
f kh nda Kur’an’ n ÖnceliUi”57 baRl kl makalesi de genel tabloyu tamamlamaya
48

"The Logic of Legal Reasoning in Religious and Non-religious Cultures: The Case of Islamic law and Common law", Cleveland State Law Review, New York, 34 (1985-86), 79-96.
49
"The Development of Logical Structure in Sunni Legal Theory", Der Islam, 64:1 (1987), 4267
50
"Non-analogical Arguments in Sunni Juridical Qiyâs", Arabica, Leiden, 36 (1989), 286-306
51
"Logic, Formal Arguments and Formalization of Arguments in Sunnî Jurisprudence",
Arabica, Leiden, 37 (1990), 315-358.
52
"Notes on the Term Qarîna in Islamic Legal Discourse", Journal of American Oriental Society, New York, 108 (1988), 1-15.
53
"The Use and Abuse of Evidence: The Question of Provincial and Roman Influences on
Early Islamic Law", Journal of American Oriental Society, New York, 110 (1989), 1-36
54
"On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunnî Legal Thought", Islamic
Law and Jurisprudence, ed. N.L. Heer, Seattle r London, 1990, 3-31.
55
"Consideration on the Function and Character of Sunnî Legal Theory", Journal of American Oriental Society, New York, 104, 4 (1984), 679-689.
56
"Usûl al-fiqh: Beyond Tradition", Journal of Islamic Studies, Oxford, 3 (1992), 172-202.
57
"The Primacy of the Qur'ân in Shâtibî's Legal Theory", Islamic Studies Presented to Charles
Adams, (eds.) W.B. Hallaq and D.P. Little, Leiden, 1991, 69-90.
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yönelik bir çal Rmad r. Nihayet usûl-i f kh bir bütünlük içerisinde ortaya koyma
özlemini ancak 1997’de yay nlad U bir kitap ile gerçekleRtirme imkan n bulur.
Onun bu eseri, Müslüman olmayan biri taraf ndan yaz lm R ilk usûl-i f k h kitab d r. ÇoUunlukla Oafii-ERari literatürü esas almakla birlikte onun gerek bu
eseri gerek diUer çal Rmalar Bat ’da usûl-i f kh n içeriUine yönelik yap lm R ciddi
bir giriRimi yans t r.
Usûl-i f kha nüfûz etme yönündeki temel kayg s usûl konular n fürû meselelerine tercih etmesine, bu da onun bu evrede ele ald U kimi usûl konular
içine serpilmiR fürû meselerini anlamakta yer yer s k nt lar yaRamas na neden
olmuRtur. Fürû f kha ait kimi ifadeleri yanl R denilebilecek Rekilde çevirdiUine
rastlamak mümkündür. Çevirisini yapt U m z müellife ait makalelerden birinde
bu tür hatalar n bir k sm n ilgili çevirinin dipnotlar nda belirttik.58
J6 '.
Hallaq’ n düRünce hayat n n ikinci evresi doksanl y llar kapsar. Mslam
hukukunun teorik yönü konusunda belli bir özgüven kazanan Hallaq iRin pratik
boyutuyla da ilgilenme ihtiyac duyar. Gerçi bu evredeki ilgi ve çabas k smen
usûl alan ndaki sezgilerini doUrulamak amac na yöneliktir. Bu amac na hizmet
eden en uygun kurumun fetva olacaU n düRünüp konuyla yak ndan ilgilenir.59
Böylece Hallaq’ n mant k-usûl-i f k h iliRkisine olan ilgisi bu dönemde içtihatfetva iliRkisine, maddi hukukun geliRiminde fetvan n rolüne ve fetva-sosyal hayat iliRkisine kayar. Mctihat faaliyetinin fetva arac l U yla hayatiyetini kuvvetli bir
Rekilde sürdürdüUünü gören Hallaq ilgi alan n ictihad-fetva-kaza Reklinde geniRletir. Hallaq, bu evrede Ru makalelerini yay nlar: “Kurtuba’da Bir Cinayet:
OrtaçaU Mslam’ nda Mctihad, Mftâ ve Maddi Hukukun Evrimi”60; “Fetvalardan
Fürûa: Mslam Maddi Hukukunda GeliRim ve DeUiRim”61; “Model Oürût Eserleri
58

“Mant k, Formel Kan tlar ve Kan tlar n Sünni F k h Mlminde Formel Hale Getirilmesi”, M.
Ü. -lahiyat Fakültesi Dergisi, 16-17 (1998-1999), özellikle bk. Ru dipnotlar: 78a, 81a, 95a, 97a,
106a.
59
Bu evrede fetva kurumuna ilgi duymas nda Salman RüRdi hakk ndaki ölüm fetvas n n n (14
Oubat 1989) Bat kamuoyunda uyand rd U infialin etkili olup olmad U n bilmiyoruz. Oayet bir
Rekilde etkili olmuRsa bu meseleye nas l bak lmas gerektiUine dair teorik bir katk saUlad U
söylenebilir. Zira onun bu konuda ürettikleri akademik ihtiyaçlara cevap verecek düzeyli
teorik çal Rmalar niteliUindedir. Oysa o dönemde medyada polemiklere konu olan çoUu malzeme magazin tarz nda, düzeysiz, teorik temellerden yoksun, siyasi ve ideolojik propaganda
niteliUi taR maktayd .
60
"Murder in Cordoba: Ijtihâd, Iftâ' and Evolution of Substantive Law in Medieval Islam",
Acta Orientalia, Denmark, 55 (1994), 55-83. Hallaq’ n Kurtuba’da iRlenen bir cinayet hakk nda verilen hükmü konu edinen dede Mbn RüRd’e ait bir fetvadaki yaklaR m ele ald U bu
makale, Ru makalenin kurgusundan esinlendiUi izlenimi vermektedir: Rudolf Peters, “Murder on the Nile: Homicide Trials in 19th Century Egyptian Sharia Courts”, Die Welt des
Islams, 30 (1990).
61
"From Fatwâs to Furû': Growth and Change in Islamic Substantive Law", Islamic Law and
Society, I:1 (1994)
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ve ÖUreti ile Uygulama Aras ndaki EtkileRim”62; “Sünni Usûl-i F kh nda Mfta ve
Mctihad”63; “Osmanl Öncesi Kad Sicilleri”64; “Kad lar n MletiRimi: Hukuki DeUiRim ve Yaz l Delil Hukuku”65
K6 '.
Fetva literatürüyle ilgilendiUi dönemde tan k olduUu ictihad etkinliUi
Hallaq’ n düRüncesinde yepyeni ufuklar açar. Öncelikle içtihat teorisinin nas l
uyguland U yönündeki merak n gideren Hallaq, f khî metinlerin oluRum ve
geliRimindeki dinamiklerin iRleyiRini keRfeder. Fetva sürecinin farkl aRamalar n
yans tan malzeme üzerindeki incelemelerini ilerleten Hallaq, fetvan n ayr nt lar
bar nd ran türü ile bunlardan tecrid edilmiR türü, birinci türün ikincisine dönüRtürülmesi ve nihayet bu birikimin fürua yans t lmas ameliyeleri donuk gibi duran hukuk metni ile hayat aras ndaki diyalektiUi yakalamas na imkan verir. Bu
özgüvenle hukukta otorite, deUiRim ve süreklilik konular n rafine bir Rekilde
dile getirir. Bütün bu kazan mlar, Mslam hukuku hakk nda geliRimini tamamlam R, esnekliUini yitirmiR, donuk, hayatla irtibat kesik, realiteden kopuk idealize
edilmiR bir yap Reklindeki sunumlar n as ls z, maksatl ve ideolojik olduUu yönündeki kanaatini de pekiRtirir.
11 Eylül sonras nda yaRanan geliRmeler, telifat n n nitelik ve niceliUiyle
Hallaq’ Mslam hukuku alan nda bir otorite haline getirmiRtir. Faaliyetleri yak n
takibe al nan baz Müslümanlar hakk nda toplanan bilgilerin deUerlendirilmesinde, uzmanl U na duyulan güven nedeniyle bilirkiRi s fat yla mütalaas na zaman zaman müracaat edilmiRtir.66 Bu arada kamuoyunun genel olarak Mslam,
özel olarak Mslam hukukuna yönelik artan merak bir talep patlamas na yol açm Rt r; buna baUl olarak yay n faaliyetleri h zlanm R, ilk etapta mevcut literatürün, ihtiyaca göre farkl kombinezonlarda yeniden piyasaya sürülmesi yoluna
gidilmiRtir. Bu süreçte Hallaq daha çok aranan bir isim haline gelmiRtir. Nitekim Mslam Hukuku Konular (Themes in Islamic Law) ismini taR yan yedi ciltlik
bir serinin editörlüUü ona verilmiRtir. Hallaq, bu serinin iki say s n , farkl yazarlara ait makalelerden derlemiR de olsa k sa zamanda yay na haz rlamay baRarm Rt r. Yine ayn serinin bir baRka kitab , “Crime and Punishment in Islamic
Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twentieth Century (Mslam
62

"Model shurût works and the Dialectic of Doctrine and Practice”, Islamic Law and Society,
II:2 (1995)
63
"Ifta’ and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Developmental Account," in Kh. Masud, et al.,
eds., Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Fatwas (Cambridge: Harvard University
Press, 1996): 33-43
64
"The qâdî's dîwân (sijill) before the Ottomans", BSOAS (Bulletin of School of Oriental and
African Studies), 61 (1998), 415-436.
65
"Qâdîs’ Communicating: Legal Change and the Law of Documentary Evidence", AlQantara, 20:2 (1999), 437-466.
66
http://www.rgj.com/news/stories/html/2003/05/07/41358.php, eriRim tarihi: 10.12.2004;
http://www.detnews.com/2003/metro/0305/08/d01-158754.htm, eriRim tarihi: 18.12.2004
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Hukukunda Suç ve Ceza: XVI-XX. yy.larda Teori ve Uygulama)” Rudolf
Peters editörlüUünde Haziran 2005’te yay n planlanmaktad r.
Hallaq, 11 Eylül sonras dönemde k smen siyasi içerikli kimi
deklerasyonlara imza da atm Rt r. Bunlardan biri, Ha’aretz gazetesinin
06.09.2002 tarihli nüshas nda yer alan bir iland r. Hallaq ile birlikte çok say da
akademisyenin alt na imza att U bu ilanda, Msrail’in Filistinlilere yönelik yapt klar k nanmakta, BirleRmiR Milletlerin buna karR koymas istenmekte ve Msrail’in
yan baR nda ancak bir Filistin devletinin kurulmas halinde saUl kl bir bar R n
saUlanabileceUi ifade edilmektedir.67 Hallaq’ n imza koyduUu diUer bir yaz ise
Irak iRgali öncesi dönemde Edward Said’in de aralar nda yer ald U 21 ismin
Arap kamuoyuna hitaben Saddam Hüseyin’e yönetimden el çektirilmesi yönünde bask yap lmas çaUr s d r. 11.08.2003 tarihli bu deklerasyonda bunun Irak
halk na yönelik büyük bir felaketi önleyecek son bir çare olduUu da belirtilmektedir.68 Bir diUer yaz ise Bush’a, OrtadoUu bar R önündeki en büyük engellerden biri olduUu belirtilen Ariel Oaron’u kabul etmemesi çaUr s n içeren aç k bir
mektuptur.69
Bu son dönemde kendisine yönelik teveccühün artmas , nisbeten siyasi
içerikli kimi aç klamalara imza atmas ve özellikle de eserlerinde nisbeten
olumlu bir Mslam hukuku imaj çizmesi, akademik çevrelerde Schacht’ aratacak
bir çizgiyi tedavüle sokma gayreti içinde olan bir kesimin rahats zl U n da
celbetmiR görünmektedir.70 Uluslar aras arenada Mslam aleyhine oluRan havan n
da etkisiyle Hallaq ve benzerleri üzerinde bir tür manevi bask kurmak isteyen
bu kesim karR s nda onun nas l bir tepki vereceUini ise zaman gösterecektir.
6
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Mslam hukuk ilminin Bat ’daki son 25 y ll k serüvenini ve son durumunu
merak edenler için Hallaq vazgeçilmez bir kaynakt r. O, usûl-i f kh n pek çok
yönüyle ilgilenmiR, içeriUine iliRkin oldukça ciddi çal Rmalar gerçekleRtirmiRtir.
Hatta o, bu alanda müstakil kitab telif etmiR ilk gayr-i Müslimdir. ÇoUunlukla
Oafii-ER’arî literatürünü esas alsa da gerçekleRtirdiUi telifat, bu alandaki muazzam boRluUu doldurma yönünde önemli bir katk saUlam Rt r. Bütün boyutlar yla
Mslam hukukunu kavramak gibi temel bir kayg taR yan Hallaq, klasik oryantalist
geleneUe nüfuz etmiR, bu yap içerisinde Schacht ve onun çizgisini
benimeyenlere karR aç k bir tav r sergilemiR, Bernard Weiss, A. M. Turki,
George Makdisi gibi isimlerin çizgisini takip etmiRtir. Mctihad faaliyetinin mezhepler kurulduktan sonra da devam ettiUi, fetva kurumunun içtihat etkinliUi için
67

http://www.columbiadivest.org/pdfs/haaretzstatement.pdf, eriRim tarihi: 26.12.04
http://www.almenber.com/viewarticle.asp?ID=304, eriRim tarihi. 06.01.05
69
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-02-14/politics/politics07.htm, eriRim tarihi. 06.01.05
70
Ze’ev Maghen’in misafir editör s fat yla kat ld U Islamic Law and Society dergisinin 2003
say s nda yer alan makalesinde Hallaq’ n Schacht karR s nda yer ald U çizgiye ve bizzat Hallaq’a yönelik ortaya koyduUu eleRtiri biçimi yeni bir tart Rma baRlatacak niteliktedir.
68
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önemli damar teRkil ettiUi, hukukun san ld U gibi donuk, sosyal hayattan kopuk
bir yap olmad U yönündeki tezlerini srarla savunan Hallaq, 11 Eylül sonras nda bütün dünyada ve özel olarak Kuzey Amerikada Mslama yönelen yoUun ilgiden de nasibini almaktad r.
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Genelde temel Mslam bilimleri alan nda, özelde ise Mslâm hukuku alan nda
klasik oryantalist geleneUin üretmiR olduUu söylemin, bir ‘doUu’ ve ‘doUulu’ tasavvuruna dayand U nda kuRku yoktur. DoUu ve Bat aras nda bir karR tl U n
inRas na dayanan bu tasavvurda ötekileRtirilen DoUu’nun, Bat ’ya özgü olan bir
tak m deUerlere sahip olmas mümkün deUildir. Bat ’ya özgülenen deUerlerin
baR nda toplumsal ve tarihsel dinamizm yer almaktad r. Klasik oryantalizmin
temelinde de bu deUerlerin biricik sahibi olan Bat ’n n karR s nda, toplumsal ve
Sakarya Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi.
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tarihsel bir duraUanl U n egemen olduUu bir doUu tasavvuru yer almaktad r. Bu
yönüyle oryantalizm, “doUu ile bat aras ndaki ontolojik ve epistemolojik ay r ma dayal bir düRünüR biçimidir.”1 Klasik oryantalist söylemin Mslâmi ilimlere
bak R n , Bat l sosyal bilimsel teoriler zemininde Rekillenen bu perspektif oluRturur. Klasik oryantalist söylemi besleyen teorilerden birini de Max Weber’in,
tarihi, geleneksel toplumdan modern topluma geçiR olarak gören ve modern
Bat toplumunu ve tarihini idealize eden ve evrenselleRtiren teorisi oluRturmaktad r.2 Bat kültürünün biricikliUini öne süren Weber’e göre, ayd nlanmadan bu
yana bu kültürün temel karakteristiUi, rasyonelleRtirme olgusudur.3
Weber, rasyonelleRtirmenin ve sistematik bir hukuk sisteminin, yaln zca
Bat için söz konusu olduUunu öne sürer. Bu baUlamda rasyonel ve irrasyonel
hukuk ay r m yapan Weber, irrasyonel hukuku, hakimin hükümlerini yasalara
dayand rmak yerine kendi duygular na dayand rd U hukuk olarak niteler. Ona
göre, bu hukuk türünün en iyi örneUini de Müslüman kâdî’n n önsezileri ve bir
tak m ahlaki ve pratik deUerlendirmeleri ile kararlar n verdiUi hükümlerden
oluRan hukuk oluRturur. Bu nedenle de Bat d R toplumlar n hukuk geleneklerinin temel özelliUi keyfiliktir. Weber’e göre bu tür hukuklar hukuk düzeninin
ve ekonominin rasyonalizasyonunun en önemli engellerinden birini oluRturur.
Kutsal hukuk böylece, modern ve modern öncesi toplum aras ndaki s n r çizmektedir. Weber, bu anlay R doUrultusunda “kutsal hukuk” kategorisi alt nda
s n fland rd U Mslâm hukukunu iki nitelikle karakterize eder; Mslâm hukuku kat
bir hukuktur ve kâdî’n n keyfi hükümleri nedeniyle onda istikrar yoktur. Hukuk
bilginlerinin ‘spekülatif çabalar n n’ bir ürünü olan Mslâm hukuku, ictihad etkinliUinin son bulmas ve hukuk geleneUinin kutsallaRt r lmas ile toplumsal gerçeklikten kopmuRtur.4
Mslâm hukukunu teorik düzeyde kat , uygulama düzeyinde ise kad adaleti
nedeniyle istikrars z bir hukuk sistemi olarak gören Weber, kat ve keyfilik içeren hukuk geleneUini Bat d R tüm patrimonyal toplumsal yap lar n tipik özelliUi
olarak kabul eder. Ona göre bu tür hukuk sistemlerinde hukuk hakimlerinin
mahkemelerin yönetici memurlar olduUunu ve bu nedenle hukukun soyut ilkelerinden ziyade hükümdar n siyasi amaçlar na hizmet ettiklerini belirtir. Bu
ortamlar alt nda sistematik bir hukukun oluRturulmas ve özerk bir hukuk mesleUinin geliRmesi” mümkün deUildir. Bu yüzden biçimsel rasyonel hukuku ve
1

Said, Edward, Oryantalizm SömürgeciliWin Ke+if Kolu, (çev. Salahattin Ayaz), Mstanbul, 1991,
s. 15-16.
2
Keyman, F.; Mutman, M.; YeUenoUlu, M., Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark, Mstanbul, 1999, s. 12.
3
Özlem, DoUan, Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, Mstanbul, 1999, s. 58.
4
Bkz., Turner, Bryan, Max Weber ve -slâm (çev. Yasin Aktay), Ankara, 1997, s. 192-193, 196.
Powers, David S., Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500 (Cambridge University
Press), 2002, s. 23. Johansen, Baber, Contingency in a Sacred Law, Legal and Ethical Norms in
the Muslim Fiqh, Brill, Leiden, 1999 (Studies in Islamic Law and Society, ed. by Ruud Peters
and Bernard Weiss, vol. 7), s. 47-51.
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Bat l hukuk sistemini karakterize eden hukuki istikrar, kad adaleti sisteminde
söz konusu deUildir.5 Ona göre bu hukuk pratik sorunlar n çözümü sonucunda
deUil, ansiklopedik kazuistik birikimden, entelektüel çabalardan ve hukuk d R
prensiplerden ortaya ç km Rt r. “Kadijustiz” arac l U yla uygulanan kutsal hukuk
bireylerin sübjektif haklar n korumaz.6
Klasik oryantalist söylemin egemen olduUu oryantalist akademik çevrede,
içeriden bu söyleme eleRtirel bir bak Rla yönelen oryantalistler de bulunmaktad r. Nitekim, Bat l sosyal teoriler ekseninde oluRan ve Schacht7 taraf ndan formüle edilen yerleRik klasik oryantalist Mslâm hukuku tasavvuruna kuRkuyla ve
eleRtirel bir perspektifle bakan isimlerden birisi de David S. Powers’d r.
Powers’ n klasik oryantalist söyleme yönelik eleRtirel tutumu, bir anlamda içeriden birisinin kritiUi ya da paradigma içi bir yenilenme olarak nitelendirilebilir.
Bu çal Rmam zda öncelikle Powers’ n geniR olarak biyografisini, akademik
etkinliklerini de ayr nt l olarak içerir biçimde sunacaU z. Mkinci olarak,
Powers’ n görüRlerini eleRtirel tutumunu aç Ua ç karacak biçimde betimsel bir
tarzda ortaya koymaya çal RacaU z. Bu noktada öncelikli baRvuru kaynaU m z
yazar n iki önemli kitap ve bir kitap içindeki bölüm çal Rmas oluRturmaktad r.
Bunlardan ilki, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, adl eseridir. Mkincisi, Princeton Üniversitesi’nde 1979 y l nda sunmuR olduUu doktora
tezinin geliRtirilmiR Rekli olan Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of
the Islamic Law of Inheritance, adl kitab d r. Üçüncüsü ise, yazar n M. Khalid
Masud ve Brinkley Messick ile birlikte editörlüUünü yapt klar Islamic Legal
Interpretation, Muftis and Their Fatwas, adl eserdir.

5
Bkz., Turner, age., s. 197. Weber, Max, Economy and Society, I-III, (ed. G. Roth ve C. Wittich), New York 1968, II, 818-823.
6
Bkz., Johansen, Baber, age., s. 48-49. Weber, Max, age., III, 975 vd.
7
Schacht taraf ndan formüle edilen klasik oryantalist söylemin teorik çerçevesinin belirlenmesinde Weber’in Mslam hukuku alg lamas n n belirleyici olduUu görülmektedir. Weber’in
kutsal hukuk kategorisini benimseyen Schacht, çal Rmalar nda bu öncülü temel hareket noktas olarak kabul etmiRtir. Bu konuda ayr nt l bilgi için bkz., Johansen, Baber, age., s. 51 vd.
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Powers, Amerika BirleRik Devletleri’nin Ohio eyaletinin Cleveland kentinde 23.07.1951 tarihinde dünyaya gelmiRtir. Evli ve üç çocuk babas olan
Powers’ n Yak n DoUu tarihine olan ilgisi, onun öUrenim ve akademik yaRam n n yönünü belirlemiRtir. Bu ilgisi doUrultusunda lisans eUitimini Yale Üniversitesi, Yak n DoUu Dilleri ve Edebiyat bölümünde 1973 y l nda bitiren David
Powers, lisansüstü ve doktora çal Rmalar n Princeton Üniversitesi Mslâm Tarihi
bölümünde 1979 y l nda tamamlam Rt r.
Doktora çal Rmalar n yapt U dönemde Powers, Princeton üniversitesinde
araRt rma görevlisi olarak (1977-1979) görev yapm Rt r. Daha sonra Cornell
Üniversitesine geçen Powers, ayn üniversitede 1979-1986 y llar nda yard mc
doçent olarak çal Rm Rt r. Yine ayn üniversitede akademik kariyerine devam
eden Powers, 1986-1992 tarihleri aras nda doçentlik ünvan ile görevini sürdürmüRtür. 1992 y l ndan bu yana ise yazar, New York’da bulunan Cornell Üniversitesi’nde Yak n DoUu AraRt rmalar Bölümünde profesör olarak akademik
yaRam n sürdürmektedir.8
%6 8&
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Akademik ilgisinin merkezinde özellikle toplumlar n kültürel ve hukuksal
tarihleri yer alan Powers, ilgisini daha çok yak n dönem Mslâm tarihi üzerine
yoUunlaRt rm Rt r. Bu tarihsel dönemde özellikle MaUrib coUrafyas onun yak n
ilgisine konu olmuRtur. Yazar n baRyap t olarak nitelendirebileceUimiz 13001500 Y llar Aras nda MaWrib’te Hukuk, Toplum ve Kültür, (Law, Society, and
Culture in the Maghrib, 1300-1500) adl eseri9, -aRaU da daha ayr nt l bir biçimde
ele al nacaU üzere-, bu tarihsel dönemde Mslâm hukukunun toplumsal ve kültürel tarihi aç s ndan uygulan R n n analizini konu edinir.10
Yazar n eUitim-öUretim etkinlikleri çerçevesinde vermekte olduUu dersler, onun akademik ilgisi ve bu doUrultuda derinlik kazanan uzmanl k alanlar
konusunda yeterince bilgi sunacak niteliktedir. Bu yüzden Powers’ n akademik
görevini sürdürmekte olduUu üniversitede vermekte olduUu derslerden baz lar n n isimlerini sunmam z uygun olacakt r;
Genel Mslâm Medeniyeti Tarihine GiriR,
Mslâm Hukuku ve Toplum,
8

Ayr nt l bilgi için bkz., http://www.arts.cornell.edu/jwst/Powers.html.
Powers’ n bu eseri, farkl tarihlerde kaleme ald U makale veya vermiR olduUu seminerlerin
geliRtirilmesi ile oluRturulmuR bir çal Rmad r. Bkz., Powers, Law, Society, and Culture in the
Maghrib, 1300-1500, s. ix-x.
10
Powers, age., s. vii.
9
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1300-1500 Y llar n Kapsayan dönemde Yak n DoUuda Hukuk,
Toplum ve Kültür Tarihi,
Mslâm Tarihi: Kur’an, Siyer ve Hadis
Mslâm Tarihi: 600-750 Aras Tarihsel Dönem
Kur’an ve Tefsir,
Mslâm ve Bat ; Bat n n OrtadoUu Alg lamalar ,
Mslâm ve Siyaset,
Arap Topraklar ndaki Yahudiler,
M s r Toplumu: GeçmiR, Oimdi ve Gelecek.
Powers akademik yaRam boyunca bir çok araRt rma bursu ve ödüller alm Rt r. Bunlardan baz lar Runlard r; Social Science Research Council, PostDoctoral Training Fellowship, 1979-1980; Merrill Presidential Teaching Award,
1992. Yazar, yine eUitim faaliyetleri çerçevesinde, akademik etkinliklerde bulunmuRtur. Bu amaçla, Aral k 1998’den Ocak 1999 tarihine kadar geçen yaklaR k bir y ll k dönemde Ortak Çal +malar Direktörü (Directeur d'études-associé)
olarak, Sosyal Bilimler Yüksek AraRt rmalar Enstitüsü’nde bulunmuRtur. Yine
Powers, ‘Modernite ve Mslâm’ üzerine yap lan ortak çal Rma grubunda (Working
Group on Modernity and Islam”, Notions of Law and Order in Muslim
Societies, Casablanca, Morocco, 13-25 Eylül 1999”) k demli öUretim eleman
olarak yer alm Rt r. Kudüs Mbrani Üniversitesi Mleri AraRt rma Enstitüsü’nde
Mslâm Hukuku AraRt rma grubunda Aral k 1999-Ocak 2000 tarihleri aras nda
burslu olarak araRt rmalarda bulunmuRtur.11
6
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Powers akademik deneyimini, alan na iliRkin süreli yay nlarda yapm R olduUu editöryel ve idari etkinlikleri ile art rm Rt r. Bu çerçevede, 1993 y l ndan
bu yana, Islamic Law and Society (E.J. Brill) dergisinin editörlüUünü yapmaktad r. Yine, Waqf: An Annual Journal for the Study of Islamic Endowments and
Charitable Foundations, ve Harvard Series in Islamic Law dergilerinin de yay n
kurulu üyelerindendir. Ayr ca yazar, UCLA Journal of Near Eastern and Islamic
Law, dergisinin de dan Rma kurulu üyesi olarak görev yapmaktad r.
Powers’ n görev yapmakta olduUu Cornell Üniversitesi’nde, onun akademik deneyimine katk da bulunacak nitelikte bir tak m idari görevleri de bulunmaktad r. Bunlardan baz lar , Yak n DoUu AraRt rmalar Bölümü BaRkanl U
11

Bkz., Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, s. ix.
http://www.arts.cornell.edu/jwst/Powers.html.
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(1993-1996), Arap ve Mslâm AraRt rmalar Kurulu BaRkanl U (1988-1993), ÇaUdaR Yak n DoUu AraRt rmalar Program DirektörlüUü (1998-2000)’dür. 2001
y l ndan bu yana da KarR laRt rmal Müslüman Toplumlar Kurulunun BaRkanl U n yapmaktad r.12
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Powers, klasik oryantalistlerin Mslâm hukuku alg lamas n n temelinde yer
alan sosyal teorik zeminin kurucusu olarak Max Weber’in anlay R n n genel
oryantalistik alg lamay belirlediUini ifade eder. Weber, f kh iki temel yönüyle
irrasyonel olan bir “kutsal hukuk” olarak nitelemektedir. Ona göre, hukuksal
normlar n belirlenmesinde kullan lan araçlar –yemin, lanetleRme gibi- rasyonel
nitelikte olmad U için Mslâm hukuku prosedürel aç dan irrasyoneldir. Yine
kâdî’lar n, kurulu bir hukuk doktrini bütününe deUil de daha çok etik, politik,
kiRisel veya faydac deUerlendirmelerine dayanarak karar vermelerinden ötürü
de irrasyoneldir. Bu prosedürel ve maddi irrasyonelite, kad adaleti (kadijustiz)
teriminin ortaya ç kmas na ve bugün popüler olan Mslâm hukuku alg lamalar na
egemen olmuRtur. Mslâm hukukunun doUas na iliRkin ortaya konan oryantalistik
bak R aç lar n zikreden Powers’a göre bu konuda mevcut olan anlay R, daha çok
J. Schacht’ n yaklaR m ile belirlenmiRtir. S. Hurgronje ve Bosquet gibi Schacht
da f kh , “dini yükümlülüklerin tümünü içeren bir sistem” olarak kabul eder.13
Powers’a göre, dördüncü/onuncu yüzy ldan sonra Mslâm hukukunun uygulamada nas l bir iRlev gördüUünü anlamak için bir müfti’nin ilmi etkinliUini ele
almam z gerekmektir.14 Müftilerin etkinliklerini iletmek için kulland klar temel
kaynak ise, onuncu yüzy l n ikinci yar ns ndan itibaren ortaya ç kmaya baRlayan
ve günümüze kadar kesintisiz biçimde süre gelen ve tek bir mezhebin hukuk
düRüncesi ile tan mlanm R olan fetvâ koleksiyonlar d r.15 Powers’ n Law, Society,
and Culture in the Maghrib, 1300-1500, adl çal Rmas da müftinin hukuk alan ndaki bu etkinliUini ve bunun belirli bir tarihsel ve toplumsal dönemde Mslâm
hukuku uygulamas na iliRkin boyutunu analiz etmektedir. Powers bu yap t nda
12

Bkz., http://www.arts.cornell.edu/jwst/Powers.html.
Bkz., Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, s. 1-2. Johansen, Baber,
age., s. 49-50.
14
Bu konuda ayr nt l bilgi için yazar n iki meslektaR ile birlikte editörlüUünü yapt U çal Rmaya ve daha özelde bu edit çal Rmada yer alan Ru bölüme bkz., Masud, Messick, Powers,
“Muftis, Fatwas and Islamic Legal Interpretation”, Islamic Legal Interpretation: Muftis and
Their Fatwas, (ed. M. Khalid Masud, Brinkley Messick and David S. Powers), Harvard University Press, 1996. Ayr ca bkz., Powers, David, “Legal Consultation (Futyâ) in Medieval
Spain and North Africa”, (ed. Chibli Mallat), Islam and Public Law, London: Graham and
Trotman, 1993, s. 85-106.
15
Bkz., Masud, Messick, Powers, agm., s. 9-10. Powers, “Legal Consultation (Futyâ) in Medieval Spain and North Africa”, s. 85-92.
13
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özellikle 1300-1500 y llar aras nda Müslüman Bat ’da -MaUrib bölgesinde- Mslâm hukukunun uygulanmas n Maliki ekole mensup müftilerin bir tak m fetvalar çerçevesinde konu edinmiRtir. Powers konuyu babal k, zina, baz irtifak
haklar , aile vak flar ve mirastan mahrumiyet gibi farkl meseleler çerçevesinde
incelemiRtir. Hukuksal ve sosyal deUerlerin karR l kl dinamik etkileRimini yans tan her bir fetvâ örneUini istiftâ ve cevâb bütünlüUünde ele alm Rt r.16
Dönemin müftilerinin vermiR olduklar fetvalar çerçevesinde konuyu ele
alan yazar, her olay tarihsel baUlam nda Mslâm hukukunun temel ilkeleri ve
normlar düzleminde yorumlar. Yayg n kan n n tersine, kad ve müftilerin gerçekte mant ksal bir düRünüRe sahip olduklar n öne sürer. Ayr ca onlar n, hukuk, toplum ve kültürün birbirlerini etkilediUi ve hatta birbirlerini belirlediUi
konusunda yüksek düzeyde bir bilince sahip olduklar n da tespit eder.17
Powers’a göre Mslâm hukuku yorumu geleneUinin tarihsel sürecinde iki ayr hukuk yorumcular kategorisi -kad ve müfti-, hukuk ve olgunun buluRma noktas nda yer alm Rlard r. UyuRmazl k konusu olan davalar, RahitliUe iliRkin düzenlemeler, baUlay c yarg kararlar ve devlet yapt r m n içeren usul hukuku, yarg c n (kad ) yetki alan n ifade eder. Öte yandan, herhangi bir davaya iliRkin
olsun ya da olmas n baUlay c nitelikte olmayan istiRari görüRler (fetvalar) ise
müftinin özel yetki alan na iRaret etmektedir. Mslâm hukuku alan na iliRkin olan
güncel uyuRmazl klar /davalar çözme ve sorular yan tlamada, her ikisi de kendi
yöntemleri çerçevesinde uzmanlaRm Rlard r.18 Bunlardan fetva verme (futyâ),
herhangi bir devlet kontrolünden baU ms z bir biçimde özel bir etkinlik olarak
baRlam Rt r. Büyük ölçüde hukuk bilginleri kendi etkinlik alanlar n ve mesleki
standartlar n kendileri belirlemiRlerdir.19
Powers bu etkinlik sonucunda ortaya ç kan ürünün/fetvan n entelektüel
bir metin olman n yan s ra, yerine göre etik ya da politik bir metin niteliUine de
sahip olduUunu belirtir. Fetvâ öyle bir metindir ki, onunla müfti, ondan davaya
iliRkin görüRünü talep eden kad , dava taraflar ve o yörenin insanlar ndan oluRan muhatap kitlesi ile bir iletiRim kurar. Gerçekte fetvâ müftiler ile Müslüman
toplum aras nda sürekliliUi olan bir iletiRim biçimidir. Bu iletiRim dolay m nda o,
dil arac l U yla kendi kültürünün kaynaklar n yeniden inRa etmektedir. Hukuki
ilkelerin yeniden hayat bulacaU iletiRim biçiminde verilen bir fetvâ bir baRka
fetvân n ortaya ç k R na kap aralam Rt r.20
Mlgili döneme iliRkin fetvalar n analizinde Powers, klasik oryantalist söylemin Mslâm hukukunun doUas konusundaki öncüllerini sorgulamaya dönük
olan Ru temel sorulara cevap aram Rt r; Acaba Mslâm hukuku uygulamas yaln z16

Bkz., Powers, age., s. 10, 229.
Powers, age., s. 10.
18
Masud, Messick, Powers, agm., s. 3.
19
Masud, Messick, Powers, agm., s. 8.
20
Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, s. 232.
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ca ibadetler, kiRiler hukuku ve miras hukuku gibi alanlarla m s n rl d r yoksa
diUer hukuk alanlar nda da iRlevselliUi söz konusu mudur? Yarg sal bir karar
verirken kâdî’lar, etik, siyaset ve yarar gibi öznel kriterlerle mi hareket etmiRlerdir, yoksa Mslâm hukuk doktrininin temellerine baUl kalarak m hüküm vermiRlerdir? Müftilerin görüRlerinde bir yarat c l k unsuru söz konusu mudur?
Maliki hukuk doktrini hukuksal sorunlar çözmede ve toplumu düzenlemede ne
derece etkin olmuRtur? Hukuk sistemi ile devlet aras nda nas l bir iliRki söz konusuydu? vb.21
Yazar n bu kitab nda analiz ettiUi fetvalar, Ahmed el-VenRerîsî’nin (834914/1430-1508) Kitâbu’l-Miyâr’ nda yer alan fetvalardan ibarettir. elVenRerîsî’nin Fez’de derlediUi bu koleksiyonda yer alan fetvalar Müslüman
Bat ’da takriben 391-890/1000-1495 y llar aras nda ortaya ç kan fetva birikiminden oluRmaktad r.22 Kitâbu’l-Miyâr, yaklaR k olarak ikiyüzelli y ll k bir dönemde Mfrikiyye, MaUrib ve Endülüs’ün büyük kentlerinde yaRam R olan yüzlerce müftinin yaklaR k olarak 6000 fetvas ndan oluRan bir koleksiyonudur.23
VenRerisi, yarg sal hükümlerden oluRan koleksiyonunun hakimlerin pratik kullan mlar için olduUunu ifade etmektedir. Böylece hakimin hüküm verirken
karR laRacaU zor bir olayda daha önce verilmiR benzer bir olaya iliRkin fetvaya
baRvurabilmesine imkan tan mak istemiRtir.24 Kitâbu’l-Miyâr’ diUer fetva derlemelerinden ay ran temel karakteristik, hukuki uyuRmazl U n taraflar n n isimleri, olay yeri, ilgili uyuRmazl k konusunun olaylar hakk nda daha ayr nt l bilgi
veren bir çok birincil (primary) fetvalar içeriyor olmas d r. Powers bu türden
fetvalar çal Rmas na esas alarak hukuk doktrini ile sosyal pratik aras ndaki iliRkiyi aç Ua ç karmaya çal Rm Rt r.25
Powers’a göre Bat l Mslâm hukuku araRt rmac lar yirminci yüzy lda çoUunlukla akademik ilgi ve enerjilerini f k h usûlü’ne ve f kh’a hasretmiRlerdir.
Bat l ilmi çevrelerde kâdîlara oranla müftilere daha az ilgi gösterilmiR olmas n n nedenlerinden biri, k smen bir çok araRt rmac n n dava-merkezli yaklaR mlar nedeniyle, hukuk müRavirinin rolüne aRina olmamalar d r. Bir diUer neden ise
bir çok tarihsel dönemde müftinin etkinliUinin kâdî’ya oranla daha az kurumsallaRt r lm R olmas d r. Nitekim kâdî’lar n resmen tayin edilmelerine, maaR almalar na ve mahkemelerde adalet daU tmalar na karR n müftilerin çoUu, siyasi otoriteye hiçbir biçimde baUl olmadan özel olarak çal Rm Rlard r. Müftilerin çal Rmalar n n önemi, onlar n görüRlerinin kendilerine kazand rd U yüksek derecedeki otoritelerine dayanmaktad r ki bu, Anglo-Amerikan hukuk sistemindeki
emsal kararlara dayal olan ictihad hukukunun Mslâm hukuku alan ndaki benze21

Powers, age., s. 3.
Powers, age., s. 4-5.
23
Powers, age., s. 6-7.
24
Powers, age., s. 7.
25
BoUaç A. Ergene, kitap tan t m : “Powers, David, S. Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500,” Islamic Law and Society, 10:2 (2003), s. 251-252.
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rini ifade etmektedir.26 Ancak geçen çeyrek yüzy l boyunca tarihçiler genelde
fetvalara ve özelde ise Kitâbu’l-Miyâr’a artan düzeyde ilgi göstermiRlerdir. Bu
ilginin nedeni, bu türden metinlerin tarihsel sosyal uygulamaya onlar diUer
kaynaklara göre daha fazla yak nlaRt racaU na olan inançlar d r ki, Powers da bu
düRünceyi benimsemektedir.27
Nitekim Mslâm hukukunun teorik yönü furû f k h ve f k h usûlü literatüründe ele al n rken, onun pratik boyutunu, dinamik olan insan iliRkilerine dair
bireylerin sorunlar na çözüm olarak müftilerin cevaplar ndan oluRan fetvalar
oluRturur. Yorumcular olarak her bir müfti deUiRen hukuksal yetkinlik ve farkl
söylem tarzlar ortaya koymuRtur. Müftiler, kâdîlardan tutun da sultan ve buna
benzer siyasi otoritelere var ncaya kadar toplumun her kesiminin geniR yelpazedeki hukuki sorunlar ile ilgili fetvalar vermiRlerdir.28 Çözümleme durumunda
olduklar geniR yelpazeli hukuki sorunlar bütünü toplumlar n tarihsel ve sosyal
baUlamlar na iliRkin daha saUl kl bir bilgi sunmaktad r.
Powers kitab n n birinci bölümünde, köle bir kad n n, oUlunun biyolojik
ve yasal babas olduUunu öne sürdüUü kiRiye karR sürdürdüUü babal k davas na
iliRkin bir fetvay konu edinir. Mkinci bölümde, popüler bir hukuk bilgininin
SünniliUe ayk r düRünceleri ve Mslâmi olmayan davran Rlar nedeniyle iRkence
görmesi, hapsedilmesi ve sonunda sürgün edilmesine iliRkin bir dava ele al nm Rt r. Üçüncü bölümde, Orta Atlas daUlar nda yerleRik olan iki köy aras nda
yaklaR k olarak bir buçuk yüzy l süren su haklar n n tahsisat na iliRkin bir dava
konusu yer almaktad r. Dördüncü bölüm, veba hastal U na karR ailenin devaml l U n saUlamay amaçlayan zengin mal sahipleri ile ilgili bir davay ele almaktad r. BeRinci bölümde, iki hukuk bilgini aras nda ortaya ç kan –birisi +erîf diUeri
berberi- çirkin sözlü kavga sonucunda, bozulan toplumsal bütünlüUü saUlama
çabas nda olan bir müftinin karakterini ortaya koymaya çal R r. Son bölümde
ise, bir ya da daha fazla çocuUunu mirastan mahrum b rakmak istediUi öne sürülen babaya iliRkin iki davay karR laRt rm Rt r.29
Bu davalar incelerken vaka yöntemini (case-method) kullanan Powers
her bir bölüme, davan n olgular ile baRlamaktad r. Daha sonra da yazar ilgili
hukuk doktrininin tart Rmas na geçer. Bundan sonra, uyuRmazl k konusuna
iliRkin olarak öne sürülen bir ya da daha çok hukuksal görüRü analiz eder. Her
bir örnekte Powers, müftinin baUlay c (otoritatif) hukuk metinlerinin kullan m n n belirli bir toplumun belirli bir mekan ve belirli bir zamanda Mslâmi olmas n n ne anlama geldiUini sorgular. Bu uyuRmazl klar n temel normatif baUlamlar n ve farkl kurallar bütünü ve hukuk normlar aras ndaki karR l kl iliRkiyi ve
toplumda erkek ve kad n n kendi statülerini belirlemek için bir araç olarak hu26

Masud, Messick, Powers, agm., s. 3-4.
Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, s. 9.
28
Masud, Messick, Powers, agm., s. 4.
29
Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, s. 10.
27
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kuku kullanma biçimini aç Ua ç karmaya çal R r. Bütün bunlar , uyuRmazl klar n
çözümü için var olan mekanizmalar ve uyuRmazl U n çözümlenmesi sürecinde
farkl hukuk aktörlerinin oynad U rolü tan mlamak için analiz eder. Powers’a
göre müfti’lerin vermiR olduUu fetvalar toplum ile hukuk düRüncesinin birbirini
biçimlendirme tarz n ortaya ç karmaktad r.30
Powers’ n konu ettiUi davalar o dönemde müftilerin Merini yarg sisteminin ayr lmaz bir parças olduUunu göstermektedir. Kâdîlar müstefti olarak onlardan düzenli bir biçimde fetva talep etmiRlerdir. Kâdîlar bu fetvalar yarg sal
hükümlerinin baUlay c (otoritatif) temeli olarak kullanm Rlard r. Öyle ki ona
göre Mi’yâr’daki fetvalar n çoUu bir yarg sal davaya iliRkin olarak verilmiRtir.31
Powers’a göre Mslâm hukuk sisteminde merkezi bir metin olma konumunda olan
fetvan n üretim sürecinde müfti, bir hukuk otoritesi yaratmaktad r. BaUlay c
(otoritatif) bir hukuki ifade olarak fetva, kâdîn n hükmüne veya karar na meRruluk katar.32 DiUer hukuk kültürlerindeki hukuk bilginleri gibi, müfti de ilk temel
kaynaklara –Kur’an ve sünnet gibi- baRvurmakla kalmaz bunun yan s ra hukuk
doktrinine (furû f k h), önceki fetvalara ve mahkeme kararlar na (amel) da müracaat ederdi.33
Endülüs ve MaUrib’teki Malikiler aras nda genellikle her bir mahkeme
kad s için bir veya daha fazla müfti, müRavir olarak tayin edilmiRtir. Zor, olaUanüstü ya da politik aç dan hassasiyet içeren davalarda, kâdî kendi müRavirleri
d R nda herhangi bir yerel müftinin dan Rmanl U na da baRvurabilirdi. Bu tür
davalarda kad , davan n yaz l bir özetini soyut ve kiRisel olmayan, nesnel bir
hukuk diliyle müftiye ulaRt r rd . -stiftâ talebine yaz l bir cevâb veren müfti, olay
inceler ve istiftâ ile cevâb birlikte kâdî’ya geri gönderirdi. BaUlay c olmamakla
birlikte kad , hüküm verirken dayand U fetva’y çoUunlukla sonuçlanan dava
karar na eklerdi.34
Yukar da da ifade edildiUi üzere, Weber’e göre “kutsal hukuk” normlar n n ç kar ld U kaynaklar rasyonel aç dan kontrol edilemediUinden, bu hukuk
prosedürel aç dan irrasyoneldir (formel irrasyonalite) ve bu nedenle de hukuk
ç karma prosesi irrasyonel bir prosedür takip eder. Ayn zamanda davalar etik,
politik, duygusal, veya yararc deUerlendirmelere dayand r larak hükme baUland U için (kadijustiz) kutsal hukuk maddi aç dan da irrasyoneldir (materyal
irrasyonalite).35 Weber taraf ndan öne sürülen, herhangi bir hukuk kurallar
bütününe baRvurmaks z n keyfi bir biçimde adalet daU tan Müslüman kad imaj , Powers’a göre birçok alan uzman ya da oryantalistin paylaRt U bir Reydir.
Weber kad adaletini (kadijustiz), yarg c n her bir davay herhangi bir tutarl
30

Powers, age., s. 10-11.
Powers, age., s. 20.
32
Powers, age., s. 229.
33
Powers, age., s. 230.
34
Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, s. 20-21.
35
Bkz., Johansen, Baber, age., s. 49. Weber, Max, age., III, 975 vd.
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hukuk normlar bütününe ve rasyonel bir yarg lama usulü sistemine baRvurarak
deUil de kendi kiRisel deUerlerine göre sonuçland rd U bir hukuk sistemi olarak
tan mlar. 1960 ve 1970’li y llarda Fas’ta bir kentte görev yapan yarg çlar üzerinde bir çal Rma yapan Lawrence Rosen da Adalet Antropolojisi: -slam Toplumunda Kültür Olarak Hukuk (The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic
Society)36, adl eserinde Weber’in teorisini kan tlamak için çaba harcam Rt r.
Weber gibi o da Müslüman yarg çlar n, yarg lama sürecinde maddi hukuk doktrinlerine ya da daha önce hükme baUlanm R olan davalar n olgular na olan benzerliklerine veya farkl l klar na baRvurmad klar n ileri sürer. Ayr ca bu yarg çlar n yerleRik hukuksal kavramlara vurguda bulunmad klar n ve yarg sal bir ak l
yürütme usulü kullanmad klar n öne sürer. Ancak Weber’den farkl olarak
Rosen, Mslâm hukukunun rasyonel ve tutarl olduUunu belirtir.37 Powers kitab nda Rosen’ n Weberyen anlay R temel alan özcü Mslam hukuku alg lamas n
sorgulamaktad r.38
Powers, Rosen’ n çal Rmas na konu ettiUi kente (Sefrou) yak n bir yer
olan Fez civar nda bir bölgede, on dördüncü yüzy lda görev yapan bir yarg c n
hükme baUlad U uyuRmazl k konusu -babal k davas - çerçevesinde klasik
oryantalistik imaj analiz eder.39 Bu özel uyuRmazl k konusu çerçevesinde analizini gerçekleRtiren Powers, diUer kültürlerdeki yarg çlar gibi bu olayda kâdîn n,
vermiR olduUu karar n hukuksal otoritesini yerleRik kaynaklar ve daha önceki
otoriteler üzerinde temellendirmeye çal Rt U n ifade eder. Kâdîn n, maddi hukuk doktrinine ve daha önceki olaylar n/davalar n olgusal benzerlikleri ve farkl l klar na odakland U n ve yerleRik hukuksal kavramlara vurguda bulunduUunu
belirtir. Kâdîn n, gittikçe rafine bir hal alan hukuksal analiz yöntemleri ile sonuçlanan bir adli muhakeme (judicial reasoning) usulü kulland U n ifade eder.
Powers bu noktada baRka araRt rmalar n da yap lmas n n gerekliliUiyle birlikte,
bunun istisnai bir durum olmad U n öne sürer.40
Kâdîlar n temel amaçlar ne olursa olsun, onlar n etkinliUi, temel sosyokültürel kabullerin ve hukuki söylemin yönlendirmesini içerir. Kâdîlar n hükme
baUlad klar davalar n sonucu nas l olursa olsun, onlar hükümlerini güvenilir
bilgiye (ilm) ve Mslâm hukuk doktrininin otoritesine dayand rm Rlard r. Akli
gerekçelendirme üzerindeki vurgu, Müslüman kad y doktriner tutarl l Ua deUil,
bireysel deUerlendirmelerine göre adalet daU tan prensipsiz bir görevli olarak
nitelendiren Weberyen kad adaleti (kadijustiz) anlay R n n hatal olduUunu ortaya ç karmaktad r.41 Yarg kararlar n n önceden kestirilebilir olmay R kad n n
36

Rosen, Lawrence, The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
37
Powers, age., s. 23.
38
BoUaç A. Ergene, kitap tan t m , s. 252.
39
Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, s. 24.
40
Powers, age., s. 52.
41
Powers, age., s. 52.
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hükmünün ve müftinin görüRünün hukuk d R deUerlendirmelerden etkilendiUini
akla getirebilir ve bu noktada Weber k smen hakl olabilir. Ancak diUer hukuk
kültürlerinde de olduUu üzere, kad ve müftiler vermiR olduklar yarg kararlar n n ve görüRlerin sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar na kay ts z kalmam Rlard r. Bununla birlikte Powers, kad dan hükmünü, tan kl k delili ile olgulara dayanarak ve kurulu hukuk doktrinine baUl kalarak vermesinin talep edildiUini
ifade eder.42
Bu noktada, yarg c n kurulu bir hukuk doktrinine “taklit rejimi” içerisinde baUl kalarak hareket etmesinin, Mslam hukukunda hukuki bir dogmatizm
veya kat l Ua yol açt U n öne süren klasik oryantalistik yaklaR m n analizini gündeme getirmektedir. Powers bu analizi, taklit anlay R n n hukuki yarat c l U
köreltip köreltmeyeceUine iliRkin olarak kitab n n baR nda gündeme getirdiUi
soru baUlam nda konu edinir. Konu edindiUi olaylar/yarg kararlar çerçevesinde
Powers, Ru kanaate var r; yeni ve beklenmedik hukuksal olaylara cevap arayan
hukuk bilginlerinin kurulu hukuk doktrinini ve fetvalar n kullanarak olaUanüstü bir söylemsel (discursive) canl l k sergilemiRlerdir.43 Toplumsal yaRam n gereklerini hesaba katan bu dinamizm, hukukun canl l U n korumuRtur.
Powers, bu çal Rmas nda kad ve müftilerin içinde bulunduklar sosyal,
kültürel ve siyasal çerçeveyi göz önünde bulundurmuR ve onlar n hükümlerine
veya fetvalar na etki eden hukuk d R faktörleri de deUerlendirmeye alm Rt r.
Ancak, Maliki hukuk doktrininin maddi rasyonalitesini benimseyen Powers’a
göre, hukuk d R faktörlerin varl U na raUmen MaUrib’li yarg ç ve hukuk bilginleri bir hukuk sistem çerçevesinde yarg sal etkinliklerini yürütmüRlerdir.44
%6 $

)

Powers, doktora tez çal Rmas n geliRtirerek kaleme ald U Studies in
Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance, adl eserine, yaln zca Mslâm miras hukukuna deUil bunun yan s ra ortaçaU Mspanya ve
Kuzey Afrika’s nda aile içi mal aktar m konusuna, ilgili fetva literatürüne yans d U biçimde, ilgi duyarak baRlam Rt r. Ancak çal Rma sürecinde Mslâm hukukunun mal paylaR m na iliRkin kesin emirlerinin bulunmas na raUmen, zenginlik ve
mal n bir kuRaktan diUerine geçmesine imkan tan yan fiili durum aras ndaki
farkl l k onun oldukça ilgisini çekmiRtir. Mal sahiplerinin miras hukukunun
hükümlerini devre d R b rakacak biçimde istedikleri Rekilde mallar n aktarma
nedenlerini sorgulam Rt r. Peygamber ve Kur’an konusunda revizyonist akademisyenlerden etkilenerek Mslâm miras hukuku olarak bildiUimiz Reyin Peygambere vahy edilen miras sistemi ile özdeR olmama olas l U n göz önünde bulun42

Powers, age., s. 232.
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durmuRtur. Miras hukukuna iliRkin baz Kur’an ayetleri ve hadisler üzerindeki
analizi arac l U yla, paylar ilminin (ilm-i farâid) baz varsay mlara dayand U n
göstermeyi amaçlam Rt r. Lingusitik ve leksikografik delillere dayanarak bu
varsay mlar ortaya ç karmaya çal Rm Rt r. Böylece yazar, bu metinlerin kabul
edilen yerleRik anlamlar ndan geriye doUru giderek orijinal anlamlar na ulaRmay hedeflemiRtir. Powers bunu baRard ktan sonra, Peygambere bildirilen miras
sisteminin yeniden inRas n gerçekleRtirebileceUini düRünmüRtür. Bu sistemi ilk
Mslâm miras hukuku (the proto-Islamic law of inheritance) olarak isimlendirir.45
Yazar kitab nda iki yerleRik kabulü sorgular. Powers Ru iddialarda bulunur: Müslüman toplum, Peygambere bildirilen miras sistemine iliRkin baz
Kur’an ayetlerinin ve hadislerinin gerçek anlamlar na vak f deUillerdir. Peygamberin ölümünden sonra baz insanlar konuya iliRkin ayetlerin anlamlar n
deUiRtirmek çabas içinde Kur’an’ n metnini manipüle etmiRlerdir. Ancak yazar
bu iddian n hassasiyetinin bilincinde olarak ne Kur’an’ ve ne de Peygamberi
küçük düRürücü bir üslup kullanmad U n öne sürmektedir. Mkinci olarak da
yazar, Schacht’ n Mslâm hukukunun Peygamberin ölümünden yaklaR k bir yüzy l
sonra geliRmeye baRlad U yönündeki tezini konu edinir. Schacht’ n bu argüman
öne sürerken Kur’an yasamas n neredeyse tamamen göz ard ettiUini, hatta
öyle ki The Origins of Muhammadan Jurisprudence46 adl klasik eserinde bu konuya sadece sekiz sayfa ay rd U n ifade eder. Yazara göre Mslâm hukukunun
kökenlerine iliRkin yap lacak olan çal Rmada baRlang ç noktas n Kur’an oluRturmal d r. Miras konusunda Kur’ani yasamay konu edinerek, Mslâm hukukunun gerçekte Peygamberin yaRam esnas nda geliRmeye baRlad U n ortaya koyarak Schacht’ n skeptisizmini vurgulamaya çal Rmaktad r.47
Schacht’a göre Mslâm hukuku, Peygamberin yaRam süresince veya hicri
birinci yüzy l n büyük bölümünde var olmam Rt r. Ancak peygamberin ölümünden yaklaR k bir yüzy l sonra geliRmeye baRlam Rt r. Ona göre Mslâm hukuku
hadis literatürünün ortaya ç kmas ile birlikte geliRmeye baRlam Rt r.48 Kur’an
aile, miras ve ibadetler gibi konularda bir tak m hükümler koymuR olmakla
birlikte, ilk dönem Müslüman kuRak bu hükümlere oldukça az ilgi göstermiRlerdir. Yine ona göre, hadisler de hicri birinci yüzy l n sonlar nda ortaya ç km Rt r.
Mslâm hukuku, Peygamber ve onun sahabîleri taraf ndan deUil, Emevi yöneticilerince atanan yarg çlar ve hukuk uzmanlar nca devletin idari uygulamalar n n,
Mslâm’ n dini hukukuna dönüRtürülmesiyle formüle edilmiRtir. Schacht’ n yaklaR m baz oryantalist –S. Vesey-Fitzgerald, N. J. Coulson gibi- ve Müslüman
bilginler –Mustafa Azami gibi- taraf ndan eleRtiri konusu edilmiRtir. N. J.
45

Bkz., Powers, Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance, s. xi-xii.
46
Bkz., Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1979, s. 224-227.
47
Powers, Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance, s.
xii.
48
Bkz., Powers, age., s. 209; Schacht, age., s. 224.
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Coulson ve Mustafa Azami, Kur’ani yasamaya gereken ilgiyi göstermemesi nedeniyle Schacht’ eleRtirmiRlerdir.49 Powers’a göre, Schacht’ n hukuk bilimi konusunda ulaRt U sonuçlar pozitif hukuk için de genellemesi sonucunda bu yan lg ortaya ç km Rt r.50
Powers iki aç dan Schacht’ n yaklaR m n eleRtiri konusu yapmaktad r.
Bunlardan ilkini, onun Kur’an’a yaklaR m ndaki yanl Rl k oluRturur. Mkinci eleRtiri konusu ise, onun hukuk ilmi (usûl) ile pozitif hukuk (fürû) aras ndaki ay r m
bulan klaRt rmas d r. Schacht Mslâm hukuk ilminin (usûl/jurisprudence) kökenlerini ortaya ç karmay amaçlad U n kitab n n baRl U nda ifade etmesine raUmen,
her zaman ikisi aras ndaki (usûl ve fürû) ayr m n fark nda olamam Rt r. Scahcht
ve onun takipçileri Mslâm hukuk bilimi ve pozitif hukukun her ikisinin de yaln zca 725 y l ndan sonra ortaya ç kt U n öne sürmüRlerdir.51
Powers’a göre, Mslâm pozitif hukukunun kökenlerine R k tutmak isteyen
kiRi araRt rmas na, aile hukuku, miras hukuku veya ibadetler alan nda Kur’ani
yasamay deUerlendirerek baRlamas gerekir. Peygamber sonras Müslümanlar
ibadet, boRanma ve mal paylaR m gibi konularda Kur’an vahyinin normatif düzenlemelerini esas alm Rlard r. Powers burada, Arapça’da ilmü’l-farâid (paylar
ilmi) olarak bilinen Mslâm miras hukukunun oluRumunu, Schacht’ n hukuk ilmi
(usûl) alan nda ulaRt U sonuçlar n pozitif hukuk (furû) alan na uygulanabilirliUini belirleme çabas ile analize yönelir.52 Öne sürdüUü yaklaR m n iki yönden
revizyonist olarak nitelenebileceUini ifade eden Powers, ilkin miras hukukunun,
Peygamber döneminden itibaren, ilk dönemde baz yön deUiRimleri ile birlikte,
devaml bir Rekilde geliRtiUini öne sürer. Bu noktada Coulson, Abbot, Sezgin ve
Azami’nin görüRlerini destekleyici nitelikte bir yaklaR m sergiler. Ayn zamanda
Powers, “paylar ilminin” Mslâmi gelenekte öngörülenden oldukça farkl bir biçimde geliRtiUini iddia eder. Yukar da da ifade edildiUi üzere Powers, Peygamberin ölümünü takip eden y llarda Müslüman toplumun Kur’an yorumunu Peygamber taraf ndan benimsenen miras sistemini ortadan kald ran bir biçimde
manipüle ettiklerini ortaya ç karmaya çal Rm Rt r.53
Nitekim uygulamada da baz Müslüman mal sahipleri, Mslam miras hukukunun temel düzenlemelerini devre d R b rakarak, istedikleri mirasç lar na mallar n devretmek amac yla hediye, borç ikrar , sat m veya bir aile vakf oluRturmak gibi saUlar aras tasarruflarda bulunabiliyorlard . Powers, konuyu on beRinci yüzy lda Tunus’ta, bir baban n küçük çocuUu lehine diUer çocuklar n miras-

49

Bkz., Powers, age., s. 1-8.
Powers, age., s. 209.
51
Powers, Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance, s. 67. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, s. 224-227.
52
Powers, age., s. 7.
53
Powers, age., s. 7-8.
50
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tan mahrum etmek amac yla gerçekleRtirdiUi bir tak m mali tasarruflara iliRkin
olan bir davan n analizi çerçevesinde ele alm Rt r.54
Schacht’a göre Mslâm hukuku Peygamberin ölümünden yaklaR k yüz y l
sonra geliRimine baRlam Rt r. Powers’a göre Schacht, hukuk bilimi (usûl) konusundaki araRt rmalar n n sonuçlar n n pozitif hukuk (furû) üzerinde de geçerli
olduUunu öne sürmüRtür. Daha da önemlisi Mslâm hukukunun kökenlerini
Kur’an yasamas n tümüyle göz ard ederek hadis literatürünün ortaya ç kmas
ile eR tutmuRtur. Powers, evlenme, boRanma ve miras hukuku alanlar ndaki
Kur’ani yasaman n Müslümanlar n hayat n yönlendirdiUini ve Mslâm hukukunun geliRimini teRvik ettiUini öne sürmektedir. Schacht’ n varsay m n test etmek
için Kur’an’ n miras hukukuna iliRkin düzenlemelerini sistematik bir analize tabi
tutmuRtur. Powers analizi sonucunda, Mslâmi gelenek taraf ndan öngörülen tarz n d R nda da olsa Mslâm hukukunun Kur’ani yasama ile birlikte geliRmeye baRlad U yarg s na ulaRm Rt r. Kur’an metninin inRas etkinliUi Mslâm hukukunun
geliRiminin ilk safhas n oluRturmuRtur. Powers, Mslâm hukukunun oluRumunu
konu edinirken farkl laRan bir geliRim seyri olan geleneUin farkl unsurlar n
zaman içerisinde ortaya ç kan süreçleri baUlam nda ele alman n önemini vurgulam Rt r.55
Powers, geleneksel Müslüman bilginlerin ve onun bat l takipçilerinin,
Kur’an’ n miras hukukuna iliRkin düzenlemesini, Mslâm öncesi Araplar n
kabîlevî örfî hukuklar na katk da bulunmak için dizayn edilmiR reformlar olarak
deUerlendiren “katk da bulunma teorisini (superimposition theory)” benimsediklerini ifade eder. Bu yaklaR m n tersine Powers, Kur’an’ n, Mslâm öncesi
Araplar n kabîlevî örfî hukuklar n n yerine geçmek üzere, vasiyetname b rakarak ve vasiyetname b rakmadan ölen kiRiye mirasç olmay da içeren tam bir
miras hukuk sistemi getirdiUini öne sürer.56
Mslâm miras hukukunun oluRumu konusunu muhtemelen ilk kez konu
edinen ve katk da bulunma teorisini savunan, on dokuzuncu yüzy l oryantalistlerinden W. Robertson Smith, Mslâm miras hukukunun bir tak m temel unsurlar n Mslâm öncesi Arap toplumunun kabîlevî örfî hukukunda aram Rt r. W. R.
Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia adl eserinde Mslâm hukukundaki
‘belirlenmiR hisselerin’ (farâid) Mslâm öncesi miras uygulamalar ndan al nd U n
öne sürmüRtür. Yine ona göre asabe kavram da Mslâm öncesi örfî hukuktan
Mslâm hukukuna geçmiRtir.57

54

Bkz., Powers, “The Art of the Judicial Opinion: On Tawlij in Fifteenth-Century Tunis,”
Islamic Law and Society, 5:3 (1998), s. 359-381.
55
Bkz., Powers, Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance, s. 209-210.
56
Powers, age., s. 212.
57
Powers, age., s. 14-15.
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Bir çok hukuk tarihçisi taraf ndan sonradan benimsenen –Coulson da olduUu gibi- katk da bulunma teorisi Röyle ifadelendirilmiRtir. Kur’an, eRler aras ndaki miras haklar n belirli yak n kad n akrabalar na, ölenin terekesinden
kesirli paylar vererek düzenler. Bu kurallar tam bir miras sistemi oluRturmay p,
yaln zca Mslâm öncesi Araplar n kabîlevî örfî hukukuna yeni bir yasal mirasç lar
s n f eklemek suretiyle önceki sistemi modifiye etmektedir.58
Powers’a göre ne yirmi iki y ll k Peygamberlik sürecinde miras konusunda
ayr nt l düzenlemelerin ilahi vahiy ve sünnet biçiminde düzenli olarak vaz edildiUini öne süren klasik Mslâmi temsil teorisi (clasiccal Islamic representation
theory) ve ne de katk da bulunma teorisi, tam olarak Mslâm miras hukukunun
oluRumunu izah edemez. Her iki teori de Ru varsay ma dayan r; Mirasa iliRkin
Kur’an’ n ve Peygamberin emirlerinin geleneksel anlaR lma biçimi ile Peygamberin ve ilk toplumun yorumu özdeRtir. Powers kitab nda bunun böyle olamayabileceUini ortaya koymaya çal Rm Rt r. Öncelikle, konuya iliRkin önemli bir
tak m anahtar niteliUindeki Kur’an ayetleri ve hadislerin geleneksel yorumundan geriye doUru bir çal Rman n mümkün olduUunu ortaya koymaya çal Rm Rt r.
Daha sonra da Peygamber taraf ndan kabul edilen, vasiyetname b rakarak ölen
kiRiye mirasç l U ve vasiyetname ile mirasç atamay da içeren ve fakat ayn zamanda “paylar biliminin” birçok matematiksel karmaR kl klardan da uzak olan
miras sistemini “ilk Mslâm miras hukukunu” yeniden kurmaya çal Rm Rt r. Yazar
ikinci bölümde, Peygamberden sonraki kuRaklar n yüzleRtiUi politik, sosyal ve
dinsel çat Rmalar sonucu oluRan “ilk Mslâm miras hukukunun” ilmu’l-farâid’e
dönüRme sürecini ele alm Rt r.59
6%
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Bat l sosyal bilimsel teoriler, klasik oryantalist söyleme egemen olan
perspektifin belirlenmesinde etkin olmuRtur. Bu perspektifin izlerini klasik oryantalist geleneUin Mslâm hukuku araRt rmalar nda görebiliriz. Mslâm hukuku
alan nda klasik oryantalist söylemin ise Schacht ile birlikte sistematik bir form
kazand U görülmektedir. Bu söylemin temel öncülleri, Mslâm hukuku alan nda
oryantalist akademik çevrenin bak R aç lar n n Rekillenmesinde belirleyici olmuRtur. Ancak süreç içerisinde yerleRik söyleme içeriden eleRtirel bir bak R n ya
da paradigma içi bir yenilenme olarak nitelendirebileceUimiz daha derinlikli
analizlerle kritik edici bir yaklaR m biçiminin ortaya ç kt U n ifade edebiliriz. Bu
eleRtirel bak R aç s n n önemli temsilcilerinden birisi de David Stephan
Powers’d r.
60

Bilimsel yay nlar konusunda ayr nt l bilgi için bkz.,
http://www.arts.cornell.edu/jwst/Powers.html.
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Powers’ n eleRtirel tutumunun izlerini kitap çal Rmalar nda yer alan bak R
aç s çerçevesinde betimsel bir anlat mla ortaya koymaya çal Rt k. Yazar,
Weber’in Mslâm hukukuna iliRkin olarak öne sürdüUü irrasyonel bir “kutsal hukuk” nitelemesini ve kad imaj n eleRtirel bir perspektifle analiz etmiRtir. Hukuk normlar n n belirlenmesinde kullan lan araçlar n rasyonel nitelikte olmamas ve kâdîlar n, kurulu bir hukuk doktrinine deUil de daha çok etik, politik ve
kiRisel deUerlendirmelere dayanarak karar vermelerinden ötürü de irrasyonel
olduUunu öne süren klasik söylemi kritik etmiRtir. Powers’a göre kad adaleti
(kadijustiz) terimi ile popülarize edilen bu Mslâm hukuku alg lamas daha çok
Schacht’ n yaklaR m ile belirlenmiRtir.
Powers, oryantalist Mslâm hukukçular n n, dava-merkezli yaklaR mlar nedeniyle hukuk müRavirinin rolüne aRina olmamalar ve bir çok tarihsel dönemde
müftinin etkinliUinin kâdîya oranla daha az kurumsallaRm R olmas gibi bir tak m
nedenlerden ötürü, çoUunlukla akademik ilgilerinin f k h usûlü’ne ve f kh’a hasredildiUini öne sürer. Powers, tarihsel-sosyal uygulamaya iliRkin daha saUl kl bir
bilgi sunacaU na inand U fetva literatüründe yer alan malzemeyi esas alarak,
toplum ve hukuk aras ndaki birbirini biçimlendirici iliRkiyi ortaya ç karmaya
çal Rm Rt r.
Geleneksel Müslüman hukuk bilginlerinin ve onun bat l takipçilerinin,
Kur’an’ n miras hukukuna iliRkin düzenlemesini, Mslâm öncesi Araplar n
kabîlevî örfî hukuklar na katk da bulunan reformlar olarak deUerlendirdiklerini
öne süren yaklaR m n tersine Powers, Kur’an’ n, Mslâm öncesi Araplar n kabîlevî
örfî hukuklar n n yerine geçen tam bir miras hukuk sistemi getirdiUini ifade
eder. Bu tezini öne sürerken, Mslâm hukukunun kökenine iliRkin olarak Schacht
taraf ndan benimsenen yaklaR m da kritik eder. Mslâm hukukunun Peygamberin
ölümünden ancak bir yüzy l sonra geliRmeye baRlad U n öne süren ve Kur’an ile
Mslâm hukuku aras ndaki iliRkiyi neredeyse göz ard eden klasik yaklaR m , spesifik bir konu –miras hukuku- çerçevesinde ele almaya ya da onun yanl Rl U n
kan tlamaya çal Rm Rt r.
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NORMAN CALDER*
(21 MartMart-19501950-13 ubat 1998)
Norman Calder (21 March1950--13 February 1998)
March-1950

Mehmet Toprak

21 Mart 1950’de Mskoçya’da bir bal kç kasabas olan Buckie’de dünyaya
geldi. 11 yaR nda ailesiyle birlikte Bedfordshire’a baUl Dunstabl’a yerleRti. Mskoç
aksan ndan dolay arkadaRlar yla saUl kl iletiRim kurmakta güçlük çekti. Kitaplara düRkünlüUünde bu durumun etkisi olabilir.
Oxford’da Oriental Instute’de Arapça ve Farsça eUitimi ald . Mlim hayat na at lmas nda özellikle iki hocasan n etkili olduUu görülüyor. Bunlar Arapça
hocas Freedy Beeston ile Yunanca ve Arap (Mslam) Felsefesi hocas Richard
Walzer’dir.
1900 Berlin doUumlu bir Yahudi olan Walzer, Almanya’da Grekçe, Mtalya’da Arapça öUrenmiR sonra Oxford’da gelerek antik Yunan düRüncesinin
Mslama oradan da Hristiyan Avrupaya intikali konular nda dersler vermiRti.
Walzer hem kiRiliUi hem de ilmi metot ve yaklaR mlar yla Calder üzerinde
son derece etkili olmuRtur. DiUer hocas Prof. Beeston ise Arap edebiyat na
özellikle Riire hakimiyetiyle Calder’ n Arapçaya ve dil konusuna ilgisini art rm Rt r.
Oxford’dan sonra, kendisine çal Rma alan olarak seçtiUi kültürü daha yak ndan tan mak için OrtadoUu’yu dolaRm R, 4 y l kadar Arabistan ve Mran’da
Mngilizce öUretmiR bu arada Arapça ve Farsças n ilerletmiRtir.
Daha sonra School of Oriental and African Studies’de Doktora çal Rmas na baRlam Rt r. Hocalar Ann K. S. Lambton ve John E. Wansbrough’d .
Lambton Oii düRünceye aRinal U ile Calder’ n bu alandaki çal Rmalar nda etkili
olmuRtur. Doktora tezini1 Mmami Oii f kh nda otorite kavram üzerinde yapm R,
doktora sonras ndaki çal Rmalar nda da bir süre Oii Mmami konulara aU rl k vermiRtir. Wansbrough ise gelecekteki metin analizi ile ilgili çal Rmalar n Rekillendirmede önemli bir rol oynam Rt r. Goldziher, Schacht, Nöldeke, Auecbach ve
Marmara Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi.
“The Structure of Authority in Imami Shi’i Jurisprudence” (Ph.D., School of Oriental and
African Studies, University of London, 1980).
1
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Curtius’un eserleri Wansbrough’nun Mslam n kökenlerine dair incelemelerinde
etkili olmuRtur.1
Wansbrough edebi, tarihi ve dini metinler analiz edilirken bunlar aras nda hiçbir ay r m yap lmaks z n hepsinin edebi bir kurguyla ele al n p incelenmesi
gereUini vurgular. Calder da metin analizlerinde bu metodu devam ettirecektir.
Katolik olmalar da Wansbrough’yla bir baRka ortak noktalar d r. Bununla birlikte Yahudilik, Hristiyanl k ve Mslam üzerine araRt rmalar nda bu özellik fazla
hissedilmez. Bunlar kurtuluRa götüren farkl yollar olarak görüp, gerçeUin ancak edebi metinlerin çok iyi okunmas yla anlaR labileceUini ifade ederler:
Calder’ n deyimiyle ‘Tanr y bilmek (metinleri) okuma/yorumlama yeteneUine
baUl d r’.
Calder’ n hocalar n n etkisinde geliRtirdiUi ilmi teknik, zengin sonuçlar
doUurdu. Studies in Early Muslim Jurisprudence adl eseri bunun güzel bir örneUidir. Burada edebi analizin –edebi geleneUin tarihsel evrimine derinlemesini
bakarak- geliRen sosyal bir realitenin resmini çizdiUini anlat r.
Mlk dönem Mslam Hukuku metinleri h. 3. y l n eserleri olup, OrtadoUunun
ve Kuzey Afrikan n Rehirli pratiklerinin ürünleridir. Arabistan kabile toplumumun deUil. Hukukun kaynaU olarak görülen özellikle Kuran, Hadis ve Arap
adetleri bu sisteme baRlang çta deUil, oluRum sürecinin sonunda eklenmiRtir.
Hukuk metinleri de bir edebi metin gibi incelenmelidir. Calder’a göre baRlang c ndan 19. Yüzy la kadar bütün f k h geleneUi canl l U n ve yarat c l U n koruyarak k r lmaya uUramadan devam etmiRtir.Bu, Mslam dînî düRüncesinin en büyük
entelektüel ve edebi baRar s olmuRtur. Ad geçen eserinin Bat l ilmi çevrelerde
hem olumlu hem de olumsuz oldukça yoUun bir tart Rma baRlatt U n belirtmek
gerekir.
Son zamanlarda 400/1010 dan 1300/1883’e kadar olan dönemde Mslam
hukuk literatürü ve bu literatürün sosyal fonksiyonlar üzerinde çal R yordu. Bu
çal Rmay tamamlamaya ömrü vefa etmedi. Dört bölümü haz rlayabildi.2 Ancak
bunlar bile, Calder’a göre, idealize edilmiR bir sistem olarak hukuk ile onun
sosyal hayattaki pratiUi aras ndaki karmaR k iliRkisin vermeye yeterlidir.
Myi bir araRt rmac ve yazar olmas n n yan nda, ayn zamanda iyi bir hocayd . Manchester Üniveristesi’nde çal Rmaya baRlad U 1980’den sonra Arapça
eUitimini modernleRtirmiR, Bölümdeki OrtadoUu çal Rmalar n reforme etmeleri
hususunda arkadaRlar n teRvik etmiRtir. 20 kadar öUrenciye (bunlar n çoUu
UzakdoUu Asya, Orta DoUu ve Türkiye’den Müslümanlard ) Master, Doktora
dan Rmanl U yapm Rt r. Herkese karR anlay Rl , s cak ve samimi tav rlar ile öUrencilerin takdirini kazanm Rt r.

1
2

Wansbrough için bu say daki ilgili yaz ya bkz.
Bunlar meslektaR C. Imber taraf ndan yay ma haz rlanmaktad r.
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JOHN BURTON (1929(1929- )
—THE COLLECTION OF THE QUR'AN ADLI
ESER ÖZEL NDE
DE-Y. Doç. Dr. Haluk Songur1
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Kur'an tarihi ve metni üzerine bildiUimiz kadar yla dört Alman (Noldeke,
Schwally, Bergstraesser and Pretzel) ve iki Mngiliz oryantalist (Arthur Jeffery ve
John Burton) ilgilenmiRlerdir.2
1

S.D. Üniversitesi, Mlahiyat Fakültesi
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Joseph Schacht ile baRlayan oryantalist revizyonist ekol, Patricia Crone,
Michael Cook, Martin Hind ve diUerlerinin de katk lar yla geliRmiRtir. Burada
önceki isimlerden muhteviyat ve yaklaR m bak m ndan tamamen farkl olsa da
John Wansbrough ve John Burton talebe-hoca ikilisini unutmamak gerekir. Bu
ekolün son temsilcisi de David Powers'd r.3
Burton, diUer isimlerle birlikte bir ekol içerisinde kabul edilse de, bu genel
yaklaR m n aksine diUer oryantalistlerin yaklaR mlar ndan farkl bir tav r sergileyerek içeriden bir kritik ses olarak yükselmiRtir. Özellikle Kur'an cemi ile ilgili
rivayetlerin yorumlanmas ve uzlaRt r lmas hususunda diUerlerinin tam tersi
sonuca ulaRm Rt r. Hatta bu konudaki rivayetlerin Kur'an' cem edenin Peygamber olmad U hususunda tam bir uyum içerisinde olduUunu ifade ederek, diUer
araRt rmac lar bu sonuca ulaRamamalar ndan dolay eleRtirmiRtir. Ayr ca
Schact' n inRa ettiUi ve diUerlerinin kabul ettiUi, yaz l metinlerin Peygamberden
ancak bir yüzy l sonra ortaya ç kt U iddias n doUrudan kabul etmek yerine o
boRlukta ne oldu sorusunun peRine düRer.
John Burton, hakk ndaki incelemelerimizi, The Collection of The Qur'an,
(Kur'an ' n Cem'i), The Source of Islamic Law -Islamic Theories of Abrogation(Mslâm Hukukunun Kaynaklar –Mslami Nesih Teorileri-), ve An Introduction to
Hadith, (Hadise GiriR), adl eserlerinden faydalanarak ortaya koymaya çal RacaU z. Özellikle Kur'an' n cem'i ve nesih konular n ele ald U ve bunun yan s ra ilk
defa Burton taraf ndan ortaya at lan Kur'an' n cem'i ile nesih teorileri aras ndaki
baU nt ve gerekçelerini izah ettiUi The Collection of the Qur'an, adl eseri temel
referans m z olacakt r.
0')' ' '9$( ' 2
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Eserlerinin bir listesini çal Rmam z n sonunda sunacaU m z Burton' n görüRlerini temel eseri olmas anlam nda tek kitap özelinde inceleyebiliriz. Burton
ilk ve temel çal Rmas n The Collection of the Qur'an4 ad ile1977 y l nda yay mlam R. Burton bu eserinde Kur'an' n cemi ve bununla baUlant l olarak nesh teorilerini özellikle de metni mensuh hükmü baki nesih çeRidini ele al p incelemiRtir.
Wansbrouh'nun, Burton' n eseri ile ilgili yorumu Röyledir: Bu önemli çal Rma uzun y llar süren çaban n, azmin ve tart Rman n bir ürünüdür. Benim tahrip ve en az ndan deUiRtirme çabalar ma, daha yak n bir tan mlama ve daha yoUun bir dokümanla karR l k verdi. Son hali gerçekten etkileyici idi.5
2

Chad VanDixhoorn, Truth Unchanged, Texts Unchanging? The Text of the Bible and the Text
o f the Quran: A Brief History, unpublished article, Huron College, London, Canada: 1995. 1\
http://www.rim.org/muslim/texts.htm
3
S. Parvez Manzoor, "The Revealed Text: From Tafsir to Deconstruction",1,
http://www.pmanzoor.info/TABARI.html
4
Burton, John, The Collection of The Qur'an, Cambridge University Pres, Cambridge, 1977
5
M.S.M. Saifullah, "Defense:Responses To The Grammatical errors In The Quran",
http://www.quranic studies.com/article59.html, 3
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1990' da Burton bu defa sadece nesih konusun incelediUi, The Source of
Islam c Law6 adl eserini yay nlar. 1977 y l nda yay nlad U ve yar s n neshe ay rd U , The Collection of the Qur'an adl eserinden sonra yazar, bu eserinin tamam n nesh konusuna özellikle Müslümanlar gözüyle neshe ay rarak nesh meselesinin detayl bir incelemesini yapar. Yazar bat l araRt rmac lar n Müslümanlar n
nesihle ilgili tart Rmalar na müthiR derecede kay ts z ve ilgisiz kalmalar n eleRtirmesinin7 yan s ra Rimdiye kadar bat da bu konuda yap lan çal Rmalar n sadece
meraka dayal olarak nitelenemeyeceUini fakat genellikle kritik olmayan bir
tarzda yaz ld klar n belirtir.
Burton bütün eserlerinde de gözlemlenebileceUi üzere sadece Müslümanlar n görüR ve yaklaR mlar n incelemekle kalmam R kendi çaUdaR veya selefi
olan oryantalist bat l araRt rmac lar n eser ve yaklaR mlar n tenkit etmekten
geri durmam Rt r. ÖrneUin sünnetin sünneti neshi konusuyla ilgili; "Schacht'in
hadisler üzerine aR r odaklanmas ve onun Kur'an ilimlerine karR olan kay ts zl k Reklinde ki genel yaklaR m , burada onun kendi hipotezlerinin ötesinde uygulamay (olguyu) görmesini engellemiRtir. Halbuki mesele gayet aç kt r. Sünnetin
sünneti neshetmesi vard r"8 diyerek Schact'nin yaklaR m na karR eleRtirel bir
tutum içerisine girmiRtir.
Burton müslümanlar n nesihle ilgili aç klamalar n n yeterince tatminkâr
olmad U n , bu aç klamalar n yetersiz olduUunu iddia eder. Neshedilen ayetler
hangileri, kaç tane, nesih-hukuk iliRkisi, hangi ayetler geçerli olmad klar gerekçesiyle Müslümanlar taraf ndan neshedildi gibi sorulmas gereken, onlarca sorunun9 olduUunu belirtir. Ayr ca Hz. Peygamberden sonra ilk yaz l metinler ikinci
yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren ortaya ç kmaya baRlad U n ifade ederek bu ve
benzeri pek çok problemi "Muhammed'in ölümünden sonra ilk yaz l metinlere
kadar olan boRlukta ne oldu?"10 Reklindeki temel bir soruda özetleyebileceUimizi
ve bu temel soru peRinde olacaU n söyler.
Burton ilk iki kitab n n ard ndan 1994'te An Introduction to Hadith11 adl
eserini ilim dünyas na sunar. Eserinde Peygamberin misyonu, Mslami gelenek
(Hadis), Hadisin siyasi boyutu, Hadis çal Rmalar , Hadisin teolojik boyutu, Hadis
incelemesi, Hadis koleksiyonlar , Bat l l lar n Hadise yaklaR m , Oafii ve bilgi
kaynaklar konular n ele al p inceler. Sonuçlar k sm nda icma-sünnet karR karR ya, Hadisin deUeri konular n irdeler.

6
Burton, John, The Source of Islamic Law-Islamic Theories of Abrogation-, Edinburg, University Pres, 1990
7
Burton, The Source, ix
8
Burton, The Source, 212
9
Burton, The Source, x
10
Burton, The Source,xi
11
Burton, John, An Introduction to Hadith, Edinburg University Press, 1994
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Çal Rmas n sonsözünde Burton, Müslüman hadis uzmanlar n n, oryantalistlerin hadise yaklaR mlar hususundaki eleRtirilerini belirttikten sonra, baz
bat l araRt rmac lar n özellikle Goldziher ve Schacht'nin hadise yaklaR mlar n n
tenkide uUrad U n Ru sözlerle belirtir "Baz Bat l araRt rmac lar da Goldziher ve
Schacht'nin hipotezleri hakk nda bir tak m rezervlerinin olduUunu ifade etmiRlerdir. Benim kendi pozisyonum itibar yla, uydurma ve sonradan ihdas edildiUi
gerekçesiyle hadislerin bütünüyle reddedilmesi, pek çok hadisin çok eski ilk
dönem tefsirlerinden (erken dönem yorumlar ndan) ç k p geldiUini gözden kaç rmam za neden olur. Ou halde bu argüman n kabul edilmesi durumunda da
hadislerin bir k sm n n en az ndan Allah' n Kitab' n ilk anlama çabalar na (teRebbüslerine) kadar ulaRt U söylenebilir. Bu tür hadisler doUal olarak öncelikli
olarak peygamber dönemi olmasa bile Kur'an Dönemi olarak tan mlanabilecek
olan hemen sonras döneme ait Müslümanlar n fikirleri hakk nda baz materyaller ihtiva ediyor olacakt r."12
( % ))(% * +
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Eseri (The Collection Of Qur'an) Crone, Cook, ve Wansbrough ile ayn dönemde yay nlan r. Kendinden önceki kuRaU n âlimi R.G. Sergeant' n yorumu
Röyledir: "John Burton The Collection of The Qur'an adl eserinde
Wansbrough'nun dayanaks z iddialar n detayl olarak ve daha ikna edici bir
biçimde tart R r. Harekesiz Kur'an metni bizden önce Peygamberin kendi tashihidir"14
Kitap, Kur'an ve Mslâm Hukuk Bilimleri ve Kur'an Metni Nüshalar adl iki
ana bölümden oluRmaktad r. Kur'an ve Mslam Hukuk Bilimleri baRl U alt ndaki
birinci bölümde 1. GiriR, 2. Mslam Hukuk Bilimleri, 3. Nesih'in alt Bilimleri 4.
Üçüncü tür neshin ortaya ç k R n n arka plan 5. Mushaf: Kur'an' n tamamlanmam R kay tlar konular ele al nm Rt r. Kur'an Metin (Nüsha) Koleksiyonlar n n
Tarihi adl ikinci bölüm de 6. Mlk Nüsha, 7. Osman Nüshas , 8. Kur'an Nüshalar :
Bir Mnceleme, 9. Kur'an' n isnad , 10. Genel DeUerlendirme baRl klar ndan oluRur.
Yazar giriRte çal Rmas n n amac n Ru cümlelerle aç klar: "Müslümanlar n
bak R aç s yla Kur'an' n cemi meselesini yeniden açmakt r. Onlar n kabulleri ve
iddialar ikinci tür çal Rmalar n seçkin örneklerinden olan Goldziher ve
Schacht' n eserleri R U nda yeniden incelemeye tabi tutulacakt r."15
Hadisler konusunda pek çok sakat görüRün yan s ra Gibb gibi birçok oryantalist de hadisleri kabul etmiRtir. " (hadisler) makul olarak kurulmuR, içine
materyaller sokulmam R ve Muhammed'in sözlerinin orijinal formlar dürüst ve
12

Burton, An Introduction181
Burton, John, The Collection of The Qur'an, Cambridge University Pres, Cambridge, 1977
14
Abdurrahim Green, The Example of the Uninformed -An Authoritative Expositionhttp://www.islaam.net/main/display.php?part=full&category=53&id=908
15
Burton, The Collection, 5
13
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dikkatle korunmuRtur".16 Burton Kur'an' n cemi ile ilgili esasl çal Rmas n n son
k sm nda hadislerin farkl rivayetlerinin okunmas yla alakal olarak yap lan kritikler hakk nda Runu söyler: " Osmanî harekesiz taslak esas nda -çünkü henüz
onun d R ndaki mushaflara da at f yap lmaktad r- paralel okumalar temeline
dayal olarak doktrinler aras nda esasl farkl l klar ortaya konulamaz. Bütün
karR t görüRler bir Rekilde tek ve bir metni sunar. Onlar rivayet ettikleri Rey konusunda esasl olarak anlaRm Rlard .17 Burton eserin son cümlelerinde Runu söyler: "Elimizdeki metin peygamber taraf ndan düzenlendiUi ve onayland U Rekliyle bize ulaRm Rt r. Bugün bizim elimizde bulunan metin Muhammed'in
mushaf d r."18
"Fakihler aras ndaki tart Rmalarda hangi ayetin hangi ayetle ilgili olduUu
veya neshettiUi veya hangi hadisin hangisini neshettiUi konusunda bir ittifak saUlanamad . MRte bu ihtilaflar sonucu Uslu'l-f k hta en-nasih ve'l-mensuh ad alt nda
bir alt disiplin ortaya ç kt . Bu k s mlar Müslümanlar n güya yürürlükten kald rma (abrogation) teorilerinin anlat lmas na ve doUrulanmas na ayr lm Rt r. Güya
yürürlükten kald rma dedim çünkü nâsih ve mensûh Müslümanlar için yürürlükten kald rmaktan daha öte bir anlam ifade eder."19
Burton'a göre bu teoriler de f kh n ortaya koyduUu ittifaktan daha fazla bir
ittifak saUlayamad . Kufelilere göre Kur'an'daki belirli kurallar Kur'an'daki veya
sünnetdeki belirli kurallar iptal ederken, Oafii'ye göre Kur'an sadece Kur'an' ,
sünnet de sadece sünneti neshedebilirdi.20
Burton neshin üçüncü modeli konusunda metni mensuh hükmü baki özellikle zina suçunun cezas yla ilgili metinler hakk ndaki uzun tart Rmalardan bahsettikten sonra Runu ifade eder: "Sadece Kur'an metni belgeleri görüR alan m zdad r. Bu belgelerin metinleri Raz haberlere dayand r lmam Rt r. Mushaf icma'
ile belirlenmiR ve mütevatirdir."21
Burton, gerçekte Hz. Ömer 'in ifadesinden22 kastettiUinin bu ifadelerin
mushafa kaydedilmesi gereken bir ifade deUil ancak vahiyle teyit edilmiR, uygu-

16

H.A.R. Gibb, Mohammedanism, London, Oxford University Press, 1969, 50.
Burton, The Collection, 171
18
Burton, The Collection, 239–240
19
Burton, The Collection, 17–18
20
Burton, The Collection, 18
21
Burton, The Collection, 85.
22
Hz. Ömer'in ifadesi Rudur: " Recm ayeti hakk nda biriniz Röyle diyerek helak olmaktan
sak n n z. Allah' n kitab nda hadd (ceza) bulam yoruz. Elbette Peygamber recmetti, biz de
yapt k. Nefsim elinde olana yemin ederim ki 'Ömer Allah' n kitab na ilave etti ' demelerinden
korkmasayd m, kitaba 'evli erkek ve evli kad n zina ettiklerinde recmedin' yazard m. Çünkü
bir bunu okuduk. Bu ifadeler ve nesih konusu ile ilgili aç klamalar için bak n z: Hasan,
Ahmad, -lk Dönem -slâm hukuk Biliminin Geli+imi", (trc. Haluk Songur), RaUbet Yay nlar ,
Mstanbul, 1999.
17
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lanm R bir ceza olduUunun bilinmesini yönelik olduUunu düRünür. Ou sözleri
bunu gösterir:
"Ömer'e göre recm cezas mevsuk bir sünnet, Mslami bir hüküm böylece
Muhammedî vahyin ve hukukun bir temel unsuruydu. Ömer Müslümanlara bu
hükmü korumalar n , onu okumalar n ve çal Rmalar n titizlikle tavsiye etti ki
ihmal edilip unutulmas n. Bu durum onun bir grup ensar ve muhacirin toplay p
onlar n RahitliUinde mushaf n kenar na "Ömer ve NN Allah' n Rasulunün
zanileri recmettiUine Rehadet eder" yazd rmas bunu ispatlar. Asl nda Ömer
kendisinden sonra bir grubun gelip Kur'an'da olmad U gerekçesiyle recmi reddetmesinden endiRe etmektedir. Fakat o Kur'andan olsayd Ömer kimin ne diyeceUinden çekinmeksizin onu kaydederdi. Kald ki o Kur'an'dan olsayd insanlar
Kur'an'dan deUil de demezlerdi. Ömer'in esas korkusu Kur'an'dan olmayan bir
Reyin Kur'an diye kaydedilmesiydi. MRte bu halde o ancak Kur'an'a ilave ettiUi
gerekçesiyle suçlanabilirdi. Onun amac onu Kur'an'a kaydetmek deUil fakat
onun ilahi bir emir olduUunun tespitiydi. Bu durum Onun, bunu sadece
Kur'an' n kenar na koydurmas , metnin koduna koyulmas na karR olmas ndan
anlaR l r. Kald ki Hz. Ebu Bekir'e Kuran' n cem edilmesini öneren Ömer'di.
Onun Kur'an'dan olduUunu düRünen Ömer bu f rsat deUerlendirebilirdi Cebrail
Muhammed'e belli meselelerle ilgili bir anlamda vahiy getiriyordu. Peygamber
bunlar Kur'an metnine kaydetmesizin ezberleyecekti. Bu hükümler Allah'tan
geldiUi için onaylanacak ancak onlar n vahyediliRi bugün okunan Kur'an vahyi
modunda olmad U için kelimeler kaydedilmeyecekti. Bu tür vahye Hz. Peygamber'in "Bana Kur'an ve onunla birlikte misli verildi" sözü iRaret eder. Bu sünnete
bir referanst r.23
Ömer bunun (recm) Allah' n vahyettiUi bir ayet olmas na raUmen ve kendisinin devlet ve dinin baR olmas na raUmen kaydetmedi. Çünkü Ömer bunun
kesinlikle Kur'an olmad U n biliyordu.24
John Burton'a göre Kur'an ve Mushaf farkl Reylerdi. Kur'an sünnetin bir
bölümünü de kapsayan vahyin tamam iken Mushaf sadece vahyin Müslümanlar
taraf ndan iki kapak aras na al nan k sm yd . Nitekim The Mushaf: an incomplete
record of the Our'an, (Mushaf: Kur'an' n Tamam Olmayan Kayd ) ve bu baRl k
alt ndaki yazd klar buna iRaret eder.
Burton recim ve emme (sütkardeRliUi) ile ilgili düzenlemeler konusunda
iki farkl görüRün oluRtuUunu söyler. Birinci grup bunlar n metodolojik nedenlerden dolay Kur'an vahyinin bir parças olduUunda srar ederken diUer grup bu
durum sünnetin yarat c rolü konusunda gizli teorik birçok tehlikeler içerdiUi
için recim sünnetin bir unsuru olarak Peygamber taraf ndan konulmuRtur görüRünü tercih eder. Yazar, burada sadece bu ayetler Kur'an'd r fakat metinleri
mensuhtur diyen grubun görüRlerini irdeleyeceUini belirterek, görüRler bir yana
23
24

Burton, The Collection, 101-102.
Burton, The Collection, 103.
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iki grubun da recmin Mslami bir ceza olduUunda müttefik olduklar n ifade eder.
Usulcülerin bu fakihlerin ittifak n belgelendirme çabalar sonucu sünnet Kur'an
üzerine hâkimdir ya da deUildir Reklindi ikinci bir tart Rma ortaya ç kt U n 25ilave
eder.
Burton'a göre metni mensuh hükmü baki nesih çeRidi, sünnetin Kur'an'
neshinin kesinlikle kabul etmeyenleri ortaya ç kard klar bir türdür.26 Bunu Röyle
gerekçelendirmektedir: Çünkü bunu Kur'andan kabul etmemiz halinde onu
mushafta bulamad U m z için ve sünnetin Kur'an' neshini de kabul etmediUimiz
için metni mensuh hükmü baki Reklinde bir nesih anlay R yla bu cezan n asl nda
Mushaf'ta olmasa da Kur'an'da olduUunu ispatlayabiliyoruz.
Burton buradan hareketle, Müslüman âlimlerin kayda deUer bir k sm na
(ki bunlar aras nda Mslami bilimlerin geliminde etkisi az olmayanlar da vard r)
göre Kur'an orijinalinde bugün bize ulaRan metinlerin hacminden daha geniR idi
soncuna ulaR r.
Tabiî ki Müslümanlar da Kur'an tarihini özellikle de onun ilk defa cemi tarihini kendi bak R aç lar yla uyumlu bir Rekilde uyarlad lar. Onlar n teorik fikirlerinin f kh n uygulamalar ndan m yoksa belli Kur'an ayetlerinin tefsiri ile ilgili
hadislerin yorumunun uygulamas ndan m ç karsand U önemli deUildi.
Oafiî olan Taberi, Sünnetin Kur'an' neshini kabul ettiUi için teorik bak mdan metni mensuh hükmü baki nesih yani Kur'an' n Mushafla ayn Rey olmad U
prensibine ihtiyac yoktu.27 Kur'an'dan referans gösterilmemiR bir hükmün belli
bir zamanda Kur'an 'da bulunduUu fikrine teorik olarak ihtiyac olmayan Taberî
gibi âlimler de bir süre sonra bu tür fikirleri paylaRm Rlard r. Her iki grup ta bizim elimizdeki Kur'an metninin yani Mushaf n eksik olduUunu düRünür. Mushaf
metninin eksik olmas doUal olarak, Müslümanlar Kur'an belgelerinin tarihini
tart Rt klar sürece Peygamberin Kur'an' n cemi tarihinin d R nda tutulmas sonucunu doUurur.
Çünkü Peygamberin bizatihi cem ettiUi bir metinde, devam edegelen bir
uygulama bu metinde olmad U sürece ondan kabul edilemez, ya da ondan nesh
edildiUi Peygamber taraf ndan bildirilen bir hüküm Kur'an'da kald U ileri sürülemezdi.
Burton Kur'an' n Müslümanlar için belge olmaktan öte bir anlam taR d U n
belirtir. O hem bir belge hem de bir kaynakt r. O mushafa referans edilmesi
aç s ndan bir belge, Allah' n Kitab Kitabullah olarak bilinmesi aç s ndan bir
kaynakt r.28 Aç kças Müslümanlar, Kur'an sadece ve sadece onun vas tas yla
bilinebildiUi için Peygamberi, Allah' n kitab yla birleRtirmek zorundayd lar. Pey25

Burton, The Collection, 105
Burton, The Collection, 106
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Burton, The Collection, 110
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26

6

$7

*?>M4

gamberi vahiy olgusu, kaynak olarak Kitabullah n biricik yapt r m d r, mushafta
olmamalar na raUmen bu unsurlar n her ikisinin de içinde bulunduUu Mushafla
fakat daha çok özellikle de kitabullahla uyuRmas , bu unsurlar için bir garanti
saUlar. Bunun örneUi recm ve süt emme ayetleridir. Özetle kitabullah terimi
yorumla ç karsanm R sahte tarihi teorik ve ideal uygun bir konsept sunar. Mushaf terimi ise aksine fiziki bir nesneye iRaret eder. Mushaf ve kitap aras ndaki
sözel ay r m her zaman kolayl kla yap lamayabilir, eUer bir metinde geçenin ne
olduUunda tart Rma varsa bu çok dikkatli yap lmal d r.
Müslümanlar n Kur'an' n cemi ile ilgili argümanlar Avrupal lar nkinin tersinedir. Biz biliyoruz ki Kur'an ilk defa peygamberin vefat ndan sonra cem edilmiRtir iddias na dayanarak onun eksik olacaU n öngörebiliriz. Müslümanlar
onun eksik olduUunu bildikleri için onun Peygamberin vefat ndan önce cemedilemeyeceUini ileri sürdüler. F k h için Peygamberin vefat na kadar geçerliliUini
koruyan ve vefattan sonra geçerliliUi tan nan ayetler eUer vahyin metinleri Bizatihi Peygamber taraf ndan toplanm R, kontrol edilmiR, düzenlenip ilan edilmiR
olsayd birisi ç k p bunlar n Kur'an'dan neshedildiUini ileri süremezdi.29
Burton ilginç ve farkl bir Rekilde metni mensuh hükmü baki nesih türü ile
Kur'an' n ilk defa cemi aras nda bir iliRki kurar. Recim cezas n Kur'an'dan referansla ortaya koyanlar n icat ettikleri bir tür olan metni mensuh hükmü baki
neshi bir süre sonra buna ihtiyac olmayan yani recmin sünnet kaynakl olduUunu savunan âlimlerin de bu nesih türünü kabul ettiklerini söyler. Bu nedenle de
özenle Peygamber, Kur'an' n cemi faaliyetinin d R nda tutulmuRtur. Aksi takdirde Peygamberin cem ettiUi bir kitapta olmayan fakat onun uygulad U ve f khî
olan kurallar Kur'an'a referansla ispatlanamazd . Dolay s yla Kur'an daha geniR
bir kavram olurken Mushaf bunun daralt lm R ve ilk cem edilmiR hali olmaktayd . Böylece Ömer ve diUerlerinin baz meseleler hakk nda "bu Kur'an'dand ",
"Peygamber vefat ettiUinde biz bunu Kur'an'dan okurduk" sözleri de Kur'an ve
Mushaf ay r m ile izah edilebileceUini ileri sürer.
Burton Kur'an' n ilk cemi konusuyla ilgili hadisleri iki grupta toplar.
1. Mushaf eksiktir. Onun toplanmas Peygamberin vefat ndan bir süre sonra yap lm Rt r.
2. Müslümanlar n elindeki Kur'an metni, Medine ve civar nda yaRam R say s z sahabi taraf ndan muhafaza edildiUi biçimde evrensel Kur'an metnidir.
Kur'an' n resmi içeriUi dikkate al nd U nda nasih ve mensuh konular n dikkate almamazl k edemeyiz. Daha önce de belirttiUimiz üzere bu teoriler Kur'an
metninin cemi ve tarihi görüRleri üzerinde etkili olmuRtur. Bugün bizim elimizde
olan Kur'an metninin haz rlanmas ve ilan edilmesi safhalar ndan Muhammed
bilinçli ve sistematik bir Rekilde d Rar da b rak lm Rt r.

29
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Burton'a göre asl nda Müslümanlar n Kur'an cemi hakk nda Müslüman
görüR yoktur sadece Kur'an' n ceminin tarihi hakk nda Müslüman görüR vard r.
Bunlar Mslami Kur'an tarihi konseptinin sonucudur. Elimizdeki Kur'an metinlerinin ceminde Peygamberin d Rar da tutulmas onun kat l m n n imkâns zl U
nedeniyle gerekçelendirildi. Çünkü, Zeyd'in ifadesine göre Peygamber Kur'an
bir araya getirilmeden önce vefat etti.30
Neshin alt-dallar geliRirken üç k sma ayr ld
1.Hem hükmü hem de metni mensuh
2. Hükmü mensuh metni baki
3. Hükmü baki metni mensuh
Burton, yazarlar n Özellikle Avrupal yazarlar n ilk iki k s mla ilgilendikleri fakat üçüncü k s mla ilgili olarak yeterince ve saUl kl bir inceleme yapamad klar n ifade eder.
Yorumcular birinci ve ikinci k s mla ilgilendiler. Nöldeke'nin çal Rmas nda
da sunulmuRtur. Fakat ne Nöldeke ne de baRka bir Avrupal yazar (Kur'an tarihi
çal Ran, Müslüman görüRleri kullanmakla birlikte), neshin üçüncü kategorisinin
Zeyd'in faaliyetleriyle ilgili rivayetlerin oluRumundaki etkisini dikkate almam Rt r. Neshin üçüncü türünün ortaya ç k R ve geliRiminin detayl bir analizi yap lmaks z n –ki biz bu çal Rmam zda bunu yapmaya çal Rt k- ne Kur'an' n cemi hakk nda Müslümanlar n sözlerinin bütününü anlamland rmak ne de Kur'an metninin geçirdiUi baz aRamalarda Müslümanlar n görüRlerinin uzlaRmac karakteristiUi anlamak mümkün olur. Bu üç tür nesih formüllerinin belirsiz bir süre gelenek (hadis) metinleri ile f k h ve Kur'an ve sünnetin içinde bulunduUu gelenek
aras ndaki belirgin tezatlar için bir uzlaR durumu geliRtirdiUi görülebilir.31
Burton'a göre, Kur'an' n ne zaman ve kimin taraf ndan cem edildiUi meselesi sonraki neslin çözmesi gereken ve deUiRik cevaplar n verildiUi bir sorudur.
Onlar bunu bir tane deUil birden fazla cem (toplama) vard r iddias n ileri sürerek cevaplamaya çal Rt lar. Fakat bu sadece farkl yaklaR mlar n uyumlu hale
getirme çabas ndan baRka bir Rey deUildi32.
Burton Avrupal meslektaRlar n eleRtirmekten geri durmaz.
Kuran n cemi ile ilgili birbirinden farkl ve ayk r pek çok haber olduUunu
söyler ve bunlara aras n telif etmek gerektiUini belirtir yazar.
"MRte bu farkl ifadelerin aras n birleRtirecek ve uzlaRt racak bir arac ya ihtiyaç vard r. Peygamberin dul eRi ve Ömer'in k z Hafsa'n n sahifeleri bu rolü
oynar. Mlk cem olay olarak baRtan beri karR m za ç kan Osman' n Kur'an hak30

Burton, The Collection, 131–132.
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k nda bulduUumuz farkl haberleri için bu çözüm her zaman uygulanabilir deUildir. Modern Avrupal yazarlar, Hafsa'n n sayfalar n n tarihte oynad U rolü aR r
bir Rekilde abartt lar. Schwally'in iddia ettiUi gibi onlar Kur'an' n cemi literatüründe yer almaz.33 Bu yazarlar Müslümanlar n rivayetlerinin yüzeyinde kal p
derine inemedikleri için Osman nüshas n n, Hafsa nüshas ndan ibaret olduUunu
iddia ettiler. Bu tamamen bir yan lg d r."34
Burton, Zeyd b. Sabit'in, hem Peygamberin kâtibi hem de baRlang çtan beri Kur'an meselelerinde deUiRik halifelerin raportörü olduUu için (ister Peygamberin vefat ndan bir y l sonra Ebu Bekir döneminde ister Peygamberin vefat ndan bir düzine y l sonra Osman döneminde isterse daha geç bir dönem olan
Mervan b. Hakem döneminde olsun) Kur'an' n cemi meselesindeki hadislerin
bütün varyasyonlar nda merkezi bir rol oynad U 35düRüncesindedir.
Burton, Avrupal araRt rmac lar n Kur'an' n cemi konusundaki hadislerin
çeliRkili olduUuyla ilgili iddialar na karR ç kar ve hadislerin tam bir uyum içinde
olduUunu ifade eder. "Avrupal araRt rmac lar Kuran' n cemi konusundaki hadisleri analiz ettiler ve sonuçta sadece biri doUru olarak kabul edilebilir neticesine
vard lar. Bu bir anlamda hatad r. Asl nda bu konudaki rivayetler çeliRkili deUildir aksine tam anlam yla Kur'an' cem edenin Peygamber olmad U hususunda
hepsi uzlaR içindedir. Bu nedenle bütün hadisler doUru deUildir denemez"36.
Burton, Kur'an'da olan bir ayetin mushafta olmamas n n izah n fakihler
aç s ndan Röyle anlat r: "Bir kere Kur'an da sünnet gibi F kh n ilk kaynaklar ndan
olunca usulü f kh n yerleRik prensiplerinden biri haline geldi. Böylece âlimler ilk
dönemle ilgili bilgilerin k tl U ndan yard m alarak, ancak Peygamber vahyi cem
etmedi ve kontrol etmedi gerekçesiyle Kur'an metnindeki boRluklar n doldurulabileceUi konusunda kendi kendilerini ikna ettiler. BaRka türlü Kur'an'da olmas
gereken bir ayetin mushafta bulunmamas n izah edemezlerdi."37
Burton, Peygamberin Kur'an ceminin d R nda tutulduUunu ve Kur'an cemiyle ilgili hadislerin ittifak noktas n n bu olduUunu bildirir.
Bunun gerekçelerinden en önemli iki tanesini zikreder:
1. Ku'ran döküman nda zikredilmemiR fakat f k hta üzerine ittifak edilmiR
meselelerin Kuran'a referans n n saUlanmas
2. Muhalif birinin, belli konular hakk nda, Kur'an kaynaU n ve var olan
Kuran metnini yani mushaf referans gösterdiUinde, buna mukabil kabul edilmiR
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yerel Kur'an varyasyonuna referans göstererek bölgesel görüRleri meRrulaRt rmak ihtiyac .38
Burton bir yandan rivayet aç s ndan Kur’an' kabul edip diUer yandan sünneti reddedenlerin düRtüUü çeliRkiye iRaret ederek Runu söyler: "Kur'an' n
mevsukiyetinin kabul edilmesini, sahabede özel nüshalar n bulunmas na baUl yor
isek mant ksal bak mdan sahabenin bütün hadislerini de kabul etmemiz gerekir.
Çünkü ikisi de ayn yöntem ve isnatla aktar lm Rt r".39
Burton Kur'an' n isnad meselesinde isabetli soruyu tespit etmekle iRe baRlar ve bugün elimizde olan Kur'an' n Peygamber döneminde toplanan Kur'an
olup olmad U sorusuyla deUil bizim Mushaf olarak bildiUimiz Kur'an' n ilk ne
zaman topland U sorusuyla ilgilenmemiz gerektiUini belirtir. Ayr ca Mushaf
Peygambere indirilen vahyin komple kay t alt na al nm R hali midir?40 diyerek
apayr bir soruyu gündeme getirir.
Burton, Nöldeke''yi, Kur'an' n silinmesi konusunda Abdullah'tan gelen bir
rivayeti Muhammed'in kendi eliyle Kur'an'dan pasajlar sildiUi sonucuna ulaRmak
için istismar etmekle41 suçlar. Hâlbuki mesele tamamen Kuran tefsirinde uydurma-siret yoluyla nesh ve nünsi kelimelerinin tart R lmas baUlam nda bir taraf
güçlendirme amac na yöneliktir.
Müslümanlar n bu husustaki tart Rmalar nda Ru üç temel faktörün rol oynad U n ifade eder:
1. Peygamberin unuttuUuna veya unutturulduUuna dair ayetlerin yorumu,
Kur'an mushafta tamam yla yer almad .
2. F k h ve mushaf n içeriUi aras ndaki tezat. Kur'an' n sünnet taraf ndan
neshini reddeden âlimler diUer taraftan Kur'an'da ifadesi olmasa da baz hükümlerin Kur'an'da olduUunu iddia ettiler. Bunlara göre Kur'an mushafta tamam yla
sunulmam Rt r. Recim bunun örneUidir. EUer Mushaf Peygamber taraf ndan
haz rlan p ilan edilseydi, hiçbir Mslami hüküm Peygamber hayatta iken
neshedilen bir Rey üzerine bina edilemezdi, kesintisiz devam edegelen f kha kaynak olan hiçbir vahiy de Kur'an'dan silinemezdi. Bu nedenle Peygamber
Kur'an n formülasyonundan sorumlu tutulamaz.
Müslüman ve Müslüman olamayan bütün âlimler bir metin olarak Kur'an
ve bir kaynak olarak Kur'an' n fark n anlamak zorundalar.
3.Son faktör Kur'an metninin, mushaf n isnad .42
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Burton'a göre Kur'an da isnat hadiste isnada nazaran daha geridir. Çünkü
Kur'an metin olarak vard ve kendisiyle ibadete ediliyordu.
Burton, Nöldeke-Schwally ikilisinin ulaRt U sonuçlar n hatal olduUunu savunur ve bunun nedeninin de sadece tek bir metne, yani Ebu Bekir, Ömer nüshalar n d Rar da b rakarak sadece Osman nüshas n kullanmalar na43 baUlar.
John Burton, Jeffry, Schwally ve Bergstrasser'in Kur'an'la ilgili yapt klar
tüm çal Rmalar nda Ru soruyu sorduklar n söyler "kiRi niçin bu derece güven
duysun." Ard ndan Jeffry'nin çal Rmas nda surelerle ilgili çeliRkili rivayetler aktard U n belirtir ve Ru sonuca ulaR r. Jeffry bütün çal Rma ve gözlemlerini yan
yana koyup ta kendi kiRisel RüpheciliUini bunlarla koordine edememesi ne yaz kt r44.
Burton, Kur'an' n cemi konusundaki birbiriyle uyuRmaz rivayetleri
Nöldeke ve Schwally'nin birkaç k sma ay rd U n söyler:
Kur'an ilk defa Ebu Bekir taraf ndan cem edildi.
Mlk defa Ömer taraf ndan cem edildi.
Toplanmas Ebu Bekir döneminde baRlad Ömer döneminde tamamland .
Ömer taraf ndan baRlat ld Osman zaman nda tamamland .
Bu tek baR na Osman' n çal Rmas d r.
MRte burada Burton, Nöldeke ve Schally'nin Kur'an' n cemi ile Mushaf n
cemini birbirinden ay ramad klar n ileri sürer. Dolay s yla bütün rivayetleri çeliRki halinde gördüler ve bu durumdan Hafsa'n n suhufuyla bir ç k R arad lar45
diye belirtir. Malesef Schwally dördüncü yüzy ldaki Müslümanlar n yaklaR m n n
bir tescili Reklinde Kur'an' n yaz sal bir metin olduUu sonucuna ulaR r. Daha önce
de belirttiUimiz üzere Kur'an Müslümanlar için bir metin olmaktan öte bir durumdur.46
Burton'a göre Hafsa, AiRe, Ümmü Seleme ve diUerlerinin nüshalar Osman' n metninin aç k olmad U durumlarda âlimler taraf ndan yorum deUeri olan
ve baRvurulacak bir kaynak konumundad rlar.47 Ebu Bekr-Ömer cemi kendi
sebeplerine sahip ve k saca literatürde Osman' nkinden farkl laR r. Ebu Bekr,
Yemame'de haf zlar n öldürülmesi üzerine Kur'an ilk defa tek bir cilt alt nda bir
araya toplad , Osman ise ilk defa Mushaflar kontrol ederek düzenli ve mant kl
bir bütün (collate) halinde cem etti ve ihtilafs z kabul edilmiR metin (textus
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receptus ne varietur) meydana getirdi. Ebu Bekir metinleri bir araya getirdi, Osman da metinleri düzenli hale getirdi48.
Burton, Kur'an' n cemi ile ilgili rivayetlerin Nöldeke ve Schwally iddialar n
aksine mükemmel bir uyum içerisinde olduUunu düRünür. Çünkü en önemli
nokta cem meselesinde Peygamberin d Rar da olmas d r. GördüUümüz üzere iki
nesih teorisi Kur'an metnine referans gösteriyor ve ondan baz Reylerin silinmesini gerektiriyor.1. Hem hükmün hem de metnin ortadan kalkmas , 2. hükmün
baki kal p metnin ortadan kalkmas . Mushaf ne Muhammed'e vahyedilenin tamam ne de Mslam F kh n n üzerine dayand U Kur'an mikdar ndad r. Mkinci nesh
teorisini Kur'an tarihine uygulad U m zda Müslümanlar Peygamber taraf ndan
kontrol edilen düzenlenen ve ilan edilen Kur'an dokümanlar nda bunlar bulayamayacaklard . MRte bu Mslâm Hukukunun baz hükümlerin vahiyden ve hala var
olan vahiyden ç kar lmas n n ve mushafta referans n n olmamas n n nedenidir.
Müslümanlar peygamberlerini Kur'an' n cemi tarihinin d R nda tutma sebebi bu
durumdur. Bu zorunlu ve onlar n biricik sebebiydi.49
Burton'a göre, Nöldeke-Schwally neshin üç modelini tam anlam yla biliyorlard ve bunlar Kur'an' n cemiyle ilgili Müslümanlar n rivayetlerinin kar R k
detaylar nda tart Rm Rlard . Ancak bir metin olarak Kur'an ile kaynak olarak
Kur'an ay r m n yapamad klar için onlar Kur'an tart Rmalar nda üç tür nesihten
sadece ikisini kabul ederek tart Rm Rlard r. Dolay s yla onlar n analizi sadece
yaz nsal olarak kalm Rt r.
Burton'a göre üzülünmesi gereken nokta Schwally-Nöldeke'nin Kur'an' n
cemi ile ilgili hadislerin yüzeysel ihtilaflar n n ard ndaki ittifak noktas n görememiR olmalar d r.
"Bütün bunlardan sonra piRmanl k duyacaU m z durum Rudur ki. Kur'an bilimleri ile ilgili çal Rmalar m za bir genel yaklaR mla yard mc olan bu iki bilim
adam , ikinci tür Kur'an iptalinin (hükmü baki metni mensuh) Kur'an metnini
tarihi hakk ndaki Müslüman rivayetlerinden esinlendiUi noktas na, yani toplay c n n Muhammed'den baRkas olmad U noktas na ulaRt ramad . Osman' n ceminin alt nda yatan sebep, mezheplerin Kur'an metninden ç kar lmas d r, metinlere yap lan ilavelerde, belirli tart Rmalarda yerel görüRleri desteklemek amac yla
kullan lm Rt r. Bu sebep olmazsa Osman' n cemi bozulur, Ebu Bekr-Ömer cemi
de bozulur. Bu Kur'an metni tarih boyunca tefsircilerin ve usulcülerin sald r lar
karR s nda dayanm R, sahabenin ileri sürülen metinlerinin kullan lmas suretiyle
ona say s z sokuRturma teRebbüslerine karR , onun metinsel varl U güçlü bir Rekilde direnmiRtir. Bize kadar ulaRan metin Peygamber taraf ndan düzenlenmiR
ve onaylanm R formudur. Bugün elimizde olan Muhammed'in mushafAdAr."50

48

Burton, The Collection, 229.
Burton, The Collection, 232.
50
Burton, The Collection, 238-240.
49
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Kur'an cemi meselesi ve nesih özellikle de Kur'an' n ceminin nesihle baUlant s konusuna çal Rmalar n odaklam R olan John Burton' n asl nda Türkiye'de
pek bilindiUi söylenemez. BildiUimiz kadar yla Rimdiye herhangi bir eseri Türkçeye kazand r lm R deUil.
Kur'an' n cemi konusunda ihtilafl gibi görünen hadislerin asl nda
Kur'an' n cemi meselesinde Peygamberi d Rar da tutmalar konusunda ittifak
içinde olduklar n ona has bir yaklaR md r.
Nasslar n tearuzu durumunda baRvurulan yöntemlerden olan nesih türlerinden, metni mensuh hükmü baki nesih ile Kur'an' n cemi aras nda kurduUu
iliRki, Kur'an'da olmayan hükümlerin Kur'an'a referans göstermek amac yla bu
nesih türünün ortaya ç kar ld U iddias ona ait. Bunun yan s ra metni mensuh
hükmü baki nesih çeRidinin sünnetin Kur'an' neshetmesine kesinlikle karR ç kan
grubun recim gibi Peygamberin uygulad U Ömer'in Kur'an'dan olduUunu iddia
ettiUi ve f k hta var olagelen uygulamalar n Kuran'dan referans gösterilme ihtiyac na baUlar. Çünkü elimizdeki mushafta bu ceza metin olarak yoktur dolay s yla ancak bu nesih teori yoluyla Kur'an'a refere edilebilir. Fakat burada cevaplanmas gereken soru, recm gibi uygulamalar sünnet kaynakl gören ve sünnetin
Kur'an' neshettiUini kabul edenler niçin bu nesih teorisini kabul etmiRlerdir.
Kur'an ve Mushaf ay r m yapan Burton Avrupal meslektaRlar n bu ay r m yapamad klar için sonuçlar nda hatal olduklar n iddia etmiRtir. Ona göre
Kur'an bir k s m sünneti de içine alan geniR anlamdaki vahiy iken Mushaf daha
dar iki kapak aras na giren vahiydir.
Kur'an metninde olmayan fakat Hz. Ömer taraf ndan Kur'an'dan olduUu
ifade edilen ayetlerin yorumuyla ilgili olarak klasik nesih teorilerinin d R nda
Hintli âlim Ahmad Hassan' n yorumlar n zikretmemiz gerekir. Ahmad Hassan
bu çeliRkinin çözümünde nesih teorisini reddederek, öncelikli olarak nesih kelimesinin ilk kullan m sürecinde, her zaman yürürlükten kald rma anlam nda
deUil hatta tahsis gibi anlamlarda kullan ld U n örneklerle izah eder. Özellikle
Hz. AiRe ve Ömer'den gelen "biz onu Allah' n kitab nda okuduk", "vahyolundu"
ifadeleriyle ilgili olarak "Biz bu ifadelerin ya sahabe taraf ndan veya ravilerin
kendileri taraf ndan emrin önemini göstermek için kullan ld U na ihtimal veriyoruz. DiUer bir ifadeyle onlar bu emirlerin hukuki önemini belirtmek için bu ifadeleri kulland lar"51Reklinde bir izah getirmektedir.
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The Collection of The Qur'an, Cambridge University Pres, Cambridge,
U.K., 1977.
51

Hasan, Ahmad, -lk Dönem -slâm hukuk Biliminin Geli+imi", 103.
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An Introduction to Hadith, Edinburg University Pres, 1994.
"Those are The Highflaying Cranes" Journal of Semitic Studies, XV, 1970,
246–265.
"The Meaning of Ihsan", JSS, XIX, 1974, 47–75.
"The Origion of The Islamic Penalty for Adultry", Glasgow University
Oriental Society, 26, 1978, 16–26.
“The Vowelling of Q. 65,1", JSS, XXIX, 1984, 267–283.
“The Interpretation of Q. 87, 6–7", Der Islam, 62, 1985, 5–19.
“The exegises of Q. 2,106", BSOAS, XLVIII, 3 1985, 452–469.
“The Source of Islamic Law-Islamic Theories of Abrogation-, Edinburg,
University Press, 1990.
Encyclopedia of Islam, Nesh Maddesi, edited by Bosworth, C.E. et al.
Leiden: E. J. , Brill, 1993, 8/1011.
Kitab al-nasikh wa-l-mansukh, Cambridge: Trustees of the "E.J.W. Gibb
Memorial" Trust, 1987.
"Linguistic Errors In The Qur'an" Journal of Semitic Studies, Volume
XXXIII/2, Autumn 1988.
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K saca doUubilimcilik demek olan oryantalizm, öteden beri Mslam dünyas n n gündeminden hiç düRmemiRtir. Oryantalizmin ortaya ç k R , amac , yöntemleri vb. pek çok hususlar bir yana, bu iRle uUraRan oryantalistlerin genel olarak doUu medeniyeti, özelde ise Mslam medeniyetinin her alan yla yak ndan ilgilendikleri bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede Mslami disiplinler üzerine yoUun
mesai harcam Rlard r. Öteden beri oryantalistler içinde Mslam’ n hukuk yönüyle,
yani f k hla da ilgilenenlerin say s az deUildir. Bu alanla ilgilenen oryantalistlerin kimi, Mslam hukukunun kaynaklar üzerinde yoUunlaR rken kimisi furu f k hla, kimisi de f k h usulü ile yak ndan ilgilenmiRlerdir. Bununla birlikte oryantalistlerin bu konuda yeterli çal Rmalar n n bulunduUu söylenemez. Nitekim Marie
Bernand bu konuda Röyle demiRtir: “Dünya genelindeki oryantalistlerin f k h
usulüne gösterdikleri büyük ilgiye raUmen, bu önemli ilim dal yla ilgili sistematik ve kapsaml bir çal Rma yoktur.”1
Bu yaz m zda, Marie Bernand ve daha çok f k h usulü ile ilgili olan çal Rmalar hakk nda bilgi vermek istedik. Ancak, yazar n bütün çal Rmalar na ulaRmam z, ulaRsak bile k sa sürede tamam n deUerlendirmemiz mümkün olmad U ndan, yazar n sadece biyografisini, yapt U çal Rmalar n n özet bir listesini ve
nihayet inceleme imkan bulduUumuz –f k h usûlü konular yla ilgili- dört makalesini k saca tan tmaya çal RacaU z. KuRkusuz, bir yazar bütün yönleriyle tan tabilmek ve hakk nda daha saUl kl kanaatlere ulaRmak için onun bütün eserlerini
gözden geçirmek gereklidir. Ne var ki, bunu yapmak daha kapsaml bir çal Rma*

Bu yaz n n haz rlanmas nda yard mlar n benden esirgemeyen deUerli meslektaRlar m Dr.
Osman GÜRBÜZ’e, Dr. Mehmet Oirin ÇIKAR’a ve Dr. Resul ÖZTÜRK’e teRekkür ederim.
**
Yüzüncü Y l Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi Mslam Hukuku Anabilim Dal . e-mail: alihsanpala@yahoo.com
1
Bernand, Marie, “Hanafi usul al-fiqh Through a Manuscript of al-Passas”, Journal of the
American Oriental Society, 105 no. 4 (1985), 623.
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y gerektirdiUinden bu yaz n n s n rlar n aRmaktad r. Bununla birlikte burada
verilecek olan bilgiler, okuyucunun zihninde ilgili oryantalist hakk nda genel bir
kanaat oluRturabilir.
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Marie Bernand, M s ra yerleRmiR Suriye as ll Michel Baladi ve Irak kökenli Pauline Issayié çiftinin en büyük çocuUu olarak 1923 y l nda Kahire’de
doUdu. Mlk ve orta öUrenimini Kahire’de tamamlad . 1942 y l nda bakalorya (Lise öUreniminden sonra yap lan s nav olup, bu s nav baRaranlar n ancak üniversiteye girmeye hak kazand U bir sistem) diplomas ald . Felsefeye duyduUu ilgi
onu 1946’da Paris’e götürdü. Sorbonne’da felsefe öUrenimi gördü. 1951’de yüksek felsefe araRt rmalar diplomas ald . BaRlang çta felsefe öUretmeni olmay
amaçlayan Marie Bernand 1952’de fizik diplomas alarak Paris’teki Victor
Duruy Lisesi’nde öUretmenlik staj yapt . Daha sonra 1954 y l nda Kahire’ye
dönerek 1956’ya kadar, Kahire’deki “Héliopolis Frans z-M s r Lisesi”nde ve
daha önce kendisinin de okuduUu okul olan “Sacré Coeur” kolejinde öUretmen
olarak çal Rt . Ayn y l genç bilim adam Etienne Bernand ile evlendi. Çok sevdiUi “Sacré Coeur” kolejinde üç y l çal Rt ktan sonra tekrar Paris/Sorbonne’a
giderek her Reye yeniden baRlamaya karar verdi. Bunun bir neticesi olarak Mslam
felsefesine ilgi duydu ve onunla meRgul olmaya baRlad ve 1957-1960 y llar aras nda Sorbonne Üniversitesinde Arapça lisans öUrenimine devam etti. Marie
Bernand 1963 y l nda Sorbonne Üniversitesi’nde, Prof. Robert Brunschvig dan Rmanl U nda haz rlad U “Kitâb al-Igma‘ d’Abu’l-Husayn al-Basrî al-Mu‘tazili”
adl bir tezle Mslamî AraRt rmalar doktoru oldu. 1964 y l nda Paris’teki “Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS)/ Bilimsel AraRt rma Ulusal
Merkezi”nde AraRt rma AtaResi, 1970’de de AraRt rma Görevlisi olarak çal Rt .
Mslam araRt rmalar konusundaki çal Rmalar n sürdüren Marie Bernand, 1977
y l nda önce Prof. Robert Brunschvig daha sonra da Prof. Roger Arnaldez dan Rmanl U nda haz rlad U “L’epistemologie Mu‘tezilite d’apres le Mugni XII du
qâdî Abd al-Pabbar” adl teziyle edebiyat ve insanbilimleri alan nda devlet doktoru unvan n ald . Yazar n bu her iki tezi de monografik eserler olarak yay mlanm Rt r. Yazar, 1981 y l nda CNRS’nin araRt rma hocal U na, 1984’de ise
CNRS’nin araRt rma direktörlüUüne getirildi.

***

Marie Bernand’ n hayat na iliRkin bilgiler ile çal Rmalar n n, tespit edemediUimiz eksik
kalan k s mlar na dair bilgiler, Efim A. Rezvan taraf ndan 1994 y l nda Peterburgskoe
Vostokovedenie adl bültende yay mlanan makaleden temin edilmiRtir. Bu vesileyle, makaleyi
bana gönderme sözü vererek nezaket gösteren, Prof. Dr. Efim A. Rezvan’a, babas n n yurtd R nda olmas dolay s yla makaleyi bizzat gönderme zahmetine katlanan k z Maryam’a ve
nihayet Rusça yaz lm R olan makaleyi Türkçe’ye çevirme lütfunda bulunan Üniversitemizin
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümü öUretim üyesi Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV’a
ayr ayr teRekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir vefa borcu olarak kabul ediyorum.
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Marie Bernand Mslamî ilimlerle ilgili çal Rmalar na devam ederek, Mslam
kelam /teolojisi ve hukuku tarihine ait önemli kaynaklar n metinlerini edisyonkritik/tahkik yaparak çevirdi ve yay mlad . Böylece kendi alan nda tan narak
üne kavuRmuRtur. Mslam hukukuyla ilgili kavramlar olan “IUma‘/icma‘”,
“Qiyas/k yas” ve “Mu‘amalat/muamelat” maddelerini Mslam Ansiklopedisi’nin
ikinci bask s için yazd . Arabica, Studia Islamica gibi dergilerde makaleleri yay mland .
Marie Bernand en verimli çaU nda Frans z kanunlar gereUi 65 yaR n doldurduUu için 1984’de getirildiUi CNRS direktörlüUünden 1988 y l nda emekliye
ayr ld . Ancak bilimsel araRt rmalar n aktif olarak sürdürdü. AUustos 1994’de
Rusya’n n Saint Petersburg kentinde düzenlenmesi planlanan “XVII. Arap ve
Mslam AraRt rmac lar Avrupa Konseyi Kongresi”ne kat lacaklar aras nda yer
alan Marie Bernand, uzun zamandan beri gezip görmeyi arzu ettiUi bu kente,
bir vesileyle tam bir y l önceden gelmiR, kentin önemli yerlerinden olan Oarkiyat
Enstitüsünü, Müzeyi ziyaret etmiR ve bale izledi. Bernand, 16 Haziran 1993’de
seyahat için geldiUi iRte bu kentte 70 yaR nda hayata veda etti. Cenazesi Fransa’ya götürülerek evine yak n say labilecek “Monrouge” semtindeki mezarl Ua
defnedildi. K rk y l önce eRiyle nikah n k yan papaz bu kez onun için dua etmiRti.
ÇaUdaR Rus oryantalistlerden Rezvan Efim onun için Runlar söylüyor:
“Bir kitapta okumuRtum; her insan hayat n n belli bir döneminin özelliUini taR r.
Nice genç ihtiyarlar ve nice ihtiyar gençler vard r. Marie her zaman gençti. O,
yorulmayan bir seyyah ve merakl bir araRt rmac yd . Paris’teki hayranl k uyand racak derecede misafirperver olan evinin, misafire en iyi hizmet edicisiydi.
Marie, onlarca arkadaR n n ve meslektaR n n zihinlerinde hep böyle kalacak ve
böyle an lacak.”2
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1. L’Accord Unanime de la Communaute Comme Fondement des Statuts
Légaux de l’Islam, d’apres Abu al-Husayn al-Basri, Études Musulmanes, 11.
Paris: J. Vrin,1970.
2. Le problème de la connaissance d’après le Mugni du Abd al-`abbâr,
Algiers: Société Nationale d’Edition et de Diffusion, 1982.
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1. “Des critères de la certitude: un opuscule de Hasan ibn Sahl sur la
crédibilité du dire transmis par un grand nombre,” Journal Asiatique 257
(1969): 95-138.
2. “Le Kit{b al-radd ‘al{-bida‘ d’Ab• Mut|‘ Makh•l al-Nasaf|,” Annales
Islamologiques, Institut Français d’Archeologie Orientale du Caire. 16 (1980):
39-126.
3. “Le Mukhtasar f| bay{n al-i‘tiq{d de Yahy{ b. Ab| Bakr al-Hanaf|,”
Annales Islamologiques, Institut Français d’Archeologie Orientale du Caire. 18
(1982): 1-33.
4. Le Mugn d’al-Mutawwal (m. 478/1085), Suplément aux Annales
Islamologiques, Cahier no. 7. Cairo: Institut Français d’Archeologie Orientale,
1986.
5. La Profession de foi d’Ab* Ish,q al-Š r,z , Suplément aux Annales
Islamologiques, Cahier no. 11. Cairo: Institut Français d’Archeologie Orientale,
1987.
6. Kit{b f|hi ma‘rifat al-hu%a% al-šar‘iyya d’Ab•’l-Yusr Muhammad b.
Muhammad al-Pazdaw| (m. 493/1099), 2003.
)
1. “L’iUma‘, critère de validité juridique”, Normes et Valeurs dans l’Islam
contemporain, adl kitapta. Editör: Jean-Paul Charnay, 68-79. Paris: Payot,
1966.
2. “Nouvelles remarques sur l’i%ma‘ chez le q{d| ‘Abd al- abb{r”, Arabica,
19 (1971): 78-85.
3. “L’iUma‘chez ‘Abd al- abb{r et objection d’an-Nazz{m”, Studia Islamica,
30 (1972): 27-38.
4. “La notion de ‘ilm chez les premiers Mu‘tazilites”, Studia Islamica, 36
(1972): 23-45.
5. “La notion de ‘ilm chez les premiers Mu‘tazilites (suite)”, Studia
Islamica, 37 (1973): 27-56.
6. “Le savoir entre la volonté et la spontanéité selan an-Nazz{m et alP{hiz”, Studia Islamica, 39 (1973): 27-57.
7. “Perspectives de recherches suggérées par la doctrine de la
connaissance chez les Mu‘tazilite”, Hommages à Serge Sauneron, adl eserde.
Vol. 2, Egypte Post Pharaonique, 259-68, Cairo, Institut Français d’Archeologie
Orientale, 1979.
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8. “La critique de la notion de nature (tab‘) par le kal{m”, Studia
Islamica, 51 (1980): 59-105.
9. “Manuscrits inédits d’us*l al-d n et d’us*l al-fiqh”, Arabica, 29, (1983):
215-20.
10. “Un ouvrage de kal{m aš‘arite attribué à un contemporain d’al- uwayn|”,
Islamic Theology and Philosophy: Studies in Honour of George Hourani, adl
eserde. 54-62, Albany, State University of New York Pres, 1984.
11. “Le méthode d’exégèse coranique de ‘Abd al- abb{r à travers son
Mutaš,bih”, Melanges de l’Université Saint-Joseph, 50 (1984): 87-100.
12. “Hanafi us*l al-fiqh Through a Manuscript of al- ass{s”, Journal of the
American Oriental Society, 105 no. 4 (1985): 623-35.
94.

13. “Controverses médiévals sur le dal l al-khit,b”, Arabica, 33 (1986): 269-

14. “Actualisation de la science du kal,m et des us*l al-fiqh”, Défi à la
Philosophie, adl eserde, 147-60, Tunis, Université de Tunis, Centre d’Études et
de Recherches Economiques et Sociales, 1989.
15. “Le probèlm de l’ašbah ou les implication ontologiques de la règle
juridico-religieuse”, Arabica, 37 (1990): 151-72.
16. “Al-Ghaz{l| artisan de la fusion des systèmes de pensée”, Journal
Asiatique, 278 (1990): 223-51.
17. “Les us*l al-fiqh de l’époque classique: Status Quastionis”, Arabica, 39
(1992): 273-86.
18. Articles “I m,‘”, “Qiy,s”, “Mu‘,mal,t”, In Encyclopaedia of Islam,
New Edition, Leiden, E. J. Brill, 1960.
19. “Al-bay,n selon les us*liyy*n, Arabica, 62 (1995): 145-60. (Bu makale
yazar n ölümünden sonra yay mlanm Rt r.)
20. “La gnose Islamques ou la nostalgie d’une connaissance salvatrice”,
Heresis, Centre René Nelli (Carcassonne)’de sempozyum tebliUleri, 3/8/1991
(Bu çal Rma, yazar hayatta iken henüz yay mlanmam R olmakla birlikte, daha
sonra yay mlan p yay mlanmad U n tespit edemedik).
21. Bernand, Marie and Jan Peters, ed.: Ma mu‘ fi’l-muh t bi’t-takl f of Ibn
Mattawayh, Vol. 3. (Bu çal Rma da bir önceki gibi, yazar hayatta iken henüz
yay mlanmam R olmakla birlikte, daha sonra yay mlan p yay mlanmad U n tespit
edemedik.)
22. Bernand, Marie and P. Thillet, “De ce qu’il existe des substances
incorporelles, from al-Kind|’s Ras{’il”, Al- Kind , Cinq Epitres, adl eserde 87-91,
Paris, Editions du CNRS, 1976.
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1. Massignon, L. La Passion de Hall{j, martyr mistyque de l’Islam, new
edition (Paris, 1975).
2. Collaboration a l’Ouomasticon Arabicum (1985).
DiUer yandan, gerek bat l ve gerekse Müslüman bilim adamlar taraf ndan yazar n bu çal Rmalar na pek çok at flar yap lm Rt r.3
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Marie Bernand’ n gerek biyografisinden ve gerekse bibliyografyas ndan
anlaR lacaU gibi, Mslamî disiplinler içinde daha çok kelam ve f k h usûlü konular
üzerinde çal Rt U görülmektedir. Onun çal Rmalar na iliRkin yukar da verilen
listeye bak ld U nda, f k h usûlü ile ilgili çal Rmalar n n baz lar n n doUrudan,
baz lar n n da dolayl olarak bu ilimle alakal olduUu ve ayn zamanda Mutezile
üzerinde yoUunlaRt U anlaR lacakt r. Mutezile üzerine yapt U çal Rmalar da
usul-ü f kh n konular ndan icmâ‘ aU rl kl d r. Biz burada Bernand’ n sadece
f k h usulü ile ilgili çal Rmalar n zikrederek, onlardan ulaRamad klar m z , baRl klar ndan yararlanmak suretiyle birkaç cümle ile, ulaRabildiUimiz dört makalesini ise ana hatlar yla tan t p deUerlendirmeUe çal RacaU z. Yazar n usulle ilgili
çal Rmalar n Röyle s ralayabiliriz:
1. L’Accord Unanime de la Communaute Comme Fondement des Statuts
Légaux de l’Islam, d’apres Abu al-Husayn al-Basri. Bu kitap, baRl U ndan anlaR ld U kadar yla “Mslam hukuk kaynaklar ndan biri olarak ümmetin ittifak n yani
icmâ‘” konusunu incelemektedir.
2. “Controverses médiévals sur le dal l al-khit,b”. Bu makalede, f k h usulü
terminolojisinde “mefhûmu’l-muhâlif” olarak da ifade edilen “delilu’l-hitâb”4
konusu üzerindeki tart Rmalar n incelendiUi anlaR lmaktad r.

3

Rezvan, s. 649-650.
Delîlu’l-hitâb: “Hükümdeki bir kayd n (vasf n) bulunmamas ndan dolay , mantûkun bihin
(hükmü lafzen aç klanan) hükmünün meskût anh’ da (hükmü lafzen aç klanmam R) bulunmamas d r.” DiUer bir ifadeyle, hakk nda bir Rey söylenmemiR meselenin hükmünün, baz
kay tlar veya vas flardan dolay , hükmü aç klanan meselenin z tt biçiminde anlaR lmas d r.
(Bk. ZerkeRî, Bedruddîn Muhammed b. Bahâd r, el-Bahru’l-Muhît, Thrc. ve Mür: Ömer
Süleyman el-ARkar-Muhammed Süleyman el-ARkar- Abdussettâr Ebû Gudde, Vezâretu’lEvkâf ve’R-Ou’ûni’l-Mslâmiyye, Kuveyt, 2. bs., 1992, IV/13.; Atar, Fahrettin, F k h Usûlü,
MÜMF Vakf Yay., 2. bs., Mstanbul, 1992, s. 229-236).
4
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3. “Manuscrits inédits d’us*l al-d n et d’us*l al-fiqh”. Bu makalenin kelam
ve f k h usulü ile ilgili yazma eserler hakk nda olduUu anlaR lmaktad r.
4. “Actualisation de la science du kal,m et des us*l al-fiqh”. Kelam ve f k h
usulü ilimlerinin güncelleRtirilmesi konusunu iRlemektedir. F k h usulü ilminin
yenilenmesi meselesi Mslam dünyas nda da tart R lan bir konudur. Özellikle metodoloji aray Rlar baUlam nda bu konu üzerinde bir hayli durulmaktad r.5
5. “Le probèlm de l’ašb{h ou les implication ontologiques de la règle juridicoreligieuse”. “ERbeh” problemi ya da dinî-hukukî kural n ontolojik içeriUi.6
6. Kit,b f hi ma‘rifat al-hu a al-šar‘iyya d’Ab*’l-Yusr Muhammad b.
Muhammad al-Pazdaw (ö. 493/1099). Bu çal Rma, meRhur Hanefi usul bilgini
Fahru’l-Mslam Ebu’l-‘Usr el-Pezdevî (482/1089)’nin kardeRi Ebu’l-Yusr elPezdevî’nin, usûl-ü f kha dair olan Ma‘rifetu’l-Huceci’+- er‘iyye adl kitab n n
tahkikinden ibarettir. Éric Chaumont ile birlikte tahkik ettiUi bu kitap ölümünden sonra M s r’daki “Institut français d’archéologie orientale du Caire” taraf ndan 2003 y l nda bas lm Rt r. Kitab n kendisine henüz ulaRamad U m z için
hakk nda fazla bir bilgi edinemedik. Marie Bernand’ n bir makalesinde verdiUi
bilgiye göre, Pezdevî bu kitab na baz temel kavramlar tan tmakla baRlam Rt r.
Usûl, f k h, illet, burhân vb. kavramlar bunlardan bir kaç d r.7 Yine yazar n belirttiUine göre, Ebu’l-Yusr el-Pezdevî’nin kitab n yazarken Cassâs’tan büyük
ölçüde yararland U anlaR l yor. Kendisine k yas edilecek as llar n Kitap, Sünnet,
Mcma‘dan ibaret olduUu Reklindeki s ralamas buna bir örnektir.8 Ancak Cassâs
dördüncü bir as l daha zikretmektedir ki o da, -her ne kadar ihtilafl olsa dak yas yoluyla sabit olan bir hükümdür.9 Yani böyle bir hükme baRka bir mesele
k yas edilebilir. Asl nda Cassâs sadece Ebu’l-Yusr’ü deUil, kendinden sonraki
Hanefi usul bilginleri olan Debûsî (Takvîmu’l-Edille), Fahru’l-Mslam el-Pezdevî
(Kenzu’l-Vusûl) ve Serahsî (Usûl)’ye de içerik ve sistematik bak mdan etki etmiRtir.10 Kitab yay mlayan “Institut français d’archéologie orientale du
Caire”’nin internet sitesinde kitab n tan t m yla ilgili yer alan k sa notta ise,
eserin müellifi hakk nda baz bilgilere yer verilmiRtir. Söz gelimi Ebu’l-Yusr,
ehl-i rey olarak Hanefî-Maturîdî mezhebine mensubiyetinin yan s ra,
Maveraunnehir’de döneminin Hanefi ulemas aras nda büyük itibar n n olduUu
ifade edilmektedir. Ancak, onun büyük kardeRi Fahru’l-Mslam Pezdevî ile ayn
5

Mslam dünyas nda “f k h usulü ilminin yenilenmesi tart Rmalar üzerine” kapsaml bir çalRma taraf m zdan yap lmaktad r.
6
Makalanenin konusunun ictihatta hata-isabet meselesi olduUunu tahmin ediyoruz.
7
Bernand, “Hanafi Usûl..”, s. 625.
8
Bernand, “Hanafi Usûl..”, s. 625; KrR: Cassâs, Ebu Bekr, Ahmed b. Ali, el-Fusûl fi’l-Usûl,
Thk: Uceyl Câsim en-NeRemî, Vezâretu’l-Evkâf ve’R-Ouûni’l-Mslâmiyye, Kuveyt, 2. bs., 1994,
IV/127.
9
Cassâs, IV/127.
10
Koca, Ferhat, “Usûlu’l-F kh (el-Fusûl fi’l-Usûl) Ebu Bekr, Ahmed b. Ali el-Cassâs”,
Marife, Y l: 2, Say : 3, 2003, s. 339.

" &H 5

profile sahip olmas na raUmen Röhretinin büyük kardeRinin gölgesinde kald U na
iRaret edilmektedir ki bu dikkat çekici bir tespittir. DiUer yandan bu notta, müellifin kitab , çaU n n özgün eserlerinden biri olarak deUerlendirilmekte ve çaUdaR araRt rmac lar aç s ndan büyük faydas olacaU ndan bahisle okunmas tavsiye
edilmektedir.
Söz konusu kitab bizzat inceleme f rsat m z henüz olmad . Ancak, daha
çok kelamc l U ile öne ç km R olan Ebu’l-Yusr, f k h usulü konusunda da yetkin
bir kimliUe sahiptir. Bu sebeple onun usul konular ndaki görüRlerine literatürde
zaman zaman at flar yap ld U n biliyoruz. Onun görüRlerine s k s k baRvuranlardan birisi Abdulaziz el-Buhârî (ö. 730/1330)’dir.11 Onun usul konular ndaki
görüRlerine ancak ikinci derece kaynaklardan vak f olabiliyoruz. Bu bak mdan
onun söz konusu eserinin tahkikli olarak bas lm R olmas gerçekten önemlidir.
7. “L’iWma‘, critère de validité juridique”. Msminden tespit edebildiUimiz
kadar yla bu makalede, icma, hukukî geçerliliUin kriteri olarak ele al n p incelenmiRtir.
8. “L’igma‘ chez ‘Abd al-`abbar et objection d’an-Nazzam”. Bu makalede
yazar n, Mutezile’nin önde gelen alimlerinden Kad Abdulcebbar’a göre “icma”
konusunu, yine Mutezile’nin önemli teorisyenlerinden olan Mbrahîm enNazzâm’ n konuyla ilgili karR görüRleri baUlam nda ele ald U anlaR lmaktad r.
9. “Nouvelles remarques sur l’igma‘ chez le q,d ‘Abd al-7abb,r”. Yazar n
bu makalesi bir önceki makalenin bir devam say labilir. Bunu yazar n, bu makalesinde bir önceki makaleye yapt U at ftan anlamaktay z.12
Marie Bernand bu yaz s nda, Mutezilenin icma konusundaki görüRleriyle
ilgili diUer çal Rmalar n n bir uzant s olarak, Mutezili bilginlerinin icma‘ temellendirmelerine iliRkin tespitler yapmaktad r. Bu baUlamda baRta Kad
Abdulcebbar olmak üzere, Mutezile alimlerinin haberler konusundaki perspektifleri üzerinde durmaktad r.13 Özellikle Hz. Peygamber’in (s.a.s.): “Ümmetim
dalalet üzerinde birle+mez” hadisinin mütevatir-âhâd baUlam nda irdelendiUi
anlaR lmaktad r. Mutezilenin birkaç yönden varid olan âhad haberlerin bir bütün halinde mütevatir derecesini haiz olabileceUi yönündeki görüRlerine dikkat
11

Ebu’l-Yusr el-Pezdevî’nin usul görüRlerine yap lan baz at f örnekleri için bk. A. Buhârî,
Ke+fu’l-Esrâr, Thk: Muhammed el-Mu‘tas mbillah, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 2. bs., 1994,
I/183.; ZerkeRî, el-Bahru’l-Muhît, IV/80.
12
Bernand, Nouvelles remarques sur l’igma‘ chez le qadi ‘Abd al-`abbar, Arabica, 19 (1972), p.
78.; Bu makalede yazar, konu ile ilgili ulaRt U yeni tespitleri zikretmektedir. BeR sayfal k olan
bu makalenin sonuna yazar, Ebu’l-Hüseyn el-Basrî’nin el-Mu‘temed adl kitab n n Frans zca
çevirisindeki baz hatalar n tashihine iliRkin bir yanl R-doUru cetveli eklemiRtir. Söz konusu
hatalar , el-Mu‘temed’in Muhammed Hamidullah taraf ndan yap lan tahkikli neRrini gördükten sonra tespit etmiR ve düzeltmeleri bu çerçevede yapm Rt r.
13
Bu konuda yap lm R bir çal Rma için bk. Hansu, Hüseyin, Mu‘tezile’nin Hadis Anlay + (Yaymlanmam R doktora tezi), Ankara Ün. Sos. Bil. Ens., Ankara, 2002, s. 96-157.
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çekmiRtir. Bernand bunu Röyle ifade ediyor: “Ayn gerçeUin farkl biçimlerde
ifade ediliRi, bu hadise (ümmetim…) tevatür deUeri kazand r yor. Burada Gazalî’nin “manevi tevatür” düRüncesini de ilave etmek gerekiyor.”14
10. “Hanafi usul al-fiqh Through a Manuscript of al-`assas”. F k h usulü
konusunda Oafi‘î’nin Risâle’sinden sonra bugün için bize ulaRm R olan en eski
eser Hanefî hukukçular ndan Ebû Bekr el-Cassâs’ n el-Fusûl fi’l-Usûl adl kitab d r. MRte yazar bu makalesinde, o zaman henüz bas lmam R olan bu kitab temel alarak Hanefî Mezhebinin f k h usulü perspektifini ele almaktad r.15
Cassâs’ n f k h usulü ile ilgili bu eserinin bir anlamda tan t m da16 olan bu makalede yazar, Cassâs’ n hukuk teorisini temellendirmede aklî araRt rma ve delillerin önemine (hucecu’l-‘ukûl)17 vurgu yapmas na dikkat çekmekte ve bu yaklaR m n Cassâs taraf ndan tespit edilmiR olduUunu, bilahare de Mutezile usul öncüleri taraf ndan bir metodoloji olarak geliRtirildiUini söylemektedir.18 Yazar,
Cassâs’ n söz konusu eserini içerik s ras na göre tan tmakta ve zaman zaman
onun ilgili konularda öne ç kan görüRlerinden bahsetmektedir. Söz gelimi tahsis, k yas, delîlu’l-hitab, beyan, istihsan vb. konular bunlardan baz lar d r. Bu
konulara temas ederken zaman zaman Basrî, Cüveynî, Amidî gibi usulcülerin
görüRleriyle mukayeseler de yapmaktad r. Nihayet yazar, Cassâs’ n bu kitab n n
akl n sistematik konumland r lmas bak m ndan yeni bir aRama olduUunu söyleyerek makalesini bitirmektedir.
11. “Les usul al-fiqh de l’époque classique: Status Quastionis”. Klasik
çaUda f k h usulü ilmini deUerlendirdiUi bu makalesinde yazar, yaz s n n baR nda, Mslam hukukunu güncelleRtirmenin ancak, klasik dönemin iyi analiz edilmesiyle mümkün olabileceUini söyler.19 Bu baUlamda klasik dönemin f k h usulü
konusunda yap lan en önemli çal Rmas olarak yukar da bahsi geçen Cassâs’ n
eserine at fta bulunur. Bu eseri nitelendirirken, onun, Mslam’ n ilk dönemlerinde
ortaya konan çeRitli disiplinlerin temel verilerinin geliRiminin kendisinde somutlaRt U disiplinler üstü bir çal Rma olduUunu ifade etmektedir.20 Ayr ca bu eserin
‘Uceyl Câsim en-NeRemî taraf ndan yap lan tahkikinden bahsederek burada da
kitab n içeriUini k saca tan t r.

14

Bernand, Nouvelles, s. 79.
Makalenin yaz ld U zaman bu kitap henüz bas lmam R olduUundan yazar, kitab n yazma
nüshas n kullanm Rt r.
16
Bu kitab n Türkiye’de yap lm R bir tan t m için bk. Koca, “Usûlu’l-F kh (el-Fusûl fi’l-Usûl),
s. 337-345.
17
Cassâs, akl n delil olamayacaU n söyleyenlerin bu iddialar n n sadece sözde kalacaU n , zira
böyle bir kimsenin bu iddiay ispat için akl kullanmak zorunda olacaU n , akl n delil olmas n n kan t olarak sunar. Bk. Cassâs, III/369.
18
Bernand, “Hanafi Usûl…”, s. 625.
19
Bernand, “Les us•l al-fiqh de l’époque classique: Status Quastionis”, Arabica, 39 (1992): p.
273.
20
Bernand, “Les us•l al-fiqh de…”, p. 276.
15

" &H 5

Marie Bernand, f k h usulü ilminin özgün olmas kadar, onun ayn zamanda, hem kaynaU n asl hem de delillendirilmesi olarak f kh n teorik aç dan
temellendirilmesini de teRkil ettiUini söylemektedir.21 Bu çal Rmada yazar, Ebû
Ya‘lâ (ö. 458/1066), Cüveynî (ö. 478/1085), Bâcî (ö. 474/1081), Mbn Berhân (ö.
518/1124), Râzî (ö. 606/1209), Oîrâzî (ö. 476/1083), Oî‘î usul bilgini Seyyid
Murtazâ (ö. 355/965), Mu‘tezilî Ebu’l-Hüseyn el-Basrî (ö. 436/1044) gibi usul
alimlerinin eserlerini zikreder ve zaman zaman karR laRt rmalar yapar. DiUer
yandan Malikî usulcü Ebu’l-Velîd el-Bâcî’nin f k h usulünü BaUdat eR‘arilerine,
Hanbelî usulcülerinin de Mutezile bilginlerine borçlu olduklar n söyler. Yazar
bunu destekleyici bir gerekçe olarak, Ebû Ya‘lâ’n n Hanefî bir ailede doUmuR
olmas n gösterir.22 Ona göre Hanefiler Mutezilî görüRleri paylaRmaktad rlar.
Cassâs’ buna örnek verir.23 Yani onun Mutezilî fikirleri benimsediUini kastetmektedir. Ne var ki, Cassâs üzerine doktora çal Rmas yapm R olan Mevlüt Güngör Cassâs’ n mutezilî olduUu düRüncesine karR ç kmaktad r. Güngör Cassâs’ n
sadece iki konuda Mutezile’nin görüRleriyle paralellik arz eden kanaate sahip
olduUunu ifade etmektedir. Bunlardan biri, sihrin gerçekliUinin olmad U , diUeri
ise rü’yetullah meselesidir.24 Dolay s yla buradan hareketle Cassâs için
Mutezilîdir demek isabetli deUildir. Güngör bu nispetin, Mbnu’l-Murtezâ’n n
Tabakâtu’l-Mu‘tezile adl kitapta Cassâs’ da zikretmesinden kaynakland U n
belirtmektedir.25 Güngör’ün verdiUi bilgiye göre söz konusu eserde Mmam Oafi‘î,
Mmam Muhammed, Mmam Züfer gibi alimler de Mutezile fakihleri aras nda
zikredilmiRtir.26 Biz de Marie Bernand’ n bu kanaatinin isabetli olmad U n düRünüyoruz. Zira, Cassâs’ n isminin Mutezile tabakat nda geçmesi onun Mutezilî
olduUuna delalet etmez.27 Dolay s yla bu bir genellemedir ve genellemelerden
kaç nmak gerekir.
Marie Bernand usul literatürüne iliRkin yapt U deUerlendirmelerden sonra, yenilenme ve yeniden doUuR aRamas n geçmek için, çaUdaR Müslüman ayd nlar Ali Abdurrâz k, son zamanlarda Muhammed Said ARmâvî, Pakistan’da
Kemal Fârûkî, Fazlurrahmân ve baRkalar n n çizdiUi yolu takip etmenin kaç n lmaz olduUunu söylemektedir. Ona göre ancak bu Rartla, Mslam f k h-hukuk
mecmuas n n (literatürünün) güncelleRtirilmesi ve zihinleri, Mslam düRüncesinin
haz rlad U dönemin metinlerinin daha doUru ve daha net olarak tan nmas
mümkün olacakt r. Kanaatimizce yazar n bu yaklaR m , günümüz Mslam düRün21

Bernand, “Les us•l al-fiqh de…”, p. 277.
Bu konuda geniR bilgi için bk. Koca, Ferhat, -slam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem: Hanbelî
Mezhebi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2002, s. 121-126, 236-247.; Özmen, Ramazan, Hanbelî
Mezhebi F k h Usulcülerinin Hadis/Sünnet Metodolojisi, (Yay mlanmam R doktora tezi), Ankara Ünv. Sos. Bil. Enst., Ankara, 2004, s. 1-18.
23
Bernand, “Les us•l al-fiqh de…”, p. 278.
24
Güngör, Mevlüt, Cassâs ve Ahkâmu’l-Kur’ân’ , Elif Matbaas , Ankara, 1989, s. 28.
25
Güngör, s. 32.
26
Güngör, s. 32.
27
Güngör, s. 33.
22
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cesi aray Rlar aç s ndan modernist bir söylemi deyimlemektedir. Ne var ki, Ali
Abdurrâz k ile Fazlurrahman’ n yaklaR mlar n n her konuda ayn kefeye konulmas kanaatimizce isabetli gözükmemektedir.
12. “Al-bayan selon les usuliyyin”. F k h usulünün en önemli konular ndan
biri olan beyân konusunu usul bilginlerinin görüRleri R U nda incelediUi bu makalesine yazar, beyan n kavramsal alan ndan bahsederek baRlar. Gerek Efim
Rezvan’ n verdiUi bilgiden ve gerekse makalenin en sonunda yazar n eRi
Etienne Bernand taraf ndan düRülen dipnot bilgisinden28 anlaR l yor ki bu makale yazar n ölümünden sonra yay mlanm Rt r. Nitekim Rezvan, yazar öldüUü
s rada makalenin masas n n üzerinde müsvedde halde kald U n ve hem bu makalenin hem de tahkik ettiUi Pezdevî’nin Kitâbu Ma‘rifeti’l-hucec’inin yay mlanacaU ndan bahsetmektedir.29 Bu makale ile ilgili olarak Rezvan Röyle diyor:
“Marie ölmeseydi bu makaledeki görüRlerini bizimle paylaRacakt . Bu makale
Marie’nin yazmay planlad U “Usûl-ü F k h” kitab projesinin bir parças yd .
Ama ne yaz k ki bu art k asla tamamlanamayacak.”30
Marie Bernand’ n bu makalede özetle üzerinde durduUu husus, beyan n
tan m konusundaki belirsizlikler, Oâfi‘î’nin yapt U beyan tan m ve k s mlar ,
Cassâs’ n bu tan m eleRtirmesi ve Cassâs’ n kendi eserinde zikrettiUi beyan vas talar , Cüveynî’nin beyana iliRkin taksimat gibi hususlard r. Bununla birlikte
yazar, genel olarak usulcülerin, özelde ise konuyu sistematik olarak ele alan
Hanefilerin beyan çeRitlerinden bahsetmemiRtir. Bu yönüyle yaz bayan konusunda yeterli bilgi içermemektedir.31

28

Bernand, “Bayân…”, s. 160’de 33 nolu dipnot.
Rezvan, s. 645.
30
Rezvan, s. 645-646.
31
Yüksek lisans tezimizde beyân konusunu çal Rm R olmam z hasebiyle biz, bu makaleyi
müstakil olarak ayr bir yaz da deUerlendirmek istedik. Bu sebeple burada, makaleyi tan t c
mahiyette verdiUimiz genel malumatla yetinmek istiyoruz.
29
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Oryantalizm ve oryantalistler hakk nda Mslam dünyas nda bugüne kadar
pek çok kitaplar, makaleler yaz ld , tebliUler sunuldu. Bu çal Rmalarda zaman
zaman oryantalistler yerildi, zaman zaman da övüldü. Bazen de orta yol izlenerek objektif olunmaya çal R ld . Bütün bu deUerlendirmelerde hakl yönler bulunabileceUi gibi hatal yönler de bulunabilir. Ancak Runu ifade etmek gerekir ki,
doUru olan, meselelere objektif bakmak ve bu çerçevede her hak sahibine hakk n teslim etmektir. Bilimsel objektiflik de zaten bunu gerektirir. Çünkü bir
bilim adam n n, bilimsel incelemelerinde elde ettiUi bulgular onu, arzu etmediUi, sevmediUi neticelere götürebilir. Bu durumda gerçeUi olduUu gibi söylemesi
gerekir. Müslüman olmad U halde Mslami ilimlerle –her ne amaçla olursa olsunuUraRan oryantalistler içerisinde de gerçeUi bütün ç plakl U yla söyleyenler olabildiUi gibi, çeRitli saiklerle saklayanlar, hatta çal Rmalar n Mslam’a ve onun tesis
ettiUi medeniyete sald rma arac olarak kullananlar da vard r.
Bu yaz m zda tan tmaya çal Rt U m z bayan oryantalist Marie Bernand’ n
iyi yetiRmiR bir araRt rmac olduUunu söyleyebiliriz. Onun, inceleme imkan bulduUumuz dört makalesinden edindiUimiz izlenime göre, özgün say labilecek bir
tespit yapmam Rt r. Yapt klar ise daha çok durum tespitinden ibaret gibi gözüküyor. Ancak onun tespitlerinde öne ç kan Rey, Mslam medeniyetinin bir ürünü
olan f k h usulü ilminin özgünlüUüne dikkat çekmesi ve ilgili literatürü bat dünyas na tan tmas d r. Tespit edebildiUimiz kadar yla Marie Bernand bu çal Rmalar nda, as l kaynaklara inmeye çal Rm R, bilgileri kaynaklara irca etmede dikkat
göstermiRtir. Son olarak bizim tespitimize göre Bernand’ , Mslam hukuku hakk nda modernist bir söylem öngörmekle birlikte sald rgan bir tutum tak nmayan
oryantalistlerden sayabiliriz.
* * *
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Berlin doUumlu Baber Johansen 1956–1962 tarihleri aras nda Berlin
Freie Universität’de Sosyoloji, Mslamiyat, Hukuk ve Ekonomi öUrenimi gördü.
1961–1962 tarihlerinde Kahire Üniversitesi’nde Edebiyat ve Tarih okudu. 1965
y l nda yine Berlin’de Islamiyat ve Sosyoloji Doktoru oldu ve ayn Üniversite’nin Mslamiyat Enstitüsü’nde 1971 y l na dek asistan olarak görev yapt . 1972
tarihinde doçentlik çal Rmas n tamamlayan Johansen 1995’de yine ayn Enstitü’de Profesör oldu. ProfesörlüUünden sonra Berlin’de uzun süre kalmad . Ayn
y l Paris Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de ‘Mslam’da normatif
yap lar ve Tarih’ araRt rmalar direktörlüUünü yürüttü. Konuk profesör olarak
Amsterdam, Beyrut, Berkeley, Cambridge, New York, Oxford, Philedelphia,
Princeton, Rabat ve Tunus gibi deUiRik ülke üniversitelerinde dersler veren
Johansen, Princeton Üniversitesi Institut for Advenced Studies üyesi ve ‘Islamic
Law and Society’ dergisinin üç editöründen biridir. AU rl kl olarak Mslam Hukuk Tarihi alan nda birçok yay nlanm R eseri bulunan Johansen’nin çal Rmalar n n önemli bir bölümünü ‘The Islamic Law on Land Tax and Rent (London,
Croom Helm, 1988)’ ve ‘Contingency in a Sacred Law (Leiden, Brill 1999)’ adl
iki kitap halinde bir araya getirilmiR ve yay mlanm Rt r.
! "
Johansen çok kez eleRtirdiUi Schacht gibi Mslam Hukuku ile ilgili araRt rmalar n Hanefi mezhebi üzerinde ve özellikle de onuncu yy sonras geliRmelere
yoUunlaRt r r. Yazar birçok makalesinde klasik doktrinde hukuk, ahlak ve din
ayr mlar n ve hukuk-sosyal hayat etkileRimlerini konu edinir, ulaRt U sonuçlar
modern sorunlarla ilgili olarak da üretken bir Rekilde kullanmaya çal R r. ÖrneUin özellikle bat toplumlar nda yaRayan müslümanlar n bat l demokratik kurumlar içerisinde karR laRt klar sorunlar yine kendi hukuk geleneklerinin belirli
bir düzeyde geliRtirmiR olduUu kategorileri modern Rartlara göre yeniden yorumlay p modern çözümler üretebileceklerini savunur. KüreselleRen dünyada
küresel bir hukukun oluRturulmas çabalar baUlam nda birçok Arap ülkesinde
belirli sahalarda k smen uygulama alan bulan Mslam Hukuku ve ayn zamanda
yine bu ülkelerin anayasalar nda hukukun kaynaklar aras nda yeralan Mslam
Oeriat ’n n rolü, özelde de M s r Anayasa Mahkemesinin f k h doktrinine
alternetif olarak Mslam Oeriat n kendi içtihad yla yorumlay R da yazar n yaz ve
konuRmalar nda temas ettiUi konulardand r (Festvortrag: Das juristische Erbe
des Islams in der Moderne; Offenbarte Normen, staatliche Gesetze und
globales
Recht.
(www.fes.de/rechtspolitischer-kongress/koo/fest-i3.htm
06.11.03). Bu baUlamda Johansen Contingency adl kitab na da ald U bir konuRmas nda Röyle der:
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‘Bu konuRmada benim için önemli olan Runu göstermektir: Mslam’da da
din ile din için eylemde bulunan siyasi topluluk (devlet) aras nda bir ayr m vard r ve bu farkl l k dini bir gelenek içerisinde üretken bir hale getirilebilir. Zira
bu ay r m noktas Mslam geleneUinde bulunmuyor olsayd bu yüzy lda tamamen
baRtan inRa edilmesi gerekirdi ve bu, hepimizin bildiUi gibi, içerisinde oldukça
büyük zorluklar bar nd rmaktad r....’
Johansen, Nasr Hamid Ebu Zeyd ile ilgili olarak M s r mahkemelerinde
görülen ‘irtidat’ davas n da bir makale de ele al r. Yazara göre konuyla ilgili
mahkeme kararlar modern hukuk positivisminin etkisi alt nda ve klasik Mslam
hukuk doktrininde geliRtirilmiR olan zahir-bat n ayr m n yeterince dikkate almayan bir yol takip eder ve kendini Mslam Reriat n n yegane meRru yorumcusu
olarak görür. Ancak ona göre mahkeme karar Mslam Oeriat n n din ve düRünce
özgürlüUü karR s nda hoRgörüden yoksun olduUu yönünde bir kanaate yol açmamal d r. Zira konu daha karmaR k ögeleri içinde bar nd r r. (‘Apostasy as
objective and depersonalized fact: two recent Egyptian court judgments’
(http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2267/is_3_70/ai_110737774/print)).
Johansen prensip olarak takdir etmekle birlikte birçok noktada eleRtirdiUi
Schacht’ n özellikle Müslüman okuyucu taraf ndan daha iyi tan nan hadisle ilgili
deUerlendirmeleriyle doUrudan ilgilenmez. Ancak yeni araRt rmalar neticesinde
hadislerle ilgili eski ve halen pek çok baRvuru kitab nda varl U n sürdüren oryantalist bak R aç s na kat lmad U n da ifade eder. Hadislerin ancak hicri üçüncü yy.’da yaz ya geçirildiUi tezinin doUru olmad U n , yeni papirüs ve hadis araRt rmalar n n en az ndan k smen de olsa hadislerin Hz. Peygamber’in ölümünü
takip eden dönemde yaz ya geçirildiUini gösterdiUini ve bu tür yaz l belgelerin
erken dönem hukukçular n elinin alt nda olduUunun kabul edilebileceUini söyler.
Contingency’de yazar n farkl tarihlerde Mngilizce, Almanca ve Frans zca
kaleme ald U yay nlam R makaleleri bir arya getirilmiR ve ayr ca yine yazar taraf ndan kaleme al nm R oldukça geniR bir giriR eklenmiRtir. Yazar n Mslam Hukukuyla ilgili genel deUerlendirmelerini, kendi çal Rmalar ndaki teorik çerçeveyi
yans tmas , bat daki Mslam Hukuku araRt rmalar n tarihsel süreci içerisinde
genel ve eleRtirel bir deUerlendirmeye tabi tutmas aç s ndan önemli ve öUretici
bulduUumuz bu giriRi geniR bir özet Reklinde okuyucuya sunmaya çal Rt k. Bu
özeti yaparken Johansen’in yaz lar nda kurgulad U mant U bozmamak için
onun çal Rmalar ndan anlam-tercümeleri yapt k. Söz konusu al nt lar için al nt
iRaretlerini (“”) kullanmad k. Okuyucu, doUrudan bu çal Rman n yazar n n ifadeleri olsalar da, bu özetlerin esasen Johansen’in ifadelerini yans tt U n unutmamal d r.
Kitaba verilen isimde yazar n Mslam Hukuku sahas nda özellikle oryantalizm çal Rmalar na yönelik deUerlendirmeleri ve kendi bak R aç s n yans tacak
birbirine z t gibi görünen iki terimin kullan lm R olmas dikkat çekicidir. Basit
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bir tercümeyle ifade edilmek istenirse ‘bir kutsal hukukta zannilik’ Reklinde
çevirebileceUimiz bu baRl k bir taraftan Mslam Hukuku sahas ndaki oryantalist
çal Rmalarda bir dönem hakim olan deUerlendirmelere yönelik ciddi bir eleRtiri,
diUer taraftan da bu sahadaki yeni eUilimlere iRaret etmektedir. Geleneksel
f kha yönelik bat l çal Rmalar uzun süre etkilemiR olan Hurgronje’nin Mslam
F kh n bir hukuk sistemi olarak incelemenin imkans zl U na yönelik ifadeleri
Goldziher ve ard ndan Schacht taraf ndan yumuRat larak Mslam F kh n n en
az ndan bir bölümünün her ne kadar ‘kutsal’ s fat yla birlikte rasyonelliUe imkan
tan mayan bir nitelikle de olsa bir hukuk sistemi olarak ele al nabileceUi görüRü
oryantalist bak R aç s nda önemli bir dönüRüm geçirmiR ve sosyal bilimlerdeki
geliRime paralel olarak bu sahada da genel yarg lara yönelik eleRtiriler son dönemde giderek artm Rt r. Kitab n baRl U nda yer alan ikinci kavram n, yani ‘kutsal hukuk’ terimi, Mslam F kh n bu kategori içinde deUerlendiren ve ‘Kadijustiz’ kavram yla da Mslam F kh hakk nda menfi bir anlay R n yerleRmesinde
önemli bir rol oynayan Max Weber’e kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Kutsall U n anlam itibariyle esasen rasyonelliUe tezat teRkil etmesi Mslam F kh n n
Hurgrounge’ye göre hemen hiçbir Rekilde bir Hukuk Sistemi olarak ele al namayacaU ve tabiat gereUi deUiRime kapal olup ancak ideal bir yap y dile getirebileceUi ve uygulamadan uzak olduUu sonucuna götürürken Goldziher ve
Schacht ile kutsall U n Mslam F kh için sonradan kazan lm R bir vas f olmas
nedeniyle sistemin arka plan nda bulunan bir rasyonellik, mevcut F k h malzemesinden bir hukuk sisteminin yeniden kurgulanabilmesini mümkün k labilmektedir. KuruluR dönemi sonras f kh n sosyal hayatla olan etkileRimi an lan
iki yazara göre tamamen reddedilmese bile göz ard edilebilir bulunur. Mslam
F kh na yönelik bu deUerlendirmelere karR bir yönüyle reaksiyon olarak görülebilecek karR tezler ilk etapta iki önemli M s rl hukukçu, Senhûrî ve Chehata,
taraf ndan dile getirilir. Chehata’ya göre Mslam F kh ‘kutsal hukuk’ Röyle dursun belli sahalar d R nda büyük oranda laik bir hukuk sistemidir, hatta ‘Roma
Hukuku ne kadar laikse Mslam Hukuku da o denli laiktir’!.
Johansen kutsal hukuk kategorisini modife ederek kullanmakta ve Mslam
F kh n n sosyal hayatla olan etkileRimini kuruluR dönemi sonras nda da inceleyerek bu kavram n Mslam F kh n anlamaya yönelik olumsuz sonuçlar n ortadan
kald rmaya çal Rmaktad r. Buna göre Mslam F kh n doUru anlamaya yönelik bir
çaba bu iki terimi birbirini d Rlayan deUil aksine birbirini tamamlayan iki terim
gibi kullan labilmelidir.
Rasyonellik, dolay s yla sistem düRüncesine tezat teRkil eden kutsall U n
kaynaU olan din ve hukuk Hougronje ve Weber’e göre birbirini d Rlayan iki
kategoridir. Johansen’nin yaz lar nda bu iki kavram n birbiriyle olan iliRkisi
s kça konu edilir ve dinin hukukla ayr ld U yerler özellikle ön plana ç kar lmaya
çal R l r. Esasen Schacht bu ayr ma dikkat çeker, ancak yine Johansen’e göre
Schacht bu konuda yeteri kadar dikkatli deUildir ve bu ayr m n sistem içindeki
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yerini ve boyutlar n yeterince takdir edememiRtir. Bu baUlamda Johansen taraf ndan s kl kla ele al nan konulardan biri de din-devlet-hukuk iliRkileridir.
DiUer taraftan Johansen Mslam Hukuku’nu Chehata gibi modern hukuk
anlay R na eRdeUer salt bir hukuk sistemi olarak deUerlendirileceUi düRüncesine
de karR ç karak böyle bir kabulün birincisinin aksi istikamette Mslam F kh n n
tabiat na uygun düRmeyecek bir anlay Ra götüreceUine dikkat çeker. Bu meyanda modern dönem kanunlaRt rma çabalar n n ve Arap dünyas nda buna paralel
yürütülen akademik çal Rmalar n Avrupa hukuk anlay R n n tesiri alt nda geliRtiUini ve Mslam Hukukunun geleneksel yap s yla uyuRmazl klar içerdiUinin alt n n
çizer.
Contingency terimini her ne kadar hukukla ilgili olarak ilk etapta
zannilik/deUiRkenlik/ihtimaliyet anlam n ifade ve buna baUl olarak deUiRime
aç k olmay ima etse de kelimenin ihtimal ve zorunlu olmama anlam n dolay s yla varl k delili baUlam nda ‘mümkün’ kavram n karR lad U na ve bu Rekilde
teoloji/kelam ilmiyle ortak bir buluRma noktas na da iRaret eder. Mmkan delilini
Allah’ n varl U ve vacibu’l-vücud olduUunu ispat için kullanan ve esasen rasyonel düRünce temelinde kutsal ispat için sistemleRtirilen kelam, kaynaU kutsal
metinler olan hukukun, özünde zanni olan beReri anlama çabas ve sosyal hayata tatbiki sonucu kaç n lmaz olarak ortaya ç kan zannilik/deUiRkenlikle
‘contingency’ kavram nda buluRur.
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Johansen ‘f kh , yazarlar taraf ndan vahyin normatif yorumu ve prensip
ve emirlerinin insan davran Rlar na uygulanmas olarak görüldüUü bir metotlar
ve kurallar sistemi’ Reklinde tan mlar. F k h insan fiillerini s n fland r r ve hükme baUlar, müminlere ahlaki ve hukuki tavsiyelerde bulunur ve ayn zamanda
Mslami idare alt nda yaRayan Gayrimüslimlerin hak ve ödevlerini belirler.
Yazar, f k h ve fakih kavramlar n n sekizinci yüzy l n ortalar na kadar hukuki, ahlaki ve kelami normlar da kapsayacak Rekilde kullan lmas na raUmen
dokuzuncu yy.da fakih ile kelam aliminin net bir Rekilde birbirinden ayr l p Ebû
Hanife ile Oafii’nin ölüm tarihleri aras nda kavram n kelam ve kelamc lar d Rlayacak tarzda st lah haline geldiUini ifade eder ve Ebû Hanife ile Oafii’nin ölüm
tarihleri aras ndaki 50 y ll k zaman diliminde ne tür bir geliRmenin uleman n
teoloji ile f k h aras ndaki ayr m fark etmelerine neden olduUunu sorar.
Yarg sistemi sekizinci yy.’ n ikinci yar s ndan onuncu yy.’a deUin merkez
ve eyaletlerde kad atamalar arac l U yla Abbasi Halifeleri (750-1258) taraf ndan kontrol edilmeye baRlanm Rt r. Bu beraberinde f k h uzmanlar taraf ndan
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geliRtirilen normlar n siyasi ve dini kültürde öneminin artmas n getirmiRtir.
F k h ulemas sadece yarg taraf ndan uygulanacak kurallar üretmekle s n rl
kalmay p bir taraftan da ahlaki ve hukuki konularda tart Rmalarda bulunuyorlar
ve geliRtirdikleri normlar n halk taraf ndan benimsenmesine çal R yorlard . Kelam ise inanc n objesi olarak Tanr ve evreni tan mlamada akl n otoritesini vurgulamaktayd . Kelam taraf ndan akl n ön plana ç kar lmas Mslam d R din mensuplar yla giriRilen tart Rmalar n kaç n lmaz bir sonucuydu. DiUer taraftan Kelam n sekizinci yy.’daki politik statüsü ona Halifelerin dini yorumlar n kabul
etmeyen gruplara karR mevcut uygulamalara meRruiyet kazand rmaya matuf bir
iRlevsellik kazand rm Rt r. Bu kelami doktrinlerin dini politik programlar statüsüne indirgenebileceUi anlam na gelmez. Ancak kelam alimleri her ne kadar
kendi meselelerini, st lahlar n ve görüRlerini geliRtirseler de Tanr ve evren
hakk nda geliRtirdikleri doktrinler bunlar üreten hareketlerin dini ve politik
program na baUl olmuRtur. Dokuzuncu yy. baRlar ndan itibaren Mutezile Abbasi Halifelerinin dini uygulamalar n ve idarenin dini meRruiyetini formüle etmede önemli aktörler olarak ortaya ç kmaktad r. Ancak onuncu yy. ortalar nda
Mutezile’nin önerdiUi dini siyaset gittikçe büyüyen ve halk taraf ndan benimsenen entelektüel muhalefet karR s nda baRar s z kal nca gözden düRmüR ve onuncu yy.’dan itibaren F k h mezhepleriyle s k iliRki içindeki Sünni Kelam savunucular ER’arî ve Mâturîdî mezhepleri ortaya ç karm Rt r. Sonraki yüzy llarda
idarecilerin dini politikalar n belirleme rolü artan bir Rekilde f k h alimlerine
geçmiR görünmektedir.
Gayrimüslimler, sap k f rkalar ve muhaliflerle olan tart Rmalarda kelamc lar geniR bir Rekilde siyasi otorite ve rasyonel düRünceden destek almak durumundayd . Halka aç k tart Rmalarda rasyonel düRünceyi vurgulamaktayd lar ve
buna paralel olarak Tanr ’ya ak lc bir Rekilde yaklaR yorlar ve O’nun varl U n n
akli yollarla bilinebileceUini savunuyorlard . Dolay s yla her insan n Tanr ’n n
varl U bilgisine ulaRmak için akli melekelerini kullanmas gerektiUine inanmaktayd lar. Bu ilke daha sonra Sünni Kelamda yerini muhafaza etmiRtir. Kelamc lar bu noktadan hareketle yarat lm R alemdeki düzeni aç klamaya ve kendi sahalar n n önemli problemlerini belirlemeye baRlam Rlard r. Devamla Johansen
sekizinci yy.’dan onuncu yy.’a kadar kelamc lar taraf ndan geliRtirilen temel
öUretileri özetlemeye ve f k h ile kelam n temel noktalarda birbirinden nas l
ayr ld U n göstermeye çal R r.
Kelam, onuncu yy.’ n ilk yar s itibariyle, evreni Tanr cephesinden aç klamaya yönelik bir çabad r: Tanr bat n ve zahiri, cevher ve arazlar , yaratt klar n n atom ve birleRik yap lar n , eylemlerinin niçinini, nas l n ve zaman n bilir.
Kelamc lar n vazifesi Tanr ’n n gücünü kullar üzerinde icra ediRini yeniden inRa
etmektir. Bu anlamdaki bir yeniden inRa eylemi, evrenin ontolojik yap s , Tanr ’n n s fatlar ve zat hakk nda tefekkür etmeyi insan fiillerini tahlil etmeye
yönelik bir ön Rart haline getirmektedir. Mman Tanr ’n n ak lla kavran lmas
üzerine temellendirilmiRtir ve teodise ilahi düzenin etik karakterini ispat eder.

9 -

E$" & & R

&

! .N N 9

&

<=

F k h ise Oafii’den itibaren tamamen farkl bir veçhe al r: Mnsan Tanr ’ya
ancak ilahi vahiyle yaklaRabilir. DiUer insanlar n kas t ve niyetleri ancak görünen eylemleri ve beyanlar arac l U yla bilinebilir. F k h zahiri olanla ilgilenir ve
dolay s yla ondan da Tanr ’n n zat ve s fatlar aras ndaki iliRkiyi izah etmek için
normlar geliRtirmesi beklenmez. Fukaha teodise’yi ve daha birçok kelami konuyu tart Rmaz. Sekizinci yy.’dan itibaren artan bir Rekilde fukaha kelam tart Rmalar ndan uzaklaR r. Yazara göre bu k smen politik sebeplerden kaynaklanm R
olabilir. Ebû Yusuf öUrenci ve arkadaRlar n kelami tart Rmalara girmekten sak nd rmakta ve bunun hayatlar na mal olabileceUi uyar s nda bulunmaktad r.
Ancak daha önemlisi Rudur ki, f kh n normatif yap s kutsal metnin otoritesi ve
‘tart R lmaz ve kesin gerçek’ ancak kutsal metinde bulunabilir anlay R na dayan r. Rasyonel muhakemeye dayal bir dini söylemin, kutsal metnin otoritesi
arac l U yla meRruiyet kazand r lm R bir normlar sistemini ele geçirmesi Oafii gibi
hukukçular aç kça korkutmuRtur. Zira istihsan tart Rmas nda olduUu gibi bu,
sistemin tesis edilmiR olan kaynaklar hiyerarRisini altüst etme tehlikesine kap
açmaktad r.
DiUer taraftan Johansen f k h ve Kelam sistemlerinin görünümleri ve bu
sistemlerde kabul edilebilir ak l yürütme formlar ndaki farkl l klar n Mslam camias nda her iki sisteme yüklenen iRlevsel farkl l ktan kaynakland U na da dikkat çeker. Kelam dini gerçeklerin rasyonel bir müdafaas d r ve bu yönüyle siyasi
erkin veya muhalefetin meRruiyetine yönelik güçlü politik aç l mlar içerir. F k h
ise evrensel bir adalet sistemi için normatif bir referans çerçevesi oluRturur.
Her ne kadar Emevi Hilafeti döneminde yarg teRkilat na yönelik birtak m düzenlemeler bulunsa da yarg n n merkezileRtirilmesi Abbasi HalifeliUinin
ilk yy.’ içerisinde gerçekleRmiRtir. Merkezi bir yarg sistemi kaç n lmaz olarak,
Emeviler döneminde örnekleri bulunan yerel yarg kararlar mecmualar yla
s n rl olmayan, kapsaml bir normatif referans kaynaU na ihtiyaç duyar. Bu baUlamda f k h çal Rmalar n n sekizinci yy.’ n sonlar nda ortaya ç k R önemli bir
imparatorlukta merkezleRmiR yarg n n geliRimi için gerekli Rartlardan biri olarak
görülmelidir. Yazara göre, tüm imparatorluk sath nda dolaRan bir f k h literatürünün üretimini doUuran süreç halen yeteri kadar araRt r lm R deUildir. Ancak
devlete baUl yarg n n ihtiyaçlar ve bu yeni ilim dal n n literatürünün ortaya
ç k R aras ndaki iliRki ihmal edilemez. Bu süreçteki üçüncü unsur imparatorluUun deUiRik bölgelerinde ortaya ç kan f k h okullar d r.
Mkinci yy.’da baz büyük f k h metinleri hala meseleci yap lar n sürdürmektedir. Ancak gittikçe artan bir Rekilde f k h literatürü eleRtirel bir karakter
almaya ve hükümlere temel teRkil eden prensip ve kaynaklara yer vermeye baRlar. Hükümlerin kaynaklar ile ilgilenen literatür, yani usulu’l-f kh dokuzuncu
yy.’da baRlay p onuncu yy.’da tamamen geliRir. Oafii’de bu kaynaklar Kur’an ve
Peygamberin sünneti olarak verilir. Mcma ise ümmetin icma olarak tan mlan r
ve meydana gelmesinin imkans zl U sebebiyle Kuran ve Sünnete nazaran ikinci
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derecede bir kaynakt r. Bir yüzy l sonra usulu’l-f kh literatürü icma Kur’an ve
Sünnete eRdeUer veya daha güçlü bir mevkiye yükseltecektir.
DiUer taraftan, gayr- müslimlerle giriRilen tart Rmalar onuncu yüzy lda
giderek önemini yitirmeye baRlam Rt r ve bu, kutsal metin ve Peygamber sünnetinin kelamdaki otoritesini geniRletir. Bu, özellikle ahlaki ve hukuki normlar n
temelleri üzerindeki tart Rmalarla ilgili olarak doUrudur. Kelamc lar bu sahada
isabetle yorumlanm R Kur’an’n n otoritesini daima kabul ederler. Baz önde
gelen kelamc lar peygamberin tasarruflar yla ilgili hadisleri dini veya hukuki bir
hükmü tesis esmek için yeterli görmez iken diUer baz lar Sünneti deUiRik kanallardan çok say da ravi taraf ndan nakledilmiR olmas durumunda, bunun konuyla ilgili ümmetin icma anlam na geleceUine nazaran kabul ederler. Oafii ve sonras diUer f k h ulemas haber-i vahidin amelî konularda baUlay c olduUunu
kabul etseler de onuncu yy.’ n sonuna kadar kelamc lar n çoUu bunu reddeder.
Kelamc lar ümmetin icma n n normlar n tesisinde kesin bir otoriteye sahip olduUunu vurgulay p dolay s yla hadislere ikinci derecede rol verirken, Oafii bu
anlay Ra reaksiyon olarak icma oldukça s n rlay c bir tarzda tarif ederek ona
ikincil derecede bir otorite tan r ve bu Rekilde Peygamber sünnetine en güçlü
otoriteyi atfeder. DiUer taraftan kelamc lar fukahan n kulland U k yas en güçlü
ak l yürütme formu olarak kabul etmeye de henüz haz r deUildir. Dolay s yla
‘hükümlerin kaynaU ’ hususunda dokuzuncu y.y. kelamc lar fukaha ile aralar ndaki mesafeyi muhafaza ederler. Onuncu yy.’dan itibaren usulu’l-f kh icmaa en
güçlü otoriteyi atfederken bir taraftan da kelamc lar icma oluRturan s n f n
d R nda tutarak kelam ve f k h aras ndaki fakl l U n alt n çizer.
DiUer taraftan onuncu yy.’dan itibaren Mutezile kelamc lar dahi haber-i
vahidin hükümlere kaynakl k edeceUini kabule haz rd r. Onuncu yüzy l hükümlerin kaynaklar konusunda kelam ve f k h aras nda bir yak nlaRmay getirse de
ak l yürütme formlar konusundaki anlaRmazl k devam eder. Kaynaklardan
genel ve özel hükümler ç karma görevi fukahan n vazifesi olarak kal r ve onlar
da bu sahadaki hakimiyetlerini kelamc lar ahlaki ve hukuki normlar n en güçlü
kaynaU olan icmadan d Rlayarak vurgularlar.
F k h, mevzuu, bak R aç s ve kulland U metotlar yönüyle kelamdan ayr lmakla birlikte koymuR olduUu normlar n dinen baUlay c l U n savunur. Ancak
hukukçular aç k bir Rekilde iki farkl normu birbirinden ay r rlar: Bireyin d Ra
vurulan eylem ve beyanlar na dair yarg sal hükümler ve yaln zca kiRinin iç alemine yönelik ahlaki hükümler. Kelam ise muhtemel tüm veçheleriyle insan
fiillerinin rasyonel olarak yeniden inRas çabalar ndan ibarettir. Bu yönüyle zahir
ve bat n ve dolay s yla kelam ve f k h aras nda belirli bir ortak alan n varl U öngörülebilir. F kh n önemli bir bölümünü oluRturan ibadetler ve yine irtidat veya
ihtidan n hukuki yönleri, iman konusuna deUinilmeden nas l ele al nabilir? Beklenenin aksine f k h iman konusunu hukuki bir eylem olarak ele almaz. F k h,
ibadetlerini yerine getirmeyenleri veya onlar n farziyetini kabul etmeyenleri
ölüm veya diUer cezalarla cezaland r r ancak onlar n imanlar n sorgulamaz.
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F k h ulemas epistemolojik bir Rüphecilikle hareket eder ve bu sebeple de
zahir ile bat n aras nda aR lmas mümkün olmayan bir uyuRmazl U n ortaya ç kmas na sebep olurlar. Kad n n veya fakihin verdiUi hüküm ancak zannidir ve
hakikati temsil etmez. Zahir ile bat n aras ndaki kaç n lmaz uyuRmazl k bireyin
ahlaki ödevinin kaynaU n teRkil eder. Kesin ilim vahyin metinlerindedir, ancak
metne yönelik her türlü yorum zanni bir bilgi ifade eder. Bu epistemolojik Rüphecilik esasen vahyin beReri ak l yürütme karR s ndaki yüceliUini vurgular. -htilaf
baRlang çta bir s n rlamaya maruz kalmam Rken on birinci yy.dan itibaren bunu
s n rlamay amaçlayan yeni doktrinler ortaya ç kar ve mevcut f k h doktrinini
yeni doktrinlere karR kay r r; yeni okullar n tesisini engeller.
BeReri ak l yürütmenin yan labilir, dolay s yla zanni olduUu kabulü f k h
ilminde en az ndan üç iRlev görür: normatif çoUulculuUa, dolay s yla farkl doktrin ve normatif sistemlerin bir arada yaRamas na meRruiyet kazand r r; farkl
doktrin ve normatif sistemlere mensup uleman n bar R içinde bir arada yaRamas n mümkün k lar; yarg y ahlaki ve felsefi eleRtirilere karR korur.
F k h ve Kelamda zannilik/mümkünlük (contingency) Tanr ’n n mutlak
otoritesini tesis etmede önemli bir rol oynar. F k hta zannilik beReri ak l yürütmenin bizzat kendisi iken, kelamda evrenin mümkün olduUunu rasyonel ak l
yürütme ispat eder.
Johansen yaz s n n son bölümünde Mslam F kh alan ndaki bat l deUerlendirmeleri ciddi bir eleRtiriye tabi tutar.
Avrupa k tas ndaki bat l bilim dünyas Sünni F kh on dokuzuncu yy.’ n
ikinci yar s nda ve sömürgeciliUin zorunlu k ld U pratik amaçlarla keRfetmiRtir.
K ta Avrupas nda Mslam F kh konusundaki ilk otorite olan Hollandal oryantalist Snouck Hurgronge’nin f k hla ilgili Ru üç olumsuz yarg s bat l tasavvuru
baRtan beri etkisi alt nda b rakm Rt r:
a) f k h bir hukuk sistemi deUildir; b) ibadetler, evlilik, ailevi iliRkiler ve
hayri vak flar d R nda hiçbir pratik uygulamas yoktur; sadece ideal normlardan
ibarettir; c) deUiRik f k h okullar aras ndaki farkl l klar önemsizdir ve genel
prensiplerle bir iliRkisi yoktur. F k h bir deontoloji, ödevler sistemidir, çünkü
din, ahlak ve siyaseti ideal bir toplum görüntüsü vermek için birbiriyle
mezceder. Dolay s yla Hurgronge’ye göre hukukçular f kh hukuki kavramlarla
tahlil etmeye çal R rlarsa hataya düRerler. Zira f k h hukuki prensip ve rasyonel
bir teoriye deUil Tanr ’n n anlaR lamaz iradesine dayan r.
Hurgronje’ye göre ‘f k h, Roma hukuku ve modern hukuktan Ru yönüyle
ayr l r: o kelimenin en geniR anlam yla bir deontolojidir ve din veya ahlak ve
hukuk Reklinde bölümlenmeye izin vermez. Yaln zca zahiri, yani tanr taraf ndan kurumsallaRt r lm R beReri bir otorite taraf ndan kontrol edilmesi mümkün
ödevleri konu edinir. Dolay s yla bu ödevler istisnas z Tanr ’ya karR d r ve bizzat
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Tanr ’n n araRt r lamaz iradesine dayan r. Onda beRer taraf ndan alg lanmas
mümkün tüm ödevler ele al n r...’
Hurgronje’nin manevi talebesi G.-H. Bousquet onun öUretisinden
Encyclopedia of Islam’ n ikinci bask s nda yay nlanan ibadat maddesinde Ru
sonuçlar ç kar r:
‘Ibadat kült olarak tercüme edersek bir tür teorik hata yapm R oluruz
(Tor Andre). Zira daha önce isabetli bir Rekilde ifade edildiUi gibi, aç kça ifade
etmek gerekirse, Mslam hukukun d R nda (Snouck Hurgronje) bir kült tan maz;
ancak buna ahlak da eklemeliyiz. F k h, esas nda, beRere yüklenmiR bir deontolojidir (tüm ödevler mecmuas n n, zorunlu, yasaklanm R, tavsiye edilmiR vs. ifadesi). Dolay s yla, bizim kült ad n verdiUimiz Rey Allah taraf ndan vazedilmiR ve
uzmanlar taraf ndan f k h eserlerinde en ince detaylar yla formüle edilmiR ödevlerin bir bölümüdür. Halbuki diUer dinlerde kültün objesi mümini tanr sal olana
yaklaRt rmak ve onunla iliRki kurdurmakt r; sadece, veya esas itibariyle tanr
iradesini uygulamak deUildir.’
Buna göre F k h bir deontoloji, Golziher’in kavram Almancaya tercümesiyle bir ‘Pflichtenlehre’, bir ödevler öUretisi, dini ödevler sistemidir. F kh n
hukuki veya ahlaki bir analizi mümkün deUildir, çünkü bütün farkl boyutlar
onda bir kurallar manzumesi Reklinde mezcedilmiRtir. Bu sebeple f k h birbirinden ayr Rt r lmam R tek tek kurallar n oluRturduUu rasyonel analize geçit vermeyen bir görünüm arz eder. Hukuki hükümler diUerlerinden ayr lamamakta ve bu
hükümlerin ç kar lmas ve uygulamas nda kullan lan bir metodoloji görülmemektedir. Bu temel düRüncelerden hareketle Hurgronje aç k bir Rekilde Avrupal hukukçular n farkl f k h sistemlerinin tarihi ve sistematik baUlam n incelemeye ehil olmad klar sonucuna var r ve f kh ‘Mslam Hukuku’ Reklinde adland rmay reddeder. Mant ksal olarak bu deontoloji Mslami AraRt rmalar veya
antropolojinin ihtisas sahas na girer ve karR laRt rmal hukuk bilimiyle hiçbir
ortak yan yoktur.
DeUiRik f k h okullar ars ndaki görüR ayr l klar n n, Goldzieher’in konuyla
ilgili daha dikkatli yarg s na raUmen, s k c detaylar olup temel prensiplerle ilgili
olmad U ve yine fukahan n geliRtirdiUi normlar n sosyal hayattan kopuk olduUu
düRüncesi bu sayede bat bilim dünyas nda ortak kanaat halini alm Rt r. Ancak
yak n bir dönemde ve yeni tarih araRt rmalar n n etkisi alt nda farkl bir yorum
gittikçe güçlenmeye baRlam Rt r. DiUer taraftan Hurgronje’nin f kh takdimi bu
konuda tek de deUildir. Her ne kadar Hurgronje’nin deontoloji kavram n kabul
etse de Golziher f kh ‘bir hukuk teorisi’, ‘bir dini hukuk’ ve bir ‘hukuk bilimi
olarak’ adland r r. Ancak o da bu sahaya farkl bir metodolojik yaklaR m getirmez. Böyle bir yaklaR m Max Weber taraf ndan sosyoloji sahas nda geliRtirilmiR
ve f kh n hukuki ve ahlaki kurallar n konu edinen bat l araRt rmalarda uzun
süren etkilere sahip olmuRtur.
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Johansen’e göre sosyolojik ve hukukçu bak R aç s yla Hurgronje’nin yaklaR m , f kh hukuk sisteminin diUer Rekilleriyle mukayese etmeyi ve onu sosyal ve
kültürel tarihin evrimci modellerinde bir yere koymay imkans z k lmas dolay s yla olumsuz bir yöne sahiptir. Oysa Avrupa kurumlar n n sosyolojisi ve bunlar n geliRim sürecini evrensel tarih baUlam nda bir yere oturtma isteUi farkl medeniyetlerdeki iRlevsel ve sembolik aç dan denk yap lara at flar ve mukayeseleri
kaç n lmaz k lmaktad r. KarmaR k objelerle mukayese modeli oluRturan Weber
sosyolojisi, düRünce ve deUer alanlar ndaki rasyonelleRmesinin deUiRik medeniyetler ve evrensel önemi haiz kültürlerin iRlevsel aç dan denk sosyal sistemlerindeki uygulamalar nda ald U Rekilleri birbiriyle mukayese eder. Bu yüzden
Weber’in Mslam’ bu mukayese modeline entegre etmemesi imkans zd r. Bu
pragmatik amaçla Weber, her ne kadar Hurgronje’den etkilenmiR olsa da f kh
deontoloji olarak niteleme hususunda ondan ayr l r.
Weber f kh Yahudi, Hindu ve OrtaçaU Kanonik Hukuku, genel olarak
‘din adamlar ’ taraf ndan kontrol ve tatbik edilen tüm hukuk normlar için kulland U ‘kutsal hukuk’ kategorisi alt nda inceler. Johansen’e göre Weber’in teorisi üçlü bir iRlev yerine getirir görünmektedir: Farkl medeniyetlerdeki davran R
normlar n modern Avrupa’da hukukun rasyonelleRmesinin evrim süreci ve
tarihini aç klamaya yönelik bir teori için mukayese noktalar haline getirir. Bu
ayn zamanda kutsal hukuka sahip medeniyetlerin neden modernleRme sürecine
giremediUini problemini aç klamaya yard mc olur. Weber’e göre böyle bir hukuk ‘hukuk düzeni ve ekonominin rasyonelleRmesi önündeki en büyük engellerden biridir’. Böylece kutsal hukuk, modern ve modern öncesi toplum aras ndaki
s n r gösterir. Muhtemelen bu, an lan kategorinin Weber’in teorisindeki en
baRl ca iRlevidir.
Weber kutsal hukuk kategorisini deUiRik aç lardan tart R r. Bunlardan en
önemlisi, kutsal hukukun kaynak ve içeriUi, sosyal hayatla olan iliRkisi, yap s ,
biçim ve içeriUini rasyonelleRtirme kabiliyetini belirleyen rasyonellik formlar d r.
Bir kutsal hukukun Weber’e göre ana kaynaU vahiydir ve bu kutsal hukukun
normlar bir tür hukuki vahiyle tesis edilir. Vahyin an lan formlar n n kesintisiz
bir ravi zinciriyle aktar lmas merkezi önemi haizdir. Weber’in Kuran ve Sünnetin yorumunu belirleyen icma Mslam Hukukunun en güçlü kaynaU olarak tasvir
etmesi Hurgronje’nin aç k tesirini gösterir. Weber bu iki esas icman n tarihi
kaynaklar olarak tan mlar. Kutsal Mslam Hukukunun uygulama alanlar n evlilik, boRanma, miras, hayri vak flar ve ibadetlerle s n rlarken de Hurgronje’yi
takip eder. Bu saha d R nda f k h, ona göre, pratik problemlere çözüm üretmekle ilgilenmez; ansiklopedik meselecilik, entelektüel detaylar ve hukuk d R prensipler R U nda sistemleRtirme faaliyetiyle uUraR r. Yine ona göre ‘Kadi-justiz’
arac l U yla uygulanan kutsal hukuk bireyin sübjektif haklar n korumaz.
Weber’e göre, vahyin hukuka kaynakl k ettiUi ve hukuk normlar n n teRrii
vahiyle tesis edildiUi her durumda hukuk süreç itibariyle irrasyoneldir, çünkü
hükümlerin kaynaklar rasyonel olarak kontrol edilemez ve dolay s yla hukukun
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oluRturulma süreci irrasyonel bir yol izler. Yine hukuk taraf ndan kabul edilen
deliller (yemin, ordeal vs.) irrasyonel bir karakter ald U her durum için ayn
kategori geçerlidir. Tüm kutsal hukuk sistemleri ayn zamanda maddi aç dan
irrasyoneldir; zira davalar genel normlar n yerini alan ahlaki, siyasi, duygusal
veya faydac mülahazalarla karara baUlan r. Weber bu ayr ma ilave olarak maddi rasyonellik ile formel rasyonellik aras nda bir karR tl k iliRkisi kurar. Maddi
rasyonellik kutsal hukukta büyük oranda etkindir: ahlaki prensipler, siyasetin
gerekleri veya zarurete dayal pragmatik kurallar bu hukuk sisteminde normlar
veya genel prensipler Reklinde geliRtirilip formel rasyonellik niteliUi haiz olduUu
düRünülen bir hukukta soyut prensiplerin mant ksal genellemelerinin sahip
olduUu yeri al r. Nihayet kutsal hukuk sistemleri de bir tür formel rasyonellik
geliRtirebilirler. Bu sistemler s kl kla Rekli bir yarg lama hukuku geliRtirir. Bu
anlam ve iRlevini göz ard etme pahas na eylemin d R formlar na neredeyse
majik bir sayg gösteren hukuksal Rekilciliktir. Modern Avrupa hukukunun niteliUi olan formel rasyonellik ise bundan farkl d r. Bu tür ikinci derecede bir formel rasyonellik, Weber’e göre, mant ksal tutarl l k arz eden bir hukuk sistemi
kurmaya muktedir deUildir. Bu yüzden kutsal hukuklar, hukukun deUiRik alanlar veya hukuk, ahlak ve ritüel aras nda formel ayr mlar geliRtirmezler (örneUin
maddi, usul, ceza, sivil, kamu, özel gibi). RasyonelliUin her iki formu, yani formel ve maddi rasyonellik genellemeler ve sistemleRtirme yoluyla hukuki malzemenin rasyonelleRmesini meydana getirebilir. Genellemenin anlam somut hukuki olaylar n karara baUlanmas nda etkin olan nedenlerin bir veya birden çok
‘prensip’ yani hukuki kurala indirgenmesidir. SistemleRtirme ise analitik olarak
elde edilmiR hukuki kurallar n mant ksal bak mdan aç k, birbiriyle tutarl ve en
az ndan teoride boRluk b rakmayan bir Rekilde entegre edilmesidir. Buna göre
sistemleRtirme meseleci hukukun sunduUu sonuçlar bir hukuk sistemi haline
getiren düRünce formudur.
Weber’in geliRtirdiUi bu kategorilerle yapt U mukayeselere yön veren amil
onun sürekli olarak deUiRik veçheleriyle modern Avrupa rasyonalizminin benzersiz karakterini öne ç karma çabas olmuRtur. Johansen’e göre, Weber’in geliRtirip kulland U kutsal hukuk kategorisi Müslüman hukukunda vahiy, ahlak ve
hukuk aras ndaki iliRkiyi tan mlamaya yard m etmez. Zira bu kategori Weber’in
teorisinde bu tür bir incelemeye matuf olarak geliRtirilmemiRtir.
Bu kategoriyi Mslam tarihi ve Mslam hukuku sistemlerini incelemede tatbik
edilecek bir araç olarak kullanan ve bu Rekilde kavrama yeni bir anlam veren
yirminci yy.’ n önde gelen Mslam Hukuk otoritesi Joseph Schacht olmuRtur.
Schacht, Weber’in model ve kategorilerini inceleyerek bunlar n Mslam hukukunu incelemede etkin bir Rekilde kullan labileceUini savunur. Johansen’e göre,
Schacht’ n yaklaR m 1935 Almanya’s nda hem politik hem de ilmi aç dan önemli ve cesurca bir ad md r. Schacht ‘kutsal hukuk’ kategorisini f kh tahlil etmede
bir baRlang ç noktas olarak kabul eder. Bundan yaklaR k otuz y l sonra
Oxford’da yay mlad U ‘Mslam Hukukuna GiriR’ adl eserinin birinci bölümünün
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cümleleri Ru Rekildedir: ‘Mslam’ n kutsal hukuku her Reyi kuRatan bir dini ödevler
mecmuas , Allah’ n her Müslüman bireyin hayat n tüm veçheleriyle düzenleyen
emirlerinin bütünüdür’. GörüldüUü gibi Schacht f kh tasvir ederken ‘dini ödevler sistemi’ veya Almanca ifadesiyle ‘Pflichtenlehre’ kavram n kullan r ancak
Hurgronje’nin aksine bunu yaparken f kh n bir hukuki normlar sistemi olma
niteliUini yads mak amac nda deUildir.
Schacht, Weber’in rasyonellikle ilgili terminolojisini basitleRtirir ve yaln zca formel (süreç) rasyonellik ve maddi rasyonellik aras nda bir ayr mla yetinir.
Vahyin f kh n ana kaynaU olduUuna ve baz ispat vas talar n n (yemin, kasame
ve li’an gibi) irrasyonel niteliUine at fla f kh n en az ndan yarg lama usulü aç s ndan irrasyonel olduUuna iRaret eder. Ona göre normlar n büyük bir bölümünün tesisi ve muhafazas nda gelenek en büyük rolü oynar. Hukukun etkili bir
Rekilde uyguland U sosyal hayat alanlar n n tespitinde Weber ile ayn düRünceleri paylaRan Schacht yine onun izinden giderek f kh n hukukun farkl alanlar
aras nda bir ayr Rt rmaya gitmediUini savunur. Johansen’e göre daha da RaR rt c
olan ‘Mslam Hukukunun yaln zca Müslümanlara uygulan p gayr- müslimlere
tatbik edilmediUi konusunda da Weber’e kat lmas d r. Yine Schacht, Hurgronje
ve Weber’in f k h ekolleri aras ndaki görüR ayr l klar n n önemsizliUi düRüncesini devam ettirir. Halbuki daha 1910’da Goldziher bu problemle ilgili daha dikkatli bir düRünce geliRtirmiR, ancak Schacht kendisine karR beslediUi hayranl Ua
raUmen fukahan n ihtilaf n deUerlendirme konusunda onun izinden gitmemiRtir.
Schacht, Weber’in f kh bir yarg ç hukuku Reklinde tan mlamas n kabul
eder ve adalet alan nda siyasi otoritenin normatif kararlar yla kutsal hukuk
normlar ars ndaki iliRkiyi daha derinlemesine inceler. Kutsal hukukun vahye
dayand U anlay R n n, en az ndan teoride, normlar tek tipleRtirme ve bireysel
yorum çabalar yla vahiyden yeni normlar ç karman n meRruiyetini yads ma
amac güttüUünün alt n çizer. Weber’e göre içtihat on üçüncü yy. sonu ile on
dördüncü yy. baRlar nda sona ererken, Schacht’ n verdiUi tarih dokuzuncu
yy.d r. F kh n sosyal hayattan uzak bir Rekilde geliRtiUini öne sürmekle birlikte,
tarih boyunca sürekli tarzda yeni normlar ve ak l yürütme Rekilleri geliRtirdiUini
ancak bunlar n uygulamaya girmediUini savunur. Yeni norm ve teorilerin, tek
tipleRtirilmiR kutsal hukuka entegre edilme sürecinin kaynaU n bir taraftan sosyal hayat ve adette, diUer taraftan da bireyler ve hukukçular n normlar n tesisi
sürecine kat lmalar nda görür. Her iki aç klamada da kutsal hukukun normlar yla sosyal pratik aras nda ayr l k konusunda Weber’le ayn düRünceleri paylaR r.
Hurgronje’ye karR aç k bir muhalefet ve Max Weber’in etkisi alt nda Mslam Hukuku’nun temelde ‘sübjektif haklardan’ ibaret olduUunu vurgulayan
Schacht’ n bu görüRü onu terminolojik ve sistematik aç dan, Johansen’e göre,
asla çözemediUi bir ikilemle karR karR ya getirir: EUer Mslam Hukuku temelde
sübjektif haklardan ibaretse nas l olur da ‘her Reyi kuRatan bir dini ödevler bü-
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tünü’ veya ‘deontoloji’ yahut ‘Pflichtenlehre’ Reklinde adland r labilir? Schacht
her ne kadar kendini Hurgronje’nin terminolojisinden kurtaramasa da yeni bir
bak R aç s takdim eder. F k h art k bireylerin kendi hak iddialar ve savunmalar
için kullanabilecekleri, öne sürebilecekleri bir hukuki sistem olarak tahlil edilebilir hale gelmiRtir. F k h bireylerin eylemleri arac l U yla bireysel normlar vücuda getirip üçüncü Rah slara karR bireysel hak iddialar dermeyan edebilecekleri
bir hukuktur ve bu Rekilde sosyal iliRkiler dünyas na girerek soyut bir dini ödev
olmaktan ç kar.
Johansen, daha da önemli olan bir noktan n Schacht’ n kutsal Mslam Hukukunun sahip olduUu rasyonellik Rekilleriyle ilgili tahlillerinde bulunduUunu
ifade eder. Zira Schacht, Mslam Hukukunu temelde rasyonel bir sistem olarak
görür: ‘Mslam Hukuku yaln zca dar bir kapsamda irrasyoneldir’. Süreç aç s ndan
irrasyonel olan onun vahye dayal olmas d r; maddi aç dan irrasyonel olan özel
durumlara ait ahlaki, dini ve siyasi mülahazalara dayal hükümlerdir. Ona göre,
meseleci hukuk geleneUi mant ksal aç dan çok geliRmiR soyut kurallara götürmemiRtir. Ancak ahlaki ve dini kategorilerin hukuki meselelere uygulanmas
f kha maddi bir rasyonellik kazand rm R ve bu da onun insicaml bir hukuk sitemi meydana getirmesine imkan vermiRtir. Schacht’a göre ahlaki ve dini kategoriler dini bir deUer yüklü olmayan hukuk malzemesine Mslam’ n ikinci yy. nda,
yani sekizinci yy.da tatbik edilmiRtir. Hukuki malzeme, Schacht’a göre büyük
oranda a) Mslam öncesi hukuk düRüncesi ve uygulamalar; b) Yahudi, Roma ve
H ristiyan Hukuku; c) ilk dört halife ve Emeviler dönemi idari ve yarg uygulamalar ; d) Emevi ve Abbasi imparatorluklar ndaki bölgesel örf taraf ndan teRekkül ettirilmiRtir. Ona göre ahlaki ve dini kategorilerin bu hukuki malzemeye
tatbiki bir islamlaRt rma süreci olarak tavsif edilebilir. Kuran ve Sünnet bunda
önemli bir rol oynar. Bu ahlaki ve dini kategoriler onlarda kendi normatif referanslar n bulan kad lar taraf ndan hukuka sokulmuRtur. MslamlaRt rma süreci
hukuki malzemenin sistemleRtirme süreciyle paralel yürür. DiUer taraftan sitemleRtirme deUiRik hukuk kurumlar aras ndaki Rekli iliRkiyi belirlemeye hizmet
eder. K yas bu tür bir sistemleRtirmedeki en önemli araçt r: Burada Schacht
sat m söyleRmesine k yas yoluyla akdin farkl türlerinin niteliUini belirleyen akitler hukukuna dikkat çeker. Bu iki süreç Schacht’a göre Mslam fukahas n n en
özgün baRar lar d r ve sonuç olarak islamlaRt rma ve sistemleRtirme iç içe girer:
‘dini ve ahlaki mülahazalar Mslam Hukukunun sistematik yap s n n temel bir
parças d r.’
Johansen’e göre Schacht ahlaki, faydac ve siyasi mülahazalardaki rasyonelliUi bu Rekilde tan mlamakla önemli bir ileri ad m atm Rt r: Art k f k h
Hurgronge’nin modelinde olduUu gibi varl U n Tanr ’n n nüfuz edilemez iradesine borçlu olma d R nda birbirleriyle ortak hiçbir paydalar bulunmayan insicams z hükümler mecmuas deUildir. Weber’in sisteminde daha ziyade az geliRmiR bir kategori olarak kalan ‘maddi rasyonellik’ Schacht’ n tarihsel incelemesinde kabul edilebilir ve tan mlanabilir bir içerik kazan r. Bu sebeple Schacht
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bir ad m daha atarak dini ve ahlaki ödevlerin f k h içerisindeki birbirleriyle ve
hukuki normlarla olan iliRkilerini tan mlayabilir.
Her ne kadar hukuki malzeme islamileRtirilmiR ve sistemleRtirilmiR olsa da
basitçe dini bir ödeve dönüRtürülmemiRtir. Bu problemi daha 1935’de gören
Schacht f kh n hukuki boyutunu tespit etmiR ve aç k ve tereddütsüz bir ifadeyle
Ru iki problemi dile getirmiRtir: F kh n hukuki boyutu dini ve ahlaki boyutlar yla
ve sübjektif haklar dini ödevlerle ne tür bir iliRki içindedir?
DiUer yandan otuzlu ve altm Rl y llar aras nda Schacht kutsal Mslam Hukukunun hukuki, dini ve ahlaki boyutlar ars nda bu ayr m n geliRtirirken modern kara Avrupac hukuku eUitimi alm R baz Arap hukukçular bir hukuki sistem olarak f kh detayl ve derinlemesine incelemelere tabi tutmuRlard r. Bu
hususla ilgili olarak Johansen özellikle iki isme iRaret eder. Bunlardan ilki Avrupa ve Mslam hukuklar nda ‘sübjektif haklar n kaynaklar n ’ (mesadiru’l-hak)
incelediUi birçok karR laRt rmal hukuk incelemelerinin yazar ve Arap ülkelerindeki kanunlaRt rma çal Rmalar nda büyük etkiye sahip Abdurrezzak esSenhûrî, ikincisi ise yetmiRli y llar n baR nda vefat na dek Sorbonne Üniversitesi’nde Mslam Hukuku dersleri veren Chafik Chehata’d r (Oefik Oehhate). Yazara
göre, Chehata’n n ‘Theorie generale d’obligation en droit musulman hanefite’
ve ‘Etude de Droit Musulman’ adl eserleri, meseleci f k h metinlerinden modern milli hukukun kanunlaRt rmas nda tatbik edilebilecek derecede soyut ve
genel bir Rekle tercüme edilebilecek hukuki ak l yürütme prensiplerini ç karma
amac na matuf incelemeler için paradigmatik bir yere sahiptir. Ancak Johansen
bu çabalar takdir etmekle birlikte bunun içerdiUi bir probleme de parmak basar: tüm bu f kh hukuka geri döndürme çabalar nda aktörler hukuki metinlere
müracaat eden bir hukukçu gibi davranmaktad r. Ona göre kutsal hukukun
modern yasama organlar taraf ndan teRri k l nan bir kanun haline dönüRtürülmesi onun temel yap lar n deUiRtirmekte ve f kh n önemli boyutlar ndan bir
bölümünü feda etmektedir. Johansen’e göre kanunlaRt rma dönemi Arap araRt rmac lar n n f kh n bat l hukuk anlay R na girmeyen boyutlar n kendi hukuki
tart Rma alanlar ndan kald r p atmalar esasen Schacht’ n Mslam Hukukunu ele
al R tarz ndan farkl deUildir.
Schacht’ n ve Chehata’n n analizleri f kh n hukuki karakterini bat l hukuk modelini esas alarak belirlemeye çal R r ve f kh n diUer bölümlerinin ne
gerekçeyle inceleme d R nda tutulduUunu veya bunlar n f k h sistemi içerisindeki
iRlevini yeterince izah edemez. Chehata, klasik f k h ulemas n n ibadatmuamelat ayr m üzerinde srarla durarak münhas ran an lan bu ikinci bölümün
hukuk alan na ait olduUunu, diUer bir ifadeyle ve isabetli bir Rekilde, f kh n
normatif sistemin fakl alanlar aras nda Rekli ayr mlar yapt U n ifade eder. Bununla birlikte Johansen Chehata’n n Mslam Hukukunun, yaln zca teokratik bir
devlet içerisinde iRlev görmesi sebebiyle Müslüman nitelemesini alan, özünde
‘Roma hukuku kadar pozitif bir hukuk sistemi’ iddias n kabul edilebilir bulmaz.
Chehata’ya göre evlenme, boRanma ve miras d R nda f k h ‘kutsal metinlere he-
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men hiçbir Rey borçlu deUildir’; f k h ‘yaln zca baz kutsal metinlere at fta bulunduUu’ ölçüde bir Müslüman hukukudur ve geri kalan bölümünde hiçbir Rekilde bir dini hukuk oluRturmaz. Hukukun gerçek kaynaklar ne Kur’an ne de
Sünnettir, aksine hukuk gücünü kazanan sadece hukukçular n doktrinidir. Sonuç olarak Chehata Mslam Hukukunun ‘kelimenin Roma hukukunda ifade ettiUi
anlamda laik bir hukuk bir jus civile’ olduUunu savunur. Bu durumda dini hükümler ve ahlaki normlar, hukuk miras n kanunlaRt r lm R modern bir hukuk
sitemine dönüRtürebilecek genel prensipler haline getirmek üzere f kh n hukuki
hükümlerinden ayr lmal d r. Chehata bu noktada klasik f kh n ahlaki ve hukuki
normlar net bir Rekilde birbirinden ay rd U na, birincinin bireyin vicdan na hitap edip ikincisinin mahkemeler taraf ndan uyguland U na at fta bulunur.
Johansen bu ayr m n ahlaki, dini ve politik buyruklar karR s nda salt bir hukuk
alan n savunmalar konusunda fukahaya yard mc olduUu hususunda
Chehata’n n deUerlendirmelerini doUru bulmakla birlikte bu ayr m n yaln zca
bu iRlevi icra ettiUini düRünmemektedir.
Johansen an lan bu iki yaklaR m yirminci yy.’da f kh n hukuki boyutuna
ciddiyetle eUilen iki önemli ilmi gelenek olarak nitelendirir ve son yirmi beR
y lda gerçekleRtirilen tarihi araRt rmalar f kh n on dokuzuncu yy.’a kadar Müslüman dünyan n yarg sistemleri için normatif bir kaynak teRkil ettiUi gerçeUini
hesaba katmadan anlaR lamayacaU n aç kça teyit ettiUine iRaret eder. Schacht ve
kanunlaRt rma dönemi Arap hukukçular n oluRturduUu her iki gelenek de hukuki normlardan ayr Rt r lm R ahlaki normlar n varl U n n alt n çizmekte ve bilinçli bir Rekilde f kh n ibadet boyutunu ihmal etmektedirler. Schacht f kh bir
seküler hukuk Reklinde tan mlamaya giriRmez. Hukuki malzemenin dini ödevler
ve ahlaki kategorilerden temyiz edilmesi sürecini belirlemede f kh n farkl boyutlar n n birbirleriyle olan münasebetlerini izah etmeye matuf oldukça karmaR k bir model geliRtirir. Johansen’e göre Schacht’ n bu modeli, bu normlar sisteminin müminin iç ve d R alemine yönelik çok katmanl iliRkilerini esas alarak
deontoloji kavram n yeniden gündeme getirmek isteyen postmodern yaklaR mlara üstün bir modeldir. Çünkü, bu Rekilde basit bir normlar sistemi anlay R na
dönüR, klasik fukahan n hukukun farkl tip ve alanlar aras nda Rekli ay r mlar
tesis etme yönündeki sistematik çabalar n dikkate almamaktad r. Oysa sosyal
hayat n normatif boyutunun fukaha taraf ndan kontrol edildiUi toplumlar farkl
alanlar birbirinden yüksek düzeyde ayr Rt r lm R, girift toplumlard r ve dolay s yla da onlar bu ayr Rma ve giriftliUe uygun normlar sistemine ihtiyaç duymuRlard r. F kh tahlil etmeye yönelik her türlü giriRim farkl norm türleri ve hukukun farkl alanlar n birbirinden temyiz etmeye yönelik bu çabay dikkate almak
durumundad r. Bugün araRt rmac lar n bu tür bir ayr Rt rmay gerçekleRtirebiliyor olmas , yazara göre, büyük oranda Schacht ve kanunlaRt rma dönemi Arap
hukukçular n n çal Rmalar n n bir sonucudur.
Bununla birlikte Johansen Schacht’ kendi geliRtirmiR olduUu modelden
gerekli sonuçlar ç karamam R ve araRt rmalar n bizzat kendi yaklaR m n n orta-
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ya koyduUu problemleri cevapland racak normlara yöneltmemiR olmas sebebiyle eleRtirir. DiUer taraftan Schacht’ n tek tek f k h okullar n n kendi normatif
sistemleri içindeki ve farkl okullar n doktrinleri aras ndaki görüR ayr l klar n n
boyutuna hak ettiUi deUeri vermediUini belirten Johansen bunun aç kça görülebileceUini düRündüUü üç sahay Ru Rekilde özetler:
Bunlar n ilki ispat hukuku ve yarg usulü alan yla ilgilidir. Hanefi f kh nda,
ki Schacht’ n Introduction eserinin konusunu teRkil eder, ispat hukuku ve yarg
usulü hukuku, konusu bedeni bir ceza veya ölüm cezas olan davalarla tüm davalar birbirinden ay r r. Dolay s yla Mslam Hukukunun ceza hukuku ile medeni
hukuku birbirinden ay rmad U n söylemek doUru deUildir. Yine ibadet konular nda uygulanan ispat hukuku muamelata tatbik edilenden net bir Rekilde ve
formel olarak ayr lm Rt r. Schacht bu ayr mlar n hukuki sonuçlar n tahlil etmez.
Ancak yazara göre onun düRünce mant U n n kendisini bu ayr mlar sistematik
bir Rekilde incelemeye sevk etmesi beklenirdi.
Mkinci olarak, Schacht’ n hukuki malzeme ile islamlaRt rma ve sistemleRtirme aras ndaki iliRkiyi aç klamaya matuf modeli net bir Rekilde Ru soruyu akla
getirmektedir: Mnsan fiillerini ahlaki aç dan deUerlendiren kriter ile hukuki olan
geçerlilik kriteri aras ndaki iliRki hukukun farkl sahalar nda birbirinden ne
kadar farkl laR r? Schacht RaR rt c bir Rekilde bu soruyu sormaz. Zira bu soruyu
sormuR olsayd fukahan n ikrah alt nda yap lan beyanlar , beyan n yap ld U hukuk sahas na göre bir ay r ma tabi tuttuUunu görecekti. DiUer tüm sahalarda
kas t ve r zan n olmamas Rahs n beyanlar n n geçerliUini ortadan kald r rken,
ikrah alt nda gerçekleRtirilen beyan kiRinin aileye ithali veya ihrac yla ilgili olduUu durumda geçerlik kazan r. Benzer Rekilde, evlilik baU yla ilgili olarak
(ismetu’n-nikah) mülkiyetin konusu, yani Rahs n kar s yla cinsel iliRkide bulunma hakk tamamen caiz ve haram Reklindeki ahlaki s n flama alt na girer: evlenilmesi haram olan bir kad nla yap lan bir evlenme akdi bat ld r, halbuki malik
taraf ndan kullan m haram olan bir maddenin veya kölenin mülk edinilmesi
mülkiyeti geçersiz k lmaz. Bir Rah s belirli bir mal haks z bir Rekilde tasarrufu
alt na al rsa (gasp), bu eRya unun için haram bir mülkiyet oluRturur. Ancak Rahs n bu mal fasit bir akitle satmas belirli Rartlar alt nda geçerli hukuki neticeler
doUurabilir.
Hukuk, mülkiyeti hukukun farkl alanlar nda aç k bir Rekilde ahlaki ve dini aç dan farkl deUerlendirir. Johansen’e göre Schacht bu ayr mlar n hukuki
sonuçlar n inceleme yoluna gitmiR olsayd , onun f k hta hukuki alanlar n birbirinden ayr Rt r lmad U Reklindeki yarg s Rüphesiz daha az genelleyici olurdu.
Üçüncü ve Johansen’e göre en önemlisi, Schacht’ n f k h okullar aras ndaki doktrinel farkl l klar n boyut ve sonuçlar na hak ettiUi önemi vermemesidir. Bu noktada Schacht, prensipler üzerinde ihtilaf n, modern politik ve dini
kültürün bat ya münhas r bir formu olduUu doUrultusundaki bat l geleneUin o
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derece içindedir ki bunun bat d R bir kutsal hukuk veya deontolojide mevcudiyetini tasavvur edemez.
Schacht asl nda ihtilaf n f k h içindeki iRleyiRinin fark nda olmakla birlikte
onu yeterince önemsemez. Ona göre ‘bu okullar aras ndaki farkl l klar esas
olarak k smen deUiRik bölgeler aras ndaki iletiRim zorluklar gibi jeografik etkenler ve sosyal Rartlar k smen de adet hukuku ve uygulamadaki farkl l klara
göre Rekillenmekte, fakat prensip ve usul üzerinde dikkate deUer hiçbir ihtilafa
dayanmamaktad r’. Bu yönüyle de Schacht, Hurgronje ve Weber’in izinden
gitmeye devam eder.
Halbuki yazara göre Goldzieher f k htaki ihtilaf n deUerlendirilmesi konusunda daha dikkatli davran r ve bunun önemini vurgular. Ancak bu ihtilaflar n alt nda yatan prensiplerin kazuistik bir yolla yeniden inRas na isteksiz olan
ilim dünyas onun bu deUerlendirmelerini tamamen unutmuRtur. Bu konudaki
yenilik Mngiliz hukuk tarihçisi Noel J.Coulson taraf ndan gelmiRtir. 1964 y l nda
aile hukuku ve evlilikle ilgili dokrinel görüR ayr l klar n n bir listesini haz rlayan
Coulson Ru sonuca ulaR r: DeUiRik okullar ars ndaki farkl l klar n boyutu
hakettiUi derecede önemsenmemiRtir. Chehata da ayn hususu teyit eder: ‘Her
okulun kendine özel bir tarihi vard r ve bu deUiRik Mslam ülkelerinde yay lmas
temelinde geliRmiRtir. Vak a önümüzde her biri kendine özgü teknik ve dehaya
sahip pek çok Müslüman hukuklar bulmaktay z’. Johansen ayn iddiay destekler mahiyette f k h okullar aras ndaki temel sosyal ve politik anlay Rlardaki Ru
ihtilaf konular n ekler: Malikiler ve Hanefiler Müslüman idarenin hakimiyeti
alt na giren bir gayr- müslimin bu idarenin tebaas olacaU n kabul eder. Oafii ve
Hanbeliler ise bu statüyü sadece yaz l vahye sahip tektanr l din müntesipleri
için kabul ederler. Fethedilen bir bölgenin monoteist ehl-i kitap olmayan halk
için bu bir detay mesele olarak görülemez. Zira geri kalan ihtimal ya Mslam’
kabul etme veya ölümdür. Yine Hanefiler topraUa baUl bir hukuk anlay R geliRtirirler ki buna göre bedeni cezalar ancak Müslüman idarenin fiili siyasi kontrolü alt nda iRlenen cezalar için uygulanabilir. DiUer hiçbir okul bu görüRü kabul
etmez. Yine ayn sebepten dolay Müslüman siyasi otorite alt nda tebaa olarak
yaRayan her Rah s dini mensubiyetleri dikkate al nmaks z n katil ve yaralamaya
karR ayn hukuki korumadan yararlan rlar. DiUer hiçbir okul bu düRünceyi kabul etmez. Hanefi mezhebine göre mülkiyet haklar Müslüman idare taraf ndan
etkin bir Rekilde kontrol edilen toprak üzerinde veya Rah slar aras nda hukuki
geçerliUi haizdir. Gayrimüslim iRgalcilerin bir Müslüman n taR nmaz mal n gasp
edip onu Gayrimüslim hükümet idaresi alt ndaki bir topraUa götürmeleri durumunda eski mülkiyet haklar , yani Müslüman idare taraf ndan tan nan topraUa
baUl güvence sona erer. DiUer okullar bu düRünceye kat lmaz. Son olarak ev
veya aile gibi dayan Rma gruplar otonomisi anlay R da f k h okullar aras nda
farkl l k arz eder: Hanefiler mülkiyet anlaRmazl klar n kendi aralar nda çözen
ve birbirlerine karR h rs zl k sebebiyle cezaland r lmayan ev veya aile gruplar n
geniR tutarken Malikiler bunu ciddi biçimde daralt rlar. Bu farkl l klar f k h
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okullar aras nda temel anlay Rlardaki ihtilaf aç kça gösterir: F kh n hukuki
normlar n n evrensel veya toprakla s n rl geçerliUi, siyasi hakimiyetin iRlev ve
s n rlar , sosyal düzenin garantörleri olma s fat yla devlet ve dayan Rma gruplar na ev ve aile içerisinde atfedilen önem gibi. Johansen’e göre bunlar önemsiz
görülemez görüR ayr l klar d r.
Chehata gibi Schacht da hukuk ve ahlaki normlar, yani zahir ve bat n aras ndaki ayr ma dikkat çeker. MRaret ettikleri bu ayr m belirli insan eylemlerini
ahlaki, dini ve hukuki yönüyle deUerlendirme ölçüleri içeren on birinci yy. f k h
eserlerinde nihai bir Rekilde geliRtirilmiRtir. Bu üçlü deUerlendirme formunun
ortaya ç k R üzerinde Rimdiye dek hiçbir tarihi araRt rma yap lmam Rt r.
Schacht, deUiRik vesilelerle bunun f kh n hukuki malzemesinin islamlaRt r lmas
ve sistemleRtirilmesi sürecindeki önemine dikkat çekmiRtir. Hukuki eylemlerin
en eski s n flamas Kur’an’da bulunan helal ve haram s n flamas d r. Bunlar n
eylemlere tatbiki Gräf’e göre yedinci yy.’ n son üçüncü bölümü içerisindedir.
Van Ess’e göre, onuncu yy.’ n ilk yar s nda Kûfe’de kelamc lar helal, haram ve
mubah eylemleri birbirinden ay r r. Tam geliRmiR bir ahlaki deUerlendirme cetveli hukuki önemi olan beR ahlaki kategoriyi içerir. Müstehap ve mekruh müminin vicdan na seslenir ve bir emir veya yasaklama içermez, salt ahlaki mülahazalar ve deUerlendirmeler ifade eder. Kad bunlar kullanmak durumunda
deUildir. Schacht’a göre bu cetvel varl U n stoa etiUinin Mslam üzerindeki etkisine borçludur. Yine ona göre bu cetvel henüz, yani dokuzuncu yy.’ n ikinci yar s n n baRlar nda, Oafii ve talebesi taraf ndan bilinmemektedir. Johansen’e göre
bu muhtemelen dokuzuncu yy.’ n ikinci yar s nda veya onuncu yy.’da meydana
getirilmiRtir. Üçüncü bir deUerlendirme cetveli tamamen hukukidir: Eylemin
geçerli (sahih) veya geçersizliUini ifade eder. Hanefi f kh nda bir eylem geçerli
(sahih) olabilir ki tüm hukuki sonuçlar n doUuracaU anlam na gelir. Veya iptal
edilebilir (fasit) olabilir ki içinde önemli bozukluklar olduUu, normalde hukuki
sonuçlar n doUurmayacaU ancak baz Rartlar alt nda birtak m sonuçlar doUuracaU anlam na gelir. Nihayet bir eylem geçersiz (bat l) olabilir. Bu üç deUerlendirme cetveli birbirine hamledilemez ve aç kt r ki fukaha bunlar kullanarak
hukuki ve ahlaki normlar birbirinden ay r rlar. Hukuki deUerlendirmenin mevzuu olan zahir ile dini deUerlendirmenin mevzuu olan bat n aras ndaki z tl U n
önemi bu farkl l U n boyutlar n daha da geniRletir. An lan z tl k hukukun tüm
alanlar na nüfuz eder, ancak ispat hukuku ve yarg usulünde özellikle etkin bir
niteliUi haizdir. Yarg için ulaR labilir olan bu zahiri, görülebilir gerçeklik ve
hukuki normlar ile yaln zca dini ve ahlaki normlara aç k bat ni, görülemeyen
gerçeklik f kh n gayr-i müslimlere tatbiki konusunda bir problem teRkil eder.
Burada Ru soru akla gelmektedir: Eylemlerle ilgili ahlaki deUerlendirmeler gayri müslimler için de geçerli midir? Mslam ülkesi içerisinde, ibadetlerle ilgili olanlar d R ndaki tüm hukuki normlar Müslüman idarenin tüm tebaas için geçerlidir. DiUer taraftan ahlaki deUerlendirmelerin f k hta daima dini bir rengi vard r
ve Tanr ’yla insan aras ndaki iliRkiye ait olduUu düRünülür. Buna baUl olarak
ahlaki normlar n gayr- müslimlere de hitap edip etmeyeceUi sorusunu cevap-
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land rmadan önce bu konuda daha fazla araRt rma yap lmas gerektiUini ifade
eden Johansen, Hanefiler d R ndakiler için cevab n olumsuz olacaU n düRünme
eUilimindedir. Ona göre gayr-i müslimlerin dürüst ve tanr dan korkan (adalet)
vasf na sahip olabileceklerini reddetmeyen ve bu sebeple yarg önünde kendi
aralar ndaki Rahitliklerini kabul eden Hanefilerle ilgili olarak problem daha
karmaR kt r.
Johansen giriR yaz s n Ru deUerlendirmelerle bitirir:
Klasik f k h bir teoloji deUildi; ahlaki ve dini normlara vurgu yapan, bunlarla hukuki normlar aras n sistematik bir Rekilde ay ran bir ‘kutsal hukuktu’.
Kodifiye edilmiR ve yasama yoluyla kanun haline getirilmiR bir hukuka dönüRtürülmesi f kh n ahlaki ve ibadet boyutunu ortadan kald r r ve onu bireylerin ahlaki sorumluluUu ve dini duygular n ilgilendiren normlar n yer almad U bir
devlet hukuku haline sokar. Klasik f k h hukuki ak l yürütmeyi ahlaki ve dini
normatif düRünceden ay r r.
)
ler:

Yazar kitab oluRturan 16 adet makalenin ortak paydas n Ru Rekilde özet-

Bu kitab n odaU n oluRturan makaleler Hanefi fukahas n n hukuki alanla
dini ve ahlaki olanlar aras ndaki s n rlar belirleme giriRimini takip etmeye ve bu
çaban n Rehir hayat ve Müslüman Rehirlerin tarihi geliRimiyle iliRkili olduUunu
göstermeye çal R r. Makaleler tarih s ras na göre deUil aksine fukahan n hukuki
normlar n sosyal ve siyasi hayata uyarlamas n meRrulaRt rmak amac yla dini ve
ahlaki ideal ile hukuki norm aras ndaki farkl l U bilinçli bir Rekilde nas l kulland klar n vurgulamak amac yla farkl bir Rekilde s ralanm Rt r. Hukuka uygun
eylemlerle ahlaki ve dini ideal aras ndaki mesafe böylece hukuki düRüncenin
onaylanm R bir bölümünü teRkil eder. Burada bir araya toplanan metinlerin
büyük bir bölümü Mslam hukukunun klasik döneminin meselelerini ele al r. Bu
dönem dokuzuncu yy.’dan on ikinci yy.’a kadar uzanan bir zaman dilimidir ve
odak noktas dini ve ahlaki ideal ile hukuki norm aras ndaki gerilimdir.
Yazar kitapta yer alan makalelerini dört bölüme ay r r ve her bölümle ilgili k sa özetler verir. Biz de yazar n verdiUi bu özetleri yer yer biraz geniRleterek vermeye çal Rt k. Yazar n VIII bölümde yer alan makalesinin özetini ‘Mslam
Hukukunda Arazi Vergisi ve Mcare’ adl eserinin büyük oranda özeti olmas
sebebiyle uzun tuttuk. Son olarak Yazar n Contingency’de yer almayan ulaRabildiUimiz iki makalesinin k sa özetlerini de bu tan t m yaz s na ekledik.
6=
Yazar bu bölüm alt nda dört makalesini bir araya getirir:
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1-“Her Reyi kuRatan Rehir ve onun camileri: el-m sru’l-câmi)”
Onuncu yy.’da Rehirlerle k rsal aras ndaki iliRki ve buna baUl olarak Rehir
kavram deUiRmiRtir. Oehir siyasi kontrol alt ndaki bir tek merkezli dini topluluktan s kl kla özel patronaj alt nda bulunan pek çok önemli dini kurumlara sahip
çok merkezli bir kentsel yap ya dönüRmüRtür. Hukuk doktrini de bu deUiRime
ayak uydurmuRtur. Müslüman veya OrtadoUu Rehir ve k r yla ile ilgili
islamiyatç larla arkeolog, jeografi uzmanlar ve tarihçiler aras ndaki tart Rmalar n dört noktada odakland U n ifade eden yazar bunlar Ru dört soru halinde
özetler: a) baz islamiyatç lar n yapt U gibi Rehir ile çevresi aras nda kesin bir
ayr m yap labilir mi; b) sosyal ve mesleki organizasyonun k rda bulunmayan
tipik kentsel formlar var m d r; c) OrtadoUu Rehirlerinin Mslami bir niteliUinden
söz edilebilir mi; d) Cuma mescidi OrtadoUu ve Mslam Rehirlerinin temel bir
özelliUi midir?
An lan iki grup farkl metotlara sahip olmakla birlikte Ru iki hususta ittifak halindedirler. Onlara göre Mslam Hukuku Rehir ile k r aras nda bir ayr m
yapmaz. Yine her iki grup da (yazara göre) Mslam Hukukunun bir Rehir tan m na sahip olmad U konusunda muhtemelen hemfikirdir. Hanefi hukuk eserlerini
kullanarak an lan iki kanaatin de hatal olduUunu ispat etmeye çal Ran yazara
göre bu iki aç dan anlaml d r. Birincisi, böyle bir inceleme Mslam Hukukunun
daha iyi anlaR lmas na ve deUiRim içindeki sosyal gerçekliUi ne Rekilde yans tt U n anlamaya katk da bulunur, diUer yandan da Mslam hukukçular n n bat l araRt rmac lar n dikkatinden kaçan bir Rekilde Rehir ve Rehrin etraf yla ilgili kavramlar geliRtirdiklerini gösterir. Mslam Hukukunun vergilendirme, ceza hukuku ve
cuma namaz ile ilgili olarak Rehir ve k r aras nda ay r m yapt U na dikkat çeken
yazar makalesinde bunlardan cuma namaz n ele al r ve kavramla ilgili sorunlar , bunlar n Rehir, havali ve k r aras ndaki iliRkilerin anlaR lmas ndaki önemi
üzerinde yoUunlaR r.
2-“Camilerin hizmetlileri”
On sekizinci yy. Cezayir arRiv belgeleri Frans z iRgalinden önceki dönemde Rehir erkek nüfusunun önemli bir bölümünün (4-6%) dolgun ücret karR l U
mescitlerde istihdam edildiUini göstermektedir. Buradan hareketle yazar, f k h
eserlerinin konuyla ilgili incelenmeye tabi tutulmas neticesinde profesyonel
mescit hizmetlileri s n f n n ç k R na paralel olarak on ikinci yy.’dan itibaren
f k h normlar n n bu geliRmeye uyarland U sonucuna ulaR r. Buna göre yeni
Rartlar “taat amelleri için para kabul edilemez” Reklindeki din temelli ahlaki
idealin terk edilmesi için hukuki bir gerekçe teRkil etmiRtir.
3-“Emval- zahire ve emval- batine: Hanefi mezhebinin vergi sisteminde
görüldüUü üzere Rehir ve k rsal”
Yazar bu makale de birincisinde ele al nan konuyu baRka bir aç dan deUerlendirir. Hanefi hukukunun k r sakinlerine nazaran Rehirlilere daha imtiyazl
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bir konum saUlad U n düRünür. Hanefi mezhebinin Rehir halk ve hayvanc l kla
geçinen göçebe kabilelere k r sakinlerinden farkl vergi hak ve yükümlülükleri
getirmektedir; mülkiyetin Rehir, göçebe ve tar msal çeRitlerine yönelik farkl
düzenlemelerin bir sonucu olarak Rehir, k r sakinleri ve göçebelerden aç k bir
Rekilde ayr lm R bir vergi birimi olarak ortaya ç kmaktad r.
4-“Müslüman hukukçular n gözüyle kentsel yap lar: 19. yy. baRlar nda
Oam örneUi”
Yazar, Rehir çevresinin farkl bölümlerinin farkl hukuki ve ritüel konuma
sahip olmas dolay s yla, ibadetleri konu alan metinlerin Rehirlerin mekansal
örgüsündeki deUiRimlerin izlenmesi için tarihi kaynaklar olarak kullan labileceUini savunur ve bu makaleyle bunu örneklemeye çal R r.
6

.

Yazar bu bölüm baRl U alt na yerleRtirdiUi ‘Mslam Hanefi Hukukunda hukuk kural n n kaynaklar esas nda mahalli ve umumi örf’ adl makalesinde örfün
Mslam hukuk geleneUindeki konumunu örneklerle incelemeye çal R r. Mslam Hukuku, f k h, dini otorite temelleri üzerine kuruludur ve skolastik ak l yürütme
metotlar kullan r. Mslam Hukuku devaml surette diUer kaynaklardan türetilen
malzeme ve normlar , normlar n meRruiyetini tesis eden ana kaynak olarak
kalmak ve onlar kendi metot ve kategorilerine tabi k lmak Rart yla kendi bünyesine entegre etmiRtir. Sosyal hayattaki özel durumlar n normatif boyutu hukukun belirli sosyal gerçeklere uyarlanmas için gerekli bir form alarak kabul
edilir. Bu s kl kla fetvalarda ve hukuk eserlerinde görülür. Bunlar teorik sorunlara sebep olmaz. Ancak, yaln zca Kuran, Peygamber’in uygulamas , uleman n
icma ve k yas üzerine temellendirilmek isteyen, diUer taraftan da umumi sosyal
uygulamay , evrensel geçerliUe sahip hukuki normlar n kaynaU olarak kabul
eden bir hukuk biraz RaR rt c bir görüntü verebilir. Yazara göre sosyal ve ekonomik Rartlar n hukuk üzerinde icra ettiUi tesirin anlaR labilmesi için normlar n
deUiRimi tarihsel süreç içerisinde analiz edilmeli, f kh n getirdiUi farkl çözümler
siyasi, ekonomik ve sosyal tarihle baUlant l olarak tahlil edilmelidir.
6

.

Yazar n deUiRik makalelerinde üzerinde s kl kla durduUu konulardan biri
olan Mslam F kh nda hukuk-ahlak iliRkisi Mslam Hukukunda ahlak ve hukuki
hüküm’ adl makaleyle ele al n r. Yazar bu makalesinde farkl hukuk sahalar ndan örneklerle, Hanefi hukukçular n nas l bir ak l yürütme ve terminoloji kullanarak yarg sal aç dan baUlay c normlar, ahlak ve din aras nda ayr m yapt klar n
göstermeye çal R r.
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‘Hanefi hukukunda seküler ve dini ögeler; Mdari otoritenin mutlak niteliUinin iRlev ve s n rlar ’. F kha göre mülkiyet hususunda kiRinin dini mensubiyeti
herhangi bir rol oynamaz. Bu aç dan mülkiyet haklar Rah slar aras nda kutsal
hukukun diUer alanlar nda görülmeyen bir eRitliUi tesis eder ve Mslam toplumlar nda farkl rk, din, dil ve kültürler aras nda toplumsal entegrasyonun unsurlar ndan birini oluRturur.
60 /
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‘Vahiy ve despotizm aras nda: Müslüman hukukçulara göre gayrmüslimlerin hukuku’; ‘Hanefi hukukunda ismet kavram ’; ‘Sünni Mslam’da devlet, hukuk ve din. Müslümanlar dinen tarafs z bir devleti kabul edebilirler mi?’
baRl kl üç makale yer al r.
Çok dinli ve çok kültürlü OrtadoUu toplumlar nda siyasi otorite toplumsal
entegrasyonun en önemli unsuru konumunu elde eder. Dini gruplar birbirinden ay ran kültürel s n rlar aRmak suretiyle ayn siyasi otorite alt nda yaRayan
bireylerin oluRturduUu yap lar tan mlar ve korur. Siyasi otoritenin toplum üzerindeki entegre edici iRlevinden hareketle Hanefiler ülke esas na baUl bir hukuk anlay R geliRtirirler. ÖrneUin Mslam ülkesinde yaRayan bir gayr-i müslim
daru’l-harbde yaRayan bir Müslümana nazaran hukuk taraf ndan daha ayr cal kl
bir konuma sahiptir.
Özellikle Almanya’da yaRayan Müslümanlar n bir dini az nl k olarak kabul edilip edilemeyeceUi tart Rmalar yla ilgili olarak kaleme ald U üçüncü yaz da
Johansen Mslam’da din, devlet ve hukuk münasebetleri ve bunun modern dönemde Mslam ülkelerinde ve özellikle Avrupa’da yaRayan Müslümanlar için ne
anlama geldiUini irdeler. Mslam Hukukunu ciddi bir Rekilde onaylamamakla
birlikte prensip itibariyle bir ‘diaspora islam anlay R geliRtirmeye müsait hükümler içerdiUine at fla bat da yaRayan Müslümanlar n bu Rekilde kendilerini
geleneUe eklemlendirebilecekleri teklifinde bulunur. Genel olarak din ve buna
paralel olarak Müslümanlar n din ve dini hukuklar n n da geliRmeci bir karaktere sahip olduUunu düRünen yazar Avrupa’da yaRayan Müslümanlara ve Mslam’a
kendini yeni Ratlara ve bat l topluma göre yeniden tan mlayabilmesi için gerekli
yaRama alan n n tan nmas gerektiUini vurgular.
6
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“Hanefi Ceza Hukukunda mülkiyet, aile ve otorite”
Hanefi hukuk Rerhlerinde özel haklar n kamunun talepleriyle olan iliRkisi’
adl makalesinde yazar Hanefi mezhebinin öldürme ve yaralama suçlar yla ilgili
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olarak gayr- müslimlere Müslümanlarla eRit haklar öngörmesini ve bu düRüncenin arkas nda yatan hukuk düRüncesini detayl bir Rekilde inceler. ‘Allah haklar ’ ve ‘Kul haklar ’ ayr m n n ahlak-hukuk ayr m ndaki rolüne dikkat çeken
yazar tazir cezalar n n ceza hukuku sistemi içerisindeki yerini ele al r.
6+
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Bu bölümde, “Ukubatta yarg usulüne dair” ve “Delil olarak hüküm: Mslam Hanefi hukukunda hukuki delil ve dini gerçek” adl iki makalesi yer al r.
Mspat ve yarg usulü hukuku, konusu bedeni ceza veya ölüm cezas olan
davalar diUer hukuki davalardan aç k bir Rekilde ay r r. Yine usul hukuku, bat n
ile zahir aras nda z tl U kullanarak ahlak ve hukuk aras nda net bir ay r m yapar. Mslam F kh yla ilgili, hukuk ve din alanlar n n veya hukukun farkl alanlar n n birbirinden ayr lmad U Reklindeki genel yarg lar bu ve benzeri ayr nt lar
dikkate almazlar.
6
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“Hukuk literatürü ve deUiRim problemi: Arazi kiras örneUi”
Mslam Hukuk bilginleri taraf ndan ileri sürülen içtihat kap s n n kapand U
düRüncesini takiple modern dönem Mslam Hukuku Tarihi araRt rmac lar da
onuncu yy.’da Mslam Hukukunun geliRimini tamamlay p takip eden dönemlerde
fakihlerin art k kendi normatif doktrinlerini f kh n ana kaynaklar ndan ç karma
iRini terk ettikleri görüRünü benimsemiRlerdir. Ancak son y llarda özellikler
Rudolf Peters ve daha sonra Wael b. Hallaq’ n yay nlar bu kanaatin hatal olduUunu ortaya koymuRtur. Peters Mslam Tarihi boyuncu kesintisiz bir Rekilde
baz önde gelen uleman n içtihat iddias nda bulunduklar n , Hallaq da ‘içtihat
kap s n n kapand U ’ kliResinin sonralar icat edilmiR ve önde gelen Mslam hukukçular taraf ndan hiçbir zaman kabul edilmemiR olduUunu göstermiRtir. Ancak
Johansen’e göre her iki yazar da çal Rmalar nda bu tür içtihat taraftarl U n n
Mslam Hukuk sisteminin hukuki normlar n n deUiRiminde ne denli etkin olduklar n , içtihat tart Rmas n n hukuki uygulama alan ndaki önemini göstermezler.
Johansen göre, içtihat tart Rmalar na odaklanmaktansa, Mslam Hukuku
içersindeki deUiRimin mekanizmas n , hukukçular n geliRtirmiR olduklar önemli
hukuki hükümlerdeki deUiRmeyi tahlil ederek yorumlamak gerekir. Ona göre
Mçtihat tart Rmas onuncu yy.’dan on dokuzuncu yy.’a kadar uzanan dönemde
Mslam Hukuk sistemlerinde meydana gelen deUiRime nazaran oldukça marjinal
kalm Rt r. Mslam Hukukunda deUiRim eski çözümlerin köklü bir Rekilde silinip
yenileriyle deUiRtirilmesi deUildir: Aksine deUiRim ayn ve tek bir problemle ilgili
olarak deUiRik çözümlerin yan yana konulmas d r. Hukukçular Mslam Hukukunun öUretimi söz konusu olduUunda ilk dönem geleneUini muhafaza etmiRlerdir
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ve bu Rekilde mutun edebiyat n oluRturmuRlard r. DiUer taraftan hukukçular
yeni doktrinlerin hukuki uygulamaya giriRini meRrulaRt rm R ve bu yeni doktrinleri Rerh ve fetva literatüründe iRlemiRlerdir. Dolay s yla sistem içerisinde hukuk
literatürünün farkl türlerine farkl iRlevler yüklenmiRtir.
Johansen’e göre mutun tarz ndaki eserlerin Mslam Hukukunu temsil ettiUi
kanaatinden dolay Mslam f k h geleneUinde genel kabul gören deUiRim, araRt rmac lar n dikkatlerinden kaçm Rt r. Mslam Hukukunun tarih boyunca yaln zca
öUretilen deUil ayn zamanda uygulanan bir hukuk olduUu kabul edildiUinde
metin ve usul tarz eserler d R ndaki Rerh literatürü ayr bir anlam ve önem kazan r. Zira tatbik edilen bir hukuk sistemi için mutun taz ndaki eserler önemli
olmakla birlikte asla yeterli deUildir.
Oerhler metinleri, Rarihlerin yaRad U dönemdeki sosyo-ekomonik Rartlar
alt nda aç klar ve belirli bir ekolün geleneUinin tektip olmak Röyle dursun, bir
arada bulunan pek çok hukuki görüRten oluRtuUunu gösterirler.
Fetva ise f k h literatüründeki üçüncü basamaU gösterir. Mezhep içerisinde bulunan farkl görüRlerden birini seçip onaylayan fetva bu yolla Rerhlerde
görüldüUü Rekliyle hukuk geleneUindeki karmaR kl U azalt r. Müftünün belirli
bir görüRü tercihi, daha önce bu yönde yap lan tercihlerin s ralanmas yla meRruiyet bulmakla birlikte, gücünü bizzat müftünün kendisinden alan fetvalar da
bulunmaktad r. Her iki fetva türü usul ve mutun türlerinde tespit edilmiR olan
ak l yürütme yollar n kullan r.
Dördüncü aRamada hukukçular n kendi yaRad klar bölgenin veya dönemin hukuki uygulamalar n savunduklar risaleler gelir ki bunlar n etkilerini de
Rerh ve fetvalarda görmek mümkündür.
BeRinci aRamada, en az ndan Osmanl dönemi için, elimizde bulunan kad
defterleri yer almaktad r. DiUer taraftan fetvan n yarg üzerinde icra ettiUi kontrol edici fonksiyon sebebiyle mahkeme taraf ndan verilen belirli bir karar n
bizzat uyguland U na hükmedilemez. Osmanl dönemi müftüleri dava taraflar n , daha önce görülmüR davalar her defas nda yeni deliller öne sürmek veya
davan n farkl bir yönüyle ilgili bir karar talep etmek suretiyle bir ikinci, üçüncü
ve hatta dördüncü kad ya götürme hususunda cesaretlendirici olmuRlard r. Müftü belirli bir aRamada karar n uygulanmas n engelleyebilir veya onu iptal edebilir ya da taraflar davay baRka bir kad ya götürebilirler. Müftü ile kad aras ndaki bu iliRki muhtemelen fetva literatürünün Sünni hukuk okullar nda yeni doktrinlerin Rekillendirilmesinde kad kararlar ndan daha etkin olmuRtur.
Yazara göre, modern araRt rmac lar n aksine Hanefi müftüleri hukukun
geliRim süreci ve yap s için hukuk literatürünün farkl türlerinin varl U n n ne
denli önemli olduUunun tamamen fark ndad rlar ve belirli bir problemin mezhep içerisinde ittifakla çözüme kavuRturulduUunu vurgulamak için ‘metinler,
Rerhler ve fetva bu konuda ittifak halindedir’ ifadesini kullan rlar. Oüphesiz
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müftüler, kendi mezheplerinin doktrinini deUiRmez bir hukuk mecmuas olarak
deUil, aksine farkl katmanlar n n hukuk geleneUinin farkl ancak birbirine baU ml aç l mlar n oluRturduUu, deUiRim içinde bir gelenek olarak alg larlar.
Johansen’e göre, Schacht ve Coulson esasen fetvan n hukuk doktrinin geliRimi üzerindeki iRlevinin fark ndad rlar. Ancak bu etkiyi belirli bir mezhebin
geleneUi içerisinde incelemek suretiyle belgelemek yoluna gitmemiRlerdir. Onlar n eserlerini okuyanlar da bu k sa deUerlendirmelere pek fazla dikkat etmemiR ve Mslam F kh hakk ndaki zaten oldukça basitleRtirici bir anlay R daha da
bir basitleRtirmiRlerdir. Buradan hareketle Johansen fetvan n arazi vergisi ve
kiras ile ilgili Hanefi mezhebi hukuk doktrinindeki etkisini göstermeye çal R r.
Mlk dönem Hanefi Hukukuna göre vergi, devlet arazisi d R ndaki tüm ekilebilen arazileri kapsayan bir yükümlülüktür. Bu durumda arazi sahibi toprak
vergisini ödemek durumundad r. Bu yükümlülük bir taraftan da topaU elinde
bulunduran kiRinin maliklik s fat n ifade eder. Bu yüzden ilk dönem Hanefi
hukuku vergi ödeyen kiRiyi arazinin maliki olarak tan mlamak suretiyle çiftçi
lehinde çal Rm R olmal d r. DiUer taraftan arazi kiras yla arazi vergisi aras nda
da net bir ayr m yap lm Rt r ki buna göre arazi kiras ancak bir akdin sonucu
olarak ortaya ç kar. Ancak kira ödeme yükümlülüUünün kaynaU akit deUil kirac n n belirlenen süre içerisinde araziyi kullanmaya muktedir k l nm R olmas d r.
DiUer taraftan fasit bir kira akdinde kira ödeme yükümlülüUünün kaynaU arazinin bilfiil kullan lm R olmas d r.
Her iki akit türünde de akit, kira ödeme yükümlülüUünün ortaya ç kmas
için gerekli bir Rartt r. Akdin bulunmad U durumda böyle bir yükümlülük ortaya ç kmaz ve böyle bir durumda arazinin kullan m ekilebilen arazinin izinsiz
kullan m , yani gasp olarak deUerlendirilir. Gâs b ise ancak gasp ettiUi mal iade
etmek ve vermiR olduUu zarar tazmin etmekle yükümlüdür. Sahih bir kiralama
akdinde söz konusu olan kira bedeli taraflarca belirlenmiR olan miktar iken fasit
kira akdinde kira bedeli sat m akdine k yasla adil fiyat, yani piyasa bedeli olmal d r. Ancak on ikinci yy.’a kadar metinler ve Rerhler istihsana baRvurmak suretiyle, fasit bir arazi kiralama akdinde kira bedelinin akitle belirlenmiR olan miktar aRamayacaU n kabul ederler.
On birinci yy.’ n önde gelen fakihleri aras nda yaln zca Serahsî kira bedelinin her halükarda adil fiyat olduUunu savunur. On ikinci yy Orta Asya müftüleri bu görüRü vak f arazileri ve normal Rartlarda kad lar taraf ndan idare edilen
yetim çocuklar n arazileri ile ilgili olarak da kabul ederler. Onlara göre bu tür
mülk araziler için belirlenen kira bedeli piyasa bedelinden düRük olduUu takdirde mevcut kiralama akdi fasit kabul edilip kirac ne miktara baliU olursa olsun
bu piyasa bedelini ödemekle yükümlü olur.
Onuncu ve on ikinci yy.’larda arazi vergisi doktrini büyük ölçüde deUiRikliUe uUramazken, kiralama ile ilgili hukuki hükümlerde önemli deUiRiklikler
ortaya ç km Rt r. Bu dönemde Belh fukahas n n izinsiz kullan mdan kaynakla-
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nan tazminat n kira bedeli Reklinde görme eUilimi içinde olduklar görülmektedir.
Bu tarz bir ak l yürütme aç k bir Rekilde kira bedeline hukuki bir mahiyet
kazand ran akit esas n n önemini ortadan kald rmaktad r, zira bu düRünce arazinin izinsiz kullan m n akit iliRkisi içerisinde gerçekleRmiR bir kiralama olarak
deUerlendirir.
Ayn geliRme Özcend’li Kad han’da da görülür. Ona göre kiralama yoluyla gelir elde etmek üzere elde tutulan hamam ve dükkan gibi gayr- menkuller
ve yine malikleri taraf ndan muzaraa yoluyla kiralama için elde tutulan araziler
ayr bir hukuki statüye sahip olmal d rlar. Ona göre her iki durumda da izinsiz
kullan m kira bedelini ödeme yükümlülüUünü doUurur. Burada akit-d R bir kira
ödeme yükümlülüUünün doUmas aç k bir Rekilde tasavvur edilmiRtir. Ancak bu
hükümler genel ve evrensel olmaktan uzakt r. Çünkü akit-d R kira düRüncesi
çok s n rl Ratlar alt nda ve belirli sosyal s n flar aras nda öngörülür. Buna göre
bu hükmün uygulanabilmesi için topraU n malik taraf ndan muzaraa kast yla
elde tutuluyor olmas , bölgede muzaraa akdiyle ilgili olarak ürünün paylaR m nda yerleRik bir örfün olmas ve topraU kullanan kiRinin muzaraa akdi ile topraU
iRleyen kiRilerin oluRturduUu bir sosyal s n ftan olmas gerekir. Ancak bu, her
halükarda akitsiz bir kira ödeme yükümlüUünü öngörmesi yönüyle eski Hanefi
doktrininden aç k bir Rekilde ayr l r.
Memluk ve Osmanl dönemi hukukçular ise on birinci ve on ikinci
yy.larda baRlayan deUiRimi sistematize etmeye baRlarlar. Türk hanedanl klar
hakimiyeti alt nda ekilebilir araziler artan bir Rekilde devlet arazileri olarak
kabul edilmeye baRlanm R ve çiftçinin devlet arazisi üzerinde ödediUi vergi, topraU iRleyenler taraf ndan arazi malikine ödenen kira mahiyetinde deUerlendirilmiRtir. Maliklerinin ink raz etmiR olmas sebebiyle tekrar devletin mülkiyeti
alt na giren topraklar özel Rah slar taraf ndan devletten sat n al narak özel mülkiyete ve ard ndan vakfa dönüRtürülmüRlerdir. DiUer taraftan on alt nc yy.’dan
itibaren M s r ve Suriyeli Rerh ve fetva müellifleri devlet arazisi d R ndaki tüm
ekilebilir arazinin vergiye tabi olduUu kural n terk ederler, doUrudan devletten
sat n almak suretiyle edinilen topraklar n malikleri için bir vergi ayr cal U düRüncesini kabul ederler. Bu Rekilde büyük toprak malikleri ve vak f arazileri en
az ndan k smen vergiden muaf hale gelmiRtir. Buna paralel olarak arazi vergisi
doktrininde meydana gelen bu deUiRim arazi kiras kavram n yeniden tan mlamaya imkan vermiRtir. Bu doUrultuda Osmanl müftüleri tutarl ve sistematik
bir Rekilde‚ gelir getiren mülk’ (mu‘add li’l-istiWlâl) kavram geliRtirirler. Bu kategoriye dahil olmay mümkün k lan en önemli ölçü malikin söz konusu mülkü
kendi Rahsi ihtiyaçlar için deUil, gelir elde etmek için kiralamak amac yla elde
tutuyor olmas d r. Vak f mallar , yetim mallar ve gelir getiren özel mülk, gelir
getiren mülkün üç önemli Reklini oluRturmaktad r ve devlet arazisi de bu s n fa
dahildir. Gelir getiren mülkün izinsiz bir Rekilde kullan lmas n n piyasa deUeriyle belirlenen bir kira bedeli ödeme yükümlülüUünü doUurduUu, bu Rekilde genel

% & ?/:

bir kural haline getirilmiRtir. Dahas vak f ve devlet arazisiyle ilgili olarak kira
ödeme yükümlülüUünü geriye dönük olarak da ortaya ç karmaktad r. Müftüler
bu hükmün erken dönem Hanefi doktrinine ayk r olduUunu ve modern hukukçular (müteahhirûn) taraf ndan geliRtirildiUini aç k bir Rekilde ifade ederler.
Bu yeni doktrinle birlikte akit kira ödeme yükümlülüUü için gerekli bir
Rart olmaktan ç kmaktad r. Bu Rekilde pratik aç dan arazinin fasit bir akit alt nda kullan m ile izinsiz kullan m aras ndaki fark, gelir getiren mülk söz konusu
olduUunda ortadan kald r lm R olmaktad r. Gelir getiren bir mülk üzerinde yap lan sahih bir kira sözleRmesi, kira bedelinin piyasa deUerinin çok alt nda belirlemesi durumunda da fasit bir akit kabul edilmektedir. Bu üç durumda da
ödenmesi gereken bedel piyasa deUeridir ve arazinin kullan m ndan itibaren
geriye dönük olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda Rah slar n irade
beyanlar ve niyetleri kiralayan n piyasa deUerindeki gelir hakk n ortadan kald rd U takdirde hukuki aç dan bir k ymet taR mamaktad r. Sonuç olarak maliklerinin kurumlar olduUu ve yine kurumlar taraf ndan idare edilen gelir getiren
mülklerle ilgili doktrin kamu hukuku niteliUi kazanm Rt r.
Ekonomik aç dan deUerlendirildiUinde, yeni doktrin gelir getiren mülk
sahibinin mülkünün izinsiz kullan m ndan veya piyasa deUerinin çok alt nda
kiralanm R olmas ndan doUan gelir kayb n telafi etme amac taR r ve fiilen Ru
esas kabul eder: Gelir getiren mülkün maliki, malikinin r zas olmaks z n veya
baRka kirac lardan elde etmesi muhtemel olan miktar n alt nda bir kira bedeliyle kullan lmam R olmas durumunda elde edeceUi geliri talep hakk sakl d r.
Avrupa’da üçüncü Rahs n müdahalesi olmad U takdirde elde edilmesi muhtemel kazanc n tazmini düRüncesi on üçüncü ve on alt nc yy.’lar aras nda ciddi bir
muhalefetle karR laRm Rt r. Johansen’e göre bat daki bu durumla karR laRt r ld U nda yeni Hanefi doktrininin büyük bir hukuki ve ekonomik geliRmenin iRareti
olduUunu itiraf etmek gerekir.
DiUer yandan bu yeni doktrin, sonuç itibariyle, belirli bir sosyal s radüzene karR l k gelen deUiRik mülkiyet Rekilleri hiyerarRisini ortaya koyar. En üst
kademede Sultan’ n arazileri, vak f mallar ve yetimlerin arazileri yer al r. Bunlar daima en yüksek geliri al rlar. Orta seviyede özel toprak malikleri bulunur;
örfen tespit edilmiR bir ürün paylaR m esas varsa bu tespit edilen paya hak
sahibi olurlar aksi takdirde piyasa deUerindeki kira bedelini alma haklar vard r.
Kendi arazisini iRleyen çiftçi ise izinsiz kullan mdan kaynaklanan zarar n d R nda
bir hak talep edemez.
Hukuk kültürü aç s ndan bak ld U nda bu yeni Hanefi doktrinin en önemli
yönü sosyal, ekonomik ve hukuki deUiRimin gerekliliUini kabul etmesidir. Hukukçular Rerh ve fetvalarda aç kland U Rekliyle bu yeni hukuki doktrinin modern hukukçulara (müteahhirûn) ait olduUu ve metinlerde yer alan eski hukukçular n (mütekaddimûn) doktrininden ayr ld U n aç kça ifade ederler. DiUer
taraftan fetvada yeni doktrinin takip edilmesi gerektiUini srarla vurgular. An-
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cak bu, yeni öUretinin eskisinin yerine geçtiUi ve onu ortadan kald rd U anlam na gelmez. Eski doktrin eUitim amaçl olarak mutun düzeyinde bask n bir Rekilde yerini korur. Ancak Rerh ve fetva literatüründe hukuki uygulama aç s ndan
yeni doktrin eskisinin üstünde bir konuma sahiptir ve devlet, vak f ve yetim
arazilerinin ç karlar n koruma iRlevini yerine getirir. Eski doktrin Rerh ve fetvalarda canl l U n muhafaza eder, kendi üretimiyle geçimini saUlayan çiftçiye tatbik edilir.
Mki doktrinin bir arda bulunmas belirli bir sosyal ve ekonomik tabakalaRmay beraberinde getirir. Ancak ayn zamanda hukukçular n kendi hukuki geleneklerini, sürekli olarak yeniden yorumlanmas gereken ve erken döneme ait
formlar n muhafazas kadar geleneUin yeni Rartlara uyarlanmas n n da önemli
olduUu, deUiRim içinde bir gelenek olarak alg lad klar n gösterir. Bu sebeple
Mslam hukukunun içerik, anlam ve tarihi geliRimine iliRkin yan lt c basitleRtirmelerden kaç nmak isteniliyorsa hukuk yaz m türlerinin çok katmanl yap s ve
bunlara atfedilen iRlevlerin fark nda olmak oldukça önemlidir.
R6

#"#

“Mslam devletinde hukuk ve adalet: Köylüler, iRçiler ve fukaha”
F k h birçok Müslüman için gerçek adalet aray R için bir sembol olmaya
devam etmektedir. Yazara göre 20. yy.da bu aray Ra cevap vermeye çal Ran
fukahan n önerdiUi çözümler modern Rartlar alt nda bu talebi dile getirenleri
hayal k r kl U na uUratm Rt r. 1979 y l nda adil bir iR hukuku ümidi içinde olan
Mranl iRçilerin beklentileriyle dini liderlerin adil hukuk anlay Rlar aras ndaki
gerilimini konu alan makale, geleneksel f kh n al R k olduUu mekanizmalar d R nda iRleyiRine ve sürece farkl unsurlar n kat ld U modern dönemde sosyal
hayat-hukuk etkileRimine/gerilimine dikkat çeker.
$ .
“Formes de langage et fonctions publiques: stéréotypes, témoins et offices dans la preuve par l'écrit en droit musulman (Dilin formlar ve kamusal
iRlevler: Mslam Hukukunda yaz ya dayal delilde kiliRe belgeler, Rahit ve resmi
makamlar)”, Arabica, XLIV (3), 1997, s. 333-376.
Yaz n n ortaçaU Mslam hukukunda delil olarak kabul edilip edilmediUi sorusuna Schacht çok k sa bir Rekilde deUinir ve yaz l belgelerin yarg ç uygulamalar için önemini vurgulamakla birlikte Mslam hukukçular n n geliRtirdikleri
doktrinin bunlara hiçbir önem atfetmediUi görüRünü savunur. Bu genel kabul
gören yarg n n Hanefi hukuk literatürünün derinlemesine incelemesi karR s nda
temelden yoksun olduUunu savunan Johansen esasen Schacht’tan önce Tyan’ n
konuyla ilgili deUerlendirmesi daha dikkatli bulur. Tyan yaz l belgenin Mslam
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hukuk doktrinine giriRini Osmanl MmparatorluUunun son dönemlerinde doruUuna ulaRan bir geliRme süreci olarak tasvir eder. Ona göre Osmanl hukukçular sonuç olarak yaz ya dayal delili hemen tüm sahalarda kabul etmiRlerdir. Yazar Tyan’ n kulland U kaynaklar temelinde ve Hanefi ve diUer okullar n evrimsel niteliUini inkar etmeksizin Tyan’ n Osmanl döneminde son noktaya ulaRan
genel geçer bir ifadenin evrimi ile ilgili ulaRt U sonuçlara kat lmaz. Ona göre
yaz l belgelerin hukuki delil olarak kabulü için en önemli derecede rol oynayan
ölçütler daha on birinci yy.’da tesis edilmiR ve yaz ya dayal delilin meRruiyeti
aç kça tan mlanm R Rartlara baUlanm Rt r.
Yazar konuyla ilgili Hanefi okulundaki iki farkl geleneUi (Irak ve
Maveraünnehir) tarihsel süreci içerisinde inceler ve bunlar n sosyo-ekonomik
Rartlar na temas eder. Osmanl lar dönemi hukukçular önlerinde bu iki geleneUi
bulmuRlar. Sonuçta Osmanl hukukçular Rahitli belge ve toplumsal iRlevin yerine getirilmesi temeline dayal evrenselleRtirici bir Irak doktrini ile kliRe belgeleri
ve ticari seçkinlerin ayr cal klar n meRrulaRt ran Mâverâunnehir doktrini ile
karR karR ya kalm Rt r. Osmanl hukukçular bu farkl ögeler aras nda bir denge
bulmaya, doktrinel birliUi ve ayn zamanda ürettikleri hukukun uygulanabilirliUini korumaya çal Rm Rlard r. Yazara göre, Mbn Âbidin’in eserinde sözde geç
dönem Hanefilerin kulland U ‘tamamen genel bir formül’ iddias na yegane
kaynak bulan Tyan onlar n bu konudaki öUretilerinin giriftliUini gerektiUi gibi
deUerlendiremez.
Johansen”e göre Mbn Abidin bile, bize son dönem Osmanl hukukçular n n kendi geleneklerinin sunduUu farkl çözümleri harmonize edilmiR bir öUreti
içine entegre ederken kulland klar metodu anlamaya yard mc anahtar verir.
Mbn Abidin, gerçi belgelerin hukuki statüsü üzerindeki tart Rmayla ilgili ‘tamamen genel bir formül sunar’, ancak bu formül tüm belgeleri kapsamaz ve tek
tipleRtirilmiR yegane bir uygulamayla ilintili deUildir. Bu formül daha ziyade
çeRitli hiyerarRik yap lar içinde bulunduran ve aç k eRitsizliklere sahip bir toplumda yan yana veya hiyerarRik bir Rekilde düzenlenmiR farkl uygulamalar
içine al r. Mbn Abidin seçkinlerin kendi belgelerini üretme ayr cal U n kabul
eder ve bunu örfe at fta bulunmak suretiyle meRrulaRt r r. Dolay s yla,
Johansen’in daima vurgulad U gibi, hukuki beyanlar ve doktrinle ilgili tart Rmalar deRifre etmemize yard mc olacak anahtar, doktrin ve örf aras ndaki iliRki
olmal d r. Bu tür bir yaklaR m Schacht ve onu takiben diUerlerinin iddia ettiUi
onuncu yy.’da durmuR bir teori düRüncesini d Rlar ve Tyan’ n öne sürdüUü Rekliyle tüm belgeler için geçerli bir ‘genel formüller’ düRüncesini kabul etmeyi
daha zor bir hale getirir.
“Signs as Evidence: the Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn
Qayyim al-Jawziyya (d. 1351) on Proof (Mspat vas tas olarak karine)”, Islamic
Law and Society, c. 9, n° 2, 2002, s. 168-193.
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Mslam hukukunun teRekkül dönemi (8-10.yy) ve daha sonra artan bir Rekilde klasik dönemde (10-12. yy) fukaha öncelikle yarg ve daha sonra da eUitim
kurumlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuRlar ve bu her iki dönemde
hukukçular Mslam topraklar n n hem doUu hem de bat eyaletlerinde önemli
siyasi rolleri üslenmiRlerdir. Klasik-sonras , yani Memlükler döneminde (12501517) fukahan n konumlar ndaki deUiRim, yazara göre Sünni hukukun on dördüncü yy.dan itibaren ispat ve yarg usulü hukuku sahas nda geliRtirdiUi yeni
doktrinleri daha iyi anlamaya yard mc olacakt r.
Oahitlerin iRkenceye tabi tutulmas Roma hukuku ve geç dönem ortaçaU
Avrupa yarg uygulamas nda önemli bir rol oynarken klasik Mslam Hukuku
doktrinine yabanc d r. Johansen’e göre bu, klasik doktrinde Rahidin tan kl U n n
geçerliUinin onun sosyal ve dini durumuna baUl olmas ndan kaynaklan yor olabilir.
Epistemolojik bir Rüphecilik üzerine kurulu olan klasik Mslam yarg hukuku temelde üç tip ispat vas tas n kabul eder: ikrar, Rahitlik ve yeminden nükûl.
Bunun d R ndaki karine delili klasik doktrinde oldukça s n rl bir alanda kabul
görmüRtür. MRkence alt nda verilen beyanlar n kiRilere izafe edilebilmesi mümkün deUildir. Bu sebeple de Malikiler d R ndaki diUer üç mezhep taraf ndan
kabul edilmez. 13-14 yy.’da Mbn Teymiye, Mbn Kayyim el-Cevziyye ve Mbn Ferhun
delil kavram n klasik doktrinin kabul ettiUi s n rlar oldukça geniRleten bir Rekilde yeniden tan mlar ve yarg iRlevinin klasik doktrinden farkl bir nitelik kazanmas na yol açar. Buna göre yarg c n vazifesi taraflar aras nda onlar n beyanlar ve dermeyan ettikleri deliller arac l U yla karar vermek deUil, davay ayd nlatacak deUiRik delilleri araRt r p kullanarak doUruyu ortaya ç karmakt r. Bu beraberinde iRkencenin de dolayl yoldan meRrulaRt r lmas n getirmektedir. Bu
Johansen’e göre klasik doktrindeki RekilciliUe karR yarg n n rasyonalize edilmesi olarak görülür. Delil ve ispat vas talar n n rasyonalize edilmesi arac l U yla Mbn
Teymiye, Mbn Kayyim el-Cevziyye ve Mbn Ferhun siyasetu’+-+er'iyye doktrinine
yeni bir ivme kazand rm Rlar ve mahkeme sürecini yarg sal iRkenceyi meRrulaRt racak bir Rekilde tan mlam Rlard r. Yazara göre bu geliRmenin, herhangi bir
Rekilde eRzamanl olarak on üçüncü ve on dördüncü yüzy llarda Avrupa’da ayn
sonuçlar doUuran hukuki geliRmelerle karR l kl bir etkileRim veya al R-veriR
olmaks z n meydana geldiUine inanmak oldukça zordur.
Johansen ayn konuyu‚Vom Wort- zum Indizienbeweis: die Anerkennung
der richterlichen Folter in islamischen Rechtsdoktrinen des 13. und 14.
Jahrhunderts’, ‘Vérité et torture: us commune et droit musulman entre Xe et le
XIIIe siècle’ ve ‘La découverte des choses qui parlent: La légalisation de la
torture judiciaire en droit musulman (XIIIe-XIVe siècles)’ adl makalelerinde
de iRler.

% & ?/:

2

%

4

#

YazarAn biografisi ve eserleri için ?u internet sayfalarA kullanAlmA?tAr:
http://www.ehess.fr/centres/chsim/pages/chercheurs/johansen.htm
http://www.fes.de/rechtspolitischer-kongress/ref/joh.htm )
KitaplarA: Muhammad Husain Haikal - Europa und der Orient im Weltbild
eines ägyptischen Liberalen, (M s rl Bir Liberalin Dünya Görü+ünde Avrupa ve
DoWu. Yazar n Doktora Tezidir) Beyrouth/Wiesbaden, 1967; Islam und Staat.
Abhängige Entwicklung, Verwaltung des Elends und religiöser Anti-Imperialismus
(-slam ve Devlet: BaW ml Geli+me, YoksulluWun -daresi ve Dini Sömürge Kar+ tl W ), Berlin, 1982; The Islamic Law on Land Tax and Rent. The Peasants' Loss of
Property Rights as Interpreted in the Hanafite Legal Literature of the Mamluk and
Ottoman Period (-slam Hukukunda Arazi Vergisi ve -care, Memluk ve Osmanl
Dönemi Hanefi Hukuk Literatüründeki Yorumuyla Köylünün Mülkiyet Hakk n
Yitirmesi), Londres/New York, Sydney, 1988; Gegenwart als Geschichte.
Islamwissenschaftliche Studien. Fritz Steppat zum fünf-undsechzigsten Geburtstag
(Tarih olarak Bugün. -slam Ara+t rmalari), Leyde, A. Havemann et B. J. ed.,
1988; Law and Society in Islam (-slamda Hukuk ve Toplum), Stewart (D. J.) et
Singer (A.) ile ortak, Princeton, 1996; Contingency in a Sacred Law: Legal and
Ethical Norms in the Muslim Fiqh, (Bir Kutsal Hukukta Zannilik: Mslam F kh nda Hukuki ve Ahlaki Hukümler) Leiden, Brill (Studies in Islamic Law and
Society, 7), 1999; Droit et religion en Islam (-slamda Din ve Hukuk) (Haz rl k
a+amas nda); Islamische Juristen zur Kapitalbildung. Vertragsrecht und
Manufaktur im 11. und 12.Jahrhundert (-slam Hukukçular n n Sarmaye Olu+turmaya Bak + . 11 ve 12. yy’da Akit Hukuku ve Üretim),(Haz rl k a+amas nda);
Sarakhsi, Oxford, Oneworld Publications (Haz rl k a+amas nda).
Makaleleri ve Kitap Bölümleri: “Supra-Legislative Norms and
Constitutional Courts: the Case of France and Egypt (Yasama-üstü normlar ve
Ananyasa Mahkemeleri: Fransa ve M s r örnekleri)”, in Cotran (Eugene) and
Sherif (Adel Omar) (ed.); The Role of the Judiciary in the Protection of Human
Rights (-nsan haklar n n korunmas nda yarg n n rolü) (conférence organisée au
Caire par la Supreme Constitutional Court et le British Council, déc. 1996),
London/The Hague/Boston, Kluwer law international, 1997, s. 182-205;
“Wahrheit und Geltungsanspruch: zur Begründung und Begrenzung der
Autorität des Qadi-Urteils im islamischen Recht (Gerçek ve meRruiyet talebi:
Mslam hukukunda kad kararlar n n temellendirilmesi ve s n rland r lmas “, La
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giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI), Spoleto, Centro Italiano di Studi
sull'Alto Medioevo, 1997, s. 975-1074; “Formes de langage et fonctions
publiques: stéréotypes, témoins et offices dans la preuve par l'écrit en droit
musulman (Dilin formlar ve kamusal fonksiyonlar: Mslam hukukunda yaz ya
dayal delilde kiliRe belgeler, Rahit ve resmi makamlar) “, Arabica, XLIV (3),
1997, s. 333-376; “La traduction du Coran et les mantes des musulmanes (Kuran’ n tercüme edilmesi ve müslümanlar n mantosu)”, Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée, n° 83-84, Enquêtes dans la bibliographie de
Jacques Berque, 1997, s. 195-201; “La constitution de l'objet du savoir: théologie
et études islamiques dans la tradition allemande (Bilginin nesnesinin yap s :
Alman geleneUinde teoloji ve Mslami AraRt rmalar “, L'Arabisant, n° 32-33, 1997,
s. 55-66; “Truth and validity of the Qadi's judgment. A legal debate among
Muslim Sunnite jurists from the 9th to the 13th centuries (Hakikat ve kad kararlar n n geçerliUi: 9. yy’dan 13. yy’a deUin müslüman sünni hukukçular aras ndaki hukuki bir tart Rma”, Recht van de Islam, n° 14, 1997, s. 1-26; “La mise en
scène du vol par les juristes musulmans (müslüman hukukçular taraf ndan h rs zl U n kurgulan R )” in Di Bella (Maria Pia) (éd.), Vols et sanctions en
Méditerranée, Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 1998, s. 41-74; “La
découverte des choses qui parlent. La légalisation de la torture judiciaire en
droit musulman (XIIIe-XIVe siècles) (KonuRan Reylerin keRfi: müslüman hukukunda yar sal iRkencenin meRrulaRt r lmas (XIII-XIV yy’lar)”, Enquête, n° 7,
1998, s. 173-202; “Crime and punishment (Suç ve Ceza)”, in Bowersock (Glen
Warren), Brown (Peter), Grabar (Oleg) (eds), Late Antiquity. A Guide to the
Post-Classical World, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University
Press, 1999, s. 399-400; “Vom Wort- zum Indizienbeweis: die Anerkennung der
richterlichen Folter in islamischen Rechtsdoktrinen des 13. und 14.
Jahrhunderts (Sözden karine deliline: Mslam Hukuk doktrininde yar sal iRkencenin kabulu (XIII-XIV yy’lar “, Ius commune, n° 28, 2001, s. 1-46; “Signs as
Evidence: the Doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim alJawziyya (d. 1351) on Proof “, Islamic Law and Society, c. 9, n° 2, 2002, s. 168193. “Mémoires collectives et histoire universelle (Ortak haf zalar ve evrensel
tarih)”, in Fr. Pouillon (dir.), Lucette Valensi à l’oeuvre. Une histoire
anthropologique de l’Islam méditerranéen, Saint-Denis, Ed. Bouchene, 2002, s.
279-298; “La corruption: un délit contre l'ordre social. Les qâdî-s de Bukhârâ
(RüRvet: Sosyol düzeni tehdit eden bir suç. Buhara Kad lar ) “, Annales Histoire
Sciences sociales, 57e année, n° 6, nov.-déc. 2002, s. 1561-1589; “Offenbarte
Normen, staatliche Gesetze und globales Recht. Das juristische Erbe des Islams
in der Moderne (VahyedilmiR normlar, devlet kanunlar ve küresel hukuk: Modern dönemde Mslam n Hukuk miras )”, in Däubler-Gmelin (H.), Mohr (I.)

% & ?/:

(Hg.), Recht schafft Zukunft; Perspektiven der Rechtspolitik in einer globalisierten
Welt, Bonn, Dietz, 2003, s. 30-51. “Apostasy as objective and depersonalized
fact. Two recent Egyptian court judgments (Nesnel ve Rah stan soyutlanm R bir
durum olarak irtidat: Mki yeni M s r yarg karar )”, Social Research (Islam: the
Public and Private Spheres), c. 70, n° 3, 2003; “The constitution and the
principles of Islamic Normativity against the rules of fiqh. A judgment of the
Supreme Constitutional Court of Egypt (F kha karR Anyasa ve Mslami
normativliUinin prensipleri)”, in Masud (K.), Peters (R.) and Powers (D.) (eds);
The Application of Islamic Law in Courts (bask da); “Fourteenth-century
Muslim scholars on the legitimation of judicial torture under Islami (!) (Yarg sal iRkencenin meRrulaRt r lmas na ondördüncü yy müslüman alimlerinin bak R )” in Brook (T.) and Bourgon (J.), The Ethics and aesthetics of torture in China
(bask da); “Des juristes musulmans sur la formation du capital: droit des
contrats et manufacture aux XIe et XIIe siècles”; “Zwischen Verfassung,
kodifiziertem Recht und shari'a: Die Apostasie in Gesetzgebung und
Rechtsprechung einiger arabischer Staaten (Anayasa, kanunlaRt r lm R hukuk ve
Oeriat aras nda: Baz Arap ülkeleri kanunlar nda ve yag kararlar nda Mrtidat)”,
Gesellschaft für Arabisches und Islamisches Recht; “Islamic Studies: the
intellectual and political conditions of a discipline: Mslam AraRt rmalar : Bir
disiplinin entellektüel ve politik Rartlar ”, Den Orient neu denken: Tradition und
Aktualität des deutschen und französischen orientalistischen Diskurses, Beyrout,
Orientinstitut/Institut Français du Proche-Orient.
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John Makdisi, ortaçaU Arap-Mslam ve Bizans dünyas üzerine çal Rmalar
ile ünlenen George Makdisi’nin oUlu olarak 12 Mart 1949’da Washington
D.C.’de dünyaya gelmiR, lisans eUitimini ekonomi alan nda 1971’de Harward
College’den üstün baRar ile mezun olarak tamamlam R ve 1974’de
Pensnsylvania Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde yüksek lisans n (JD juris
doctor) bitirmiRtir. Daha sonra iki y l Paris’te bir y l da Kahire’de çal Rmalarda
bulunan Makdisi, 1985 y l nda Harvard Hukuk Fakültesinde Mslâm Hukuku
alan nda (SJD Scientiae Juridicae Doctor) doktora diplomas n elde etmiRtir.
Profesör Makdisi 1981–1991 y llar aras nda Cleveland-Marshall College
of Law’da öUretim üyesiliUinin yan s ra 1988–1991 y llar aras nda Dekan Yard mc l U görevini de yürüttü. 1991–1994 y llar aras nda Tulsa Üniversitesi,
College of Law dekanl U görevinde bulundu. 1994–1996 y llar aras nda ayn
kurumda öUretim üyesi olarak çal Rmalar n sürdürdü. Daha sonra 1996–1999
y llar nda Loyola Üniversitesi, New Orleans School of Law’da dekanl k görevinde bulundu. Profesör Makdisi 1995 y l nda Tulsa Üniversitesi’ndeyken müSDÜ, Mlahiyat Fakültesi, Mslâm Hukuku Anabilim Dal . Makalenin yaz m esnas nda kendisiyle yaz Rmam z neticesinde, bizatihi k sa bir özgeçmiR ve eserlerinin listesini gönderme
inceliUinde bulunan Profesör John Makdisi’ye Rükranlar m sunar m.
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badele çerçevesinde Washington DC.’ye giderek Katolik Üniversitesi Felsefe
Bölümünde misafir öUretim üyesi olarak çal Rmalar yapt . 1999–2003 y llar aras nda da, BirleRik Devletlerin güneyinde bulunan ve Katolik Hukuk Okulu olarak akredite olmuR tek kurum olan, öUrencilerinin % 35’i Latin kökenlilerin
(hispanik), %50’sini de az nl klar n oluRturduUu Miami Florida St. Thomas
Üniversitesi School of Law’da dekanl k görevinde bulundu. Dekanl k görevinin
ard ndan fakültede öUretim görevliliUine döndü. Halen ayn kurumda öUretim
üyesi olan Makdisi kendisi gibi bir hukuk profesörü olan June Mary Makdisi ile
evli olup, dört çocuk babas d r.
Hukuk profesörü olan Makdisi daha çok mukayeseli hukuk ve Mslâm Hukuku uzman d r. Kitaplar aras nda, Estates in Land and Future Interests (Aspen
Publishers, 2004) (Daniel B. Bogart ile ortak yay n, 4. bas , 170 sayfa,) ile
Introduction to the Study of Law: Cases and Materials, 2. bas , 456 sayfa,
(Anderson Publishing Co., 2000) vard r.
Makdisi’nin Introduction to the Study of Law: Cases and Materials (Hukuk
Çal Rmalar na GiriR: Olaylar ve Veriler) isimli kitab hukuk fakültesi öUrencilerinin ilk okuyacaklar kitaplardan biridir. Amerikan hukuk Sistemi’nin tarihi
arka plan , hukuksal ak l yürütme, hukuk felsefesi ve dava inceleme metodu
konular nda okumalar içerir. Kitab n sonuna “Nas l özetlenir?”, “S n fta sorular
nas l cevaplan r?” ve “Nas l sentez yap l r ve nas l daha çok soru cevaplan r?”
baRl klar alt nda üç çal Rma ödevi eklenmiRtir. Çal Rma ödevleri ilk y l dersleri
üzerine kuruludur. Böylece öUrenci hukuk çal Rmalar nda hem metot hem de
muhteviyat olarak temel bilgilere sahip olacakt r. K saca bu kitap hukuk fakültesinde birinci s n fta okutulan Hukuka giriR ya da Hukuk BaRlang c türünde
bir çal Rmad r.
Makdisi’nin esas bizi ilgilendiren yönü, bir hukuk profesörü olmas n n yan s ra daha çok bir Mukayeseli Hukuk uzman olmas , özellikle de Mslâm Hukuk alan nda çal Rmalar ile temayüz etmesidir. Mslâm Hukuku alan nda geniR
çal Rmalar yapm Rt r. Bunlar daha çok Common Law ve ERya Hukukunun Mslâmi kökenleriyle ilgilidir. “The Islamic Origins of the Common Law”1, (Common
Law2’un Mslâmî Kökenleri Üzerine) adl uzun makalesi Mslam ile Bat aras ndaki
baUlant lar noktas nda RaR rt c yeni teoriler sunmaktad r.

1
“The Islamic Origins of the Common Law”, 77 North Carolina Law Review 1635-1739,
1999.
2
“Mngiliz Hukuk sistemi içinde menReini çok eski örf ve adetlerden ve bu örf ve adetlere ait
kazai içtihatlardan alan hukuk kaideleri ve prensiplerinin heyeti umumiyesidir. Örf ve adet
kaidelerinden ibaret olan bu hukuk sistemi Mngiltere ve Amerika BirleRik Devletleri’nde
birçok eyalette caridir” (Ovac k, Mustafa, -ngilizce-Türkçe Hukuk SözlüWü, Olgaç Matbaas ,
Ankara, 1986, 75).
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Bu noktada “Legal Logic and Equity in Islamic Law”3 (Mslâm Hukukunda
Hukuksal Mant k ve Hakkaniyet) adl makalesinde Makdisi, hukuktaki RekilciliUin aR lma yöntemlerinden sayabileceUimiz Mslâm Hukukunda istihsan ve
Common Law’daki equity4 (hakkaniyet) yöntemlerini analiz ederek benzerlik ve
ayr l klar n mukayeseli olarak inceler.
Öncelikle makalenin giriRinde -rrasyonel Hukuk -maj baRl U alt nda,
Amerikan hukuk çevrelerinde kad hakk ndaki hatal bir kanaatin sürüp gittiUinden bahseder. Amerikan hukuk çevrelerinde kad justice terimi keyfi,
rastgele ve sistemsiz hukuk yap m anlam nda bir kavram olarak kullan ld U n
oysa bunun klasik Mslâm Hukuku için tamamen hatal bir yarg olduUunu belirtir. Çünkü ona göre kad karar çok geliRmiR ve ayr nt lar tespit edilmiR olan
mezhep doktrini taraf ndan s k bir Rekilde kontrol alt ndad r(63–64).
Makdisi equity ile istihsan n örtüRmediUi kanaatindedir.5 Nitekim “Ne var
ki equity kavram bildiUiniz üzere, ‘bütün hukuk Kur’an ve Sünnet vas tas yla
Allah’tan gelmiRtir’ Reklindeki Mslami görüRünün antitezidir. Equity, bilincin
kararlar na (Precept of conscience) dayan r, mer’i hukuktan ayr olarak varl U
olan önceden gizlenmiR kurallar bütünüdür. Bununla birlikte o mer’i hukukun
bir parças olarak güzelce düzenlenmiR kurallar, kaideler ve kararlar bütünü de
olabilir. Nitekim BirleRik Devletlerde de böyledir. Equity meRruiyetini mer’i
hukukun ötesinde doUal hak ve adalet inanc ndan al r. Bu kavram biricik öncelikle kaynak olarak Kur’an ve sünnet vas tas yla Allah’ n vahy edilmiR sözüne
bütüncül dayanmak Reklindeki Mslami temel öngörülerden biriyle çeliRir” (67)
ifadesi bunu göstermektedir.
Ayr ca Makdisi’ye göre equity hukuksal dayanaU n , varolan hukuk sisteminden baU ms z bir Rekilde, önceden belirlenmiR kurallar bütününden al rken(90), istihsan kaynakl U n belirli bir Rekilde var olan f khi kurallar n illetlerinin tespit edilmesinde ve bu tespite dayanan hükümler aras ndaki bariz çeliRkinin giderilmesine ve uzlaRt r lmas na dayan r (91). Mstihsan yeni bir hukuk
kaynaU deUildir. O sadece birinin bilincinden de ortaya ç km R deUildir. O belki
3
“Legal Logic and Equity in Islamic Law”, 33 American Journal of Comparative Law, 63-92,
1985.
4
“Common Law” hukukundan müstakil ve ayr metot, menRe ve nazariyeye tabi olarak, ulvî,
tabii hak ve adalet prensiplerinden doUan bir hukuk manzumesidir. Bu hukuk kaynaU dar ve
RekillenmiR Commo n Law hukuk kaidelerinin yeni içtimaî ihtiyaç ve icaplar zamanla karR layamamas neticesinde doUmuRtur.” (Ovac k, Mustafa, -ngilizce-Türkçe Hukuk SözlüWü,
Olgaç Matbaas , Ankara, 1986, 133).
5
Aksi görüR için bkz., K l ç, Muharrem, “KarR laRt rmal Hukuk tarihinde Metodolojik Formalizmin AR lmas nda Mki Yöntem: Mstihsan ve Equity”, -slâm Hukuku Ara+t rmalar Dergisi,
sy. 1, Konya 2003, s. 147–165. K l ç, makalesinin sonucunda benzerliUi Röyle tan mlar: “Hukuk sistemleri, yarat c kaynaklar ya da biçimsel kaynaklar aç s ndan birbirinden ayr R yor
olsa bile insanl U n ortak deUerleri olan adalet, hakkaniyet ve ortak iyi gibi kavramlarla içeriklendirilen hukukun kökeni konusunda evrensel ve nesnel bir hukuk-kuramsal zeminin varl U ndan söz edebiliriz” s. 163.
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kamu yarar n geliRtirmek için ihtiyac n, zaruretin, kolayl U n dikkate al nmas d r. Fakat o muhakkak Kur’an, Sünnet veya Mcma’da bulunan bir kuralla veya
kaynaklardan çal Rarak ç kar lan bir illet taraf ndan meRrulaRt r lmal d r (91).
Makdisi bu makalesini Röyle tamamlar. "Mstihsan" Mslâm Hukukunda akli
bir unsur mudur? Weberyen ifadeyle rasyonel meRrulaRt rma olmaks z n, ilahi
kaynaklara dayanma noktas nda olduUu sürece Mslâm Hukuku bizatihi kendisi
irrasyoneldir. Kur’an ve Sünnet hükümleri ilahi bir Rekilde vahiyle olduUu için
baRkaca bir meRrulaRt rmaya ihtiyaç göstermez. Zaten, bir bütün olarak, bu
hükümler azd r, bunlar n çoUunluUu da genel niteliktedir. Bu kaynaklardan
k yas taraf ndan ak l yürütme yoluyla ç kar lan veya istihsan taraf ndan deUiRtirilen hukuk kurallar tamamen rasyonel bir süreç takip eder. Bu yolla ç kar lan
hükümler Mslâm Hukuk Külliyat ndaki hükümlerin büyük bir çoUunluUunu oluRturur. Baz Amerikan âlimlerinin aksine Mslam’daki hukuki ak l yürütme yöntemi keyfi, rast gele ve sistemsiz deUildir. Mstihsan formu da Amerika’n n
‘reasoned distinstion of precedent’ (hükümden gerekçeli ayr l R) kavram yla çok
yak n bir Rekilde mukayese edilebilir. Mstihsan için Amerikan hukuk terminolojisi baUlam nda bir karR l k bulmak gerekirse bunun, k yastan gerekçeli ayr l R
(reasoned distinction of qiyas) olduUunu söyleyebiliriz.(92)
“Fixed Shares in Intestate Distribution: A Comparative Analysis of
Islamic and American Law” (Vasiyetin Olmamas Durumunda BelirlenmiR
Paylar n DaU l m : Mslâm ve Amerikan Hukukunun Mukayeseli Bir Analizi),6
isimli makalesinde Amerikan ve Mslâm Hukuk Sisteminde mevtan n vasiyetinin
olmamas halinde mirasç lar n belirli paylar n n tevzii konusunu ele alarak karR laRt rma yapar. Mesela Nisa suresinin 12. ve 176. ayetlerinde belirtilen k z
kardeRlerin hisselerinin farkl oranlarda olduUu görülür. Nisa suresindeki ilk
ayette “EWer bir erkek veya kad n n, ana babas ve çocuklar bulunmad W halde
(kelâle +eklinde) mal mirasç lara kal rsa ve bir erkek yahut bir k z karde+i varsa,
her birine alt da bir dü+er. Bundan fazla iseler üçte bire ortakt rlar.”7 k z kardeR
için alt da bir pay belirlenirken, yine ayn surede bulunan baRka bir ayette “Senden fetva isterler. De ki: "Allah, babas ve çocuWu olmayan kimsenin miras hakk ndaki hükmü +öyle aç kl yor: EWer çocuWu olmayan bir kimse ölür de onun bir k z
karde+i bulunursa, b rakt W n n yar s bunundur”8 k z kardeR için yar m hisse belirlenmiRtir.
Makdisi “Mslam’da Nisa suresi 12. ayette geçen pay anabir k z kardeR için
ve 176. ayette geçen pay ise ana-baba bir k z kardeR içindir Reklindeki yorum
üzerinde icma vard r”9Reklinde Mslam hukukundaki hakim görüRü belirtir. Bu6

“Fixed Shares in Intestate Distribution: A Comparative Analysis of Islamic and American
Law”, 1984 Brigham Young University Law Review 267–304, 1984
7
Nisa, IV/12
8
Nisa, IV/176.
9
“Fixed Shares in Intestate Distribution: A Comparative Analysis of Islamic and American
Law”, 1984 Brigham Young University Law Review 267–304, 1984, 272–273.
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nunla birlikte Makdisi kendi kanatini de belirtmekten geri durmaz. Ona göre
birinci ayetin vasiyetli veraset durumu için ikinci ayetin ise vasiyet olmamas
halindeki veraset için uygulanabileceUini söyler.10
Makdisi'nin, Bat da yap lm R Mslâm Hukuku ile ilgili ikinci el kaynaklar n
bir listesi olan “Islamic Law Bibliography” (Mslâm Hukuk Bibliyografyas ),11 adl
çal Rmas n n birinci bask s 1986’da yap lm Rt r. Daha sonra Makdisi, psikoloji
doktoru olan k z Marianne Makdisi ile birlikte bu çal Rmay daha da geliRtirerek, “Islamic Law Bibliography: Revised and Updated List of Secondary
Sources” (gözden geçirilmiR ve geniRletilmiR ikinci el Mslâm Hukuk Bibliyografyas ),12 ad yla 1995 y l nda yeniden yay mlam Rt r. Eser, Bat daki Mslâm Hukuku
ile ilgili çal Rmalara ulaRmak isteyenler için deUerli bir müracaat kaynaU d r.13
1984’te birinci bask s nda Cleveland State Universitesi, Kongre Kütüphanesi,
Pennslyvania Hukuk Fakültesi, Harward Hukuk Fakültesi Kütüphanelerinin de
içinde bulunduUu baz kütüphanelerden taranarak Mngilizce ve Frans zca toplam
865 eser belirlenmiRtir. K z ile birlikte 1994’te haz rlad U listede eser say s
1908 adete ulaRm Rt r. Makdisi’nin ikinci bask s için yazd U k sa giriRte Ru ifadeleri ilgi çekicidir. “Bugün dünya nüfusunun yaklaR k beRte biri Müslüman'd r ve
Mslâm Hukuku onlar n inançlar n n ve sosyal sistemlerinin tam ortas nda (özünde) bulunmaktad r. Çal Rma gayri-müslimlerin, bu mükemmel hukuk sisteminin
zenginliUini ve güzelliUini görmelerini engelleyen ihmal ve önyarg duvarlar n
y kacak bir anlay R saUlayacakt r.”14 Bu bibliyografyada yer alan konu baRl klar n n burada sunulmas yararl olabileceUi düRüncesiyle aRaU da sunuyoruz.
$>
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A. Genel Çal Rmalar, B. Hukuksal Ak l Yürütme (K yas), C. Hukuk EUitimi, Âlimler ve Okullar, D. Hukuksak Sistem, E. Devlet, F. Örf, G. Mer’î hukuk, 1. Ehliyet, 2. Muamelat, 3. Ceza Hukuku, 4. Mspat, Muhakeme, 5. Aile Hukuku, 6. Mnsan Haklar , 7. Miras, Hibe ve Vak flar, 8. Sigorta, Bankac l k ve
Faiz, 9. Uluslararas Hukuk ve Mhtilaflar, 10. Evlilik ve BoRanma, 11. ERya ve
Kölelik, 12. Haks z Fiil, 13. Kad n, H. ModernleRme, 1. Genel Çal Rmalar, 2.
Afganistan, 3. Afrika, 4. Cezayir, 5. M s r, 6. Hindistan, 7. Endonezya, 8. Mran, 9.
Irak, 10. Ürdün, 11. Kuveyt, 12. Lübnan, 13. Libya, 14. Malezya, 15. Fas ve
10

“Fixed Shares in Intestate Distribution: A Comparative Analysis of Islamic and American
Law”, 1984 Brigham Young University Law Review 267–304, 1984, 272–273.
11
“Islamic Law Bibliography”, 78 Law Library Journal 103–189, 1986.
12
Islamic Law Bibliography: Revised and Updated List of Secondary Sources, 87 Law Library Journal” 69–191 (1995), (Marianne Makdisi ile birlikte).
13
Bibliyografya
için
bkz:
http://www.law.du.edu/elliot/documents/Islamic%20lawbibliography.doc.
14
http://www.law.du.edu/elliot/documents/Islamic%20law-bibliography.doc, 2.
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MaUrip, 16. Nijerya, 17. Osmanl MmparatorluUu, 18. Pakistan, 19. Filistin, 20.
Suudi Arabistan, 21. Singapur, 22. Sudan, 23. Suriye, 24. Tunus, 25. Türkiye, 26.
BirleRik Arap Emirlikleri, 27. Yemen
? .
A. Mlk Yazarlar, B. Hanefi, C. Oafii, D. Maliki, E. Hanbelî, F. Oiî, 1. Msnâ
ARara, 2. Zeydî, 3. Msmâilî, 4. Zâhirî
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John Makdisi’nin yay*nlar*n*n tam bir listesini sunaca+*m*z bu bölümde yazar*n /slâm hukuku alan* ile ilgili eserlerini koyu puntolarla yazarak belirledik.
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Makdisi, John, Estates in Land and Future Interests, 4. bask , 170 sayfa,
Aspen Publishers, 2004, (Daniel B. Bogart'la birlikte).
___________, “Improving Education-Delivery in the Twenty-First
Century: The Vital Role of the Law Librarian”, 95 Law Libr. J. 431–434, 2003.
___________, “A Reality Check on Istihsan as a Method of Islamic Legal
Reasoning”, 2 UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, 99–127, 2002–
2003.
___________, Introduction to the Study of Law: Cases and Materials, 2.
bask , 456 sayfa, Anderson Publishing Co., 2000.
__________, “The Islamic Origins of the Common Law”, 77 North
Carolina Law Review 1635–1739, 1999.
__________, Estates in Land and Future Interests, 3. bask , 154 sayfa,
Aspen Law & Business, 1999.
__________, “Islamic Law Bibliography: Revised and Updated List of
Secondary Sources, 87 Law Library Journal” 69–191, 1995 (Marianne Makdisi
ile birlikte).
__________, Estates in Land and Future Interests, 2. bask , 145 pages,
Little, Brown and Company, 1995.
__________, Thompson on Real Property, içinde bölüm 30 (70 sayfa) ve
Â§Â§17.01, 18.01, 19.01, 23.01, 28.01 (63 sayfa) 2 & 3. ciltlerde, editor: D.
Thomas., Michie Co., 1994 & 1995 ek.
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__________, “Hard Cases and Human Judgment in Islamic and
Common Law”, 2, Indiana International & Comparative Law Review, 191-219,
1991.
__________, Estates in Land and Future Interests: Examples and
Explanations, 162 sayfa, Little, Brown and Company, 1991.
__________, Introduction to the Study of Law: Cases and Materials, 325
sayfa, Anderson Publishing Co., 1990, Law School Orientation' n yeniden bas m.
__________, “Justification in the Killing of an Innocent Person”, 38
Cleveland State Law Review 85-96, 1990.
__________, An Inquiry into Islamic Influences During the Formative Period
of the Common Law, Islamic Law and Jurisprudence içinde 7. bölüm, 135-146, N.
Heer, ed., University of Washington Press, 1990.
__________, “Proportional Liability: A Comprehensive Rule to
Apportion Tort Damages Based on Probability”, 67 North Carolina Law
Review, 1063-1101, 1989.
__________, “How to Do a Perpetuities Problem”, 36 Cleveland State
Law Review, 95-103, 1988.
__________, Workbook on Estates and Future Interests, 129 sayfa, Carswell
Co., 1987.
__________, Law School Orientation: Cases and Materials, 325 sayfa,
Carswell Co., 1986.
__________, “Islamic Law Bibliography”, 78 Law Library Journal 103189, 1986.
__________, “Formal Rationality in Islamic and Common Law”, 34
Cleveland State Law Review, 97-112, 1985-86.
_________, “An Objective Approach to Contractual Mistake in Islamic
Law”, 3 Boston University International Law Journal, 324-344, 1985.
__________, “Legal Logic and Equity in Islamic Law”, 33 American
Journal of Comparative Law, 63-92, 1985.
_________, “The Vesting of Executory Interests”, 59 Tulane Law Review
366-388, 1984, Dukeminier & Krier, Property, içinde yay nland , 4. bask ., s. 275,
1998.
_________, “Fixed Shares in Intestate Distribution: A Comparative
Analysis of Islamic and American Law”, Brigham Young University Law
Review, 267–304, 1984.
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_________, Ladner on Conveyancing in Pennsylvania, gözden geçirilmiR 4.
bask , (baR editör), 2 cilt, 1055 sayfa, George T. Bisel Co., 1979
_________, 1976 Supplement to Ladner on Conveyancing in Pennsylvania,
198 sayfa, 3. bask , P. Wood, editör:., George T. Bisel Co.
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Khadduri, The Islamic Conception of Justice, 27, Harvard International
Law Journal, 315-325, 1986.
Toledano, Judicial Practice in Morocco, 17, Middle East Studies
Association Bulletin, 41-42, 1983.
Hill, Mahmaka! Studies in the Egyptian Legal System, 12, International
Journal of Middle East Studies, 551-552, 1980.
Anderson, Law Reform in the Muslim World, 20, Harvard International
Law Journal, 739-743, 1979.
Sonuç olarak, Makdisi’nin çal Rmalar Common Law ile Mslam Hukuku’nun mukayesesi alan nda yoUunlaRmaktad r. Özellikle ‘Common Law ve
Mslami Kökenleri’, Mstihsan ve equity yöntemlerinin analizi üzerine yazd klar ve
daha sonra bunlar daha da geniRletmiR ve geliRtirmiRtir. ÖrneUin 1990 y l nda
‘Common Law'un OluRum Dönemindeki Mslami Etkiler Üzerine Bir AraRt rma’
adl çal Rma -slam Hukuku ve Hukuk Bilimi adl bir kitab n yedinci bölümü olarak yaz lm Rken, 1999 y l nda ‘Common Law’un Mslami kökenleri’ ad yla çok
uzun bir makale haline gelmiRtir. 1985'te "Mslam hukuku ve Common Law’da
Formel Rasyonalite" isimli makalesinin ard ndan, 1986’da "Mslâm Hukukunda
Hukuksal Mant k ve Equity" adl çal Rmas n yay nlam R ve 2003’te de "Mslami
Hukuksal Bir Ak l Yürütme Yöntemi olarak Mstihsan Üzerine Gerçek bir SoruRturma" adl çal Rmas n yay nlam Rt r.
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HARALD MOTZK : HAYATI, LM AHS YET , ÇAÇALI MALARI VE THE ORIGINS OF ISLAMIC

JURISPRUDENCE ADLI ESER
Y. Doç. Dr. Özcan HLdLr*1
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Ortaya koyduUu nitelikli çal Rmalar ile son dönem Rarkiyatç lar aras nda
önemli bir yer edinen Harald Motzki, 1948 senesinde Berlin’de doUmuRtur.
Mutaass p bir Katolik aileye mensuptur. Mlk-orta okul öUrenimi boyunca Katolik
eUitimi alm R, lise döneminde ayd nlanma ve yenilenme temalar n öne ç karan
ve kilisenin dogmalar ndan kurtulmay amaç edinen Hümanist bir eUitim alm Rt r. Lise dönemindeki bu eUitimi onun tenkitçi bir tutum izlemesine ve Katolik
inanc na mesafeli durmas na sebep olmuRtur.
Gençlik döneminde farkl kültürlere yönelik yoUun bir ilgi dönemi geçiren Motzki, hayat n n bu devrelerinde antik kültürler baRta olmak üzere Antik
ve OrtaçaU tarihine de ilgi duymuRtur. Buna paralel olarak Frans zca ve Mngilizce gibi dillerin yan s ra Yunanca ve Latince’yi daha lise y llar nda (Eski Diller
Lisesi) öUrenmiRtir. 1968 y l nda liseyi bitiren Motzki, o dönemde, en önemli ilgi
sahas olan mukayeseli dinler tarihi konusunda eUitim veren ender Üniversitelerden biri olan Bonn Üniversitesi Felsefe Fakültesin’ne girmiRtir. Bu fakültede
mukayeseli dinler tarihi yan s ra Mbranîce ve Arapça gibi dilleri de öUrenmiR,
Prof. Dr. Gunnevveg’den Tevrat ve Mncil eUitimi alm Rt r.
ÖUrenimi boyunca özellikle Yunan ve Roma AntikçaU ile Mezopotamya,
M s r ve Arap Yar madas gibi eski kültürlerin bulunduUu bölgelerin yan nda
Mslâm Dîni ve müslümanlar hakk nda da bilgi sahibi olmaya gayret etmiRtir.
Bilhassa Bonn Üniversitesindeki Tevrat ve Mncil eUitimi s ras nda dersini gördüUü tarihî tenkit (historical critisizm) ve metin analizi (text analysis) yöntemleri
sonraki çal Rmalar na yön vermiRtir. Bir y l süreyle Sorbonne Üniversitesi’nde
ders görmüR ve bu sürede Fransa’da hayli revacta olan strüktüralist metin analiz
yöntemini2 öUrenmiRtir.
*

Islamitische Universiteit / Rotterdam
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Metnin niyeti’ni referans olarak alan ve anlamA, yazarAn ya da okurun deFil de, metnin niyetinin temellendirilmesi olarak okuyan teorik bir yakla?Am olan strüktüralizm,
1960’larAn ba?Andan itibaren Fransa’da oldukça etkili olmu?tur. Bunlar genellikle “yapAsalcAlar” olarak bilinirler. Edebi ya da kutsal metinlerin tarihsel, toplumsal ve eko-
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Master tezini Schamanismus als Problem religionswissenschaft licher
terminologie (Din bilimi terminolojisinde bir problem olarak Oamanizm) ad yla
Oamanizm üzerine yapan ve bu tezi 1977 senesinde yay mlanan Harald Motzki,
bu dönemden sonra çal Rmalar n Mslâm üzerine bilhassa da Mslâm Tarihi Mslâm’ n ilk dönemleri üzerine yoUunlaRt rm R ve k saca Sömürge döneminde Avrupa ve Müslüman az nl klar hakk ndaki (Dimma und Egalite...) doktora tezini
Bonn’da hocas Mslâm tarihçisi Albrecht Noth’un yönetiminde tamamlam Rt r.
Bu tez daha sonra 1979 y l nda yay mlanm Rt r. Doktora tezinden sonra
Freiburg’ta bulunan Tarihî Antropoloji Enstitüsü taraf ndan yürütülen “Çocukluk, Gençlik ve Aile” adl bir araRt rma projesinde Mslâm’ n çocuk, gençlik ve
aileye bak R n incelemek üzere yer alm R ve bu sayede ilk dönem Mslâm kaynaklar n inceleme f rsat bulmuRtur. Sonradan bu alanda devam etmese de,
Motzki, söz konusu dönemdeki çal Rmalar n n kendisi aç s ndan önemli bir tecrübe olduUunu ifade etmektedir.3
Halen akademik çal Rmalar n Nijmegen (Hollanda) Katolik Üniversitesi’nde sürdüren Motzki, sonradan ilgi alan n Kur’an tarihi ve ilk dönem Mslâm
f kh ve hadislerin geliRimi üzerine yoUunlaRt rm R, muhtelif akademik dergilerde yay mlanm R pek çok makaleye imza atm Rt r. En son yay mlanm R olan eseri,
esas itibariyle bir editörlük çal Rmas 5 olup Hadîth: Origins and Developments
ad n taR maktad r ki, aRaU da bu eser k saca tan t lacakt r.
4

Günümüzde çal Rmalar n daha ziyade ilk dönem Mslâm f kh n n geliRim
tarihi, Mslâmî ilimlerin oluRum ve geliRiminde Arap olmayan kimselerin (mevâlî)
rolü, hadiste kaynak tenkidi yöntemleri, Kur’an ve Kur’an tarihi, Hz. Peygamnomik gerçekliklerden soyutlayAp yalnAzca metin–merkezli bir okuma yöntemi olarak
öne çAkmA?tAr.
3
Bk. Uçar, Bülent, “Prof. Dr. Harald Motzki Mle Hayat ve EUitim Arka Plân Üzerine”,
Hadis Tedkikleri Dergisi, I/2, 2003, s. 183.
4
Bu üniversite, 01.09.2004 tarihinden itibaren ismini Radboud Üniversitesi (Radboud
Universiteit) olarak deUiRtirmiRtir. Bu isim deUiRikliUinde Katolik Üniversitesi isminin
özellikle müslüman dünyaya sevimli gelmemesinin rol oynad U kanaatindeyiz.
5
Herhangi bir ilim dalAnda daha önceden yayAmlanmA? makaleleri belli bir perspektiften hareket ederek bir kitap halinde yeniden ne?retme ?eklindeki editörlük uygulamasA,
BatA’da oldukça yaygAn bir tarz olup bu ?ekilde ne?redilen eserlerin sayAsA son yAllarda
hAzla artmaktadAr. BatA’daki bu editörlük türü, bir ki?iye ait makalelerin bir arada
ne?redilmesi ?eklinde olabildiFi gibi, çoFu zaman bir ilim dalAnda farklA ki?ilerce ortaya
konmu? makaleleri bir kitapta ne?retmek biçiminde de olabilmektedir. Böylece unutulmaya yüz tutmu? önemli makaleler/çalA?malar yeniden gün yüzüne çAkarAlmakta ve
ilmî-akademik mîras sonraki nesillere bir anlamda güncellenerek aktarAlmaktadAr. Bu
tarz çalA?malarAn henüz ülkemizde yaygAnlAk kazanmamA? olmasA ise, ilim camiamAz ve
akademyamAz açAsAndan bir eksiklik olsa gerektir. Burada ?u hususun bilhassa altAnA
çizmek gerekir ki, Arap ülkelerinde oldukça yaygAn olan ve ülkemizde az da olsa nitelikli örneklerinden haberdar olduFumuz yazma halindeki bir eserin tahkik edilerek ne?redilmesi (edisyon-kritik), sözünü ettiFimiz BatA’daki bu edisyondan (editörlük) mahiyet itibariyle farklAk arzetmektedir.
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ber’in hayat na dair bilgilerin yeniden inRas üzerine tarihî-antropolojik tahlillere yönelten Motzki’nin çal Rmalar ndan baz lar Runlard r:
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a. Hadîth: Origins and Developments6:
Motzki’nin, yay mlanmas ndan yaklaR k sekiz sene önce editörlüUüne baRlad U bu kitap, yine Motzki taraf ndan kaleme al nan elli üç sayfal k kitap hacminde son derece önemli deUerlendirme yaz s yla baRlamaktad r.
Eser, asl nda “The Formation of Classical Islamic World” ad alt nda, daha ziyade Mslâm t p tarihine dair dökümanlar n neRri ile tan d U m z Lawrens I.
Conrad’ n genel editörlüUünde, sahas nda öne ç kan muhtelif Rarkiyatç lar taraf ndan yay mlanmas planlanan bir dizi editörlük çal Rmas n n,7 hadis ve hadis
ilimlerine ait bölümünü oluRturmaktad r. Lawrens I. Conrad taraf ndan “referans kitaplar serisi” olarak tan mlanan (bk. xi) bu edisyonlar n hemen tamam nda, daha önce çeRitli dillerde yay mlanan ve ilgili ilim dal ndaki erken dönem (miladî 600-950 y llar aras ) geliRmeleri ele alan önemli makalelerin Mngilizce bir kitap halinde neRri hedeflenmiRtir. Böylece araRt rmac lar n söz konusu
makalelere kolayca ulaRmas n n yolu aç lm Rt r.8
b. "The Musannaf of `Abd al-Razzâq al-San`ânî as a source of authentic
ahâdîth of the first Islamic century"9:
Motzki’nin klasikleRmiR makalelerinden olan bu çal Rma, ilk dönem hadis
literatürünün temel eserlerinden olan Abdürrezzâk es-Sanaânî’ye (ö. 211/826)
ait Musannef’i hadislerin ve hadis literatürünün otantikliUine dair bir örnek
olarak analiz edinmektedir.

6

Ashgate Publishing, Great Britain 2004, 360 sayfa.
Bu çal Rmalardan baz lar ve editörleri Runlard r: The Life of Muhammad (Uri Rubin),
The Turks in the Early Islamic World (C.E. Bosworth), The Christan Communities in the
Early Islamic World (Sidney H. Griffith), The Jewish Communities of the Early Islamic
World (David Wasserstein), The Qur’ân: Style and Contents (Andrew Rippin), The
Qur’ân: Formative Interpretation (Andrew Rippin), The Formation of Islamic Law (Wael
b. Hallaq), Early Islamic Historiografical Traditions (Lawrens I. Conrad), Early Islamic
Theology (Josef van Ess), Eschatology and Apocalyptic in Early Islam (Wilferd
Madelung), Shî‘ism: Origins and Early Developments (Etan Kohlberg), The Emergence of
Islamic Mysticism (Bernd Radke), The Rise of Islamic Philosophy (Everett Rowson), The
Early Islamic Manuscript Tradition (Jun Just Witkam).
8
Eserin taraf m zdan yap lan tan t m yaz s için bk. Hadis Tetkikleri Dergisi, II/1, 2004, s.
205-208.
9
Journal of Near Eastern Studies 50 (1991), 1-21.
7
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c. "Quo vadis Hadîth-Forschung? - Eine kritische Untersuchung von
G.H.A. Juynboll: 'Nâfi´ the mawlâ of Ibn ´Umar, and his position in Muslim
hadîth Literature"10:
Motzki’nin bu makalesi, G.H.A. Junboll’un “Nâfi´ the mawlâ of Ibn
´Umar, and his position in Muslim hadîth Literature” adl makalesini eleRtirel
bir bak R aç s yla tetkik eden bir çal Rmad r.
d. "Der Prophet und die Schuldner. Eine Hadîth-Untersuchung auf dem
Prüfstand"11:
Almanca olan bu makale, “Hz. Peygamber ve Borçlu: Bir Hadis Üzerine
Mnceleme” ad n taR maktad r.
J6
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a. De Koran : ontstaan, interpretatie en praktijk12
Kur’an, Yorum ve Pratik olarak tercüme edilebilecek bu eser, Hollandaca’d r. Esasen bir editörlük çal Rmas olan eseri Motzki, Maria Wilhelmina
Buitelaar ile birlikte 1993 y l nda neRretmiRtir.
b. "De tradities over het ontstaan van de korantekst: verzinsel of
waarheid?"13:
Motzki Hollandaca kaleme ald U bu makalesinde Kur’an’ n oluRum dönemiyle alakal baz hadislerin güvenilirliUini sorgulamaktad r.
c. "The Collection of the Qur'ân: A Reconsideration of Western Views in
Light of Recent Methodological Developments"14:
Kur’ân- Kerîm’in yaz lmas ve mushaf haline getirilmesi konusundaki rivayetleri Rarkiyatç lar n konuyla alakal görüRleri baUlam nda ve hadislerin hem
metnini hem de senedini esas alan tarihlendirme yöntemini kullanarak inceleyen bir araRt rmad r.
d. "Mushaf"15:

10

Der Islam 73 (1996), deel I: 40-80; deel II: 193-231.
Der Islam 77 (2000), 1-83.
12
Muiderberg: Coutinho. Publikaties van de Nederlandse Vereniging voor de Studie
van het Midden-Oosten en de Islam (MOI), ISSN 0925-6458 ; nieuwe reeks, nr. 12.
13
M. Buitelaar/H. Motzki (red.), De koran: ontstaan, interpretatie en praktijk, Muiderberg
1993, 12-29.
14
Der Islam 78 (2001).
15
J. Dammen MacAuliffe e.a. (ed), The Encyclopaedia of the Qur'ân, Leiden: Brill 2000
(ter perse).
11
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“Mushaf” kavram konusundaki tart Rmalar ve ilk mushaf nüshalar ile
alakal yaklaR mlar inceleyen bir ansiklopedi yaz s sd r.
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a. "Es gibt keinen Gott auber Gott, und Muhammad ist der Gesandte
Gottes"16:
“Allah’tan baRka ilah yoktur; Muhammed (s.a.) O’nun Resûlüdür” diye
tercüme edebileceUimiz bu araRt rma, esasen, 1997 senesinde Hollanda’n n
Nijmegen Rehrinde Hz. Peygamber’in biyografisiyle alakal bir sempozyuma
sunulmuR bir tebliUdir. AraRt rman n amac , Hz. Peygamber’in sîretiyle ilgili
rivayetlere olan geleneksel ve tenkitçi yaklaR m örneklerle ele almakt r.
b. The Biography of the Prophet Mohammed: the Issue of the Sources:17
Esasen müstakil olarak geniR bir tan t m yaz s yla tan t lmas gerektiUine
inand U m z Motzki’nin bu eseri, asl nda bir editörlük çal Rmas d r. Hz. Peygamber’in hayat yla alakal rivayetleri kaynak tenkidi kriterleri çerçevesinde ele
alan, farkl akademisyenlerce yaz lm R makaleleri bir araya getirmektedir. Eser
bir giriR yaz s ndan sonra on ayr akademisyen taraf ndan kaleme al nm R sîretle
ilgili makalelerden oluRmaktad r.
c. "The Murder of Ibn Abî l-Huqayq: On the Origin and Reliability of
some maghâzî-Reports"18:
Yahudi Mbn Ebî’l-Hukayk’ n öldürülmesine dair rivayetler baUlam nda
meUâzî rivayetlerinin güvenilirliUini isnad ve metnin her ikisini birden esas alan
hadis tarihlendirme metodunu kullanarak sorgulayan bir çal Rmad r.
T6 0
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a. "Volwassen worden in de vroeg-islamitische periode: maatschappelijke
en juridische gevolgen"19:
Mslâm’ n ilk y llar nda yaRl l k ve yaRl l k hukukunu konu edinen bu çal Rma, konuyu antroplojik aç dan ele alan bir çal Rmad r.
b. "Child marriage in Seventeenth-Century Palestine"20:
16

G. Rotter (Hg.), Die Welten des Islam, Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch 1993, 1121.
17
Leiden: Brill, 2000. 330 pp
18
The Biography of Muhammad. The Issue of the Sources, (ed. by Harald Motzki), Leiden
(Brill) 2000, s. 170-239.
19
Sharqiyyât 6/1 (1994), 55-70.
20
M. Kh. Masud/B. Messick/D.S. Powers (Ed.) Islamic legal interpretation. Muftis and
their fatwas, New York: Harvard UP 1996, 129-140, 347-349.
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Bu makalesinde Motzki, XVII. yüzy lda Filistin’de meydana gelen erken
yaRlardaki evlilikler baUlam nda ilgili f khî-sosyolojik meseleleri alan araRt rmas
Reklinde ortaya koymay denemektedir.
c. "Chastity, Dowry, Marriage and Divorce"21:
“Mffet”, “çeyiz”, “evlilik” ve “boRanma” kavramlar n n ansiklopedi yaz s
çerçevesinde incelenmesinden ibarettir.
U6 1# # 0
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a. "Der fiqh des -Zuhrî: die Quellenproblematik"22:
Msminden de anlaR ld U üzere Almanca olan bu makalesinde Motzki, tâbiîn döneminin önemli muhaddis ve fakîhlerinden olan ve resmî anlamda hadislerin ilk olarak tedvîni ile görevlendirilen Mbn Oihâb ez-Zührî’nin (ö. 124/741)
f khî anlay R n ele almakta ve bu konudaki bilgilerin yer ald U ilk dönem kaynaklar ndaki baz problemli yönlere dikkat çekmektedir.
c. "Religiöse Ratgebung im Islam: Entstehung, Bedeutung und Praxis des
muftî und der fatwâ"23:
“Mslâm’da Dîni Tavsiyeler: Müftî ve Fetvân n Ortaya ç k R , anlam ve pratiUi” diye tercüme edebileceUimiz bu Almanca makalesinde Motzki, Rarkiyatç lar n oldukça önem verdikleri fetvâ müessesesinin ortaya ç k R , önemi, müftî ve
baz fetvalar üzerine genel bir analiz yapmaktad r.
d. "Het ontstaan van het islamitisch recht"24:
Hollandaca olan bu makale, esasen 1995 y l nda Hollanda’n n Maastricht Rehrinde düzenlenen bir sempozyuma sunulan bir tebliUdir.25 Makalede Motzki,
Mslâm f kh n n oluRumu ile alakal son dönemdeki baz tart Rmalar ele almaktad r.
e. "The Prophet and the Cat: On Dating Mâlik's Muwatta' and Legal
Traditions"26:
“Hz. Peygamber ve Kedi: Mâlik’in Muvatta’ ve F khî Hadislerin Tarihlendirilmesi Üzerine” diye tercüme edebileceUimiz bu makalesinde Motzki,

21

J. Dammen MacAuliffe e.a. (ed), The Encyclopaedia of the Qur'ân, Leiden: Brill 2000.
Der Islam 68 (1991), 1-44.
23
Zeitschrift für Religionswissenschaft 1994, 3-22.
24
H. Driessen (redactie), In het huis van de islam, Nijmegen: SUN 1997, 240-258.
25
"Het ontstaan van het islamitisch recht. De recente wetenschappelijke discussie", in:
Recht van de Islam 13 (teksten RIMO-symposium 1995), Maastricht 1996, 1-17
26
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 22 (1998), 18-83.
22
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Mmam Mâlik’in Muvatta’ özelinde hem metin hem de isnad esasl tarihlendirme
yöntemi27 doUrultusunda ahkâm hadislerini tarihlendirmeyi denemektedir.
f. "The Role of non-Arab Converts in the Development of early Islamic
Law"28:
Arap olmayan müslümanlar n kastedildiUi29 ve özellikle Emevîler’in sonlar na doUru Mslâm toplumunun ilmî, idarî ve siyasî hayat nda önemli görevler
icra eden30 mevâlînin ilk dönem Mslâm f kh n n oluRumundaki rolünü inceleyen
makale Türkçe’ye çevrilmiR ve yay mlanm Rt r.31
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Motzki’nin f k hla ilgili en önemli eseri, ilk dönem Mslâm f kh n n oluRum
tarihiyle alakal Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz: Ihre Entwicklung in
Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts32 isimli eseridir. Asl Almanca olan bu
eser, zikri geçen orijinal neRrinden yaklaR k on y l sonra The Origins of Islamic
Jurisprudence: Meccan F qh Before the Classical Schools ad yla Mngilizce’ye tercüme edilerek yay mlanm Rt r.33
Eser, temel olarak Mslâm’ n ilk iki asr nda Mslâm F kh ’n n oluRum ve geliRimi konusundaki farkl görüRleri genel anlamda analitik bir bak Rla ele almakta
ve Mekke’de f k h ilminin geliRim seyrini yeniden inRa etmeyi denemektedir.
Eserin bir baRka özelliUi de, yaklaR k yar m yüzy ldan bu yana Bat
akedemyas nda hakim olan, Mslâm’ n ilk iki yüzy l na ait f k h ilminin oluRum ve
geliRimine dair bilgileri Joseph Schacht’ n The Origins of the Muhammedan
Jurisprudence adl eserinde ortaya koyduUu argümanlar çerçevesinde anlayan
genel kabulü temelinden sarsmas d r. Bu itibarla Motzki’nin bu eseri, J.
Schacht’a ait “sahih hadislerin pek çoUu da dahil olmak üzere hadislerin büyük
çoUunluUu uydurmad r ve dolay s yla ilk kaynaU na ulaRmaz” Reklindeki, isnad
esas alan hadis tarihlendirme metodunu kullanarak ortaya koyduUu teoriyi te-

27

Temel olarak dört grupta toplanabilecek hadis tarihlendirme metotlar ndan biri olan,
“hadisleri hem metin hem de isnad n esas alarak tarihlendirme yöntemi”, Rarkiyatç lar
aras nda esas olarak Harald Motzki taraf ndan uygulanm Rt r. Bu metotlar hakk nda
geniR bilgi için bk. H d r, Özcan, “Oarkiyatç lar n Hadisi Tarihlendirme Metotlar ”,
Hadis Tetkikleri Dergisi, I/1, 2003, s. 97-115.
28
Islamic Law and Society 6:3 (1999), 1-25.
29
HammâR, Necdet, el--dare fî asri’l-Ümevî, D meRk 1980, s. 338.
30
Lümeylim, Abdülaziz, Vadu’l-mevâlî fi’d-Devleti’l-Ümeviyye, Beyrut 1414/1993, s. 84,
85-86.
31
Mustafa Öztürk taraf ndan tercüme edilen bu makale için bk. Marife, I/2, Güz 2001.
32
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, Bd. L,2, Stuttgart: Steiner 1991.
33
Brill Academic Publication, December 2001.
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melinden reddetmesidir. Zira Schacht’ n bu tezine karR alternatif bir tezin geliRtirilemediUi ve bu tezin aR lamayacaU oryantalist camiada genel olarak kabul
edilmekteydi. Halbuki Schacht’tan sonra, onun tezini geçersiz k lacak, özellikle
Mslâm’ n ilk y llar na ait pek çok orijinal kaynak neRredilmiR ve Schacht bunlar
görmemiRtir.
Motzki bu eserinde öncelikle Mslâm Hukuku’nun baRlang c konusundaki
tart Rmalar XIX. ve XX. yüzy lda kaleme al nan oryantalistik çal Rmalar baUlam nda “önceki çal Rmalar” ve “yak n döneme ait çal Rmalar” olmak üzere iki
baRl k alt nda genel bir deUerlendirmeye tabi tutmaktad r. Bu bölümde Motzki,
Mslâm Hukuku’nun oluRum ve geliRiminin, Hz. Peygamber döneminden itibaren
f khî mezheplerin oluRum dönemine kadar geliRen bir süreçte meydana geldiUini ifade eden, Mslâmî perspektifi sorgulayan Mgnaz Goldziher ile, 1950 y l nda
neRredilen The origins of Muhammedan Jurisprudence adl eserinde bu
müslüman perspektifini tamamen reddeden tezler geliRtiren Joseph Schacht’ n
görüRleri etraf nda konuyu iRlemiRtir.
Schacht taraf ndan bilinmeyen ve onun tezlerinin tarihlenmesinde temel
teRkil eden Mmam Oâfiî’nin (ö. 204/820) çaUdaR olan ancak hiç bir surette ondan
etkilenmeyen Abdürrezzâk es-Sanânî’nin (ö. 211/826) Musannef’indeki bilgi ve
rivâyetlerden hareketle yeni ve güçlü bir tez geliRtirmekte ve günümüze dek pek
bilinmeyen Mekke’deki Mslâm’ n ilk y llar ndan II. yüzy l n ortalar na kadar olan
f khî anlay R ve birikimi modern bir bak R aç s yla yeniden inRa etmektedir.
Motzki Abdurrezzâk’ n bu eserini oldukça önemli bulmakta ve onu, “Mslâm
hukuk tarihinin önemli bir kaynaU ”34 olarak tan mlamaktad r. Kitab n da esasen Musannef üzerine kurgulam Rt r. Ona göre Musannef, üçüncü yüzy lda tasnîf edilen kütüb-i sitteye dahil hadis musannefât n n aksine, hadislerin daha
önceki bir geliRim safhas n belgelemektedir. Mmam Mâlik’in (ö. 179/795) elMuvatta’ gibi daha önceki döneme ait eserlerden de hacmi itibariyle ayr lmakta
ve böylece hadislerin geliRimini daha kapsaml bir Rekilde sunmaktad r. Ancak
Motzki’ye göre Musannef’in esas önemi, hicrî II. asr n ilk yar s na ait olup da
müstakil hadis eserleri olarak günümüze ulaRamayan –en az ndan Ru ana kadar
ulaRmad U bilinen- kaynaklar ihtiva etmesidir.
Bu amaçla Motzki, gerek kaynak tenkidi gerekse rivâyetlerin tarihlendirilmesi aç s ndan yeni analiz yöntemleri geliRtirmekte ve bu yöntemleri ilk dönem f khî hadis literatüründeki rivâyetler üzerinde test etmektedir. Böylece
Motzki, Musannef’te bulunan her bir hadisin muhtelif rivayet kal plar n n pek
çok ay r c /ay rt edici rivayet özellikleri taR d U n ortaya koymakta, Mslâm’ n ilk
iki yüzy l nda ravîlerin rivayetleri deUerlendirirken akla müracaat ettiklerini ve
rivayetleri dirâyetle sorgulad klar n tesbit etmektedir. Hatta onlar n s k s k
kronoloji ve f k h gibi baRka kaynaklara da müraccat ettiklerini ifade etmekte34

bk. Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence. Meccan F qh before the Classical
Schools, s. xii.
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dir. Musannef’te bulunan rivayetlerin senedlerindeki rivayet bilgilerinin oldukca
tutarl bir yap ortaya ç kard U n belirten Motzki, bu Rekilde birbiriyle son derece tutarl rivayet iliRkilerinin sun’î olarak ortaya konamayacaU kanaatini izhar
etmektedir. Buradan hareketle de o, Mslâm f kh n n, Schacht’ n tarihlendirdiUi
dönemden (II. yüzy l n ikinci yar s ) çok daha önceki tarihlerde oluRtuUu sonucuna varmaktad r.
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Christhopher Melchert, Mslam eUitim kurumlar n n ortaya ç k R ve özellikle V./XI. yüzy l BaUdat’ nda geliRen biçimiyle “Medrese” hakk nda yapm R olduUu çal Rmalar yla ve alan nda bir klasik say lan The Rise of Colleges1 adl eseriyle tan nan George Makdisi’nin önde gelen yedi öUrencisinden birisidir.2
Melchert, Pennslyvania Üniversitesi’nde Makdisi’nin dan Rmanl U yla dört Sünnî f k h mezhebinin oluRumu hakk nda yapm R olduUu “The Formation of the
Sunni Schools of Law: 9th-10th Centuries C.E.” adl doktora tezini 1992 y l nda
tamamlad . 1996-1999 y llar aras nda Southwest Missouri Devlet Üniversitesi’nin (Springfield, ABD) “Din AraRt rmalar (Religious Studies)” bölümünde
yard mc doçent (assistant professor) olarak bulunan Melchert, 1999–2000 y llar
aras nda Oam’daki Frans z Arap AraRt rmalar Enstitüsü’nde (Institut Français
des Etudes Arabes de Damas) bulunmuR, ayn zamanda Amerika’da bulunan
The Institute for Advanced Study adl özel araRt rma enstitüsü (Princeton, New
Jersey) bünyesindeki Tarih AraRt rmalar Bölümü’nde (School of Historical
Studies) daimi üye olarak “Mslam Tarihi” araRt rmalar yapm Rt r. Bu akademik
görevlerin yan s ra, 1998 y l nda Amerika’daki The Social Science Research
Council (SSRC) taraf ndan araRt rma ödülüne lay k görülmüR3, 1999 y l nda da
National Endowment for the Humanities (NEH, ABD) adl kurumun doktora
sonras akademik araRt rmalar desteklemek amac yla saUlad U burs program ndan yararlanarak “Sünnî DüRüncenin TeRekkülü” konulu bir proje çal Rmas
yapm Rt r4. 2000 y l ndan bu yana Oxford Üniversitesi’ne baUl iki ayr bölümde
Kur’an, Hadis, Mslam Hukuku, Mslam tarihi ve Arapça dersleri vermekte olan
Melchert5, ayr ca içinde bulunduUumuz öUretim y l nda (2004-2005) ayn üniversite bünyesindeki Avrupa ve OrtadoUu Dilleri Enstitüsü’nde (The School of
European & Middle Eastern Languages) yürütülmekte olan Arapça program n n eUitim koordinatörlüUünü (tutorial secretary) yürütmektedir.

1

Edinburgh, 1981. Türkçe çevirisi: OrtaçaW’da Yüksek ÖWretim, ç. Ali Hakan ÇavuRoUlu,
Hasan Tuncay BaRoUlu, Gelenek Yay nevi: Mstanbul, 2004.
2
Bkz. Cengiz Tomar, “Makdisi, George M.”, Türkiye Diyanet Vakf -slam Ansiklopedisi
(D-A), XXVII, 430-1.
3
Bkz.
http://www.ssrc.org/programs/publications_editors/publications/199698_biennial/body.pdf (12.12.2004). Melchert bu ödül için SSRC’ye Barnwell Christian School
ad na baRvurmuRtur. Bu okul, A.B.D.’nin Güney Karolina Eyaleti’ne baUl Blackville kentinde bulunan ve Mennonite Mezhebi’ne baUl özel bir Hristiyan okuludur: bkz.
http://www.myscschools.com/PublicInformation/private/default.cfm?school=32
(12.12.2004).
4
ARaU da bilgi verilecektir.
5
DoUu AraRt rmalar Fakültesi (Faculty of Oriental Studies) bünyesindeki DoUu AraRt rmalar Enstitüsü’nde (The Oriental Institute) “lecturer” ve Pembroke College’da “fellow” s fat yla.
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/
- The Formation of the Sunni Schools of Law: 9th-10th Centuries C.E.,
Leiden&New York&Köln: E. J. Brill, 1997
Melchert’ n Pembroke College web sitesindeki sayfas nda, “Ahmad
ibn Hanbal” isimli k sa bir biyografi çal Rmas n n Oneworld Press taraf ndan
2004 y l nda yay mlanacaU kaydedilmekle birlikte7, yay mland U na dair bir
bilgiye ulaRamad k.
%6 )
- “Sectaries in the Six Books: Evidence for Their Exclusion From the
Sunni Community”, The Muslim World, 82, 1992, s. 287-295
- “Religious Policies of the Caliphs From al-Mutawakkil to alMuqtadir, A.H. 232-295/A.D. 847-908”, Islamic Law and Society, 3/3, 1996,
s. 316-342
- “The Transition from Asceticism to Mysticism at the Middle of the
Ninth Century C.E.”, Studia Islamica, 83/1, 1996, s. 51-70
- “The Adversaries of Ahmad Ibn Hanbal”, Arabica, 44, 1997, s. 23453
- “How Hanafism Came to Originate in Kufa and Traditionalism in
Medina”, Islamic Law and Society, 6/3, 1999, s. 318-47
- “Ibn Mujahid and the Establishment of Seven Qur'anic Readings”,
Studia Islamica, 91, 2000, s. 5-22
- “Bukhari and the Early Hadith Criticism”, The Journal of the
American Oriental Society, 121/1, 2001, s. 7-19
- “The Concluding Salutation in Islamic Ritual Prayer”, Le Museon,
114/3-4, 2001, s. 384-406
- “The Hanabila and the Early Sufis”, Arabica, 48/3, 2001, s. 352-67
- “Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law”,
Islamic Law and Society, 8/3, 2001, s. 383-406
- “Sufis and Competing Movements in Nishapur”, Iran: The Journal of
the British Institute of Persian Studies, 39 (2001)
- “Early Renunciants as Hadith Transmitters”, The Muslim World,
92/3, 2002, s. 407-418
- “The Piety of the Hadith Folk”, International Journal of Middle East
Studies, 34/3, August 2002, s. 425-439
6

Melchert’ n akademik ilgi alanlar n ve hedeflerini ortaya koyabilmek amac yla, tespit edebildiUimiz tüm çal Rmalar n n bir listesi verilmiRtir. Kitap eleRtirileri d R ndakiler kronolojik
olarak, kitap eleRtirileri ise söz konusu kitaplar n yazarlar na/editörlerine/naRirlerine göre
alfabetik olarak s ralanm Rt r.
7
Bkz. http://www.pmb.ox.ac.uk/cgi-bin/profiles.cgi?profileid=82&type=allstaff (22.12.2004).
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- “Qur'anic Abrogation Across the Ninth Century: Shafi’i, Abu Ubayd,
Muhasibi and Ibn Qutayba”, Studies in Islamic Legal Theory (ed. Bernard
Weiss, Leiden: Brill, 2002) içinde, s. 75-98
- “The Early History of Islamic Law”, Methods and Theories in the
Study of Islamic Origin (ed. Herbert Berg, Leiden: Brill, 2003) içinde, s. 293324
- “The Etiquette of Learning in the Early Islamic Study Circle”, Law
and Education in Medieval Islam: Studies in Honor of Professor George
Makdisi (ed. D. Stewart, David Brown Book Company, 2004) içinde
- “The Meaning of qala al-Shafi`i in Ninth-Century Sources”, ‘Abbasid
Studies: Occasional Papers of the School of Abbasid Studies (ed. James
Montgomery, Orientalia Lovaniensia Analecta Series: 135, Peeters, 2004)
içinde
6
/
)
- “Hasan Basri, Abu Said b. Abi’l-Hasan Yasaur”, Encyclopaedia
Iranica
- “The Medieval Madrasa” (“Education” içinde), Encyclopaedia
Iranica
+6 %
- “The Imamiya between Traditionalism and Rationalism”, the
Proceedings of the Conference on Shi'i Islam, Faith, Experience and
Worldview, Philadelphia, 1993, Oxford, 19978.
- “Sufis, Malamatis and Other Religious Parties in Nishapur, ca. 8501000”, Annual Meeting of Middle East Studies Association (MESA),
Washington DC.9
- “From Regional Schools to Personal: Another Look”, Third
International Conference on Islamic Legal Studies: the Madhhab, Harward
Law School, May 200010

8
Yazar 1997 bas ml kitab nda, bu çal Rmas n n Lynda S. Clarke ve Mahmoud Ayoub editörlüUünde yay mlanacak olan Shi’i Islam adl kitap içinde yer alacaU n haber vermektedir
(Melchert, The Formation, s. 201). Böyle bir kitab n yay mland U na dair bir bilgiye ulaRamad k. Ancak söz konusu kitab n, yukar da kaydettiUimiz sempozyum bildirilerini içeren
bir kitap olduUu anlaR lmaktad r.
9
Bu bildirinin MESA’n n y ll k kongrelerinden hangisinde sunulduUunu tespit edemedik.
10
Harvard Law School web sitesinde, sempozyum bildirilerinin Peri Bearmen, Rudolph
Peters ve Frank E. Vogel editörlüUünde “The Islamic School of Law: Evolution, Devolution
and Progress” ad yla yay mlanacaU haber verilmekle birlikte, yay mland U na dair bir bilgiye
ulaRamad k: Bkz.
http://www.hup.harvard.edu/catalog/BEAISL.html (22.12.2004).
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- “How Hadith and Jurisprudence Came to be Complimentary
Disciplines”, the 210th Annual Meeting of American Oriental Society,
Portland, 2000
- “Sufis, Proto-sufis and Other Renunciants in Ninth-Century Basra”,
the 212th Annual Meeting of American Oriental Society, Houston, 2002
- “The Musnad of Ahmad ibn Hanbal”, the 213th Annual Meeting of
American Oriental Society, Nashville, 2003
Melchert yazd U kitap eleRtirilerinden birisinde, “ücret karR l U nda
hadis rivayet eden muhaddisler” ile ilgili bir çal Rma yapt U n ifade etmektedir11. MESA’n n y ll k kongrelerinden birisine sunulmuR bir tebliU olduUu
anlaR lan bu çal Rma hakk nda daha fazla bilgiye ulaRamad k.
'6 A
- “The Coming together of the Sunni Community”, National
Endowment for the Humanities (NEH), Fellowship Program at
Independent Research Institutions, 199912
16
- “Islamic Monotheism and Islamic Piety: in Conversation with Hindu
Perspectives”, The Oxford Centre for Hindu Studies, 13 May 2004
IK
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Book Review-1: Abbas, Ihsan (ed./nRr.), Irshad al-arib ila ma`rifat aladib / Mu`jam al-udaba, Yakut [al-Hamawi], MESA Bulletin, 30/1, July
1996, s. 76
Book Review-2: Aigle, Denis (ed.), Miracle et Karama: Hagiographies
médiévales comparées, The Journal of the American Oriental Society, 122/3,
2002, s. 633-35
Book Review-3: al-Azami, Mustafa: On Schacht’s “Origins of
Muhammadan Jurisprudence” ve Calder, Norman, Studies in Early Muslim
Jurisprudence, The Journal of Law and Religion, 15/1-2, 2000-2001, s. 363-67
Book Review-4: Bloom, Jonathan and Sheila, Blair: Islam: A
Thousand Years of Faith and Power, H-Mideast-Medieval, H-Net Reviews,
October 2002
Book Review-5: Brockopp, Jonathan, Early Maliki Law: Ibn ‘Abd alHakam and His Major Compendium of Jurisprudence, Islamic Law and
Society, 9/2, 2002, s. 271-74

11

Bkz. Melchert, Book Review-19, s. 28.
Bkz. http://www.neh.gov/news/awards/fpiri_fellows00.html (11.12.2004).
13
Makale boyunca burada listelenen kitap eleRtirilerine at f yap l rken, yaln zca baRta verilen
numaral “Book Review” k saltmalar ile yetinilecektir.
12
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Book Review-6: Calder, Norman: bkz. Book Review-3
Book Review-7: Conrad, Gerhard: Die Qudat Dimasq und der
Madhab al-Auzai, Islamic Law and Society, 6/3, 1999, s. 403-405
Book Review-8: Crone, P. and ZIMMERMANN, F. W., The Epistle
of Salim ibn Dhakwan, SOAS Bulletin, LXV/3, 2002, s. 578-80
Book Review-9: Dickinson, Eerik, The Development of Early Sunnite
Hadith Criticism. the Taqdima of Ibn Abi Hatim al-Razi (240/854-327/938),
Islamic Law and Society, 10/2, 2003, s. 249-51
Book Review-10: “Discerning the Will of God: Four Recent Book on
Islamic Law”14, Religious Studies Review, 23, January 1997, s. 11-15
Book Review-11: Dutton, Yasin: The Orijins of Islamic Law: the
Quran, the Muvatta and Madinan Amal, The Journal of the American
Oriental Society, 1/1, 2001
Book Review-12: Garcia-Arenal, Mercedes: Mahdisme et
milléniarisme en Islam, Bulletin of SOAS, 66/1, February 2003, s. 92-94
Book Review-13: Gerber, Haim: State, Society, and Law in Islam:
Ottoman Law in Comparative Perspective, The American Historical Review,
101/4, October 1996, s. 1256
Book Review-14: “George Makdisi and Wael B. Hallaq”, Arabica,
44/2, April 1997, s. 308-316
Book Review-15: Gude, Mary Louise, Louis Massignon: the Crucible
of Compassion, Journal of Near Eastern Studies, 59/4, 2000, s. 276-77
Book Review-16: Halef, Necm Abdurrahman, Nakdü’l-metn beyne s nâati’l-muhaddisîn ve metâini’l-müsteRrikîn, el-Usûru’l-vustâ, 10/1, 1998, s.
28
Book Review-17: Hallaq, Wael B., A History of Islamic Legal
Theories: An Introduction to Sunni usul al-fiqh, Journal of Near Eastern
Studies, LXII/3, 2003, s. 220-22
Book Review-18: Madigan, Daniel A.: The Qur'an’s Self-Image:
Writing and Authority in Islam's Scripture, MESA Bulletin, Summer 2002
Book Review-19: Mar’aRlî, M. A., “Fethu’l-mennân bi mukaddimeti
Lisânü’l-Mîzân” [yazar n Lisânü’l-Mîzân neRri (Beyrut, 1995) için yazd U
563 sayfal k giriR], el-Usûru’l-vustâ, 10/1 (1998), s. 28
Book Review-20: MMA, Saflo: Al-Juwayni’s Thought and
Methodology with a Translation and Commentary on ‘Luma al-Adilla’,

14

Dört kitap üzerine bir deUerlendirme: B. Weiss, The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi (Saltlake City: University of Utah, 1992); N.
Calder, Studies in Early Islamic Jurisprudence (Oxford, 1993); A. K. Reinhart: Before Revelation: the Boundaries of Muslim Moral Thought (Albany, 1995); M. Chamberlain, Knowledge
and Social Practise in Medieval Damascus: 1190-1350 (Cambridge, 1993).
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Islam-Zeitschrift Fur Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, 79/1,
2002, s. 169-70
Book Review-21: Muranyi, Miklos: Die Rechtsbücher des
Qairawaners Sahnun b. Said, Islamic Law and Society, 8/1, 2001, s. 137-39
Book Review-22: Nûr, Züheyr Osman Ali: Mbn Adî’ ve menhecuh fî kitâbi’l-Kâmil fî duafâi’r-rical, el-Usûru’l-vustâ, 11/1, 1999, s. 26-27
Book Review-23: Sobierol, Florian, Ibn Hafif as-Sirazi und seine
Schrift zur Novizenerziehung (Kitab al-iqtisad), The Journal of the American
Oriental Society, 4/1, 2003
Book Review-24: Oîrâzî, Kitâbü’l-Luma’ fî usûli’l-f kh (Introduction,
traduction annotee et index: Eric Chaumont), Islamic Law and Society, 9/1,
2002, s. 116-119
Book Review-25: Zaman, Muhammad Qasim, Religion and Politics
under the Early Abbasids, Islamic Law and Society, 6/2, 1999, s. 272-75
Book Review-26: ZIMMERMANN, F. W.: bkz. Book Review-8
6 $0 % G
H
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Review on The Formation-1: Brockopp, Jonathan, Religious Studies
Review, 26/1, January 2000, s. 107
Review on The Formation-2: Crone, Patricia, “Human Reasoning or
Sacred Text”, TLS (The Times Literary Supplement), say : 5061, 31/3/2000,
s. 10
Review on The Formation-3: Dutton, Yasin, British Journal of Middle
Eastern Studies, 26/1, 1999, s. 164-68
Review on The Formation-4: Fierro, Maribel, Al-Qantara, 21/2, 2000,
s. 511-23
Review on The Formation-5: Hallaq, Wael B., International Journal of
Middle East Studies, 31/2, 1999, s. 278-80
Review on The Formation-6: Manzoor, S. Parvez, Muslim World Book
Review, 21/1 (2000), s. 3-12
Review on The Formation-7: Nielsen, J.S., Islam and Christian-Muslim
Relations, 10/1, 1999, s. 91-92
Review on The Formation-8: Sanders, P., American Journal of Legal
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Bu eleRtiri yaz lar na at fta bulunulurken yaln zca baR taralar nda s ra numaras yla birlikte
verilen k saltmalar kullan lacakt r. ÖrneUin: bkz. Review on The Formation-1 (Brockopp).
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Doktora tezinde Sünnî f k h mezheplerinin oluRum süreci ile “mezhepleRememiR f k h çevreleri” ya da “yaRamayan mezhepler” olgusu, yani Mslam hukuk tarihinin ilk dönemi üzerinde çal Ran Melchert, akademik ilgisini hicrî III.
yüzy l (milâdî IX. yy.) üzerinde yoUunlaRt rm R görünmektedir. Kendisini Mslam
Hukuk (F k h) Tarihi’nin ortaya ç kmas na katk da bulunan bir araRt rmac
olarak da gören16 Melchert, asl nda daha genel bir perspektifle klasik Sünnî
düRüncenin (Ehl-i Sünnet) teRekkül dönemini ayd nlatmaya çal Rmaktad r. Doktora tezinde, f k h mezheplerinin oluRumu ve birbirleriyle iliRkileri baUlam nda
Ehl-i Sünnet’i meydana getiren farkl eUilim, ilmî disiplin ve yaklaR mlara (kelâm, hadis, tefsir/k râat, zühd/tasavvuf, siyaset) iRaret ettiUi gibi, daha sonra
yapt U müstakil çal Rmalar n herbirisinde de bu konulardan birisini ele al p
incelemektedir.17 Bu aç dan bak ld U nda, Montgomery Watt’ n “Ehl-i Sünnet
çat s n n teRekkülü” konusundaki tezini esas al p geliRtirmeye çal Rt U ve Watt
taraf ndan bu çat n n temel unsurlar olarak belirlenen noktalar ayd nlatmay
hedeflediUi söylenebilir.
Melchert’ n özgeçmiRi hakk nda bilgi bulabileceUimiz elektronik kaynak
ve veri tabanlar nda, onun akademik ilgi alanlar Röyle s ralanmaktad r:
III./IX. yüzy lda Mslamî hareketler ve kurumlar, Kur’ân [K râat] ilmi, Hadis
ilmi, F k h, Teoloji [Kelâm] ve Tasavvuf.18

Doktora tezini esas alarak kaleme ald U ve Brill Yay nevi taraf ndan yay mlanan kitab hakk nda Jonathan Brockopp’un yazd U deUerlendirme yaz s ndan al nan Ru ifade de benzer bir tespiti ortaya koymaktad r:
... Bu kitap, Mslam tarihi, Kelâm ve Tasavvuf araRt rmac lar
için de oldukça önemli bir kaynak niteliUi taR maktad r.19

16

Melchert, The Formation, s. xvi.
Yukar daki listede yer alan makale, bildiri ve projeleri bu konuda yeterince fikir vermektedir.
18
International Directory of Middle Eastern Scholars (IDMES), Columbia University, New
York (veri kay t tarihi: 29 November 1996):
http://www.columbia.edu/cu/lweb/data/indiv/area/idmes/MELCHERT,Christopher.htm
(11.12.2004); Faculty of Oriental Studies (University of Oxford) Web Sayfas :
http://www.orinst.ox.ac.uk/staff/melchert.shtml (11.12.2004).
19
Bkz. Review on The Formation-1 (Brockopp), s. 107 (Brill Yay nevi’nin web sitesinden
naklen: http://www.brill.nl/m_catalogue_sub6_id787.htm [11.12. 2004]). Brockopp, özellikle
Mâlikî Mezhebi ilk dönem tarihi ve literatürü hakk ndaki araRt rmalar yla tan d U m z genç
kuRak Bat l Mslam hukuk tarihi araRt rmac lar ndand r. Mmam Mâlik’in M s rl öUrencilerinden Abdullah b. Abdilhakem’in (ö. 214/829) el-Muhtasaru’l-kebîr adl eseri üzerine yapt U
17
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F k h mezheplerinin teRekkülü konusundaki doktora çal Rmas n n ard ndan, sözü edilen bu ilim dallar ndan her birinin teRekkül dönemine iliRkin müstakil çal Rmalar yapm R olan Melchert’ n, özellikle hadis, ricâl tenkidi ve tabakât
literatürüne yönelik ilgisi dikkat çekmektedir. Tezinde ve sonraki çal Rmalar nda bu literatürü meslektaRlar n n dikkatini çekecek ölçüde20 yoUun bir biçimde
kullanan Melchert’ n, hakk nda tenkit ve deUerlendirme yapt U kitaplar aras nda, klasik ricâl ve tabakât kaynaklar n n neRirleri ve bu literatür hakk nda Arap
dünyas nda yap lan çaUdaR araRt rmalar n önemli bir yer tuttuUu görülmektedir.21 Michigan Üniversitesi’nin web sitesinde yay mlanan Hadis AraRt rmalar
Bibliyografyas ’na 1995 y l ndan bu yana yapt U katk lar sebebiyle kendisine
yap lan teRekkür de bu aç dan dikkat çekicidir.22
Melchert’ n çal Rmalar nda “dindarl k/takva” (piety) konusuna ve buna
baUl olarak zühd/ tasavvuf geleneUine de özel bir önem atfettiUini görüyoruz.
Melchert’ n geliRtirdiUi Ehl-i Hadis ile Ehl-i Rey aras ndaki nihai uzlaRma teorisinde, bu farkl kesimlerin “dindarl k” anlay Rlar ve dini yaRama biçimlerindeki
benzerliUin çok önemli bir yeri vard r. Bu ilgisinin Mslam ile s n rl olmay p farkl
dinlerdeki mistik geleneklere de yönelik olduUu anlaR lan Melchert’ n, bu konuda özellikle Marshall G. S. Hodgson’ n etkisinde olduUu anlaR lmaktad r.23

doktora tezi Early Maliki Law: Ibn Abd al-Hakam and His Major Compendium of Jurisprudence ad yla yay mlanm Rt r (Leiden: E. J. Brill, 2000).
20
The Formation hakk nda yaz lm R kitap eleRtirisi yaz lar n n birçoUunda Melchert’ n ve
kitab n n bu yönüne dikkat çekilmektedir. ÖrneUin bkz. Review on The Formation-5 (Hallaq), s. 280; Review on The Formation-9 (Stewart), s. 277; Review on The Formation-11
(Tsafrir), s. 342.
21
Yukar da verdiUimiz Kitap EleRtirileri listesine bkz.
22
Bkz. http://www-personal.umich.edu/~beh/hb/main.html (10.12.2004).
23
ARaU da üzerinde durulacakt r.
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Melchert’ n da ifade ettiUi gibi, Joseph Schacht ilk dönem Mslam hukuk tarihine dair kapsaml bir teori ortaya koyan ilk Avrupal araRt rmac olarak kabul
edilmelidir. Ignaz Goldziher’in tezini esas al p geliRtiren Schacht, özellikle eROâfiî’nin (ö. 204/820) er-Risâle adl kitab ve yine ona nispet edilen polemik türü
(ihtilâf/hilâf/reddiye) küçük eserler üzerinde yapt U çal Rmalar sonucunda,
“yayg n Sünnî bak R aç s ”na muhalif olarak, hicrî II. (m. VIII.) yüzy lda Mslam
Hukuku’nun kaynaklar aras nda “Peygamber’in Hadisleri”nden ziyade bölgesel
geleneklerin (örf, ictihad ve resmî uygulama) büyük ölçüde belirleyici olduUunu,
III./IX. yüzy l ortalar na kadar bu bölgesel gelenekleri esas alan “kadîm” hukuk
ekollerinin (Hicaz/Medine Ekolü ve Irak/Kûfe Ekolü) varl U n sürdürdüUünü,
bu tarihten itibaren bu ekollerin Rah slara nispet edilen “kiRisel” ekollere (mezhepler) dönüRtüUünü ileri sürmüRtür. Schacht’ n teorisine göre “Hadisin önceliUi”, Sünnî bak R aç s n n iddia ettiUi gibi eR-Oâfiî taraf ndan “yeniden ihya edilmiR” bir anlay R olmay p, onun yaRad U dönem ve sonraki yüzy lda “üretilmiR”
(eR-Oâfiî ve Ehl-i Hadis taraf ndan) bir yaklaR md r. Bu görüRleriyle Schacht,
Mslam Hukuku’nun kaynaklar konusunda yayg n kabule mazhar olan “Rüpheci
yaklaR m” geliRtiren baRl ca isimdir.24
Melchert, doktora tezinin fazla geliRtirilmeden yay mlanm R Rekli olan25
The Formation of the Sunni Schools of Law: 9th-10th Centuries C.E. adl eserinde,
esas itibariyle Schacht’ n “bölgesel/kadim ekollerden Rahsî ekollere geçiR” tezinden hareketle, Sünnî f k h mezheplerinin ne zaman ve nas l ortaya ç kt klar n tespit etmeye çal Rmaktad r. Tezini Sünnî f k h mezhepleri ile s n rlamas n
ise, “Oia f kh ” bünyesinde Sünnî f k h mezheplerinin kurucu unsurlar ndan
herhangi birisinin geliRmemiR olmas yla aç klar.26 Temel yaklaR mlar itibariyle
Schacht ekolünün Mslam Hukuk Tarihi’ne yönelik revizyonist anlay R n sürdürdüUü söylenebilecek olan27 Melchert’ n bu çal Rmas , ayn zamanda baz meslektaRlar taraf ndan Schacht’ n tezini sorgulayan ilk ciddi çal Rma olarak da görülmektedir.28 Melchert’ n ikinci önemli referans kaynaU , hocas George
24
Melchert, The Formation, s. xxi; Book Review-3, s. 363; Book Review-11, s. 713-14. Schacht
Mslam hukuk tarihi ile ilgili bu teorisini, esas itibariyle The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford, 1950) adl eserinde ortaya koymuRtur.
25
Bkz. Review on The Formation-5 (Hallaq), s. 280.
26
Bkz. Melchert, The Formation, s. 201-202. Ancak bu gerekçeyi yeterince tatmin edici bulmayan Devin J. Stewart, daha makul gerekçeler ileri sürülebileceUini, bu arada Melchert’ n
Oia F kh konusunda da önemli tespitlerde bulunduUunu kaydeder: bkz. Review on The
Formation-9 (Stewart), s. 277-78.
27
Bkz. Review on The Formation-6 (Manzoor), s. 11.
28
Bkz. Review on The Formation-5 (Hallaq), s. 278. Hallaq, Schacht’ n daha sonra yazd U
baz makalelerinde kendi tezini k smen revize ettiUini de kaydeder.
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Makdisi’nin görüRleridir. Hukuk ekollerinin oluRum sürecini ve Schacht’ n “bölgesel/kadim ve kiRisel ekoller” ay r m n , as l çal Rma konusu olan eUitim kurumlar baUlam nda ele al p deUerlendiren Makdisi, “f k h mezhebi”nin ortaya ç k R nda üçüncü bir aRaman n varl U na iRaret ediyordu. Onun tezine göre, Rah slara nispet edilen kiRisel hukuk ekollerinin, bugün anlad U m z manada “mezhep”
haline gelmeleri, düzenli bir eUitim ve bilgi aktar m sistemine sahip fakihler
topluluUu, yani bir “hukuk loncas ” (guild school of law) niteliUini kazanmalar ndan sonra olmuRtur.29
Schacht’ n yan s ra hocas n n bu tezini esas al p geliRtiren Melchert’ n as l
amac , kendisinin “klasik hukuk ekolü” (classical school of law) ad n verdiUi bu
nihai aRaman n ne zaman, nerede ve kimler taraf ndan yürütülen, ne tür çal Rmalar sayesinde ortaya ç kt U n tespit etmektir. Bir diUer ifadeyle Melchert,
f k h mezheplerinin gerçek anlamda ne zaman ve nerede ortaya ç kt klar n ya
da kimler taraf ndan “kurulduklar n ” bulmaya çal Rmaktad r. Bu arada “f k h
mezhebi” için yeni bir tan m getirmeye, daha doUrusu belirli görüRler etraf ndan
toplanan bir fakihler topluluUu ya da f k h çevresinin “mezhep” niteliUi kazanabilmesi için sahip olmas gereken temel özellikleri belirlemeye çal Rmaktad r.
“YaRamayan mezhepler” olgusu da üzerinde durduUu bir diUer konudur. Özellikle mezheplerin ortaya ç k R tarihi ve kurucu olarak kabul edilmesi gereken
isimler konusunda pek çok meslektaR taraf ndan kabule Rayan bulunan somut
sonuçlar ortaya koyan Melchert’ n, bir “klasik hukuk ekolü / f k h mezhebi”
olabilmek için belirlediUi ölçüt(ler) ise eleRtiriye aç k görünmektedir.
Melchert’ n çal Rmas n n bir diUer zaaf da, baRtan itibaren sürekli at flar yapmas na raUmen, “klasik hukuk ekolü” ad n verdiUi yap n n tan m n ve bu yap y
meydana getiren temel unsurlar n ancak kitab n dördüncü bölümünde tam
olarak ortaya koymuR olmas d r.
Kitab n n giriR bölümünde, bu konuda daha önce söylenenleri ve yap lm R
çal Rmalar k saca deUerlendiren Melchert, Müslüman ilim adamlar aras nda
f k h mezheplerinin nas l ve ne zaman ortaya ç kt U konusuna doUrudan temas
edenlerin çok nadir olduUuna, bu yönüyle Mbn Haldûn’un (ö. 806/1408) önemli
bir istisna teRkil ettiUine iRaret eder.30 Mbn Haldûn, Irak/Kûfe Ekolü’nü “Ehl-i
Rey” olarak, Hicaz/Medine Ekolü’nü de “Ehl-i Hadis” olarak takdim etmekte
29

George Makdisi, “Tabaqât-Biography: Law and Orthodoxy in Classical Islam”, Islamic
Studies (Mslamabad), 32/4, 1993, s. 390-91; a.mlf., Ibn Aqil: Religion and Culture in Classical
Islam, Edinburgh, 1997, s. 57-66.
30
Melchert, The Formation, s. xvii. Melchert’ n bu tespitine ilave olarak, Oah Veliyyullah edDihlevî’nin de (ö. 1176/1762) dikkat al nmas gerektiUini hat rlatmak isteriz. Nitekim Dihlevî,
el--nsâf adl eserinde imamlara nispet edilen mezhepler ile söz konusu imamlar n tevarüs
ettikleri bölgesel ilim gelenekleri aras ndaki iliRkiyi kurduktan sonra, söz konusu mezheplerin, daha doUrusu “mezhep f kh ”n n bir süreç sonucunda ortaya ç kt U na ve bu aç dan
IV./X. yüzy l n önemine iRaret eder (bkz. Oah Veliyyullah ed-Dihlevî, el--nsâf fî beyâni sebebi’l-ihtilâf fi’l-ahkâmi’l-f khiyye, Kahire, 1978 = -ctihat Risâlesi, ç. Rahmi Yaran, Mstanbul,
2002: özellikle bkz. -çtihat Risâlesi, s. 31-32, 46-52, 67).
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ve Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ile Mâlik b. Enes’in (ö. 179/795) söz konusu eUilimlerin önde gelen temsilcileri olduklar n söyleyerek, bu ekollerin Hanefî ve Oâfiî
mezheplerine dönüRtüUüne iRaret etmektedir.31 Schacht’ n “bölgesel/kadîm
ekollerin Rahsî ekollere dönüRümü” tezi de dahil olmak üzere Mslam hukuk tarihi hakk nda yap lan ilk Bat l çal Rmalar üzerinde çok etkili olduUunu kaydeden
Melchert’a göre Mbn Haldûn’un bu tezi, bölgesel ekolleri Ehl-i Rey ve Ehl-i
Hadis ile birebir özdeRleRtirmek suretiyle büyük bir kar R kl Ua neden olmaktad r. Zira bu durumda örneUin Irak Ehl-i Hadisi’nin tan mlanmas ve menReinin
tespiti güçleRmektedir. Mbn Haldûn’un bu konudaki en önemli zaaf ise, bir Mâlikî olmas ve konuya tek tarafl yaklaRmas d r.32 Bununla birlikte, f k h mezhepleri konusunda Bat ’da yap lan modern araRt rmalar Mbn Haldûn’un bu tezinden
büyük ölçüde etkilenmiR ve daha tatmin edici bir aç klama getirememiRlerdir33.
Asl nda teorisini büyük ölçüde Mbn Haldûn’un bu görüRü üzerine bina ettiUi anlaR lan Schacht ise, “reye baRvurma” aç s ndan Mâlik ile Ebû Hanife aras nda önemli bir fark bulunmad U n ifade ederek, bölgesel hukuk ekolleri ile
Ehl-i Rey ve Ehl-i Hadis gruplaRmalar aras ndaki farkl l Ua iRaret etmiRtir.34
Bununla birlikte Schacht’ n teorisi de iki önemli zaaf taR maktad r: Birincisi eROâfiî sonras dönemi yeterince incelememesi, ikincisi de mezhebin (Rahsî hukuk
ekolü) oluRumunu mezhep imam n n görüRlerinin bir araya getirilmesi (tedvin)
ile s n rl görmesi, yani mezhebi yaln zca bir “görüRler topluluUu” olarak alg lamas ve buna baUl olarak III./IX. yüzy l ortalar nda ortaya ç kt U n iddia etmesidir.35 George Makdisi ise yaklaR k otuz y l süren çal Rmalar sonucunda, mezhebin ortaya ç k R n n üç aRamal bir süreç olarak alg lanmas gerektiUini tespit
etmiR ve Schacht’ n ancak ilk iki aRama üzerinde durduUunu, mezhebin yaln zca
bir “görüRler topluluUu” deUil ayn zamanda bir “Rah slar topluluUu” olduUunu
ortaya koymuRtur.36
Melchert’a göre, mezheplerin teRekkülünden önceki dönemde Müslümanlar aras ndaki as l gruplaRma Ehl-i Hadis (gelenekçiler) ile Ehl-i Rey (ak l31

Mbn Haldûn, el-Mukaddime, thk. DervîR el-Cüveydî, 2. bs., Beyrut, 1997, s. 417.
Melchert, The Formation, s. xix. Mbn Haldûn’a dayanan Ehl-i Rey/Ehl-i Hadis ayr m na göre
Mâlik b. Enes’in konumunu tespit etmek de güç hale gelmektedir. Mâlik b. Enes’in konumu
hakk nda bkz. Ahmet Özel, “Mâlik b. Enes”, D-A, XXVII, 506-13; Ali Hakan ÇavuRoUlu,
“Irak Mâlikî Ekolü (III.-V./IX.-XI. yy.)”, yay mlanmam R doktora tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mstanbul 2004, s. 7-10.
33
Melchert, The Formation, s. xvii-xviii.
34
Melchert, The Formation, s. 165.
35
Melchert, The Formation, s. xxi-xxii.
36
Melchert, The Formation, s. xxii, xxiv-xxv. Mezhebin “görüRler topluluUu” ve “Rah slar topluluUu” olarak tan mlanmas n n da yeterli olmad U , esas itibariyle “f khî istidlâl” anlay R ve
yönteminde yaRanan deUiRimin “f k h mezhebi” ad verilen oluRumun belirleyici unsuru
olarak görülmesi gerektiUi konusunda bkz. Eyyüp Sait Kaya, Mezheplerin Te+ekkülünden
Önce F khî -stidlal, yay nlanmam R doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mstanbul 2001, s. 6-28.
32

/"

$+"

8 ("

. 8 2" -

c lar) aras nda yaRanm Rt . Bu gruplar aras nda II./VIII. yüzy l sonlar ndan itibaren yaklaR k bir yüzy l devam edecek çok derin bir çat Rma hâkimdi. Çat Rma,
inanç (teoloji) ve amel (f k h/hukuk) alan nda “sahih dinin” (orthodoxy ve
orthopraxy) tespit edilmesiyle ilgiliydi. Birinci grup her iki alanda da bütünüyle
kutsal metinlerin (nass: Kur’an ve sünnet) esas al nmas gerektiUini ileri sürerken, ikinci grup daha ak lc bir yaklaR m benimsiyordu. Bu arada Ehl-i Rey Ehli Hadis’in “ilahi hukuku” tespit etme yeterliliUine sahip olup olmad U ndan endiRe ederken, Ehl-i Hadis de onlar n tam anlam yla müslüman olup olmad klar ndan Rüphe etmiRtir. II./IX. yüzy l sonlar nda Ehl-i Hadis’in bilinçli olarak
kendilerini diUerlerinden ay rmaya çal Rmas yla baRlayan çat Rma, Mihne olay yla sosyal ve siyasi alana yans d . Bir yandan Mihne’nin sona er(diril)mesi, öte
yandan Ehl-i Rey’in f k h anlay Rlar n gözden geçirerek Ehl-i Hadis’e yak nlaRmas Ehl-i Hadis aç s ndan önemli bir galibiyet gibi görünmekle birlikte, Ehl-i
Hadis’in bir “f k h mezhebi” (Hanbelî Mezhebi) haline dönüRmesi de onlar n
kendi ilkelerinden önemli tavizler verdiUini gösteriyordu. Bu karR l kl yaklaR mlar iki grubu bir noktada buluRturdu ve III./IX. yüzy l sonlar yla IV./X. yüzy l
baRlar nda f k h mezhepleri teRekkül etti. Dolay s yla uzlaRman n ürünü “f k h
mezhebi” kurumu olmuRtur. V./XI. yüzy l baRlar na gelindiUinde, fakihlerin
çoUunluUu Hanefî, Oâfiî, Mâlikî ya da daha baRka mezheplerin müntesibi durumundayd . Mki yüzy l öncekiler gibi onlar da f khî/hukukî meseleler üzerinde
ihtilaf ediyorlarsa da, bu meselelerin çözümünde baRvurulacak araç ve yöntemler (F k h usûlü) daha birbirine yak n ve müRterek olduUu gibi, art k her bir
mezhebin meRrûiyeti diUerlerince tan nm R oluyordu. Asl nda teoloji/kelâm
alan ndaki tart Rmalar daha uzun süre devam edecek olsa da, hukuk/f k h alan ndaki bu uzlaRma, ayn zamanda “Ehl-i Sünnet” ad verilen büyük uzlaRman n
da habercisiydi37.
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Melchert, tezinin ilk bölümünde Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey aras ndaki sert
muhalefet ve çat Rma dönemini ele al r. Hadislerin ortaya ç k R tarihi konusundaki oryantalist yaklaR mlara iRaret etmekle birlikte bu konu üzerinde durmayan
Melchert’ n as l amac , “Ehl-i Hadis” ad verilen bir grubun/ekolün ortaya ç k R
tarihini tespit etmektir. Öncelikle Ehl-i Hadis grubunu ifade etmek için kullan lan Arapça terimler ve bunlar n Mngilizce çevirileri ile ilgili k sa bir deUerlendirme yapar.38 Melchert’a göre, bilinçli bir Ehl-i Hadis grubunun ortaya ç k R ve
37

Melchert, The Formation, s. 1, 198-99.
Melchert, The Formation, s. 2-3. Ehl-i Hadis karR l U nda yayg n olarak kullan lan “gelenekçi” (traditionalist) teriminin, bir tak m yanl R çaU r R mlar taR mas na raUmen, kullan Rl
olduUuna ve Makdisi taraf ndan yap lan “traditionist” (hadis uzman : muhaddis) ve “traditionalist” (gelenekçi) ayr m n n en az ndan IV./X. yüzy l öncesi için çok uygun olmad U na
iRaret eder. Ayr ca “traditionalist” terimi ile Hodgson’ n teklif ettiUi “the Hadith Folk” terimi
aras ndaki mukayese için bkz. Melchert, “The Piety of the Hadith Folk”, s. 426.
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mücadelenin baRlamas II./VIII. yüzy l sonlar ndan önceye götürülemez. Bu
oluRum ve mücadelenin merkezi Irak ve ilk temsilcilerinden birisi Basral
Abdurrahman b. Mehdî’dir (ö. 198/814). Horasan’a taR nmas ise daha sonra,
Mbn Mehdî’nin etkisinde kalan Mshak b. Râheveyh (ö. 238/853: NiRabur) eliyle
olacakt r. Dolay s yla Süfyân es-Sevrî (ö. 161/777) ya da Abdullah b. elMübârek (ö. 181/797) gibi daha erken Rahsiyetlere nispet edilen Ebû Hanîfe (ö.
150/767) aleyhtar söylemler “geriye dönük” bir inRâ faaliyetinin ürünü gibi
görünmektedir.39 Melchert, bu faaliyetin baRlang ç tarihi, en az ndan BaUdat
Ehl-i Hadisi’nin Ebû Hanîfe’ye (Ehl-i Rey) karR teyakkuza geçtiUi tarih olarak
Ebû Yusuf’un vefat tarihini (182/798) esas al r. Zira art k ondan hadis rivayet
edilmemeye baRlanacakt r. Ebû Yusuf’tan hadis rivayet edilmemesi konusunda
klasik kaynaklarda itikâdî olmayan pek çok neden say lmakla birlikte, Melchert
as l gerekçenin “Halku’l-Kur’ân” doktrini olduUu kanaatine ulaR r ve “dindarl k/takva” (piety) konusunda ciddi bir tenkidin yap lmam R olmas na da özellikle
dikkat çeker.40 Zira Ehl-i Hadis ile Ehl-i Rey aras ndaki uzlaRman n alt yap s n
oluRturan hususlardan birisinin “dindarl k” konusundaki benzer tav r ve yaklaR mlar olduUunu düRünmektedir.
Ehl-i Hadis grubunun teRekkülü aç s ndan Abdurrahman b. Mehdî’nin taR d U öneme iRaret eden Melchert, bu konuyu kitab nda yeterince detayland rmam R; onun gerek Hammâd b. Zeyd (ö. 179/795) gibi Basra muhaddisleri gerekse Mâlik b. Enes ile iliRkileri üzerinde durmam Rt r. Ancak Basra Ehl-i Hadisi’nin Mâlik ve Medine ile iliRkilerini ve bu anlamda BaUdat Ehl-i Hadisi’nden
farkl l klar n daha sonra “How Hanafism Came to Originate in Kufa and
Traditionalism in Medina” adl makalesinde ele alacak ve bu eksikliUi bir ölçüde giderecektir. Melchert’ n üzerinde durmad U ve Basra Ehl-i Hadisi’nin oluRumunda etkili olan bir diUer husus da, Ebû Hanîfe’nin Basral öUrencisi Züfer
b. Hüzeyl’in (ö. 158/775) aR r k yasç /reyci f k h anlay R ve Basra’daki faaliyetleridir.41
Melchert’a göre, f k h alan nda Ehl-i Hadis’i Ehl-i Rey’den ay ran iki temel özellik vard r: Hadis/Sünnet öUrenip rivayet etmek d R nda ayr bir F k h
eUitimi ile ilgilenmemeleri ve “hadisler” (yaln zca hz. Peygamber’in hadisleri
deUil) d R nda herhangi bir otorite (örneUin bir fakihin görüRleri) tan mamalar .
Dolay s yla “rey” ve onunla özdeR olarak alg lanan “f k h” ile “hadis(ler)i” kesin
çizgilerle birbirinden ay rm R oluyorlard . Mki grub aras ndaki bu ayr Rman n
göstergelerinden birisi, Ehl-i Hadis’in eUitim-öUretim metodu olan “müzakere”
ile Ehl-i Rey’in eUitim-öUretim metodu olan “münazara” aras ndaki farkl l kt r.
Onlar n bu tavr n , Hallaq’ n iddia ettiUi gibi “ictihad” karR tl U ve mutlak an-

39

Melchert, The Formation, s. 3-6.
Melchert, The Formation, s. 6-7.
41
Züfer’in Basra’daki faaliyetleri, Basra Ehl-i Hadisinin oluRumu ve Basra Ehl-i Hadisi ile
Mâlik ve Medine iliRkileri konusunda bir deUerlendirme için bkz. ÇavuRoUlu, a.g.e., s. 141-64.
40
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lamda “taklid” taraftarl U olarak yorumlamayan Melchert’ n bu konudaki tespit
ve deUerlendirmeleri oldukça ikna edicidir42.
Kat Ehl-i Hadis anlay R n uzun ömürlü olamad U n ifade eden ve bunun
nedenlerinin Müslümanlarca araRt r lmad U n iddia eden Melchert43, kendi
ifadesiyle bu baRar s zl U n dört önemli “teknik” gerekçesi üzerinde durur. Öncelikle, hocadan öUrenciye geçen düzenli bir halefiyet (bilgi ve otorite aktar m )
sistemine karR ç kmalar kendi varl klar n sürdürmelerine engel olmuRtur.44
Mkincisi, f k h anlay Rlar (Ehl-i Hadis f kh ) önemli teorik zaaflar taR maktad r.
Bunlar n baR nda Sahâbe sünnetini Hz. Peygamber’in sünnetinden ay rmamalar ve tümünü içine alacak geniR bir “hadis” anlay R na sahip olmalar gelmektedir ki, bu konuda eR-Oâfiî’nin karR konulamaz eleRtirilerine maruz kalm Rlard r.45 Melchert’ n Schacht’a yönelik önemli eleRtirilerinden birisi bu noktadad r.
Zira Schacht “Peygamber hadislerinin önceliUi” konusunda Ehl-i Hadis ile eROâfiî aras nda bir ay r m yapmayarak büyük bir kar R kl Ua neden olmaktad r.46
Üçüncü bir husus, çok fazla say da (yüz binlerle ifade edilen) hadisi, birbirinden
farkl isnadlar yla birlikte ezbere bilmenin gerekliliUini ileri sürerek, “fakîh”
olman n Rartlar n çok aU rlaRt rm R olmalar d r. Kütübü Sitte ad verilen ve yaln zca sahih kabul edilen daha az say daki hadisi (beR-on bin civar nda) bir araya
getirip ayn zamanda daha az isnad ezberleme imkân sunan alt büyük hadis
kitab n n ortaya ç k R , bir yönüyle bu s k nt y gidermeye yönelik bir çözüm
olarak görülebilir. Nitekim baz Ehl-i Hadis mensuplar n n bu kitaplara tepki
göstermesi ve yap lan savunmalar dikkat çekicidir.47 Ehl-i Hadis f kh n n Rans n
azaltan bir diUer husus da, hadis öUrenme ve rivayet etme faaliyetinin ücret ve
maaR karR l U yap lmamas yönündeki kat tav rd r.48 Tüm bu zaaflar nedeniyle,
Ahmed b. Hanbel’in temsil ettiUi kat Ehl-i Hadis f kh , onun ölümüyle birlikte
gücünü kaybetmeye ve Ehl-i Rey’e yak nlaRmaya baRlayacak, böylece “f k h
mezhebi” anlay R ve kurumunun geliRmesini saUlayacak olan uzlaRma ortaya
ç kacakt r.49 Melchert’a göre, Ehl-i Hadis’i Ehl-i Rey ile uzlaRmaya sevk eden iki
etkenden daha söz edilebilir: Oîa’ya50 ve Ehl-i Kur’ân’a51 karR ortak cephe oluRturma düRüncesi.

42

Melchert, The Formation, s. 13-22.
Melchert, The Formation, s. 22-23.
44
Melchert, The Formation, s. 23-24.
45
Melchert, The Formation, s. 24.
46
Melchert, The Formation, s. 15, 24.
47
Melchert, The Formation, s. 25-28.
48
Melchert, The Formation, s. 29-30. Melchert’ n bu konuya özel bir ilgi duyduUuna ve ücret
karR l U nda hadis rivayet edenler hakk nda müstakil bir çal Rma yapt U na yukar da iRaret
etmiRtik (bkz. Bildiriler).
49
Melchert, The Formation, s. 30-31.
50
Bkz. Melchert, The Formation, s. 201.
51
Ehl-i Rey içinde, Kuran’a ters düRen hadisleri terketme anlay R n benimseyen bir gurup
vard . Eserleri bize ulaRmad U için görüRlerini belgelemek güç olmakla birlikte, er-Risâle ve
43
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Melchert “Ehl-i Hadis f kh ” konusunu, kitab ndan sonra yazd U
“Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law” adl makalesinde
daha detayl bir biçimde ele al p incelemiRtir. Burada özellikle Ru noktalar vurgular: II./VIII. yy. sonlar ndan IV./X. yy. baRlar na kadar, Mâlikî, Oâfiî ve Hanefî mezheplerine mensup fakihlerin temsil ettiUi “Ehl-i Rey f kh ”n n yan s ra
müstakil bir “Ehl-i Hadis f kh ” mevcut olmuRtur. Yani bu ay r m, Schacht’ n
ima ettiUi gibi geriye dönük bir projeksiyon deUildir. Buna raUmen ilk dönem
Mslam hukuk tarihi incelemelerinde genellikle ihmal edilmiRtir (Norman
Calder’ n çal Rmas örnek olarak zikredilebilir). Hâlbuki Ahmed b. Hanbel ve
el-‘Ilel ve ma’rifetü’r-ricâl adl eseri, f k h mezheplerinin Rekillenmesi ve klasik
f k h teorisinin ortaya ç k R aç s ndan en az eR-Oâfiî ve er-Risâle’si kadar etkili
olmuR, hatta uzunca bir süre onlar gölgede b rakm Rt r. Ehl-i Hadis ile Ehl-i
Rey’in f k h anlay Rlar aras ndaki en temel fark ise, f kh n kaynaU olarak “hadis”in yeri ve kullan l R biçimi ile “isnâd” n önemi ve ihtilaflar n giderilmesi
konusunda “isnad tetkiki” yönteminin kullan lmas ile ilgilidir52.
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II./VIII. yy. ortalar ndan itibaren “Ehl-i Hadis”in kendisini tan mlamas yla birlikte III./IX. yüzy l sonlar na kadar, oluRum aRamas ndaki (nascent) Mâlikî, Oâfiî ve Hanefî mezheplerine mensup fakihler “Ehl-i Rey” olarak kabul
edilmiR olmaktad rlar –her ne kadar kendilerini böyle adland rm yorlarsa da-.53
Asl nda Ehl-i Hadis’in karR ç kt U “rey f kh ” anlay R , söz konusu mezheplerin
teRekkülünden önceki aRamada, Medine, Kûfe ve Basra f k h ekolleri içerisinde
mevcuttu. Melchert bu dönemi, yani bölgesel/kadim f k h ekollerinin “rey f kh ”
anlay R na sahip Rahsî ekollere/mezheplere dönüRümünü tezinin ikinci ve üçüncü bölümünde ele al r.
Mkinci bölümün temel tezi Rudur: F kh n kaynaU olarak bir bölgenin geleneUini esas alma konusunda Ehl-i Hadis’in güçlü tepkisi ve “hadis” üzerindeki
vurgusu sebebiyle, söz konusu bölgesel geleneklere mensup baz fakihler, kendi
f khî faaliyetlerini s n rlar belirsiz bir “bölgesel gelenek” yerine otorite sahibi
bir üstada (Mmam) nispet etmeyi daha güvenilir buldular. DiUer bir ifadeyle,
Ehl-i Hadis’in Peygamber ile Sahâbe ve Tâbiûn nesillerinin otoritesi üzerindeki
vurgusu karR s nda, kendi Rahsî rey ve ictihadlar n daha fazla savunamayan EhlMbn Kuteybe’nin Tevîlü muhtelifi’l-hadîs adl eserlerinden hareketle böyle bir grup ile
mücadele edildiUi sonucuna ulaR labilir. Ehl-i Hadis, daha tehlikeli gördükleri bu gruba karR
“ortayolcu/ l ml ” Ehl-i Rey’e yaklaRmay tercih etmiR olmal d r (bkz. Melchert, “TraditionistJurisprudents”, s. 403-405).
52
Melchert, “Traditionist-Jurisprudents”, s. 382-93. III./IX. yy. Ehl-i Hadisi’nin lideri olan
Ahmed b. Hanbel’in f k h anlay R ve “rey f kh ” aleyhindeki tavr konusunda ayr ca bkz.
Melchert, “The Adversaries of Ahmad b. Hanbal”, s. 235-36.
53
Melchert, “Traditionist-Jurisprudents”, s. 386-88.

/"

$+"

8 ("

. 8 2" - < <

i Rey, en az ndan Ebû Hanîfe ya da Mâlik gibi bir müctehidin otoritesinden
yararlanma yoluna gitmiRtir. Zamanla bu tav r giderek yayg nlaRm R ve art k
f kh n bir bölgeye nispet eden ya da bir bölgeye nispet edilen kimse kalmam Rt r. Hicaz/Medine f kh yerine “Mâlik’in f kh /mezhebi”, Irak/Kûfe f kh yerine
de “Ebû Hanîfe’nin f kh /mezhebi” esas al n r olmuRtur. Basra Rey Ekolü’nün
yok olup, Hanefî ve Mâlikî mezhepleri içinde erimesi de bu sürecin bir sonucudur54. Oahsî ekollere dönüRümü “Ehl-i Rey’in güvenilir bir Rahs n otoritesine
s U nma ihtiyac ” gerekçesiyle aç klamak, özellikle ilk dönem Hanefîler aras nda
Mutezilîlerin çokluUu dikkate al nd U nda daha özel bir anlam kazanmakla birlikte55, Melchert daha sonraki bir çal Rmas nda bu tezinin boRluklar n
farkedecek ve örneUin “Medine ameli” konusundaki eleRtirilerin kaynaU n n
Ehl-i Hadis deUil eR-Oâfiî olduUunu vurgulamak zorunda kalacakt r.56 Bir baRka
makalesinde ise Ru sonuca ulaR r: Ehl-i Rey f kh n n Kûfe/Ebû Hanîfe merkezli
olarak alg lanmas ya da takdim edilmesi büyük ölçüde Basra’da yaRanan geliRmelerle ilgilidir. Basra Ehl-i Hadisi’nin Medine ve Mâlik’i öne ç karmas na karR n Basral Ehl-i Rey Kûfe Ekolü geleneUini güçlü bir “geçmiR” olarak öne sürme yoluna gittiler. Hâlbuki BaUdat Ehl-i Hadisi aç s ndan “Ehl-i Rey” Kûfe ve
Ebû Hanîfe çevresi ile özdeR olmad U gibi, Medine de hadisle özdeRleRtirilmiyordu.57
“Bölgesel ekollerin Rahsî ekollere dönüRümü” teorisine yönelik baz itirazlar bulunmakla birlikte58, yayg n kabul gören bu teoriyi esas alan Melchert59,
yaln zca teorinin baz eksikliklerine iRaret eder ve bir tak m düzeltmeler yapar.
Onun bu konudaki en önemli katk s , müstakil bir Basra Rey Ekolü’nün varl U na iRaret etmesi ve bu ekolün Schacht’ n iddia ettiUi gibi yaln zca Hanefî Mezhebi içinde erimediUini, bir yandan Hanefî Mezhebi’nin öte yandan Irak Mâlikî
Ekolü’nün oluRumuna zemin haz rlad U n tespit etmesidir.60

54

Melchert, The Formation, s. 32, 37-38.
Melchert, The Formation, s. 36-38.
56
Melchert, “Traditionist-Jurisprudents”, s. 401
57
Melchert, “How Hanafism Came to Originate in Kufa and Traditionalism in Madina”
(Hüküm ve sonuç ifadeleri için özellikle bkz. s. 321, 346). Melchert’ n bu çal Rmas , Basra
Ehl-i Hadisi içinde yer alan Mbn Sa’d (ö. 230/844), Fesevî (ö. 240/854) ve Halîfe b. Hayyât’ n
(ö. 277/890) eserleri ile BaUdat Ehl-i Hadisi’nin önde gelen isimlerinden Ahmed b. Hanbel
(ö. 241/855), Yahya b. Maîn (ö. 233/848) ve Mbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) eserleri üzerinde
yap lm R karR laRt rmal bir deUerlendirmeden hareketle, Kûfe-Hanefîlik ve Medine-Mâlikîlik
iliRkisine farkl bir bak R yapmaktad r.
58
En ciddi eleRtiri Wael b. Hallaq’a aittir: “From Regional to Personal Schools of Law? A
Reevaluation”, Islamic Law and Society, 8/1 (2001), s. 1-26.
59
Melchert’a göre Hallaq, asl nda kimsenin fazla vurgulamad U “bölgesel ekollerin anonim
doktrinlere dayand U ” fikrini çürütmek için fazla zaman harcam R, ancak II./VIII. yüzy l
fakihlerinin karakteristik olarak bölgelere ayr ld klar gerçeUi üzerinde yeterince durmam Rt r
(bkz. Melchert, “Traditionist-Jurisprudents”, s. 399-400).
60
Melchert, The Formation, s. 41-47, 200.
55
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III./IX. yüzy l HanefîliUi’nin f k h anlay R ve teorisinde Ehl-i Hadis tehdidine karR aç k bir cevap niteliUi taR yan bir tak m düzeltmeler yap ld U tespiti
yine Schacht’a aittir. Melchert, kitab n n üçüncü bölümünü, “Ehl-i Hadise yak nlaRma” (traditionalization) olarak adland r lan bu sürecin tahliline ay rm Rt r.
Bu süreç hem f k h hem de kelâm alan nda iRlemiRtir. III./IX. yüzy l Hanefîleri,
Ehl-i Hadis’e daha yak n bir f k h anlay R oluRturabilmek amac yla, Hanefî
doktrinin hadis temellerini oluRturmaya yönelik çal Rmalar yapt lar ve zaman
zaman doktrindeki baz görüRleri deUiRtirme yoluna gittiler. Bu arada Ebû Hanîfe ile çaUdaR Ehl-i Hadis mensuplar aras ndaki düRmanl U gizlemek amac yla tarihi yeniden yazmaya yöneldiler. Mlk Hanefî tabakâtlar bu çaban n ürünleridir. Hanefîler aras nda hadis çal Rmalar n n geliRmesi aç s ndan en önemli
isimlerden birisi BaUdatl Mbnü’R-Oucâa es-Selcî’dir (ö. 266/880). Ehl-i Hadis’e
yak nlaRma çabalar n n bir diUer boyutu, Hanefîlerin (en az ndan bir grubun)
özellikle “Halku’l-Kur’ân” doktrini (Mutezile), “ircâ düRüncesi” gibi bir tak m
Râibeli görüRlerle iliRkilerini koparma yönündeki giriRimleridir.61
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Melchert’ n “f k h mezhebi” olgusunu Ehl-i Hadis (gelenekçiler) ile Ehl-i
Rey (ak lc lar) aras nda bir uzlaRma noktas olarak gördüUüne yukar da temas
etmiRtik. Asl nda “f k h mezhebi” bu uzlaRman n arac olmaktan ziyade sonucudur. Melchert’a göre bu sonuç, söz konusu iki taraf n deUil, III./IX. yüzy lda bir
tür orta-yol doktrini olarak geliRen ve kendisinin “ l ml -ak lc lar” (semirationalists) ad n verdiUi üçüncü bir grubun/anlay R n ürünüdür.62 GörebildiUimiz kadar yla o asl nda yeni bir grup tasavvur etmiyor. Yapt U Rey, kaynaklarda
sözü edilen bir grubu, özellikle III./IX. yüzy lda Ehl-i Hadis’in lideri olan
Ahmed b. Hanbel’in yaz lar ndan ve eleRtirilerinden hareketle yeniden tan mlay p, bu grubun f k h tarihi ve rey/hadis çat Rmas aç s ndan taR d U öneme dikkatlerimizi çekmekten ibarettir. Ahmed b. Hanbel ve Ehl-i Hadis’in en az Mutezile kadar, hatta onlardan daha tehlikeli bulup mücadele ettiUi, Hüseyin elKerâbîsî (ö. 248/862-63), Ebû Sevr (ö. 240/854) ve Haris el-Muhâsibî (ö.
243/857-58) gibi isimlerden oluRan ve ER’arî’nin (ö. 324/936) de aralar nda yetiRtiUi “Ehl-i Sünnet kelâm n n öncüleri” olarak kabul edilen bu grup, kaynaklarda
61
Melchert, The Formation, s. 48-60. Eyyüp Sait Kaya, yukar da at fta bulunduUumuz tezinde
büyük ölçüde bu süreci tasvir etmektedir.
62
Melchert, The Formation, s. 79-82. Özellikle bu konuya tahsis ettiUi bir makalesinde,
III./IX. yüzy lda BaUdat’ta etkili olan farkl teolojik/itikâdî f rkalar n “Ehl-i Sünnet, Oia ve
Mutezile” Reklindeki üçlü tasnifinin isabetli olmad U n n art k anlaR ld U na iRaret eden Melchert (özellikle Josef van Ess’in katk s na at fta bulunur), bu dönemde Oia’n n BaUdat’ta
önemli bir güç unsuru olmad U n da dikkate alarak, “gelenekçiler, ak lc lar ve l ml -ak lc lar”
Reklinde bir üçlü tasnif önerir. “Ak lc lar” o dönemdeki gevRek Mutezile ekolünü de içermekle birlikte onlarla s n rl deUildir (Melchert, “The Adversaries of Ahmad b. Hanbal”, s.
234-35).
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“Küllâbiye” ya da “Ashâbü Mbn Küllâb” ad yla an lmaktad r.63 Bu oluRumun Mbn
Küllâb gibi bir isme nispet edilerek bir “ekol” gibi tan mlanmas n doUru bulmayan Melchert, daha gevRek ve geniR bir “ l ml -ak lc lar” grubundan söz etmenin daha isabetli olacaU görüRündedir. Ayr ca o, bu isimlerin Mbn Küllâb ve
Kalânîsî (diUer kaynaklarca halef-selef olarak ekolün temsilcileri kabul ediliyorlar) d R nda kalanlar n bir Rekilde eR-Oâfiî ve III./IX. yüzy l OâfiîliUi ile
irtibatland rmaya çal R r. Böylece Melchert, hocas Makdisi’nin aksine, III./IX.
yüzy l OâfiîliUi’nin ayn zamanda bir “kelâmî tav r” da ifade ettiUini kabul etmiR
olmaktad r.64
eR-Oâfiî’nin Ehl-i Rey/Ehl-i Hadis ayr Rmas ndaki konumu ile er-Risâle’nin
klasik Sünnî f k h teorisinin geliRimindeki rolü konusunda ciddi tart Rmalar olduUu bilinmektedir. Hallaq65 gibi Melchert da, eR-Oâfiî’nin Ehl-i Hadis ile ayn
safta yer almad U n aç kça tespit etmekte, hatta onu da III./IX. yüzy l Oâfiîleri
gibi “ l ml -ak lc lar” aras nda deUerlendirmektedir.66 Bununla birlikte, “uzlaRma” ve “orta-yol” teorisinin mimar olarak eR-Oâfiî’nin kendisinden ziyade
III./IX. yüzy l Oâfiîleri’ni ve özellikle Mbn Süreyc’i öne ç karmaktad r. Nitekim
eR-Oâfiî’ye nispet edilen f k h teorisinin asl nda onlar taraf ndan geliRtirildiUi ve
er-Risâle’nin son Reklini IV./X. yüzy l baR nda ald U kanaatindedir67. Melchert’a
göre, eR-Oâfiî’nin BaUdat ve M s rl öUrencileri ile onlar takip eden nesillerin
büyük bir k sm , kendisinin “ l ml -ak lc lar” ad n verdiUi, Ahmed b. Hanbel ve
takipçilerinin “as l” muhalifleri durumundaki kelâmc -fakihler aras nda yer
63

ER’arî, Makâlâtü’l--slâmiyyîn ve’htilâfü’l-musallîn, nRr. H. Ritter, 3. bs., Wisbaden, 1963, s. 5,
170, 172, 173, 178; Kad Iyâz, Tertîbü’l-medârik ve takrîbü’l-mesâlik li ma’rifeti a’lâmi mezhebi
Mâlik, thk. M. Tavit et-Tancî vdUr., 8 cilt, Rabat, 1981-83, IV, 25-26; Makdisî, Ahsenü’ttekâsîm fî ma’rifeti’l-ekâlîm, ed. M. J. De Goeje, 3. bs., Leiden 1885, s. 37. Ayr ca bkz. Montgomery Watt, -slam Dü+üncesinin Te+ekkül Devri, ç. E. Ruhi F Ulal , Ankara 1981, s. 349-355,
357-61; Y. Vehbi Yavuz, “Mbn Küllâb”, D-A, XX, 157; a.mlf., “Halku’l-Kur’ân”, D-A, XV,
372; Sait Özervarl , “Kalânîsî, Ebü’l-Abbas”, D-A, XXIV, 224. Melchert, kaynak vermeksizin,
bu grubun muhtemelen kendilerini mütekellimî Ehli’s-sünne Reklinde adland rd U n belirtir
(bkz. Melchert, “Ibn Mujahid and the Establishment of Seven Qur’anic Readings”, s. 6).
64
Melchert, The Formation, s. 69-70; “The Adversaries of Ahmad b. Hanbal”, s. 241-48.
65
Wael B. Hallaq, “Oâfi’î Hukuk Mlminin BaRmimar m yd ?”, Sünni Paradigman n Olu+umunda âfi’î’nin Rolü (haz. M. Hayri K rbaRoUlu, Ankara, 2000) içinde, s. 58-61.
66
Melchert, The Formation, s. 70; “The Adversaries of Ahmad b. Hanbal”, s. 248-49; “Traditionist-Jurisprudents”, s. 393-94. Nitekim çaUdaR f k h tarihçilerinden Hacvî de, Oâfiî Mezhebi’nin baRar s n , Mmam Oâfiî’nin “Ehl-i Hadis f kh ” ile “Ehl-i Rey f kh ” aras ndaki
dengeyi iyi kurmas na baUlar (Muhammed b. Hasan el-Hacvî, el-Fikru’s-sâmî fî târîhi’l-f khi’l-slâmî, 2 c.’de 4 cilt, Medine, 1396-97/1976-77, I-II, 471-72). Hacvî, Mâlikîleri de Hanefîler ile
birlikte çat Rman n taraflar ndan birisini oluRturan Ehl-i Rey f kh mensuplar aras nda saym R
ve öyle anlaR l yor ki Mbnü’l-Kâs m merkezli M s r-MaUrib MâlikîliUini esas alm Rt r.
67
Melchert, The Formation, s. 68; “Traditionist-Jurisprudents”, s. 394. Böylece Melchert, erRisâle’nin nispeti ve yaz l R tarihi ile ilgili tart Rmalara da kat lm R olmakta ve mevcut (son)
haliyle bu eserin eR-Oâfiî’ye nispet edilemeyeceUi konusunda Norman Calder’ n tespitini teyid
etmektedir. Melchert’ n özellikle dikkat çektiUi husus, er-Risâle’nin eR-Oâfiî’nin dönemi ve
sonras nda uzunca bir süre Ehl-i Hadis taraf ndan ihmal edilmiR olmas d r.
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almaktad rlar. MezhepleRme sürecinin en önemli aRamas n tamamlam R ilk
“f k h mezhebi” (classical school of law / guild school) de, bu dönemde BaUdat
Oâfiî Ekolü’nün Reyhi olan Ebü’l-Abbas Mbn Süreyc (ö.306/918) ile birlikte ortaya ç km Rt r. BaUdat ve M s r Oâfiîleri -hatta Irak Hanefîleri- aç s ndan “görüRler
topluluUu” anlam nda bir mezhep oluRumu daha önce mevcut olmakla birlikte,
mezhepleRme sürecinin tamamlanmas ya da “klasik mezhep” yap s n n ortaya
ç kmas , belirli hoca ve öUrenciler zincirine dayal , düzenli bir bilgi ve otorite
aktar m (tedris ve riyâset) sisteminin varl U na baUl d r.68
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“F k h mezhebi” olgusunu, hadis/rey çat Rmas n n iki ucunu temsil eden
düRünce ak mlar n n bir noktada buluRmas n n ürünü olarak tasavvur eden
Melchert’a göre, Mbn Süreyc bu dengeli tavr f k h alan na taR yarak ilk f k h
mezhebini, yani “Oafiî Mezhebi”ni tesis etmiRtir. Asl nda Mbn Süreyc d R ndaki
Oâfiîler aras nda olduUu gibi Oâfiîler d R ndaki f k h çevreleri aras nda da (örneUin Kad Msmail’in temsil ettiUi Irak Mâlikî Ekolü), “ l ml -ak lc ” çizgide yer
alan ve söz konusu “dengeli tavr ” benimseyenler bulunuyordu. Melchert’a göre
Mbn Süreyc’i öne ç karan husus, f k h eUitimini yeni bir anlay Rla sistemleRtirmesi
ve bir Mmam’ taklid esas na dayanan “mezhep” anlay R n yerleRtirmesidir. Mbn
Süreyc’in sistemi öncelikle, Ehl-i Hadis gibi “birçok hocadan rivayet” anlay R
yerine “belirli bir hoca ve bilinen öUrenciler” silsilesine (halefiyet iliRkisi) dayanan, düzenli bir bilgi ve otorite aktar m (tedris ve riyaset) sistemi niteliUi taR yordu. Nitekim Oâfiîler aras nda “reis” lakab ilk defa Mbn Süreyc için kullan lacakt r. Sistemin yeniliklerinden ve en önemli ürünlerinden birisi de, “ta’lîka”
ad verilen ve büyük ölçüde Muhtasaru’l-Müzenî üzerine yap lm R Rerhlerden
oluRan bir literatürün doUuRudur. Melchert’a göre, “klasik mezhep” yap s n n/anlay R n n tamamlanmas için gerekli olan iki unsur daha vard r: Normal
öUrenciler (telâmîz) ile ihtisas öUrencileri (ashâb) aras ndaki ay r m n netleRmesi ve mezhebin tarihini yazan tabakât literatürünün doUmas . Bunlardan birincisi Mbn Süreyc’in öUrencileriyle birlikte, ikincisi ise onun vefat ndan yaklaR k bir
yüzy l sonra ortaya ç kacakt r69. Melchert’a göre, cedel ve hilâf ilmi ile buna
baUl olarak ortaya ç kan f k h usûlü ilmi ve literatürü de büyük ölçüde, Mbn
Süreyc’in geliRtirdiUi f k h eUitimi sisteminin ürünüdür.70
Melchert, Mbn Süreyc’in fark n ve baRar s n ortaya koyabilmek amac yla,
III./IX. yüzy l ortalar ndan itibaren ortaya ç kan farkl Oâfiî ekoller ile BaUdat/Mbn Süreyc Ekolü aras nda baz mukayeseler yapar. Öncelikle M s r, Isfahan
(M s r kaynakl ) ve Horasan Oâfîi ekollerinin hemen hepsi “taklid”e, dolay s yla
hadisler d R ndaki bir otoriteye (görüRler topluluUu: doktrin) baUl “mezhep
68

Melchert, The Formation, s. 71-86.
Melchert, The Formation, s. 87, 89-91, 99, 102-103, 114.
70
Bkz. Melchert, The Formation, s. 108-110.
69

/"

$+"

8 ("

. 8 2" - < =

anlay R ”na karR d rlar. Bunlar aras nda özellikle Mbn Huzeyme’nin (ö. 311 veya
312/yak. 924) temsil ettiUi Horasan OâfiîliUi ise, diUerlerinden farkl olarak Ehl-i
Hadis çizgisindedir. Sonuçta bu Oâfiî ekoller/çevreler içerisinde yaln zca Mbn
Süreyc’in temsil ettiUi BaUdat Ekolü, hadis/rey dengesini kurabilmiR ve Mmam
eR-Oâfiî ile öUrencilerinin görüRlerini esas alan ve intisap anlay R na sahip bir
“mezhep” haline gelebilmiRtir. Muhammed b. Nasr el-Mervezî’nin temsil ettiUi
ve benzer özellikler taR yan Mâverâünnehir OâfiîliUi de BaUdat OâfiîliUi içinde
kaybolacakt r.71 Mbn Süreyc’in temsil ettiUi anlay R, diUerleri taraf ndan zaman
zaman HanefîliUe kaymakla itham edilmiRtir. Zira Mbn Süreyc’in özellikle “belirli bir hoca ve bilinen öUrenciler esas na dayanan f k h eUitimi” anlay R daha
ziyade Hanefî geleneUi yans t yordu.72 Mbn Süreyc ile Hanefîler aras ndaki bir
diUer önemli benzerlik de Rüphesiz, BaUdat’ n Saray merkezli yüksek kültürü ve
elitleriyle yak n iliRkisi, gördüUü siyasi himaye ve kad l k görevini kabul etmesiydi.73
Kûfe ve Medine ekollerinin Hanefî ve Mâlikî mezheplerine dönüRmesi ve
mezheplerin yay lmas n Ebû Hanîfe ve Mâlik’in öUrencilerinin yürüttükleri
tedvin çal Rmalar na baUlayan Schacht’a74 nazaran oldukça ileri bir aRama kabul
edebileceUimiz Melchert’ n bu teorisinin, önemli ölçüde hocas George
Makdisi’nin BaUdat merkezli Medrese ve F k h eUitimi ile ilgili görüR ve tezlerine dayand U n rahatl kla ifade edebiliriz.75 Ancak Makdisi’nin bir diUer öUrencisi Devin J. Stewart’ n da tespit ettiUi gibi, Melchert hocas na önemli itirazlar
da getirmektedir.76 ÖrneUin Makdisi’ye göre ilk f k h mezhebi Ebûbekir elHallâl’a (ö. 311/923) nispet edilen Hanbelî Mezhebi’dir. Zira o f k h mezheplerinin teRekkülünü daha ziyade mezhebin tarihini oluRturan tabakât kitaplar n n
ortaya ç kmas yla aç klamaktad r. Mlk tabakât yazar da Hallâl’d r.77 Melchert’a
71

Melchert, The Formation, s. 96-101. Horasan Ehl-i Hadis OâfiîliUi’nin daha fazla araRt r lmas gerektiUini ifade eden Melchert, Oâfiî Mezhebi literatüründe önemli bir yeri olan
Horasan Ekolü’nün ise bunlarla kar Rt r lmamas gerektiUine dikkat çekiyor. Söz konusu
Horasan Ekolü, bir sonraki yüzy lda yaRayacak olan, Mbn Süreyc Ekolü ile baUlant l Kaffâl esSaUîr’e (ö. 417/1026) nispet edilmektedir (a.g.e., s. 100).
72
Melchert, The Formation, s. 89-90, 99. Mbn Süreyc f k h teorisini tedvin ederken de büyük
ölçüde Muhammed eR-Oeybânî’nin kitaplar ndan ve kategorilerinden istifade etmiRtir (s. 91).
73
Melchert, The Formation, s. 89-90, 109, 112-15.
74
Bkz. Joseph Schacht, “The Schools of Law and Later Developments of Jurisprudence”,
Law in the Middle East (eds. M. Khadduri – H. J. Liebesny, vol. I, Washington, 1955) içinde,
s. 63
75
Oâfiî Mezhebi’nin BaUdat’taki baRar s nda Mbn Süreyc ve hocas Enmâtî’nin (ö. 288/901)
önemine iRaret eden Makdisi, Medrese sisteminde ve f k h eUitiminde çok önemli bir yeri
olan “ta’lika” ve hilâf/cedel metotlar n n yan s ra usûlü’l-f kh’ n geliRiminde de Oâfiîler’in ve
Mbn Süreyc’in belirleyici konumunu sürekli vurgular (George Makdisi, OrtaçaW’da YükseköWretim: -slam Dünyas ve Hristiyan Bat , ç. Ali Hakan ÇavuRoUlu – Hasan Tuncay BaRoUlu,
Mstanbul, 2004, s. 42, 182, 186-87, 223).
76
Review on The Formation-9 (Stewart), s. 279.
77
Bkz. Makdisi, “Tabaqât-Biography”, s. 371-396.
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göre de tabakât kitaplar “klasik f k h mezhebi”nin temel özelliklerinden birisi
olmakla birlikte, kurucu bir unsur olmaktan ziyade mezhebin teRekkül ettiUinin
bir göstergesi olarak kabul edilmesi daha isabetli görünmektedir.78 Melchert’ n
en temel itiraz ise muhtemelen, hocas n n klasik “Mutezile (ak lc lar) / Ehl-i
Hadis (gelenekçiler)” ayr m n esas alan yaklaR m na ve mücadelenin gelenekçilerin zaferiyle sonuçland U kanaatine yöneliktir.79
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MezhepleRme sürecini büyük ölçüde tamamlam R ilk f k h mezhebi (klasik
hukuk ekolü/hukuk loncas ) olarak kabul ettiUi Oâfiî Mezhebi’nin teRekkül tarihi
olarak III./IX. yy. sonu ve IV./X. yy. baRlar na iRaret eden Melchert’a göre, diUer
üç Sünnî f k h mezhebi aç s ndan da ayn tarihin verilmesi mümkündür. Hatta
Oâfiî Mezhebi için yapt U gibi Hanefî ve Hanbelî mezhepleri için de kurucu
isimler tespit eder: Ebü’l-Hasan el-Kerhî (ö. 340/952) ve Ebûbekir el-Hallâl
(311/923). Ancak Mâlikî Mezhebi için durum bu kadar net deUildir.
Kendi varl U n n fark nda bir Hanefî Mezhebi’nin IV./X. yüzy l baRlar ndan itibaren mevcut olduUunun söylenebileceUini belirten Melchert,80 bu tarihten itibaren M s r-Kuzey Afrika, BaUdat ve Mâverâünnehir (HorasanMezopotamya) Hanefîleri’nin çal Rmalar ve bu bölgelerde yaRanan geliRmeleri
dikkate alarak, Mbn Süreyc’de bulduUu özellikleri taR yan ve mezhebin kurucu
ismi olarak belirleyebileceUi bir isim arar. Hanefî f k h doktirinin geliRiminde
çok önemli katk lar olan M s rl Tahâvî (ö. 321/933) ile BaUdatl Ebû Hâzim (ö.
292/905) ve Ebû Saîd el-Berdâî’nin (ö. 317/929) belirli bir hoca ve çok say da
öUrencileri olmay R n , dolay s yla düzenli bir bilgi ve otorite aktar m zincirinin
ilk halkas olarak kabul edilemeyeceklerini dikkate alan81 Melchert için bu aç dan uygun isim Ebü’l-Hasan el-Kerhî’dir. Ancak doktrinin geliRimi söz konusu
olduUunda da Kerhî’nin ne kadar etkili olduUunu yeterince bilmediUini itiraf
eder.82 Bu da, tarih, tabakât ve ricâl kaynaklar n çok iyi kullanan Melchert’ n
f k h kitaplar ndan uzak oluRuyla ilgili olmal d r.83 Mâverâünnehir Hanefîleri
aras nda III./IX. yüzy ldan beri var olan müstakil f k h eUitimi ile Kerhî’nin bu

78

Review on The Formation-9 (Stewart), s. 277.
Bu konu aRaU da ele al nacakt r.
80
Melchert, The Formation, s. 116.
81
Melchert, The Formation, s. 116-122, 123, 129-31 (Tahâvî için); 66, 123-24 (Ebû Hâzim ve
Berdâî için).
82
Melchert, The Formation, s. 106, 125-29, 136.
83
Oryantalist gelenek içerisinde yap lan Mslam Hukuk Tarihi incelemelerinin genelinde
olduUu gibi Melchert’ n çal Rmas da, f k h nosyonu ve f k h kitaplar na yeterince âRinâ olmayan bir tarihçinin yorumlar niteliUindedir. Tsafrir, bu eksikliUin özellikle “gelenekçi” ve
“ak lc ” gibi farkl ekollerin f k h/hukuk anlay Rlar ile ilgili tahlilleri zaafa uUratt U n
kaydeder: bkz. Review on The Formation-11 (Tsafrir), s. 346.
79
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bölgedeki etkisi konusundaki deUerlendirmeleri de yeterince aç klay c ve tatmin edici görünmemektedir.84
Yukar da, Ahmed b. Hanbel’in temsil ettiUi kat Ehl-i Hadis f kh n n zaaflar ve bu zaaflar sebebiyle onun ölümünden k sa bir süre sonra rey f kh anlay R na sahip Hanbelî Mezhebi’nin ortaya ç k R konusunda Melchert’ n görüRlerini
özetlemiRtik. Melchert bu süreci kitab n n yedinci bölümünde detayl bir biçimde tahlil etmeye çal R r. Bu süreç iki aRamada gerçekleRmiRtir. Birinci aRama,
Ahmed b. Hanbel’in görüRlerinin bir araya getirilip tedvin edilmesi ve böylece
bir mezhep (hukuk ekolü) için kaç n lmaz olan doktrinin ortaya ç kar lmas
aRamas d r. III./IX. yüzy l n ortalar ndan itibaren yaRanan bu geliRmeye katk da
bulunan önemli isimler Horasanl Mshak b. Mansûr el-Kevsec (ö. 251/868-9) ve
Ebûbekir el-Esrem (ö. 260-61/874) ile Ahmed b. Hanbel’in iki oUlu Salih (ö.
266/880) ve Abdullah’d r (ö. 290/903). GörüRlerinin yaz lmamas ve baRkalar na
aktar lmamas konusundaki kat tavr na raUmen Ahmed b. Hanbel’in ard ndan
yürütülen bu faaliyetler ancak ham bir malzeme ortaya ç karm Rt r.85 Dolay s yla
mezhebin teRekkülünü saUlayacak çal Rmalar bir sonraki aRamada gerçekleRecektir. Bu ikinci aRamada, Zehebî’nin de kaydettiUi gibi,86 toplanan ham malzemenin iRlenmesi, delillerinin güçlendirilmesi ve bir teori haline getirilmesi
yönündeki çal Rmalar Ebûbekir el-Hallâl taraf ndan gerçekleRtirilir. Hallâl ayn
zamanda, daha önce de iRaret ettiUimiz gibi, ilk “f k h mezhebi tabakât ” yazar d r. Dolay s yla gerek bu çal Rmalar gerekse BaUdat Mehdî Camii’ndeki ders
halkas n n baR na geçtiUinde BaUdat Ehl-i Hadisi’nden ald U tepkiler dikkate
al nd U nda “rey f kh ” anlay R na sahip bir Hanbelî Mezhebi’nin ortaya ç k R nda önemli bir aRamay temsil eden Hallâl, kendisinin f k h hocas /hocalar hakk nda detayl bir bilgi bulunmamas na ve Mbn Süreyc gibi halefiyet sistemine
dayal düzenli bir aktar m sistemi b rakmam R olmas na raUmen mezhebin kurucu ismi olarak tespit edilecektir.87 Melchert, Zehebî’nin verdiUi bilgiyi ve belki
de hocas Makdisi’nin tezini dikkate alarak, Hallâl’ n Hanbelî Mezhebi için
taR d U önemi doUru tespit etmiR olmakla birlikte,88 geliRtirdiUi “Mbn Süreyc
modeli”nin Hanbelî Mezhebi’ni aç klamakta yetersiz kald U aç kça görülmektedir.89
84

Bkz. Melchert, The Formation, s. 132-36.
Melchert, The Formation, s. 137-43.
86
Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, XIV (nRr. Ekrem el-BûReyyi’, 1983), 298.
87
Melchert, The Formation, s. 143-49. Ayr ca bkz. a.g.e., s. 106. Bu tespit asl nda Zehebî’ye
aittir: “Hallâl’dan önce Ahmed b. Hanbel’e nispet edilen müstakil bir mezhep mevcut
deUildi” (Zehebî, a.g.e., XIV, 298).
88
Bkz. Review on The Formation-9 (Stewart), s. 277; Review on The Formation-5 (Hallaq), s.
279.
89
“Düzenli bilgi ve otorite aktar m sistemi”ni merkeze almakla Melchert’ n sebep ve sonucu
birbirine kar Rt rd U n iddia eden Hallaq’a göre, “Mbn Süreyc modeli” hem Kerhî örneUini
hem de Hallâl örneUini aç klayamamaktad r (bkz. Review on The Formation-5 (Hallaq), s.
279).
85
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Oâfiî Mezhebi’nin gelenekçilik ile ak lc l U uzlaRt ran bir anlay R n ürünü
olarak ortaya ç kt U n , Hanefî Mezhebi’nin Irak Ehl-i Reyi’nin gelenekçiliUe,
Hanbelî Mezhebi’nin de Irak Ehl-i Hadisi’nin ak lc l Ua yaklaRmas n n bir ürünü
olduUunu net bir biçimde ortaya koyan Melchert’ n, Mâlikî Mezhebi için bu
kadar net bir tablo çizmekte zorland U n görüyoruz. Zira Mâlikî Mezhebi’nin
oluRum aRamas nda farkl bölgelerde ortaya ç kan ve uzunca bir süre birbirinden farkl seyirler izleyen “mezhep-içi ekoller”den hiç birisi, en az ndan
Melchert’ n incelediUi dönem aç s ndan (IV./X. yy. ortalar na kadar), tam olarak “Mbn Süreyc modeli”ne uygun bir mezhep yap s kazanabilmiR deUildir.
Mezheb’in anayurdu say labilecek olan Medine’de, Mmam Mâlik’in halkas n
devam ettiren öUrencileri daha ziyade Ehl-i Rey’e yak n bir f k h anlay R na sahip olmuRlar, ancak Oiî Fât mî hakimiyeti sebebiyle düzenli bir tedris ve
halefiyet sistemi geliRtiremeden, yani henüz oluRum aRamas n tamamlamadan
Medine Mâlikî Ekolü varl U n kaybetmiRtir.90 M s r ve Endülüs’te (Kurtuba)
ortaya ç k p geliRen Mâlikî f k h çevreleri, Irak Hanefîleri, Oâfiîleri ve Hanbelîleri’nden daha önce (II./VIII. yy. sonlar ndan itibaren) “bir Rahs (Mmam) taklid
esas na dayanan mezhep” (Rahsî hukuk ekolü) anlay R na ve riyâset geleneUine
sahip olmalar na raUmen, rey/hadis dengesinin kurulmas ve “belirli bir hocay
esas alan düzenli bir tedris geleneUinin” teRekkülü aç s ndan Irak merkezli geliRmelerin gerisinde kalm Rlard r.91 Riyaset geleneUi d R nda benzer bir durum
Kuzey Afrika (Kayravan) Mâlikîleri için de geçerlidir.92 Dolay s yla mezhep
doktrininin oluRumunda çok önemli katk lar olduUu kesin olan bu bölgeler
aç s ndan bak ld U nda, Mâlikî Mezhebi için bir kurucu isim tespit etmek oldukça zordur.93
Farkl Mâlikî ekoller aras nda, diUer Irak kökenli mezhepler ile benzer bir
geliRim seyri izleyenler Irak Mâlikîleri’dir. Asl nda bu durum, Melchert’ n
rey/hadis çat Rmas ve uzlaRmas üzerine bina ettiUi “f k h mezhebi” teorisini
desteklemektedir. F k h tarihi çal Rmalar nda genellikle ihmal edilen, hatta klasik kaynaklarda Mâlikî Mezhebi’ni temsilen çok fazla at fta bulunulmayan Irak
Mâlikî Ekolü’nün Melchert’ n dikkatini çekmesi ve özel olarak incelemeye konu
edilmesi de buna baUl olmal d r. Asl nda II./VIII. yy. sonlar nda Basra’da
Abdurrahman b. Mehdî (ö. 198/814) ve Abdullah b. Mesleme el-Ka’nebî (ö.
221/835) gibi isimler taraf ndan Ehl-i Hadis anlay R na sahip bir Mâlikîlik tasavvuru oluRturulmuRtu. Ancak çok geçmeden BaUdat’ta Ahmed b. Muazzel (ö.
90

Melchert, The Formation, s. 156, 164-68. Medine Mâlikî Ekolü hk. geniR bilgi için bkz.
ÇavuRoUlu, a.g.e., s. 24-34.
91
Melchert, The Formation, s. xxvii, 106, 156, 159-62, 163. Medine gibi M s r Mâlikî
Ekolü’nün de Oiî Fat mî hakimiyeti sebebiyle büyük ölçüde zaafa uUrad U n burada hat rlatmal y z. M s r ve Endülüs Mâlikî ekolleri hk. geniR bilgi için bkz. ÇavuRoUlu, a.g.e., s. 34-64
(M s r), 101-31 (Endülüs).
92
Melchert, The Formation, s. 162-64. Kayravan Mâlikî Ekolü hk. bkz. ÇavuRoUlu, a.g.e., s. 65100.
93
Melchert, The Formation, s. 158-59, 164.
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240/854-55) ve öUrencisi Kad Msmail (ö. 282/896) gibi “ l ml -ak lc l k” çizgisinde deUerlendirilebilecek Basral Mâlikî fakihlerin öncülük ettiUi ve Mbn Süreyc
modeline çok yak n bir f k h mezhebi anlay R teRekkül etti.94 UzlaRman n mimarlar olarak gördüUü “ l ml -ak lc lar” aras nda Kad Msmail’e özellikle dikkat
çeken ve bu aç dan onunla Mbn Süreyc aras ndaki iliRkilerin önemi üzerinde
duran Melchert, asl nda Kad Msmail’in öncü kabul edilmesi gerektiUi kanaatindedir95. Ancak düzenli ve güçlü bir tedris halkas oluRturan ve “ta’lîka” türü
eserlerin ortaya ç kmas n saUlayan –geç de olsa- Ebûbekir el-Ebherî ile birlikte
tam bir “klasik f k h mezhebi” (hukuk loncas ) niteliUi kazanan Irak/BaUdat
Mâlikî Ekolü, IV/X. yy. sonlar nda etkisini kaybetmeye baRlam R ve V./XI.
yy.’da tamamen izleri silinmiRtir.96 Kad Msmail’den sonra gelen BaUdatl Mâlikîler’in, Oâfiî Mezhebi yerine DoUu’nun hâkim iki mezhebinden birisi –diUeri her
hâlükarda Hanefî Mezhebi’dir- olma Rans n k l pay kaç rd klar n ifade eden97
Melchert, Mâlikî Mezhebi’nin nihai Reklini almas nda Irak Mâlikîleri’nin önemine iRaret etmiR olmakla birlikte diUer mezheplerde olduUu gibi bir kurucu
isim tespit etmekten kaç n r.
Mâlikî Mezhebi konusundaki tespitlerinde büyük ölçüde isabetli olduUunu söyleyebileceUimiz Melchert’ n, özellikle M s r Mâlikîlerini yeterince incelemediUini, yine Endülüs’te IV./X. yüzy ldan itibaren yaRanan ve Irak Mâlikîleri’nin de etkili olduUu Ehl-i Hadis’e yak nlaRma eUiliminin fark nda olmad U n –
çaUdaR Endülüs çal Rmalar n n önemli bir k sm nda olduUu gibi- ifade etmeliyiz.98 Bu arada Irak Mâlikî Ekolü’nün mezhep için taR d U önemi farketmiR
olmas oldukça önemlidir. Ancak Irak Mâlikîleri’nin özellikle mezhebin hadis
delillerinin oluRturulmas ve savunulmas na yönelik çabalar ile buna baUl olarak hilâf ve f k h usûlü literatürünün oluRumundaki katk lar konusunda
Melchert’ n kitab nda önemli bir bilgiye rastlam yoruz.99
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Melchert, The Formation, s. 168-76.
Melchert, The Formation, s. 88-89, 171-72; “Religious Policies of the Caliphs”, s. 339-40;
“The Adversaries of Ahmad b. Hanbal”, s. 250.
96
Melchert, The Formation, s. 176-77. Melchert bu geliRmeyi büyük ölçüde, sahip olduUu
siyasi desteUi kaybetmesiyle aç klamaktad r. Ancak kendisinin de iRaret ettiUi gibi özellikle
V./XI. yüzy lda yaRanan farkl geliRmeler bu aç dan tahlil edilmelidir (a.g.e., s. 177, dpn. 130).
Bu konuda daha geniR bir deUerlendirme için bkz. ÇavuRoUlu, a.g.e., s. 225-30.
97
Melchert, The Formation, 170, 172, 175-76. Ayr ca bkz. “The Adversaries of Ahmad b.
Hanbal”, s. 245-50.
98
Endülüs’te yaRanan bu Ehl-i Hadis’e yak nlaRma süreci ve çaUdaR araRt rmalar n bu aç dan
deUerlendirilmesi için bkz. Ali Hakan ÇavuRoUlu, “Endülüs’te Rey-Hadis Mücadelesi”,
Mslâmiyât, 7/3, Temmuz-Eylül 2004, s. 59-74.
99
Irak Mâlikî Ekolü hk. geniR bilgi için bkz. ÇavuRoUlu, a.g.e., s. 133-231.
95
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Davud b. Ali’ye (ö. 270/884) nispet edilen Zâhirî Mezhebi ve öUrencisi
Mbn Cerîr et-Taberî’ye (ö. 310/923) nispet edilen Cerîrî Mezhebi, Mbnü’n-Nedîm
baRta olmak üzere tabakât kaynaklar n n verdiUi bilgilere göre, IV./X. yy. sonlar nda varl U ndan söz edilen f k h mezhepleri aras nda yer almaktad rlar. Ancak
bir sonraki yüzy ldan itibaren DoUu’da bu mezheplerin izleri tamamen kaybolacak, yaln zca Endülüs’te Mbn Hazm (ö. 456/1064) ZâhirîliUi yeniden canland racakt r.100
Davud b. Ali ve ekolü konusunda Melchert’ n en önemli tespitleri, Ehl-i
Hadis ile iliRkileri konusunda söyledikleri olmal d r. Zira hocas Makdisi’nin de
benimsediUi101 yayg n kanaatin aksine, Davud b. Ali’nin Oâfiîler aras nda yetiRtiUine dikkat çekmekte, dolay s yla onu Ehl-i Hadis’in muhalifleri olan “ l ml ak lc lar” aras nda konumland rmakta ve ard ndan gelen Zâhirîler aras nda
Mutezile’nin çok etkili olduUunu –Massignon’un söylediUi kadar olmasa dakabul etmektedir. Ayr ca Melchert, Zâhirî f kh n n da, taklide karR tutumu
d R nda tam bir rey f kh niteliUi taR d U kanaatindedir. Bu mezhebin varl U n
sürdüremeyiRi konusunda da yayg n kanaatin d R nda ve kendi tezine uygun bir
yorum yapmaya çal R r. Makdisi ve Hallaq’ n da benimsediUi102 yayg n kanaate
göre, Zâhirî Mezhebi k yas karR tl U sebebiyle Sünnî f k h mezhepleri aras nda
varl U n koruyamam Rt r. Melchert’a göre k yas karR tl U diUer mezheplerce
tan nmas n engellemiR olmakla birlikte, mezhebin uzun ömürlü olamay R n n
daha baRka sebepleri aranmal d r. Kendisi üç önemli sebep s ralar: Öncelikle
teknik olarak uzun ömürlü bir f k h mezhebi olabilmesinin önündeki en önemli
engel, taklid karR t tavr ve buna baUl olarak “belirli bir hocaya baUl düzenli
bir tedris geleneUi” oluRturamam R olmas d r. Asl nda Melchert Zâhirîlerin ders
halkalar olmad U ve ZahirîliUin daha ziyade kitaplar üzerinde kalan elit ve pür
akademik bir anlay R olduUu kanaatindedir. Nitekim Mbn Hazm’ besleyen kaynak da yaln zca kitaplard r. Davud b. Ali’den sonraki Zâhirîler aras nda
Mutezilîlerin çokluUu da bir diUer önemli etkendir. Bu zaaflar na raUmen ZâhirîliUin IV/X. yüzy l sonlar na kadar yaRayabilmiR olmas n ise Büveyhî iktidar ndan gördükleri siyasi destek ile aç klar. Büveyhîlerin iktidar kaybetmesiyle Zâhirîlerin yükseliRi sona ermiRtir. Dolay s yla bir diUer neden yanl R siyasi tercihtir.103
Hocas Davud b. Ali’yi terk ederek kendi halkas n kuran –belki de taklid
anlay R n n olmay R sebebiyle-, ama ayn zamanda hem eR-Oâfiî’nin hem de Mâlik’in öUrencilerinden f k h öUrenen büyük tarihçi Taberî, büyük bir sentezci ve
güçlü bir fakih olmas n n yan s ra Hâris el-Muhâsibî gibi “ l ml -ak lc lar”dand .
Kendilerini ayr bir “mezhep” olarak telakki eden öUrencileri ve takipçileri bu100

Melchert, The Formation, s. 178-79, 186.
Bkz. Makdisi, OrtaçaW’da YükseköWretim, s. 46.
102
Makdisi, OrtaçaW’da YükseköWretim, s. 46; Wael b. Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad
Closed?”, International Journal of Middle East Studies, 16, 1984, s. 8.
103
Melchert, The Formation, s. 179-90.
101
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lunmuR olmas na, hatta Taberî’nin kitaplar üzerine Rerhler ve mezhebi savunan
çal Rmalar ortaya koymuR olmalar na raUmen, bu mezhep de uzun ömürlü olamam Rt r. Taberî ve Cerîrîler hakk ndaki bilgilerimizin çok yetersiz olduUunu
hat rlatan Melchert, yine “düzenli bir tedris geleneUinin” bulunmad U kanaatindedir. Ancak bir baRka muhtemel sebebe daha dikkatimizi çeker: Mâlik, Ebû
Hanîfe ve Ahmed b. Hanbel gibi ilk nesillere yak n ve güçlü otoritelere dayanan
mezhep müntesiplerinin karR s nda, en az kendileri kadar ilk nesillerden uzak
olan ve böyle bir otoriteye “intisap etmek” yerine kendi mutlak ictihad n esas
alan Taberî’nin yeterince tatmin edici gelmeyiRi. Taberî’nin, öUrenilmesi ve
takip edilmesi zor elit bir f k h anlay R na sahip oluRu da buna ilave edilmelidir.104
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George Makdisi, Medrese ve esas itibariyle F k h eUitimi tarihi hakk ndaki klasik eserinde, neden baz f k h mezheplerinin uzun ömürlü olmad U ve
“yaRamayan f k h mezhepleri” olgusunun nas l anlaR lmas gerektiUi konusunu
“Mezhepler Olgusunu Anlayabilmek Mçin Anahtar” baRl U alt nda tart R r.
Makdisi’ye göre, f k h mezheplerinin doUru anlaR labilmesi, gelenekçilik (Mutezile) ve ak lc l k (Ehl-i Hadis) aras ndaki BaUdat merkezli mücadele ve etkileRimin iyi tahlil edilmesine baUl d r. eR-Oâfiî’den önce baRlayan ve ondan sonra da
devam eden bu mücadele, Ahmed b. Hanbel sayesinde gelenekçi kanad n zaferiyle sonuçlanm Rt r. Mihne’nin sona ermesi ve daha sonra Hanbelî Mezhebi’nin
teRekkülü bu zaferin göstergeleridir. YaRayan dört f k h mezhebi, art k SünnîliUin Remsiyesi ve bir meRruiyet kaynaU d r.105
Dört Sünnî f k h mezhebinin oluRum sürecini bir doktora tezi olarak ele
al p inceleyen Melchert, dan Rman Makdisi’nin bu tezini esas alarak yola ç km R
ve görünüRte bu tezi geliRtirmiRtir. Zira Melchert’ n ulaRt U sonuca göre de,
“f k h mezhebi” olgusu ak lc lar ile gelenekçiler aras nda yaRanan mücadelenin
bir ürünü olarak ortaya ç km R, SünnîliUin genel bir meRruiyet kaynaU haline
gelmiRtir. Ancak Melchert bu tezi geliRtirirken ayn zamanda tezin önemli bir
zaaf n tespit edip gidermeye çal Racakt r. Zira Ehl-i Sünnet gerçekten büyük bir
uzlaRma olmakla birlikte, bu uzlaRmada belirleyici ve hâkim unsur Ehl-i Hadis
deUildir. Nitekim Melchert’a göre, Ehl-i Sünnet’in teRekkülünden önce yaRanan
mücadelenin taraflar n ak lc lar (Mutezile) ve gelenekçiler (Ehl-i Hadis) olarak
104

Melchert, The Formation, s. 191-97. Devin J. Stewart, Melchert’ n yaRamayan mezhepler
konusundaki deUerlendirmelerinin as l tezi kadar güçlü olmad U n , bunun da büyük ölçüde
kaynak yetersizliUine baUl olduUunu kaydeder ve örneUin Oia kaynaklar n n kullan lmas
halinde daha fazla bilgiye ulaR labileceUini belirtir: bkz. Review on The Formation-9 (Stewart), s. 277.
105
Makdisi, OrtaçaW’da YükseköWretim, s. 44-47. Makdisi’nin görüRleri için H. Tuncay BaRoUlu
taraf ndan Makdisi hakk nda yaz lm R olan “George Makdisî: 1920-2002” adl deUerlendirme
yaz s na bak labilir.
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tespit etmek, Mslam düRüncesi tarihini ve Ehl-i Sünnet’in teRekkülünü doUru
anlamam z n önündeki en büyük engeldir. Zira Ehl-i Hadis içinden ç k p geliRen
ve büyük ölçüde Oâfiîler ile iliRkili olan ortayolcu bir üçüncü grup daha vard r:
“Il ml -ak lc lar” (semi-rationalists). Büyük uzlaRman n ve bunun ürünü olan
“F k h mezhebi”nin mimarlar da, Ahmed b. Hanbel’in temsil ettiUi Ehl-i Hadis’in as l muhalifleri olan bu ortayolcu gruptur.
Melchert, bu teziyle Josef van Ess’in Mutezile konusundaki devrim say labilecek tespit ve yorumlar n daha da geliRtirmeyi amaçlad U n aç kça ifade
eder.106 Ayn zamanda Montgomery Watt’ n “Ehl-i Sünnet” çat s n n teRekkülü
konusundaki tezini esas kabul edip geliRtirdiUini de söyleyebiliriz. Nitekim
Watt, Sünnî düRüncenin oluRumu aRamas nda etkili olan dört önemli geliRmeye
iRaret ediyordu: 1) “YaRayan sünnet” anlay R n s n rland ran bir “hadis” nizam n n teRekkülü, 2) K raat- seb’a ve tefsir usulünün benimsenmesi, 3) F k h
mezheplerinin teRekkülü, 4) Sûfî düRüncenin s n rlar n n belirlenmesi.107
Melchert da, baRta klasik f k h mezhepleri olmak üzere Ehl-i Sünnet çat s n
oluRturan klasik k raat ilmi ve klasik tasavvuf anlay R n n, kendilerine muhtemelen “Ehl-i Sünnet kelâmc lar ” (mütekellimî Ehli’s-sünne) ad n veren108 bu
“ l ml -ak lc lar” grubunun çal Rmalar sonucunda ortaya ç kt U kanaatine ulaR r. Yukar da da ifade ettiUimiz gibi, tüm bu iliRkilere tezinde s k s k at flar yapan Melchert, daha sonra bunlardan her birini müstakil bir makale konusu
yap p incelemiRtir. Bu makaleler bir araya getirildiUinde, Watt’ n kitab ndan
sonra Ehl-i Sünnet’in teRekkülüne iliRkin oldukça kapsaml ve farkl bir yorum
ortaya ç kmaktad r.109 Bu makalelerinde, III./IX. yüzy l sonlar ndan itibaren
ortaya ç kan f k h mezheplerinin kurucular ya da önde gelen isimleri (Mbn
Süreyc, Kerhî, Hallâl, Kad Msmail, Davud b. Ali, Taberî ve Ebû Sevr) ile klasik
Tasavvuf’un kurucusu say lan Cüneyd-i BaUdâdî ve klasik k raat anlay R n n
(Yedi K raat) mimar olan Mbn Mücâhid aras ndaki iliRki ve benzerliklere temas
eden Melchert, tüm bu tezinin kurgusunu “The Adversaries of Ahmad b.
Hanbal” (Ahmed b. Hanbel’in Muhalifleri) adl makalesinde ortaya koymaktad r. Melchert makaleyi, bu gözle incelendiUi takdirde kendisinin üzerinde durmad U dil ve edebiyat ilimleri alan nda da benzer bir iliRkinin kurulabileceUi
kanaatini ifade ederek bitirir.
Melchert’ n “ l ml -ak lc lar” grubunu öne ç karmas ve uzlaRma teorisi,
Abbâsî halifelerinin din siyaseti konusunda da yeni ve örneUin Watt’dan farkl
106

Bkz. Melchert, “The Adversaries of Ahmad b. Hanbal”, s. 234. Nitekim van Ess, III./IX.
yy. için kullan lan “Mutezilî” teriminin “klasik Mutezile ekolü”nden daha geniR bir çevreyi
ifade ettiUini ve örneUin Mihne’nin Mutezile’den ziyade Hanefîler ile iliRkilendirilmesi gerektiUini ortaya koymuRtu. Ayr ca Melchert, çal Rmas na esas kabul ettiUi III./IX. yüzy l BaUdat’ nda Oia’n n önemli bir güç olmad U n varsaymaktad r.
107
Bkz. Watt, a.g.e., s. 7, 177, 333-34, 371, 395.
108
Bkz. Melchert, “Ibn Mujahid and the Establishment of Seven Qur’anic Readings”, s. 6.
109
Melchert’ n makalelerinin çevirilerinden oluRan ve Mnsan Yay nevi taraf ndan yay mlanacak olan böyle bir derleme taraf m zdan haz rlanmaktad r.
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yorumlar getirmesini saUlam Rt r. Bu konuyu özel olarak incelediUi makalesinde
öncelikle, yayg n bir biçimde kabul edildiUinin aksine, Mütevekkil’in kendisinden önceki Mihne siyasetini tümüyle tersine çevirme çabas nda olmad U n ,
bununla birlikte Mihne’nin Riddetini zamanla azaltarak l ml -ak lc lardan yana
bir siyaset izlediUini ortaya koymaya çal R r.110 Ayr ca Watt’ n SünniliUin olgunlaRmas na sebep olan itikadî ve amelî yak nlaRmada siyasî tesirin yok denecek
kadar az olduUu Reklindeki kanaatinin111 aksine, Mütevekkil’in geleneUini sürdüren gölge halife Muvaffak ile Irak Mâlikîleri’nin Reyhi Kad Msmail aras ndaki
yak nl U n, “ l ml -ak lc l k” anlay R n n tesisi ve bu anlay R n “f k h” yoluyla müdafaas konusunda ortak hareket ettiklerinin bir göstergesi olduUunu iddia
eder.112 Nitekim kitab nda da, Mbn Süreyc’in temsil ettiUi l ml -ak lc l k ve “bir
otoriteye/Rahsa baUl l k” (f k h mezhebi) anlay R n n, Müslümanlar aras nda
meRru ve sahih bir din anlay R (orthodoxy) tesis etmek isteyen vezir Ali b. Msa
gibi ümerâdan destek gördüUünü ifade ediyordu.113
Son olarak, Melchert’ n kitab üzerine yap lm R deUerlendirmelerde, “Ehli Sünnet” ile ilgili uzlaRma teorisini “f k h mezhepleri” konusuna uyarlamaktaki
baRar s n n vurguland U na iRaret etmek isteriz.114
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Doktora tezi ve ortaya att U yeni iddialar, Hallaq’ n da tespit ettiUi gibi,115
Schacht’ n Mslam hukuk tarihi tezini bir bütün olarak sorgulayan ilk ciddi çal Rma olarak nitelendirilebilirse de, asl nda Melchert kendisini Goldziher-Schacht
ekolünün bir devam olarak görmekte ve Mslam Hukuku (Tarihi) araRt rmalar nda Schacht’ n otoritesini sarsmamaya özen göstermektedir. Kendisinden
önceki Bat l Mslam araRt rmac lar ile k yasland U nda Schacht’ n Mslam Hukuku
kaynaklar na daha vak f olduUunu ve eserlerinin Goldziher’den sonra bu alanda
yap lm R en büyük katk niteliUi taR d U n ifade eden Melchert, “ilk dönem”
Mslam hukuku ve tarihi alan nda daha pek çok çal Rma yap lmas gerektiUini,
fakat bu çal Rmalar n Schacht’ n att U temeller üzerine bina edileceUini vurgu110
Melchert, “Religious Policies of the Caliphs From al-Mutawakkil to al-Muqtadir, A.H.
232-295/A.D. 847-908”, s. 318-30.
111
Watt, a.g.e., s. 334-35.
112
Melchert, “Religious Policies”, s. 340.
113
Melchert, The Formation, s. 113-14.
114
Review on The Formation-9 (Stewart), s. 278-79; Review on The Formation-11 (Tsafrir), s.
342. Ancak Stewart, Makdisi’nin yan s ra Reinhart ve Hallaq gibi araRt rmac lar n da Mbn
Süreyc’in Oâfiî Mezhebi ve f k h tarihi aç s ndan taR d U öneme iRaret etmelerine raUmen,
Ehl-i Rey/Ehl-i Hadis uzlaRmas n n mimar olarak Mbn Süreyc’in bu kadar öne ç kar lmas n
destekleyecek bilgiye sahip olmad U m z da hat rlat r. Biz de, Melchert’ n l ml -ak lc l U
büyük ölçüde Oâfiîler ile iliRkilendiren yaklaR m n n, l ml -ak lc l U n f k h alan na yans mas nda çok etkili olduklar na iRaret ettiUi Irak Mâlikîleri ve Kad Msmail dikkate al nd U nda
tart Rmaya aç k hale geldiUini düRünüyoruz.
115
Review on The Formation-5 (Hallaq), s. 278.
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lar.116 Kendi kitab n n bir giriR kitab olamayacak kadar özel ve detayl bir akademik çal Rma niteliUi taR d U n n fark nda olan Melchert, Mslam hukuk tarihi
hakk nda bir giriR kitab arayanlar için Schacht’ n Origins of Muhammadan
Jurisprudence ve An Introduction to Islamic Law adl eserlerinin hâlâ birer Raheser olarak ortada durduUunu –zaaflar na raUmen- hat rlat r.117
Goldziher, Schacht, Wansbrough ve N. Calder gibi oryantalistlerin, Mslam
dünyas nda yaz l metinlerin (hadisler ve kitaplar) ilk üç as rdaki durumuyla
ilgili Rüpheci yaklaR mlar n n bu dönemle ilgili çal Rmalarda dikkate al nmas
gerektiUini vurgulayan -doUrudan bir eleRtiriye tabi tutmaks z n- Melchert,118 bu
Rüpheleri “temelsiz” bulan Fuat Sezgin, Nabia Abbott ve Harald Motzki gibi
“yeni” araRt rmac lar da kendi araRt rmalar n n s n rlar n aRarak “temelsiz”
genellemelerde bulunmakla itham eder. Ama örneUin Miklos Muranyi ve
Gregor Schoeler’in kendi çal Rma alanlar n n s n rlar içerisinde kalarak daha
özellikli ve isabetli sonuçlara ulaRt klar na da dikkat çeker.119 Oüphesiz Melchert
klasik oryantalistlerin tenkit edilmesine karR deUildir. Onun iki konuda hassas
olduUunu görüyoruz: Birincisi, klasik oryantalist tezlere yönelik eleRtirilerin,
güçlü ve daha özel araRt rmalara dayanmas ve genellemelerden uzak olmas ,
ikincisi de, bu eleRtirilerin ve yeni çal Rmalar n klasik oryantalist geleneUi y kmak gibi bir amaçla yap lmamas . ÖrneUin, Calder’ Schacht’ n projesine alternatif sunmak isteyenlerden birisi olarak deUerlendirmekte ve büyük ölçüde
onun tezlerini teyit etmekte, en az ndan dikkate almaktad r.120 Genel olarak
klasik oryantalistlere yöneltilenler gibi Calder’a yönelik tenkitleri de bu aç dan
ikiye ay ran Melchert, Yasin Dutton, Muranyi ve Jonathan Brockopp gibi Mâlikî kaynaklar üzerinde çal Ranlar n yönelttiUi eleRtirilerin oldukça güçlü olduUunu kabul etmekle birlikte, eR-Oâfiî ve er-Risâle ile ilgili henüz ciddi bir eleRtiri
getirilemediUini ifade eder.121
Melchert’ n hassasiyet gösterdiUi diUer konu ise belki daha da önemlidir.
Zira Mslam araRt rmalar alan ndaki akademik çal Rmalar n “oryantalist gelenek”
içerisinde kal narak yap lmas gerektiUini düRünen ve bu düRüncesini Müslüman
bilim adamlar n n kendi geleneklerine olan baUl l U na at fta bulunarak teyit
etmeye çal Ran Melchert’ n ifadelerini aynen aktarmakta yarar görüyoruz:
Asl nda klasik dönem f k h literatürünün öncelikli hedefinin, geleneUi sürekli
yeniden teyit etmek olduUunu söyleyebiliriz. (Nitekim) akademik faaliyet, daha
önce söylenenlerin bir baRka biçimde yeniden dile getirilmesi ve birçok ayr nt n n
ustaca ifade edilmesinden ibaret bir tür gösteri sanat d r. Sorun, modern bilim
116

Melchert, The Formation, s. xxi.
Bkz. The Formation’ n tan t m sayfas : http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail//9004109528/102-5064511-5840168?v=glance (22.12.2004).
118
Melchert, The Formation, s. xxviii. Öyle anlaR l yor ki Melchert, ilgisini mevcut rivayet
birikiminin otantikliUi sorunundan ziyade fakihlerin bu birikim ile olan iliRkilerine ve buna
baUl olarak farkl f k h anlay Rlar n n ortaya ç k R na yöneltmiRtir.
119
Melchert, Book Review-21, s. 138.
120
Melchert, Book Review-3, s. 365; Book Review-25, s. 274.
121
Melchert, Book Review-3, s. 366-67; Book Review-5, s. 272.
117
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adamlar olarak bizlerin tevarüs edilen görüRleri alt-üst ettiUimiz için ödüllendirilmesidir. Bizler gösteriyi, Goldziher ve Schacht’ n bildiUi Reyleri ustaca yeniden ifade
ederek deUil, onlar n hedefe isabet ettiremedikleri noktalar göstererek yapmaya
çal R yoruz. Ne kadar çok hata buldunuz o kadar çok baRar l s n z.122

Melchert, Müslüman araRt rmac lar n Schacht ve ekolüne yönelik eleRtirilerini ise, Mngiltere ve Amerika’daki muhafazakâr Hristiyanlar n özellikle Almanya kaynakl Mncil Tenkidi çal Rmalar na (The Higher Criticism of the Bible)
yönelik eleRtirilerine benzetir. Söz konusu araRt rmac lar aras nda, yeni hadis
tenkidi çal Rmalar n “Reytanca” bulan Seyyid Hüseyin Nasr gibi oldukça uç
örneklerin yan s ra M. Mustafa el-A’zamî gibi daha soUukkanl ve sistematik
tenkit çal Rmalar ortaya koyanlar da bulunduUuna dikkat çeken Melchert, bununla birlikte “muhafazakâr” olarak nitelediUi Müslümanlar n ortaya koyduUu
tüm eleRtirel çal Rmalar “dogmatik” olmakla itham eder.123
Klasik oryantalist geleneUe baUl l U na dikkat çektiUimiz Melchert üzerinde çok etkili olduUu anlaR lan önemli bir isim de, bir dünya medeniyeti olarak
Mslam tarihini incelediUi The Venture of Islam: Consciense and History in a World
Civilization124 adl eseriyle tan nan Marshall G. S. Hodgson’d r. Mslam Hukuk
tarihine giriR kitab arayanlar için Schacht’ n kitaplar n n hâlâ deUerini koruduUunu hat rlatan Melchert’ n, kendisinin giriR kitab olarak Hodgson’ n söz konusu eserinin birinci cildini esas ald U n ifade etmesi ve bu kitab n da
Schacht’ nkiler gibi bir Raheser olduUunu –ayn ölçüde düzeltmeye ihtiyaç duymakla birlikte- vurgulamas 125 bu aç dan oldukça önemlidir. Melchert’ n ondan
en fazla istifade ettiUi konular n baR nda, Mslam düRünce ekollerinin daha iyi
anlaR labilmesi için sahip olduklar farkl “dindarl k” (zühd/takva) biçimlerini
inceleme yaklaR m gelmektedir. Zira “The Piety of the Hadith Folk” (Ehl-i
Hadis’in Dindarl U ) adl makalesini büyük ölçüde Hodgson’ n tezi üzerine kurduUu anlaR lan Melchert, Hodgson’ n Quaker126 kimliUine ve yorumlar nda
“dindarl k” konusunun özel bir yeri olduUuna dikkat çekmektedir.127 Ayn zamanda Annales Ekolü’ne baUl olan Hodgson’ n tarih anlay R nda ve Avrupamerkezci yaklaR mlardan farkl bir Mslam medeniyeti yorumu geliRtirmesinde

122

Melchert, Book Review-24, s. 118.
Melchert, Book Review-3, s. 363-65; Book Review-11, s. 715.
124
3 cilt, Chicago: University of Chicago Press, 1973. Kitap, -slam’ n Serüveni: Bir Dünya
Medeniyetinde Bilinç ve Tarih (3 cilt, Mz Yay nevi, Mstanbul, 1993) ad yla Türkçe’ye çevrilmiRtir.
125
Bkz. The Formation’ n tan t m sayfas : http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/ detail//9004109528/102-5064511-5840168?v=glance (22.12.2004) Ayr ca bkz. Melchert, “The Piety
of the Hadith Folk”, s. 425.
126
Quakerlar, KardeRlik Kilisesi ve Mennonitler gibi, savaR karR tl U (Vietnam SavaR ile
gündeme gelmiRtir) ile tan nan, Kilise ve Kanonik Mncil otoritesini tan mayan, günlük hayatta
Hz. Msa’y örnek alma çabas içinde olan ve mistik/zâhid yönleriyle öne ç kan bir Hristiyan
cemaattir
(bkz.
“Quaker’lar”,
AnaBritannica,
XVIII,
234).
Ayr ca
bkz.
http://www.religioustolerance.org/quaker.htm (11.12.2004)
127
Melchert, “The Piety of the Hadith Folk”, s. 425.
123
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Quaker kimliUinin çok etkili olduUu bilinen bir gerçektir.128 Farkl dinlerin mistik geleneklerine ve Müslümanlar aras ndaki farkl dindarl k (zühd/takva) anlay Rlar na özel bir önem vermiR olmas n n yan s ra Mslam medeniyeti hakk ndaki
yorum ve deUerlendirmelerinde dikkati çeken itidalli yaklaR m dikkate al nd U nda, Hodgson gibi Melchert’ n da mistik/zâhid yönleriyle öne ç kan söz konusu Hristiyan cemaatlerden birisiyle iliRkilendirilebileceUi ihtimali akla gelmektedir.129 Tabii bu arada, Hodgson’ n Mslam’a karR sayg l ve empatik tutumu
üzerinde önemli etkileri olan130 L. Massignon’un ayn Rekilde Melchert üzerinde
de etkili olduUu gözden uzak tutulmamal d r.
Melchert’ n oryantalist gelenek içinde yürütülen Mslam Hukuk (F k h) Tarihi çal Rmalar ile ilgili oldukça önemli bir tespitini ve temennisini aktararak
deUerlendirmemize son verelim. Melchert kitab n n giriRinde, Müslümanlarca
geliRtirilen hukuk doktrinlerinin tarihi üzerinde çal Racak kiRilerin hem klasik
anlamda Mslam Hukuku (F k h) melekesine hem de Bat l anlamda tarih nosyonuna sahip olmalar gerektiUini vurgulad ktan sonra, her iki disiplinde de uzmanlaRm R araRt rmac lar n olmad U na iRaret eder ve “Bir gün özgün bir F k h
Tarihi ortaya ç kacakt r” temennisinde bulunur. Kendi çal Rmas n da, daha
önce yap lm R olan baRlang ç çal Rmalar na mütevaz bir katk olarak nitelendirir.131 Kitab n n giriRinde ortaya koyduUu bu yaklaR m, F k h kitaplar n kullanmamas sebebiyle kendi tezinin de önemli bir zaaf taR d U n n fark nda olduUunu
göstermektedir.

128

Hodgson’ n savaR karR t bir Quaker oluRunun entelektüel yaRam , tarih anlay R ve çal Rmalar üzerindeki etkileri konusunda bkz. Edmund Burke III, “Dünya Tarihi Olarak Mslam
Tarihi: Marshal G. S. Hodgson ve Mslam’ n Serüveni”, M. G. S. Hodgson, Dünya Tarihini
Yeniden Dü+ünmek (ç. Ahmet Kanl dere ve Ahmet AydoUan, Mstanbul: YöneliR, 2003) içinde,
s. 440, 444-47.
129
Melchert’ n bir süre (muhtemelen 1998 y l nda) A.B.D.’nin Güney Karolina Eyaleti’ne
baUl Blackville kentinde bulunan ve Mennonite Mezhebi’ne baUl özel bir Hristiyan okulu
olan Barnwell Christian School’da bulunduUunu hat rlatmak isteriz (bkz. dpn. 4).
130
Bkz. Edmund Burke III, “Dünya Tarihi Olarak Mslam Tarihi: Marshall G. S. Hodgson ve
-slam’ n Serüveni”, M. G. S. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Dü+ünmek (ç. Ahmet
Kanl dere ve Ahmet AydoUan, Mstanbul: YöneliR, 2003) içinde, s. 443-44.
131
Melchert, The Formation, s. xvi-xvii.
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A. KEVIN REINHART: B YOGRAF ve
KLA IMLAR
YAK
GENEL YA
Dr. Muharrem KILIÇ

Abstract
A. Kevin Reinhart: His Biography And General Opinions
In this article we will present a biographical information about A.
Kevin Reinhart who is a specialist in Islamic studies in general and
Islamic law in particular. We will give a detailed information about his
academic and professional activities i.e. teaching appointments, the
courses which he teaches, the publications and etc. Then we will have
a general outlook for the views of him generally in the field of Islamic
legal theory.
Key words: A. Kevin Reinhart, biography, Islamic legal theory,
Islamic ethics, Muslim moral thought.

6! "
A. Kevin Reinhart, eUitim öUretim y llar n n ilk dönemlerinde birkaç y l n
Türkiye’de geçirmesi neticesinde genel olarak Mslâm’a ve Türkiye’ye olan merak akademik bir niteliUe bürünen genç kuRak oryantalistlerden birisidir. Genel
olarak Mslâm araRt rmalar alan na olan akademik ilgisi daha çok Mslâm hukuku,
Mslâm hukuk teorisi ve etik üzerinde yoUunlaRmakla birlikte, son dönem Osmanl tarihi üzerine de ilgisinin olduUu görülmektedir.
Biz bu çal Rmam zda öncelikle Reinhart’ n hayat n , öUrenim durumunu,
eUitim-öUretim etkinliklerini, akademik birikimini ve yapm R olduUu yay nlar n
ayr nt l bir listesini de içeren biyografik bir tan t m n yapmay amaçl yoruz.
Daha sonra yazar n baRyap t olarak niteleyebileceUimiz Vahiy Öncesi: Müslüman Ahlak Dü+üncesinin S n rlar (Before Revelation, The Boundaries of Muslim
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Moral Thought) adl eseri çerçevesinde genel yaklaR mlar na iliRkin tan t c bir
çerçeve sunmaya çal RacaU z.
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15 Oubat 1952’de dünyaya gelen A. Kevin Reinhart’ n asker kökenli bir
ailenin çocuUu olarak büyümesi, onun daha ilköUretim y llar ndan itibaren eUitim yaRam n farkl ülke ve okullarda sürdürmesine yol açm Rt r. Birden çok
okul deUiRtirmek suretiyle tamamlad U ilköUretim y llar ndan lise eUitiminin iki
y ll k bir dönemini Ankara’da -Balgat Amerikan okulu- (1967-1969) geçirmiR
olan Reinhart’da, bu eUitimi s ras nda Mslâm ve Türkiye konusunda bir ilgi
uyanm Rt r. Bu ilgi nedeniyle olsa gerek Reinhart, lisans eUitimi için Orta DoUu
AraRt rmalar konusunda yetkin olan Austin, Texas Üniversitesini tercih etmiRtir. Mslâm araRt rmalar alan nda çal Rmalar n bu üniversitenin ‘OrtadoUu ve
Arap AraRt rmalar ’ bölümünde 1974 y l nda tamamlam Rt r.
Önce iki y l süreyle Türkçe ve daha sonra dört y l Arapça eUitimi alan
Reinhart, her yaz döneminde Arapça eUitimi amac yla Fas’a –Kazablanka- ve
M s r’a –Kahire- gitmiRtir. Reinhart, yüksek lisans eUitimini 1978 y l nda
Harvard’da ‘Dini AraRt rmalar’ (The Study of Religion) alan nda tamamlam Rt r. YoUun Arapça eUitiminin ard ndan Harvard’da ‘Dini AraRt rmalar/Mslâm’
(The Study of Religion/Islamics) alan nda doktora program na baRlayan
Reinhart, Wilfred Cantwell Smith, John Carman, Jane Smith, Wolfhard
Heinrichs ve Muhsin Mahdi gibi tan nan isimlerle çal Rm Rt r. Bunun yan s ra,
bu dönemde ‘Dünya Dinleri AraRt rmalar ’ merkezinde de çal Rmalar n ya da
araRt rmalar n sürdürmüRtür. Reinhart, doktora program n da 1986 y l nda
tamamlam Rt r.1
%6 8&
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Doktoras n tamamlad ktan sonra 1986’da Darmouth College’e intisap
eden Reinhart’ n çal Rmalar n n ilgi odaU n daha çok klasik dönem Mslâm hukuku ve ahlak düRüncesinin oluRturduUunu söyleyebiliriz. Hukuk düRüncesi üzerine yoUunlaRan yazar n bu konudaki baRyap t , Vahiy Öncesi: Müslüman Ahlak
Dü+üncesinin S n rlar (Before Revelation-The Boundaires of Muslim Moral
Thought) adl eseridir. Reinhart’ n baRl ca akademik ilgi alanlar n Mslâm hukuk
teorisi, Mslâm hukuku, ahlak, dini ibadetler ve dini temizlik (taharet) gibi konular oluRturur. Ayr ca son dönem Osmanl ’da Mslâm ve Türk Mslâm’ da yazar n
ilgi alanlar aras nda yer almaktad r. Öyle ki, 1995 ve 1996 y llar nda Türkiye’de
bulunan Reinhart, Türk dili ve Türk Mslâm’ konusunda araRt rma ve çal Rmalar
1

Bkz., http://www.dartmouth.edu/~religion/faculty/reinhart-bio.html,
http://www.dartmouth.edu/~akr/CV-Web_10_01.htm.
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yapm Rt r.2
Bu akademik ilgisi ve uzmanlaRma alan doUrultusunda Reinhart, baRta
Arapça olmak üzere, Türkçe (ayr ca Osmanl Türkçe’sini rahat bir Rekilde okuyabilmekte) ve Farsça gibi Müslüman toplumlar n önde gelen literatürel ve
kültürel dillerini ileri düzeyde öUrenmiRtir. Ayr ca ana dili olan Mngilizce’nin
yan s ra, Frans zca ve Almanca gibi bat dillerini de bilmektedir. Dil öUrenimi
ve akademik çal Rmalar çerçevesinde araRt rmalarda bulunmak amac yla
Reinhart, Fas, M s r ve Türkiye gibi birçok Mslâm ülkesinde bulunmuRtur. Yine
doktora tez çal Rmalar , yazma eserler hakk nda çal Rmalar, kültürel çal Rmalar
ve alan araRt rmalar amac yla Türkiye, M s r, Suriye, Yemen ve Tunus gibi
ülkelerde bulunmuRtur. Modern dönemde Mslâm hukukunun uygulanmas konusuna da ilgi duyan Reinhart, bu çerçevede, Hindistan, Pakistan, Kuveyt ve
Bahreyn gibi Mslâm ülkelerinde de araRt rmalar yapm Rt r.
Akademik ilgi alanlar doUrultusunda Reinhart’ n uzmanl k alan n n belirlendiUini ve eUitim-öUretim faaliyetlerinin de bu konuda bize yeterli bilgiyi
vereceUini ifade edebiliriz. Bu nedenle Reinhart’ n görev yapt U Dartmouth
College’de verdiUi derslerin isimlerini burada zikretmemiz uygun olacakt r;
Dini AraRt rmalara GiriR, Mslâm’a GiriR, Modern Mslâm, Sufizm, Mslâm AraRt rmalar na Klasik YaklaR mlar, Dini Temizlik, Mslâm’ n Bölgesel Farkl l klar ,
Kuzey Amerika’da Mslâm, Kur’an ve Peygamber, Mbadet, Wilfred Smith ve Dini
AraRt rmalar.
Reinhart eUitim-öUretim etkinliklerini, çal Rt U üniversite d R nda bir tak m üniversite ya da eUitim kurumlar nda da görevlendirilmek suretiyle devam
ettirmektedir. Bu çerçevede 2001 bahar döneminde Fas’ta –Fez- ‘Dartmouth
Asian and Middle East Studies Program’ n direktörlüUünü yapm Rt r. Yine,
1996 güz döneminde Edinburgh üniversitesinde ‘Dartmouth Department of
Religion Foreign Study Program’, direktörlüUünde bulunmuRtur. Ayr ca, Türkiye’de –Alanya- ‘Georgetown University Program in Mediterranean Studies’,
program çerçevesinde Mart-Haziran 1993 döneminde ‘Mslâm Medeniyeti’,
‘Modern Mslâm’ ve ‘Türkiye’de Mslâm’ derslerini yard mc direktör olarak vermiRtir.
EUitim-öUretim faaliyetlerine Reinhart, 1983-1986 tarihlerinde
Dartmouth College’de Mslâm Dini (Islamic Religion) alan nda misafir okutman
olarak baRlam Rt r. Doktoras n tamamlad ktan sonra öUretim görevini
Darmouth College’de ve yine ayn bölümde 1986-1992 tarihleri aras nda yard mc doçent olarak yürütmüRtür. Daha sonra Darmouth’da 1992 y l nda do-

2

Ayr nt l bilgi için bkz., http://www.dartmouth.edu/~religion/faculty/reinhart-bio.html,
http://www.dartmouth.edu/~akr/CV-Web_10_01.htm.
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çentlik ünvan n alan Reinhart, eUitim-öUretim faaliyetlerini bir akademisyen
olarak sürdürmektedir.3
6
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Bu baUlamda Reinhart’a akademik ve idari deneyim kazand ran akademik ve idari etkinliklerden baz lar n zikredebiliriz. Yazar, Charles Kurzman
taraf ndan Oxford University Press için edisyonu yap lan “Liberal Islamic Texts
of the 19th Century” adl eserin, bölüm editörlüUünü ve çevirilerinin redaksiyonunu yapm Rt r. Ayr ca, el-Cezâirî’nin, Dhikra al-’aqil wa-tanbih al-ghafil, ve elKevâkibî’nin, Mujtama’ Umm al-Qurra, çevirilerinin tashihlerini yapm Rt r. Yine
yazar, Smith College (2000), Washington Üniversitesi, Seattle (1996) ve Indiana
Üniversitesi, Bloomington (1995) süreli araRt rmac olarak görev yapm Rt r.
Ayr ca 1992-1995 tarihlerinde ‘Middle East Studies Association Bulletin’in editör
yard mc l U n ve Richmond Üniversitesinin dan Rmanl U n da yapm Rt r.
Reinhart, Oxford Üniversitesi, Güney Carolina Üniversitesi, New York
State Üniversitesi yay nevlerinin ve ayr ca International Journal of Middle East
Studies, Journal of the American Academy of Religion, gibi baz yay nevi ve dergilerin bas n dan Rmanl U görevlerini de yürütmüRtür. Yine ‘Amerikan Din Akademisi’, ‘Amerikan Oarkiyat DerneUi’, ‘OrtadoUu AraRt rmalar DerneUi’, ‘Türkiye Amerikan AraRt rma Enstitüsü’ (geniRletilmiR yönetim kurulu üyesi) ve
‘Yemen AraRt rmalar Amerikan Enstitüsü’ (önceki baRkan yard mc s ) ile akademik düzeyde profesyonel iliRkilere sahiptir.
Reinhart’ n uzmanl k alan ndaki akademik birikimi onun bir çok burs ve
ödül ile desteklenmesine imkan tan m Rt r. Bu akademik burslardan ve ödüllerden baz lar Runlard r; Dartmouth Humanities Institute Convenor (with Dennis
Washburn): “Converting Cultures: Religion, Ideology, and Transformations of
Modernity” güz dönemi 2002. Mstanbul’da dört ayl k araRt rma NEH bursu
(fellowship), güz dönemi 1996. Mleri düzeyde yaz dönemi yoUun Türkçe eUitimi
program bursu, Türkiye Amerikan AraRt rma Enstitüsünce, 1995. Fulbright
Fakülte AraRt rma Bursu (Yemen, Suriye, Türkiye) 1988-1989. Fulbright Yurtd R doktora tezi araRt rmalar bursu, (M s r ve Yemen) 1979-1980.4
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Bkz., http://www.dartmouth.edu/~akr/CV-Web_10_01.htm.
Bkz., http://www.dartmouth.edu/~religion/faculty/reinhart-bio.html,
http://www.dartmouth.edu/~akr/CV-Web_10_01.htm.
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Vahiy Öncesi: Müslüman Ahlak Dü+üncesinin S n rlar , adl çal Rmas nda
Reinhart, Mslâm düRüncesinin temel tart Rma konular ndan birini konu edinmiRtir. Bu konu, vahyin geliRi öncesinde mahzûr, mübâh, veya vâcib olarak nitelenebilecek olan bir fiilin hükmünün var olup olmad U ve eUer var ise bu hükmün
niteliUinin ne olduUu sorunudur. Ona göre, yaklaR k dört yüz y l boyunca Müslümanlar n hararetli bir biçimde tart Rt klar ve daha sonra sekiz yüz y l boyunca
da bu tart Rmalar eserlerine dahil ettikleri sorun, Rüphesiz yararl bir tart Rma
konusu olmuRtur. Reinhart, vahyin geliRinin üzerinden uzunca bir süre geçmiR
olmas na karR n, Müslümanlar n Mslâm öncesi fiillerin hükümlerinin mahiyeti
konusuna olan bu ilgilerinin nedeninin soruRturulmas n n gerekliliUini kendisine
temel hareket noktas yapm Rt r. Ancak ona göre bu konuya, genellikle yap ld U
Rekliyle teolojik tart Rmalar n ele al n R yöntemiyle yaklaR lmamas gerekir.5
Bu çal Rmas nda Reinhart, Mslâm hukuk teorisi (f k h usûlü) literatürünün
ortaya koyduUu birikimi esas alarak Mslâm ahlak teorisi konusunu ele alm Rt r.
Mslâm hukuk teorisine iliRkin klasik literatürün, temel konular ndan birini oluRturan hüküm konusu alt nda hüsn-kubh, hazr-ibâha ( er’in geliRi öncesi nesne ve
fiillerin hükmü), nasslar n talili gibi konular tart Rmaya açm Rt r. Yazar bu çal Rmas yla vahiy öncesine iliRkin yap lan tart Rman n taraflar n n dini ilgilerini
ortaya koymay amaçlam Rt r. Bu tart Rman n taraflar ndan birini oluRturan
Mutezilîler, sadece Mutezilî olmayanlarla deUil birbirleri ile de tart Rm Rlar ve
farkl görüRlere sahip olmuRlard r. ÖrneUin, Hanbelîler, ibâha, hazr ve vakf görüRlerini savunabilmiRlerdir. Reinhart’a göre bu tart Rma, Müslüman olman n
ne anlama geldiUini anlamaya çal Ran Müslümanlar n karR laRt klar ontolojik,
epistemolojik ve kurtuluR tarihine/öUretisine (heilsgeschichte) iliRkin sorunlar
üzerinde düRünmenin bir arac olmuRtur. Ona göre tarihçiler menâkibden
(doxography) geri ad m att klar ve Müslüman hukuk ve teoloji metinlerini din
tarihinin bir parças olarak gördükleri zaman ancak, tarihsel ortam yla birlikte
ekollerin konumlar ve argümantasyon yöntemleri aras ndaki iliRki kurma görevi baRlayabilir.6
Reinhart, vahiy öncesine iliRkin sürdürülen bu tart Rman n temel kavramlar n aç klama baUlam nda, moral deUerlendirme sorununun tek bir öncel soru
ile kavranamayacaU n vurgulamaktad r. Sorunun çok boyutlu ve karmaR k oluRu
nedeniyle, konunun bir tak m sorunlar yumaU n içerdiUini ifade eder.
Reinhart’a göre bu sorunlar yumaU klasik literatürde Ru baRl klar alt nda kav-

5

Reinhart, A. Kevin, Before Revelation -The Boundaires of Muslim Moral Thought-, (Suny
Press), New York, 1995, s. 3.
6
Reinhart, age., s. 177. Konuya iliRkin görüR ayr l klar n n tek bir mezhep içinde varl U n
vurgulayan Reinhart, örneUin Hanefi ekolün Irak ve Semerkand ekollerinin Mutezile’ye,
Buhara ekolüne mensup Hanefi hukuk bilginlerinin ise Hanbeli ve Oafii hukuk bilginlerinin
görüRlerini benimsediklerini öne sürer. Bu konudaki yaklaR mlar n her birini bütünüyle tek
bir ekolle özdeRleRtirilmesinin yanl Rl U n ifade eder. Bkz., Reinhart, age., s. 10-76.

<

8 "

B'5'R

ramsallaRt r lm R ve tart R lm Rt r; er’in geliRi öncesi fiiller (el-efâl kable vürûdi’++er’/sem’), mübâh, hüsn ve kubh, nimet verene Rükran (+ükrü’l-münim).7
er’in geliRi öncesi fiiller (el-efâl kable vurûdi’+-+er’/sem’) konusu, vahiy
öncesinde ya da vahyin yokluUunda bu fiillerin hükümlerinin ne olduUu üzerinde duran oldukça pratik bir soruna iRaret etmektedir. Bu soru, vahyi bildirim
olmaks z n fiillere er’i hüküm kategorilerinin ve özellikle de mübâh hükmünün
verilip verilemeyeceUini sorgular. Reinhart, hüsn ve kubh sorununun da özelde
metafizikçilerin ilgi alan na girdiUini ifade etmiRtir. Bu sorun öncelikle, insanlar n kendi doUal yeteneklerini bir Reyin aRk n iyiliUini (hüsn) ve kötülüUünü
(kubh) –+ükrü’l-münim gibi- belirlemek için kullanabilip kullanamayacaklar n
içerir. Bu yönüyle tart Rma, beReri moral-epistemolojik yeteneUin s n rlar ile
iliRkilidir. Bu sorun ayn zamanda fiillerin kendi doUalar na iliRkin olup, bu çerçevede iyilik ya da kötülüUün fiillerin ontolojik doUalar n n bir parças olup olmad U da sorunsallaRt r l r. Vahiy öncesine iliRkin temel tart Rma konular ndan
belki de en ilginç metafizik alt sorunu +ükrü’l-münim konusu oluRturur. Burada
temel soru Rudur; vahyi bir bildirim söz konusu olmaks z n nimet verene
(mün’im) Rükretmek için bir yükümü bilebilir miyiz?8
Reinhart, bu temel sorunlar n daha önce özellikle George Hourani taraf ndan pratik felsefenin konular olarak ele al nd U n ifade eder. Ancak yazar,
ondan farkl olarak, bu çal Rmas nda konuyu, hukuk biliminde hukuk bilgininin
pratik imalar çerçevesinde ele ald U n vurgular. Hukuk bilginlerinin pratik
ilgileri doUrultusunda ele ald klar bu sorunu Reinhart, olabildiUince teolojik
kaynaklardan çok hukuk teorisi -f k h usûlü- kaynaklar na baRvurarak ele almaya çal Rm Rt r.9
Bir giriR ve Cassas ve Gazali’nin eserlerinden baz bölümlerin çevirisinden
oluRan ikinci bölüme ilave k s m d R nda, üç ana bölümden oluRan kitab na yazar, bu sorunlar n nas l ortaya ç k p geliRtiUini, hukuk ekollerinin tarihsel oluRumu baUlam nda ortaya koymak amac yla menakib (doxography) ile baRlam Rt r. Bu çerçevede mezheplerin geliRimi ve bu mezheplere baUl l U n ne anlama
geldiUini belirlemeye çal Ran yazar, ikinci bölümde üç temel yaklaR m (hazr,
ibâha, vakf) ayr nt lar ile analiz etmiRtir. Üçüncü bölümde ise Reinhart, bu
sorunlar kompleksine etki eden epistemolojik ve ontolojik boyutlar n kendisini
konu edinmiRtir.10
F k h usûlünün oldukça ürkütücü bir alan olan ve bilginlerce geniR bir biçimde ele al nmam R bir konuyu -yazar daha dar kapsamda konuyu ele alm R
olsayd daha yararl olurdu- ele ald U kitab nda ciddi metodolojik hatalar ve
aR r dikkatsizlikler söz konusudur. Bu yüzden Reinhart’ n bu yap t baRar l bir
7

Reinhart, age., s. 7-8.
Reinhart, age., s. 7-8.
9
Reinhart, age., s. 8.
10
Reinhart, age., s. 9.
8
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çal Rma olarak deUerlendirilemez. Yazar n bu çal Rmas nda biri düRünsel diUeri
teknik olmak üzere en az ndan iki temel hata söz konusudur. DüRünsel düzeyde
Reinhart bu çal Rmas nda yetersiz deliller temelinde oldukça büyük genellemelere gitmiRtir. DiUer yandan teknik düzeyde de kitapta birçok üslup, gramer ve
bibliyografya hatalar yer almaktad r.11
6%
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Before Revelation -The Boundaires of Muslim Moral Thought-, (Suny
Press), New York, 1995.
'

.

“Late Ottoman Religion”, Archivum Ottomanicum’un özel say s (Hasan
Kayal ile birlikte), 2001.
%6 )
“Like the Difference Between Heaven and Earth: Hanafi and Shafi’i discussions of fark and wajib” in The Alta Papers in usul al-fiqh, Bernard Weiss, ed.
(2001 E.J. Brill).
“Musa Kazim: from ‘ilm to polemics”, Archivum Ottomanicum 2001.
“Ethics and the Qur’an”, s. 55-78, Encyclopaedia of the Qur'an ed. Jane
Dammen, Mc Auliffe, (Leiden: Brill, 2001).
“The Introduction to Islam” in Brannon Wheeler, ed., Teaching Islam in
the Liberal Arts, (Oxford University Press).
“When women went to Mosques: Aydini on the Perdurance of Assessments” [Analysis, Translation, Edition]: Islamic Legal interpretation: Muftis and
Their Fatwas, a Casebook edd. David Powers, Brinkley Messick, Khalid Masud.
(Cambridge MA, Harvard University Press, 1996), s. 116-128.

11

Reinhart’ n bu çal Rmas n kritik eden tan t m yaz s için bkz., Ormsby, Eric, Kitap tan t m :
“Reinhart, A. Kevin, Before Revelation -The Boundaires of Muslim Moral Thought-, (Suny
Press), New York, 1995.” Islamic Law and Society, 5:1 (1998) Brill, Leiden.
12
Yazar n bilimsel yay nlar konusunda ayr nt l bilgi için bkz.,
http://www.dartmouth.edu/~religion/faculty/reinhart-bio.html,
http://www.dartmouth.edu/~akr/CV-Web_10_01.htm.
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“Transcendence and Social Practice: Muftis and Qakis as Religious Interpreters”: Annales Islamologiques. [Journal] de l'Institut Francais d'Archeologie
Orientale (vol. 27; 1993 [1994]), s. 5-28.
24.

“Impurity/No Danger”: History of Religion, (vol. 30/1, August 1990), s. 1-

“The Islamic Afterlife”: [The Here and the Hereafter] Images of Paradise in
Islamic Art, edd. Jonathan Bloom, Sheila Blair, (Austin: University of Texas
Press, 1991), s. 15-23.
“Thanking the Benefactor”: Spoken and Unspoken Thanks; Some Comparative Soundings, edd. John Carman, Frederick Streng, (Cambridge MA:
Center for the Study of World Religions, 1989), s. 115-133.
“Islamic and Islamicate Ethics (survey and bibliography)”: Harvard/Berkeley Comparative Ethics Project, A bibliographic guide to the comparative study of ethics, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991), s. 531561.
“Islamic Law as Islamic Ethics”: Journal of Religious Ethics, (vol. 11/2,
Fall 1983), s. 186-203.
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“The Origins of Islamic Ethics” in a volume edited by Charles Hallisey
for U. Chicago Press, December 2001.
“G. H. A. Juynboll and the Study of hadith” (Review Essay, Journal of Islamic Law and Society), December 2001.
“Islam”, World Book Yearbook, 2000.
“Contagion”, Encyclopaedia of the Qur’an, (E. J. Brill).
“Tahara” “Purity”, (circa 1000 words) for Encylopedia Britannica, in MerriamWebster's Encyclopedia of World Religions: An A-Z Guide to the World’s Religions, (1999).
“shakk”, “shukr”, “sha‘r”, “al-Su’luki”, “tahara”, “tahsin wa-taqbih”, “tayammum”, “al-Waki’”, Encyclopaedia of Islam (E. J. Brill).
“Intellectual Life of Islam” for The Muslim Almanac: A reference work on
the history, faith, and cultures and peoples of Islam” ed. Azim Nanji, (Gale Research, 1996). s. 177-187.
“Introduction” Encyclopedia of Islamic Law… adapted by Laleh Bakhtiar
(Kazi Press: Chicago IL, 1995), s. xxxi-xl.
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“Birth Rites”, “Fark ‘Ayn”, “Fark Kifayah”, “Funerary Rites”, “Guardianship”, “Haram” Oxford Encyclopedia of Modern Islam (Oxford University Press,
1994).
“Mecca” and “Medina”, Harper’s Dictionary of Religion, New York:
Harper & Row, 1993.
“The Great Mosque Library” in the American Institute of Yemeni Studies Newsletter, (Spring 1982), s. 4-7.
“Ulema” (with W.A. Graham), The Abingdon Encyclopedia of Living Religions, 1981.
+6 % &# ? .
“The section on Conjugal Union (nikah ) from al-Ikhtiyar [a Shafi‘i law
manual; tr. for “Islam to 1350” Dartmouth College 1983].
“The Letter of al-Hasan al-Basri on the Dangers of This World” [tr. as
example of early “proto-Sufi text for “Introduction to Islamic Mysticism”
Dartmouth College l983].
“The Letter of al-Hasan al-Basri on Predestination” tr. as example of
early theology text; for “Encountering Islam” Brown U. 1982].
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“Koine and Cosmopolitan Islam: Unity and Variety in Religions.” (University of California, San Diego, Mart 2001).
“History of Religions” Koç Üniversitesi, 2 konferans, Ekim 2001.
“Why You Shouldn’t Beat Your Parents; Rhetoric, Analogy, and Casuistry and Islamic Ethics and the study of Comparative Ethics” (Kas m 10, 2000,
University of Chicago).
“Why You Shouldn’t Beat Your Parents”, Macalister College, Mart 1998.
“Religious Trends in the 19th-century Ottoman Empire”, Kas m 1996,
BoUaziçi Üniversitesi, Istanbul Turkey.
“Purity and Strangers,” Columbia Islamic Studies Seminar, Eylül 1994;
American Oriental Society (Salt Lake City, Mart 1995).
“Of Hematology: Menstrual Regulations in Islamic Law,” (Middle East
Studies Association, Kas m 1993).
“Had the Prophet Been a Kafir?; A Controversy in Islamic Legal
Thought,” American Oriental Society, Bahar 1992.
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“The Speculative Jurisprudence of Suhrawardi al-Maqtul,” American
Oriental Society, Bahar 1991.
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Akademik ilgisi daha çok Mslam hukuku, Mslam hukuk teorisi ve Mslam Ahlak teorisi üzerinde yoUunlaRan genç kuRak oryantalistlerden Reinhart oldukça
geniR bir akademik ilgi alan na sahiptir. Öncelikle Reinhart, ilgili olduUu alanlarda akademik bir etkinlik yürütebilmenin temel koRulu olan, o alanlar n özgün
dillerini kullanabilme konusunda kendisini yeterince geliRtirmiRtir. Bu amaçla,
birçok Mslam ülkesinde bulunmuR ve dil öUrenimini gerçekleRtirmiRtir.
Bunun yan s ra, geniR olan akademik ilgisi doUrultusunda çal Rmalar n
yürütmüRtür. Reinhart’ n yapm R olduUu her türden bilimsel yay nlar ve akademik etkinliklerinde onun geniR akademik ilgisi kendisini göstermektedir. Bu
geniR ilgi alan n n içerisine teorik nitelikli Mslam hukuk ve ahlak teorisi çal Rmalar n n yan s ra, pratik niteliUi olan alan çal Rmalar da girmektedir. Alan çal Rmalar n gerçekleRtirmek amac yla da birçok Mslam ülkesinde bulunmuRtur.
Reinhart Vahiy Öncesi: Müslüman Ahlak Dü+üncesinin S n rlar adl eserinde kelam ve f k h usulü alan n n temel tart Rma konular ndan birini analiz
etmiRtir. Bu çerçevede yazar, vahiy öncesinde bir fiilin hükmünün var olup olmad U n ve eUer var ise bu hükmün niteliUini sorunsallaRt r r. Yüzy llar boyunca
Müslüman entellektüellerin gündemini meRgul eden bu sorunun -genellikle
yap ld U üzere- teolojik konular n ele al n R yöntemiyle deUil, f k h usulü birikimi ile tart R lmas n n gereUini vurgulam Rt r. Ancak yazar n bu çal Rmas , ciddi
bir temellendirmeye dayanmayan genellemelere dayanmakta ve teknik bir tak m eksiklikler bar nd rmaktad r.
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BERNARD HAYKEL
™
Dr. evket TOPAL

Mslâm hukuku ve tarihi alan nda akademik araRt rmalar yürüten ve halen
New York Üniversitesi Orta DoUu AraRt rmalar Bölümü’nde Assistant
Professor olarak çal Ran Bernard Haykel, günümüz çaUdaR bat l oryantalist
hukukçular içerisinde genç kuRak akademisyenler (D.Phil. 1998, Oxford
University) aras nda yer al r. Bununla birlikte, özellikle 11 Eylül sald r lar neticesinde farkl bir yön kazanan küresel mücadele de süper güç Amerika BirleRik
Devletleri ve doUrudan fiilî destekçisi Mngiltere’nin dünya genelinde giriRmiR
olduklar terörle mücadele (?) kapsam nda yürüttükleri ekonomik ve askerî
müdahalelerin Mslâm coUrafyas nda yoUunlaRmas n n neticesinde; bölge üzerinde yap lan yorum ya da deUerlendirmeler, Haykel ismini de ön plana ç km Rt r.
Bu baUlamda Haykel, deUiRik konferans, ders veya seminer çal Rmalar na ilaveten, dünya medyalar nda yapm R olduUu pek çok deUerlendirme ve mülakatlarla
da tan nan uzman bir kiRilik haline gelmiRtir.
Haykel'in, Mslam hukuku alan nda yapm R olduUu çal Rmalar genellikle bu
hukûk sisteminin yap s ve sosyo-politik tarihi üzerinde yoUunlaRmaktad r. Bu
haliyle Haykel, Mslâm Hukûku ve Usûlü alan ndaki derin tart Rmalar n, bu hukuk sisteminin teorisi ve pratiUi aç s ndan ne ifade ettiUi ve Mslâm hukûkunun
metodolojik geliRimine ne gibi katk lar sunduUuyla ilgilenmekten ziyade; (kendisi aç s ndan belki de bir anlamda karmaR k bulduUu) bu tart Rmalar n, hem
çaUdaR dönem ve hem de erken modern dönem Mslâm hukûkunda ne türden
çeliRkiler içerdiUi ve bu çeliRkilerin hukuk alan nda ve toplum hayat nda nas l
ciddi k r lma noktalar oluRturduUu varsay m ndan hareketle görüRlerini temellendirmeye çal R r. Nitekim doktora çal Rmas nda inceleme konusu yapt U büyük fakih Oevkânî’nin, Yemen’in hukûki Rekillenmesinde ve siyasal yap lanmas nda söz sahibi olan bir alim olduUu göz önüne al nd U nda, Haykel’in çal Rmalar n çok iyi bir örneklemeden hareketle yürüttüUü ifade edilebilir.
Haykel’in en önemli çal Rmas olarak deUerlendirebileceUimiz yap t ,
Revival and Reform in Early Modern Islam: the legacy of Muhammad alShawkani (Cambridge University Pres, 2002) adl kitab d r. “Belirleyici Otorite:
17. yy da Kâs mî yönetimi; bir hanedan olarak 18. 19. yy.da Kas mî yönetimi; mutlak yorumcu ve 13. yy.’ n müceddidi; sünnî geleneWin zaferi ve yemen toplumunun
yeniden tanzimi; Zeydilerle çat +ma: sahabenin lanetlenmesi sorunu; San’a’daki
™

Yüzüncü Y l Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi, AraRt rma Görevlisi.
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isyanlar, evkani’nin (bilgi) miras ” gibi ana baRl klar içeren ve esas nda bir doktora çal Rmas olan bu eser, Yemenli fakih Muhammad eR-Oevkânî (ö. 1834)
hakk nda yaz lm R olan entellektüel bir biyografi çal Rmas olduUu kadar, ayn
zamanda Yemen tarihindeki önemli geçiR dönemlerinin de bir tür tarihi niteliUi
olmas aç s ndan önemlidir. Haykel’in eseri hakk nda görüR bildiren bilim
adamlar ndan sözgelimi Brinkley Messick (Columbia Üniversitesi) O’nun bu
çal Rmas n oldukça önemsemiR ve özellikle Yemen konusunda çal Racak olan
hukukçular, hadisçiler ve tarihçiler aç s ndan bu eseri çok önemli bir çal Rma
olarak takdim etmiRtir. Benzer Rekilde Prof. Francis Robinson (Londra Üniversitesi Tarih Bölümü), Haykel’in Oevkânî üzerine yapm R olduUu çal Rmay oldukça aç klay c ve Bat ’l araRt rmac lar için kaynakl k oluRturacak nitelikte bir
eser olarak deUerlendirmiRtir.
Dönemin hukûki ve siyasî olaylar n inceleyen Haykel; Oevkânî’yi, Yemen’de devletin hukûkî kurallar n n yeniden RekillendirildiUi reform hareketlerinden birisinde öncü alim olarak görür. Yazara göre, O’nu önemli k lan yönlerden birisi de as rlard r ülkenin hukûkî ve siyâsî yap s üzerinde baRat rol oynayan Zeydiye ile diUer mezheplerin taklide dayal tatbikat n terk ederek, selefî
düRünce doUrultusunda içtihat yöntemini benimsemiR olmas d r. Zeydiye mezhebinin hukûkî ve politik kurumlar n n hâkim olduUu bir muhitte devletin mevcut kurumsal yap s ise, Oevkânî ve onun benimsemiR olduUu selefî ekol doUrultusunda deUiRikliUe uUram Rt r. Haykel bu tezini devletin 18. yy dan itibaren
deUiRen yap s n ortaya koymak suretiyle aç klar. Zira O’na göre bu devir, Yemen tarihinde selefi düRüncenin dinî ve hukûkî olaylara hükmetmesine müsaade edilen ve büyük oranda Rekillendirici bir dönem olmuRtur.
Haykel’e göre Oevkânî, kendi dönemi yan nda kendisinden sonras n da
etkileyen ve günümüzde bile Mslâm coUrafyas nda fikirleriyle bu etkisini devam
ettiren bir âlimdir. Haykel, çaUdaR Yemen’in dinî ve politik yaRam üzerinde
hala müessir olan bu etkileri tespit ederken, veri olarak Oevkânî’nin eserlerinde
sunmuR olduUu fikirlerden, verdiUi vaazlardan, bölge insan yla yapt U yüz yüze
mülakatlardan, dinî törenlerden, (orada bulunduUu süre içerisinde biriktirdiUi)
deUiRik Mslâmî gruplara ait broRürlerden ve radyoda yay nlanan fetvalardan yararlanm Rt r. Haykel’in, O’nun selefî düRünceleriyle, günümüz Mslâmî hareketleri
aras nda paralellikler kurmaya çal Rm R olmas da dikkat çeken bir baRka noktad r. Haykel’e göre, Oevkânî’nin dönemindeki reform hareketleriyle diUer Mslâmî
hareketler aras nda canl bir etkileRim söz konusudur. O’nun tespitleri aç s ndan
çoUu çaUdaR Mslâmî hareketlerde olduUu gibi, örneUin Hindistan’daki ehl-i hadis
hareketi de Oevkânî’nin düRüncelerinden doUrudan etkilenmiRtir.
AraRt rmalar n Mslâm coUrafyas nda etkin olan bu türden etkilere sahip
Rah slar ya da hareketler üzerinde yoUunlaRt ran ve bir sonraki kitap projesini
“(özellikle Arab ve Hind’li araRt rmac lar n reform ve yenilenme konusundaki
fikir al R veriRlerini temel almak suretiyle) Güney Asya’daki Ehl-i Hadis Hareketinin Tarihi” üzerine planlayan Haykel, kendi ifadesine göre çal Rmalar n dilbi-
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lim, tarihbilim, siyasetbilim ve antropoloji verilerini de bir arada kullanmak
suretiyle zenginleRtirmekte ve bunu çal Rmalar ndaki metodolojinin bir parças
olarak kabul etmektedir.
Haykel’in Mslâm toplumlar n n halen mevcut siyasal, sosyal, kültürel ve
hukûkî yap lar na dair deUerlendirmeleri, kendisinin bu coUrafyay çok iyi tahlil
ettiUini göstermektedir. Nitekim, O’nun Ebû Gureyb hapishanesindeki iRkence
sahneleriyle ilgili vermiR bir mülakatta (Bkz., Andrian Kreye, Haykel’le Röportaj, Süddeutsche Zeitung (SZ), 07/08.05.04, (Almanca’dan çeviren: Murat
Y lmaztürk), Duisburg-Almanya), A.B.D.’nin iRkenceye dayal y ld rma politikalar n ve ç plak insan vücudunun teRhir edilmesi Reklindeki uygulamalar n
eleRtirmesi, ilaveten bunlar n Müslümanlar n örfleri ve inançlar aç s ndan ne
anlama geldiUini çok iyi etüt etmesi; bizleri, O’nun bölge insanlar n n dini hassasiyetleri kadar kültürel yap lar n da çok iyi tahlil ettiUi sonucuna götürmektedir. Haykel, bu türden iRkenceci uygulamalar , Üsame b. Ladin vb. kiRilerin
önderliUinde yürütülen terör hareketlerini; doUuran, besleyen ve ayakta kalmas n saUlayan etkenler olarak görür. Bunun yan nda aRaU lay c ve tiksindirici
tarzda sistematik iRkence uygulayan iRgal güçlerinin bu yöndeki uygulamalar n ,
Arap dünyas ndan iRbirlikçilerin ak l vermesi yoluyla yapm R olabileceUi yönündeki deUerlendirmeleri de bölge insan n n kimlik ve kiRilik sorununa iRaret etmesi aç s ndan ayr ca dikkate Rayand r.
Öte yandan Haykel, 11 eylül sonras geliRen olaylar karR s nda Orta DoUu’da ve Bat ’da baz önemli alimler taraf ndan baRlang çta yap lan k nama d R nda, çoUu müslüman n (en az ndan l ml olanlar n), Usame b. Ladin gibi ifratç lara karR sessiz kald U n ve söz konusu tutumun Amerika BirleRik Devletleri’ndeki çoUu kimselerde kafa kar R kl U na sebep olduUunu iddia eder. Prensip olarak politik hedefler elde etmek gayesiyle güç kullan m n tasvip etmeyen
l ml lar ; yay nlar ya da yaz lar yoluyla radikal eUilimliler hakk nda henüz sistematik bir eleRtiri yapmamakla suçlayan Haykel, ancak bu konuda samimi ve
fakat sesini Mslam dünyas nda hali haz rda yeterince duyurma konusunda yetersiz kalan Halid b. Ebu Fadl gibi Radikal Mslam’ k nayan baz istisnalar nda olduUunu beyan eder. Buna karR l k esas nda müslümanlar n çoUunluUunun, b rak n bu olaylar k namay , olaylar n onlar taraf ndan yap ld U na iliRkin haberler
karR s nda kuRkular n dillendirdiklerine iRaret eder. Haykel, bölge insan n n
gerçek kanaatinin esas nda bu olaylar n Mslam’ zay flatmak gayesiyle d Rar dan
düzenlendiUi Reklinde yap lan yorumlara da çal Rmalar nda yer verir (Haykel,
Bernard, The Slience of Moderate Muslims, Dawn.com, December 5, 2002).
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AKADEM-K DERECELER-: Assistant Professor of New York University,
D.Phil. 1997 (Islamic studies), MA 1996, M.Phil. 1991 (Modern Middle East
studies), Oxford; BA 1989 (Politics), Georgetown.
TEMEL -LG- ALANLARI: Erken modern dönem ve modern dönem Orta DoUu (özellikle de Yemen, Arabistan ve Hint Okyanusu’nu kapsayan coUrafi
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ROMA HUKUKU’NUN SLÂM HUKUKU
ÜZER NE TES R KONUSUNDA ARKIYATÇILARIN
GÖRÜ LER
Y. Doç. Dr. ükrü Selim Has1
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Bir dînin insanlar taraf ndan kabul görmesinde, benimsenmesinde ve hayatiyetini devam ettirmesindeki en önemli etkenlerden birisi, Rüphesiz insanlar
için ortaya koyduUu kanun ve kurallar, baRka bir deyiRle hukuk sistemidir. Öncelikli olarak bu dünyada yani yaRanan hayatta, bu sistem insanlara ne saUlam Rt r, onlar n hayatlar nda hangi kolayl klar getirmiRtir, hangi problemleri çözmüRtür, k sacas hukuk sistemi insanlar n hayatlar n problemsiz, rahat, müreffeh ve huzurlu bir Rekilde geçirmelerini saUlam R m d r? Mkinci olarak da –
inananlar aç s ndan- ahirette insanlar n mutluluUunu, ebedî saadeti temin edecek nitelikte midir? Mslâm dîni diUer hukuk sistemlerinden temelde ayr lan,
kendisine has özellikleri olan bir hukuk sistemi ortaya koymuR ve bu sistemin
vahye dayal bir sistem olduUunu iddia etmiRtir.
1

Erciyes Üniversitesi, Mlâhiyat Fakültesi ÖUretim Üyesi.
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Bu sistem müslümanlar taraf ndan kabul edilip savunulurken baRtan beri
muar zlar ve tenkitçileri de olagelmiRtir. Mlk baRlarda müRteRrikler taraf ndan
Mslâm ve Mslâm hukukuna yöneltilen tenkitler bilimsel olmaktan uzak, kulaktan
dolma bilgilere dayanan, bu günün bilimsel ölçüleri ile gülünç denilebilecek
tenkitler olmas na raUmen son yüzy llarda özellikle Bat da Rarkiyatç l k dediUimiz ilim dal n n geliRmesi neticesinde daha ciddî –en az ndan o izlenimi verençal Rmalar ortaya ç km Rt r. Bu araRt rmac lar n bir k sm Mslâm ve
müslümanlarla ilgili çal Rmalar n mümkün olduUu kadar objektif kriterler ölçüsünde yürütürken, baz lar nda bu objektifliUi görmek bir yana Mslâmiyet ve
müslümanlara karR bir önyarg hatta kindarl k görmekteyiz. Bu ikinci grubun
y pratmak için seçtikleri hedef temelde Kur’an, Hz. Muhammed, Sünnet ve
Mslâm hukukudur.
Gerek otantiklik, gerek muhteva, gerek evrensellik ve insanlar n çeRitli ihtiyaçlar na cevap verme aç s ndan Kur’an, Mncil ve Tevrat’ ayn kefeye koyarak
mukayese etmek imkans zd r. Zaten mevcut halleriyle ne Tevrat’ n ne de Mncil(ler)in direkt olarak vahiy mahsulü olduklar n söylemek mümkün olmad U
gibi Yahûdîlerin ve H ristiyanlar n da böyle bir iddialar yoktur. O halde Kur’an
muar zlar n n yapacaklar tek Rey de Kur’an’ n vahiy mahsulü olmad U n iddia
ederek onun ilahî vasf na gölge düRürmek ve özellikle de Kur’an’a ilgi duyabilecek bat l insanlar n zihinlerini buland rmak olacakt r. Bu baUlamda ileri sürdükleri iddialardan en önemlisi Kur’an’ n Yahûdî ve H ristiyan kaynaklardan
iktibas edildiUi ve Hz. Muhammed’in sadece bir intihalci olduUudur.
Yine benzer Rekilde Hz. Muhammedin bir yalanc , sahtekar olduUunu,
çocukluUundan beri taR d U ezilmiRlik duygusuyla içinde yaRad U toplumdan öç
almak için peygamberlik iddias yla siyasi otoriteyi ele geçirdiUini, kendi Rahsî
ç karlar için zaten kendi uydurduUu Kur’an’a ayetler koyduUunu, “Allah ve
Rasulüne itaat edin” gibi ayetlerle kendisini Allah’ n otoritesine ortak ettiUini
ileri sürerek hem Hz. Muhammed’in peygamberliUine hem de Kur’an’ n otantikliUine dil uzatm Rlard r.2 Bununla da yetinmeyen Rarkiyatç lar ve
müslümanlar n içindeki baz sözde araRt rmac lar, Sünnet ve Hadîs konular n
ele alarak Mslâm ve onun ortaya koyduUu hukukun Kur’an’dan sonra ikinci temel esas olan Sünneti y pratmaya, zay flatmaya yönelik iddialarda bulunmuRlar
ve müslüman hadis bilginlerinin “sahih” diye kabul ettikleri hadîsler hakk nda
bile y k c , y prat c görüRler ileri sürmüRlerdir.3

2

Bu konuda fazla malumat ve örnekler için bkz. Edward Sell, The Faith of Islam, London,
1896; D.S. Margoliouth, The Early Development of Mohammedanism, London, 1914; Clinton
Bennett, Victorian Images of Islam , London, 1992; Gustave E. Von Grunebaum, Medieval
Islam, Chicago, 1971; Muhammad Muslehuddin, Philosoph of Islamic Law and the
Orientalists, Lahore, tarihsiz.
3
Bu iddialar ve bunlara verilen cevaplar için bkz. Mustafa Sibaî, Es-Sünnetu ve Mekânetuhâ
fi’t-Te+rî’i’l- -slâmî, Beyrut,1985; a.g.m. Oryantalizm ve Oryantalistler, (çev. Mücteba UUur)
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Mlim ve araRt rma ad na yap lan bu sald r lar sadece Kur’an, Hz. Muhammed ve hadîslerle s n rl kalmam R, Mslâm hukuku da bu iftiralardan nasibini
alm Rt r. Oarkiyatç lar n Mslâm hukuku ile ilgili olarak ileri sürdükleri en önemli
tez ise bunun orijinal bir hukuk sistemi olmad U , aksine Yahûdî hukukundan,
Roma hukukundan ve cahiliye hukukundan bir derleme olduUudur. Bu makalede temel konu olarak ikinci madde yani Mslâm hukukunun k smen Roma hukukundan iktibas edildiUi ve bu hukukun tesirinde kald U iddialar ele al n p
deUerlendirilecektir.
9

Y$ F

Yukar da özet Rekilde verildiUi üzere Rarkiyatç lar n temel hedeflerini
oluRturan Kur’an, Hz. Muhammed, Sünnet konular asl nda birbirine çok s k
Rekilde baUl konulard r. Zaten bunlardan birisine olan güvenin zedelenmesi
veya ortadan kalkmas , tabii olarak diUerlerini de etkileyecektir. Bunlardan
birisi hakk nda yarat labilecek bir Rüphe ayn zamanda Mslâma ve onun getirdiUi
tüm sistemlere düRecek bir gölge olacakt r. Oüphesiz bu sistemlerin içerisinde
en önemlilerinden birisi de hukuk sistemidir. Mslâm hukukuna yöneltilen eleRtirilerin bir k sm n Kur’an ve Sünnete yöneltilen eleRtiriler oluRturur. Zira, bu
ikisi, Mslâm hukukunun iki temel kaynaU n d r. BaRka bir ifadeyle Röyle diyebiliriz; Kur’an ve Sünnete düRürülen her türlü Rüphe, bunlara yap lan her türlü
sald r Mslâm hukukunu da eRit Rekilde etkiler. Bu iki kaynaktan sonra gelen
üçüncü kaynak icma, dördüncüsü ise k yast r. Birçok Rarkiyatç eserlerinde k yas n Yahûdî hukukundan, özellikle de Babil YahûdîliUinden al nd U n iddia
ederler. Üçüncü kaynak icmâ’ n ise Roma hukukundan al nd U iddia edilir ki,
burada onun üzerinde duracaU z.
Sadece icmâ’ n deUil, Mslâm hukukunun pek çok kurallar n n Roma hukukundan ç kt U n ilk defa dile getiren Dominico Gatteschi olmuRtur.4 M s r Enstitüsü azas olan Gatteschi, Mskenderiye Muhtelif Mstinaf Mahkemesinde avukatl k yapm Rt r. M s r ve Osmanl Devletine taalluk eden hukuki ve adlî meselelere büyük alaka duyan bu zat, bu konular üzerine k ymetli say labilecek eserler
yazm Rt r. Arapça ve Türkçe bilmeyen Gatteschi, Manuale di diritto publico e
pirivato otomano (Mskenderiye, 1865) isimli eseri yaz p bu eserde Justinyen ve
Mslâm hukukunun benzer taraflar ndan hareket ederek Roma (normlar n n)
Mstanbul, 1993; Mustafa el-A’zamî, -slâm F kh ve Sünnet, (çev. Mustafa Ertürk ) Mstanbul,
1996.
4
Bu görüR “yan lm yorsam” diye temkinli bir ifade kullanan C.C.Nallino’ya aittir.
Nallino’nun “ Considerazioni sui rapporti fra diritto romano e diritto musulmano” baRl kl
makalesi M.Hamidullah taraf ndan Frans zcaya çevrilmiR, bu da K.KuRçu taraf ndan Türkçeye aktar lm Rt r. Bu makaleyi, M.Hamidullah’ n “Mslâm hukûku Üzerine Roma hukûkunun
Tesiri” isimli makalesini ve G.H.Bousquet’nin “F k h Muammas ve Kaynaklar n Esrar ”
isimli makalesini ihtiva eden kitapç k -slâm F kh ve Roma hukûku baRl U alt nda bas lm Rt r.
( Mstanbul,1964 ).
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ahkam n n, Hz. Peygambere atfolunan uydurma hadîsler Reklinde Mslâmiyete
giriRinin kolaylaRt r lm R olduUunu farzeder.5 Kesin delillerden yoksun, sadece
bir faraziye olan bu görüR daha sonraki Rarkiyatç lar taraf ndan deUiRik Rekillerde dile getirilmiRtir. Burada belki zikredilmesi gereken önemli bir husus da
Rudur. Mslâm ve müslümanlar hakk nda önyarg l hareket eden Rarkiyatç lar ve
diUer yazarlar, ileri sürdükleri çürük iddialarda “alleged”, “may be”, “may thus
be seen as”, “presumably” gibi temkinli ifadeler kullanmalar na raUmen ileri
sürdükleri görüRler sanki kesinlik belirtiyor gibi revaç görmüRtür.6
Gatteschi’nin ard ndan Henry Hughes (1880) de “Mslâm hukuku asl nda
pek az tadile uUram R Roma hukukudur” ifadesini kullanarak benzer iddialar
ileri sürmüRtür.7 Tunus Devletinin kuruluRunda Tunus Medeni Kanunu ve Ticaret Kanununu haz rlamak için davet edilen Frans z hukukçusu Santillana 1897
senesinde haz rlad U “Tunus Medeni ve Ticaret hukuku” projesinin hususi
hukuka dair olan kanunun bir bab n mukayeseli hukuka tahsis etmiR, Mslâm
hukukunun Roma hukukundan ne derecede faydaland U n ispata çal Rm Rt r.8
Ahmet Emîn, Santillana ve buna ilave olarak Goldziher’in görüRlerini detayl
kaynak göstermeksizin Röyle nakleder:
Goldziher ve Santillana gibi baz müsteRrikler bu as rda Mslâm f kh n n
Roma kanunlar tesiri alt nda kald U na kanidirler.Onlara göre Roma kanunlar
Mslâm f kh için bir kaynak teRkil etmiR, baz hükümlerini ondan alm Rt r.Mslâmlar
taraf ndan fethedildiUinde Oam, Kayseriyye (Lübnanda) ve Beyrutta Romal lar n hukuk mektepleri vard . Oradaki mahkemeler Roma nizam ve kanunlar na
göre hükmederdi. Mslâmlar taraf ndan fethedildikten sonra bu mahkemeler bir
müddet faaliyetlerini devam ettirdiler. Medeniyette ilerlememiR bir millet medeniyetli memleketleri fethettikten sonra ne yapacaklar n ve nas l ve ne ile
hükmedeceklerini düRüneceklerdir. Bu bilginler iRte bu fikirdedirler. Onlara
göre müslümanlar bu hususta Roma kanunlar ndan istifade etmiRlerdir. Mslâm
f kh n n baz k s mlar ile Roma kanununun baz parçalar n n mukayesesinin bu
iddialar n teyit ettiUini ve Mslâm f kh nda harfi harfine Roma kanunundan al nan parçalar bulunduUunu söylerler.9
Ahmet Emîn daha sonra bu Rark yatç lar n kendi tezlerini kuvvetlendirmek için verdikleri iki örneUi nakleder. Bunlardan birisi “Mddiac beyyine getirir,
5

Bkz. Nallino, a.g.makale, s.53, 54.
S ras yla , iddia edilir ki, belki, belki öyle görünebilir, ihtimal ki anlamlar na gelebilecek bu
kullan mlar n örnekleri için bkz. P.Crone ve M.Cook, Hagarism, Cambridge,1977, s.9, 98,
Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford,1975, s.100; a.g.m. An
Introduction to Islamic Law, Oxford, 1964, s.20,21,22.
7
Bkz. Nallino, s.54
8
Bkz. S.V.Fitzgerald, “Mslâm hukûkunun Roma Hukûkundan Mktibasta BulunduUu Mddias ”
(çev.B.Umar), -ÜHFM, XXIX/4 (1964), s.1128-1154.
9
bkz. Ahmet Emîn, Fecrü’l--slâm, Kahire,1975, s.246 ve Türkçe tercümesi (A.SerdaroUlu,
Ankara, 1976 ), s.354.
6
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inkar eden ise yemîn eder” kural diUeri ise f k h ve fakih tabirleridir ki bunlar
Roma hukukundaki fehim, idrak, ve hikmet manalar na delâlet eden jurist deyiminden al nm Rt r. Bu malumattan sonra Ahmet Emîn, bu delilleri ikna edici
olarak kabul etmediUini, iki kanunun içine ald U baz maddelerin birbirine benzemesinin, benzeyen bu maddeleri birbirilerinden ald klar n kati bir Rekilde
göstermediUini belirtir. “Mddiac beyyine getirir, inkar eden yemîn eder” kaidesi
gibi kaidelerin hem ilahi kökenli, hem de insanlar taraf ndan vaz edilen kanunlarda bulunmas n n tabii olduUunu, zira kanun koymada adalete riayetin esas
olduUunu ilave eden Ahmed Emîn, f k h kelimesinin kullan m n n Araplar n
Romal larla kar Rmas ndan önce de mevcut olduUunu ortaya koyar ve Kur’anKerim’ e (9:122) at fta bulunur.10
Goldziher’in iddialar n desteklemek için ileri sürdüUü görüRlerden birisi
de f k h teriminin Roma hukukundaki prudentia kelimesinin tercümesi olduUu,
çünkü bunlar n her ikisinin de “akla uygunluk” anlam na geldiUidir.Bu konuda
Fitzgerald, f k h kelimesinin “akla uygunluk” olarak tercümesinin yanl Rl U na
iRaret eder ve Goldziher’in kastettiUinin ratiocination yani aklî melekenin kullan lmas olduUunu, ilk Arap müelliflerinden baz s nda f kh n yani aklî melekenin
kullan lmas n n ilme, baRka bir deyiRle tecrübe ve sezgi sonunda elde edilen
bilgiye z t olarak kullan lan bir kavram ad olduUunu belirtir.11 Yukar da Ahmed
Emîn’in de k smen temas ettiUi gibi bu kullan mlar, müslümanlar n Roma hukuku ile temas ndan çok önce idi. Dolay s yla Goldziher’in bu iddias temelsiz
gözükmektedir. Kald ki, Mslâm hukukunun kuruluR ve geliRme dönemlerindeki
hukukçular Rayet Roma hukukundan etkilenselerdi, Ahmed Emîn’in de iRaret
ettiUi gibi, Roma hukukunun kaidelerine tenkit, teyit ve iktibas yönlerinden
mutlaka temas ederlerdi. Bu görüR cidden çok önemlidir. Zira o kadar hukuk
kural n n Roma hukukundan al n p da bunun kamufle edilmesi mümkün deUildir.
Goldziher’i takiben onun öUrencilerinden olan ve Rarkiyatç lar n içinde
özellikle de Mslâm hukuku alan nda ciddi çal Rmalar yla tan nan Joseph Schacht
kesin olmayan bir üslup kullanmakla birlikte Roma hukukunun Mslâm hukuku
üzerinde etkisi olduUu iddias n Röyle dile getirir:
(Mevcut) hukukî müesseselerin ve uygulamalar n muhafaza edilmesi ve
yeni hukuki kavram ve kaidelerin kabulü birlikte yürütülmüRtür. Bu, ak l yü10

a .g.m. s.247, Tercüme, s.355. At fta bulunulan Tevbe Suresi,122. ayetin meali Röyledir:
“Müminlerin hepsinin toptan sefere ç kmalar doUru deUildir.Onlar n her kesiminden bir
grup dinde geniR bilgi elde etmek ve kavimleri döndüklerinde onlar ikaz etmek için geride
kalmal d r.Umulur ki sak n rlar.” Ahmet Emîn burada Santillana ve Goldziher’in görüRlerine
karR ç k yor gözükmesine raUmen Mustafa Sibaî onu “oryantalistlerin fikirlerini kaynaU n
göstermeden nas l aR rarak kendisine mal etmekle” suçlar ( bkz. Oryantalizm, s.27 ) ve Ahmet Emîn’in Fecrü’l--slâm daki (s.207-234 ) Hadîsle ilgili görüRlerini teker teker tenkit eder
( bkz. Es-Sünnetu...s.236 vd. ).
11
Bkz. Fitzgerald, a.g.makale, s. 1144.
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rütme metotlar ve hatta hukuk ilminin temel fikirleri için de geçerlidir. Mesela,
Roma hukukundaki opinio prudentium kavram , Mslâm hukukunun eski ekolleri
taraf ndan formüle edilen, oldukça düzenli bir kavram olan ‘alimlerin icma ’na’
örnek teRkil etmiR gözükmektedir. ‘BeR hüküm’ (el-ahkâm el-hamse) s n fland rmas da daha sonraki bir zamanda olsa bile Stoac felsefeden al nm Rt r.12
Schacht iddialar n n devam nda hukukî kaidelerin nas l aktar ld U konusunda da bir fikir yürüterek, hukuk kavram ve kaidelerinin Mslâmiyeti kabul
eden avukat, hatip gibi kültürlü, Arap olmayan kiRiler taraf ndan yeni dinlerine
yani Mslâmiyete taR nd U n ileri sürüp Röyle devam eder:
Asl nda bu kavram ve kaideler, sadece hukukçular n deUil, tüm tahsilli insanlar n aRina olabilecekleri genel Reylerdi. Buna baUl olarak Mslâm hukuku ve
Roma hukuku aras ndaki mevcut paralellikler, Justinyen kanunlar ndan ziyade,
klasik Roma (ve geç Bizans) hukukunda bulunan doktrinleri ilgilendiriyordu.
Bu tek baR na bir olay deUildi. Keza Talmud ve Rabbaniler hukuku da kendisine
halk aras nda yayg n bulunan Hellenistik retorik yoluyla girmiR Roma hukukunun kavram ve kaidelerini ihtiva eder. Yine ayn s , görülebildiUi kadar Irak’ta
Talmud hukukuyla temasta bulunan Mran Sasani hukuku için de geçerlidir. Yine
Irak’ta yüzy l n sonunda Mslâm medeniyetinin kap lar n n hukukî kavram ve
kaidelerin potansiyel taR y c lar Arap olmayan tahsilli mühtedilere sonuna kadar aç lmas yla Mslâm hukuk ilmi ortaya ç kacakt . Dînî hukuktaki ilk müslüman
mütehass slar n bilinçli olarak hiçbir yabanc hukuk prensibini benimseyip kabullenmeleri ise söz konusu deUildir.”13
Schacht’ n yukar da ileri sürdüUü fikirlerin alt çizilebilecek iki önemli
noktas vard r. Birisi, “seems to have provided” (saUlanm R görünmektedir)
ibaresiyle ifade ettiUi kesinlik belirtmeyen fikir, ikincisi ise müslüman alimler bu
kavram ve kaideleri bilinçli olarak benimseyip kabullenmemiRlerdir ama yine de
bunlar kültürlü mühtediler vas tas yla Mslâm hukukuna geçmiRtir fikri. Burada
aç kça Ru ortaya konuyor: Birtak m kültürlü Arap olmayan mühtediler beraberlerinde birçok hukuki kavram ve kaideleri Mslâm toplumuna getirecekler, bu
kaideler bir yolunu bulup Mslâm hukukuna girecekler, müslüman fakihler de
bunlar farkedemeyip “bilinçsiz olarak” kabullenecekler. Böyle bir ak l yürütmenin hem geçmiRteki “bilinçsiz” fakihlerin hem de günümüzdeki Mslâm hukukçular n n ak l ve düRünme kabiliyetlerine bir hakaret olduUunu söylemek san r m pek aR r l k say lmaz.
Ahmet Hasan, Schacht’ n görüRleriyle ilgili olarak Röyle der:
Onun tezi hukuki görüRlerin Hz. Peygambere ve ilk otoritelere geriye
yans t lmas (back projection) fikri üzerine kurulmuRtur. O, k yas n
yahûdîlikten, alimlerin icmâ’n n da Roma hukukundan al nd U n ileri sürer. Bu
12
13

bkz. Schacht, Introduction, s.20.
a.g.e. s. 20,21.
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sonuçlar Schacht’ n ilk dönem hukuk materyalleri üzerinde yapt U incelemelerin neticesinde ulaRt U sonuçlard r.”14
Schacht’ n görüRlerini bu Rekilde özetleyen Ahmed Hasan Röyle bir deUerlendirme ile devam eder:
Mlk dönem hukuk materyallerini çok yak ndan inceleyen birisi, delillere istinaden birçok önemli noktada klasik teoriden ve duruR noktas ndan farkl düRünmek zorunda kalacaU gibi Schacht taraf ndan ileri sürülen birçok tezle de
fikren ayr düRmeye zorlanacakt r.15
Eserinin daha ileriki bölümlerinde biraz daha detaya giren yazar Roma
hukuku ve icmâ’ konusunda çok net bir tav r ortaya koyarak Röyle der:
Schacht, alimlerin icmâ’ n n imparator Severus (m.s. 193-211) taraf ndan yürürlüUe konulan opinio prudentum’a (hakîm kiRilerin görüRleri) tekabül
ettiUini ileri sürer. Schacht, Golziher’in bunu, Roma hukukunun Mslâm hukukuna tesiri Reklinde deUerlendirdiUini nakleder. Bu görüR bizce kabul edilemez.
Mslâm hukukundaki alimlerin icmâ’ ile Roma hukukundaki opinio prudentum
aras nda hiçbir iliRki olmad U aksine birçok yönden farkl olduUu burada belirtilmelidir.16
Schacht’ n yukar da zikredilen opinio prudentum’un icmâ’a temel olduUu
Reklindeki görüRleri Rüphesiz hocas Goldziher’in görüRlerinden kaynaklanmaktad r. Ahmet Hasan bu görüRlerin tenkidinin devam nda Mslâm’da ne toplum ne
de bilinen herhangi bir otoritenin alimlere Roma’da hakîm kiRilere tan nan
hakk n gibi benzeri hak tan mad U n vurgular. BaRka bir deyiRle Mslâm’da hiyerarRinin olmad U ortaya konulmuRtur. Her ne kadar ulema kendileri için icmâ’
hakk talep etseler de bu talep müslümanlar n içinden dini derinden anlayacak
bir grubun bulunmas n tavsiye eden Kur’an ayetine (9:122) dayanmaktad r.
Ahmed Hasan konu ile ilgili olarak Röyle devam eder:
Mkinci olarak hukuku yorumlama kabiliyetine sahip her müslüman, hukuku yeniden düRünme ve yorumlama hakk na sahiptir. Bunun yan nda birisi,
Rayet onlar n Mslâm’ n öUretileri ile uyum içinde olmad U n düRünürse alimlerin
ald U kararlara karR ç k labilir. Hukukun yorumlanmas ve alimlerin icmâ’ n n
tenkit edilmesi gibi bu çeRit özgürlükler Roma hukukunda bulunmaz. Mcma
fikrini biraz daha aç kl Ua kavuRturmam z için, içtihat ve icmâ’ n devam eden bir
sürecin birbirine baUl iki arac olduUunu belirtmek laz md r. Mçtihat faaliyeti
esnas nda olur ki, bir Rahs n belli bir meseledeki görüRü çok cazip olduUundan
toplumun geneli taraf ndan kabul görmüRtür ve nihayetinde de evrensel bir
uygulamaya ulaRm Rt r. Fakat, Rayet ileride Rartlar deUiRimi gerektirirse, farkl
14

bkz. Ahmed Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, Islamabad, 1970,
s.XV.
15
a.g.e., s.XVI.
16
a.g.e., s. 156.
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görüRler için imkan vard r ve icma neticesinde ulaR lan uygulaman n yeniden
yorumlanmas mümkündür. Bundan dolay Mslâmda icma devam eden bir süreç
ve sürekli olan bir faaliyettir ve deUiRen Rartlarla da deUiRir. Her halükarda Mslâm’da görüRleri opinio prudentum kabul edilebilecek bir kurum ne Rimdi vard r
ne de var olagelmiRtir, çünkü aç kças Mslâm böyle bir kurumu kurmam Rt r.17
Goldziher ve Schacht’ n görüRlerinin birbirine benzer olmalar na raUmen
kulland klar terminolojinin farkl olmas dikkat çekicidir. Goldziher, “re’yin
halk aras ndaki kullan m , opinio prudentium’un Arapçaya tercümesinden baRka
bir Rey deUil Reklinde görünmektedir” diyerek opinio prudentium’ un karR l U n
rey olarak vermiRtir. Burada yine Golziher’in “appears to be” (görünmektedir)
ifadesi yazar n bilgisinin kesinlik ifade etmediUini, ileri sürdüUü tezden emîn
olmad U n göstermektedir. Goldziher’in kulland U opinio prudentium deyimi
günümüz Rarkiyatç lar ndan P. Crone ve M. Cook taraf ndan “görünüRte kendi
icat ettiUi bir deyim olarak” nitelendirilmiRtir (Bkz Hagarism, s. 151). Schacht
ise yukar da zikredildiUi Rekliyle ayn kavram icmâ’ karR l U nda kullanmaktad r
(Origins, s. 83). BaRka bir Rarkiyatç V. Grunebaum ise “alimlerin icmâ’ Roma
hukukundaki consensus prudentum gibi iRlev görür diyerek daha deUiRik bir görüR ileri sürmüRtür (Bkz Medieval Islam, s. 149).
Mcma’ konusuyla birlikte zikredilen baz genel kaide, yine Rarkiyatç lar n
eserlerinde, Mslâm hukukuna Roma hukukundan geçen kaidelere örnek olarak
verilir. Say lar çok az olmalar na raUmen, sanki kapsaml bir iktibas n birkaç
örneUi gibi sunulurlar. Öyle görünüyor ki, bu konu da Goldziher, Von
Kremer’den, Schacht da Goldziher’den etkilenmiRlerdir. Daha sonra gelen Rarkiyatç lar n büyük bir k sm bu görüRlerde Schacht’ takip etmiRlerdir. Bu kaidelerden biri Mslâm hukukundaki “el-beyyine ale’l-müddeî ve’l-yemîn ale’l-müddeâ
aleyh” yani “beyyine getirmek iddia sahibine, yemîn de daval üzerinedir” prensibidir ki, bu Mecelle’ye (Madde 67) “Beyyine müddeî için ve yemîn münkir
üzerinedir” Reklinde geçmiRtir. Bu kaidenin Roma hukukundaki afirmanti
incumbit onus probendi prensibinden al nd U n iddia eden Goldziher konuyla
ilgili olarak Röyle der: “hukukî kaideler s k olarak Roma hukukundan al nm Rt r,
böylece Roma hukuku kazara da olsa dünya fetheden gücünü, onlar n istekli
kabüllenmeleriyle müslümanlar da kapsayacak Rekilde geniRletmiRtir.
Kremer’in doUu H ristiyanl U n n dogmatik tezlerinin ve hukukî doktrin ve metotlar n n müslümanlar n entellektüel hayat na girmelerinin sebebi olarak ispat
ettiUi ayn sosyal temas ve baUlant noktalar ayn zamanda Bizans hukuki doktrin ve metotlar n s zmas n da aç klar. Fethedilen ülkelerin kilise hukukçular ndan öUrenilen bu tip hukukî doktrinler ve kaidelerin iktibas s k s k vurgulanm Rt r. Genel hukukî prensipler s kça iktibas edilmiRlerdir. Sadece hukukî prosedürün üstün prensibi afirmanti incumbit onus probendi yani temel olarak yemîn daval üzerinedir prensibini hat rlamam z, çeRitli varsay m metotlar ndan en
17

a.g.e., s. 159,160.
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az ndan muhtemelen müslüman hukukçular n bu kaynaklardan direkt olarak
ald U n gösterir. Fakat daha kesin gerçek, hukukî kaynaklara ve hukukî istidlal
metotlar na yaklaR m tarzlar da bu yabanc kaynaktan al nm Rt r.”18
Goldziher’in burada , Roma hukukundan al nd U n iddia ettiUi “delil getirmek
iddia sahibine, yemîn de daval üzerinedir” prensibinin Mslâm hukukundaki kaynaU Hz.Peygamber’in Hadîs-i Oerifidir. Bu Hadîsin de, Roma hukukunun yürürlükte olduUu ülkelerin fethinden çok önce varit olduUu bilinmektedir. Dolay s yla bu prensibin Roma hukukundan al nmas mümkün deUildir.19 O zaman
tek ihtimal kalmaktad r, o da bunu Hz. Peygamberin bizzat kendisinin Roma
hukukçular ndan öUrenip daha sonra da müslümanlara aktarmas d r. Bu ise
Hz. Peygamberin hayat n göz önünde bulundurduUumuzda imkans z görünmektedir. Yine Goldziher, Mslâm hukukundaki “nass”, yani emrine uyulmas
gereken metin kavram n Roma hukukundaki “yaz l hukuk” karR l U nda,
nass’ n z dd kabul edileni ise “k yas” olarak deUerlendirerek bu yaz l hukuk ve
yaz l olmayan hukuk ikiliUinin Roma hukukundan geldiUini iddia etmektedir.
Halbuki Mslâm hukukunda nass kavram sadece Kur’an için deUil, ayn zamanda
ilk yüz elli y lda yaz l halde bulunmayan Hadîsler ve bütün hukukçular n, ümmetin üzerinde ittifak ettikleri kaide anlam na kullan lan Mcmâ’ için de kullan lmaktad r. Roma hukukundaki yaz l hukuk ile yaz l olmayan hukuk aras ndaki ay r m Rekli muteberliUini Mmparator emri ile almaktad r.20
Gatteschi, Goldziher, Schacht gibi Rarkiyatç lar n savunduUu klasik diyebileceUimiz Mslâm hukukunun bir k s m kural ve prensiplerinin direkt olarak
Roma hukukundan iktibas edildiUi görüRü son devir baz Rarkiyatç lar taraf ndan kabul görmemiR ve Rüphe ile karR lanm Rt r. Ancak bu kabul görmeyiRin
arkas nda baRka bir iddia yatmaktad r ki, o da Mslâm hukukuna geçen bu kural
ve prensiplerin Roma hukukundan ziyade Yahûdî hukukundan geçmiR olabileceUidir. Bu konuda Hagarism21 isimli eserlerinde P. Crone ve M. Cook Röyle
derler:

18
bkz. Ignaz Goldziher, Muslim Studies (çev.C.R.Barber ve S.M.Stern) yay ma haz rlayan
S.M.Stern, London, 1971, II, 79.
19
bkz. Subhi Mahmassani, Falsafat al-Tashrî fî al- Islam ( Mngilizce çev. Farhat J Ziadeh)
Leiden, 1961, s.138.
20
bkz.Ali Oafak, -slâm Hukûkunun Tedvini, Erzurum,1977,s. 130.
21
Bu eser hem Mslâm dünyas nda hem de Bat ’daki entellektüeller aras nda büyük tepki
uyand rm Rt r.Mesela R.B.Sergeant ,Journal of Royal Asiatic Society de “ Hagarism üslup
olarak sadece son derece anti-Mslâm deUil ayn zamanda da anti-Arapt r.Eserdeki yüzeysel
kuruntular o derece saçma ve komik ki ilk bak Rta bunun bir ‘Raka’ bir ‘ dalga geçme ’ mi
olduUu akla geliyor.” derken ,Norman Daniel ,Journal of Semitic Studies de “ Yazarlar n
Mslâm tarihçileri olduklar n ileri sürdükleri göz önünde bulundurulmakla beraber ne yaz k ki
Mslâm hakk ndaki çaUdaR araRt rmalardan haberleri yoktur. Mslâma dair erken dönem kaynaklar na kara çal c , zedeleyici yaklaR mlar Hadîs’in Bat ’daki tenkidinin çok sathi bir Rekilde
taranmas n n yol açt U as ls z bir güvenle tan mlanabilir.” diyerek Crone ve Cook’un kaynak
kullan mlar n ve metotlar n sert bir Rekilde eleRtirmiRtir.
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Mslâm hukuku ile Roma hukukunun iliRkisi konusunda iki noktay ilave
etmek yararl olacakt r. Birincisi, metotla ilgili bir çekincedir. Roma ve Mslâm
hukukundaki müRterek unsurlar n Yahûdî hukukunda da karR m za ç kt klar
bir s r deUildir. (...) Böyle durumlar Roma hukukunun Mslâm hukukuna direkt
tesiri olarak deUerlendirme eUilimi, bir Rekilde keyfi bir tasarruftur. Tarihi olarak, Rüphesiz temel Roma hukukunun Mslâm hukukuna asimile edilme sürecinde Yahûdîlerin ve Nasturilerin rolleri birbirine benzerdir. Mkinci nokta ise Mslâm
ve Yahûdî f k hlar n n birbiri ile alakas konusunda bizim görüRlerimizi desteklemektedir.Roma hukuku ile Mslâm hukukundaki kavramlar aras nda mutlaka
paralellikler vard r ama Mslâmi nosyonlar Yahûdîlerinkine daha yak nd r. Bundan dolay Romal lar n ‘yaz lmam R hukuku’ epistemolojik deUil literal bir kategoridir ve içeriUi de örf ve adete çok yak nd r.Yahûdî ve müslümanlara göre
fakihlerin geleneUi as l itibar yla sözlü oland r ve neticede ortaya ç kan onu
yaz ya geçirme ile ilgili Rüphe ve endiRelerin Roma hukukunda bir karR l U yoktur.Ayn Rekilde Alimlerin Mcma ’na Roma hukukundaki en yak n paralel fakihlerin kendi görüRlerini deUil, imparatora ait hüküm prosedürlerinin dayatmas n
temsil eder.”22
Yine Schacht’ n (Origins,s.99) görüRlerini ele alarak onun Mcmâ’ konusundaki fikirleri hakk nda Crone ve Cook:
Schacht’ n Mslâmdaki Alimlerin Mcmâ’ kavram n daha mukayese götürür
Yahûdî kavramlardan ziyade Roma hukukundaki opinio prudentium dan ç karmas n n doUruluUu ortada deUildir.(...) Daha dînî yönlerde Mslâm hukukunun
temeline Yahûdî hukukunun Rüphesiz tesirleri olmuRtur.23
diyerek hem Mcma n kaynaU n n Yahûdî hukuku olmas n n daha yak n bir
ihtimal olduUunu ifade ediyorlar hem de diUer yönlerde de bu tesirin var olduUunu ileri sürüyorlar.
Crone ve Cook’un ileri sürdükleri görüRlerin benzerini kendilerinden çok
önce baRka bir Rark yatç da iddia etmiRti. D.S.Margoliouth, Mslâm hukukunun
Roma hukukundan çok Yahûdî hukukundan etkilendiUi konusunda ilk olarak
müslüman fakihlerin Yahûdîlerden sadece sözlü hukuka dair fikir edinmediklerini, daha fazla Reyler ald klar n ileri sürüp bir iki konuda Arap f kh n n terminolojisinin Mishnah’ nin dilinden kaynakland U n n takip edilebileceUini söyler.
Yazar daha sonra:
Bununla birlikte Mslâmî araRt rmalar n özelliUi d Rar dan çok az Rey almalar ve kendi baU ms z çizgilerinde geliRmeleridir. Medine’nin Mslâm f kh n n ana
yurdu olmas gerçeUi bizzat onun Yahûdî d R kaynaklardan iktibas n n çok az
olduUunu gösterir, çünkü Medine sadece Araplardan ve Yahûdîlerden oluRmuR-

22
23

P.Crone ve M.Cook, Hagarism, s.151.
bkz.,a.g.e. s.180.
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tu ve sakinlerinin eUitim ve kültür seviyesi kesinlikle Mekke’lilerinkinden daha
düRük seviyedeydi.”24
diyerek varl U n iddia ettiUi Yahûdî tesirine bir alt yap haz rlamak istemektedir. Margoliouth Röyle devam eder:
Roma hukukunun bu geliRmemiR Rehre nüfuz ettiUine dair hiç bir delil
yoktur. Medinelilere herhangi bir hukuki görüR sorulduUu zaman onlar haf zalar na, ak llar na ve yerel kabiliyetlere güveniyorlard . Mslâm kabul eden Yahûdîler kendi hukuklar n n tanzim edildiUine dair bir delil olmamas na raUmen
amelî f k h konusunda diUer vatandaRlara nispeten daha donan ml bir konumda
idiler. Elleri at nda kullanabilecekleri ve bir çok meselede uygulanabilecek tecrübeye ve düRünce verilerine sahiptiler. Genel f k h metodolojisi, Kutsal Kitaptaki çat Ran pasajlar n te’lifi için gereken prensipler, beklenmedik neticeler için
ak l yürütme Mslâm n doUuRundan çok as rlar önce Yahûdîler taraf ndan inceden inceye ele al nm Rt .”25
Burada yazar n görüRleri, ikna edici delillere dayanmaktan ziyade bir varsay m hatta bir temenni üzerine bina edilmiR intiba n vermektedir. Kültürlü,
hukuk metodolojisi bilen, bir çok dînî ve hukuki konuda inceden inceye bilgi
sahibi olan Yahûdîler Mslâmiyeti kabul edecekler ve Mslâmiyetten bir Reyler almak yerine kendileri Mslâmiyete katk da bulunacaklar. Bu ak l yürütme okuyucuyu tatmin etmekten çok say s z soruyu da beraberinde getirmektedir.
Son devrin Mslâm hukuku alan ndaki en ciddi araRt rmac lar ndan birisi
olan Coulson, Roma hukukunun Mslâm hukuku üzerindeki etkisi üzerinde fazla
durmaz.Erken dönem Medine fakihlerinin en belirgin özelliklerinin muhafazakar bir Rekilde geleneUe baUl l k olduUunu ifade eden Coulson, Kûfe’li fakihlerin, geçmiRte kökleri ve baUlar olmayan yeni kurulmuR bir toplumda araRt rma
ve fikir yürütmede daha serbest hareket edebildiklerini ve Kûfe ekolünün hem
coUrafi hem de zihni olarak yabanc hukuk sistemlerinin tesirine daha aç k olduUunu belirtip bunu bir örnekle destekler. O örnek ise Ebu Hanife’nin , vesayet alt ndaki bir Rahs n yirmi beR yaR na geldikten sonra vasisinin kontrolünde
olmadan kendi mal nda tasarruf edebileceUi görüRüdür. Coulson bu yaR s n r n n
Roma hukukunda da mal üzerindeki vesayet (curatio) konusunda da ayn olduUunu söyleyerek Ebu Hanife’nin Roma hukukundan etkilendiUini ima eder.26
Yukar da zikredilen Rark yatç lardan bir çoUunun görüRleri en basit ifadeyle temelsiz, mübalaUal , sübjektif, ön yarg l gibi birtak m nitelendirmeleri
hak ederlerken, Roma hukuku ve Mslâm hukuku iliRkisinde daha l ml ifadeler
kullanan araRt rmac lar da olmuRtur. Mesela, H.A.R. Gibb;

24

bkz. D.S.Margilouth, The Early Development of Mohammedanism,London, 1914, s.73,74.
a.g.e., s.74
26
bkz. N.J.Coulson, The History of Islamic Law, Edinburgh, 1964, s. 50.
25

<

6

$7

KD D

Roma hukukuna gelince, onun baz kurallar ve muhtevas Mslâm hukukuna s zm Rsa da, Mslâm hukukunun üzerinde bina edildiUi prensiplerin ve (hatta
Röyle de diyebiliriz) onun uygulanmas n n bütün esprisinin Roma hukukçular n nkilerle hiç bir alakas yoktu.Gerçekten ilk baR ndan beri Mslâm hukukunun
metotlar ve formülasyonu, pozitif emirlerle, teorik münakaRalar n ilginç bir
kar R m n sergiler.”27
diyerek Roma hukukunun iddia edilen tesirini asgariye indirgemiRtir.
Konumuzla ilgili olarak zikredilmesi gereken bir yazar daha vard r ki o da
Sava PaRa’d r.28 Etude de la théorie de Droit Musulman29 isimli eseriyle Bat
dünyas nda da çok tan nan Sava PaRa’n n ehemmiyeti kendisinin H r stiyan
olmas na raUmen Osmanl devletinde önemli görevler ifa etmesinden, fikren ve
itikaden Bat l lara yak n olmas yla birlikte müslüman bir toplumda yaRad U için
müslümanlar ve Mslâm daha yak ndan tan mas ndan kaynaklanmaktad r. Sava
PaRa ve eseri hakk nda eski Oeyhülislâmlardan Mustafa Sabri Röyle der:
Sultan Abdülhamid-i sani devri ricalinden ve rum milletinden Sava PaRa;
‘hukukçu geçinen baz asrîlerin öteden beri aU zlar nda geveledikleri gibi, ben
de Mslâm f kh n n muemelata dair k sm n n Roma hukukundan al nd U n zan
ederdim. Fakat sonra Mslâm f kh n n kaynaklar üzerine uzun müddet yapt U m
ilmi tahkikat ve derin tetkikat neticesinde gördüm ki, bu muazzam f kh n Roma
hukukundan intikal ettiUi hakk ndaki mütalaa çok zay f bir esasa dayanmakta ve
hakikat olmaktan ziyade hayal bulunmaktad r.Hiç Rüphesiz her hukukun muhtelif kaynaklar vard r, fakat gördüm ki Mmparator Jüstinyanos’un Roma hukuku
tedrisi için Beyrut’ta tesis ettiUi mektep, s rf akla dayanan bir tesis olup onu
H r stiyanl k boyas na boyamaktan ibaret kalm Rt r.Halbuki Mmam A’zam’ n
f kh ise, Allah’ n Kitab ile Peygamberin Sünnetine dayanmaktad r.Bu sebeple
Mslâm hukukunda Runa buna istinat etmiR gayr-i muteber bir tek hüküm, asla
görülemez.’ demektedir.30
Daha sonra Emir Oekip Aslan’ n da Sava PaRa’n n eserini öven sözlerini
nakleden Oeyhülislâm :
Sava PaRa’n n ve Oekip Aslan’ n ilmi k ymeti haiz Rahadetleri, Mslâm hukukundan bihaber yaRayanlara, yalan yanl R yazanlara kat’i bir darbedir. Binae27

bkz. H.A.R. Gibb, Mohammedanism, New York, 1962, s. 89.
Sava PaRa’n n doUum tarihi bilinmemektedir. Yanya’l doktor Sava Efendinin oUludur.Rumeli Beylerbeyi payesiyle Girit Msfakya’da mutasarr fl k, (1870-75) , Mekteb-i Sultanî
(Galatasaray Lisesi) müdürlüUü (1875-78) yap p 1878 de PaRa olmuR, Naf a naz rl U , Hariciye
vekilliUi ve Girit ValiliUi yapm Rt r.Daha sonra Paris’ yerleRen Sava PaRa’n n 1901 de vefat
ettiUi san lmaktad r.
29
Mki cilt halindeki bu eser Baha Ar kan taraf ndan -slâm hukûku Nazariyat Hakk nda bir
Etüd baRl U alt nda 1955 y l nda Türkçe’ye çevrilmiR ve bas lm Rt r.
30
OeyhülMslâm Mustafa Sabri’nin Mevk fu’l- Akl-i ve’l- -lm-i ve’l-Âlim isimli eserinden nakleden Baha Ar kan, a.g.e. s.VIII, IX.
28
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naleyh Mslâm hukukunun Roma hukukundan intihal olmay p bunun yaln z Allah n Kitab na ve Peygamberin Sünnetine istinat ettiUini ispat eden h r stiyan
Sava PaRa’n n eserini takdir ve kendisini taziz ederiz31
diyerek duygular n belirtmiRtir.
Yukar daki bu malumata z t olarak Sava PaRa’y , Sheldon Amos32 ve
Goldziherle birlikte ayn kefeye koyarak Bat daki “ Mslâm hukuku Arap k l U na
bürünmüR Iustiniaus’un Roma hukukundan baRka Rey deUildir” ve Araplar
Roma hukukuna birkaç hatadan baRka bir Rey ilave etmemiRlerdir” gibi fikirlerin yerleRmesinden sorumlu tutan Fitzgerald sert bir Rekilde tenkit eder.
Fitzgerald, Sava PaRa’n n, Oam’da Arap istilas ndan bir as r sonraya kadar Roma adlî düzeninin devam ettiUini söylediUini ifade ederek ondan Ru nakilde
bulunur:
Herkesçe bilinir ki, Roma hukukunun doUuR safhas nda olan Mslâm hukukuna yapm R göründüUü etki bir yana, bu hukukun daha sonraki ve nihaî geliRmesi, yani Mslâm corpus jüris’inin teRekkülü, Suriyede hukuk ilmini öUrenmiR ve
orada Preator’unkine benzer görevler ifa etmiR alimlerin eseridir...Muaviye’nin
saltanat zaman nda Suriyede adlî sistem fetihten önce mevcut olana pek benzer
tarzda baki kald . Preator’unkilere benzer görevler ifa eden müftî formula’lar
verir; preator’un formula’s ndan istikamet alan ve buna uygun hüküm vermek
durumunda bulunan hakim formula’n n muhtevas na uygun tarzda, vâk alar
inceler ve preator’un orada belirttiUi tavsiye üzerine hükmünü bina ederdi.33
Fitzgerald’ n hatal bulduUu önemli hususlardan biri kendi ifadesiyle
müftî’nin preator’a ve kad ’n n iudex’e eRit görülmüR olmas d r. Halbuki metinde Sava PaRa “eRit” ifadesini kullanmamakta “benzer görevler ifa eden” demektedir. Mki kavram aras nda büyük anlam fark vard r ve Sava PaRa’ya yöneltilen tenkit aR r görünmektedir.
Fitzgerald, Mahmassani, Hamidullah gibi, Roma hukukunun Mslâm hukuku üzerinde tesiri olmad U n savunanlar karR t görüR sahiplerinin iddialar n
detayl Rekilde çürütmeye çal Rm Rlard r. Bunlar n önemli olanlar n birkaç
madde halinde Röyle özetleyebiliriz:34
Birincisi, Hz.Muhammed Roma hukukunu bilmiyordu. YetiRtiUi çevrede
Roma hukuku ve geleneklerinin hiçbir izi ve tesiri yoktu. Kendisi iki defa Mek31

a.g.e., s. IX.
Sheldon Amos (1835-1886) Mngiliz hukûkçu. Beyrut ve Mskenderiyedeki Roma hukûku
mekteplerinin, müslümanlar taraf ndan Suriye ve M s r’ n fethini müteakip bir yüzy ldan
daha fazla bir süre yaRamaya devam ettiklerini ve bu yolla da Mslâm hukûkunun Roma hukûkundan etkilendiUini ilk ileri sürenlerden birisidir.
33
bkz. Fitzgerald, a.g.makale s.1129,1139.
34
Daha detayl bilgi için Fitzgerald’ n ve Hamidullah’ n sözü geçen makalelerine müracat
edilebilir.
32
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ke d R na ç km Rt r ve Romal larla temas olmam Rt r. Zaten ümmî olduUu için
de yaz l kaynaklardan öUrenme imkan da yoktu.
Mkincisi, bütün Mslâm hukuk ekolleri Irak ve Hicaz gibi Bizansa ait olmam R bölgelerde ortaya ç km Rt r. Eski Bizans topraklar ndan Beyrut’a yerleRen
tek hukukçu Evzâi’dir, o da hayat n n sonuna doUru oraya yerleRmiRtir.Zaten
takipçisi bulunmayan mezhebinin de Roma hukukundan etkilendiUine dair
hiçbir delil yoktur.Mmam Oafii de hayat n n sonlar na doUru M s r’a gitmiRti ama
o vakte kadar hukuki görüRleri RekillenmiR ve kemale ermiRti.DoUuda hukuk
öUreten Beyrut mektebi m.s. 551 y l nda zelzeleden tahrip olmuR, 560 y l nda
yanm R ve bir daha da ad duyulmam Rt . Müslümanlar Beyrut’u ald klar nda bu
mektep ortada yoktu ve Araplar n Bizans topraklar na hücumundan önceki 75
y ll k süre içinde Roma hukukunun öUretildiUi tek yer eski Mstanbul idi.
Üçüncüsü, Roma hukukunun cahiliye dönemi Araplar veya Talmud vas tas yla da Mslâm hukukuna geçmesi söz konusu deUildir.Zira bu insanlar n Romal larla iliRkisi çok azd , yabanc dil bilenlerin say s yine azd . Oayet
Talmud’dan bir Reyler al nsayd o zaman bu kitapta mevcut bulunan Mslâma
ayk r baz fikirlerin de s zmas gerekirdi, durum böyle deUildir.
Dördüncüsü, baz evrensel kaideler, akla dayanan bir tak m kurallar deUiRik hukuklarda bulunabilir, bu mutlaka birbirinden ald klar sonucunu doUurmaz. Kald ki Roma ve Mslâm hukuklar aras nda temel ayr l klar vard r. Mesela,
Evlat edinme Mslâm hukukunda kabul edilmez, ama Roma hukukunda vard r.
Havale, borcun baRkas na transferi Mslâm hukukunda vard r, diUerinde yoktur.
Mslâmiyetteki Ruf’a hakk n n ve vak f müessesesinin Roma hukukunda karR l klar yoktur. Mehir konusunda yine Mslâm ve Roma hukuklar temelde farkl d r.
Roma hukukunda mehir erkeUe verilirken, Mslâm hukukunda kad na verilir.Benzer misaller çok say da verilebilir.
BeRincisi, müslüman fakihler Roma hukuku üzerine araRt rma yapmaktan
geri durmuRlard r, sebebi ise Mslâm hukukunun ilahi kökenli olduUuna, bunu
temelde Kur’ana dayand U na olan saUlam inançlar d r.Bundan dolay
müslümanlardan kaynaklanmayan her Reyi reddettiler. Oayet müslümanlar Roma hukukundan faydalansalard onlardan “sözleRmeler ve borçlar” teorisini de
al rlard . Zira bu Roma hukukunun en büyük baRar lar ndan biri say l r ve böylelikle de Mslâm hukuku bu genel teoriden mahrum olmazd .
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Roma hukukunun Mslâm hukuku üzerindeki tesiri konusunda lehte ve
aleyhteki münakaRalar ve delilleri ciddi olarak gözden geçirdiUimizde Ru sonuçlar ortaya koymam z mümkün olabilir.
Her Reyden önce Rark yatç lar önemsiz ve s ra d R say labilecek birtak m
olay ve olgular çok abart l bir Rekilde genelleRtirerek vermiRler, as l ve özden
ziyade teferruat üzerinde durmuRlard r. Birisinin ortaya att U bir iddia diUerleri
taraf ndan çoUu zaman tahkik edilmeden kabul görüp savunulmuRtur. Konuyla
ilgili olarak sunduklar delillerin büyük bir k sm tarihi gerçeklerle ters düRmektedir. Oark yatç lar n kendi eserlerinde bile konuyla ilgili deyimlerde ve kavramlarda görüR ayr l U ve farkl kullan mlar mevcuttur. Oark yatç lar çoUu kez kesinlik ifade etmeyen, tereddüt ve ihtimal ve zan ifade eden bir üslup kullanm Rlard r. Yine Rark yatç lar n büyük bir k sm genel olarak Mslâma ve Mslâm hukukuna
çok önyarg l hatta has mane bir tav rla yaklaRm Rlar bu arada da ilmi objektiflikten uzaklaRm Rlard r. Mslâm hukukunun Roma hukukuna dayand U , ondan
birçok prensibi ald U , aR rd U gibi iddialar n arkas nda Mslâm ve Mslâm hukukunu y pratmak, hem müslüman olmayanlar n Mslâmiyete ilgilerinin önünü kesmek
hem de müslümanlar n kendi din ve hukuk sistemlerine olan güvenini sarsmak
gayesi bulunmaktad r. Mslâm ve Roma hukuku aras ndaki benzerlikler temel
esaslarda olmad U gibi, iddia edildiUi derecede bir intihali ispat edecek nitelikte
de deUildir. Daha önceki yüzy llarda Rark yatç lar okurlar n yönlendirmede ve
etkilemede daha çok baRar Rans na sahiptiler. Çünkü okurlar n n kendilerinin
direkt olarak baRka yollardan bilgi edinme yollar çok azd . Halbuki günümüzde
iletiRim ve bilgi aktarma imkanlar n n geliRmesi neticesinde insanlar çok deUiRik
kaynaklara ulaR p vas tas z bilgi edinebilmektedir. Ama, bunlara raUmen hala
günümüzde Rark yatç lar n görüRlerini mutlak doUru gibi alg lay p bunlara inanan ve bu da yetmiyormuR gibi bunlar baRkalar na aktaran kiRilerin varolmas
meselenin biraz da ilmi platformdan ideolojik platforma kayd U n zaman zaman da bu münakaRalar n gündeme geleceUini gösterir.
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Mslâm ve insan haklar konusu son zamanlar n en güncel tart Rmalar ndan
birisidir. Mslâm dünyas n n insan haklar ihlalleri ile baUlant l olarak s kl kla
gündeme gelmesi, geleneksel Mslâm kültürüne ait eserlerdeki bilgilerin çaUdaR
insan haklar kuram yla uyuRup-uyuRamayacaU problemi, insan haklar kavram n n ve bu kavram n içeriUinin Bat kökenli olduUu iddialar , Müslüman yazarlarca ortaya konan eserlerdeki görüRlerin çaUdaR insan haklar anlay R na uygunluUu problemi ve bölgesel ve uluslararas organizasyonlar taraf ndan haz rlanan
Mslâm insan haklar projelerinin gerçek anlamda insan haklar n korumada yeterli olup-olmad U gibi bir dizi konu etraf nda gerçekleRmekte olan çok yönlü
tart Rmalar, bu güncelliUin en önemli sebebidir.
Bu konular yoUun bir biçimde tart Ranlardan birisi hiç Rüphesiz Ann
Elizabeth Mayer’dir. Islam and Human Rights: Tradition and Politics1 adl kitaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi Mslâm Hukuku Anabilim Dal ÖUretim Üyesi. e-mail: tevhitay@comu.edu.tr
1
Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, Westview Press, Boulder 1991,
1995, 1999.
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b nda yukar da deUinilen konular aU rl kl olarak tart Rmaktad r. Elbette ki
onun Mslâm ve insan haklar na iliRkin çal Rmas sadece bundan ibaret deUildir.
Makale sonunda isimlerini vereceUimiz çal Rmalar ndan da görüleceUi gibi o,
daha çok Mslâm ve insan haklar konusuna yoUunlaRm Rt r. Biz sadece ad geçen
bu eseri ekseninde görüRlerini inceleyeceUiz.2 Bu yaklaR m n onun Mslâm ve insan haklar konusundaki düRüncesini tespitte yeterli olacaU n düRünmekteyiz.
Çünkü, eserin ilk bask s 1991’de yap lm Rt r ve insan haklar alan ndaki makale,
bildiri ve kitap bölümü Reklindeki çal Rmalar , genellikle, bu tarihten sonra gerçekleRmiRtir. Kitab n 1995 ve 1999’da iki ayr bask yapt U n görmekteyiz. Bu
durum kitab ndaki tezini hala savunduUunun iRaretidir. Yine Mayer’in ad geçen kitab için “OrtadoUu tarihi ve hukuku üzerine yapt U m otuz y ll k deneyim
ve çal Rmalar m n bir sonucudur” (s. xix) ifadesini kullan yor olmas ve ayr ca
Mbrahim A. J.’nin bu kitap için, “içerisindeki görüRler gerçekleri yans tmaktan
uzak olsa da, Bat ’da -slâm ve -nsan Haklar konusunda en çok okunan bir kitapt r”3 demesi, konuyu s n rlay R m z hakl göstermektedir.
1945 Texas doUumlu olan Mayer, lisans eUitimini yapt U Michigan Üniversitesinde OrtadoUu Tarihi alan nda doktora yapm R ve aralar nda M s r, Fas,
Pakistan, Tunus, Mran, Sudan ve Türkiye’nin de bulunduUu birçok Mslâm ülkesi
hakk nda kapsaml araRt rmalarda bulunmuR ve muhtemelen bu özelliUinden
dolay OrtadoUu araRt rmalar konusunda uzman kabul edilmiRtir4. Halen
Pennsylvania Üniversitesi Wharton Fakültesi’ndeki (Wharton School) Hukuk
AraRt rmalar Bölümü’nde çal Rmakta olan Mayer, araRt rma alanlar n n; Mukayeseli Hukuk, OrtadoUu Hukuku, Mnsan Haklar Hukuku, Uluslararas Hukuk,
Mslâm Hukuku ve Uluslararas Hukuk olduUunu belirtmektedir5.
Yöntem olarak Mayer’in, Islam and Human Rights: Tradition and Politics
adl eserinin 1995 tarihli ikinci bask s ekseninde görüRleri önce nesnel olarak
sunulacak, ard ndan k sa bir deUerlendirme yap lacakt r. “K sa bir deUerlendirme” ifadesini, kapsaml bir deUerlendirmenin müstakil bir çal Rmay gerektirdiUini çaUr Rt rmas için kullanmaktay z. Çünkü, görüRlerini her yönü ile deUerlendirmek bu makalenin s n rlar n aRmaktad r. Asl nda, bu kitap hakk nda Mngilizce yaz lm R epeyce eleRtiri bulunmaktad r6. Ancak Türkçe yaz lm R bir eleRtiriye ulaRabilmiR deUiliz. BilebildiUimiz kadar yla Mayer’in makalelerinden sadece
2
Dipnotlar n fazla yer iRgal etmemesi için ad geçen kitaba at flar n sayfa numaralar metin
içerisinde verilecektir.
3
Abraham, A.J., “Ann Elizabeth Mayer Islam and Human Rights”, Journal of Third World
Studies; Americus, Georgia 1998, IV/1, s. 317.
4
http://www.getcited.org/mbrx/PT/2/MBR/10044636 [06.04.2004].
5
http://www.wharton.upenn.edu/faculty/mayera.html [06.04.2004].
6
Önemli eleRtirilerden baz lar Runlard r: Strawson, John, “A Western Question to the Middle East: Is there a Human Rights Discourse in Islam” Arab Studies Quarterly; Belmont 1997,
XIX/1, s. 31-58; Shamsher Ali, “Misguided Theorizing and Application/Islam and Human
Rights: Tradition and Politics, Journal of Muslim Minority Affairs, Abingdon 1999, XIX/2, s.
299-320.
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birisi Türkçe’ye çevrilmiRtir7. Dolay s yla Mayer’in Mslâm ve insan haklar na
iliRkin görüRleri ve bunlar n eleRtirisi, üzerinde daha fazla araRt rma yap labilecek bir konu olarak karR m zda durmaktad r.
I6 )
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Mayer, Mslâm ve insan haklar konusundaki deUerlendirmelerini; muhafazakar olarak adland rd U baz müslüman yazarlar n eserlerindeki görüRlerden,
Mslâm insan haklar tasar s olarak nitelendirdiUi sözleRmelerden, baz Mslâm
ülkelerindeki anayasalardan ve MslâmileRtirme programlar ndan hareketle Rekillendirmektedir (s. 20). Eserinde görüRlerine yoUun olarak8 yer verdiUi ve deUerlendirdiUi muhafazakar yazarlar Tâbende9 ve Mevdudi10; sözleRmeler -slâm
-nsan Haklar Evrensel Bildirisi,11 -slâm Anayasa TaslaW ,12 -slâm -nsan Haklar
Kahire Sözle+mesi;13 anayasalar 1979 tarihli -ran Anayasas 14 ve 1992’de yürürlüUe giren Suudi Arabistan Temel Kanunu’dur (s. 24). MslâmileRtirme programlar
ile de Mran, Pakistan ve Sudan’daki çal Rmalar kastetmektedir (s. 25).
Mayer’in bu tür bir tercihte bulunmas n n birkaç gerekçesi vard r: a- Mnsan haklar konusunda araRt rma yapt U coUrafya OrtadoUu ve Kuzey Afrika’daki (Mran, Pakistan ve Sudan) ülkelerdir, b- Bu coUrafya hem Sünnî hem de
Oiî düRünce ve uygulamalar n hakim olduUu bölgedir (s. 20-21), c- Bu bölgeler7

Mayer, “Oer’î Hukuk Bir Metodoloji mi, Bir Pozitif Kurallar Bütünü mü?” (trc: Sami Erdem), Marmara Üniversitesi -lahiyat Fakültesi Dergisi, Mstanbul 2000, XVIII.
8
Kitapta karR laRt rma ve tenkit amac yla görüRlerine baz vesilelerle çok az at fta bulunulan
isimler aras nda; Pakistan Hukuk ve Din MRleri Eski Bakan Allah Bukhsh K. Brohi (s. 51-54)
ve Sudan Devlet BaRkan Cafer Numeyri’yi (s. 31-32) örnek olarak gösterebiliriz.
9
Sultanhussein Tabandeh’nin, [Sultan Hüseyin Tâbende] A Muslim Commentary on the Universal Declaration of Human Rights adl eseri, 1966’da Farsça olarak yazm R ve eser 1970’de
Mngilizce’ye çevrilmiRtir (Mayer, s. 21).
10
Abu’l A’la Mawdudi’nin [Ebü’l-Alâ el-Mevdûdî] Islam and Human Rights adl eseri, 1975
y l nda Lahor’da yapt U konuRmalar n 1976’da Mngilizce’ye çevrilmesinden oluRmaktad r
(Mayer, s. 21).
11
Bu bildiri, Londra merkezli özel bir kuruluR olan ve Dünya Mslâm BirliUi’ne baUl olarak
çal Ran Mslâm Konseyi’nin desteUi ile M s r, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan temsilcilerce
haz rlanm R (Mayer, s. 22.) ve UNESCO binas nda Konsey genel sekreteri Salim Azzam
taraf ndan 19 Eylül 1981 tarihinde ilan edilmiRtir. Bildirinin Türkçe çevirisi için bk: -slâm ve
-nsan Haklar (trc: Tahir Yücel ve Oennur Karakurt), [seçki] Endülüs Yay nlar , Mstanbul
1995, s. 208-232.
12
Ezher Üniversitesine baUl Mslâmî AraRt rmalar Merkezi taraf ndan haz rlanan bu taslak,
1979 y l nda Ezher Üniversitesinin dergisi olan Mecelletü’l-Ezher’in 51. say s nda yay mlanm Rt r (Mayer, s. 22).
13
Bu sözleRme Viyana’da düzenlenen 1993 Dünya -nsan Haklar Konferans ’na, Suudi Arabistan D RiRleri Bakan taraf ndan, Mslâm dünyas n n insan haklar konusundaki ittifak olarak
sunulmuRtur. Bu sözleRmenin gerçek önemi ise, Mslâm Konferans TeRkilat ’na üye ülkelerin
d RiRleri bakanlar nca (AUustos-1990) onaylanm R olmas ndan kaynaklanmaktad r. (Mayer, s.
23-24.
14
Bu anayasa üzerinde 1989’da önemli deUiRiklikler yap lm Rt r (Mayer, s. 23).
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deki yönetimlerde Mslâm hukuku etkili olmaktad r, d- Bu bölgelerde insan haklar ihlalleri aç s ndan göze çarpan olaylar yaRanmaktad r. Bu yöntemi kullanarak Mayer, söz konusu bölgeler ile insan haklar anlay R n n buralarda alt seviyede ele al nmakta oluRu ve insan haklar ihlalleriyle Mslâm hukuk geleneUi aras nda bir baUlant olduUunu ispat etmeye çal Rmaktad r (s. 38).
Bu amaçla Mayer, Mslâm dünyas na ait yukar da sözü edilen metinlerdeki
görüR ve hükümler ile o bölgelerdeki uygulamalar , Evrensel -nsan Haklar Bildirisi (10 Aral k 1948), Uluslararas Medenî ve Siyasî Haklar Sözle+mesi (16 Aral k
1966) ve Uluslararas Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözle+mesi’nde (16
Aral k 1966) yer alan hükümlerle ve Bat ’daki uygulamalarla karR laRt rmaktad r.
Elbetteki Mayer sadece bu çaUdaR çal Rmalarla yetinmemiR, yeri geldikçe,
Mslâm geleneUi ve siyasi uygulamalar n da evrensel insan haklar sözleRmelerindeki hükümlerle karR laRt rma yoluna gitmiRtir. ARaU da ayr nt l olarak aç klanacaU gibi o, özellikle, modern dönem öncesi Mslâm hukuk geleneUinde yer
alan, kad n-erkek, hür-köle, müslüman-gayr-i müslim ay r mlar ve bunlar n
hukuki statüleri ve haklar ile din deUiRtirenlere uygulanmas istenen cezaya
iliRkin hükümleri, Bat l çaUdaR insan haklar kuramlar yla karR laRt rmaktad r.
Ancak bütün bu karR laRt rmalar , medeni ve siyasi haklarla s n rl tuttuUunu
öncelikle ve özellikle belirtmektedir (s. 2).
Mayer, mukayeseli hukuk alan ndaki çal Rmalarda bu tür karR laRt rmalar n zorunlu olduUunu ifade ederek, Bat l larca yaz lm R olan ve insan haklar n
konu edinen eserlerde Mslâm’ n insan haklar na yaklaR m n n ihmal edilmesinin
bir eksiklik olduUunu düRünmektedir (s. 3). Çünkü geliRmekte olan ve yönetiminde Mslâm hukukunun etkili olduUu ülkelerdeki insan haklar ihlallerinin iyi
tahlil edilebilmesi için Mslâm düRüncesinin ve Mslâm hukukunun tarihi geçmiRinin
iyi araRt r lmas gerekmektedir (s. 39). DiUer yandan, evrensel insan haklar na
alternatif olarak sunulmaya çal R lan ve hatta onun yerini almas önerilen Mslâm
insan haklar kuramlar n n Bat l larca araRt r lmas n n hakl ve gerekli bir davran R olacaU n ileri süren (s. 10) Mayer, bu sebeple her iki kuram bilimsel olarak karR laRt rd U n ifade etmektedir.
Yanl R anlaR lmalardan kaç nmak isteyen Mayer, bu araRt rmay , Mslâmî
çevrelerde insan haklar n n geliRtirilemeyeceUini ortaya koymak amac yla yapmad U n , aksine amac n n Mslâm insan haklar kavram n n, Bat ve uluslararas
insan haklar modelinin üretiminden sonra ortaya ç kt U n delillendirmek olduUunu ve bunu bir mukayeseli hukuk çal Rmas olarak ele ald U n dolayl olarak
belirtmektedir (s. 40).
J6 $
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Mayer, insan haklar kavram ve bu kavram n içeriUinin Bat ’da geliRtirildiUi, (s. 37) dolay s yla kökeninin Bat kültür ve medeniyeti olduUu görüRünü
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temel tez olarak kabul etmekte ve Mslâm ve insan haklar konusundaki araRt rmalar n büyük oranda bu tezi ispatlamada araç olarak kullanmaktad r. Ona
göre, insan haklar kavram n çaUr Rt ran düRüncelerin temelleri Antik Yunan’a
kadar götürülebilse de, bunun entelektüel geliRimi rasyonalist ve hümanist düRüncelerin oluRumuna zemin haz rlayan Rönesans’la baRlamaktad r (s. 37). Rönesans’la baRlayan ve bireyselcilik düRüncesiyle Rekillenen insan haklar , bütün
insanlar için gerekli ve geçerli olmas yönüyle evrenseldir. Dinî ve yerel kayg larla, yani kültürel rölativizme s U narak (s. 12-14), insan haklar kavram ve içeriUinin evrensel olamayacaU n savunman n mant U yoktur (s. 8-9).
Bat medeniyeti bu dönemden itibaren bireyselciliUi merkeze alarak bir
düRünce yumaU oluRturmuR ve bütün hümanist kuramlar bu düRünce etraf nda
RekillendirmiRtir. Benzer bir merkeziyetçilik Mslâm düRünce geleneUinde oluRturulamad U ndan, tarihte ve günümüzde Mslâm insan haklar kapsam nda kabul
edilebilir bir sistem geliRtirilememiRtir. Her ne kadar Mslâm geleneUinin ana
unsurlar ndan olan sûfizm ve mistisizm bireyselciliUin unsurlar na sahip olsa da,
bireyselciliUin Mslâm toplumlar nda ve Mslâm kültüründe köklü bir dayanaU yoktur. Dolay s yla, Mslâm medeniyeti bireysel hak ve özgürlüklerin korunmas na
öncelik veren entelektüel bir ortam oluRturamam Rt r (s. 40).
Yerel unsurlar ön plana ç karan geliRmekte olan ülkelerin yazarlar gibi,
kültürel rölativizmi savunan çaUdaR Mslâm insan haklar kuramc lar da evrensel
bir insan haklar kuram düRüncesine karR ç kmaktad rlar. Müslüman yazarlar n
evrensel insan haklar na karR ç k Rlar sadece kültürel rölativizm temeline dayanmamakta, bunun yan nda bir çok teorik ve pratik kayg lardan da kaynaklanmaktad r. Mayer’in tespitine göre bu pratik kayg lardan en dikkat çekicileri
Runlard r:
a.

EUer insan haklar evrensel olsayd , Bat l lar OrtadoUu’da bulunduklar
dönemde insan haklar konusunda evrensel normlara uygun davran rlard . Halbuki Bat l lar o bölgede bulunduklar dönemde bu normlar dikkate almam Rlard r (s. 5).

b.

Evrensellik iddialar Bat l olmayan ülkelerin iç iRlerine müdahale etme
ve çaUdaR kolonileRtirme eylemlerini meRrulaRt rma arac olarak kullan labilmektedir (s. 7).

c.

Mnsan haklar n n evrenselliUi bahane edilerek geçmiRte ve günümüzde
Bat ’n n her alanda üstün olduUu dayat lmaktad r (s. 7).

d.

Müslümanlar kendi kültür ve dinlerinin insan haklar n , diUerlerine oranla, daha iyi ve eksiksiz olarak ihtiva ve garanti ettiUini düRünmektedirler (s. 10).

Mayer, müslüman insan haklar yazarlar n n bu endiRelerini gidermek için
Bat l insan haklar araRt r c lar n n bilimsel davranmalar (s. 7) ve DoUu-Bat
ay r m yapmadan her insan n eRit olarak insan haklar na sahip olduUunu ve
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bundan yararlanmas n n onun en doUal hakk olduUunu vurgulamalar gerektiUine iRaret eder (s. 7). Ayn Rekilde kültürel rölativizm ve yukar da deUinilen
endiRelerle insan haklar na karR ç kman n oryantalistlerin; “Mslâm, DoUu toplumlar n bask alt nda tutan statik ve deUiRime kapal bir dindir” Reklindeki
görüRlerine teslim olmak anlam na geleceUinden, müslümanlar n bu düRünceden vazgeçmeleri gerekmektedir (s. 7). Çünkü, Mslâm’ n mevcut insan haklar
kuram yla uyuRmazl U n savunan Müslüman yazarlarla oryantalistler, kültürel
rölativizmi kabul etmiR olmalar yönüyle ayn amaca hizmet eden elitler grubuna dahildir (s. 8).
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Mslâm özü itibariyle insan haklar yla uyuRsa bile tarih içerisindeki yorumlar ve insan haklar alan nda Bat ’daki geliRmeler karR s nda son as rda
müslümanlarca geliRtirilen çaUdaR insan haklar kuramlar , gerçekte evrensel
insan haklar normlar nda gündeme getirilen haklar gerçekleRtirmekten uzakt r. Dolay s yla hem ilk yorumlar n ve hem de çaUdaR yaklaR mlar n modern
insan haklar kuram yla uyuRmas ndan söz edilemez. Bu uyuRmazl U n çok yönlü
gerekçeleri vard r. Bunlar n baR nda modern dönem Mslâm yorumunun geleneksel toplumlar n sosyolojik özelliklerini bünyesinde bar nd r yor olmas gelmektedir. Mlk dönemlerden itibaren yap lan yorumlarda, Mslâm’ n haklar konusunda
insanlara tan d U haklar göz ard edilmiR, mevcut sosyal yap daki hiyerarRik
düzeni koruma belirleyici ve yönlendirici olmuRtur. Asl nda mevcut hiyerarRik
yap y koruma geleneksel toplumlar n tümünde var olan en belirgin özelliktir.
Mlk dönem müslümanlar da kendilerini bu yaklaR mdan uzaklaRt ramam Rlard r.
Müslümanlar n tarihte bir insan haklar geleneUi oluRturmalar n engelleyen faktörlerden birisi de Mslâm dünyas nda rasyonalist ve hümanist bir anlay R n
geliRtirilememiR olmas d r. Bunun bir uzant s olarak Mslâm düRüncesine vahyi
merkeze alan, insan akl na gerekli önemi vermeyen ve hatta onu devre d R b rakan bir anlay R hakim olmuRtur. Bu anlay R yönetim desteUini de arkas na
alarak rasyonalist ve hümanist düRünceyi temsil eden Mu’tezile’yi susturmuR ve
ona karR düRmanca bir tav r sergilemiRtir (s. 41). Mutezilî gelenek olarak oluRan ve Sünnî (Ortodoks) müslümanlarca tepki sonucu susturulan bu anlay R bir
süre Oia’n n MsnaaReriyye kolu ile varl U n sürdürse de çok k sa zamanda susturulmuR ve yok edilmiRtir (s. 41). Söz konusu Sünni yaklaR m, tarihin her döneminde Mslâm düRüncesine hakim olmuR ve vahyin akla hakim olduUunu savunmuRtur. Bu anlay R, vahye dayal kaynaklardan ç karm R olduklar hukukun da,
insanlar aras nda adaleti ideal ve mükemmel bir Rekilde saUlad U n düRündüUünden ve toplumda genel kabul gördüUünden dolay , insan akl n n ilkelerine
göre hukukun oluRturulmas gerektiUini savunanlar, her zaman sap kl k [bidat
ehli] damgas yeme riski taR m Rlard r (s. 41). Dolays yla Allah’ n iradesinin Oer’î
hukuku RekillendirdiUi düRünülerek, akl ön planda tutman n bu hukuka zarar
vereceUi ve akl n adalete uygun hükümleri tespitte yetersiz kalacaU endiResi

'

&#

&4 "

# B

+ T2

&#

:8

]<

srarla sürdürülmüRtür (s. 41-42). Ehli sünnetin bu tutumu, Mslâmî bir ak l çaU n n oluRumunu engellemiRtir (s. 42). Müslümanlardaki bu teslimiyetçilik ve
rasyonalist düRünceye karR olumsuz yaklaR m, yöneten-yönetilen iliRkilerine ve
bununla baUlant l olarak her bir grubun hak ve sorumluluklar n belirleme noktas ndaki anlay Rlar na yans m Rt r. Sonuçta insan haklar , toplumsal haklar lehine ihmal ve ihlal edilmiRtir. (s. 40, 42). Hümanist ve rasyonalist düRüncelere
düRmanca bir tav r tak nan bu Sünnî yaklaR m, doUal olarak insan hak ve özgürlükleri ile ilgili kavramlar n oluRumunu da engellemiRtir (s. 49).
Mslâm hukukunun toplum yarar n bir bütün olarak temin etmeyi amaçlad U varsay larak, yöneten ve yönetilenlerin hepsinin ilahi mükafat veya ceza
düRüncesi ekseninde bu hukuki kuralara uymas gerektiUi düRünülmüRtür (s. 42). Ancak as l sorun, yönetenlerin bireysel haklar ihlal etmeleri durumunda ortaya ç kacak suiistimallerin önüne geçmek için ne tür önlemlerin al nabileceUi noktas nda yoUunlaRmaktad r. Mslâm hukuk alimleri, bu önlemleri
ortaya koymak yerine, yöneticilerin ve yönetilenlerin samimi birer Müslüman
olduUu varsay m ndan hareketle, aralar ndaki iliRkinin ideal biçimini tespit etme
gayreti içerisinde olmuRlard r (s. 42). Dolay s yla, mülkiyeti korumaya yönelik
düzenlemeleri saymazsak, bireylerin haklar n koruma ad na herhangi bir düzenlemede bulunmad klar n rahatl kla söyleyebiliriz (s. 42).
Müslümanlar n tarih içerisinde kapsamal ve bugünkü insan haklar
normlar yla örtüRen bir kuram geliRtirememelerinin en önemli etkenlerinden
birisi de, Mslâm dünyas nda bireyi merkeze alan anlay Rlar n geliRtirilememiR
olmas d r. Mslâmî doktrinler, biraz önce de iRaret ettiUimiz gibi tarihsel olarak
geleneksel toplumlarda oluRmuR ve geliRmiRlerdir. Geleneksel toplumlarda ise
bireysel hak ve özgürlükler deUil, toplumsal talepler ön planda tutulmaktad r.
Dolay s yla bireylerin baU ms z birer Rahsiyet olmaktan çok aile ve toplumun
birer unsuru olarak kendilerine biçilen role göre davranan varl klar olarak görüldüUü bu tip toplumlarda insan haklar ndan söz etmek çok zordur. (s. 40).
Böyle bir ortamda oluRan ve geliRen modern dönem öncesi Mslâm düRüncesi de,
doUal olarak bu geleneksel deUerleri ve özellikleri yans tmaktad r (s. 40).
Mayer, bütün Müslümanlar ayn kategoride deUerlendirmenin yanl R olacaU na iRaretle, müslümanlar içerisinde rasyonalist ve hümanist düRünceleri
savunanlar bulunduUu gibi, bireyselciliUi ön plana ç karanlar n da var olduUunu
belirtmektedir. ÖrneUin, siyasi özgürlük düRüncesinin temelleri say lan ve modern dönem demokrasisini çaUr Rt ran düRüncelere, Hâricî düRüncede rastlaman n mümkün olduUunu savunmaktad r. Halifenin halk taraf ndan seçilmesini
savunan ve bu sebeple ana gövdeden ayr lan Hâricî anlay Rta insan haklar n n
temelini oluRturan demokrasinin varl U , Mslâm düRüncesinde de tarihsel olarak
bireyselliUin var olduUunun göstergesidir (s. 43). Yine, Sûfî teoloji ve ilahilerinde de hümanizm ve bireyselciliUin prototiplerini görmek mümkündür (s. 43).
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Yukar da deUindiUimiz eleRtirilerinden yola ç kan Mayer, tarih içerisinde
müslümanlar n insan haklar ve bu haklar n pratikleri konusunda ortak bir
doktrin ve uygulama geliRtiremedikleri sonucuna varm Rt r (s. 47). Ona göre,
günümüzde de durum ayn d r. ÇaUdaR müslümanlar da üzerinde ittifak edecekleri bir insan haklar düRüncesine ve Mslâm’ n evrensel insan haklar standartlar n n neresinde yer ald U hususunda ortak bir kanaate sahip deUillerdir (s. 10).
Mslâm’ n ilk dönem yorumlar gibi çaUdaR yorumlar n n da çoUu, evrensel
insan haklar normlar ile uyum içerisinde deUildir. Mayer, bu noktada çaUdaR
müslümanlar ; muhafazakarlar ve liberaller olmak üzere iki gruba ay rmaktad r.
Birinci grubun, Mslâm hukukunun tarihsel miras n ve yerleRik kurumlar n olduUu gibi korumay savunanlardan, ikinci grubun ise, Mslâm hukukunun mevcut
haliyle insan haklar yla örtüRmesinin mümkün olmad U n n bilincinde olup,
onun yeniden düzenlenmesini düRünenlerden meydana geldiUini ileri sürmektedir.
Ona göre, muhafazakar müslümanlar n evrensel insan haklar na saUlayacaklar bir katk yoktur. Modern dönem öncesi yorumlar n ve bu yorumlar n
meydana getirdiUi Mslâm hukukunun, insan haklar na katk da bulunamayacaU n
savunan ve muhafazakar müslümanlar bu geleneUi sürdürme çabas içerisinde
gösteren Mayer, doUal olarak muhafazakar Müslümanlar n da insan haklar na
katk da bulunamayacaU sonucuna ulaRm Rt r. Çünkü bunlar da selefleri gibi
insan haklar na direnmekte ve seleflerince modern dönem öncesinde oluRturulmuR olan kurumlardaki düzeni sürdürmek için gayret göstermektedirler (s. 21).
Mayer, liberalleri ya da reform taraftarlar n , demokrasi yolunda reform
ve ilerlemeyi benimseyen, uluslararas insan haklar normlar n kucaklama eUiliminde olan ve modern dönem öncesindeki hukukun günün Rartlar doUrultusunda yeniden Rekillenmesi gerektiUini savunanlar olarak takdim etmektedir.
Ona göre, Müslümanlar muhafazakarlar ve liberaller Reklinde kategorize etmek, onlar n insan haklar na yaklaR m n anlamada bize yard mc olacak yerinde
bir yöntemdir (s. 21).
Daha önce de iRaret ettiUimiz gibi, Mayer bu çal Rmas nda, muhafazakar
müslümanlar n müstakil eserlerinde ve ortaklaRa oluRturduklar insan haklar
projelerinde yer alan görüRleri deUerlendirmekte, liberal olarak adland rd U
çaUdaR müslümanlar n görüRlerine sadece mukayese amac yla ve kabaca deUinmektedir. Dolay s yla bu taksimin pratikteki sonucunu ayr nt l olarak ortaya
koyabilme imkan na sahip deUiliz. Yap lan eleRtirilerin muhafazakar olarak
adland rd U müslümanlara yönelik olduUunu belirtmekte yarar görüyoruz.
Mayer’e göre, Mslâm insan haklar alan nda yap lacak yeni çal Rmalarda,
insan haklar konusunda parlak geçmiRi olmayanlar n düRünce ve metodolojilerini devam ettirmenin ayn hatalar tekrarlamak anlam na geleceUi ortadad r.
Halbuki çaUdaR Mslâm insan haklar kuramc lar n n yapm R olduklar bunun öte-
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sine geçebilmiR deUildir. Bunlar da selefleri gibi, vahyi merkeze alm Rlar ve akl
ikinci planda tutmuRlard r (s. 49-50).
Bu vahiy merkezciliUe raUmen, görüRlerinin evrensel insan haklar yla baUlant s n kurmaktan uzak durmam Rlard r. Elbette metodolojileri birbirinden
farkl olan bu iki anlay R n insan haklar na yaklaR mlar n baUdaRt rmak ve aralar ndaki baUlant y saUlam temellere oturtmak kolay deUildir. Zaten bunu baRard klar da söylenemez (s. 45). Asl nda muhafazakar yaklaR m sürdüren bu yazarlar n farkl yöntemle ele al nan iki fenomen aras ndaki baUlant y kurmak
yerine, Mslâmî kaynaklarda yer alan insan haklar anlay R n sistematik olarak bir
araya getirmeleri ve deUerlendirmeleri daha tutarl bir metodolojik yaklaR m
olurdu. Dolay s yla, insan haklar n n Mslâmî aç dan hangi anlama geldiUi veya
bunlar n Mslâmî kaynaklardaki hangi prensiplerden al nd U hususundaki belirsizlik devam etmektedir. Muhafazakarlar, insan haklar konusunda ulaRt klar
sonuçlar n n Mslâm’la baUlant s n kurmada baRar s z olduklar gibi, bu sonuçlar n evrensel insan haklar normlar na uygunluUunun rasyonel meRruiyetini sorgulamada da yetersiz kalm Rlard r. Dolay s yla yapt klar , evrensel normlarla
Rekli bir benzerlik kurman n ötesine geçebilmiR deUildir. Benzer bir terminolojiyi ve sistematiUi kullanmakla veya Bat ’daki benzer görüRleri ve farkl kültürlerdeki terminolojileri bir araya getirmekle insan haklar kuram oluRturulmaz,
aksine bu tür bir yaklaR m insan haklar n n kalitesini düRürür (s. 46).
Öte yandan çaUdaR Müslüman insan haklar araRt rmac lar , insan haklar n n Mslâmî orijinini tespit için Kur'ân ve Sünnet’te yer alan ifadelerden haklar n geçmiRine iRaret ettiUini düRündükleri metinleri delil olarak sunma gayreti
içerisindedirler. Gerçekte, haklar ifade amac yla gönderilmeyen metinlerden,
haklar n Receresini ç karmaya çal Rmalar n n metodolojik tutarl l U olamaz (s. 47).
Metodolojik yanl Rlardan birisi de insan haklar n n orijinini Peygamber
çaU nda aramalar na raUmen, o dönemle günümüz aras ndaki bin y ll k süreci
atlamalard r. Dolay s yla bu zaman aral U n n entelektüel tarihindeki aktüel
kay tlar görmezlikten geliyorlar. Mslâm hukukunun birçok asr n n görmezlikten
gelinmesi ile büyük bir bölümü ihmal edilmiR olmaktad r. Halbuki Mslâm’ n insan haklar konusundaki birikiminin Bat ’dan daha eskilere dayand U n iddia
edenlerin, kaynaklardaki insan haklar vurgular n n tarihsel olarak nas l yorumland U n göstermeleri gerekmektedir. Bunu gösteremedikleri gibi, örnek ald klar veya görüRlerini otorite kabul ettikleri tarihi bir Rahsiyetten de yoksundurlar (s. 47).
Müslümanlar, Mslâmî kaynaklarda –Rayet varsa- insan haklar na yap lan
vurgunun fark na ne zaman vard lar. Kaynaklar çok yak n zamana kadar bunun
fark na var lmad U n göstermektedir. Bu durum Mslâm dünyas nda insan haklar n n Bat ’dan çok sonra ortaya ç kt U n n delillerinden birisidir (s. 47). Mnsan
haklar konusunda uzun bir tarihi geçmiRi olmayan müslümanlar, bu haklar n
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tarihi geliRiminin kay tlar n yeniden yazma hususunda büyük gayret gösteriyorlar (s. 48). Dolay s yla, Müslümanlar n tarihte insan haklar n müstakil olarak
araRt r p tespit etme amaçlar olmamas na ve bunu metodolojik olarak ortaya
koymamalar na raUmen, çaUdaR Müslüman yazarlar sanki tarihte böyle bir çal Rma yap lm R da bunun tarihi kay tlar n yeniden haz rlamaktalar. Bu bir çeliRkidir.
ÇaUdaR insan haklar araRt rmac lar , selefleri gibi bireyselciliUe karR d rlar
ve bireysel hak ve özgürlükleri ihlal eden yönetime karR , bu haklar n güçlü bir
Rekilde nas l korunmas gerektiUi hususuna deUinmemiRlerdir. Bu tür bir yaklaR m sergileyenlerden, bireysel hak ve özgürlükleri önceleyen modern insan
haklar kuram n n, Mslâmî yap da yerinin olmad U n söylemeleri beklenirdi (s. 51). Onlar böyle bir itirafta bulunmak yerine, paradoksa düRmüR bir biçimde, insan haklar ile uyuRmayan bu bünyeye insan haklar n yamama uUraR
içerisine girmiRlerdir (s. 55). Müslüman yazarlar n yönetimlerin hak ihlalleri
karR s nda insanlar n yönetime karR geliRtirebilecekleri tav rlara iliRkin yaklaR mlar , müslüman ülkelerdeki uygulamalarla paralellik arz etmektedir (s. 56).
Mayer, bu yazarlar n hak ihlalleri konusundaki duyars zl klar n n pratiUe yans d U n belirtmektedir.
Öte yandan Müslüman yazarlar n insan haklar konusundaki önerileri
aras nda uzlaRman n olmay R n n dahas bu görüRler aras nda çeliRmelerin varl U n n önemli bir problem olduUuna iRaret eden Mayer,15 müslümanlar n hak
olarak sunduklar pek çok hususun gerçekte hak olmad U n aksine insana sorumluluk yükleyen (s. 57) durumlar olduUuna dikkat çekmektedir. ÖrneUin,
insan n yaRama hakk na sayg olarak takdim edilen k sâs, insan haklar n gözetmeyle alakal bir durum deUil aksine, ceza hukukunun konular n ilgilendiren
suç ve bu suça öngörülen cezayla ilgili bir durumdur (s. 57).
Müslüman insan haklar kuramc lar , haklar tan mlamada Mslâmî kriterleri kullanm R olsalar da (s. 61), bu vurgu onlar n evrensel insan haklar normlar ndaki vurguyu aR r bulduklar n n bir iRaretidir. Çünkü bu yazarlar, haklar n
Mslâm hukukunun doUas nda var olduUunu düRündükleri ideal kriterlerle kontrol edilmesi gerektiUini düRünmektedirler (s. 61). Bu gerekliliUe raUmen onlar,
uluslararas insan haklar nca vurgulanan medeni ve siyasi haklar konusunda –
eUer varsa- Mslâmî kriterlerin ne olduUu tam olarak oluRturulabilmiR deUildir (s. 62). Dolay s yla var olduUunu düRündükleri bu kriterler, insan haklar na
s n rlama getirilebileceUinin dayanaU olarak kullan lmaktad r. Mnsan haklar n n
baz durumlarda bir tak m kriterlerle s n rland r lmas , uluslararas medeni ve
siyasi haklar sözleRmesi ve evrensel insan haklar sözleRmesi taraf ndan da ya-

15

ÖrneUin, Müslüman yazarlardan birinin kad n hakk olarak deUerlendirdiUi bir durum bir
baRkas na göre kad n hakk olarak deUerlendirilmeyebilmektedir (Mayer, s. 56).
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p lmaktad r.16 Bu durumlar n ve kriterlerin ne olduUu hususu ad geçen sözleRmelerde de yeterince aç k deUildir. Ancak ayn kapal l k daha büyük oranda
Mslâm insan haklar tasar lar nda da yer almaktad r (s. 62-64).
Uluslararas insan haklar nda temel insan haklar n n herhangi bir dinin
öUretisi sebebiyle s n rland r labileceUini gösteren herhangi bir iRaret yoktur (s. 64). Aksine, dini tercihleri farkl da olsa bütün insanlar n eRit olarak insan haklar ndan yararlanmas gerektiUi savunulmaktad r. Dolay s yla uluslararas insan haklar hukuku Mslâm dininin öUretileri sebebiyle gayr-i müslimlerin
haklar n n k s tlanabileceUini kabul etmez (s. 64). Yine uluslararas insan haklar sözleRmeleri, Mslâm hukukunda yer alan hükümler sebebiyle müslümanlar n
haklar n n k s tlanabilmesine imkan tan yan bir hükme yer vermezler (s. 64).
Mslâmî kriterler sebebiyle insan haklar n n s n rland r labileceUi hususu,
müslümanlar taraf ndan haz rlanan anayasa, anayasa taslaU ve insan haklar
sözleRmelerinde de vurgulanmaktad r (s. 61-87). ÖrneUin Mran Anayasas , kanunlar n Mslâmî ölçülere ayk r olamayacaU na dikkatleri çekmektedir (s. 66-73).
Mslâm burada haklar tan yan, saUlayan ve koruyan bir baUlamda deUil, seküler
anayasalarda ve uluslararas hukuklarda insanlar n hak olarak iddia edebilecekleri Reyleri s n rlama ve reddetme arac olarak kullan lmaktad r (s. 69).
Mslâm Mnsan Haklar Evrensel Bildirisi, haklar s n rlama konusunda Mran
Anayasas ndan daha da ileri gitmiRtir (s. 73). S n rlamay sadece Kur'ân ve Sünnet’le deUil bunun yan nda, bu iki kaynaktan hareketle oluRturulmuR olan Mslâm
f kh ndaki hükümlerle de olabileceUini vurgulam Rt r (s. 73). Buradan ç kar labilecek sonuç Rudur: haklar s n rlama konusundaki Mslâmî gerekçeler, Bat dakinden çok fazlad r (s. 69).
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Mayer, Mslâm’ n tarihi ve çaUdaR yorumlar n n uluslararas insan haklar
normlar yla uyuRmamas n n teorik temellerini oluRturduktan sonra, bu yorumlardaki pratik sonuçlardan yola ç karak eleRtirilerini somutlaRt rmaktad r. Bu
baUlamda o, diUer baz Bat l insan haklar araRt rmac lar gibi birkaç noktaya
yoUunlaRmaktad r. Mayer bunlar ; kad n ve erkeUin sahip olduUu haklar aras ndaki farkl l klar, müslümanlarla gayr-i müslimler aras ndaki ay r mc l k ile din
deUiRtirme yasaU ve cezas Reklinde ayr bölümler halinde ve kitab n hacmine
oranla aU rl kl olarak ele almaktad r. Pratikteki bu ay r m ortaya koymak için
teorik eleRtirilerini tekrarlamakta ve bunlar n ayr nt s na girmektedir. Biz de
ayn yöntemi kullanarak, bu ayr nt lar n anlaR labilmesi için daha önce deUindiUimiz teorik eleRtirilere metin içerisinde k saca deUinmek durumnda kald k.
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Uluslararas Mnsan Haklar SözleRmesi, madde. 29.2; Uluslararas Medeni ve Siyasi Haklar
SözleRmesi, madde 19, 21, 22, 25.
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Mayer’e göre, Mslâm’ n geleneksel yorumlar nda ve çaUdaR çal Rmalarda
kad n haklar konusunda ay r mc l k yap lmaktad r. Mslâm, özü itibariyle bu tür
ay r mc l klar onaylamasa da, dönemin sosyal yap s ndaki hiyerarRik yaklaR m
kad n haklar konusundaki yorumlara yans m Rt r (s. 79).
Müslümanlar bugün uluslararas insan haklar yla uyumlu bir kad n haklar anlay R ortaya ç karmak istiyorlarsa, öncelikli olarak vahyin iniR dönemindeki
kad nlara yönelik hak ihlallerini iyi analiz etmekle iRe baRlamalar gerekir. Bu
analizleri saUl kl bir Rekilde gerçekleRtirdikten sonra, kad n haklar konusuna
yeni aç l mlar kazand rabilmeleri mümkün olabilir. Çünkü Mslâm daha ilk döneminde, Bat ’n n ancak son dönemlerde elde edebildiUi reform niteliUindeki
düzenlemeleri yapabilmiRti. Kad n haklar alan nda reform say labilecek bu
düzenlemeler, sadece dönemin Arap toplumunda cari olan hak ihlalleri deUil,
aksine dünyan n her taraf nda karR laR labilen ay r mc l k örnekleridir. Dolay s yla Mslâm, kad n haklar na yönelik çok önemli düzenlemeleri getirmiR bulunmaktad r (s. 94).
ÖrneUin Mslâm, k z çocuklar n n öldürülmesini yasaklamak, mirastan pay
almalar na izin vermek, çok kad nla evliliUi s n rlamak, kocan n keyfi boRamas n engellemek ve kad na mehrinin sahibi olma hakk n vermek sureyle kad n
haklar konusunda çok önemli düzenlemeler yapm Rt r (s. 94). Bu düzenlemeler, Peygamber döneminde hayata geçirilmiR ve kad n t pk erkek gibi hukuki
kiRiliUe ulaRm R, mal sahibi olabilmiR, mal n kendisi idare edebilmiR ve boRama
konusunda yetkilendirilmiRtir (s. 94). Ancak Mslâm’ n özünde var olan ve Peygamber döneminde uygulamaya konulan bu haklar, modern dönem öncesi hukukçular nca dikkate al nmam R ve erkeklerin lehine, kad n haklar nda ay r mc l k yap lm Rt r (s. 79). ÇaUdaR müslüman feminist kad nlar bu duruma karR ç kmakta ve erkek egemen hükümlerin yer ald U Mslâmî kaynaklar n orijinal ve
gerçek Mslâm’ tahrip ettiUini düRünmeye meyletmektedirler (s. 94). Çünkü,
Kur'ân ve Sünnet kad nlara mülkiyet edinme ve onu idare etme hakk tan mas na raUmen, Mslâm hukuku bunun pratikte kullan m n engellemiRtir. Kocas n n
emirlerini tutmay ve evin d R na izinsiz ç kmamay içeren hükümlerin, kad n
mülk edinme ve onu dilediUi gibi idare edebilme hakk yla nas l baUdaRt r lacaU
hususu problem olmaya devam etmektedir (s. 95).
Mayer, Mslâm hukukunun ayr nt lar n n, bir çok hukuk sistemi gibi, modern dönem öncesinde RekillendiUini ve dolay s yla aile yap s nda erkeUin egemen olduUu bir çevrede RekillendiUini vurgulamaktad r. Bu tür bir aile yap s n n
egemen olduUu çevrelerde, erkek isteUi d R nda evlendirilemezken, kad nlar çok
rahat evlendirilebiliyordu. Yine, kad n birden fazla erkekle evlenemezken, erkek evlenebiliyordu. Mayer devamla kad n n erkeUe itaat zorunluluUundan,
boRama hakk na sahip olmas ndan, boRanma sonras velayet hakk n n erkeUe
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aidiyetinden hareketle geleneksel Mslâm hukukunda hükümlerin kad n aleyhine
oluRturulduUundan söz etmektedir (s. 95).
ÇaUdaR muhafazakar müslüman yazarlar, kad n n evi d R ndaki iR alanlar nda çal Rmas na karR ç kmalar na, görevlerinin çocuk bak m ve ev iRleri olduUunu söylemelerine raUmen, sadece kad nlar ilgilendiren alanlarda (örneUin
jinekolog olarak) çal Rmalar nda bir sak nca görmezler. Ancak eUitim ve çal Rma
alanlar nda erkeklerle bir arada bulunmalar n n uygun bir davran R olmad U n
düRünmektedirler. Yine bu yazarlar, kad nlar n siyasetle uUraRmalar n n ve hatta oy kullanmalar n n, sürücü olmalar n n, sportif aktivitelere kat lmalar n n,
radyo ve televizyonda konuRmalar n n uygun bir davran R olmad U n kabul etme
eUilimindedirler (s. 96). Buna karR , Mslâm dünyas nda iyi eUitim alm R reformist
müslümanlar, muhafazakarlar n bu yaklaR mlar na karR ç kmakta, Mslâm’ n
özüne dönülerek bu problemlerin aR labileceUini düRünmektedir. Bunlar Mslâm’da kad n-erkek eRitliUinin var olduUunu, Mslâm geleneUinde buna ayk r
hükümlerin tespit edilip bunlar n ay klanmas gerektiUini söyleyerek, ay klanmas gereken hükümlere örnekler verirler (s. 96). Mayer, kitab nda deUerlendirmesini yapt U Mslâm insan haklar tasar lar n n uluslararas hukukun kad nlara hak olarak kabul ettiUi pek çok Reyi reddederek, reformistlerin deUil, muhafazakarlar n görüRlerini benimsediUini ileri sürmektedir (s. 96).
Mayer, daha sonra bu tasar lardaki maddelerden bu görüRünü destekleyen örnekler üzerinde durur. Mslâm Mnsan Haklar Evrensel Bildirisi’nin 19.a
maddesinde yer alan “Her Rah s; din, gelenek ve kültürü ile uyumlu olarak evlenme, yuva kurma ve çocuk yetiRtirme hakk na sahiptir” ifadesi ile Uluslararas
Mnsan Haklar SözleRmesi’nin 16.1 maddesindeki: “YaR tutan kad n ve erkek;
rk, milliyet ve dini bir s n rlama olmaks z n evlenme ve yuva kurma hakk na
sahiptir” ifadesi karR laRt r ld U nda, Mslâm Mnsan Haklar Evrensel Bildirisi’ndeki hükümde Oeriat’ n kurallar n n bu haklar belirlemede etkili olduUu
ortaya ç kmaktad r. Dolay s yla bu maddeden hareketle, Mslâm izin vermediUi
için müslüman kad n n, gayr-i müslim ile evlenmesine izin verilmediUi sonucu
ç kar labilir (s. 102). Mslâm Mnsan Haklar Evrensel Bildirisi’nin 20.d maddesi
kad nlar n, erkeklerin ald U miras n yar s n alabileceklerini dolayl olarak vurgulamaktad r. Dolay s yla burada da kad nlar n ay r mc l Ua tabi tutulduklar
görülür (s. 107).
GörüldüUü gibi Mslâm Mnsan Haklar Evrensel Bildirisi, haklar konusunda
Mslâmî deUerlerin etkili olacaU n kabul etmektedir. Bu kabulün tek istisnas ,
kad n ve erkek aras nda ay r m yapmadan hiç kimsenin kendi r zas d R nda evlendirilemeyeceUini vurgulamas d r (s. 104). Yine ayn tasar n n 20.c maddesinde geçmekte olan “Evli her kad n, ‘Mlahi Kanun’la belirlenen hükümler çerçevesinde boRanmay talep etme ve elde etme hakk na, bunu baU ms z mahkemeler
önünde isteme hakk na sahiptir” ifadesi, boRama konusunda kad n n erkeUe
k yasla eRit haklara sahip olmad U n göstermektedir. Çünkü, boRama konusunda erkek için gerekli görülmeyen mahkemeye müracaat veya eRini boRamaya
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ikna etmek için mal teklifinde bulunma Rart n n sadece kad ndan istenmesi,
kad n n daha alt düzeyde hakka sahip oluRunu göstermektedir (s. 107-108).
Mayer, kad n haklar konusundaki ay r mc l U n Mran Anayasas , Sudan’daki MslâmileRtirme Program , Mslâm Anayasa TaslaU , Mslâm Mnsan Haklar
Kahire SözleRmesi ve Suudi Arabistan Temel Kanunu’nda (s. 109-116) da yap ld U n ileri sürerek bunlar somutlaRt rmakta ve Ru sonuca ulaRmaktad r: Bütün bu dokümanlardaki ifadeler onlar n, kad nlar n erkeklerle eRit hak ve özgürlüklere sahip olduUunu kabul etmede isteksiz davrand klar n göstermektedir (s. 117).
Pratikteki bu isteksizliUe raUmen, Mslâm insan haklar tasar lar ve
müslüman insan haklar kuramc lar teoride cinsiyet, rk, milliyet, sosyal statü
fark gözetmeden bütün insanlar n eRit haklara sahip olduklar n , din ve cinsiyet
ay r mc l U n kabul etmediklerini ifade etmektedirler (s. 81-82). Ancak eRitlikten kastettikleri daha çok “kanun önünde eRitlik”tir. Dolay s yla ayn cins aras nda eRitliUi dile getirseler de bu farkl cinslerin de eRit olacaU anlam na gelmemektedir (s. 84). Halbuki herhangi bir dini kayg dan uzak yaklaR mlar sosyal,
siyasi ve ekonomik deUiRimlerin kad n n hayat na kazand rd U avantajlar desteklerken, müslüman din adamlar ve kurumlar , kad nlar n bu deUiRimin getirdiUi f rsatlardan, imkanlardan yararlanmas n engelleme, kad n n daralt lm R
rolünü sürdürme eUilimindedirler (s. 96). Çünkü, çaUdaR insan haklar normlar na göre cinsiyet ve din ay r mc l U olarak görülen bu hükümlerin d Rlanmas n n, Mslâmî deUerlere zarar verip vermeyeceUi hususundaki görüR ayr l klar hala
devam etmekte ve zarar vereceUi görüRü aU r basmaktad r (s. 80).
Müslümanlar n bu tür bir eUilimde srarlar n n temelinde, gelenekteki
cinsiyet ve din ayr mc l U na dayal hükümlerin çaUdaR insan haklar normlar
dikkate al narak d Rlan p d RlanamayacaU sorunu yer almaktad r. Çünkü cinsiyet ve din ayr mc l U na dayal hükümlerin, dinin talepleriyle uyuRup uyuRmayacaU hususu hala Müslümanlar aras nda ihtilafl bir konudur (s. 79). Tart Rmalarda, bunlar n d Rlanmas n n veya korunmas n n Oeriat’a zarar verip vermediUi
konusunda ihtilaf devam etmektedir. Bugün zarar vermeyeceUi görüRü aU r
basmaktad r (s. 80).
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Mnsan haklar konusunda müslümanlara yöneltilen eleRtirilerden birisi de,
Müslümanlar n yönetimde olduUu ülkelerde yaRayan tebaa aras nda müslümangayr-i müslim Reklinde kategorik bir ay r m n yap lm R olmas d r. Modern dönem öncesinde müslümanlar n toplumlaRma sürecinde yaz lan eserlerde bu
ay r m net olarak görülmektedir. Bu ay r m n temelinde de, eserlerin yaz ld U
dönemin Rartlar etkili olmuRtur. OluRum döneminde müslümanlar, toplumda
henüz müslüman olmayan unsurlar n tehdidi alt ndayd . Kendi bölgelerinde
yaRayan bu Müslüman olmayan unsurlar topluma entegre etme ve onlardan
gelebilecek zararlar en aza indirme endiResini taR yan modern dönem öncesi
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Mslâm hukukçular , yeni dinlerini yaymak için cihad emri ile muhatap olduklar n n da fark ndayd lar (s. 126). Bu endiRe ve fark ndal k ayn toplum içerisinde
yaRayan insanlar n haklar aras nda ay r mc l k yapman n teorik temellerinin
haz rlanmas na ortam haz rlad . Ancak, bu endiRelerden kaynaklanan gayr-i
müslimlere yönelik ayr mc ve yanl R muamelelere raUmen, Ru gerçeUi itiraf etmek kadirRinasl k olacakt r: Konu o günün Rartlar içerisinde deUerlendirildiUinde, dini az nl klara muamelede müslümanlar, H ristiyan Bat ’dan daha geniR
bir tolerans ve insanl k göstermiRtir (s. 127). Özellikle Yahudi az nl Ua yap lan
muamelelerde bu görülmektedir (s. 128).
Mslâmî fetihlerin ilk y llar nda pek çok H ristiyan ve Yahudi, kendi inançlar n üstün ve mükemmel gördüklerinden Mslâm’ kabul etmeye yanaRmam Rt .
Bu durumda müslüman entelektüel, kendi inanc n sürdüren bu H ristiyan ve
Yahudilere nas l davran lmas gerektiUini tart Rmaya baRlam Rt r. Çözümü,
müslümanlar n idaresi alt nda olan H ristiyan ve Yahudilere zimmî statüsü vermekte bulan Müslüman alimler, bunlar n cizye vermek suretiyle askerlikten
muaf olacaklar na karar vermiRlerdir. Zimmîler, sadece askerlikten muaf tutulmam R, aralar ndaki ihtilaflarda kendi hukuklar n uygulamalar na da müsaade
edilmiRtir. Ancak taraflardan birisinin Müslüman olduUu durumda hukuki ihtilaf n Mslâm hukuku esas al narak halledileceUi benimsenmiRtir (s. 127).
Modern dönem öncesi Müslümanlar n hukuk anlay R na göre, H ristiyan
ve Yahudilerin d R ndaki gayr-i müslimler müRrik say ld klar ndan, fethedilen
bölgelerde bu iki din mensuplar d R ndaki insanlar n müslümanl U kabul etme
veya öldürülme aras nda tercihte bulunmalar gerekiyordu. Müslümanlar doUuya doUru fetihlerini geniRletince, doktrinde deUiRiklik yap ld ; Hindular ve diUer
çok tanr l milletlerle bir arada yaRamaya baRland (s. 127).
Bugün çaUdaR dünyada Müslümanlar, uluslararas hukukun da etkisiyle,
cihad anlay R n yeniden deUerlendirmiRler ve savaRmak anlam nda kullan lan
devre d R b rakm Rlard r (s. 127). Müslümanlar n zimmîler konusundaki görüRleri de deUiRmiRtir. Bugün müslümanlar, ülkelerinde yaRayan gayr-i müslimlere
kendilerinden farkl muamele yap lmas n istememektedir (s. 128). Ancak,
müslüman bayanlar n gayr-i müslimlerle evlenmesinin hala yasak kabul edilmesinin, din temeline dayal ay r mc l U n tamamen ortadan kalkmad U n ve bu
konuda evrensel insan haklar normlar na eksiksiz uyulmad U n göstermektedir (s. 130-138).
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Mslâm’ n ortaçaU yorumu müslüman olmay kabul eden bir Rah s için herhangi bir ceza öngörmezken, müslümanl ktan vazgeçenlerin cezaland r lacaU n
gösteren hükümleri ihtiva etmektedir. Bu cezalar n baR nda, dinden dönenlerin
öldürüleceUine, eRinin boRanm R say lacaU na ve müslümanlardan miras alamayacaU na dair hükümler yer almaktad r (s. 141).
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ÇaUdaR müslümanlar, modern dönem öncesi hukuk anlay R nda var olan
dinden dönenlerle ilgili hükümleri benimsememelerine raUmen, o döneme ait
hukuku yeniden yaRama geçirme giriRimleri ironik bir durumdur. ÇaUdaR
müslümanlardan baz lar bu cezay , “dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2/256)
ayetine ters düRtüUü için kabul etmezken, baz lar Kur'ân’da bu konuyla alakal
doUrudan hüküm bulunmasa da Peygamberin hayat nda cereyan eden ve vefat ndan sonra ortaya ç kan baz olaylar n bu cezay hakl gösterdiUini düRünmektedir (s. 146).
Bat da din özgürlüUü, din seçme veya din deUiRtirme özgürlüUü olarak deUil, bireyi dinden gelebilecek haks zl klara ve ay r mc l klara karR korumay
saUlayan bir özgürlük olarak alg land (s. 141). Uluslararas insan haklar hukuku da Bat ’daki bu anlay Ra uygun olarak haz rland . Ancak bu yaklaR ma ilave
olarak, din özgürlüUü tam bir özgürlük olarak alg land U ndan, bireyin dini
inanc na bask yap lmas na da izin verilemeyeceUi kabul edildi. Din özgürlüUünü
düzenleyen 18. maddede; “Herkes, düRünce, kanat ve din özgürlüUüne sahiptir.
Bu hak, din veya inanc n deUiRtirme özgürlüUünü de içerisine al r.” ifadesi yer
almaktad r. Din deUiRtirebilme hakk n garanti eden ifade Lübnan delegesinin
(H ristiyan) srar üzerine sözleRmeye ilave edilmiRtir (s. 142).
Mayer, çaUdaR Müslümanlar n din özgürlüUü konusuna kaçamak cevap
vermelerini eleRtirir. Kitab nda deUerlendirmesini yapt U insan haklar tasar lar nda, din özgürlüUüne deUil, sadece din deUiRtirmenin tarihi arka plana deUinilmiR olmas n eleRtiren Mayer, bu tür bir davran R n dolayl olarak onlar n din
özgürlüUü konusunda hala geleneksel yorumlar hayata geçirme arzusunda olabilecekleri izlenimini verdiUini ileri sürmektedir. Dolay s yla din özgürlüUü konusunda net olmayan bu tutumlar , din deUiRtirme özgürlüUü konusunda da
onlar n çok net olamayacaklar sonucuna götürmektedir. Din özgürlüUü konusunda sadece burada deUerlendirilmekte olan çal Rmalarda deUil, genel olarak
bütün Müslümanlarda bir belirsizlik söz konusudur (s. 160). Dolay s yla Müslümanlar n karR ç kt U , din özgürlüUü deUil, kiRinin din özgürlüUü konusunda
tam hakka sahip olmas d r. Gelenekçiler, tam hakka sahip olmas n n kabul edilemez olduUunu, Mslâm’dan dönenin öldürülmesi gerektiUi Reklindeki hükmün
devam ndan yana tav r koymuRlard r (s. 160).
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Mayer, Mslâm ve insan haklar kapsam nda ele ald U tasar lar n n genel bir
deUerlendirmesini yapar. En önemli say labilecek eleRtirisi, bu tasar lar n içerik
olarak deUil, Rekil ve terminoloji olarak uluslararas insan haklar hukukuna
benzeme çabalar üzerinde yoUunlaRmaktad r (s. 163). Bu benzetme giriRimleri,
doUal olarak, insan haklar yazarlar n n dikkatini çekmekte ve bu yaklaR m biçimleri aras nda karR laRt rmalar yapmalar na gerekçe olmaktad r (s. 163).
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Mslâm insan haklar tasar lar nda gerçekte, uluslararas insan haklar
normlar nda yer alan hak ve özgürlüklerin mant U deUerlendirilmemektedir. Bu
sebeple tasar lardaki düzenlemeler, uluslararas hukuktaki sivil ve siyasi haklar n suland r lm R halini çaUr Rt rmaktad r (s. 163). Çünkü bu tasar larda yazarlar,
bireysel hak ve özgürlüklere çok az deUinmiR, yönetimden gelebilecek bask lara
karR bireyi koruma yerine, sosyal birliUi saUlama endiResi taR m R ve toplum
içerisinde kad n-erkek, müslüman-gayr-i müslim Reklinde bir kategorik ay r m
sürdürmeye meyletmiRtir (s. 163).
Bu yazarlar, bireysel hak ve özgürlükleri ön plana ç karmak yerine, muUlak bir tak m Mslâmî kriterler kullanarak, siyasi otoritenin bu haklar k s tlama
yetkisinin olduUunun alt n çizmektedirler (s. 163). Bu durum, insan haklar
konusunda tutarl bir metodoloji takip etmemelerinden kaynaklanmaktad r.
DoUal olarak çal Rmalar , pek çok çeliRki ve tutars zl U içerisinde bar nd rmaktad r (s. 163).
Evrensel insan haklar hukukunun ahlaki ve felsefi öncülleri ile sivil ve siyasi haklar koruman n doUas aras ndaki tarihsel baUlant y ihmal eden
müslüman insan haklar yazarlar , insan haklar n korumayla ilgili her alanda
Mslâmî prensiplerin önceliUini merkeze alm Rlar ve bunlar bu ilkeler doUrultusunda yorumlam Rlard r (s. 163). Dolay s yla, Mslâm insan haklar tasar lar nda,
ortaçaU Mslâm hukukçular nca geliRtirilen hükümlerin ve geleneksel toplumlar n
deUerleri etkili olmuR ve bunlar modern toplumlardaki geliRmeler ekseninde
kritik edilmeden sunulmuRtur (s. 163). Halbuki, kendi görüRlerini desteklediUini
düRündükleri ve kan t olarak kulland klar pek çok hükmün tam z dd n yine
ayn gelenek içerisinde bulabilmek mümkündür. Bu tür bir yaklaR m içerisinde
olmalar doUal olarak onlar n güvenilirliklerine zarar vermektedir (s. 168).
Mslâm geleneUi içerisinde birbirinden farkl pek çok düRünce biçimi ve hukuk anlay R bulunmaktad r. Dolay s yla, Mslâmî insan haklar n n muhafazakar
versiyonunu savunanlar n, modern dönem öncesi Mslâm hukuk ve düRüncesinin
çaUdaR temsilcileri olduUunu tam olarak söyleyebilmemiz mümkün deUildir.
Ancak bu gelenek içerisinden anti-rasyonalist ve anti-hümanist düRünceyi benimsemiR olanlardan, kendi tercihlerini destekleyenleri temsil etmekte olduklar n söylemekte bir sak nca yoktur (s. 168). Dolay s yla bu muhafazakar yaklaR m, modern dönem öncesinde var olan ve anti-rasyonalist ve anti-hümanist
deUerleri içeren bu hukukun günümüz müslümanlar için de uygulanmas gerektiUini savunmaktad r (s. 168).
Mslâmî insan haklar tasar lar nda ve bu alanda yazan müslümanlar n eserlerinde kültürel milliyetçilik vurgular ön planda tutulmaktad r. Bu vurgunun
temelinde; Bat ’n n insan haklar ad alt nda, emperyalist emellerini Mslâm dünyas na taR makta olduUu ve böylece müslümanlar kendi kültürlerinden uzaklaRt racaU düRüncesi yer almaktad r. Bu endiRe insan haklar n n kökeninin Mslâm
olduUu tezi etraf nda yoUunlaRmaya götürmüRtür. Böylece onlar, kültürel milli-
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yetçilik ad na, ta yedinci as rdan bu yana Mslâm’da insan haklar n n varolduUunu
vurgulamak istemektedirler. Mayer bu iddialar n gerçekle baUdaRmad U görüRündedir (s. 170). Daha önce de belirttiUimiz gibi bu kitab n adeta, Mslâm’da
insan haklar n n tarihi bir oluRum ve geliRim sürecinin olmad U n kan tlamak
için yazm Rt r.
K
Mslâm ve insan haklar konusuna deUinen Bat l araRt rmac lar temelde iki
sorunun cevab n arama uUraR içerisindedirler. Bunlardan birincisi, Mslâm’ n
özü itibariyle uluslararas insan haklar normlar yla uyum içerisinde olup olamayacaU ,17 ikincisi ise, Mslâm’ n geleneksel yorumunun daha doUrusu geleneksel
Mslâm hukukunun bu normlarla baUdaR p baUdaRmayacaU sorusu etraf nda yoUunlaRmaktad r. Mayer, bu sorulardan birincisine olumlu, ikincisine ise olumsuz
cevap vermektedir.
Mayer’e göre insan haklar n n kökeni Bat kültür ve medeniyetine dayanmaktad r. Bu temel tezin geçerliliUi, Bat ’daki geliRmelerden önce insan haklar kuram n n var olmad U n n ispat edilmesine baUl d r. Dolay s yla insan haklar n n
kökeninin Mslâm’ n geleneksel yorumuna dayand U tezinin çürütülmesi gerekmektedir. Bu amaçla Mayer, Mslâm’ n özü itibariyle insan haklar normlar na
uygun olsa da gerek geleneksel yorumu, gerekse çaUdaR aç l m n n uluslararas
insan haklar yla uyuRmad U n ispat etme uUraR içerisinde olmuRtur. Müslümanlardan gelebilecek tepkileri aza indirme endiResinin bir sonucu olsa gerek,
Mayer kitab nda zaman zaman, bugün Bat ’n n Mslâm’dan daha modern ve ileri
bir hukuk geleneUine sahip olduUunu söylemenin, Mslâm hukukunun özü itibariyle Bat ’dan daha aRaU düzeyde olduUunu kabul etme anlam na gelmeyeceUini
vurgulama gereUi hissetmiRtir. Ayn durumun insan haklar konusunda da geçerli olduUunu belirtmektedir. Çünkü ona göre, Müslümanlar bu gerçeUin fark na varm R olmal lar ki insan haklar n n Mslâmî versiyonunu haz rlama giriRiminde bulunmuRlard r.
Mayer, insan haklar düRüncesinin geliRememiR olmas ile hukuk düRüncesinin geliRtiUi sosyal ve kültürel çevre aras nda baUlant kurmaktad r. Ayn baUlant y , Bat hukuk geleneUi ile sosyal Rartlar aras nda kurmam R olmas bir
eksikliktir. Mayer’in modern dönem öncesi Mslâm geleneUi ve bunun bir bölümünü oluRturan hukuk anlay R ile çaUdaR insan haklar anlay R n karR laRt rmas
onun anakronik bir yaklaR m sergilediUi Rüphesini akla getirmektedir. Modern
dönem öncesinin baz uygulamalar n Mslâm ve Bat ekseninde birer cümle ile

17

Mslâm’ n özü itibariyle evrensel insan haklar kuram yla örtüRmeyeceUini kabul edenlere
örnek olarak bk. Donelly, Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel -nsan Haklar (trc: Mustafa
ErdoUan ve Levent Korkut) Yetkin Yay nlar , Ankara 1995, s. 58-60.
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karR laRt rsa da, bugünden geriye giderek ve bugünün kavramlar n kullanarak
Mslâm geleneUinin geçmiRini yarg laman n hakl l k pay oldukça düRüktür.
Çal Rmas n geleneksel Mslâmî yorumlar n bugünkü uluslararas insan haklar normlar yla uyuRmad U tezi etraf nda Rekillendiren Mayer, bu yarg n n bir
bütün olarak geleneUi kapsamad U n da ifade etmektedir. O, bu gelenek içerisinde, insan haklar n n inRas nda kullan labilecek felsefi kavramlar n, hümanist
deUerlerin ve ahlaki ilkelerin var olduUunu ifade etmektedir. Mayer’e göre,
sözünü ettiUi bu deUerleri savunan Mutezilî ve Hâricî anlay R n susturulmas bu
ilkelerin Mslâm dünyas nda benimsenmediUinin delilidir. Ancak bu sonuca ulaRmas nda hangi argümanlara dayand U noktas yeterince aç k deUildir. Mayer, bu
tip genellemeleri s kça yapmaktad r. ÖrneUin, Mslâm hukukçular n n akla önem
vermedikleri, akla güvenmedikleri, vahyin belirlemelerinin d R na ç kmad klar
gibi tamamen soyut iddialar Mslâmî gelenekte insan haklar n n olmad U na temel argüman olarak kullanmas na ve bunu genellemesine raUmen, bu sonuca
hangi geleneksel bilgiden ulaRt U n gösteren iRaretlere yer vermemektedir.
Dolay s yla Mayer, görüRlerini kan tlamak için, konuya iliRkin Mslâm geleneUi içerisindeki tart Rmalar n gerekçelerini ve sonuçlar n ortaya koymak yerine, “Mslâm geleneUinde rasyonalist ve hümanist düRünce geliRtirilmemiRtir” iddias n ortaya at p kan t olarak da “vahyin önceliUi/üstünlüUü” ve “akla önem
verilmemesi” gibi yüzeysel ifadeleri kullanm R olmas , görüRlerinin güvenilirliUini olumsuz yönde etkilemektedir. Shamsher Ali’nin, Mayer’in kitab n n Mslâm ve
insan haklar n n hukuki yönünü araRt ran bir çal Rma olmaktan çok, konunun
siyasi, sosyolojik ve ekonomik yönünü araRt ran bir çal Rma” olduUunu söyleyerek, herkesçe kabul edilen yöntem ve yaklaR mlar kullanmamas ve kendi deneyimini b rak p bilgi ve olgunluUunun s n rl olduUu diUer alanlara kaym R olmas n n Mayer için bir dezavantaj olduUunu,18 belirtmesi Mayer’in metodolojisini
ve iddialar n n bilimsel deUerini özetler durumdad r.
)

*

/

#

Mayer, (Ed.), Property, Social Structure and Law in the Modern Middle East,
New York 1985, State University of New York Press.
Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, Boulder (üç bask
)1991, 1995, 1999, Westview Press.
)
“Becoming Modern in Bayt al-Shabab”, The Middle East Journal, XXIX,
1975.
“A Survey of Islamifying Trends in Libyan Law since 1969”, Society for Libyan Studies Annual Report, VII, 1975-1976.
18

Shamsher Ali, s. 229, 300.
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Bat n n/H ristiyan dünyan n Mslam hakk ndaki kanaatlerini ifade etmeye
baRlamas , sekizinci yüzy lda yaRam R olan Yuhanna ed-DimeRkî’ye1 kadar götü-

SAÜ. Mlahiyat Fakültesi, Felsefe Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dal öUretim
üyesi.
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rülebilse de Mslam’ n modern anlamda bir inceleme konusu oluRunu, on sekizinci yüzy lla baRlatmak mümkündür.2 Genelde doUu özelde ise Mslam/Mslam dünyas n n (her yönüyle) çal R lmas n ifade eden bir kavram olarak kullan lan oryantalizmde3 araRt rma konusuna farkl yaklaR mlar n varl U n görmek mümkündür. Bat n n maruz kald U tarihsel süreç, kendi içindeki düRünsel dönüRümlere
olduUu kadar, genelde din özelde ise Mslam/Mslam dünyas na yaklaR mlar nda da
metodik bir tak m dönüRümlere yol açm Rt r. Mlk dönemdeki kaba/klasik oryantalizmi devam ettirenler bugün hala var olsa da4 karR s ndakini tamamen “ötekileRtirmeden/nesneye dönüRtürmeden”, kendisini takdim ediRi esas al narak onu
daha derinden anlamaya yönelik çabalar n geçmiRe nazaran bugün daha yoUun
bir Rekilde de ortaya ç kmaya baRlad U n söyleyebiliriz.5
Burada ele al nacak ve geniR bir Rekilde tan t m yap lacak olan çal Rma, en az ndan bize göre- bu son tür içinde yer alan örneklerden birini teRkil etmektedir. Çal Rma, biri teorik öteki pratikle ilgili konular n ele al narak karR laRt r ld U iki ciltten oluRmaktad r. Birinci kitap iki yazar (Jacob Neusner, Tamara
Sonn);6 ikincisi ise, birinci ciltteki yazarlara kat lan J. Brockopp taraf ndan kaleme al nm Rt r.7 Birinci kitap teorik, ikincisi ise ad ndan da anlaR lacaU üzere
(yani, muhtemelen) uygulamaya yönelik bir çal Rmad r. Hem ikinci kitaba ulaRma imkan m z olmad U hem de birinci kitap Mslam hukukunun neliUinin ortaya
konulmas yla alakal olduUu için burada birinci cilt esas al nm Rt r. Söz konusu
kitapla ilgili bu tan t ma geçilmeden önce yazarlar hakk nda k sa bir bilgi verilerek baRlanacak, daha sonra Yahudilikle ilgili k s mlar k sa ifadelerle; Mslam’la
ilgili olanlar daha ayr nt l bir Rekilde olmak üzere zikredilerek kitab n içeriUi
tan t lacak ve yaz kitap hakk ndaki k sa bir deUerlendirmeyle sona erecektir.
> I
I6 2
1

5

Yuhanna ed-DimeRki (Jean Damascéne) için bkz. Bekir Karl Ua, -slam Dü+üncesinin Bat
Dü+üncesi’ne Etkileri, Litera Yay nc l k, Mstanbul 2004, s. 96-101.
2
Edward Said, Oryantalizm, çev. Nezih Uzel, P nar Yay nlar , Mstanbul 1982, s. 15-18; Asaf
Hüseyin, Robert Olson, Cemil KureRi, Oryantalistler ve -slamiyatç lar, Oryantalist -deolojisinin
Ele+tirisi, çev. Bedirhan Muhip, Mnsan Yay nlar , Mstanbul 1989, s. 17 vd; Ahmet DavutoUlu,
“Bat daki Mslam Çal Rmalar Üzerine”, Oryantalizmi Yeniden Okumak, Bat ’da -slâm Çal +malar Sempozyumu, Diyanet MRleri BaRkanl U Yay nlar , Ankara 2003, s. 27.
3
Said, oryantalisti “DoUu hakk nda ders veren, yaz yazan ve araRt rma yapan kiRi” tan mlar.
A.g.e., s. 15.
4
Bu yaklaR m n mevcut örneklerinden biri olarak bkz. Patricia Crone & Michael Cook, Hagarism, The Making of the Islamic World, Cambridge University Press, Cambridge, London,
New York, Melbourne 1977.
5
Bat n n Mslam’a bak R n n geçirdiUi geliRimi ortaya koyan bir çal Rma için bkz. Norman
Daniel, Islam and The West, The Making of An Image, One World, Oxford 1993.
6
Jacob Neusner-Tamara Sonn, Comparing Religions through Law: Judaism and Islam,
Routledge, 1999.
7
Jacob Neusner-Tamara Sonn, J. Brockopp, Judaism and Islam in Practice, Routledge, 2000.
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Yahudi kökenli Amerikal bir bilim adam ve tarihçi olan Neusner,
1932’de Hartford, Connecticut’da doUdu. Amerika Yahudi Teolojik Seminer’de
(Jewish Theological Seminary of America) rabbi olarak atand . Columbia Üniversitesi’nin çeRitli fakültelerinde, Visconsin Üniversitesinde (Milwauken),
Dartmouth Kolejinde; Brown Üniversitesi’nde ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Dini AraRt rmalar bölümünde çal Ran Neusner bugün Bard Kolejinde
din ve teoloji Profesörüdür.8 Mçlerinde dinler tarihi bak R aç s n , modern ilmi
sonuçlar kulland U tarihsel eserler ve Kitab- mukaddes eleRtirisinin bir yönünü
oluRturan form eleRtirisini kulland U Yahudi kutsal metniyle ilgili çal Rmalar
olmak üzere çok say da telif eseri olan Neusner,9 bugün Amerika’da Yahudilikle ilgili her konuda uzman kabul edilen ve say s yüzlerle ifade edilen çal Rmalar n sahibi, velut bir yazard r.10 Telif hayat n n yan s ra, bir çok organizasyonda
aktif olarak görev alan Neusner, 1968-70 y llar aras nda American Academy of
Religion’un baRkanl U n yapm Rt r. Say s yüzlerle ifade edilen çal Rmalar na
örnek olmak üzere Runlar zikredilebilir:
History of the Jews in Babylonia (1965-70); History and Torah (1965);
Judaism in a Secular Age (1970); The Way of Torah (1970); Invitation to Midrash,
The Workings of Rabbinic Bible Interpretation, Scholar Press, Atlanta, Georgia
1998; Judaism and Its Social Metaphors, Israil in the History of Jewish Thought,
Cambridge University Press, Cambridge 1989; Judaism as Philofsophy, The
Method and Message of Mishnah, The Hopkins Univesity Press, Baltimore and
London 1991; Realms of Judaism, Scripture and Midrash in Judaism I-III, ed.
Johannan Maier, Peter Lang, Franfurt am Main 1995; Comparing Religions

through Law: Judaism and Islam (Tamara Sonn’la birlikte),
Routledge, London 1999; Judaism and Islam in Practice (Tamara
Sonn ve J. Brockopp’la birlikte), Routledge, London 2000; The
Reader’s Guide to the Talmud, Brill, Leiden-Boston-Koln 2001; Three Faiths,
One God, Formative Faith and Practice of Judaism, Christiainity, and
Islam (Bruce Chilton ve William Graham’la birlikte), Brill Academic
Publishers, Inc., Boston-Leiden 2002.
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Toronto Üniversitesinden alm Rt r. Doktora çal Rmas n , Chicago Üniversitesi
Yak n DoUu Dilleri ve Medeniyetleri (Near Eastern Languages and
Civilizations) bölümünde yapm Rt r. Uzmanl k alanlar Mslam entellektüel tarihi
ve modern dünyada Mslam olan Tamara ayn zamanda Radwan Masmoudi taraf ndan (1999) kurulan ve maksad Mslam dünyas nda demokrasinin yerleRmesini
teRvik etmek olan The Center for the Study of Islam & Democracy

(CSID) adl merkezin (9/1999-4/2003) iki defa baRkanl U n da yapm Rt r11. ARaU da zikredilecek olan alan yla alakal ciddi çal Rmalar n n
yan s ra Sonn, Avrupa’da, OrtadoUu’da, Afrika’da ve Asya’da çal Rma
konusuyla alakal konferanslar da vermiRtir.
Between Qur’an and Crown: The Challenge of Politcal Legitimacy
in the Arap World, Westwiev, 1990; Interpreting Islam: Bandali Jawzi’s
Islamic Entellectuel History, Oxford University Press, Oxford 1996;
Islam and the Question of Minorities, Scholars Press, 1996; Comparing
Religions through Law: Judaism and Islam (J. Neusner’ birlikte),
Routledge, London 1999; Judaism and Islam in Practice (J. Neusner
ve J. Brockopp’la birlikte), Routledge, London 2000. “Fazlur Rahman’s Islamic Methodology”, Muslim World 81, July-October 1991,
212-230. Söz konusu kitaplar n n yan s ra, “Fazlur Rahman, (19191988)”; “Tawhid”, Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World,
Oxford University Press, New York-Oxford 1995, III, 408; IV, 190-98.
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Kitap önsöz, sekiz bölüm ve son sözden olu+maktad r. Yedinci ve ayn zamanda son söz olan sekizinci bölüm d + nda bütün bölümler dört alt bölümden
meydana gelmektedir. Birinci bölümde, çal +mayla ilgili teorik meseleler dört alt
ba+l k alt nda ele al n rken diWerlerinde ise genel olarak bu alt bölümlerin ilkinde,
kar+ la+t rma yap lacak olan konular, ikincisinde ve üçüncüsünde Yahudilik ya da
-slam’ n ilgili konuya bak +lar , dördüncü alt ba+l kta ise, kar+ la+t rmaya yer verilir.
Önsöze, niçin hukuk vas tas yla iki dinin karR laRt r lmak istendiUi aç klanarak baRlan r: Çünkü hukuk, soyut inanç esaslar n n somutlaRm R Reklidir. Yaln zca bireyde deUil de, ortak bilinçte var olmay isteyen din, “yap”malar n ve
“yapma”lar n , hukuk vas tas yla ifade eder. Ayr ca semitik dinlerin tarihi, tek
tanr c l U n temel karakterinin kutsal metinlerden hareketle, teolojiyi ve ahlak
yasalaRt rmak olduUunu bir çok delilini ortaya koymaktad r. Bütün toplumu,
11

Bu merkezde Mslam dünyas n n tan nm R entelektüelleri Taha Cabir Alvani, Fethi Osman,
Seyyid Ahmed Ekber, Ali Mazrui vs. yan s ra Abdulaziz Sachedina gibi muhtediler ve John
L. Esposito gibi Mslamologlar (baRkan yard mc s olarak) da fiili olarak görev alm Rlard r. Söz
konusu merkezin misyonu ve faaliyet alanlar , Mslam ve demokrasi ve bugünkü Müslüman
dünyay alg lay Rlar için bkz. www.islam-democracy.org.
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Tanr ’ya hizmet eden bir grup olarak gören bu yaklaR mda, Tanr ’n n insanlardan istediUi Reyler, davran Rlar düzenleyen birer yasa Reklini alm Rt r.
KarR laRt rma konusunu gerekçelendiren yazarlar; niçin Yahudilik ve Mslam’ n karR laRt rmak için seçildiUinin sebebini aç klarlar. Yahudilik ve Mslam, iki
yasa dinidir. Bu iki yasa dininin nerelerde birleRtikleri ve nerelerde ayr ld klar n göstermek maksad yla karR laRt rma yapt klar n ifade ederler. GeniR olarak
düRünüldüUünde birbirleriyle bir çok konuda ayr lan iki din, dünyan n diUer
dinleriyle karR laRt r ld klar nda Tanr hakk ndaki kanaatleri ve toplum anlay Rlar bak m ndan birbirlerine diUerlerinden çok yak n dururlar. Bu çal Rma bir
karR laRt rmal dinler tarihi çal Rmas d r. Bu tür çal Rman n amac , karR laRt rmaya konu edinen dinlerin, ortak ve farkl yönlerini belli merkez konular baUlam nda göstermektir. Bu çal Rmada da örnekleneceUi Rekilde, dinlerin ortak noktalar n n olmas , nihai anlamda o dinlerin ayn olduklar anlam na gelmemektedir. Ortak olan noktalar da bile söz konusu ortak noktay kendilerine has bir
dille ve kendi sistemleri içinde iRgal ettiUi yere göre ifade ederler.
Yazarlar, bu iki dini bir çok ortak noktas olduUu halde bunlar bir kenara
b rakt klar n ve farkl l klar üzerinde daha çok durduklar n söyler. Çünkü onlara göre, bu dinleri neyse o yapan bu farkl l klard r. Mesela, Yahudilikte Mabet
ibadetleri ve kurban, yaln zca bu dine hast r ve bunun karR l U Mslam’da yoktur.
Mslam’da cihat önemli bir yer tutmas na ve ona has bir hukuk oluRmas na raUmen bunun Yahudilikte muadili yoktur. Keza, Mslam kölelik anlay R ve onunla
ilgili hukuk, Yahudilikte var olsa da çok aU rl kl bir yer iRgal etmeyen konulard r.
Çal Rman n karR laRt rmal din çal Rmas baUlam nda yap l yor olmas n n
en aç k göstergesini, yazarlar n “betimlediUimiz ve karR laRt rd U m z dinlerin
onuruna ve bütünlüUüne sayg yla yaklaRt k. Hiçbir noktada, her iki dinin inanc na sald rmad k ve asla böyle davranmad U m za inan yoruz. Ayr ca, her bir dinin
ele ald U m z yönlerini, diUerininkiyle tam olarak eRit bir Rekilde incelediUimizi
de söyleyebiliriz (s. x)” ifadelerinde görmek mümkündür.
Her bir dine eRit seviyede durarak karR laRt rma yap lm R olsa da, bizatihi karR laRt rman n kendi içinde taR d U sorunlar vard r. KarR laRt rma yap lacak konuda,
öncelik verilen dinin, diUerine karR bir üstünlük, bir hakimiyet vereceUi; bu yüzden
de, onun çizdiUi çerçeve içinde diUerinin deUerlendirilmesi bir problem olarak ortaya ç kmaktad r. Yazarlar bunun bilincinde olduklar n ve her bir dinin tam bir eRitlik
içinde ele al nabilmesi için, her konuda belli bir dine öncelik vermekten kaç nd klar n bunun yerine, karR laRt r lmas yap lacak olan terimleri ve meseleleri tan mlayana öncelik verdiklerini, bunu da münavebeli olarak yapt klar n ifade ederler. Bu
uygulaman n bir sonucu olarak, baz konularda Yahudilik önceliUi al rken, diUer bir
konuda Mslam öncelik kazanmaktad r. Ancak yine de bunun, mutlak anlamda eRit
bir incelemeyi tevlit ettiUini de, iddia etmemektedirler (s. x-xi).
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KarR laRt rma çal Rmas n n bir diUer problemi ise, hangi Yahudilik ve Mslam’ n karR laRt r lacaU meselesidir. Çünkü yak ndan bir inceleme, d Rar dan
yekpare gibi görünen her iki din içinde de, birbirinden çok farkl din anlay R ve
uygulamalar n n var olduUunu ortaya koymaktad r. Bu problemi çözmek için,
her türden din anlay R n n kendisini meRrulaRt rmak maksad yla referansta bulunduUu klasik metinler seçilmiRtir. Bunlar, Yahudilik için yaz l ve Rifahi Tevrat; Mslam için ise, Kur’an ve Sünnet’tir (s. xi).
Yazarlar, her ne kadar kaleme ald klar bu metnin, yaln zca karR laRt rmal bir din çal Rmas olduUunu söyleseler de asl nda meselenin yaln zca burada
kalmas ndan da çok fazla memnun olmayacaklar n ve bu metinden, Yahudiler
ile Müslümanlar n karR l kl olarak birlerini anlama hususunda bir zemin oluRturmas n da beklediklerini de z mnen de olsa ifade etmektedirler (s.xi-xii).
“Özellikle Yahudilik ve Mslam’ n KarR laRt rmas ” baRl kl birinci bölümün,
birinci alt bölümü, “Niçin Dinlerin KarR laRt r lmas ve Niçin Onlar n Hukuklar n KarR laRt rma” ad n taR r. Buraya müellifler, Max Müller’in “Yaln zca bir
dini bilen, hiçbir dini bilmez” ifadesiyle baRlarlar. Bir dini anlamak maksad yla,
onun diUer dinlerle olan benzerliklerini ve farkl l klar n görmek için karR laRt rma yapmak hususunda herkes uzlaR halindedir. KarR laRt rma, iki dini bir
bütün ve daha tam bir Rekilde anlamay gerektirir. KarR laRt rma, karR laRt rma
yap lan dinler ve diUer bütün dinler hakk nda bir bak R aç s elde etmek için
yap lmaktad r. Ayr ca iki dini yan yana koymak, onlar n birbirleriye benzeRtikleri ve ayr ld klar yönleri daha iyi görmeyi de saUlar (s. 3). Mkinci alt baRl k “Monoteist Dinler: Yahudilik, H ristiyanl k ve Mslam” ad n taR r. Burada giriRte
k smen deUinilen, niçin Yahudilik ve H ristiyanl k ya da H ristiyanl k ve Mslam
deUil de, Yahudilik ve Mslam’ n karR laRt rma için seçilmiR olduUu gerekçelendirilmeye çal R l r. Yazarlara göre bu tercihin sebebi, Yahudi ve Mslam hukukunun, kamusal siyasetin RekillenmiR hali olduklar na dair kanaatleridir. Her iki
din de gündelik hayat n dini olarak düzenlenmesini ve Tanr ’n n iradesine uygun dindar bir halk ve devletin kurulmas n istemektedir. Her ikisi de, inanc
kadar davran R normlar n , müminler taraf ndan Tanr n n temsilcilerinin yorumlad U ve uygulad U Tanr ’n n yasas ile yönetilen bir devletin teRekkülünü vurgularlar (s. 5). Oysa H ristiyanl k, ilk üç yüzy l boyunca kilise d R nda yasa hakk nda ciddi olarak düRünmemiRtir. Yahudilik ve Mslam’ n asla kabul etmeyeceUi
bir Rekilde, kilise ve devlet aras ndaki ayr l U kabul etmiRtir. Bu yüzden, Yahudi
Halaka’s ve Mslam eriat’ n n H ristiyanl kta muadili yoktur. Her Reyden önce
Hz. Musa ve Hz. Muhammed’in yönetmiR olmalar , Hz. Msa’n n ise böyle bir
fonksiyon icra etmemesi, karR laRt rma hususunda H ristiyanl U n deUil de söz
konusu iki dinin seçilmesi için yeterlidir (s. 5).
Üçüncü alt baRl k “Hangi Yahudilik, Hangi Mslam ve Niçin” ad n taR r.
Burada da k smen giriRte deUinilen üç soruya daha geniR bir baUlamda cevap
aran r: Yak ndan bir incelemenin yekpare olmad U n ortaya koyduUu bu dinlerdeki hangi yorum karR laRt rma için esas al nacakt r? Bu tespit edildiUinde
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hangi konu karR laRt rma için esas al nacakt r ve konular tespit edilse bile, bunlar da kendi içinde vurgular ve dinler içinde iRgal ettikleri yerler bak m ndan
farkl l klar gösterirler. Bunun üstesinden nas l gelinir? (s. 8) Yukar da da ifade
edildiUi gibi, her türlü yorumun kendisine referans ald U klasik dönem metinlerinin esas al nmas , söz konusu problemlerden kurtulman n bir yolu olarak kabul edilir. Bunlar Yahudilik için yaz l ve Rifahi Tevrat; Mslam için ise, Kur’an ve
Hadis’tir. Çünkü hem Yahudiler hem de Müslümanlar n geneli, zikredilen iki
kaynaU n otoritesi hususunda genel bir uzlaR ya sahiptirler. Müslümanlar aç s ndan, Kur’an ve (Oiiler’de farkl bir kanaldan gelmiR olsa da) Sünnet hukuki
yorumun nihai kaynaU n oluRturmaktad rlar (s. 9). Yine Mslam’ n karR laRt rma
için kabul edilen yorumu, Sünni yorumdur. Sünni yorumun da, ilk üç mezhebi
esas al nm Rt r: Hanefi, Maliki ve Oafii. Buradan da anlaR lacaU gibi, müellifler
Yahudilikte de benzer gerekçelerle yapt klar tercihler sonunda ortaya konulan
veriler, Kur’an, Sünnet ve bunlar n Sünni -Hanefi, Maliki ve Oafi- yorumlar
baUlam nda karR laRt r lacak; bu karR laRt rma da teorik olarak yap lacakt r (s.
10).
Birinci bölümün üçüncü alt baRl U , “Kategori TeRekkülleri: KarR laRt r lamazlar KarR laRt rma” ad n taR r. Dinler kendilerini, eRsiz olduklar n ortaya
koyacak bir Rekilde ifade ederler. Bu da onlar herhangi bir din ile karR laRt rmaya engel olur. Her din kendisini ifade etmek için farkl yollar seçer. Baz lar
kendilerini, felsefi-teolojik terimlerle, baz lar hukuk, baz lar ise entelektüel
tarz ; baz lar dans , baz lar dramay , baz lar da Rark veya hikayeyi, sessizliUi,
meditasyonu seçer. Bu yüzden baz dinler taraf ndan dini eylemin eleRtirel bir
tarz olarak kabul edilen; baRkalar taraf ndan ise, bütünüyle görmezden gelinen
tek bir beReri iRaret tarz yoktur (s. 10). Bu da karR laRt rmaya esas al nacak olan
“kategori teRekkülü” meselesine götürmektedir. Yazarlar, “kategori teRekkülün”den, dini bir sistem taraf ndan anlaml dini bir ifadenin hususi bir türüne ait
eylemler s n f n tesis etmeyi kastederler. Kategori teRekkülü, hangi tür verinin
tutarl tek bir ünitede bulunduUunu, hangi tür bilgininin de böyle olmad U n ,
hangisinin birleRerek bütünü devam ettirdiUini ve hangisinin nadir ve anlaR lmaz
olduUunu anlat r (s. 12). Burada, her din, gerçekliUi kendine has kategorilere
baRvurarak inRa ettiUi ve bu yüzden de onlar n yaln zca bilgiyi bu Rekilde organize eden bir sistem içinde anlaR l r hale gelmesi problemi ortaya ç kmaktad r. Bir
dinin anlat lar , kaç n lmaz olarak baRka bir din taraf ndan tespit ve organize
edilen veri parçalar n n önemli bir k sm n n kategorik olarak uygun olmad U
sonucunu doUuracakt r. Genelde din karR laRt rmas çal Rmalar nda yaRanan bu
probleme yönelik çözümün, Yahudilik ve Mslam karR laRt rmas nda elde mevcut
olan verilerden ortaya ç kt U n söylerler. Yasama için kullan lan kaynak türleri,
hukukun teRekkülünü yöneten entelektüel kurallar ve hukukun kurumsal yap s
ve burada faaliyet gösteren kiRiler gibi konularda, iki dini sistem çok fazla benzerlik göstermektedir. Farkl l klar, yap ya da sistemde deUil detaylardad r. Fiili
yasamada, Yahudilik ve Mslam, ayn konular ele alma ve verileri birbirleriyle
karR laRt r labilir bir tarzda organize etme hususunda birleRir, geri kalan konu-
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larda ise ayr l rlar (s. 12). Mki din aras nda yap lacak bir karR laRt rman n mümkün olabileceUini teyit maksad yla baRka gerekçeler de ileri sürerler ve karR laRt rmalar yap lacak olan verileri gruba ay r rlar.
1. PaylaR lan yap lar: Her ikisi de vahyi -hem yaz l hem Rifahi olmak üzere- nihai kaynak olarak kabul ederler. Bu kaynaklardan hükümler ç karmak için
entelektüel metotlar kullan rlar. Sosyo-politik kurumlar olarak mahkemeler
kurmuRlar ve hukukun toplumda oynad U önemli rolden dolay , hukukla uUraRacak insanlar için, ciddi standartlar getirmiRlerdir.
2. PaylaR lan kategoriler:
a.

Ayn konu hakk nda ayn Reyleri söyledikleri alanlar.

a1. Tanr ile insan aras ndaki iliRkiler.
a2. Mnsanlar aras ndaki iliRkiler.
b. Ayn konu hakk nda farkl Reyler söyledikleri alanlar. Kutsall k, kutsal
yerler, kölelik hukuku vs.
Bu konulara, her din kendi sistemine uygun olarak, ya hiç yer vermez ya
da diUerinin verdiUi yerde k yaslanmayacak bir yer verir (s. 14-15-16).
3. Her bir dinin kendisine has olan ve diUeriyle aralar nda ortak noktalar n bulunmad U konular. Mslam’da cihad n Yahudilikte karR l U olmad U gibi,
Yahudilikte Kudüs’ün iRgal ettiUi yerin muadili de Mslam’da yoktur (s. 15).
Mkinci bölüm, “YahudiliUin ve Mslam’ n Otorite Olarak Kabul EdilmiR Hukuki Kaynaklar ”d r. Yahudilik ve Mslam geleneksel dinlerdir. Yani onlar, vahyin
peygamberler vas tas yla geldiUini ve bu vahiy edilmiR hakikatin daha sonra
nesilden nesile aktar ld U n kabul ederler. Her ikisi de, Tanr ’n n vahyinin tarihin belli bir an nda hususu, sözsel ifadeye dönüRtüUünü kabul ederler. Tanr ,
bununla yaln zca kendisini deUil fakat, insanlardan ne istediUini de bildirir. Bunun bir sonucu olarak da, Yahudi ve Mslam geleneUi, Tanr ’n n sözlerinin ve
cümlelerinin, peygamberler taraf ndan bize nakledilmesi için hususi bir dilde
ifade edildiUini kabul ederler (s. 18). MRte bu sözler Yahudilikte Sina DaU nda
Hz. Musa’ya verilen vahiy, yaz l (Tevrat) ve Rifahi (MiRna, Gemara, Talmud)
olarak daha sonraki insanlara nakledilen iki metinde toplanm Rt r. Bunlar n
karR l U Mslam’da Kur’an ve Sünnettir. Her iki dini cemaatte bu kaynaklara müracaat ederek, yukar da ifade edilen, iliRkileri düzenleyecek yasalar inRa etmeye
çal R rlar. Bu giriR k sm ndan sonra “Yaz l ve Oifahi Tevrat: Kutsal Metin,
MiRna ve Talmud” baRl U alt nda, Yahudilikteki bu iki kaynaU n yeri ve kullan m hakk ndaki bilgi verilir (s. 21-39).
Yahudilikte hukuk kaynaklar n n “Mslami KarR l klar ” baRl U alt nda,
“Kutsal Kitap: Kuran ve Gelenek: Sünnet” adl bölümlerde Müslümanlar n
Kur’an ve Sünnete bak Rlar geniR bir Rekilde ele al n r. Bu önce, Kur’an’ n kendisini takdimi baUlam nda, vahiy olarak indirildiUi, Arapça olduUu, önceki me-
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tinlerin hükmünü ortadan kald rd U , onlar n yanl Rlar n düzeltmesi gibi özellikleri zikredilerek yap l r. Haf zlar taraf ndan ezberlenmesi, Rifahi olarak nakli,
peygamberin vefat ndan sonraki üç y l içinde yaz lmas ndan söz edilir. Sonra
onun edebi özelliklerinden, k ssalara kronolojik olarak yer vermemesi gibi Reylerden söz edilir. Müslümanlar için evrensel ve bütün zamanlar-mekanlar için
yeterli kabul edilen Kur’an, insanlar n karR laRt U her mesele hakk ndaki detayl
çözümleri deUil, ancak genel kurallar içerir. Kur’an’daki hüküm farkl l klar n n
anlaR lmas için, tarihsel baUlam n, yani esbâb- nüzûlün göz önünde tutulmas
gerekmektedir. Çünkü, Kur’an ayetlerinin anlaR lmas nda tarihsel baUlam anahtar bir rol oynar. Kur’an’da ele al nan hukuki meseleler iki genel kategoride
toplanmaktad r. Mnsanlar n Tanr ’ya karR sorumluluUu ile ilgili olanlar (ibadât).
Mnsanlararas iliRkilerle ilgili olanlar (muamelât) (s. 49).
“Gelenek=Sünnet” baRl U alt nda Mslam hukukunun ikinci temel kaynaU
olan Sünnet ele al n r. Kur’an’ n yasamaya mesnet teRkil eden ayetlerinin, tarihsel baUlam n n hükmün tespitinde önemli olmas , Rifahi vahyin niçin Mslami yasaman n temel bir kaynaU oluRunun bir gerekçesi olduUu ifade edilir. Kur’an
sonsuz say daki olaylar içermek yerine, genel bir dünya görüRü takdim eder.
Yasama içerikli metinler de, tikel olaylar kapsamaz. Bu yüzden Kur’an Peygamberi, vahyin aç klay c s olarak sunar (Nahl 16/45). O, ayni zamanda bir
davran R n en iyi Rekilde nas l yap lacaU n gösteren bir örnektir (Ahzâb 33/21).
Hatta onun davran Rlar , bir yükümlülük empoze edecek bir niteliktedir. Bütün
bu özellikler, Müslümanlar n Hz. Peygamberin sözlerini ve davran Rlar n toplamalar na yol açm Rt r. Peygamberin doUrudan rahle-i tedrisinden geçen sahabenin sözleri de bu baUlamda derlenmiRtir. Yazara göre, Mslam hukuku hadis
külliyat n n derlenmeye baRlamas yla birlikte ortaya ç km Rt r (s. 51). Hadislerin
derlenmesi ve tasnif edilmesi hakk nda k saca bilgi verdikten sonra, hadislerin
sahihinin sakiminden ayr lmas ve kodifiye edilme gerekçesi olarak, fukaha
taraf ndan hukukun tesis edilmesinde hukuki modelin bir kaynak oluRturmas n n düRünüldüUü zikredilir. Bu yüzden hadisler, fukaha’n n konular n bulabilecekleri tarzda tasnif edilmiRlerdir. Mslam hukukunun ikinci temel kaynaU olarak
kabul edilen hadis, Mslam hukuk mezheplerinin kurulmas yla birlikte, hukuka
kaynak oluR statüsü meselesi, bir tart Rma konusu haline gelmiRtir. Ancak nihai
olarak, vahiy statüsünü yükseltilmiR ve ortaya koyduUu örnekler, teorik olarak
baUlay c kabul edilmiRtir. Bu, hadisin hukukun isteUe baUl bir kaynaU olmaktan ziyade, zorunlu bir kaynaU olduUunu ifade eder (s. 54).
Yazar Mslam hukukunun temel kaynaklar olan Kur’an ve Hadisten sonra,
“F k h” baRl U alt nda, Reriat (“genel olarak Mslam Hukuku’nu ifade etmek için
kullan lan bir terim olan kelime, tikel hukuk kodlar ndan daha ziyade, beReri
davran Rlara yön veren ideal hukuku, yani Tanr ’n n iradesine, gönderme yapar”), f k h (“insanlar n birbirleriyle olan iliRkileri hakk ndaki Reriat bilgisi”
anlam nda kullan l r) ve f k h usulü tan mlar n yapar, f k h ile ilim; fukaha ve
uleman n ilgilendikleri konular bak m ndan farkl olduklar na iRaret eder. Mlk
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f k h kitaplar ndan, f k h kelimesinin itikadi konular içeren metinlere de isim
olarak kullan ld U n göstermek maksad yla, Ebu Hanife’nin el-F khu’l-Ekber’i
örnek olarak verir. Hanefi f kh n n ilk müstakil kitaplar n zikreder.
Mlk hukuk çal Rmalar n n üç temel kaynaktan hareketle hükümler ç kard klar n ifade eder: Kur’an, hadis, rey, k yas. K yas n, nas l yap ld U n nebiz örneUiyle anlat r. -çtihad , ister rey, isterse k yas yoluyla olsun, baU ms z ak l yürütme olarak tarif eder ve onun Mslam Hukuku’nun temel bir kaynaU olduUunu
zikreder. Hadislerin bir toplumda davran R kal plar haline gelmiR olmas ,
icman n bir kaynak olarak kullan lmas n doUurmuRtur. Bu yüzden ilk dönem
Mslam hukuku baUlam nda icma, uygun oluRu üzerinde konsensüs olan Reye
gönderme yapmaktayd : “Medine icma” gibi. Mcma Mslam hukukunun bir kaynaU olmay sürdürmüR olmas yan nda Oafi, onu bütün Mslam ümmetinin uzlaR s
olarak kabul eder. Bu yüzden, icma’y k yasa tercih eder.
Yazar hadis literatürünün derlenme ve tasnif edilme hareketinin Oafi’nin
ölümünden sonra baRlad U n ifade eder (s. 57). Hayat n her an n n kaplayan
(beRerin her türlü davran R n farz, sünnet, mübah, müstehap vs. gibi) Mslam
hukukunda ortaya ç kan dört ana mezhep aras ndaki tart Rma konusu, Kur’an’ n
hangi ayetinin ve hadisin hukuki modeller/örnekler saUlad klar hususunda olmuRtur. Ancak bütün bu hukuk mezhepler hukukun Ru özellikleri hakk nda
uzlaR halindedirler:
1. Tanr ’n n iradesinin ne olduUunu ay rt etme sorumluluUu insanlar n olsa da, Yasa nihai anlamda Tanr ’dan gelmektedir.
2. KaynaU , hukuki tarihsel bir baUlam olmas na ve bu yüzden de, tarihsel
olarak belirlenmiR olmas na raUmen hukuk, zaman ve mekana baUl olarak ortaya ç kan deUiRikliklere karR l k gelebilecek kadar elastiki olmal d r.
3. Mslam Hukuku insanlar n her türlü davran Rlar n kapsayacak bir özelliUe sahiptir (s. 57). Yazar ayr ca, davran R kategorilerinin farz- ayn ve farzkifâye diye iki gruba ayr lmas n n Oafi taraf ndan geliRtirildiUini ifade eder (s.
59).
Ancak bu davran Rlar n bir k sm n n bu dünyada bir karR l U bulunsa da,
diUer k s mlar n n karR l U öte dünyadad r. Bu özelliklerinden dolay söz konusu
davran Rlar, hukukun uyguland U mahkemelerin alan içine girmezler.
Üçüncü bölüm, “Hukukun Entelektüel Kaynaklar ”d r. Birinci alt baRl k
“Hukuk otoriteleri nas l ak l yürütürler” baRl U n taR r. Yahudi ve Mslam Hukuku, yaln zca insanlara neyi yapmalar ve neyi yapmamalar gerektiUi ile deUil
ayn zamanda, deUiRen dünyada “adalet ve hakikatin sürekliliUi Prensibinin var
olduUunu ortaya koymak maksad yla, insanlar n yeni ve benzeri olmayan Reyler
hususunda yol göstermek için akl n kurallar na ve düRüncü tarzlar na müracaat
ederler. Bu durumda ak l yürütme bir esast r. Hukukçu yeni karR laR lan duruma karR l k gelen Reyi ak l yürütme yoluyla ortaya koymaya çal R r. Yazar, Mslam
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hukukunun entelektüel kaynaklar n “Mslam: UzlaR (icma), ak l yürütme, istisnalar” adl ikinci alt baRl kta ele al r. Bunlar n birincisi, UzlaR (-cma)d r. Yukar da ikinci bölümde de ifade edildiUi gibi icma ile belli bir bölgedeki uleman n
belli bir konu hakk ndaki uzlaRmas , kastedilmektedir. Hatta bu icma, örfle
özdeRleRtirilir. Ancak hukuk teorisinin geliRimiyle birlikte, yerel bir uygulama
Reklindeki icma, Mslam Hukukunun fiili bir kaynaU olmaktan ç kart larak onun
resmi entelektüel bir kaynaU na dönüRtürüldü. Böylece de, hukuki kararlar n
kendisiyle ulaR ld U bir süreç haline geldi (s. 62). Ancak icma’n n bir kaynak
oluRu, Oafi’nin onu, bütün bir ümmetin icma olarak anlay R yla bir anlamda
sorgulan r hale gelmiRtir. Çünkü onu bütün bir ümmetin icma olarak kabul
etmek, imkans z olduUunu söylemekle ayn anlama gelmektedir. Bu yüzden
ulema, böyle bir icma’n n Mslam’ n beR Rart d R nda mümkün olmad U na inanm Rt r. Oafi, sonraki nesillerin vahyin kaynaU ndan çok uzak olduklar n vurgulayarak, ilk neslin ortaya koyduUu icmay ortadan kald racak yeni bir icma’n n
ortaya konulamayacaU n ifade etmiRtir. Oafi taraf ndan icma’n n s n rlar n n bu
Rekilde daralt lmas n n hem siyasi hem de hukuki sonuçlar olmuRtur. Yazar,
siyasi sonuçlar ndan biri olarak hülefây- râRidin’in yerini hanedanl klar n almas
olarak zikreder. Bu alt baRl U , Oafinin etkisinin bir sonucu olarak, Mslam hukukunun Mslam toplumumun belkemiUi olarak kabul edildiUi yorumuyla sona erer.
Mkinci alt baRl k “Ak l Yürütme (-çtihat)”t r. Oafi’nin icma’ya karR tavr n n
Kur’an ve Sünnet’e dayanma hedefi ile tutarl olduUunu; ancak onun da ak l
yürütmenin bir tak m Rartlar muvacehesinde zorunlu olduUunu kabul ettiUini
ifade eder. Bu baU ms z ak l yürütme; içtihatt r. Mçtihat, cihat kelimesiyle ayn
kökten gelmektedir. Oeriat’ uygulamaya hasredilmiR güçlü bir çabad r. Hatta
Oafi, eUer Mslam hukuku beRer hayat n n her an n kapsamak istiyorsa, içtihat’ n
vazgeçilmez olduUunu söylemektedir (s. 64). Mçtihad n alt baRl klar rey ve k yas
ile ak l yürütmedir. Rey, yetkin bir kimsenin ya da bir kâd ’n n Rahsi kanaati
olarak kabul edilir. Zaten ilk dönem uygulamalar nda da, içtihat bundan baRka
bir Rey deUildi. Bu tür uygulama örnekleri, hülefây- râRidinden ç kart l r. Hz.
Ömer’in zekattan pay alacaklar içinde Kur’an’da zikredilen “kalpleri Mslam’a
s nd r lacak olanlar”12 grubunun, Mslam’ n zay f olduUu dönemler için geçerli
olduUunu; Mslam’ n art k güçlendiUi ve bu yüzden onlara zekat vermeye gerek
yoktur, Reklindeki hükmü bunun bir örneUi olarak kabul edilir.
Mslam hukukunun temel prensiplerine (Kur’an ve Sünnet) uygun hükümlerin ç kart labilmesi için hususi bir tak m kurallar geliRtirilmiRtir. Mçtihad n bu
Rekline k yas denmektedir. K yas, “iki durumun birbirine benzerliUine hüküm
vermenin ötesine ad m atmakt r” Reklinde tarif edilir ve k yas n yap l R anlat l r.
Oafi’ye göre, ister rey isterse k yas ile yap ls n içtihat, öznel bir hükümdür ve
Rartlara göre deUiRir. Oysa Kur’an, Sünnet ve icma deUiRmez (s. 67). Oafi, ak l
12

“Sadakalar, ancak fakirler, miskinler, zekat toplama görevlileri, kalpleri Mslamiyete s nd r lmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalm Rlar içindir....” Tevbe
9/60.
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yürütmenin kesin sonuçlara ulaRamayacaU n düRünür ve bunun bir çok örneUini
verir. Mçtihad n kesin sonuçlara ulaRamad U n , uleman n ayn konu hakk ndaki
farkl kanaatleriyle de gösterir. Daha sonra yazar, Oafi’nin bilgi hiyerarRisi hakk nda ele al r. Nass n tan m ve kullan m , muhkem-müteRabih tasnifleri ve
Taberî’nin bunlara bak R nakledilir. Yazar, nâsih-mensûh meselesi ele al narak,
bu anlay R n hüküm ç karma iRini daha da kar Rt rd U n söyler. Neshin mahiyeti
üzerinde tam bir uzlaR n n olmad U n ; sonraki ayetlerin önce ayetleri ve
Kur’an’ n önceki kutsal metinleri nesh ettiUi Reklinde yaklaR mlar n bulunduUunu zikrederek neshin f k hta kullan m ndan söz eder. Kur’an ve Hadis’in birbirlerini nesh edip edemeyeceUi meselesini ele alan yazar, zina ile ilgili ayetin yüz
deUnek vurmay (Mü’minûn 24/2) emretmesine raUmen, hadislerde geçen recm
cezas uygulanmas n , hadisin ayeti neshine bir örnek olarak zikreder. Ancak
Oafi, genel olarak neshi kabule etmesine raUmen, çerçevesini çizdiUi bilgi hiyerarRisinin bir parças olarak hadisin ayeti neshini kabul etmez. Ona göre ayeti
ayet; hadisi de hadis nesh edebilir. Ne ayet hadisi ne de hadis ayeti nesih edebilir (s. 73). Hadis Kur’an’daki hükümleri nesih edemese de, onda olmayan bir
tak m hükümler koyabilir. Ancak, buradaki esas, Hadis’in Kur’an’a ayk r hükümler koyamamas d r. Yazara göre nesih, Mslam hukukunun tarihsel oluRunun
bir yönüdür; diUer yönünü ise, ileride zikredilecek olan esbâb- nüzûldür. Yazar n nesihle ilgili bir diUer ifadesi de, nesih edilen ayet say s nda belli bir uzlaRman n olmamas d r (s. 74). Oafii, Kur’an ve sünnetteki meselelerde bir anlaRmazl U n olamayacaU ; Mslam hukukundaki tek anlaRmak alan n n k yasla belirlenen alanlar olacaU n kabul eder (s. 76).
“Mstisnalar: Mstihsan ve istislah” içtihad n üçünü alt baRl U n oluRturmaktad r. Yazar ilk olarak, Oafi’nin istihsan tan m n vererek onun istihsan , k yasla
s n rlad U n söyler. Ancak Hanefiler istihsan Malikiler gibi, “hukuki tercih”,
hukuki metinlerde yer alan aç k imalardan farkl bir hüküm verme olarak tan mlarlar. Bunu da, yasan n ruhuna baUl kalmak için yapmaktad rlar. Bu da,
Kur’an’ n bir ruhunun var olduUu kabulünü dayanmaktad r. Hz. Ömer’in k tl k
senesinde h rs zlarla ilgili hükmü uygulamamas bunun bir örneUi olarak zikredilir (s. 78).
Mslam hukukundaki hükümler inRa edilirken Ru esaslar göz önünü al nmaktad r:
1. Adalet (Hanefiler; Malikiler’de, toplumsal maslahat esast r)
2. Merhamet
3. Mslam’ n evrenselliUi ve
4. Mnsanlar n eRitliUi (s. 79).
Mslam hukuku, Mslam toplumunu birleRtirici bir unsur olarak iRlev görmektedir. Bu özelliUinin fark nda olarak, her yerde üstün bir konuma sahip olmuRtur.
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Bu bölüm, Oeriat’ n Tanr ’n n iradesi olan ideal yasay ifade ettiUi; f kh n,
Tanr ’n n bu iradesini anlamaya yönelik, zaman baU ml , yan labilir beReri çaba
olduUu ifade edilerek bitirilir.
Yahudi hukukunun entelektüel kaynaU , “Yahudi Muadiller: Yorum,
mant k, ak l yürütme, mant k” baRl U alt nda incelenir. Bunlar, MiRna ve
Talmud’da baUlam nda ele al narak örneklerle aç klan r. Üçüncü bölümün sonuç k sm nda ise, iki hukuk sisteminin birbirleriyle benzer ve farkl yönleri ortaya konulmaya çal R l r.
Dördüncü bölüm, “Hukukun MRlemesi: Kurumlar” baRl U n taR r (s. 103).
Bu baRl kla, klasik hukuk teorisinden klasik hukuk uygulama teorilerine
gelinmiR olmaktad r. Burada, her iki dinin de gerçekleRmesini istedikleri toplumda, Yahudi ve Mslami-dini hukuki sistemin nas l faaliyet gösterdiUi konusu
ele al n r. Bu da iki Rekilde yap l r: Birincisi, toplumu düzenleyen hukuk kurumsal düzenlemeleri nas l aç kl yor ve hukuk bu düzenlemeleri nas l güçlendiriyor?
Mkincisi ise, yasan n uygulanma görevini sistem kimlere vermektedir? Birinci
soru bu bölümde ikinci sorunun karR l U olan Reyler ise beRinci bölümde ele
al n p incelenmektedir.
Mlk alt baRl kta “Yahudi Hukuki Rivayetin’de Msrail mahkeme sistemi” ele
al n r. Bunlar, MiRna’da yer alan rivayetler baUlam nda incelenir.
Mkinci alt baRl k “Mslam hukuk rivayetinde Mslami mahkemeler” ad n taR r.
Bu da, dört alt baRl k halinde ele al n r:
1. MeRruiyet
BaRlang çta hukuk teorisinde, yorum yetkisi olanla uygulama yetkisi olan
aras nda herhangi bir ay r m yoktu. Harun ReRid zaman nda Ebu Yusuf, idarecinin görevinin yönetme olduUunu, ancak onun da herkes gibi yasaya tabi olduUunu ifade eder. Mslam devletinin ay rt edici özelliUi, vahiyden istinbat edilmiR
olan yasalar n hakim olduUu bir devlet oluRudur. Hukukun icra edilmesi, devletin varl U n n temel sebebidir. Çünkü bu hukukun hedefi, adil bir toplum yaratmakt r. Mslam hukukundaki dâr ay r m bile, Mslam hukukunun uyguland U yer
(dâru’l--slam) ve uygulanmad U yer (dâru’l-harb) ay r m ndan kaynaklan r. Bu
ikinci k s m, müslümanlar n savaR halinde olduklar bir devleti deUil,
müslümanlar n güvenliUi için uzlaRmaya raz olmayan, müslümanlar n müttefiki
olmayan, hukuk taraf ndan koruma alt na al nmad klar için teknik olarak, tehlikede olan bölge anlam na gelmektedir (s. 116-117).
Oam’ n merkez haline gelmesi, dini (Mekke) ve siyasi merkezlerin (Oam)
ayr lmas n baRlatm R ve kurumsallaRt rm Rt r. 661’den itibaren hanedan halifeliUinin geliRmesiyle devlet, art k toplum içindeki tart Rmalar bir çözüme kavuRturan bir kurum olma özelliUini yitirince, organize hukuk yap s ve yetkinin daU t lmas ihtiyac ortaya ç kt . Emeviler, kâd lar n hakim olduklar ilk mahkemele-
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ri kurdular. Kâd lar, örfü de esas alarak anlaRmazl klar çözmeye çal Rt lar. Abbasilerle birlikte, fukaha devlet sisteminin bir parças haline getirildi (s. 118).
Oafii’nin, Mslam hukukunun temellerini aç klamas ayn zamanda Mslam siyasi
yap s n n temelini de oluRturulmas na da yol açt . Bu yüzden fukaha, hem Mslam
toplumunun hem de Mslam devlet yap s n n mimar olarak kabul edilir.
2. Mahkemenin yarg hakk
Yetkilerini doUrudan siyasi liderden alan mahkemelerin yetki alan na, cezay gerektiren ve tam olarak Kur’an taraf ndan yasaklanm R olan davran Rlar
girer (s. 121). Bunlar aras nda, fiziki yaralama, yanl Rl kla öldürme, h rs zl k vs.
gibi fiiller yer almaktad r. Mslam hukuk sistemi, halk n yapmas gereken ve yapmamas gereken Reyleri bildiUi öh kabulüne dayan r (s. 122).
3. Kan t/Tan kl k
Sistem, kural olarak masumiyetin esas oluRu üzerine temellendirilmiRtir.
Suçun tespitinde tan kl k esast r.
4. Cezalar
Klasik Mslam hukukunda cezalar ikiye ayr l r: Had ve tazir. Bu cezalar aras nda, dövme, el ve ayaU n kesilmesi gibi bedeni cezalar, taRlama vs. ile öldürme
de yer al r. Hadler, özellikle Kur’an’da belirtilmiR olan cezalard r. Ancak, Mslam
hukukunda bu cezalar n en ufak bir Rüphede düRürülmesine yönelik güçlü bir
eUilim vard r. Cezaland rmalarda da görüleceUi gibi Mslam hukukunun hedefi
eRitlikçi, adil bir toplum meydana getirmek; bu yüzden doUru ile yanl R birbirinden ay rmakt r. Mslam hukuk mahkemeleri bu hedefi gerçekleRtirme de bir
vas ta hizmeti görmektedir (s.124).
BeRinci bölüm, “Yasan n MRleyiRi, Personel” baRl U n taR r. Bu bölümde,
mahkemelerde görev alan ve hukukun uygulay c lar olan Rah slar üzerinde durulur. Önce Mslam’da bu konuyla görevli kiRiler; hukuk bilimi adamlar (fukaha),
hakimler (kâd lar) ve müftiler baRl klar na ayr larak incelenir. Mslam hukuk sistemi geliRirken, hukuk ilmi için entelektüel eUitimin gerekliliUi bask n bir hale
gelmiRtir. Hukukçu olmak için gereken Reylerle ilgili detayl anlat lar ve bu konuda gereken tabiatüstü yol göstericilikten dolay , böyle bir görevi yerine getirebilecek olan çok az insan n bulunduUu anlam na gelmekteydi. Hukuki eUitim,
Kur’an bilgisini yani onun hem genel hem de hususi kurallar n , sahih hadis
derlemelerinin bilgisini, dindar seleflerin neyin yasal ve neyin yasal olmad U na
dair bilgisini içermekteydi. Oafi’nin zaman nda da, hukuk bilginleri statüsüne
kat lmak için, Kur’an, Sünnet, ilk dönem Müslüman toplumun konsensüsüne
dayan örnek uygulamalar bilmenin gerektiUi genel olarak kabul edilmekteydi.
Ancak yazar, Mslam eUitim sisteminin çöküRü, hukuk bilginlerinden istenen bu
tür özelliklere sahip insanlar n yetiRmesini sekteye uUratm R olduUunu söyler.
Kâd lar baRl U alt nda, onlar n bilmeleri gerekenler hakk nda bilgi verilir.
Bu da Maverdî’nin el-Ahkâmü’s-Sultaniyye’si baUlam nda yap l r. Bunlar, Al-
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lah’ n kitab n n bilgisi, Peygamberin sahih sünnetinin bilgisi, ilk nesil
müslümanlar n yorumlar n n bilgisi ve k yas metodunu bilmeyi içermektedir (s.
136). Kad lar, siyasi sistemden baU ms zd rlar ve bu baU ms zl k, Emeviler dönemine kadar geri gitmektedir. Müellif bu baU ms zl U n bir örneUi olarak,
Kurtuba’daki bir mahkeme sicilinden bir kad n n tayini ile ilgili bir metni zikreder (s. 1137-38).
Mahkeme personelinin ele al nd U bu beRinci bölümde, Yahudi mahkeme
personeli ve onlar n nitelikleri ve atanma kurallar ilgili bilgiler Babil ve Kudüs
Talmud’un hareketle ortaya konulur (s. 139-150).
Kitab n alt nc bölümü “Orans zl klar” baRl U n taR r. Bu baRl k alt nda,
her iki dinde de bulunan ancak; bu dinlerin onlara verdikleri yerin birbirinden
çok farkl olduUu konular ele al n r. Burada önce “Mabet Yasas ve Kurban”
konusuna yer verilir. Yahudilikte Mabet ve Mabette kurban kesmenin çok
önemli olduUu zikredilir. Ayn konu “Mslam’da Kurban” baRl U alt nda ele al n r.
Ve kurban n Mslam’ n beR temel esas aras nda yer verilecek kadar önemli olmad U , onun yaln zca hacla iliRkili bir anlam olduUu ve bu baUlamda klasik hukuk
kitaplar nda yer verildiUi ortaya konulur. Bu türden konular n ikincisi olarak
kölelik ele al n r. Mslam, Tanr kat nda bütün insanlar eRit olarak kabul eder.
Ancak Arap toplum ve ekonomik yap s n ortadan kald rmak anlam na gelecek
olan köleliUi toptan yasaklamak yerine, Kur’an insan onuru prensibini kabul
etmiR ve bu prensibe uygun olarak kölelere davranmay tavsiye etmiRtir (Beled
90/5-17). Ancak Kur’an köleliUi toptan yasaklamamas na raUmen, her vesile ile
mesela kefaret olarak, köle azat etmeyi tavsiye etmiR ve bunu, Kur’an taraf ndan tasavvur edilen toplumun gerçekleRmesi için bir araç olarak kullanm Rt r.
Ancak, bu tür köle azat etmeyi gerektiren bir davran R için, köle sat n al p onu
serbest b rakmay yasakt r (s.159). Köle hukuku, aile hukukunun bir parças
olarak görülür. Klasik Mslam hukukunda, kölelerin serbest kalma yollar , onlar
nas l davran lmas gerektiUi, inanç durumlar ve bunlar n yol açabileceUi hukuki
durumlar gibi konular ela alan çok detayl aç klamalara yer verilmiRtir.
“Yahudilik’te köle hukuku” baRl U alt nda Yahudilik’de köle’nin tan m ndan baRlanarak MiRna’daki verilerden hareketle, onunla ilgili hukuki bilgiler
ortaya konulmaya çal R l r. Konuyla alakal olarak zikredilen verilenlerden ortaya ç kan Rey, klasik Mslam hukukunda kölelerle ilgili uygulamalar n tuttuUu yerin, Yahudiliktekiyle k yaslanamayacak derecede geniR ve teferruatl olduUudur
(s. 166-168).
Her iki dinde birbirinden orans z yerler iRgal eden konular n bir diUer örneUi de, “kutsal zaman”d r. Konu, Yahudilikle ilgili olarak “Yahudilik: Kutsal
zaman/Oabat” baRl U nda ele al n r. Bu baRl k alt nda Yahudilikte kutsal zaman
ve mekan tan mlar yap l r ve bunun bir örneUi olarak Oabat uygulamas ele
al n r. Ve bu günle ilgili yasaklar ve emirler anlat larak, Yahudilikte iRgal ettiUi
muazzam yer gösterilir.
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Ayn konu “Mslam: Kutsal Zaman/Hac” baRl U alt na ele al n r. Mslam’da
kutsal zaman anlay R , tarif edilir: Bir zaman, Yahudilikte olduUu geçmiRte yaRanm R olaylar n hat ras n n yad edilmesi, o ana geri dönülmesi anlam nda kutsal deUildir. Bir yer ancak, o zaman diliminde yap lan bir eylemden dolay kutsal
olarak kabul edilir.
Hacc n nas l yap lacaU n n anlat ld U yerde onun anlam hakk nda yazar,
hac için yap lan haz rl klar n, insan n, normal varoluR boyutunu terk ederek
geçici olarak baRka bir varl k boyutuna geçiRe iRaret ettiUini söyler (s. 185). Yazar bu bölümde, ayr ca hacc n yap labilmesi için gerekli Rartlar ve hacc n yap l R n anlat r. Hacc zaman n n kutsall U n , bunda yap lan eylemlere, ihram giyme, Kabe’yi tavaf etme vs. gibi eylemlerin kazand rd U n söyler.
KarR laRt rma konular n n ele al nd U son bölüm “ERsiz Kategoriler” baRl U n taR r. Bu bölüme yazar, dinlerin kendi d R ndakini anlamakta zorluk çekme
sebebinin, kendisinde bulunan fakat karR s nda bulunmayan ya da karR s nda
bulunan ancak kendisinde bulunmayan konulardan kaynakland U n söyler.
Yazar, dinlerin birbirlerini anlamalar nda bu tür bir güçlüUe sebep olsa da, her
dine has olan kategorilerin o dinin neliUini ortaya koyan en önemli unsurlar (s.
191) olduUunu söyler. Her dinin nev-i Rahs na münhas r olan konular, Yahudilikle ilgili olarak “Msrail ülkesi, Yahudi bilgeleri ve Tevrat çal Rmas ”; Mslam’la
ilgili olarak da “Cihat, Hilafet ve Hukuk bilginleri” baRl klar alt nda ele al n r.
Hem siyasi hem de dinsel gerekçelerden dolay Yahudilikte, Msrail ülkesinin önemli bir yeri vard r. Müellif bunun YahudiliUin/Yahudilerin hem geçmiRinde hem de geleceUinde vazgeçilmez bir unsur olduUunu kaynaklardan hareketle ortaya konulur. Mslam’da kutsal mekanlar n bulunmas na raUmen, onlar n
bu dindeki yerlerinin Yahudilikteki kutsal mekanlar n iRgal ettiUi yerle k yaslanamayacak kadar az olduUunu gösterir. Çünkü, Yahudilikte bir yerin kutsiyeti o
yerde geçmiRte yaRanm R olaylardan (baU ms z Msrail devleti, mabet, mabet ibadeti) ve gelecekte meydana gelecek (Msrail devletinin, mabedin yeniden inRas ,
k yamette ölülerin burada dirilmesi vs. gibi) olaylardan kaynaklanmaktad r.
Oysa Mslam’da bir yerin kutsiyeti o yerde icra edilen amellerden kaynaklanmaktad r. Bu yüzden Yahudilik’te “Msrail ülkesine” verilen konumun karR l U Mslam’ n kutsal mekanlar deUildir.
Mslam’ n kendisine has ilk kategorisi olarak cihat ele al n r. Yazar bu anlay R n karR l U n n Yahudilikte bulunmad U ve Mslam’ bir din olarak ne olduUunu
onun ortaya koyduUunu söyleyerek baRlar ve her halde günümüzde cihata yönelik olumsuz bak R aç s n n bir sonucuyla olsa gerek, kitapta Mslam’la ilgili konular n ele al nd U en uzun alan ona ayr l r (s. 201-215). Yazara göre, cihat, yaln zca seküler ve siyasi bir eylem deUildir. Tanr ’n n iradesini yerine getirmeye
yönelik sürekli bir çabad r. Bu çaba, Kur’an taraf ndan çerçevesi çizilen bir toplum inRa etmeye yöneliktir. Cihad n seküler ve siyasi bir eylem olmad U n göstermek maksad yla, onun fiili savaR d R ndaki tan mlar n verir. Bunlar aras nda,
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Hz. Peygambere atfedilen Uhud SavaR ’ndan dönerken söylediUi “küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz” ifadesini zikreder. Muvvatta’dan Mmam- Malik’in
cihat anlay R n yans tan rivayetleri nakleder. Bunlarla onun cihattan daha çok
savaR anlad U n ortaya koyar. Yazara göre, klasik Mslam hukukunda cihad n bu
yönüne çok vurgu yap lmas n n sebebi; cihad n Tanr ’n n hakiki iradesi olduUuna inan lan Mslam’ n yay lmas için bir vas ta olarak görülmesidir (s. 206). Ancak
savaR anlam ndaki cihat üzerindeki bu vurguya raUmen, cihat bütün Müslümanlar n yerine getirmeleri gereken bir vazife deUildir, yani, farz- kifaye bir görevdir. Bu ayetlerden, hadislerden Mmam- Oafi’nin konuyla ilgili ifadelerinden hareketle ortaya konulmaya çal R l r. Maverdî de cihad n farz- kifaye olduUunu,
savaR anlam nda cihat ilan etmenin ancak devletin görevi olduUunu söyler. Ancak ani bir sald r durumunda, cihat bütün Müslümanlar n üzerine düRen bir
görev halini al r.
Müellif, cihad n çaUdaR siyasi kullan m n n klasik kullan mla kar Rt r lmamas gerektiUine dikkat çeker. Cihat, toplumun bir bölümünün ancak belli s n rlamalar dahilinde yerine getirmesi gereken bir eylemdir. Bu s n rlamalar ise,
Mslam savaR hukukunu/ahlak n oluRturan savaRta yap lmamas gerekenleri belirler. Kad n ve çocuklar öldürülmez; tabi çevreye zarar verilmez; yerleRim yerleri
tahrip edilmez; savaRa iRtirak etmedikleri müddetçe keRiRler ve din adamlar
öldürülmez (s. 210-211).
Cihad n amac , dini yaymakt r; yoksa toprak elde etmek; kiRisel zenginlik
kazanmak deUildir. Cihat hem savunma hem de sald r amaçl olabilir. Ancak,
bu her halükarda en son baRvurulacak olan yoldur. Bunun böyle olduUuna/olmas gerektiUine dair Peygamberin savaRa gidenlere verdiUi talimat örnek
olarak verilir.
Yazar konuyla ilgili son olarak cihad n, Mslam’ n kendisini potansiyel olarak evrensel bir toplum olarak alg lay R n n bir sonucu olduUunu söyler. Ona
göre, cihad n klasik takdimi, müslüman toplumun kapsay c olarak kabul edildiUi ve hedefinin bütün insanl U içermek olduUunu ortaya koyar. Bu dünyevi bir
hedeftir ve cihatta bunu gerçekleRtirmenin bir vas tas d r (s. 215).
YahudiliUin kendine has olan unsurlardan ikincisi olarak “Yahudilikte
Bilgeler ve Tevrat Çal Rmas ” baRl U alt nda ele al n r. Burada Yahudi din alimleri olan bilgeleri Yahudilikteki yeri ve Tevrat incelenmesine verilen önem,
Yahudi klasik kaynaklar olan MiRna ve Talmut’taki verilerden hareketle uzun
bir Rekilde ortaya konulur (s. 215-222).
“Mslam’da Hilafet ve Hukuk Bilginleri” alt baRl U alt nda, Mslam hukuku
çal Rman n önemli oluRuna ve bu önemin, hukukla Tanr ’n n iradesinin ifade
edilmesinden, anlaR lmas ndan ve yerine getirilmesinden kaynakland U na iRaret
edilir. Mnsan Tanr ’n n kendisine teklif ettiUi emaneti kabul ettiUi için onun vekili (halifesi) olmuRtur. Mnsanlar bu konumlar yla kemale ulaRacaklard r. Mnsanlar n görevi, tanr sal iradeye teslimiyeti evrenselleRtirmektir. Bu da, Mslam huku-
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kunun bütün yeryüzünde hakim olmas anlam na gelmektedir. Daha önce de
iRaret edildiUi gibi, Mslam devletler hukukunda dâru’l-harb ve dâru’l-islam ayr m
da bu hukukun uygulan p uygulanmas na uygun olarak yap lm Rt r. Bu yüzden
Mslam’da hukuk çal Rmas bütün ilimlerin kraliçesi olarak kabul edilir (s. 223)
Bu f kh n oluRmas nda faaliyet gösteren fukaha, yöneticiden farkl olarak
toplum üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden de, Mslam toplum
yap s n n mimarlar , onun bel kemiUi olarak kabul edilirler. Keza Mslam hukuku
da, Mslam siyasi otoritesinin nihai kaynaU n teRkil eder. Mslam’ n evrenselleRtirilmesinde (cihat) de liderlik konumda yer al r.
Bir diUer alt baRl k “Yahudilik’te Tarih, Zaman ve Paradigma” ad n taR r.
Burada Yahudilikteki tarih ve zaman anlay R yine daha önceki konularda olduUu gibi, Mi+nadaki veriler baUlam nda ele al n r. Ayn konu Mslam’la iliRkili olarak “Mslam’da Tarih” baRl U alt nda iRlenir. Mslam tarih anlay R , hukuki bir kategori olmamas na raUmen o da, Mslam hukukunun eRsiz ay rt edici bir özelliUini
yans t r. Mslam toplumunu Mslam’ evrensel hale getirme sorumluluUu ile yüklü
olarak tan mlayan dini inançlara dayan r (s. 239).
Sekizinci bölüm “Epiloque, KarR laRt rman n Sonuçlar ” baRl U n taR r. Bu
bölüm de iki alt baRl kta ele al n r. Birinci alt baRl kta Ru ana kadar yap lan karR laRt rmalar n genel bir özeti verilir. Mkinci alt baRl k “Yahudilik ve Mslam:Dünya Dinleri BaUlam nda Dostlar” ad n taR r. Bu bölümde YahudiliUin ve
Mslam’ n niçin birbirlerine yak n olduklar ve baRta H ristiyanl k olmak üzere
diUer dinlerden niçin farkl olduklar karR laRt rma konular baUlam nda ortaya
konmaya çal R l r.
C
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Modern dönemlerde Mslam’la ilgili eser kaleme alan ve oryantalist gelenek için yer alan yazarlar n, çal Rmalar ndaki aU rl kl hedef, önce kaba daha
sonralar ise oldukça inceltilmiR bir Rekilde olsa da; Hz. Muhammed’in (a.s.)
vahye muhatap olmuR bir peygamber olduUu kabul edilmediUi için, bu vahyin
teRekkül ettirdiUi bir din olarak Mslam’ n kendisinden önce var olan ve ayn gelenek içinde yer ald U n ifade ettiUi Yahudilik ve H ristiyanl ktan neler ald U n
(yanl R anlamalar, kasti deUiRtirmeler d R nda yeni bir Rey ortaya koymad U n )
ortaya koymakt .13 Müellifin Yahudi ya da H ristiyan kökenli oluRu aras nda;
(Yahudilerin, kendi kaynaklar ndan; H ristiyanlar n ise hem Yahudi hem de
H ristiyan kaynaklar ndan ne al nd U n ortaya koyma d R nda) çok fazla bir fark
da yoktur.14 Bu gelenek içinde, söz konusu hakim kanaatin aksine yaklaR mlara
bilim ad na da olsa, müsamaha ile yaklaR ld U n söylemek ise mümkün deUildir.
13

Bu tür örnekler olmak üzere aRaU daki zikredilen Katsh’ n kitab na bak labilir.
Hz. Peygamberin Yahudilik ve H ristiyanl k bilgisi, onlardan neler ald U , hangi kaynaklar
kulland U n ortaya koymaya yönelik, hem Yahudi hem de H ristiyan kökenli yazarlar tarafndan kaleme al nan çal Rmalar için, kendisi de bu amaçla yaz lm R bir eser olan Abraham I.
14
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Bunun çok iyi bir örneUini inanm R bir H ristiyan ve nispeten mutedil bir
oryantalist olan (kabul edilen) W. Montgomery Watt’ n ifadelerinde görmek
mümkündür. Watt, son çal Rmalar ndan birinde, Kur’an’ n Hz. Muhammed’in
bir eseri oluRu Reklindeki hakim kanaat yerine, uzun bir süredir “Kur’an diyor
ki” gibi bir ifade kulland U n , ancak bu kullan mdan dolay da suçland U n ifade
etmektedir.15
Bu yüzden de tan t m yap lan çal Rman n; yazarlar ndan ikincisinin
(Tamara Sonn) dinsel arkaplan n çok iyi bilmesek de, birincinin, Jacop
Neusner’in klasik Yahudi kültürünü çok iyi bilen ve bu konuda say s z kitap
kaleme alm R, dinini ve dini geleneUini ciddiye alan birisi olmas na raUmen,
Mslam’ Müslümanlar n anlad U ve klasik metinlerinin takdim ettikleri Rekliyle
ortaya koyan ve iki dini; birini esas diUerini ondan mülhem olarak deUil de, iki
eRit olarak ele al nd U bir çal Rmada partner olmas n n;16 oryantalistlerin “öteki”lerinden biri olan Mslam’ n incelenmesinde, eski kat kanaatlerini savununlar
hala var olsa da, bu tür çal Rmalar n n geldiUi durumu göstermesi aç s ndan
önemli bir örnek olduUu rahatl kla söylenebilir.

Katsh. Judaism in Islam Biblical and Talmudic Backgrounds of The Koran and Its Commentaries Suras II and III, New York University Press, Bloch Publishing Company, 1954, Introduction xiii-xxv. YahudiliUin Mslam’ n oluRumuna katk lar n n ortaya koymak maksad yla kaleme
al nm R olan çal Rmalara bir örnek olmak üzere bkz. Erwin I. J. Rosenthal, Judaism and Islam, Thomas Yoseloff, London and New York 1961, Introduction, xvi.
15
“YaklaR k k rk y l önce baRlayan Muhammed hakk ndaki yaz lar mda her zaman, Muhammed’in Kurân’ n kendi kompozisyonu olmad U ancak, kendi d R ndan ona geldiUini düRünmesinde samimi olduUu yaklaR m n kabul ettim. Bu yüzden de, Kur’ân, savlar hakk nda,
“Muhammed” diyor ki sözünü, bundan dolay suçlanmama raUmen asla kullanmad m, onun
yerine, nötr bir ifadeyi, “Kur’ân diyor”u kulland m...” W. Montgomery Watt, MüslümanH ristiyan DiyaloWu, yanl + yakla+ mlar n ele+tirisi¸çev. Fuat Ayd n, Birey Yay nlar , Mstanbul
2000, s. 40.
16
Neusner’in bu türden baRka çal Rmalar da vard r. Bkz. God, ed. Jacob Neusner, The Pilgrim Press, Ohio 1997; Jacob Neusner, Bruce Chiltry, William Graham, Three Faiths one
God: The Formative faith and practice of Judaism, Christianity and Islam, Brill, Leiden 2002.
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Doç. Dr. H. Mehmet GÜNAY
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Yarg ç David Pearl, 1944’de Southport/Mngiltere’de doUdu, 1965 y l nda
Birmingham Üniversitesi’nden mezun oldu. 1969’da Cambridge Üniversitesi’nde doktoras n tamamlayan Pearl, Ayn y l Cambridge’de öUretim görevlisi
olarak çal Rmaya baRlad ve bu görevi 1989 y l na kadar sürdürdü. Bu arada
1981’lerden itibaren Mngiliz mahkemelerinde göçmenlere iliRkin davalarda hakem ve bilirkiRi olarak yar zamanl görev yap yordu. Fitzwilliam Koleji ve
Cambridge’de Hukuk AraRt rmalar Bölümü (Studies in Law) DirektörlüUü
yapt . 1989’da Hukuk Profesörü olan Pearl, East Anglia Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanl U n üstlendi. 1994’de Mngiltere ve Galler gezici bölge mahkemesi hakimi (circuit judge) ve Göçmenlik Temyiz Mahkemesi (Immigration
Appeal Tribunal) BaR Hakemi (Chief Adjudicator) olarak tayin edilince akademik hayat b rakt . 1998’de Göçmenlik Temyiz Mahkemesi BaRkan oldu.
1999-2002 y llar aras nda Yarg sal AraRt rmalar Kurulu’nun (Judicial Studies
Board: JSB) DirektörlüUünü yapt . 2002 y l nda ise halen sürdürmekte olduUu
1
David Pearl’in biyografisi ve eserlerinin listesi için bkz. Times Literary Supplement, December 29, 1989; Writers Directory, 20th ed., St. James Press, 2004; Contemporary Authors Online,
Gale, 2002, Entry Updated: 08. 15. 2002; Biography Resource Center: The Gale Group, 2004:
http://galenet.galegroup.com/servlet/BioRC
http://www.buckingham.ac.uk/news/newsarchive/childsafety.html
(EriRim:
17.11.2004);
http://www.jsboard.co.uk/tribunals/voI9_issue1/mf_07.htm (EriRim: 17.11.2004)
Sakarya Üniv. Mlahiyat Fak. hmgunay@sakarya.edu.tr
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Velayet Standartlar Mahkemesi (Care Standards Tribunal) BaRkanl U na getirildi.
Evli ve üç çocuk babas olan David Pearl’ün yay mlanm R eserlerinden tespit edebildiklerimiz Runlard r:
#

;

1. A Textbook on Russian Law, Doutledge ve Kegan Paul, ikinci bask , 1979
2. A Texbook on Muslim Law, London 1979, ikinci bask London 1987,
üçüncü bask (W. Menski ile birlikte), London 1998
3. Family Law and Society: Cases and Materials, London: Butterworth 1983,
3. bask , 1991, beRinci bask , 2002
1986
1989

4. Family Law and Immigrant Communities (A. Grubb ile birlikte), Bristol
5. An Aging World (John M. Eekelaar ile birlikte Editör), Clarendon Press,
6. Blood Testing: AIDS and DNA Profiling, Jordan, 1990
7. Frontiers of Family Law (A. Bainham ile birlikte), 1993

8. Family Law and Its Reception by the Courts in England, Islamic Legal
Studies Program (Cambridge, MA), 2000

1 “Muslim Marriages in English Law”, Cambridge Law Journal, 30 (1), April 1972, s. 120-143.
2. “Cross-Cultural Interaction Between Islamic Law and Other Legal
Systems”, Cleveland State Law Review, c. 34, 1985-86, s. 113-127
3. “Recognition of the Talaq: A postscript, The Cambridge Law Journal, c.
43, 1984, s. 248-250
167

4. Codification in Islamic Law, The Jewish Law Annual, c. 2, 1979, s. 162-

5. “Bangladesh: Islamic Laws in a Secular State”, South Asian Review
(London), 8, sy. 1. Octobar 1974, s. 33-42
K sa biyografisinden ve eserlerinden de anlaR ld U üzere David Pearl hem
bir akademisyen hem de uygulaman n içinde yer alan bir hukuk adam d r. Akademik ilgi alan genel olarak aile hukuku olmakla birlikte çal Rmalar daha çok
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BirleRik Krall k’ta yaRayan göçmenlerin, özellikle de Hint Alt K tas (Hindistan,
Pakistan ve BangladeR) kökenli Müslümanlar n hukuki sorunlar üzerinde yoUunlaRmaktad r. Bu alanla yak ndan ilgilenmesinde, göçmenlere iliRkin davalar n ele al nd U Mngiliz mahkemelerinde uzun süre bilirkiRi, hakem, hakim ve
mahkeme baRkanl U gibi görevler üstlenmesinin önemli pay olsa gerektir.
Pearl’ün çal Rmalar nda Mslam Aile Hukuku birbiriyle s k bir baUlant içinde olan iki deUiRik aç dan inceleme konusu edilmektedir. Birincisi, bu hukukun
Mslam ülkelerinde nas l uyguland U , ikincisi ise BirleRik Krall k’ta yaRayan Müslümanlar n Aile Hukuku ihtilaflar na Mngiliz mahkemelerinin nas l yaklaRt U
veya yaklaRmas gerektiUidir. Pearl’ün her iki konuyu ele alan çeRitli makale ve
kitaplar yay mlanm Rt r. Bununla birlikte, onun bu konular iRlediUi en önemli
ve tan nm R eseri ilk ve ikinci bask s Textbook of Muslim Personal Law, üçüncü
bask s ise Muslim Family Law baRl U n taR yan kitab d r. Nitekim muhtelif makalelerinde ve seminerlerinde ele ald U konular n bir çoUu bu kitapta, özellikle
de üçüncü bask s nda yer almaktad r.
David Pearl’ün Textbook of Muslim Personal Law adl kitab n n ilk iki bask s Bat da uzun süre hem hukuk öUrencileri hem de uygulaman n içinde olup
Müslüman ülkelerin hukuku hakk nda bilgi edinmek isteyen hukukçular için
temel bir okuma ve el kitab olmuRtur. Bu eserin Muslim Family Law baRl U n
taR yan üçüncü bask s ise David Pearl ve Werner Menski’nin ortak çal Rmalar n n bir ürünü olarak ortaya ç km Rt r (1998). Bu üçüncü bask hem hacim hem
de içerik olarak ilk iki bask n n hemen hemen iki kat bir geniRliUe sahiptir.
Kitapta, Mslam hukukunun genel uygulamas na at f yap lmakla birlikte esas
itibariyle Hint Alt K tas nda yer alan üç ülkede (Hindistan, Pakistan ve BangladeR) yürürlükte olan Mslam hukuku incelenmekte ve birçok örnekten hareketle
bu ülkelerde Mslam hukukunun hem kanunlaRt rma hem de hukuki reform düzeyinde nas l bir geliRme kaydettiUi gösterilmeye çal R lmaktad r. Kitapta Mslam
Aile Hukukunun, evlenme, evlenmenin sona ermesi, mehir, nafaka, velayet,
hidane gibi temel konular ayr nt l olarak ele al nmaktad r. Bu konular aras nda, evlenmenin hükümsüzlüUü, din ayr l U , mehir, boRanm R kad n n nafaka
talebi, çok eRlilik, evliliUin muhtelif Rekillerde sona ermesi gibi kamuoyunda çok
fazla tart R lan ve uyuRmazl k olarak mahkemelerin gündemine en fazla taR nan
konulara daha çok aU rl k verildiUi de bir gerçektir. Pearl’ün bu kitab n n her üç
bask s nda da klasik teorilere ve doktriner içtihatlara yer verilmekle birlikte,
onun belki de en önemli özelliUi Hint Alt K tas ve Mngiltere mahkemelerinde
üretilen çok say da kazaî içtihad bünyesinde toplamas d r. Nitekim kitab n son
bask s nda ele al nan konularla ilgili yaklaR k 500 mahkeme karar na at f yap ld U ve belirli ölçüde tart R ld U dikkat çekmektedir2.
2
Lucy Carroll, “Review Article: The Caliber of Information on Muslim Law Available in the
West-An Intellectual and Cholarly Crisis”, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 21, No. 2,
2001, s. 396.
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Kitab n ilk iki bask s ndan farkl olarak üçüncü bask da her bölümün
önemli bir parças , genel olarak Mngiliz milli hukukuna baUl olan, ancak kendi
iRlerini mümkün olduUunca Mslami kurallara göre düzenlemek isteyen Müslümanlar n BirleRik Krall k mahkemelerindeki konumlar na ve aile hukuku alan nda karR laRt klar baRl ca problemlere ayr lm Rt r. Pearl’ün an lan kitab ndaki
bilgilerden ve müstakil olarak bu konular iRlediUi diUer makale ve seminerlerinden3 anlaR ld U na göre Mngiltere mahkemelerinde en fazla sorun ç karan ve
Mngiliz mevzuat yla en fazla çat Rma içinde bulunan konular yarg görev ve yetkisi, evlenme ehliyeti, evliliUin geçerliliUi, r za d R evlilikler, talak, çok evlilik,
nafaka, miras hakk , çocuklar n velayeti, sünnet edilmesi, kaç r lmas gibi konulard r.
Yazar, Mslam hukukunu Mngiliz hukukunun bir parças olarak resmen tan ma konusunda Mngiliz hukuk çevrelerinin genel olarak isteksiz bir tutum sergilemekte olduUunu kabul etmekle birlikte, Mngiliz hukukunun Mngiltere’de yaRayan büyük Müslüman nüfusunu dikkate almad U Reklindeki kanaatin de gerçeUi
yans tmad U görüRündedir.4 Ona göre, Mngiliz hukuku Mslam hukukunu resmen
tan masa bile hukuki normlar uygulama durumunda olan mahkemeler kamu
yarar n zedelemediUi sürece mehir, talak ve hatta çok evlilik gibi Mslami müesseseleri tan makta ve bunlar dikkate alarak karar vermektedirler.5 KiRisel olarak kendisinin de Mslam hukukunun resmen tan nmas yönünde müslüman yazarlar taraf ndan dile getirilen ve kamuoyundan da bir hayli destek bulan taleplere olumlu bakmad U n belirtmektedir. Zira ona göre bu konudaki tecrübeler
baRar l olmam Rt r. On dokuzuncu yüzy l Hindistan’ ndaki tecrübeler de bugünün çok kültürlü ve çok uluslu toplumu için emsal teRkil edemez. Ayr ca birçok
mezhep ve görüR aras nda herkesin ittifak edeceUi bir Mslam Aile Hukuku belirlemek oldukça güçtür. Böyle bir teRebbüs Reriat n tan m ve uygulamas etraf nda meydana gelmiR eski çat Rmalar canland rabilir ve bu durum farkl Müslüman gruplar aras ndaki uyum ve ahengi zedeleyebilir.6
Öte yandan Pearl’e göre, Mslam hukuku ile Mngiliz hukukunun karR karR ya
geldiUi sorunlar n resmi bir tan ma olmaks z n da aR lma imkan vard r. Her
Reyden önce Mngiliz hukuk sisteminin esnek ve müsamahal tavr , gayr-i resmi
yeni melez hukuk normlar geliRtirmeye elveriRli boRluklar b rakmaktad r. Mkincisi, müslümanlar da, resmi hukuk ile gayri resmi hukuk aras ndaki temas noktalar n muUlak hale getirmek için muhtelif stratejiler geliRtirmekte bu yolla,
Mngiltere’de yeni melez bir hukuk formu yarat lm R bulunmaktad r. Pearl ve
3

Bkz. David Pearl, “Muslim Marriages in English Law”, Cambridge Law Journal, 30 (1),
April 1972, s. 120-143; “Cross-Cultural Interaction Between Islamic Law and Other Legal
Systems”, Cleveland State Law Review, c. 34, 1985-86, s. 113-127; Islamic Family Law and its
Reception by The Courts in England, Islamic Legal Studies Program (Cambridge, ME), 2000
4
Bkz. Pearl, “Islamic Family Law and ist Reception...”, s. 1 vd.
5
Pearl, a.g.e., s. 19.
6
Pearl, a.g.e.s. 4-5.
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Menski bu hukuk formuna “Angrezi Shariat” ad n vermektedirler.7 Ayr ca
Müslüman dan Rmanlar ve çeRitli Mslam konseyleri de özellikle Mngiliz hukukuna
göre evliliUin sona erdirilmesi öncesinde çocuklara ve mallara iliRkin ihtilaflar n
çözümünde önemli bir arac l k rolü oynayabilirler.8
Mslam hukukunu çaUdaR dünyada fonksiyonel bir hukuk sistemi olarak ele
alan akademik formda ve Mngilizce olarak haz rlanan eserlerin oldukça yetersiz
olduUu bilinen bir husustur. Bu nedenle Pearl’ün sözü edilen kitab özellikle
üçüncü bask s ile dikkatleri üzerinde toplamaktad r. Kitab n uzun y llard r Bat da hem öUrenci ve akademisyenler hem de uygulaman n içinde yer alan hukuk
adamlar için bir el kitab olarak ilgi görmesi bunun en büyük kan t olmal d r.
Ancak bu durum baz sak ncalar da beraberinde getirmektedir. Çünkü kitab n
bu derece üne ve ilgiye mazhar olmas bünyesindeki zaaflar n dikkatlerden
kaçmas ve içerdiUi bilgilerin Mslam hukukunun en doUru ve bilimsel bir tasvirini
yans tt U Reklinde bir kabulün meydana gelmesi tehlikesini içinde bar nd rmaktad r. Kitab n son bask s n n oldukça tan nm R bir yay nevi (Sweet&Maxwell)
taraf ndan yay mlanm R olmas bu ihtimali biraz daha kuvvetlendirmektedir.
Ayr ca Mslam dünyas nda yaRayanlar n aksine bu alanda daha az bilgi sahibi olan
Bat okuyucusu için bu tehlike çok daha büyük ve etkili olabilir.9 Bu nedenle
Pearl’ün bu kitab ndan yararlanmak isteyenlerin kitaptaki bilgilere ihtiyatla ve
mümkünse kitap hakk nda yap lm R olumlu ve olumsuz deUerlendirmeleri göz
önünde bulundurarak yaklaRmas büyük önem taR maktad r.10
Kitaba yönelik eleRtirilerin bu yaz çerçevesinde ayr nt l bir Rekilde incelenmesi mümkün deUildir. Bununla birlikte bu eleRtirilerin yoUun olarak Ru
noktalarda topland U n söyleyebiliriz:
1. Kitab n hem ilk bask lar nda hem de son bask s nda Mslam hukukunun
klasik doktrini ve klasik metinleri ihmal edilmiRtir. Nitekim kitab n ilk bask s nda (1979) hiçbir klasik kaynaUa at f yap lmazken, ikinci bask da (1987) sadece
el-Hidâye’den birkaç tane at fa rastlanmaktad r. Esasen bunlar da el-Hidâye’nin
Mngilizce tercümesinden verilmiR rastgele at flard r. Ayr ca bu at flarda yazar el7

Pearl, a.g.e., s. 4 vd.
Pearl, a.g.e., s. 5-6.
9
Carroll, a.g.e., s. 399.
10
Kitab n 1979 ve 1987 bask lar hakk nda yap lm R deUerlendirmeler için bkz. Lucy Carroll,
Islamic Quarterly, c. 24, 1980, s. 35-47 ve c. 33, 1989, s. 57-76; Islamic and Comparative Law
Quarterly, c. 3, 1983, s. 34-48; All Pakistan Legal Decisions (Journal), c. 41, 1989, s. 102-118,
168-177; Kerala Law Times, c. 1, 1991, s. 75-80; Journal of the Indian Law Institute, c. 33, 1991,
s. 332-345. Üçüncü bask s hakk nda bkz. Doreen Hinchcliffe, Islam and Christian-Muslim
Relation, Oct99, c. 10, sy. 3, s. 416-417; 416-417; Lucy Carroll, “The Calibar of Information
on Muslim Law Available in the West -An Intellectual and Scholarly Crisis”, Journal of Muslim Minority Affairs, c. 21, sy. 2, 2001, s. 391-403 ve Talak in Pakistan: Notification of Pronouncement Under the Muslim Family Laws Ordinance Is Mandatory. A Critique of Dangerously Irresponsible Argument to the Contrary Found in the 3rd edn of the Pearl “textbook” 1999
(Yazardan temin edilebilir).
8
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Hidâye’nin Grady neRrini kullanmas na raUmen sanki Hamilton neRrini kullanm R gibi göstermektedir.11 Esasen Pearl el-Hidâye ve el-Fetâva’l-Alemgiriyye gibi
klasik Hanefi eserlerinin, genelde müslümanlar n, özelde de kitab na konu ettiUi büyük çoUunluUu Hanefi mezhebine mensup DoUu Asya müslümanlar n n
hukuki hayatlar nda nas l bir öneme sahip olduUunun da fark nda deUildir. elHidâye’nin 12. yy. gibi geç bir dönemde yaz lm R ve otorite say lmayan s radan
bir ders kitab , Alemgiriyye’nin de kendine özgü ve ilginç bir Mslam hukuku yorumuna sahip Avrengzib’in emriyle haz rlanm R tatmin edici olmaktan uzak
basit bir cevaplar mecmuas olduUunu ileri sürmesi12 bunu göstermektedir. Halbuki DoUu Asya ülkelerinde de uygulamada olan Mslam ahval-i Rahsiye normlar n n büyük çoUunluUu kodifiye edilmemiR olup, mahkemelerde hüküm mesnedi
olarak daha çok klasik kaynaklar özellikle Hidâye ve Alemgiriyye esas al nmaktad r.13
Yazar n klasik kaynaklara vukufiyet noktas ndaki zaaf n n kimi zaman, ele
ald U meselelerle ilgili olan ve büyük k sm kanun format nda tedvin edilmemiR
bulunan Mslam hukuku normlar n (case law) bilmeme, yanl R bilme veya yanl R
anlama biçiminde yans malar olmaktad r.14
2. Yazar Arapça bilmediUi için, konular iRlerken orijinal kaynaklara deUil
Mngilizce yaz lm R s n rl say daki ikinci el araRt rmalara dayanmaktad r. Bunlar
da yeterli bir Rekilde kulland U ve doUru anlay p eleRtirdiUi konusunda da Rüpheler vard r.15 Velayet (Guardianship) kavram n n Arapça karR l U olarak
“cebr” kelimesini vermesi yazar n Arapça kavramlara ne kadar az aRina olduUunun somut örneklerinden birisidir.16
3. Kitap’ta yer alan baz bilgiler sadece klasik f k h metinlerinin deUil, ayn
zamanda baRta Kur’an- Kerim olmak üzere f kh n temel kaynaklar n n da yazar
taraf ndan iyi bilinmediUini ortaya koymaktad r. Ou örnek bu gerçeUin çarp c
bir Rekilde ortaya koymaktad r.17 Pearl (üçüncü bask da Menski ile birlikte),
evlenme engelleri baUlam nda süt emzirmenin meydana getirdiUi engeli aç klarken kitab n ikinci ve daha sonra üçüncü bask s nda bunun “hukukçular taraf ndan ortaya konulmu+ bir evlenme yasaU ” olduUunu ilave etmekte,18 ayr ca bu
konu ile ilgili el-Hidâye’den bir pasaj aktarmaktad r. Ancak Pearl, ileri sürdüUü

11

GeniR bilgi ve karR laRt rmalar için bkz. Lucy Carroll, “The Calibar of Information...”, s. 391
vd. Carroll, Pearl’in Hidâye ve Alemgiriyye’yi asl nda hiç okumad U n ileri sürmektedir. Bkz.
Carroll, a.g.e, s. 392, 399.
12
Bkz. Pearl, a.g.e., 1979 bask s , s. 22; 1987 bask s , s. 21; 1998 bask s , s. 32.
13
KrR. Carroll, a.g.e., s. 391-392.
14
Örnekler için bkz. Carroll, a.g.e.,s. 395 vd.
15
Bkz. Carroll, a.g.e., s. 391, 399-401.
16
Bkz. 1979 bask s , s. 88; 1987 bask s , s. 98; 1998 bask s , s. 430.
17
KrR. Carroll, a.g.e., s. 392 vd.
18
1987 bask s , s. 49; 1998 bask s , s. 145-146, 161.
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bu iddian n el-Hidâye’den aktard U söz konusu pasaj ile çeliRtiUinin fark nda
deUildir. el-Hidâye’den aktar lan metin aynen Röyledir:
“Bir kiRinin süt annesi ve süt k z kardeRi ile evlenmesi helal deUildir. Çünkü
Allah Teâlâ Röyle buyurmaktad r: ‘Size (+unlarla evlenmeniz) haram k l nd : ...
sizi emziren analar n z, süt bac lar n z....’19 Ayr ca Peygamber de Röyle buyurmuRtur: ‘Nesep sebebiyle haram olanlar süt emzirme sebebiyle de haramd r.’20
GörüldüUü gibi bu pasajda el-Hidâye sahibi aç k bir Rekilde yazar n iddias n çürütmektedir. Zira burada süt sebebiyle evlenme yasaU n n hukukçular taraf ndan deUil, bizzat Allah ve Rasulü taraf ndan konulduUu ayan beyan ifade
edilmektedir. Carroll’un da hakl olarak vurgulad U gibi asl nda bu ifadenin
Allah’a ait olduUunu anlamak hiç de zor deUildir. Bir kez Pearl’in kullanm R gibi
gösterdiUi el-Hidâye’nin Hamilton neRrinde ilgili ayet “Almighty having
commanded, saying ‘MARRY NOT...’ Reklinde büyük harfle Hz. Peygamber’in
hadisi ise italik olarak verilmiRtir ki bu, an lan yasaU n hukukçular n içtihad yla
ortaya konmad U yönünde önemli bir ipucu vermektedir. Ayr ca metindeki
“Almighty (Teâlâ)” ifadesi de aç k bir Rekilde referans n Kur’an’da bulunduUuna iRaret etmektedir. Ne var ki, kitab n yazarlar ne el-Hidâye’ye ne de Kur’anKerim’e aRina olduklar ndan “Almighty (Teâlâ) ifadesi ile Kur’an aras ndaki
aç k irtibat farkedememekte, hatta ilgili ayetin hangisi olduUunu bilmeseler bile
bunun en az ndan Kur’an’ n bir yerinde olmas gerektiUini de düRünememektedirler. Dolay s yla sözü edilen yasaU fakihlerin içtihad yla ortaya konmuR bir
yasak olarak nitelendirmektedirler. Ayr ca burada Hz. Peygamber’in hadisi de
görmezden gelinmektedir.
4. Daha önce belirtildiUi üzere Pearl’in çal Rmalar nda Hint Alt k tas nda
Mslam Aile Hukukunun nas l uyguland U konusu aU rl kl bir yer iRgal etmekte,
Pearl’in kitab nda ele al nan veya at fta bulunulan mahkeme kararlar da oldukça büyük bir yekün tutmaktad r. Ancak ayn konuda uzman olan Carroll21 baz
belirgin örnekler vererek, bu kitapta at fta bulunulan kararlardan bir çoUunun
anlat lan konuya uygun olarak seçilmediUini, tatmin edici bir Rekilde tart R lmad U n ve doUru bir Rekilde anlaR l p yorumlanmad U n söylemekte, kitapta at fta
bulunulan 500 kadar mahkeme içtihad aras nda hukuk bilimi aç s ndan önemli
ve pedagojik aç dan faydal hemen hemen hiçbir karara rastlanmad U n belirtmektedir.22
Bu eleRtirilere raUmen, Judge David Pearl’ün çal Rmalar , özellikle de an lan kitab Mngiltere’de Mslam Aile hukuku konusunda önemli bir boRluUu dol19

en-Nisâ 4/23.
Buharî, No. 5099 (IX, 139-140); Müslim, No. 1444 (II, 168)
21
Lucy Carroll, dosyas nda 5000’in üzerinde DoUu Asya mahkeme karar bulunduUunu,
Pearl’ün kitab nda at fta bulunulup da kendisinin aRina olmad U vaya hemen temin imkan
bulamayacaU bir karar n söz konusu olmad U n belirtmektedir (Bkz. Carroll, a.g.e., s. 402).
22
GeniR bilgi için bkz. Carroll, a.g.e., s. 391, 395 vd.
20
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durmakta ve bir okuma kitab olarak halen yayg n bir Rekilde kullan lmaktad r.
Bu durum, Bat da ayn konular ele alan, güvenilir kaynaklara dayal ve daha
saUlam bilgiler ihtiva eden ve sahan n gerçekten uzman kiRiler taraf ndan yaz lm R el kitaplar na ne kadar ihtiyaç olduUunu göstermesi bak m ndan ayr ca
önem arz etmektedir.

ALEKSANDR M RZA KÂZIM
KÂZIM--BEY (1802
(1802--1870)
Azeri Kökenli arkiyatçL
arkiyatçL Türk Bilim AdamL
AdamL
Doç. Dr. Muhit Mert
Mert*
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As l ad Muhammed Ali olan Mirza Kâz m-Bey, 1802 y l nda Mran’ n ReRt
Rehrinde doUdu. Annesi, ReRt valisi Mir Bak r Han’ n k z Oerefnisa, babas ,
DaU stan’ n Derbent Rehrinden olup köklü bir aileden gelen Hac Kas m’d r.
Muhammed Ali’nin çocukluUu ve gençliUi, Derbent ve Kuba’da ilim öUrenerek
geçti. Üstün bir zekâya sahip olan Muhammed Ali çocukluUunda Kur’an’ n baz
sureleriyle 30 bin kadar hadis ve Mran edebiyat n n Raheserlerini ezberledi. Tahsil döneminde Arapça ve Farsça öUrendi ve öUrenciliUi esnas nda Arap Dili
Grameri Üzerine Al +t rmalar ad nda bir de kitap yazd . Mleriki dönemlerde Mngilizce, Rusça, Frans zca ve Almanca’y okuyacak, yazacak derece öUrendi. Babas n n 1820 y l nda Derbent’i iRgal eden Ruslar taraf ndan Astrahan’a sürgüne
gönderilmesi üzerine o da Astrahan’a gitti. Orada bulunan Mngiliz misyonerlere
Arapça ve Türkçe dersleri vermeye baRlad . Mki sene kadar süren bu derslerde
misyonerlerden etkilenerek 1823 y l n n Temmuz ay nda H ristiyanl U kabul etti
ve Aleksandr ad n ald . Babas , yapt U hatan n büyüklüUünü anlatmak için çok
uUraRmas na raUmen onu döndüremedi. Mirza Kâz m-Bey, babas na, kendisinin
Allah’ n varl U na ve birliUine inand U n , iman nda hiç bir Rüphesi olmad U n
söyledi ve müslüman toplumlarda görülen haks zl klar sebebiyle H ristiyanl Ua
geçtiUinden bahsetti. Asl nda onunki bir tür din deUiRtirme deUil, bir tür toplum
tercihi idi. Nitekim kendisi bunu, daha sonra Kazan’dan babas na yazd U uzunca bir mektubunda; “Benim durumum sana çok azap veriyor biliyorum, ama
Runu sana bir daha ifade etmek istiyorum ki benim, Mslam dininden yüz çevirmem, bir dinden nefret edip öbür dinin karR s nda diz çökmek deUildir. Ben,
halk aldatan, onun saf kalbiyle oynayan, halk n s rt ndan varl k saUlayan mollalardan yüz çevirmiRim. Onlar n meclislerde anlatt U efsane ve hurafelerden yüz
çevirmiRim. Halk n evlatlar n k r p geçiren, k zlar n kirleten, huzurunu kaç ran,
sömüren hanlardan ve onlara mescitlerde dua okuyan mollalardan yüz çevirmi-

*

Doç. Dr., Gazi Ü. Çorum Mlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dal ÖUretim Üyesi
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Rim. Köylerde halk ezen aUalardan ve halk , kaderimiz buymuR diye kand ran
mollalardan yüz çevirmiRim babac U m” diyerek ifade etmiRti.
Onun yazd U eserlere ve yaRad U hayata bak ld U nda, inançlar n n daha
çok islâmî olduUu görülmektedir. O, Allah’ n birliUine, Hz. Peygamber’in peygamberliUine, ahirete inanan bir insand . Mirza Kâz m-Bey daha sonraki hayat nda yazd U eserlerde Mslam’ ve Hz. Peygamberi tezyif eden Reyler yazmam R,
bilakis kendisini tehlikeye atmak pahas na bunlar yüceltmiRtir. Bunlara karR n,
onun bir H ristiyan dindar olduUunu ve H ristiyanl U yücelttiUini gösteren herhangi bir iRaret yoktur. Dolay s yla onun din deUiRtirmesini sosyal anlamda; o
günkü olumsuzluklara gösterdiUi bir tepki olarak yorumlanabilir.
Mirza Kâz m-Bey Ekim 1825’de Astrahan’dan Sen Petersburg’a gitmek
için müracaat etti, Mngiltere’ye kaçabileceUi göz önünde bulundurularak Sen
Petersburg’a gelmesinin uygun olmay p, Sibirya’ya; Omsk Rehrine öUretmen
olarak gönderilmesine karar verildi. 1826 y l n n Ekim ay n n ilk günlerinde
Omsk’a gitmek üzere yola ç kt . Yolda hastaland , Kazan’da kald ve Kazan
Üniversitesi rektörü Dr. Fuks’un arac l U yla Kazan Üniversitesinin DoUu Dilleri bölümü hocas oldu. Mirza Kâz m-Bey Kazan’da kendisine, Müslüman Oark’ ,
dini, tarihi, kültürü vs. ile Ruslar’a tan tmak ve sevdirmek gibi yeni bir hedef
seçti. Bunu boynunun borcu olarak kabul etti. Mlk derse giriRinden itibaren hayat n n sonuna kadar bu gayesinden hiç taviz vermedi. S n flarda talebeye, meclislerde ayd nlara hep Oark’dan bahsetti. Kendisi her ne kadar din deUiRtirmiR olsa
da o hep Oarkl olarak kald . Aristokratlarla iç içe yaRad ama, yaRant s n hiç
deUiRtirmedi, hep bir Rarkl gibi yaRad .
MeRhur Rus matematikçisi N. I. Lobaçevski ile birlikte çal Rt , 1829 May s’ nda Tatarlar ve yaRad klar yerler hakk nda bilgi toplamak için bir haftal U na Kazan’a gelen Alman bilim adam Aleksander Humboldt’a refakat etti. Bu
arada Gülistan’ Rusça’ya tercüme etti ve K r m hanlar n n tarihini anlatan,
Seyyid Mehmet R za’n n es-Seb’u’s-seyyar fî ahbâri mülûki’t-Tatar adl elyazmas
eserin nüshalar n toplad ve onun üzerinde çal Rmaya baRlad . Bu eseri 1832’de
Kazan’da neRretti.
1833 y l nda Pugaçov isyan hakk nda bilgi toplamak için Orenburg’a giden PuRkin ile tan Rt ve dost oldu. 1835’de Rus tarihiyle ilgili baz konular
araRt rmaya baRlad . Özellikle Astrahan’ n Tatarlar taraf ndan al nmas yla ilgili
bir araRt rma yapt ve bu yaz y , “1660 Y l nda Astrahan’ n K r m Tatarlar nca
Al nmas ” ad yla ayn y l Kazan Üniversitesi Dergisinde yay nlatt .
1835 y l nda Türkçe-Tatarca Grameri’ne baRlad ve dört y ll k bir çal Rmadan sonra 1839 y l nda Kazanda neRretti. K sa zamanda tükenen bu eseri
1846’da Türkçe-Tatarca Umumî Grameri ad yla ikinci defa bast rd . Bundan
sonra Müntehabat isimli bir esere baRlad . Mki cilt olarak planlad U bu eserin I.
cildini 1841’de bitirdi ve ikinci cildine baRlad , fakat 1842 AUustos’unda ç kan ve
24 gün süren yang nlarda onun eRyalar aras nda bu eser de yand .
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1837 y l nda Rusya D RiRleri Bakanl U n n, Alt nordu hükümdar Toktam R
Han’ n Polanya kral na gönderdiUi bir mektubun tercümesini istemesi üzerine
Uygurca çal Rt ve mektubu çözdü. Daha sonra o mektup üzerine yapt U tarihî
bir incelemeyi bir makale halinde, “Uygurlar Hakk nda Bir AraRt rma” ad yla
EUitim Bakanl U Dergisi’nin 1841 y l nda yay nlanan XXXI. say s nda neRretti.
Bu arada, asl Fars dilinde yaz lm R olup Derbent’in tarihini anlatan
Derbendname adl eserin yazma nüshalar n toplad ve üzerinde çal Rmaya baRlad . Bu eserin beR deUiRik nüshas n ve bir de Türkçe tercümesini bularak karR laRt rmalar yap yorken yeni bir nüshas n elde etmek üzere 1837’de Sen
Petersburg’a gitti. DönüRte Derbendname’nin edisyon kritiUinin yan s ra Türkçe
ve Mngilizce tercümelerini yapm R ve ona diUer tarih kitaplar ndan Derbent’le
ilgili bilgileri, kendi mütalaalar n ve Derbent’le ilgili resimleri de ilave etmiR
olarak 1844’ün sonunda neRre haz rlad . Fakat Ruslar iltifat etmediUi için bas lamayan bu eser, daha sonra Mngilizce olarak 1851 y l nda bas ld ve çeRitli ödüller ald .
Mirza Kâz m-Bey, Mslam Hukuku dal ndaki Muhtasaru’l-vikaye adl eserin,
Mran, Türkiye ve Hindistan’daki bask lar n ve elyazmalar n temin edip edisyon
kritiUini haz rlad ktan sonra, Frans zca ve Mngilizce’ye tercüme etti. Bu eser
1842’de Paris’de, 1843’de de Londra’da bas ld . Daha sonra, Rusya’da yaRayan
müslümanlar n hukukî sorunlar n hallederken Ruslar n müslüman hukukundan da haberleri olsun diye bu eseri Rusça’ya da çevirdi ve 1845’de Kazan’da
bast rd . Ayn y l ark Ulemas n n Biyografisi adl eserini bitirdi ve EUitim Bakanl U ’n n karR ç kmas na raUmen ayn y l bu eseri bast rd . Yine ayn y l “Arabistan’da ve Arabistan D R nda Hz. Muhammed’in GetirdiUi Yenilikler ve Baz
Politik Devrimler” ad yla bir yaz daha yay mlad . 1848’de ise “Firdevsî’de Mran
Mitolojisi” adl makalesi Severnaya Abazreniye dergisinde ç kt .
Mirza Kâz m-Bey, 1836 y l nda Üniversite Mlmî Oûras ’na Oarkiyat eUitimi
ile ilgili bir rapor haz rlad . Bu daldaki eUitimin pek iç aç c olmad U ndan bahsetti ve teklifler ileri sürdü. Fakat bunun da neticesini hemen alamad . 1841
y l nda raporunu yenileyerek tekrar sundu. Bu çal Rmas yla, Rarkiyatç l Ua yeni
bir boyut kazand rmak istiyordu. Raporunda o y l mezun olan iki öUrencisinin,
Mran, M s r, Türkiye gibi müslüman Oark ülkelerine gidip yerinde araRt rma
yapmas n teklif etti. Hatta bunlar n gezi ve araRt rma planlar n bile haz rlam Rt . Üniversite Mlmî Oûras bunu beUeniyle karR lad ve talebelerinden daha sonra
ünlü bir Türkolog olan Mlya Berezin ile Dittel, araRt rma görevlisi seçilerek bu
geziye gönderildiler. Bu plan, ayn y l “Kazan Üniversitesi Son S n f ndaki Genç
Oarkiyatç lar Mçin Bilimsel Gezi ve Mnceleme Plan ” ad yla yay nland .
Mirza Kâz m-Bey, meRhur Rus edibi Lev Nikolayeviç Tolstoy’a Kazan
Üniversitesindeki görevi esnas nda hocal k etti. Tolstoy, Mirza Kâz m-Bey’den
iki y l boyunca Arapça ve Türkçe öUrendi. Ayr ca Rus edebiyatç s Melnikov
Peçevski de onun talebesi olmuRtur.
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1849 y l Ekim ay nda Sen Petersburg Üniversitesi Oark Dilleri Bölümüne
profesör olarak atand . Kazanda baRlad U Derbentname adl eseri üzerinde çal Rarak onu 1851’de Sen Petersburg’da Mngilizce olarak bast rd . Bu eser sebebiyle
Mngiltere Kraliçesi taraf ndan alt n madalya ile ödüllendirildi. Sen Petersburg
Mlimler Akademisi ona Yüksek Demidov ödülünü verdi. Paris Asya Cemiyeti ile
Rusya CoUrafya Cemiyeti aslî, Amerika Oryantalistler Cemiyeti de fahrî üyeliUe
kabul ettiler.
Mirza Kâz m-Bey Sen Petersburg’da öncelikle Rusya’da Oarkiyat ve Oark
Dilleri eUitimini incelemeye ald ve bu konuda bir rapor haz rlayarak EUitim
Bakanl U na sundu. Bu raporda, Sen Petersburg’da bir Asya Enstitüsü kurulmas n ve Rusya’daki Rarkiyat eUitiminin bu merkezden idare edilmesini teklif ediyordu. Bakanl k bu teklife müspet bir cevap vermedi. 1855’de EUitim Bakanl U na, kendisi de bir Rarkiyatç olan Abraam Narov getirilince, Mirza Kâz m-Bey
bir raporla üniversitede bütün Oark dillerinin okutulacaU bir Oark Dilleri Fakültesi kurulmas n teklif etti. Rapor bir komisyon taraf ndan incelenip kabul edildi ve 30 Temmuz 1855’de fakültenin kurulmas na, dekanl U na da Mirza Kâz mBey’in atanmas na karar verildi.
Bu dönemde Mirza Kâz m-Bey, Sen Petersburg’da tan Rt U Rus yazar
ÇerniRevski’ye Arapça ve Farsça dersleri verdi. Onunla kurduUu dostluk, sayesinde bas n dünyas na girdi. Bu esnada Sen Petersburg Kütüphanesindeki ark
Elyazmalar n n KataloWu’nu haz rlad ve 1852 y l nda ÇerniRevski’nin ç kard U
Savremennik Dergisinde yay nlad . 1853’te Çin hakk nda yazd U iki makalesini
daha ayn dergide yay nlad . 1854’te Türkçe Kursu için Yard mc Ders Kitab ’n
haz rlad . 1857’de ise EUitim Bakanl U Dergisinde “Hindistanda Maarifin BaRlang c ” adl makalesi yay mland .
Onun Sen Petersburg’da yapt U çal Rmalar n en önemlileri, Kur’an’ n
Tam Fihristi ve -slam Tarihi adl eserleri idi. Kur’an’ n Tam Fihristi’ni 1859’da
yay nlarken, Mslam Tarihi’ni de Ruskoye Slava Dergisi’nin 1860 y l nda ç kan 2,
5, 8 ve 10. say lar nda tefrika etti. Bu eseri yazmaya onu iten sebep; Bat l müsteRriklerin eserlerinin, tarafgirlik ve peRin fikirlilikten kaynaklanan iftiralarla ve
Oark halklar n ve kültürlerini yeterince tan mamalar ndan kaynaklanan hata ve
yanl Rlarla dolu olmas idi. Yine ayn y l ayn derginin 3. say s nda “Mmam Kavram n n Anlam ve Gücü”, 6. say s nda ise “Muhammed Emin” adl makaleleri
yay nland . Ard ndan da; 15. As rda Kafkasya’da baRlay p o güne kadar devam
eden Müridizm hareketinin tarihçesini ve Mslam Hukuku’na dair bir eser yazmay planlad .
1859 y l nda Oeyh Oamil esir edilince, oUlu Gazi Muhammed ve baz müritleriyle beraber Sen Petersburg’a getirilmiRlerdi. Orada misafir muamelesi
görüyor, istedikleri yerler gezdiriliyor, istedikleri kimselerle görüRtürülüyorlard . Oeyh Oamil bir gün Mirza Kâz m-Bey’i ziyaret etmek istedi. Çünkü onu eserlerinden tan yordu. DaU stan’da iken onun -slam Tarihi adl eserini okumuR ve

&# 8 2 B;2

9

I

= J

çok hoRuna gitmiRti. Böyle bir görüRme Mirza Kâz m-Bey için önemli bir f rsatt .
Çünkü onun hayat ve hareketi üzerine bir kitap haz rl yordu. Nitekim bu görüRmede edinilen bilgiler, Müridizm ve amil kitab için önemli bir malzeme
oldu. Oeyh Oamil ile Mirza Kâz m-Bey Arapça konuRarak anlaR yorlard . Mirza
Kâz m-Bey ona, çocukluUundan baRlayarak hayat n anlatt rd , bir tak m sorular
sordu, çeRitli konularda görüRlerini ald ve bu bilgileri not etti. Bu uzun görüRmenin sonunda ayr l rken Oeyh Oamil tekrar görüRme talep etti. Mirza Kâz mBey de kald U mekânda onu iki defa ziyaret etti.
Mirza Kâz m-Bey önce Müridizm ve amil (1859) adl eseri yazd , sonra
da Mslam’da Ticaret, Miras ve Aile Hukuku’nu anlatt U erâyi’ul--slam’a baRlad .
Bu kitab n n I. cildi (Ticaret Hukuku) 1862’de yay nland ktan sonra araya,
Mran’daki Bâbilik hareketini konu edinen Bab ve Bâbiler (1865) adl eserini koydu. Bu eserden sonra erâyi’ul--slam’ n II. cildini (Miras Hukuku) 1867’de yay nlatt . Aile Hukukunu iRlediUi III. cildi ise müsvedde halinde kald .
1865 y l nda Çar II. Aleksandr Mirza Kaz m-Bey’i görüRmek için davet etti. Bunun nedeni, baz Rus yazarlar n aleyhteki yaz lar yd . Bu görüRmede Çar,
onun eserlerini ve gazetelerde aleyhinde ç kan yaz lar okuduUundan bahsederek maksad n n H ristiyanlar içinde Mslam misyonerliUi olup olmad U n sordu. O
da kendisinin ilim adam olduUunu ve maksad n n da; diniyle, kültürüyle Oark
dünyas n Ruslara tan tmak olduUunu söyledi.
Mirza Kâz m-Bey 1869 y l nda izin alarak alt ayl k bir süreyi kapsayan
Bat Avrupa seyahatine ç kt . O, asl nda Avrupa’da tan nan, Rarkiyatç bir ilim
adam yd . Avrupa MüsteRrikler Cemiyeti’nin de üyesi idi. Pek çok makalesi ve
baz kitaplar , Mngilizce, Almanca ve Frans zca olarak yay mlanm Rt . 1835’de,
“1660’da Astrahan’ n Tatarlar Taraf ndan Al nmas ” adl makalesi Paris’te Asya
Dergisinde, yine ayn y l, “Osmanl MmparatorluUunun Tarihine Dair” adl eseri,
Orient Dergisinde yay nlanm Rt . Frans z müsteRriklerinden Garsin de Tassy’nin
Kur’an’da uydurulmuR sureler olduUuna dair yaz p 1842 y l nda Asya Dergisinde neRrettiUi makalesine cevap mahiyetinde yazd U “Kur’an’ n Baz Surelerinin
Tahlili” adl makalesi de 1843 y l nda yine Pariste Asya Dergisi’nin 4. say s n n
II. cildinde neRredilmiRti. 1848’de Türk-Tatar Dillerinin Grameri adl eseri, Dr.
Jul us Theodor Zenker taraf ndan Almancaya çevrilerek Leipzig’de neRredilmiRtir. Yine “Müslüman Hukukunun Meseleleri”, “Bir Dizi Oark Yaz lar na
Dair”, “Hindistan’da Maarifin BaRlang c ” adl makalelerini, Derbend’in tarihini anlatt U Derbendname adl eserinden baz parçalar Frans z müsteRrikler
1850’den itibaren yay nlam Rlard . Bab ve Babiler adl eseri, 1866’da Asya Dergisinin 6.say s n n VII. Ve VIII. ciltlerinde Frans zca olarak neRredilmiRti. Alman
ilim adam Aleksander Humboldt da Orta Asya adl üç ciltlik eserinde Mirza
Kâz m-Bey’in “Alagöl Gölü Hakk nda” adl makalesini iktibas etmiRti.
Avrupa’da bu ölçüde tan nan bir ilim adam olan Mirza Kâz m-Bey, 1869
y l n n 2 May s’ nda Bat Avrupa seyahatine ç kt . Önce gemi ile Finlandiya’ya,
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oradan da trenle Almanya’ya gitti. Almanya’da Berlin, Dresten, Frankfurt’a
seyahatler etti. Frankfurt’ta hastaland ve tedavi için Boklet’e gitti. Fakat orada
iyileRmeyince tekrar Frankfurt’a döndü ve oradan Paris’e geçti. Bir müddet de
Paris’te kald ktan sonra Mngiltere’ye gitti. Londra’da iken kütüphanelere giderek ilmi çal Rmalar n sürdürdü. Burada iki Reye çok üzülmüRtür. Bunlardan
birisi, kütüphanelerde gördüUü Mslam dünyas ndan getirilen çok k ymetli elyazmas eserlerdir. Bunlar Asya Müzesinde saatlerce seyretmiR ve hüzünlenmiRtir.
DiUeri de sanayileRmeden ötürü havan n ve çevrenin kirlenmesidir ki, buran n
havas na ancak bir ay dayanabilmiR ve Kas m ay nda tekrar Rusya’ya dönmüRtür. Bat Avrupa seyahatinden sonra Sen Petersburg’a dönen Mirza Kâz m-Bey,
1869-70 ders y l n n sonunda hastaland ve arkas nda 50’nin üzerinde eser b rakarak 27 Kas m 1870’de altm R sekiz yaR nda iken vefat etti. Cenazesi devlet
töreniyle Pavlovsk kabristan na defnedildi.
Mirza Kâz m-Bey, ülkemizde fazlaca tan nan bir ilim adam deUildir. Büyük Larousse Ansiklopedisinde onun hakk nda verilen k sa bir bilgiden baRka
ilmî çal Rmalarda ondan bahsedildiUine rastlamad k. Sadece M. Tayyib Okiç’in
Diyanet Dergisi 10’uncu cilt, 104-105’inci say s nda yay nlanan “Kur’an Kerimi
Taklid TeRebbüsleri” adl makalesinde onun Frans z MüsteRrik Garsin de
Tassy’ye yazd U cevabî makaleden k saca bahsedilmektedir. Msmail CerrahoUlu
da Tefsir Usulü adl eserinde (s.78) Okiç’in makalesinden iktibas etmiRtir.
Londra’da ç kan Christiyan Keepsake Dergisinde, Turnerelly’nin, “Kazan ve
Halk ” (Sen Petersburg 1841) ve Dyugan’ n “Avrupada Oryantalizmin Tarihi”
adl eserlerinde onun hayat ndan da bahsedilmektedir.
%
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R zayev, AUababa, Mirza Kazem-Bek, Bakü 1965.
R zayev, AUababa, Derbendden Ba+layan Azabl Yol, Bakü 1989.
Abdullayev, M., M sliteli Dagestana XIX i Naçala XX V. V, Dagestan 1963.
M. Tayyib Okiç, “Kur’an- Kerimi Taklid TeRebbüsleri” Diyanet Dergisi
C.10, Say : 104-105.
Muhit Mert, “Rusya’da Oarkiyat Çal Rmalar n n Öncüsü Ünlü Türk Alimi:
Mirza Kâz m-Bey”, Türk Yurdu, Eylül 1999, C. XIX, S: 145, s. 26-34.

V.
Ülke DeFerlendirmeleri
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AMER KAN ÜN VERS TELER NDE SLAM HUKUHUKUKUNUN KURUMSAL VARLI=I
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Amerika BirleRik Devletleri’nde (ABD) akademik Mslâm hukuku çal Rmalar n tan tmak için, bu çal Rmalar n kurumsal ve zihnî haritas n ç karmak gerekmektedir. Bu yaz , üniversite sistemi içindeki kurumsal varl U aç s ndan,
ABD’deki akademik Mslâm hukuku çal Rmalar n ele almay hedeflemektedir.
Mngilizce literatürde bu konuyu incelemeyi amaçlayan bir çal Rmaya rastlanamam Rt r. Oryantalizm hakk nda çok say da metin kaleme al nmas na raUmen,
Mslâm ilimleri hakk ndaki Bat l araRt rmalar n, müstakil bir saha s fat yla, hâlâ
kendisini tart Rmaya meyilli olmad U gözönüne al n rsa, bu durum RaR rt c olmamal d r.
Üniversitelerdeki Mslâm hukuku çal Rmalar , f k h hakk nda sarfedilen
gayretin sadece bir boyutunu teRkil etmektedir. ABD’de f k h ile ilgilenen muhtelif çevreler bulunmakta ve Amerikan müslümanlar n n tesis ettiUi kurumlar
bu çevrelerin baR nda gelmektedir.1
Mslam AraRt rmalar Merkezi (MSAM).
Amerikan müslümanlar n n f k h çerçevesindeki faaliyetleri -kolayca tahmin edileceUi üzere- mesele, dil, vurgu ve kurumlaRma gibi birçok aç dan Amerikan üniversitelerindeki faaliyetlerden farkl d r. Amerikan müslümanlar n n f k hla ilgili baRl ca kurumlaRma teRebbüslerinin aras nda Fiqh Council of North America ve Sharî'ah Scholars Association of North
America zikredilebilir. F k h eUitiminde hat ra gelen ilk gayretlerden biri, medreseyi Ameri1
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Amerikan üniversitelerindeki Mslâm hukuku çal Rmalar na dair bir
araRt rman n karR laRacaU ilk problem, Mslâm hukuku kavram n n hudutlar n
belirlemek olacakt r. Mslâm hukuku, akademik teRkilattaki yeri hakk nda
Bat ’n n asgarî müRtereke varamad U bir sahad r. F k h ilminin modern bilimler
tasnif(ler)inde tek bir baRl Ua tekabül etmemesi, bu ilmin üniversite içindeki
varl U n n ve hudutlar n n tespitine de yans m Rt r. F k h, Bat l tasavvurun dînî
ve seküler ayr m na muhalefet ettiUi gibi, sosyal bilim ve hukuk, descriptive ve
normative, hukuk ve ahlak, din ve hukuk ayr mlar n geçersiz k lan bir ilim
olmas sebebiyle, Bat üniversitlerinde s n rlar ve kapsam hakk ndaki
belirsizlik sürekli gündemdedir. Bat ’n n Mslâm’ ve müslümanlar bilimsel
araRt rman n mevzuu olarak inceleme tecrübesi de bu belirsizliUin baRl ca
sebeplerinden biridir. Oryantalizm ve antropoloji gibi sahalar ihdas ederek,
kendinden olmayan araRt rmay farkl bir bilimsel faaliyet kabul eden Bat ,
Mslâm’ nas l incelemesi gerektiUine dair usûl sorular n kendine uzun süre
yöneltememiRtir. Mkinci Dünya SavaR ’ndan sonra Oryantalist çal Rmalar n
“OrtadoUu AraRt rmalar ”na dönüRümü, bu sahan n coUrafya esasl olarak
belirlenmesi gerektiUi anlay R n sürdürmüRtür. Mslâm ilimleri hakk ndaki
çal Rmalar n kurumlaRamamas nda önemli rol oynayan söz konusu anlay Rtan en
çok etkilenmiR ilim dallar ndan biri de f k ht r. Oryantalist geleneUin modern
üniversite içinde yaRad U maceran n ötesinde, Amerika’daki üniversitelerin,
Avrupa üniversitelerinden farkl olarak, k sa vadeli ilgi ve ihtiyaçlara göre
düzenleyebildikleri iç yap lanmalar da bu halin devam etmesinde etkili
olmuRtur.
Mslâm hukuku çal Rmalar n n hudutlar , f k h ilminin mevzuu, meseleleri
ve usulü ile bir Rekilde alakal akademik faaliyetler olarak belirlendiUi takdirde,
Mslâm’a dair çal Rmalar n çok büyük bir k sm n ihtiva eden hayli geniR bir saha
ortaya ç kacakt r. F k h sosyal bilimler, din, hukuk ve ahlak gibi dallar n
yan s ra, kad n, rk, çevre, Rehir ve insan haklar araRt rmalar gibi
disiplinleraras kabul edilen muhtelif sahalara doUrudan tekabül eden meseleler
içermektedir. Üstelik günümüzde Bat dünyas n n Mslâm dini ve medeniyeti ile
kan topraklar na taR ma hedefiyle, Hamza Yusuf ve Zeyd Oakir gibi mühtedi önderleri taraf ndan California’da kurulan Zaytuna Institute’dur. bkz. http://www.zaytuna.org/ (01.02.05).
Halihaz rdaki müfredat nda Metnu’l-Ahdarî, -bnu’l-Â+ir, Risaletu -bn Ebi Zeyd’e yer veren
kurum, yak n gelecekte Muhtasaru’l-Halil, Merâku’l-Felâh, Muhtasaru’l-Kuduri, el-Hidâye ve
Bidayetu’l-Muctehid’i de okutmay planlamaktad r. Öte yandan ABD’nin akademik teRkilat nda bir yer edinme çal Rmalar n n örneUi olan Graduate School of Islamic and Social
Studies (GSISS, Virginia), müslümanlar taraf ndan idare edilen kampüs esasl ilk lisansüstü
Mslâm araRt rmalar kurumu olarak burada kaydedilmelidir. Mslâm araRt rmalar nda M.A.
derecesi veren ve Amerikan müslümanlar n n din görevlisi ihtiyac n karR lmay hedefleyen
GSISS, Bilginin MslâmîleRtirilmesi hareketinin ABD’de önderliUini yapan ilim adamlar taraf ndan kurulmuRtur. Okul müfredat ndaki f k h ve f k h usulüne dair derslerin aras nda Fiqh
of Muslim Minorities ve Philosophy of Punisment in Islam gibi baRl klar n yer almas , Bat ’da
müslüman olman n beraberinde getirdiUi problemlerin etkisi Reklinde yorumlanabilir. bkz
http://www.siss.edu/ (01.02.05).
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en s cak karR laRma noktalar n n neredeyse tamam n f khî meseleler (cihâd, çok
eRlilik, hicâb, haddler vs.) oluRturduUu için, üniversitede Mslâm’ tan tmaya
çal Ran giriR dersleri dahi, deUiRen nisbetlerde, f k h hakk nda konuRmak
zorunda kalmaktad r.
F kh n hem bütün meselelerinde mevcut bir boyutu, hem de sistematiUi
içindeki bir ana baRl U oluRturan ibadet, baz istisnalar d R nda, Amerikan
üniversitelerinde ele al nmamaktad r. F k htan Mslâm hukukuna geçiRi mümkün
k lan unsurlardan biri, ibâdetin devre d R b rak lmas olduUu için, Amerikan
üniversitelerindeki f kha dair çal Rmalar rahatl kla Mslâm hukuku çal Rmalar
olarak adland r labilir.
Büyük ölçüde Rahsi gözlem ve tecrübelere dayanan bu yaz da, Mslâm
hukukunun Amerikan üniversitelerindeki kurumsal varl U , müfredat, uzmanl k
sahas ve akademik teRkilat olmak üzere üç boyutta ele al nacakt r. Konunun
tamamlay c bir unsuru olarak gönüllü akademik teRekküllere temas
edilmesinin ard ndan, sonuç bölümünde Mslâm hukukunun Bat
üniversitelerindeki kurumsal varl U ile bu sahadaki çal Rmalara hakim anlay Rlar
aras nda irtibat kurulmaya çal R lacakt r.
I6 )-4

$ F

Amerikan üniversiteleri aras nda say lar elliye yaklaRan bir grup, öUretim
programlar nda Mslâm hukuku ile ilgili derslere yer vermektedir.2 ÖUrenci ilgisi
ve güncel geliRmeler, müfredat programlar üzerinde çok etkili olduUu için, bu
2
Mslâm ve OrtadoUu çal Rmalar na yer veren üniversiteler aras nda, 2003-2004 öUretim y l ndaki müfredat programlar na Mslâm hukuku ile alakal dersler koyanlar Runlard r: University
of Arizona (Arizona), University of Arkansas (Arkansas), University of California
(California), University of Californ a at Santa Barbara (California), Hartford Seminary
(Connecticut), Yale University (Connecticut), Emory University (Georgia), Georgia State
University (Georgia), University of Chicago (Illinois), University of Illinois (Illinois), Indiana
University (Indiana), The Johns Hopkins University (Washington, DC), Boston University
(Massachusetts), Harvard University (Massachusetts), Michigan State University (Michigan),
University of Michigan (Michigan), Wayne State University (Michigan), Washington University in St. Louis (Missouri), Dartmouth College (New Hampshire), Princeton University
(New Jersey), Rutgers University (New Jersey), Columbia University (New York), Cornell
University (New York), Fordham University (New York), New York University (New York),
City University of New York (New York), Duke University (North Carolina) Hiram College
(Ohio), Ohio State University (Ohio), Portland State University (Oregon), Pennsylvan a
State University (Pennsylvania), Temple University (Pennsylvania), Brown University
(Rhode Island), University of Texas at Austin (Texas), University of Utah (Utah), University
of Virginia (Virginia), University of Washington (Washington), Georgetown University
(Washington, DC), University of Wisconsin (Wisconsin), Catholic University of America
(Washington, DC). Mslâm hukukunu ihtiva eden programlar tespit etmek için, Middle East
Studies Association of North America’n n (MESA) haz rlad U OrtadoUu araRt rmalar na yer
veren
üniversiteler
listesinden
yararlan labilir.
bkz.
http://fp.arizona.edu/mesassoc/Directory/directory.htm (01.02.05).
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rakam her sene deUiRebilmektedir. Özellikle 11 Eylül 2001 sonras nda Mslâm’a
ve Mslâm dünyas na karR yükselen ilgi, üniversiteleri Mslâm hakk ndaki
derslerinin say ve çeRitlerini art rmaya sevketmiR ve sözkonusu geliRme Mslâm
hukuku sahas na da ayn nisbette yans m Rt r.3 Bu ilgiyi karR l ks z b rakmamak
için birçok üniversite Mslâm hukukuna dair konferans ve aç k oturumlar
düzenlemiR, bir k sm ise müfredat programlar na uzmanl klar tart R l r kiRilerin
verdiUi seçmeli dersler koymuRtur. Mslâm hukukuna lisansüstü programlar nda
daha kal c bir Rekilde yer verenlerin çoUunluUunu ise, Amerikan üniversiteleri
s ralamalar nda üst basamaklarda yer alan ve bir k sm Ivy Leauge’den madud
olan Princeton, Yale, Dartmouth gibi kurumlar teRkil etmektedir.
Mslâm hukukunu sistematiUi ve terminolojisiyle, bir diUer ifadeyle,
müstakil bir disiplin s fat yla iRleyen müfredatlar n say s s n rl d r. Zira Mslâm
hukukuna dair lisans ve yüksek lisans dersleri, umumiyetle Mslâm’ n günümüz
Bat dünyas ile çat Rt U en s cak noktalar hakk nda ve sosyal bilimlerin bak R
aç s ile iRlenen derslerdir. Nitekim Amerikan üniversitelerinde Mslâm hukukuna
dair müfredat n çoUunluUu, Religion, State and Islam, Islam and Politics,
Politics of Islam, Islamic Institutions and Political Ideas, Islamic Political
Thought, Political Cultures of Islamic World, Islam and Rule of Law, Legal
Culture of Islam, Law Society and Culture in the Middle East, Gender and
Islam, Woman in Islam, Islamic Finance, Economics and Islam gibi baRl klar
taR maktad r. Üstelik söz konusu baRl klar alt nda iRlenen dönem ve konular n
her zaman ve tamam yla klasik Mslâm medeniyetine ait olduklar n söylemek de
mümkün deUildir. Mslâm ülkelerinin ve toplumlar n n geçirdiUi modern tecrübe,
“Mslâm” kelimesinin bu tecrübeyi de içeren bir Rekilde kullan lmas n n etkisiyle,
derslerin önemli bir k sm n kaplamakta, hatta baz lar n n eksenini teRkil
etmektedir. Modernizmin getirdiUi k r lma bir dönüm noktas kabul edilmekle
beraber, zaman zaman müslüman ülkelerde Mslâm’ hiçbir Rekilde kaynak
almam R kurum ve iliRkiler bile, Mslâm baRl U taR yan derslerde
iRlenebilmektedir. Mesela Islam and Politics yahut Islamic Politics baRl U , bir
üniversite veya bölümde hilafet kavram n merkeze alarak f kh n anayasa
hukukuna tekabül eden konular n iRleyen bir derse ait olabildiUi gibi, bir baRka
3

Akademik haber yay mc l U yapan medyada 11 Eylül’den sonra artan Mslam’a yönelik merak n ne kadar dramatik bir Rekilde üniversitelere yans d U na dair birçok habere rastlanabilir.
Ne OrtadoUu ne de Mslâm araRt rmalar hakk nda bir programa sahip olan Stanford Üniversitesi’nin (California) 11 Eylül sonras nda öUrencilerden gelen yoUun talep üzerine baRlatt U
faaliyet ve ald U Mslâm AraRt rmalar Program kurma karar , söz konusu geliRmelerin örneklerindendir. Mesela bkz. http://news-service.stanford.edu/news/2001/december12/mideasta.html (01.02.05); http://news-service.stanford.edu/news/2002/october9/mideast-109.html.
(01.02.05). Standford’un bu teRebbüsü hakk ndaki haberler incelendiUinde iki nokta dikkati
çekmektedir. Birincisi, Mslâm araRt rmalar n n akademik sistem içinde nerede durmas gerektiUine dair yetkili kiRi ve bölümler aras nda farkl kanaatler vard r. Mkincisi, söz konusu teRebbüs için katk ve iRbirliUi talep edilen bölüm ve okullar aras nda hukuk okulu da bulunmaktad r.
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bölümde f k h kavram ve metinlerine yaln zca mukaddime kabilinden temas
eden ve büyük ölçüde modern Arap rejimleri veya Arap – Msrail çat Rmas
üzerinde duran bir derse de ait olabilir. Üstelik bir akademisyeni Mslâm
hukukçusu yapan tek bir yetiRme süreci bulunmad U için, farkl eUitimlerden
geçmiR ve dolay s yla farkl birikimlere sahip hocalar n müfredatlar nda yer
verdikleri konular da farkl olabilmektedir. Keza, sosyal bilimlerdeki baz konu
ve ilgilerin Mslâm medeniyetinde birden fazla disiplin ve gelenek içinde
bulunmas da söz konusu muhteva farkl l U nda belirleyicidir. Mesela Islamic
Political Thought baRl kl bir ders, Fârâbî’den Mbn RüRd’e bir dizi filozofun
metinlerini esas alabildiUi gibi, Mâverdî, Gazzâlî ve Mbn Teymiyye üzerine de
inRa edilebilmektedir.
Mslâm coUrafyas ve medeniyetini tan mak, f k htan haberdar olmay
gerektirdiUi için, Mslâm ve OrtadoUu hakk ndaki birçok dersin müfredat nda
Mslâm hukukuna bir yer tahsis edildiUi görülmektedir. Introduction to Islam ve
Introduction to Islamic Civilization’dan, Gender in Islamic History ve
Economic History of Middle East’e kadar muhtelif dersler, çeRitli Rekillerde ve
nisbetlerde Mslâm hukukuna temas etmektedir.
Mngilizce’nin hâlâ Mslâm hukukunu “günün ilgi ve ihtiyaçlar n gözeterek”
tan tan literatürden yoksun oluRu, bu sahaya dair derslerin en önemli
problemlerinden biridir. Bu yüzden The Encyclopaedia of Islam (new
edition, EI2) ve Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World’un ilgili
maddeleri yan nda, Fazlurrahman’ n Islam’ ndan Esposito’nun Islam: The
Straight Path’ na kadar bir dizi Mslâm’a giriR eseri ile Hudgson’ n The Venture
of Islam’ gibi tarihlerin Oeriat ve f k h için tahsis ettikleri bölümler, Mslâm
hukukuna giriR kabilinden okutulmaktad r. Oüphesiz en çok kullan lan eser,
Coulson’un A History of Islamic Law’ d r. Bu eserin hâlâ kapsam ve dil
aç s ndan birçok ders için en uygun metin olarak kabul edilmesi, Amerika’daki
akademik Mslâm hukuku araRt rmalar n n halini göstermesi bak m ndan,
üzerinde düRünülmesi gereken bir noktad r. Ayr ca Mkinci Dünya SavaR sonras
Amerikan Mslâm hukuku araRt rmalar n n “kurucu babalar ” olarak
nitelenebilecek Schacht, Gibb ve Von Grunebaum ile Hitti, Makdisi ve
Ziadeh’den oluRan H ristiyan Arap akademisyenler grubunun çal Rmalar ndan
seçilen bölümler ders malzemesi olarak en çok baRvurulan kaynaklar
aras ndad r. Mezkur isimlerden önceki nesillere mensup yazarlar n metinleri
derslerde takip edilmek için umumiyetle münasip görülmemektedir. Ancak
etkisi ve baz dakik tespitleri sebebiyle Goldziher’in eserleri ile Mstanbullu bir
Rum olan Aghnides’in An Introduction to Mohammadan Law and A
Bibliography hâlâ kullan lmaktad r.
F kh n ibâdât konular n iRleyen nadir derslerden biri, Mslâm araRt rmalar
sahas ndaki en eski akademik kurumlar aras nda kabul edilen Hartford
Seminary’de (Connecitcut) verilmektedir. Mslâm hukukuna dair baRka derslere
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de yer veren Hartford’un Islamic Chaplaincy Program’ nda Müslüman din görevlisinin sahip olmas gereken ibadet bilgileri müfredat n bir parças n teRkil
etmektedir. BaRta savunma ve adalet bakanl klar olmak üzere, birtak m resmi
kurumlar n talepleri dikkate al narak haz rland U anlaR lan program n idaresi,
bir mühtedi Mslâm hukukçusu olan Ingrid Mattson taraf ndan yürütülmektedir.
Öte yandan ibadet konular n dinler tarihi ve antropoloji diliyle iRleyen az say daki derse zaman zaman rastlanmaktad r. University of Washington
(Washington) Near Eastern Languages and Civilization Bölümü ile Religion
Bölümü’nün ortak dersleri aras nda yer alan ve Brannon Wheeler taraf ndan
verilen Ritual and Territory in Islam baRl kl derste temizlik, oruç, kurban ve
hac gibi konular iRlenmektedir.4
J6 8&
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Mslâm hukukunun hudutlar n belirlemek hakk nda yukar da temas edilen
problem, Mslâm hukukçusu kavram na da yans m Rt r. Mslâm hukukuna dair ders
veren veya eser kaleme alan her akademisyeni Mslâm hukuku uzman olarak
kabul etmek mümkün gözükmemektedir. Nitekim yukar da zikredilen dersleri
veren kiRilerden baz lar n n bilgisi Mngilizce Mslâm hukuku literatüründeki bir
dizi meRhur metinle s n rl olup, ilmî mesailerinin merkezini Mslâm hukuku teRkil
etmemektedir.5 Üstelik John Makdisi ve Ann Mayer gibi Mslâm hukuku dersi
vermeyen ve fakat Mslâm hukuku hakk nda çal Ran akademisyenlerin varolduUu
da hat rda tutulmal d r.
Günümüzde mesaisini f kh n mevzu, mesele veya literatürüne hasretmiR
bir grup akademisyen bulunmakta ve kendilerini Mslâm hukuku uzman olarak
tan mlamaktad r. Bu iki aç dan (çal Rmalar n Mslâm hukukuna hasretme ve
kendini Mslâm hukukçusu olarak tan mlama) Mslâm hukuku uzmanl U , Amerikan üniversitelerinde çeyrek as r öncesine göre varl U n çok daha fazla kabul
ettirmiR bir kavramd r.
Mslam hukuku çal Rmalar henüz alt uzmanl k sahalar na ayr lmamakla beraber, üniversitelerde iki tür Mslâm hukukçusu tipinin tezahür ettiUi söylenebilir.
Bir k s m Mslâm hukukçusu beReri ve sosyal bilimler eksenli çal Rmaktayken,
diUerleri hukuk araRt rmalar na daha yak n duran ve modern hukuk sistemleri
hakk nda altyap s olan kiRilerden oluRmaktad r. Yemen üzerine yapt U hukuk
antropolojisi çal Rmalar ile tan nan ve post-yap salc teorilerden yararlanan

4

bkz. http://faculty.washington.edu/wheelerb/relig_432.html (01.02.05).
Ayn Rekilde akademisyenlerin kendi ilgi alanlar aras nda Mslâm hukukunu zikretmeleri de
yanl R fikir verebilmektedir. Hal tercümelerinde (CV) Mslâm hukuku yazan birçok kiRinin bu
saha ile iliRkilerini kurmak hayli zordur. Söz konusu kiRilerin önemli bir k sm asl nda bir
müslüman ülkenin pozitif hukuku ile ilgilenmiR araRt rmac lard r. Hatta uluslararas güvenlik
üzerinde çal Ran baz uzmanlar n 11 Eylül sonras nda hal tercümelerine Islamic Law ibaresini
koyduklar görülmektedir.
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Brinkley Messick6 birinci gruptaki araRt rmac lara, hukuk derecesi sahibi ve bir
hukuk okulunda öUretim görevlisi olan Clark Lombardi7 ise ikinci gruba örnek
olarak verilebilir.
Amerikan hukuk eUitiminin adliye teRkilat ve özel hukuk kuruluRlar
(avukatl k bürolar , bilirkiRilik ve tahkim kurullar vb.) ile yak n iRbirliUi içinde
olmas , Mslâm hukuku sahas na da yans m Rt r. Nitekim Amerikan üniversitelerindeki Mslâm hukuku öUretim ve araRt rma faaliyetlerine kat lan adlî (hakim,
savc , avukat vb.) görevliler ve hukuk uzmanlar bulunmaktad r. Mslâm hukuku
ile ilgili birçok toplant ve yay m çal Rmalar na katk da bulunan Muhammad
Fad l8 ve Rutgers Üniversitesi’nde (New Jersey) Mslâm hukuku dersleri veren
Hani Mevla,9 bu gibi kiRilere örnek olabilir. Söz konusu kiRilerin, çal Rmalar nda
umumiyetle modern Mslâm ülkelerinin mevzuat hukuklar na daha fazla aU rl k
verdikleri ve Mslâm hukukuna disiplin içinden bakmaya daha eUilimli olduklar
ifade edilebilir.
Modern hukuk eUitimi alm R yahut gerek klasik gerek modern dönemde
araRt rd U meseleleri temelde f k h dili ile incelemiR akademisyenler birikimlerini üniversite d R nda da kullanma imkan na sahiptir. Mslâm hukukçular aras nda Müslüman kurum ve kuruluRlar ile Bat sermayesi aras ndaki uluslararas
anlaRmazl klara bakan tahkim kurullar nda üye veya raportör olarak çal Ran
akademisyenler olduUu gibi, federal ve eyalet mahkemelerinde bilirkiRi olarak
hizmet verenler de bulunmaktad r. Bu kiRilerin s k karR laRt klar talepler aras nda kamu ve özel sektöre dan Rmanl k yapmak da yer almaktad r10.
K6
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Mslâm hukuku ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiUinde, bu
sahan n Amerikan akademik teRkilat n n baRl ca dört biriminde iRlendiUi
görülmektedir: Din araRt rmalar (religious studies), OrtadoUu araRt rmalar
(Middle East studies), beReri ve sosyal bilimlerin bölümleri (humanities and
social sciences) ve hukuk okullar (school of law).

6

http://www.columbia.edu/cu/ccls/fac-bios/messick/faculty.html (01.02.05).
Clark Lombardi Mslâm ilimleri hakk nda doktoras n tamamlad ktan sonra hukuk eUitimi
ald (J.D., Columbia University School of Law, New York), yüksek bir mahkemede görev
yapt (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit), uluslararas bir hukuk dergisinin editörlüUünü üstlendi (Columbia Journal of Transnational Law) ve meRhur bir hukuk bürosunda
çal Rt (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton). American Society of Legal History üyesi olan
Lombardi,
Columbia
Law
School’da
okutmanl k
yapmaktad r.
bkz.
http://www.law.washington.edu/Faculty/Lombardi/ (01.02.05).
8
Sullivan & Cromwell LLP.
9
Greenbaum, Rowe, Smith, Ravin, Davis & Himmel LLP.
10
Dan Rmanl k ve bilirkiRilik hizmetleri veren Mslâm hukukçular na örnek olarak, Hanefî f k h
metinleri üzerinde çal Ran Brannon Wheeler (University of Washington, Washington) gösterilebilir. bkz. http://faculty.washington.edu/wheelerb/cv.html (01.02.05).
7
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Amerikan akademik teRkilat içindeki yerleri ve yap lar aç s ndan birbirleri aras nda ciddi farkl l klar bulunan OrtadoUu araRt rmalar birimlerinin,
Mslâm hukuku çal Rmalar nda en çok öne ç kan kurumlar olduUu söylenebilir.
Arap – Msrail çat Rmas ve petrol üretiminin uluslararas siyasetteki yerinden
baRka bir Rey okutmayan OrtadoUu araRt rmalar merkezleri varolduUu gibi, çok
say da öUretim üyesine sahip ve hemen her beReri ve sosyal disiplini ilgilendiren
dersler sunan merkezler de bulunmaktad r. Üstelik OrtadoUu ad n taR yan birimlerin bir k sm bölüm, bir k sm müstakil bütçeye sahip merkez halindeyken,
baz lar ise sadece disiplinleraras bir dizi dersi organize eden kurullar olarak
faaliyet göstermektedir. Bu arada, on dokuzuncu as r Avrupas ’ndan ithal edilmiR ve daha ziyade semitik diller üzerinde yoUunlaRm R Yak n DoUu Dilleri ve
Medeniyetleri (Near East Languages and Civilizations) merkez veya bölümleri
de Mslâm hukukunun lisansüstü seviyede çal R lmas na imkan tan yan kurumlar
aras nda zikredilmelidir. OrtadoUu araRt rmalar ile Yak n DoUu dilleri ve medeniyetleri, umumiyetle beReri ve sosyal disiplinlerle irtibatl bir Rekilde, söz
konusu disiplinlerin öUretim ve araRt rma faaliyetlerinin belirli bir k sm n düzenlemek ve geliRtirmek amac yla çal Rmaktad r. Mesela, aralar nda farklar
bulunmakla beraber, bu birimlerin çoUu, kendi müstakil müfredat na sahip olmay p, baRka disiplinlerin müfredatlar içinden Mslâm ve Mslâm dünyas ile ilgili
dersleri haz rlamaktad r. Akademik kadro daU l m nda da ayn durum söz konusudur.
Mslâm hukuku tezlerinin çoUu OrtadoUu araRt rmalar ile irtibatl olarak
tarih bölümleri içerisinde haz rlanm Rt r. Din araRt rmalar bölümlerine
nisbetle, tarih bölümleri Amerikan üniversitelerindeki merkezi ve
disiplinleraras mevkiinden dolay , Mslâm hukuku çal Rmalar na daha fazla imkan tan maktad r. Mslâm hukuku tezleri özellikle sosyal tarihle bir Rekilde irtibat
kurulduUu takdirde, rahatl kla tarih bölümlerinde çal R labilmektedir. Keza
OrtadoUu araRt rmalar ile irtibatl olan sosyoloji, ekonomi ve politika gibi bölümler de Mslâm hukuku araRt rmalar na yer saUlamaktad r. Dil ve literatür ile
baUlant s kurulabildiUi ölçüde, Yak n DoUu dilleri ve medeniyetleri de Mslâm
hukuku çal Rmalar na imkan tan maktad r. BeReri ve sosyal bilim bölümleri,
kendi üniversitelerinde OrtadoUu araRt rmalar bulunmasa da Mslâm ve Mslâm
hukuku çal Rmalar n bünyesine dahil edebilmektedir. Mesela politika ve uluslararas iliRkiler bölümlerinde f kh n bu sahalara tekabül eden vecheleri, OrtadoUu araRt rmalar ile iRbirliUi içine girmeksizin iRlenebilmektedir.
Divinity school’lar n hakimiyetinden ç kart larak seküler bir beReri
disiplin haline getirilmiR ve genellikle Art and Science (fen – edebiyat)
fakülteleri içinde kurulmuR din araRt rmalar (religious studies), Mslâm
hukukunun ele al nd U birimler aras ndad r.11 Mamafih 2003-2004
11
Mslâm araRt rmalar n din araRt rmalar içindeki yeri için bkz. Richard C. Martin, “Islam and
Religious Studies”, Approaches to Islam in Religious Studies, ed. Richard C. Martin, The
University of Arizona, Tucson 1985, s. 1-18.
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müfredat nda Mslâm hukuku ile doUrudan ilgili beR ders sunan Temple
Üniversitesi’nin (Pennsilvania) Religion Department’ gibi bölümlerin say s
Amerikan üniversitelerinde çok azd r.
Mslâm hukukunun giderek mevcudiyetini ve aU rl U n art rd U yerlerin baR nda hukuk okullar gelmektedir. Mslâm hukukunu doUrudan konu olarak iRleyen bir dersi müfredat na dahil eden Amerikan hukuk okullar n n say s onu
aRmaktad r. Harvard (Massachusetts), Yale (Connecticut), Boston
(Massachusetts), University of Michigan (Michigan), Wayne State (Michigan),
Duke (North Carolina), Georgetown (Washington DC), Catholic University of
America Colombus (Washington D.C.), New York (New York), UCLA
(California), Loyola (Illinois) ve Emory (Georgia) hukuk okullar , 2003-2004’te
Mslâm hukuku dersi veren hukuk okullar aras nda yer almaktad r.
Lisansüstü eUitim kurumu kabul edilen hukuk okullar ndaki derslerin büyük bir k sm Introduction to Islam, Introduction to Islamic Legal System,
Islamic Law and Society, Introduction to Islamic Legal Thought gibi Mslâm hukukunu anahatlar ile tan tmakta ve nadiren Muslim Personal Law, Justice Law
and Commerce in Islam, Islamic Commercial Law gibi f kh n alt baRl klar ndan
birini ele almaktad r. Derslerin çoUu genelde üç y ll k olan hukuk okullar n n
ikinci ve üçüncü y llar nda okutulmaktad r.
Söz konusu hukuk okullar nda aras nda yaln zca Harvard ve UCLA’in Mslâm hukukuna tahsis edilmiR kürsü ve kadrolara sahip olmas , Mslâm hukukunun
akademik hukuk teRkilat ndaki kurumlaRmas n n hangi düzeyde olduUunun
güzel bir göstergesidir. 11 Eylül ile birlikte Mslâm hukukuna dair derslerin hukuk
okullar nda say ve nitelik olarak art R n n, bu sahan n kurumlaRmas na ayn
nisbette yans d U n söylemek mümkün deUildir. Amerikan hukuk okullar n n
fen ve edebiyat fakültelerinden daha muhafazakar bir yap ya sahip olmas ve
çok çeRitli konulardaki derslerin kadro ve bölüm ihdas na gerek kalmadan müfredata rahatl kla girebilmesi, pozitif hukuk eUitiminin zaruri unsurlar haricindeki birçok problem sahas gibi, Mslâm hukukunun da kurumlaRmas n engellemektedir. Ancak Mslâm hukukunun hukuk okullar nda kurumlaRmas n n, mesela
internet hukukunun kurumlaRmada karR laRt U problemlerden çok daha öte ve
derin zorluklar bulunmaktad r. Söz konusu zorluklar entelektüel ve siyasi olmak üzere iki k sma ayr labilir.
Mslâm hukukunun, dil ve sistematik aç s ndan ne kadar modern hukuklara
benzetilirse benzetilsin, Bat l hukuk kavram na uymamas , bu sahan n hukuk
okullar bünyesinde deUil, tarih ve sosyal bilimlerde ele al nmas gerektiUini
savunan kiRilerin en önemli dayanaklar ndan birini teRkil etmektedir. Öncelikle
Mslâm hukukunun varl U n ve meRruiyetini saUlayan merci siyasi iktidar deUildir.
Dahas , bu hukukun üretilmesi ve geliRtirilmesi devlet otoritesince tayin edilmemiR ilim adamlar taraf ndan gerçekleRtirilmiRtir. Üstelik, yukar da temas
edildiUi gibi, Bat l tasavvurun birçok temel ayr m na ve özellikle ahlak – hukuk
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ve sosyal bilim – hukuk ayr m na muhalefet etmektedir. Bu aç dan bak ld U nda,
niçin baz Bat l Mslâm hukukçular n n f kh n ahlak olmad U n ispatlamak için
çok gayret sarfetmiR olduUu daha iyi anlaR lacakt r.12
Öte yandan Mslâm hukukunu hukuk okullar nda istememenin birtak m siyasi yönleri de bulunmaktad r. Oryantalizm bölümlerinin varisi olan OrtadoUu
araRt rmalar ve benzeri akademik birimler, zaten “öteki”nin araRt r lmas na
tahsis edilmiR alanlar olduklar için, Amerikan akademyas n n ard ndaki zihniyeti tehdit etme kabiliyeti son derece s n rl d r. Kald ki, 11 Eylül’den sonra
OrtadoUu araRt rmalar da ABD’nin menfaatleriyle uyumluluUu aç s nda sorgulanmaya baRlanm Rt r13. Benzer bir sorgulaman n Mslâm hukuku hakk nda da söz
konusu olduUu rahatl kla ifade edilebilir. Mslâm hukukunu hukuk okullar na
sokmak, bir aç dan “öteki” olan ve “meydan okuyan” n öz disiplinini, Bat ’n n
kendi problemleri için ihdas ettiUi bir alana dahil etmek anlam na gelmektedir.
Üstelik bu alan normatif olduUu için, tarih ve sosyal alanlar na nisbetle sembolik anlam daha derindir.
Amerikan hukuk okullar n n ikisinde Mslâm hukuku araRt rmalar na tahsis
edilmiR müstakil programlar bulunmaktad r. Bu programlar n biri doksanl y llar n sonunda Emory Üniversitesi Hukuk Okulu’nda kurulmuRtur. Özellikle
Atlanta’ya yak nl U ve Coca Cola desteUi sayesinde cazibe merkezi olan Emory
Üniversitesi’nin kendini tan mlarken disiplinleraras çal Rmalarda iddial olduUunu sürekli vurgulamas , henüz Pasifik bölgesinde bile Mslâm hukuku programlar yokken, Georgia gibi bir eyalette böyle bir program n nas l varolabildiUini
k smen aç klamaktad r. Üniversitenin ülke s ralamalar nda sürekli ilk yirmi beRe
giren hukuk okulu, hukuk kavramlar n disiplinleraras bak R aç s ile incelemeyi
alâmet-i fârikalar ndan biri olarak göstermekte ve bu amaçla ihdas ettiUi programlar aras nda The Law and Religion’ da saymaktad r.
1982 gibi benzer programlara nisbetle hayli erken bir tarihte kurulan The
Law and Religion’ n müfredat Mslâm hukukuna dair bir dizi dersi de ihtiva etmektedir. Law and Theology, Law Religion and Family gibi Bat hukuklar n
aRan kapsamda derslere sahip olan program, farkl bir medeniyetin hukukunun
Amerikan hukuk eUitimine daha rahat eklemlenebileceUi bir alan tan maktad r.
The Law and Religion, Mslâm hukuku ile ilgisini büyük ölçüde Abdullahi
Ahmed en-Naim’e borçludur. Hukuk eUitimini Mngiltere’de (Cambridge ve
12

Mesela bkz. Weiss Bernard G., The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi, University of Utah, Saltlake City 1992, s. 3-10.
13
Amerikan saU n n kimi çevreleri 11 Eylül Rokunu suistimal ederek, OrtadoUu araRt rmalar n zay flatmak, Amerikan bürokrasisi nezdinde gözden düRürmek ve Mslâm hakk ndaki
akademik önderliUin yeniden Bernard Lewis ekibine geçmesini saUlamak için çeRitli kampanyalar düzenlemektedir. Bu çerçevede haz rlanan meRhur faaliyetlere örnek olarak bkz.
http://davidproject.org/columbia.htm; http://www.campus-watch.org/; Kramer Martin, Ivory
Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America, Washington Institute for
Near East Policy, Washington 2001.
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Edinburgh) alan ve Hartum Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü BaRkan
olduUu s rada “Mslâmc -reformist” Cumhuriyetçi KardeRler hareketi içindeki
aktif faaliyetlerinden dolay tutuklanan ve ard ndan s n r d R edilen Naim’in,
Mslâm ülkelerinden gelen ve Bat akademilerinde istihdam edilen ilim adamlar
aras nda belirli bir duruRu temsil ettiUi söylenebilir. ÖUrencilik y llar ndan beri
birtak m Amerikan gönüllü teRekkülleri ile yak n iliRkilere sahip olan ve yaklaR k son yirmi y ll k faaliyetlerinde Ford Vakf ’n n cömert desteklerini arkas nda
bulan bir akademisyen olarak Naim, Law and Religion’a hem Bat ’n n Mslâm
hukuku hakk ndaki baRl ca sorular ndan birkaç n (insan haklar ve kad n) sormak, hem de bu sorular sormay mümkün k lan maddi destekleri mezkur teRekküllerden temin etmek suretiyle katk da bulunmaktad r.
Emory’de Mslâm hukuku çal Rmalar öUretimden ziyade akademik araRt rma projelerinde kendini göstermektedir. Law and Religion dahilinde Mslâm
hukukuna dair iki proje gerçekleRtirilmektedir: Islamic Family Law ve The
Islam and Human Rights Fellowship Program. Her iki proje de Naim taraf ndan idare edilmekte ve Ford Vakf taraf ndan desteklenmektedir. 1998’de baRlayan Islamic Family Law Program’ n (IFL) hedefi müslüman kökenli akademisyenlerin aU rl kl ve ön planda olacaU bir ortak çal Rma ile aile hukuku sahas nda modern Bat l yaRama uyumlu ve fakat Oeriat kökenli bir hukuk geliRtirebilmektir. F kh n temel kavramlar n ve prensiplerini muhafaza etmesi planlanan bu hukuk üretiminden önce, Mslâm ülkelerinde tatbik edilen aile hukuklar n n ve bu hukuklar hakk ndaki yerel reform çabalar n n incelenmesi amaçlanm Rt . Söz konusu geniR kapsaml inceleme sadece bir kütüphane çal Rmas deUil, ayn zamanda politika, hukuk ve bilim adamlar ile sivil toplum kuruluRlar n n da kat l p, görüR ve tecrübelerini aktaracaklar bir saha çal Rmas n da kapsamaktad r.14
Emory Law and Religion’ n diUer program ise Islam and Human Rights
(IHR) baRl U n taR maktad r. Amac Mslâm ve insan haklar aras ndaki iliRkiyi
keRfetmek üzere akademisyenler ile aktivistleri biraraya getirmek olan bu program ayn zamanda Mslam dünyas nda insan haklar aktivistleri ve uzmanlar n n
çeRitli amaçlarla yararlanabilecekleri internet kaynaklar haz rlamaya çal Rmaktad r. IFL’e nisbetle daha genç olan IHR, onu aRk n araRt rmac n n konuyla
ilgili çal Rmalar n destekleyen ve bir k sm n Emory’de istihdam eden bir
fellowshipliUe de sahiptir15.
Gerek müfredat, gerek uzmanlaRma ve gerekse akademik teRkilat aç s ndan Mslâm hukukunun kurumlaRmas nda en önemli rolün, Harvard Law School
14

Bu program n ilk ürünü yay mlanm Rt r: Abdullahi A. an-Na’im (ed.), Islamic Family Law
in a Changing World: A Global Resource Book, Zed Books, London and New York 2002.
Ancak eserin IFL’in kapsam ve hedeflerini karR lad U söylenemez.
15
IHR’nin toplant lar ndan biri, atölye çal Rmas olarak Nisan 2004’de MSAM’ n evsahipliUinde gerçekleRmiRtir.

: D+

#B 6

Islamic Legal Studies Program’a (ILSP)16 ait olduUu rahatl kla ifade edilebilir.
Bu özelliUinden ötürü ILSP’nin, Mslâm hukukunun kurumsal varl U n ele alan
bir çal Rma içinde, ayr bir baRl k alt nda ve etrafl ca ele al nmas gerekmektedir.
T6

A

Üniversite deUerlendirme listelerinde daima ilk s ralarda yer alan ve muhtemelen ABD’nin diUer ülkeler nezdinde en meRhur öUretim kurumu olan
Harvard Üniversitesi’ndeki Mslâm hukuku çal Rmalar n n tarihi, Gibb gibi isimlerin öncülüUünde yaklaR k yar m as r öncesine dayanmakla beraber, bu sahan n
müstakil bir kimlik kazanmas fikri seksenli y llara, bir yandan Mslâmî hareketlerin diUer yandan Arap ülkeleri rejimlerinin ABD ile gayet iyi iliRkiler geliRtirdiUi
günlere rastlamaktad r. Üniversitenin hukuk okulu (Harvard Law School) bünyesinde, müslüman mezunlar n n lobi çal Rmalar ve körfez ülkelerinin maddi
yard mlar n n da desteUiyle, 1991’de ILSP kurulmuRtur. Program n kurucusu ve
merkezi Rahsiyeti Frank E. Vogel, hukuk eUitimi ald ktan sonra Harvard
CMES’de (Center for Middle Eastern Studies) doktoras n yapm R, muhtelif
ilgileri bulunmakla beraber, özellikle kaza ve fetva kurumlar ile modern Arap
hukuk sistemleri üzerinde uzmanlaRm R bir akademisyendir. Suudi Arabistan’da
uzun süre kalan ve doktoras n bu ülkedeki Mslâm hukuku uygulamalar üzerine
yapan Vogel, ILSP bünyesinde ayn ülkenin maddi desteUini saUlad U bir kürsünün de sahibidir. Naim’in aksine disiplin içi bak R aç s n daha fazla vurgulayan ve büyük ölçüde bu tavr yüzünden gerek Harvard’ n baz üyeleri, gerekse
Amerikan saU n n çeRitli çevreleri taraf ndan eleRtirilen bir akademisyen olan
Vogel’in en büyük baRar s Amerikan hukuk okullar nda Mslâm hukukunun
mevcudiyetini meRrulaRt rmak için yapt U giriRimlerdir.
ILSP, halen Harvard Law School’un üç hukuk derecesini de (J.D.: Juris
Doctor, S.J.D.: Doctor of Juridical Sciences ve LL.M.: Master of Laws) verebilecek yap ya sahip bir programd r. Ayr ca Harvard’ n lisansüstü OrtadoUu araRt rmalar müfredat ndan yararlanarak J.D. / A.M. ve S.J.D. / A.M. olarak adland rd U Mslâm tarihi araRt rmalar ile ABD hukuk eUitimini birleRtiren dereceler vermektedir.
6$ F

,C

ILSP hukuk okulu öUrencilerine ondan fazla ders sunmaktad r.17 Amerikan üniversitelerinin her sene ortaya ç kan geliRmelere göre müfredat deUiRtirip, daha fazla öUrenci çekme politikas , Mslâm ile ilgili diUer bölüm ve merkez16

http://www.law.harvard.edu/programs/ilsp/ (01.02.05).
ILSP’nin verdiUi dersler Ru Rekilde s ralanabilir: The Islamic Legal System, Contemporary
Islamic Legal Thought: Law, State, and World Order, The Process of Reception and Transformation of Islamic Law in Africa, Islamic Legal Theory, Early Sunni Legal Doctrine, Islamic Contract Law, Islamic Constitutional Systems, Systems of Adjudication, Comparative
Law: The Arab Middle East ve Human Rights and Islam ve Islamic Law Select Readings.

17
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lerde olduUu gibi, ILSP’de de uygulanmakta ve zaman zaman, isminden hangi
geliRme R U nda düzenlendiUi hemen anlaR lacaU üzere, “Contemporary Islamic
Legal Thought: Law, State, and World Order”18 gibi dersler ihdas edilmektedir.
Birkaç istisna d R nda derslere kaydolabilmek için herhangi bir önRart aranmamakta ve dersler yüksek kalitesi ve zor kabul Rartlar ile tan nm R bir üniversitedeki lisansüstü öUrencilerinin kabiliyet ve kültür seviyesine göre haz rlanmaktad r. Dolay s yla bu program n verdiUi dersler umumiyetle, ortalama bir Amerikan üniversitesindeki lisans öUrencilerine yönelik haz rlanan Mslâm hukuku
derslerinden birçok aç dan farkl d r. Arapça bilgisi ile Mslâm tarih ve medeniyeti
hakk nda üniversitenin diUer k s mlar ndan belirli dersleri alm R olmak, her sene
aç lmayan birkaç ders için ön Rart olarak belirlenmektedir. Daha ziyade hukuk
d R ndan gelen öUrencilerin tercih ettiUi bu derslerde Oîrâzî’nin Luma‘ gibi klasik metinler okutulmaktad r.
ILSP temel ders olarak her sene Comparative Law: Islamic Legal
System’i (Mukayeseli Hukuk: Mslâm Hukuk Sistemi) sunmaktad r. Bu ders Mslâm hukukunun üniversite düzeyinde öUretimi aç s ndan burada üzerinde durulmaya deUer bir örneUi teRkil etmektedir. Harvard hukuk öUrencilerine Mslâm
hukuku hakk nda bir giriR sunmay amaçlayan bu ders, üç bölümden meydana
gelmekte ve bir yandan Mslâm ve Mslâm medeniyetini, diUer yandan f k h ilmini
anahatlar ile kavramaya yönelik iki mecrada yürütülmektedir. Mslâm ilimleri ve
medeniyetine dair haz rlanan literatür listesini belirlenen takvime göre okuyarak s n fa gelmesi istenen öUrenciler, ayr ca s n fta tart R lan Mslâm hukuku konular hakk nda farkl bir okuma ödevi ile sorumlu tutulmaktad r. Ders, Mslam,
nübüvvet ve Kur’ân’ n ana konular hakk nda ayet ve hadis meallerinin incelenmesi ile baRlarken, öUrencilere Hudgson’ n The Venture of Islam’ n n büyük
bir k sm ve Coulson’un A History of Islamic Law’ okuma ödevi olarak verilmektedir. Mslâm, Kur’an ve hukuk iliRkisinin tart R lmas n n ard ndan, edille-i
Reriyye ve ictihâd kavramlar ele al n rken, Hallâf ve Oabân gibi modern müelliflerin eserlerinden seçilmiR bölümler ile Muhallâ’dan Mahsûl’e kadar bir dizi
klasik f k h usulü kitab ndan belirlenmiR pasajlar n tercümeleri kullan lmaktad r. Daha sonra kaynaklar ile f k h aras ndaki iliRki, bir f khi meselenin tart R lmas suretiyle incelenmekte ve genelde bu mesele Rarap içmenin hükmü olmaktad r. Söz konusu meseleye dair s ras yla ayet ve hadis mealleri, sebebi nüzul
literatüründen iktibaslar, ahkam tefsirlerinden pasajlar, E. W. Lane’nin An
Arabic English Lexicon’u gibi ayr nt l lugatlardan “hamr” maddesi, ilgili hadisler içinden kritik önemi haiz bir kaç n n isnadlar n inceleyen hadis ve f k h kaynaklar ndan seçme metinler, meselenin f k hta nas l ele al nd U n gösteren Mbn
Hazm, Mbn RüRd, Mbn Teymiyye ve Oâfiî’den al nt lar ve f k h mezheblerinin
klasik literatüründe meselenin nas l tart R ld U n göstermek üzere, MerUinânî,
Kâsânî, Mbn Kudâme ve Remlî’den metinler okutulmaktad r. Dersin birinci
bölümünün sonunda öUrencilerden ele al nan f k h meselesine dair birkaç soru
18

Mtalik bana ait.
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etraf nda münazara yapmalar istenmektedir. Mesela Rarap içmenin hükmünün
ele al nd U bir öUretim y l nda, öUrencilere Ru iki soru sorulmuRtur: a) Mki adil
Rahidin viski içtiUine Rahitlik ettikleri, aUz alkol kokan ve cebinde kapaU aç lm R
bir viski RiResi bulunan ve fakat sarhoR olmad U anlaR lan Rahsa bir müslüman
kad olarak had mi yoksa tazir mi uygulars n z? b) Mki adil Rahidin ayyaR olduUuna Rahitlik ettikleri ve fakat sarhoR olduUu ve aUz n n alkol koktuUuna dair Rahitlik edemedikleri bir kiRi, kendisine sorulduUunda hamr içtiUini kabul etmiRtir.
Bir müslüman kad olarak bu kiRi hakk nda k rk celde cezas vermeniz doUru
mudur? Önceden bu sorular alan öUrencilerden ya Hanefî ya da Hanbelî mezhebini tercih etmeleri, kendilerini bu mezhebe baUl bir müctehid olarak kabul
ederek sorular hakk nda geliRtirdikleri görüRlerini bir rapor halinde yazmalar
ve s n fta seçtikleri mezhebe göre ikiye ayr larak münazara yapmalar talep
edilmektedir. Hem haz rlanan raporlara hem de münazarada gösterilen performansa göre not verilmektedir. ÖUrencilerin birer müslüman kad gibi düRünmesini saUlayan baRta söz konusu münazara olmak üzere çeRitli vas talar,
asl nda Mslâm hukuk eUitimini, sosyal bilimler ve tarih bölümlerinde iRlenen
derslerden uzaklaRt r p, Harvard’ n hukuk eUitimine eklemlemeye yönelik gayretlerin bir ürünü olarak yorumlanabilir. Zira Harvard hukuk eUitimi, genelde
Sokratç usulde yap lmakta ve ders konular hoca taraf ndan nadiren takrir
edilmektedir.
“Klasik Mslâm Hukuk Sistemi” baRl U alt nda yaklaR k yedi ders süren
ikinci bölümde Mslâm devletinde hukukun teorisi ve pratikle iliRkisi, kaza, fetva,
imamet, ihtisab, siyâset-i Reriyye kavramlar ekseninde iRlenmektedir. Mbn Mukaffa’n n Risâletu’s-Sahâbe’si gibi birkaç erken metnin yan s ra, Mâverdî’nin elAhkamu’s-Sultaniyye’si, Mbn Haldun’un Mukaddime’si, Nizamulmülk’ün Siyasetnâme’si, Mbn Teymiyye’nin es-Siyâsetu’+- eriyye’si ve klasik f k h tasnifi içinde
davâ, kazâ ve edebu’l-kazâ bablar ndan seçilmiR metinlerle söz konusu kavramlar n birbirleri ve devlet kurumu ile iliRkileri incelenmektedir. Bu bölümde takip
edilen modern metinlerin baR nda Vogel’in Islamic Law and Legal System’i gelmektedir. Muhakeme usul hukukunun günümüz Suudi Arabistan Reriat mahkemelerinden örnek davalar ele al narak iRlendiUi derslerin ard ndan ikinci bölüm, s n fta Mslâm hukukuna (Hanbelî metinleri ve Suud uygulamas bu bölümde yoUunlukla iRlendiUi için, umumiyetle Hanbelî mezhebine) göre, bir ceza
davas duruRmas yap larak sona ermekte ve duruRmada belirlenen meseleler ve
rollere dair öUrencilerin tart Rmalar na not verilmektedir.
“Modern Devlet Sistemlerinde Mslâm Hukuku” baRl U n taR yan dersin
üçüncü bölümü ise umumiyetle aile hukuku sahas ndaki reformlar örnek al narak iRlenmektedir. Mslâm dünyas ndaki hukuk reformlar n n tarihi hakk nda
Lewis’in The Emergence of Modern Turkey’i, Berkes’in The Development of
Secularism in Turkey’i ve Liebesny’nin The Law of the Near and Middle East’i ile
birlikte Mecelle ve Anglo-Muhammadan Law’dan yap lan iktibaslar okutulmaktad r. Ard ndan modern devlet yap lar içinde Mslâm hukukunun varl U n ince-
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lemek için M s r aile hukuku örnek al nmakta ve bu sahaya mukaddime kabilinden Ebu Zehra’n n el-Ahvâlu’+- ahsiyye’sinden tercümeler ve Anderson’ n
Law Reform in the Muslim World’undan geniR iktibaslar okutulmaktad r. Bu
bölümde en s k baRvurulan eser Jamal J. Nasir’in üslubu ve muhtevas ile literatürde ayr bir yere sahip The Islamic Law of Personal Status adl çal Rmas d r.
Mslâmc modernizmin Mslâm hukukuna etkileri önce Hourani’nin Arabic Thought
in the Liberal Age’inden seçilen metinler ve Aharon Layish’in “Contributions of
the Modernist to the Secularization of Islamic Law” adl meRhur makalesi çerçevesinde tart R lmakta ve daha sonra Mkbal, Mevdûdî, Seyyid Kutub ve Hasan
Turâbî’nin kad n ve aile hukuku çerçevesindeki yaz lar iRlenmektedir. Tabii bu
arada Mslâm’a dair birçok ders ve program n olmazsa olmaz (!) Oliver Roy’un
Failure of Political Islam’ na da at fta bulunulmaktad r. Bir oturumun, yak n
dönemdeki hukuk reformuna dair geliRmeleri Pakistan ceza hukuku ve baz
Suûdî reformlar çerçevesinde iRlenmesine tahsis edildiUi bu bölümün imtihan
yine bir münazarad r. Bölümün sonunda öUrencilerden s n f n modern ve yeni
kurulmuR bir Mslâm devletinin yüksek mahkemesi olduUunu ve kendilerinin de
yüksek mahkeme üyesi olduklar n farzetmeleri istenmektedir. Mslâm hukuku ile
devlet mekanizmas aras ndaki iliRkileri, özellikle klasik dönemde geliRtirilen
tatbikat çerçevesinde bilen fakihler olarak birinci derecedeki mahkemelerden
gelen çeRitli kararlar n temyizinde hangi problemlerle karR laRacaklar n ve bunlar nas l aRabileceklerini f k h terminolojisi ile tart Ran öUrencilere not verilmektedir.
Binlerce sayfa tutan ders malzemesinin önemli bir bölümünü, ILSP’ n haz rlad U tercümeler teRkil etmektedir. Mngilizce’de hâlâ Mslâm hukukunu tan tma
amac yla kaleme al nm R hem tasavvur ve dil aç s ndan kabul edilebilir bir giriR
çal Rmas n n hem de seçme metinler derlemesinin yokluUu, Mslâm hukuku hakk ndaki hemen her derste olduUu gibi, Islamic Legal System’de de bâriz bir
Rekilde hissedilmektedir. Yaln zca bas m tarihi itibariyle deUil, yaklaR m ve dili
aç s ndan da, günümüz Bat düRüncesine dair dersler alm R öUrencilerin arkaik
kabul edecekleri oryantalist metinlere mahkum kalmamak için tercüme haricinde baRvurulacak çok fazla çözüm yolu bulunmamaktad r. Mngilizce konuRan
Bat l akla hitap eden ve fakat doUrudan Mslâm hukukunu tan tmak amac olmayan bir dizi monografi de ders malzemesi kaynaU olarak kullan lmaktad r. Mesela M. Kerr’in Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Abduh and
R za’s , k yas ve maslahat kavramlar n anlatmak için hacim ve dil aç s ndan
uygun pasajlar ihtiva ettiUi düRünüldüUünden, Islamic Legal System’de kullan lmaktad r. Mslâm ve f k h hakk ndaki farkl yaklaR mlara yer verilmeye gayret
edilmekte, bu amaçla, mesela Picktall’den Esed’e kadar birçok Mngilizce meâle
baRvurulmakta ve sünnet kavram n n iRlendiUi oturumlarda hem
Fazlurrahman’ n hem de Abbot’un makaleleri okutulmaktad r.
ILSP’nin hukuk okulu müfredat d R nda da Mslâm hukuku öUretimine yönelik faaliyetleri bulunmaktad r. Harvard’ n Sürekli Hukuk EUitimi (CLE) ça-
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l Rmas n n bir parças olarak, mesleUinde yeni geliRmeleri öUrenmek isteyen
kurum ve kiRilere yönelik haz rlad U sertifika program bu faaliyetler aras nda
yer alabilir. ILSP, federal hakimler, eyalet hakimleri, savc lar, avukatlar ve hukuk fakültesi görevlilerine Temmuz ay nda bir haftal k yoUun (günde sekiz saat)
Mslâm hukukuna giriR kursu vermektedir. Ücreti hayli yüksek olan bu kurs, Mslâm hukukunun anahatlar n n yan s ra, hem güncel problemler ve bunlar n Bat ’ya yans malar , hem de modern Mslâm ülkelerindeki hukuk ve uygulamalar
hakk nda bir alt yap saUlamay hedeflemektedir.
ÇaUdaR Mslâm hukuk düRüncesine dair 2002 Bahar nda baRlayan ve çok ilgi
toplayan bir ders daha sonra ILSP taraf ndan bir web sitesinde k smen bilgilendirmeye, k smen kat l mc larla tart Rmaya dayal bir platforma dönüRtürülmüRtür19. Bir konu etraf nda belirli metinlerin önceden tespit edilmiR bir takvime
göre okunarak tart R lmas na dayal bu platform, daha sonra üniversite öUrencisi
olmayan ilgililere de aç lm Rt r. Tart Rman n anlaml ve verimli halde sürdürülmesi için, bir kurallar listesinin yan s ra, Mngilizce’de henüz oturmam R olan
Mslâm hukuk terminolojisinin kullan m hakk nda standartlar getirilmeye çal R lm Rt r. Yirmi dört oturum süren bu tart Rmalar n birinci bölümünde yirminci
asra kadar Mslâm hukuk düRüncesi ve uygulamas ele al n rken, büyük ölçüde
Program’ n Mslâm hukukuna giriR amac yla haz rlad U okuma listesi kullan lmaktad r. Mkinci bölümde yirmi ve yirmi birinci as rda Mslâm hukuk düRüncesi,
üçüncü bölümde Mran, M s r ve Afganistan örneklerinde modern Mslâm hukuku
yap lanmalar n n arkas nda yatan hukuk anlay R tart R lmaktad r. Mkinci bölüm
iRlendiUi s rada ele al nan Nasr Hamid Ebu Zeyd, Abdülkerim SüruR, Halid
Ebu’l-Fadl gibi baz modern yazarlar n da sitedeki tart Rmalara kat lmas , bu
çal Rman n en dikkat çeken noktas olarak kabul edilebilir.
H$
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ILSP akademik y l boyunca her ay ortalama iki ilmi toplant düzenlemektedir. Umumiyetle konferans, bazen de panel veya aç k oturum Reklinde düzenlenen bu toplant lar ILSP’nin hem Mslâm hukuku sahas nda akademik bir baRar
yakalam R hemen herkesin kat ld U bir platform oluRturma, hem de Amerika’daki Mslâm hukuku çal Rmalar n n gündemini izleme hedefine hizmet etmektedir. Mesela 2003-2004 öUretim y l ndaki toplant listesinde bu hedeflerin gözetildiUi aç kça görülmektedir. Mslâm hukukunun modernleRme öncesi dönemine
dair beR, günümüz Mslâm ülkeleri, toplumlar ve hareketleri hakk nda alt konferans n düzenlendiUi öUretim y l nda, iki toplant Bat ’da Mslâm’ n kamusal varl U
hakk nda uygulanan politikalar n doUurduUu geliRmeleri ele alm Rt r. Modern
Mslâm coUrafyas hakk ndaki üç konferanstan birinin Irak ve Afganistan’daki
anayasal düzenlemelerde Mslâm hukukunun yerini, diUerinin Mslâm’da Riddetin
kullan m na dair yorumlar , sonuncusunun ise Karadâvî’nin fetvalar n ele alm R
olmas da pek RaR rt c deUildir.
19
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ILSP’nin uluslararas bir merkez olma hedefine yönelik çal Rmalar aras nda fellowshiplik program n da zikretmek gerekmektedir. Program her sene
bir veya ikisi bir y l boyunca, diUerleri ise bir dönem veya daha k sa sürelerde
olmak üzere, ABD içinden ve d R ndan akademisyenleri istihdam etmektedir.
K sa süreliUine gelen araRt rmac lar yazacaklar eser için Harvard’ n kütüphane
imkanlar ndan yararlanmak veya Program’ n bir atölye çal Rmas na kat lmak
gibi dar ve s n rlar iyi belirlenmiR bir faaliyet için gelirken, bir y l boyunca istihdam edilenler umumiyetle ILSP’nin ilgi sahalar hakk nda daha uzun vadeli
projeleri gerçekleRtirmeye çal Rmaktad r. Söz konusu araRt rmac lar n Program’da hangi statüde ve ne tür haklara sahip olacaklar çoUunlukla her birinin
kabiliyet ve tecrübesine göre Rekillendirilmektedir. Hayli yoUun baRvurular n
olduUu fellowshipliklerin seçiminde temel k stas projelerin muhtevas d r.
HA
Bat ’daki Mslâm hukukuna dair popüler ilgilerin nas l akademik kâra dönüRtürülebileceUinin güzel bir örneUi olan ILSP’nin halihaz rda desteklediUi
ferdi projeler haricinde iki projesi bulunmaktad r: Afgan Hukuk Tarihi Projesi
(Afgan Legal History Project) ve Mslâmî Finans Projesi (Islamic Finance
Project, IFP).
2002 sonbahar nda baRlayan Afgan Hukuk Tarihi Projesi, ABD’nin Afganistan’ iRgalinin ard ndan, Afgan devletini ve toplumunu yeniden yap land rma
çal Rmalar n n doUurduUu ihtiyaçlar n ILSP taraf ndan deUerlendirilmesinden
doUmuRtur. Afganistan topraklar nda hakim olan nizam ancak Mslâm hukukunu
ve bölgenin dinamiklerini bilen kiRilerin tespit edebileceUi gerçeUinden hareketle ILSP, kabile hukuku, örfî hukuk ve pozitif hukukun ötesinde, Mslâm hukukunun farkl tezahürleri ve boyutlar ile Afganistan’da temel rol oynad U n göstermek için, Vogel’in baRkanl U nda hukuk, uluslararas iliRkiler ve ortadoUu
sahalar nda eUitim görmüR lisansüstü öUrencilerden bir çal Rma ekibi kurdu.
Öncelikli hedefini Afgan hukuk tarihi hakk nda ilgilileri ayd nlatacak çeRitli
metinler haz rlamak olarak belirleyen Proje’nin ürettiUi ilk metinler internette
yay mland . Proje’nin Afgan hukuk nizam n n yeniden inRas noktas nda somut
öneriler getirmemek ve bu konudaki geliRmelere müdahale etmemek prensibini
benimsemiR olmas özellikle vurgulanmal d r.
IFP ise bütçe, kapsam, hedef ve çal Ran say s aç s ndan çok daha büyük
bir çal Rmad r. 1995’de baRlayan ve ILSP bütçesinden müstakil fonlara ve sponsorlara sahip projenin hedefi Mslâmî finans sahas n n günümüzde gerek akademik, gerek pratik durumunu, hem Mslâm hukuku hem de ulusal ve uluslararas
hukuk seviyesinde incelemektir. IFP’nin kuruluRuna önemli katk lar saUlayan
geliRmelerin baR nda, Harvard’da hukuk ve iRletme çevrelerinden bir grubun
Vogel ve Samuel L. Hayes III (Harvard Business School) baRkanl U nda The
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Islamic Investment Study ad yla ortak çal Rmalara baRlamas gelmektedir20.
Sponsorlar n n ikisini körfez sermayesinin, diUer ikisini ise Citibank ve
HSBC’nin körfez sermayesi ile birlikte kurduklar finans kurumlar n n teRkil
ettiUi IFP’nin en önemli faaliyet kalemlerinden biri Mslâmî finans hakk nda haz rlad U veritaban d r. Hem ilmi araRt rma yapan hem de Mslâmî finans sahas nda çal Ran profesyonellerin hizmetine sunulmak için matbu ve dijital kaynaklar
taranarak haz rlanan bu veritaban , ilgili hukuki ve ilmi belgeler, eserler ve diUer faaliyetlerin yan s ra, Mslâmî finans sahas na ait biyografik ve kurumsal tüm
bilgileri de bir araya getirmeyi amaçlamaktad r. DiUer bir önemli faaliyeti ise,
Harvard University Forum on Islamic Finance ad alt nda geniR kat l ml y ll k
bir sempozyum düzenlemektir. 2004’te alt nc s düzenlenen bu sempozyum,
oturumlar nda politika ve ekonomi dünyas n n birçok önemli simas n toplamay baRarmaktad r. IFP misafir öUretim üyelikleri ve fellowshiplikler verecek
imkanlara sahip olmas na raUmen, umumiyetle kendi projelerinde Harvard
öUrencilerini çal Rt rmakta ve onlar n ileride Mslâmî finans kurumlar nda kariyer
sahibi olmalar na yard m etmektedir.
H$ F
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Dünyan n en büyük akademik hukuk kütüphanesi olduUu söylenen
Harvard Hukuk Okulu Kütüphanesi’nde Mslâm hukukuna ait müstakil bir bölüm ihdas edilmesi, Mslâm hukukunun Amerikan akademisinde ve özellikle hukuk okullar nda kurumlaRmas yönünde, ILSP’nin kurulmas kadar önemli bir
geliRmedir. Daha önce Mslâm hukuku ile ilgili yaklaR k bin ciltlik eser bar nd ran
Harvard Hukuk Kütüphanesi’ne ILSP’nin öncülüUü ve desteUi sayesinde
1997’de Mslâm Hukuku Biyograf ’n n atanmas , bu bölümün kuruluRunda dönüm
noktas n teRkil etmiRtir. Boeing Oirketi’nin ILSP’ye saUlad U maddi desteUin bir
k sm n n aktar lmas ile geliRen Mslâm hukuku kütüphanesinin yararland U bir
diUer önemli imkan da, meRhur Morgan Stanley’in idarecisi ve Morgan Stanley
International’in kurucu baRkan Richard A. Debs’in ihdas ettiUi fondur. Yabanc hukuk sistemlerine dair eserler uluslararas hukuka tahsis edilmiR bir kütüphane binas nda (Lewis International Law Center) muhafaza edilmesine raUmen, Mslâm hukuku bölümünün Hukuk Okulu Kütüphanesi binas n n birinci kat
kuzey kanad nda yer almas ILSP’nin bir baRar s olarak kabul edilebilir.
Harvard merkez kütüphanesinin (Widener) kitap al m imkanlar n kulland U gibi, belirli Mslâm ülkelerine gerek temsilci göndermek, gerek acenta
anlaRmalar yapmak suretiyle kitap toplayan Mslâm hukuku bölümü, Mslâm hukuku araRt rmalar için klasik ve modern literatürden neleri bulundurmas gerektiUine dair sürekli yenilenen rapor ve listeler haz rlayarak içeriUini Rekillendirmektedir. Kütüphane muhtevas n Rekillendirme ve geliRtirme hususunda
20

Söz konusu çal Rma grubunun en önemli ürünü Vogel ve Haynes’in birlikte kaleme ald klar Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return (Kluwer Law International, Cambridge 1998) adl eserdir.
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ILSP’nin literatür bilgisi ile meRhur üyesi Aron Zysow’u özellikle zikretmek
gerekmektedir. Raflar n n çoUunu doksanl y llarda bas lm R Arapça ve Mngilizce
Mslâm hukuku monografilerinin kaplad U bölümün en dikkate deUer faaliyet
kalemlerinden biri, Kongre Kütüphanesi Sistemi içinde Mslâm hukuku alan n
iyileRtirmeye yönelik gayretleridir. Kongre Kütüphanesi’nin Kataloglama Politikas ve Destek Ofisi ile ortak çal Rma yaparak, yeni bir alt kataloglama geliRtirmeye çal Ran bölümün hedeflerinden biri de Mslâm hukuku eserlerinin bibliyografya bilgilerinin ötesinde tan t m n yapacak ve onlardan nas l yararlan lacaU
hakk nda yol gösterecek bir internet sayfas haz rlamakt r.
H( #
ILSP, alt ayl k bülteninin haricinde iki yay m kalemini sürdürmektedir.
Program dahilinde gerçekleRen toplant ve projelerin yaz l ürünleri aras ndan
seçilenler ILSP Occasional Publications serisi içinde bas lmaktad r. Umumiyetle günümüz Mslâm hukuku ve Mslâm ülkeleri hukuk düzenleri hakk nda olan bu
bas mlar n ticari daU t m yap lmamakta, ancak geniR bir ilgili kitlesine ulaRt r lmaktad r.21
Amerika’da Mslâm hukuku çal Rmalar n n kendi yay m serisine sahip olmas gerektiUi düRüncesi ILSP’ n kuruluRundan beri varolmakla birlikte, yukar da
temas edilen faaliyetler kadar rahat hayata geçirilememiRtir. 1996’da Harvard
University Press’in Harvard Series in Islamic Law ad nda, editörlüUünü
Vogel’in yapt U bir dizi ihdas etmesi ve ilk kitab n yay mlamas n n22 ard ndan
geçen yaklaR k beR sene boyunca kitap yay mlamam Rt r. ILSP’ n Brill’den transfer ettiUi tecrübeli bir isim (Peri Bearman) sayesinde yeniden canlanan yay m
faaliyetinin Amerika’daki Mslâm hukuku çal Rmalar n kuRatacak bir yap ya kavuRtuUunu ifade etmek henüz mümkün gözükmemektedir.23
SOAS’a (School of Oriental and African Studies, Londra) baUl the
Center of Islamic and Middle Eastern Law (CIMEL), Mngilizce konuRan dünyada ILSP’ n çal Rmalar ile mukayese edilebilecek muhtemelen tek kurumdur24.
21

Bu dizide Ru eserler yer almaktad r: David S. Pearl, Islamic Family Law and Its Reception by
the Courts in England (2000); Parvez Hassan and Azim Azfar, Moving Toward an Islamic
Financial Regime in Pakistan (2001); Nawaf Salam, Civil Society in the Arab World: The Historical and Political Dimensions (2002); Jeanette Wakin, Remembering Joseph Schact (19021969), (2003).
22
M. Khalid Masud, Brinkley Messick, David S. Powers (eds.), Islamic Legal Interpretation:
Muftis and Their Fatwas, Harvard University Press, Cambridge 1996.
23
:Harvard Series in Islamic Law çerçevesinde yay mlanan eserler Runlard r: Nurit Tsafrir,
The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism Harvard University
Press, Cambridge 2004; Gideon Libson, Jewish and Islamic Law: A Comparative Study of
Custom During the Geonic Period, Harvard University Press, Cambridge 2003, Peri Bearman
(ed.), The Islamic School of Law: Evolution, Devolution and Progress, Harvard University
Press, Cambridge 2005.
24
http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/Materials.html.
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Vesey-Fitzgerald, Anderson ve Coulson çizgisini temsil eden yaklaR k yar m
as rl k birikimin mirasç s CIMEL, Ian Edge, Chibli Mallat ve Martin Lau’nun
katk lar yla 1990’da kurulmuRtur. CIMEL ile ILSP aras nda mukayese yap ld U nda göze çarpan ilk farkl l klardan biri, Mngiltere’nin eski sömürgeleri ile aras ndaki irtibat n CIMEL’in çal Rt U konulara yans m R olmas d r. Bu yans ma
hem Merkez’de çal Ran araRt rmac lar n kökenleri, hem de ilgi sahalar nda görülebilir. ILPS’ye nisbetle yay mc l k faaliyetinde çok daha ileride olan CIMEL,
Bat ’daki hukuk yay mc l U n n önemli isimlerinden Graham & Trotman ve
Kluwer ile iRbirliUi sayesinde Mslâm hukuku çal Rmalar na onlarca eser kazand rm Rt r. CIMEL’in yay m çal Rmalar n n aras nda The Yearbook of Islamic and
Middle Eastern Law dizisi dikkat çekmektedir. 1994’den itibaren yay mlanan bu
y ll k projesi, bir y l içinde OrtadoUu ve diUer baz Mslâm ülkelerinin hukuklar ndaki geliRmeleri temsil eden mevzuat ve bu geliRmeleri inceleyen makaleleri
ihtiva etmektedir. Gerek yay mlar , gerek yapt rd U tezler, gerekse konferans
dizilerinde aU rl kla modern Mslâm ülkeleri pozitif hukukunu incelemesi
CIMEL’e OrtadoUu’daki hukuk kurumlar ve çevreleri ile rahat bir iliRki kurma
imkan saUlamaktad r. Nitekim CIMEL’un kurulmas ve geliRmesinde en önemli
rollerden birini oynayan Chibli Mallat gibi, burada yay mlanan birçok eserin
müellifi de OrtadoUulu profesyonel hukukçulard r. Mamafih OrtadoUu pozitif
hukukuna verdiUi aU rl k, CIMEL’i bir yandan f kh bir ilim s fat yla incelemek,
öte yandan modern dönemde f k h üzerine yap lan entelektüel anlama ve yorumlama çabalar ndan uzaklaRt rma tehlikesi ile karR karR ya b rakm Rt r.
U6 !, - - %
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Son y llarda Mslâm hukuku, akademik teRkilat n d R nda geliRen bir dizi örgütlenme ve faaliyete Rahit olmaktad r. Baz hukuk okullar nda, umumiyetle
müslüman kültürden gelen öUrencilerin Mslâm hukukunu inceleme amac yla
kurduklar birlikler bu çerçevede ele al nabilir. Nitekim Syracuse Üniversitesi
Hukuk Fakültesi (College of Law) öUrencilerinin kurduUu Mslâm Hukuku Kulübü (ILS) ve Harvard Üniversitesi öUrencilerinin Harvard Islamic Legal Forum’u
(HILF) öUrenciler düzeyinde bu saha hakk ndaki ilgiyi geliRtiren muhtelif çal Rmalar yapmaktad r. Söz konusu birlikler aras nda New York Üniversitesi
Hukuk Okulu öUrencilerinin Mslâm hukuku hocas Bernard Haykel’in delaletiyle
oluRturduklar Islamic Law Student Association (ILSA) ilk defa Bat ’daki tüm
öUrencilere hitap etmesi ve kurduUu e-posta tart Rma forumu ile dikkati çekmektedir. Bu noktada Yale’li müslüman öUrencilerin kurduUu Critical Islamic
Reflection’ n Mslâm hukuku hakk nda düzenledikleri toplant lar da zikretmek
gerekmektedir.
ABD’deki 166 hukuk okulunun kurduUu Association of American Law
Schools’un 2004’de düzenlediUi baRl ca ilmi toplant lardan biri Mslâm hukuku
hakk ndayd . The American Society of Comparative Law ve the Law and
Society Association’ n katk lar yla geniR kat l ml bir atölye çal Rmas Reklinde
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düzenlenen toplant ayn zamanda Mslâm hukuku sahas nda son y llar n öne
ç kan birçok simas n n da biraraya gelmesine vesile olmuRtur.
International Society for Islamic Legal Studies’in (ISILS) kurulmas ise
son y llarda Mslâm hukukunun akademik teRkilat haricinde kalan en önemli kurumsal geliRmesi olarak görülebilir. ISILS’in kuruluRu doksanl y llar n baR nda
Mslâm hukukçular n n bir araya geleceUi uluslararas bir toplant ihtiyac n n dile
getirilmesine dayanmaktad r. Bu konudaki ilk ad m K ta Avrupas ile Mngilizce
konuRan dünyay Mslâm medeniyetine dair birçok akademik faaliyette biraraya
getiren Hollanda att . 1994’de Leiden’de gerçekleRen toplant n n “Joseph
Schacht Conference on the Theory and Practice of Islamic Law” ad n taR mas
hiç de tesadüf deUildi. Zaten Mslâm hukukunun “teorisi ve pratiUi”ne dair uluslararas bir konferans n baRl U için Alman, Mngiliz, Felemenk ve Amerikan oryantalizminin yollar n n üstünde birleRtiUi muhtemelen tek isim olan Schacht
kadar uygun baRka birisi bulunamazd . Üç y lda bir yap lmas planlanan toplant n n ikinci halkas n 1997’de düzenlenmeyi deruhte eden Granada Üniversitesi,
baRl U “II Joseph Schacht Conference on the Theory and Practice of Islamic
Law” olarak tespit etmekle beraber, Mslâm hukukçular n n bir çoUu, dönemin
hakim rüzgarlar n n da etkisi ile, bu ad n yaln zca ilk toplant için verildiUi ve
sabit olmamas gerektiUini ileri sürdüler. Böylece 2000’de Harvard’daki üçüncü
toplant y düzenleyen ILSP, söz konusu baRl U “III International Conference
on Islamic Law and Legal Studies” olarak deUiRtirdi. BaRl kta hukuk ile hukuki
olan n tefrik edilmesi, f k h sahas n hukuk araRt rmalar n n mevzuu haline getirme ile sosyal bilimlerin ve tarihin mevzuu haline getirme Reklinde iki farkl
çal Rma türünün varolduUu düRüncesinin tezahürü olarak kabul edilebilir. Ancak Mürsiye’de 2003’de düzenlenen “IV International Conference on Islamic
Legal Studies” baRl kl toplant ile isim konusunda bir karara var ld . Bu toplant da üç y lda bir biraraya gelme iradesinin Mslâm hukuku araRt rmalar için bir
derneUe (society) dönüRtürülmesinden sonra, 2004 Temmuz’unda International
Society for Islamic Legal Studies kuruldu. Massachusetts’de kurulan derneUin
adresi olarak gösterilen yer ayn zamanda Harvard ILSP’nin de adresidir. DerneUin yönetim kurulu söz konusu toplant lar düzenleyen kurumlar n temsilcilerinden oluRmaktad r: ILSP’den F. E. Vogel ve P. Bearman, Islamic Law and
Society’nin Editörü David S. Powers, Amsterdam Üniversitesi’nden AB Mslâm
hukuku dan Rman Rudolph Peters ve çok az say daki Mspanyol araRt rmac aras ndan son y llardaki çal Rmalar ile öne ç kan Maribel Fierro. Bu geliRmede
dikkati çeken noktalardan biri, Mngiltere’nin hem toplant düzenlemelerine,
hem de ISILS’in kuruluRuna kat lmam R olmas d r. Dernek beRinci toplant y
2006’da yine Harvard’da düzenleme karar alm R ve konusunu “günün mana ve
ehemmiyetine” çok münasip düRecek Rekilde “Lawful and Unlawful Violence in
Islamic Law and History” olarak belirlemiRtir. Mslâm ve Mslâm hukuku hakk ndaki olumsuz telakkileri destekleyen imas ile çok can s k c olan bu baRl k, ayn
zamanda Mngiliz hukuk dili aç s ndan da ciddi bir hata ile maluldür.

<

: D+

V6

#B 6

>

Mslâm hukukunun günümüzdeki kurumsal varl U na dair yukar daki çizilen
resim, Amerikan üniversitelerindeki Mslâm hukuku faaliyetlerini tamamen kapsamamaktad r. Zira Mslâm hukukunun üniversitelerde kurumlaRmas , bu sahadaki ilmi üretimle mutlak bir paralellikte geliRmemiRtir. Nitekim Mslâm hukukunda ilmi ürünler veren baz üniversiteler, ne müfredat ne de akademik teRkilat içinde bu disipline bir yer vermektedir. Keza Yale Üniversitesi gibi, halihaz rda Mslâm hukuku uzman istihdam etmeyen baz bölümlerin bu sahada baRar l tezler ürettikleri de vakidir. Buna mukabil Mslâm hukuku derslerini ihtiva
eden bir tak m programlar, bu sahadaki ilmi üretim aç s ndan bir varl k gösterememektedir.
Mslâm hukukunun Amerikan üniversitelerindeki kurumlaRmas n n yak n
gelecekte de devam edeceUi anlaR lmaktad r. Bu sahaya duyulan ilgiyi finanse
eden kaynaklar bulundukça, Mslâm hukuku derslerini müfredat programlar na
dahil eden yeni üniversiteler, programlar açan bölümler ve merkezler kuran
araRt rma programlar varolacakt r. Ancak söz konusu geliRmeler s n rl kalacak
ve Mslâm hukukunu müstakil bir disiplin s fat yla ele alan akademik gelenek, bu
disiplinin baz konu ve baRl klar na duyulan ilgi kadar yayg nl k kazanamayacakt r. Zira, yukar da temas edildiUi üzere, baRka bir medeniyetin kendi birey ve
toplumu için inRa ettiUi bir ilmi, konu bütünlüUü içinde, kendi terminolojisi ve
sistematiUi ile incelemenin Bat akademyas için neden zaruri olduUu sorusuna
ikna edici cevap bulmak güçtür. Buna mukabil Bat dünyas n n ilgi duyduUu ve
kendi konteksi içinde anlaml bulduUu Mslâm hukukuna ait unsurlar n, birer
problem, hatta uzmanl k sahas olarak Amerikan üniversitelerindeki istikbali
parlakt r. Söz konusu unsurlar, daha önce zikredildiUi gibi, Bat ile Mslâm aras ndaki çat Rman n en s cak noktalar n (cihâd, hicâb, haddler vs., yani terörizm,
feminizm, insan haklar vs.) teRkil etmektedir25. Mslâm’da siyasi muhalefet ya da
Mslâm’da kad n haklar gibi konular tart Rmak için de, Mslâm hukuku programlar kurmaya gerek yoktur; bu unsurlar sosyal bilimler içinde ele al nabilir.
Mslâm hukukunun giderek sosyal bilimlerin konusu olmas ile Mslâm ve Mslâm hukuku çal Rmalar nda sosyal bilimlere hakim anlay Rlar n etkili olmaya
baRlamas aras nda dikkat çekici bir paralellik vard r. Art k geçen asr n K ta
Avrupas ’ndan ithal mesele ve yaklaR mlar n sürdüren kiRiler az nl kta kalm Rt r. Bu süreç içerisinde Princeton’daki baz akademisyenler gibi hâlâ orijinalite
ve otantisite meseleleri ile uUraRan çevreler, Edward Saidci anlay R n Amerikan
entelektüel dünyas üzerindeki etkisinden dolay , bak R aç lar n Amerikan üniversitelerinde yaymakta zorluk çekmektedir. Buna mukabil kaleme al nan me-

25
The Encyclopaedia of Islam’ n ikinci bask s n k sa bir süre önce tamamlayan Brill’in yak nda Encyclopedia of Women in Islamic Cultures’ yay mlayacaU n ilan etmesi bile Bat
akademyas n n gidiRat n göstermek için yeterli bir örnektir.
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tinlerde giderek daha fazla “geneology”, “narrative”, “deconstruction” ve benzeri kelimelere rastlanmaktad r.
Postmodernist düRüncenin Mslâm hukuku çal Rmalar üzerindeki etkisi
yaln zca bu kelimelerin kullan lmaya baRlanmas ndan ibaret deUildir. Bir yandan post-yap salc yaklaR mlar, diUer yandan E. Said’in dili, üretilen birçok metnin arka plan n teRkil etmektedir. Bu noktada postmodernizmin en çok
postkolonyalizm boyutu ile Mslâm hukuku çal Rmalar na girdiUi rahatl kla ifade
edilebilir. Postkolonyalizm “kolonyal” devrin oryantalistlerinin metinlerini
“y kma”y hedefleyen Mslâm hukuku çal Rmalar nda bariz olarak görülebilir.
Nitekim postkolonyalizmin Mngilizce konuRan dünyadaki bayraktar olan
Hallaq’ n eserleri umumiyetle “kolonyal oryantalizm”in temsilcisi sayd U kiRilerin metinlerini nefyetmek üzerine kuruludur.
Öte yandan, sosyal bilimlerde antropolojinin yükseliRi, ayn geliRmenin
farkl bir vechesi olarak, geç de olsa Mslâm hukuku çal Rmalar n etkilemeye
baRlam Rt r. Asl nda “ilkel”leri incelemek için kurulmuR bir disiplin olan antropoloji, yirminci yüzy lda oryantalist gelenekten çok daha baRar l iRler ortaya
koymuRtur. Baz akademik çevreler antropolojinin bu baRar y Mslâm hukuku ile
ilgili konularda da tekrarlamamas için bir sebep görmemektedir. Gerçekten,
eUer Bat için amaç “öteki”ni tan mak ise, antropoloji “iRe yarayan” bilgiler
üretebilmekte ve Bat l akla kavranabilir bir harita sunmaktad r. Üstelik Mslâm
hakk nda konuRurken, oryantalizmin zaman ve enerjisinin büyük k sm n harcamas na sebep olan k s r tart Rmalara da bulaRmamaktad r. Zaten “hakikat”i
araman n gaye olmad U bu dönemde, mesela, zekat hakk nda Hanefî literatürünü incelemek yerine, Endonezya’n n bir bölgesindeki müslümanlar n zekat
uygulamalar n incelemek daha “iRe yarar” deUil mi?
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SON DÖNEM FRANSIZCA KONU AN
B L M ADAMLARININ ÜRETT KLER L TERATÜRDE
MODERN HUKUK ve ARAP
ARAP TOPLUMLARI
Baudouin Dupret
Çev. Dr. Muharrem KILIÇ
Frans zca yap lan araRt rmalar, ancak son zamanlarda, tam anlam yla hukuki ya da pozitivistik olmayan bir bak R aç s yla Arap ülkelerindeki hukuku bir
kez daha düRünmeye baRlad lar. Avrupa’da Mslâm’la ilgili araRt rmalar, geleneksel olarak daha çok Mslâm Hukuku çal Rmaya ilgi gösterdiler. Bunun sebebi ya
kolonileRtirilen ülkelerin yönetimiyle ilgili pratik amaç ya da hukukun Mslâm
medeniyetinin özü olarak kabul edilmesi gibi daha çok kültüreldir.1 Mslâm Hukukuna yönelik bu ilgi, baRar lar görmezden gelinemeyecek muazzam bir edebiyat n ortaya ç kmas na yol açt . Ancak bu çal Rmalar daha çok, esas olarak
yaz l hukuk yani, hukukçular n hukuku ya da f k h kitaplar n n hukuku üzerinde odaklaRt . Yvon Lianant de Bellefonds, Emil Tyan, ve Louis Milliot gibi önde gelen Rahsiyetler, bu gün hala araRt rmalar için kaynak olma niteliUini koruyan konuyla alakal kitaplar yazd lar. Ancak bunlar, onlardaki zamandan zamana ve mekandan mekana ortaya ç kan hukuki uygulamalar ve farkl l klar dikkate almaks z n bilimsel olarak üretilmiR olan hukuku esas kabul etme tuzaU na
düRtüler. René Maunier ve Jacques Berque Mslâm hukukuna yönelik bu tutumun, tan nm R istisnalard r. BaU ms zl k sonras hukuki düRünce, daha pozitif bir
hale bile geldi. Bu eUilimi aç klayan faktörler aras nda, Michel Camau’nun gelecekte olmas muhtemel bir hukukun (a prospective law) özenle haz rlanmas /inRas olarak isimlendirdiUi Rey vurgulanabilir. Bu, ideolojik bileReni bir toplumu dönüRtürmeye ve bir devleti inRa etmeye yönlendirilmiR bir hukuktur.
Frans z hukuk kodlar n kopyalama, hukukçular Fransa’da eUitme ve hukuk

“Modern Law and Arab Societies in Recent French-Speaking Literature”, Journal of Law
&Religion, n. 1-2, 2000-2001, c. XV, 289-299.
Centre National de la Recherce Scientifique (CNRS), Centre d’Etudes et de Documentation Économique, Juridique et Sociale (CEDEJ), Cairo.
Sakarya Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi.
1
En derin teRekkürlerimi, Edward Gaffney ve ekibine, bu makaleyi itina ile yay nlama
hususunda yapt klar harika iRten dolay teRekkür etmek istiyorum.
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öUretmek için Frans z hukukçular na müracaat etme, dengeyi saUlamaya yetmedi. Ancak, etnografik bir paradigman n etkisiyledir ki, Fas’ta toplumsal uygulamalara yönelik güçlü bir ilginin bir tak m delillerini gözlemlemeyebiliriz.
Najib Bauderbala, Paul Pascon, Omer Azziman ve Abdalah Hammoudi gibi bir
tak m öncüler çal Rmalar n , hukuk ve olgu aras ndaki iliRkiye hasrettiler.
1972’deki ufuklar açan bir makalede Bouderbala ve Pascon, bu iliRkiyi “Le droit
et la fait dansl la société composite” olarak isimlendirdiler. Ancak bir bütün
olarak hukuki araRt rma, hukukun kodifikasyonu ve pozitif bir hukuk anlay R n n etkisi alt ndaki Frans z geleneUinin daha genel bir problemini yans t r
1980’lerin baR nda, Fransa’da hukuki ve normatif olgulara hasredilmiR
gerçek araRt rman n yeniden doUumunun arkas ndan baz Reyler, biraz deUiRti.
Modern OrtadoUu ve Mslâm Hukukuyla ilgili olarak Aix-en-Provence’deki küçük
bir bilim adam grubu, baz müRterek kitaplar ve dergilerin yay nlanmas yla
sonuçlanan Fransa ve Kuzey Afrikal bir araRt rmac lar aU n baRlatt lar. Bu
yay mlar, yaln zca katk lar n n içeriUinden dolay deUil fakat ayn zamanda, yans tt klar tutumdan dolay da deUerlidirler. Bu kitaplardan birincisi,
L’enseignement du droit musulman/-slâm Hukuk ÖWretisi adl çal Rmad r (1).2 Söz
konusu cildin yay nlanmas , Arap dünyas ndaki hukuk alan üzerinde odaklanm R bir seminerin sonucudur. Kitab n ismi, içeriUini yans tmaz: Katk lar n Mslâm
hukuku eUitimine hasreden birkaç k R n n d R nda kitap, esas olarak deUiRen
modern bir baUlamda Mslâm hukukunun ne anlama geldiUini ele almaktad r. Söz
konusu kitap, Mslâm hukukunun umumi deUiRim projesinde üzerinde konuRulan
muazzam mükafatlar ifRa eder.
Sosyo-politik bir bak R aç s ndan gittikçe artan bir Rekilde hukukla ilgilenen ayn araRt rmac lar aU ndan ürünü olan ve (ismi kapakta yer almasa da)
Omar Azziman taraf ndan yay nlanan Droit et environnement sociel au Maghreb
(Magrip’te Hukuk ve Sosyal Çevre) (2) adl eser, esas olarak Afrika ülkelerinden
gelen yazarlar n katk lar n n bir derlemesinden ibarettir.3 Kitap birbirlerinden
çok farkl çal Rmalar n yani, hukuki ve sosyo-hukuki çal Rmalara yan yana yer
vermesi sebebiyle o zamanda çok yeni olan bir eUilimin belirsizliUini yans t r.
Ayn zamanda o, canl antropolojik miras n h z ve bilimsel söylem içindeki
hukuk ve beReri toplumdaki gündelik ihtiyaçlar yans tan hukuk aras ndaki uçurumu kapatma ihtiyac n n gittikçe artan Riddette bir fark nda oluR sayesinde
dinamik hukuki araRt rman n MaUrip ülkelerinde nas l olduUunu da ortaya koy2

Kat l mc lar n listesi: Jean Deprez, Bernard Fillion, Maurice Flory, Jean-Robert Henry,
Hervé Bleuchot, Henri Sanson, Claude Bontems, Laure Bouspuet-Lefévre, Michael Robine,
Bernard Botivau, Mohamed N. Mahieddin, Mohamed El Hatimi, Antoine Kassis, PierreSatch Agate, Jean-Fronçois Rycx, Selem Chaker ve Francesco Castro. Kitap isimlerinden
sonra parantez içinde yer verilen numaralar, metin sonundaki bibliyografyaya gönderme
yapmaktad r.
3
Kat l mc lar n listesi: Ahmed Mahiou, Yadh Ben Achour, Khalid Naciri, Mohamed Tozy,
Ali Mekouar, Jean-Robert Henry, Mohamed Guessous, Abderrazak Moulay R’Chid, Abdallah Saaf, Jean Deprez, Mohamed Charfi.
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du. GiriRinde Omar Azziman, Arap Müslümanlar baUlam nda hukuki olguya
yönelik bu yeni yaklaR m n aRaU daki temel yönlerine iRaret etti: Sosyal bir olgu
olarak hukuk üzerinde odaklanma, hukuki otonomi dogmas n reddetme, hukuki üretimi yaln zca devlet içinde deUil ortaya ç kt U yerde arama, hukukun
tarihsel boyutunu vurgulama ve eleRtirel bir bak R aç s kabul etme.
L’ensaignement du droit musulman ve Droit et environnment social au
Mahreb’in ana konular ve eUilimleri, ayn zamanda Frans zca Droit et société’
adl derginin (3)4 özel bir say s n n konusunu teRkil etmiRtir. Derginin bu say s
hukuku, siyaset bilimi, sosyoloji ve antropolojiyi içeren geniR bir çerçeve içinde
ele almaktad r. Birbirine geçmiR normatif emirler olarak hukukun çoUulcu karakteri, tam olarak deUerlendirildi. Onun katk s n özetleyen Jean-Robert
Henri, “hukukun, Rimdi büyük kültürel bir sabite olduUunu vurgulad . Bu her
zaman hukukun, hem sosyal kültürün bir yoUunlaRmas hem de deUerlerin dönüRümünün ya da muhafazas n n bir aleti olma Reklindeki ikili doUas na aittir.
BirleRik normatif bir aUa uyguland U nda bu ikili, belirsiz doUa, kullan c ya ‘ihtilaf’ hususunda büyük bir kapasite yani, farkl arRivlerden, kullan c lar n hukuki
tecrübelerini güçlendirmek ve onlar n beklenen özdeRliklerini ifade etmek için
yararlanma kapasitesi saUlar. Bu aU n son büyük üretimi, 1994’de Centre
d’Etudes et de Documentation Economique, Juridique et Sociale (CEDEJ,
Cairo, Egypt) taraf ndan yay mlanan ve 1990’da Kahire’de yap lan bir atölye
çal Rmas n n bir sonucu olan müRterek bir kitapt r. CEDEJ, 1890’da kurulan ve
1956’da kapanan eski Ecole Françoise du droit’in varisidir. Hukuki literatüre
dair mükemmel bir koleksiyonu ile bir kütüphane miras ald ve sosyal ve siyasi
baUlam nda hukuk gelenekleri ve uygulamalar kadar M s r hukuk sistemini
çal Rarak orada birkaç y l geçiren araRt rmac bursiyerleri misafir eder. Politiques
législatives: Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc (Politik Yasamalar: M s r, Tunus, Cezayir, Fas) (4) adl kitap, birkaç Arap ülkesinde modern hukukun ilk önce nas l
tasavvur edildiUini ve sonra nas l reddedildiUini deUerlendirmeyi hedeflemektedir5. Bu kitap, Mslâmi siyasi mücadelenin etkisi alt nda hukuki inRa, söylem ve
uygulamalara etki eden deUiRimlerin analizine güzel bir kan t teRkil etmektedir.
Bu kitap ayn zamanda, bir k sm hukukun siyasi kullan mlar hakk ndaki6
Monde arabe Maghreb Machrek (7)7 adl derginin hususi bir say s na yans yan
hukuki tart Rman n siyasi boyutuna yönelik güçlü bir ilgiyi de ortaya koymaktad r.
4

Kat l mc lar n listesi: Jean-Robert Henry, Soukeina Bouraoui, Sana Ben Achour-Deruiche,
Sadok Belïd, Slim Laghmani, Bernard Botiveau, Hervé Bleuchot, Ramdane Babadji, Mohamed Tozy, Mohamed Mahdi, Hélène Claudot-Howad.
5
Kat l mc lar n listesi: Ramdane Babadji, Nabil ‘Abd al-Fattah, Bernard Botiveau, William
Suleyman, Qallada, Sana Derouiche-Ben Achour, Rachic Filali Meknassi, Richard
Jacpuemond, Soukeïna Bouraoui, Jean-Robert Henry, Sufi Abu Talib, Slim Laghmani,
Mustafa Khayati.
6
Bu metindeki bütün iktibaslar, tan t m yap lan kitaplara gönderme yapmaktad r.
7
Kat l mc lar n listesi: Mohamed Al-Ahnef, Bernard Botiveau ve Jocelyne Cesari.
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Bernard Botiveau’nun Loi -slâmique et droit dans le sociétés arabes.
Mututions des systéms juridiques du Moyen-Orient (Arap Toplumlar nda -slâm
Hukuku ve Pozitif Hukuk: OrtadoWu’da Hukuki Sistemlerin Dönü+ümleri) (6) adl
çal Rmas , Arap toplumlar ndaki hukuka yönelik ilmi bak R deUiRtirmede büyük
bir ad m temsil etmektedir. Botiveau’nun çabas , üç önemli varsay ma dayan r:
Birincisi, dünyaya dair bilgi ve görüRler ürütmenin bir yolu olarak Mslâm hukukunun statüsü hakk nda düRünmek zorunludur. Mkincisi, hukuku ve siyasi kurumlar “yeniden MslâmlaRt rman n” mevcut dinamiklerinin basit bir “kaynaklara dönüR” olarak anlaR lmamas için sekülerleRmenin ve kodifikasyonun hukuk
üzerindeki etkisini deUerini belirlemek meRrudur. Son olarak, hukuki antropoloji genel olarak hukuk ve özel olarak da Arap toplumunda çal Rma hususunda
temel bir vas ta oluRturmaktad r. Dahas kitap, hukuki deUiRimin çok daha
önemli unsurlar üzerinde odaklan r: Hukuk eUitimi, kodifikasyon, hukuki meslekler, mahkeme huzurundaki davac stratejileri, hukuki bilginin haz rlanmas
hususunda rekabet halindeki kaynaklar. Bu zorunlu olarak hukukun, d Rar dan
dayat lan bu tür bir modernleRmeye karR mücadele eden kurumlar ve toplumlar “modernize etmeye” yönelik bir teRebbüs durumu lehine bir tür Rizofreniye
saplan p kald U anlam na gelmez.
Hervé Bleuchot’un antropolojik bir bak R aç s ndan kaleme al nm R olan
Sudan’daki hukuka dair kitab , Frans zca konuRan bilim adamlar taraf ndan
Müslüman Arap ülkelerdeki sosyo-hukuki çal Rmalara hasredilen bu yeni ilgilinin bir diUer kan t d r. Les cultures contre l’homme? Essai d’anthropologie
historipue du droit pénal soudanais (Hümaniteye kar+ Kültürler mi? Sudan’daki
Ceza Hukuku Üzerine Tarihsel Antropolojik Bir Deneme) (8), adl çal Rma hem
Sudan hukuk tarihini hem de hukuki antropolojinin temel kavramlar n ele
almaya yönelik cesur bir teRebbüstür. Ancak, bir çok kusurla maluldür. Mesela,
Bleuchot, Sudan’daki hukuki geliRmeleri tahlil etmek için, bir bütün olarak
Mslâm hukuku gibi Reylere genel bir giriRin takdim edilmesi gerektiUi veya hukuki metinleri temel antropolojik ve yar -d Rlay c referanslar olarak kullan lmas
ya da mevcut yasalar asli ve hakiki Mslâm hukuk geleneUi diye isimlendirilen
Reye uygun olarak deUerlendirilmesi gerektiUine inan r. Ancak çal Rmas , Frans zca kaleme al nan ilmi çal Rmalardaki genelde hukuk ve özelde ise Orta DoUu
ile ilgili tak n lan bak R aç s nda önemli bir deUiRikliUi yans t r.
Bu durum, 1994’de Aix-en-Provence’deki bir konferans n bir sonucu olan
ve L’Etat de droit dans le monde arabe (Arap Dünyas nda Hukukun Hakimiyeti)
(11) ad yla yay nlanan ortak kitap için de geçerlidir8. Kitab n editörü Ahmed
Mahio, bir hukukçudur; bir sosyal bilimci deUildir. Mezkur konu, yani hukukun
8

Kat l mc lar n listesi: Hervé Bleuchot, Hossam Issa, Mohamad Mauaqit, Gérard Groc,
Noureddine Sraïeb, Habib Ishow, Jocelyne Cesari, Ahmed Salem Ould Bouboutt, Maurice
Flory, Ahmed Mahiou, Michel Miaille, Majid Benchikh, Ramdane Babadji, Jean-Robert
Henry, Frank Frégosi, Mohamed Karem, Baudouin Dupret, Omar Bendourou, Rafâa Ben
Achour, Jean-Claude Santucci, Pierre-Sateh Agate, Bülent Tanör ve Bernard Botiveau.
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hakimiyeti konusu geleneksel olarak hukuka ve siyaset felsefesine aittir. Ancak,
bu kitaba katk da bulunanlar n bir çoUu, yasa meselesini, onun vas talar ndan,
onlar n stratejilerinden, harekete geçirdikleri kaynaklardan vs. söz ederek sosyal ve siyaset bilimi perspektifinden ele al rlar. Bu kitap ayn zamanda, Arap
tecrübelerinin en somut düzeyini siyaset felsefesi paradigmalar n n en soyut
düzeyine göndermelerle deUerlendirme sürecinde gizlenen araRt rman n belirsizliklerini de yans t r. Bu anlamda kitap, Orta DoUu ve Mslâm hukukuna dair
gerçek alan çal Rmas yapma çabas ndaki zorluklar da ortaya koyar.
Marie-Clarie Foblets, bu alanla ilgili antropolojik bir çal Rmaya katk da
bulunan ilk bilim adamlar aras nda yer al r. Onun çal Rmas , Orta DoUu deUil
fakat esas olarak Belçika’daki Kuzey Afrika göçmen topluluklar hakk ndad r.
Les familes maghrébines et la justice en Belgique. Anthrohologie juridiqe et
immigration (MaWripli Aileler ve Belçika’da Adalet: Hukuki Antropoloji ve Göç)
(9) adl çal Rmas nda, (çat Ran çözümler, tasavvurlar ve satratejiler, metodoloji
gibi) hukuki antropoloji ile iliRkili teorik meseleleri ele al r ve bu alan araRt rmas n n bütün bir analizini verir; ve bir avukat gibi davran r. Hukuk ve antropolojiyi birleRtiren bu çal Rma, uygulamalar ve söylemleri, onlar n hukuki ve kurumsal çerçeveleri içine gömme esnas nda onlar üzerine odaklanarak hukuki
objeyi hem d Rrak hem de içrek bak R aç s ndan ele alan çal Rmalar n deUerini
gösterir. Üstelik Foblets’in çal Rmas , muazzam bir referans alan s ralayarak
Anglo-Amerikan ve k ta antropolojisi aras ndaki uçurumu birleRtirme hususunda bir köprü iRlevi görür. Foblest’i “gizli hukuki bilgi” ve “hukuki kültürleRtirme”den söz etmesine götüren güçlü bir kültürcü duruRa raUmen bu kitap, halk
doUrudan tecrübe etmese de hukukun ne kadar deUiRtirildiUini ve hukuki sistemlerin yorumlar taraf ndan ne kadar Rekillendirildiklerini ortaya koyar. Ayn
yazar, Kuzey Afrika’daki kad n göçmenlerin hukuki anlaRmazl klar na dair müRterek bir projeyi yönetmiRtir. Bu araRt rman n meyveleri, Femmes marocaines et
conflits familiaux en immigation: quelles solutions juridiques appropriées? (Fasl
Kad nlar ve Göçmen Ailelerde Aileiçi Çat +malar: Baz Uygun Hukuki Çözümler?)
(14)9 ad yla bas lm Rt r.
Kahire’de bulunan CEDEJ, OrtadoUu’da kanun olgular üzerine araRt rma yapan Frans zca konuRanlar için önemli bir merkezdir. Sosyo-politik perspektiften hukuka yönelen güçlü ilgiyi gösteren bir çok doktora çal Rmalar ve
ortak kitap çal Rmalar bu çevrede üretilmiRtir. Bu genç ilim adamlar bu baUlamda literatüre önemli bir katk da bulunmuRlard r. Onlar temel kanaatleri
Runlard ; Mlk önce, alan araRt rmalar “umumileRtirilmelidir”. Bunun anlam
Rudur, “egzotik” yerel ortam araRt rmalar bizim “Bat l ” çevrenin araRt r rken
kullan lan araçlar, kriterler, paradigmalar ve teorik çerçeve ile uyumlu olmak
zorundad r. Bu oryantalizme yöneltilen çok klasik bir eleRtiridir; ancak bölge

9

Kat l mc lar n listesi:Marie-Claire Foblets, Nauhza Bensalah, Felice Dassetto, Jean-Yves
Carlier, Jinske Verhellen ve Johan Erauw.
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toplumlar hakk ndaki bilginin, bu bilgilerin ait olduUu akademik disiplinlere
deUil de o bölgenin kültürel hususiyetlerine atfedilmesi yönünde devaml bir
eUilim gözlemlenebildiUi için bu, ilgiyi hak etmektedir. Mkinci olarak, hukukun
hukuk biliminin veya hukuki oryantalizmin dogmatik bak R aç s ndan deUerlendirilmemesinin gereUi nedeniyle hukuksal olgulara interdisipliner yaklaR m desteklenmelidir. Bu kanaat, bizi yokluUunda analizi etkileyecek +eria gibi düRünce
ve kavramlara herhangi bir köprü statüsü vermeyi reddetmeye götürür. Bu tür
bir “özsüzleRtirme” süreci, asl nda dahili anlam na ulaRmak amac yla deUerlendirilmeyen bu kavram n hem kullan m ndaki deUiRiklikler ve farkl l klar ve hem
de mekanizmalar üzerinde odaklanma anlam na gelir. Bu içsel ve d Rsal görüR
aç lar n n her ikisi, daha geniR bir baUlamda somut yans malar n n daha ciddiye
al nmas için birleRtirilir. Üçüncüsü, bu yaklaR m genelde normatif ve hukuksal
fenomen araRt rmas nda diUer hukuksal baUlamlar üzerinde odaklanman n daha
verimli olabileceUine iliRkin kat anlay Rtan kaynaklanmaktad r. Tarihsel ve kültürel fenomenlerin simetrik bir bak R aç s ndan deUerlendirilmesi gerektiUi üzerinde srar eder ve radikal öznelci bir tutumla diUer zaman ve mekanlar deUerlendirmeyi reddeder. Bu varsay mlara binaen, bu perspektif Orta DoUu hukuk
baUlamlar üzerine araRt rma sonuçlar , tarihsel ve kültürel baUlam ne olursa
olsun normatif sorunsal üzerindeki güncel teorik, sosyolojik ve antropolojik
tart Rmayla doUrudan ilgilidir.
Bu küçük grubun bir çok ürünleri aras nda bir çok doktora tezi bas lm Rt r
veya k sa bir süre sonra bas lacakt r. Bu tezlerin ilki benim tezimdir ki, Au nom
de quel droit. Repertoired juridiques et reternce religieuse dans la societe egyptienne
musulmane contemporaine (Hangi Hukuk Ad na? ÇaUdaR Müslüman M s r
Toplumunda Hukuki Kaynaklar ve Dini Referanslar). (12) Bu, hukuku, onun
inRas na katk da bulunan ve bir çok hukuki kaynaklar kullanarak ve onlara
baRvurarak hareket eden birden fazla aktörün perspektifinden hukuku deUerlendirmek için bir çaba oluRturur. Mahkeme kararlar , röportajlar, hukuk bilimsel çal Rmalar, alan gözlemleri ve hukuk literatürünü de içeren farkl materyallerden hareketle, tezim Mslâmi kurallar n, nas l eski hukuk sistemlerine iliRkin
linguistik formlar kan tlayan güncel ve yerel olan etkileRimlerin nas l yap c s
olduUunu göstermeyi amaçlamaktad r.
DiUer bir doktora tezi de Murielle Paradelle’in, Des usages d’un repertoire
normatif en politque etrangere. La place et le role de la shari’ah -slâmique dans la
pratique internationale des Etats musulmans. (D R Politikada Normatif Kaynaklar n Kullan mlar : Müslüman Ülkelerin Uluslararas Uygulamalar nda Mslâm
Oeriat n n Yeri ve Rolü). (21) Mslâm ülkelerinde, özellikle M s r, Suudi Arabistan, Iran, Libya, Sudan ve Pakistan’da, d R politikan n belirlenmesinde Mslâmi
kaynaklar n kullan mlar üzerinde odaklanm Rt r. Müslüman ülkelere özgü d R
iliRkiler düRüncesinin temelini sözde klasik Mslâm devletler genel hukuku teorisini ve Mslâm Konferans örgütünün spesifik uygulamalar n n yak n incelenmesi
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ile sorunsallaRt rm Rt r. Bu çal Rma gerçekten uluslar aras hukukun sosyolojik
aç dan ele al n R nda yeni kap lar açmaktad r.
CEDEJ’in himayesi alt nda tamamlanan üçüncü tez ise Nathalie BernardMaugiron’ n, La Haute Cour constitutionelle egyptienne et la protecrion des droits
fondamentaux. (M s r Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Temel Haklar n Korunmas ). (23) Bu tez salt, M s r Yüksek Anayasa Mahkemesinin kamu özgürlüklerine iliRkin mahkeme ictihatlar na dayal hukukun (case law) hukuksal analizinden ibarettir. Bu tez, mahkemeye, yarg sal kararlara ve yarg c n yasalar yorumlamas ndaki normatif rolüne iliRkin tam bir giriR sunmaktad r. Ayn zamanda
anayasal yarg ile politik çevre aras ndaki iliRkiyi sorununu konu edinir. Ancak
bu teze gerçek deUerini veren nitelik ise, Amerikan Yüksek Yarg s veya Frans z
Conseil Constituonneli çal R rken kullan lan benzer amaçlar ve araçlarla Arap
yarg kurumunu ele almas d r. Bu türden bir hukuki çal Rma, bu alanda gelecek
araRt rmalar için standart belirlemiRtir. Herhangi bir baUlamda Arap hukukunun sosyo-politik boyutu üzerine yap lacak araRt rmalar için zorunlu bir önkoRul
olarak deUerlendirilmelidir.
Birçok ortaklaRa yaz lan kitaplar veya dergi özel say lar doUrudan veya
dolayl bu grubun etkinlikleri ile iliRkilidir. Bunlardan ilkini oluRturan, Droits et
societes dans le monde arabe. Perspectives socio-anthropologiques (Arap Dünyas nda Hukuklar ve Toplumlar: Sosyo-Antropolojik Perspektifler) (13) sistematik olarak hukuk araRt rmalar nda onun spesifik sosyal ve tarihsel baUlam ndan
söz etme giriRimidir.10 Asl nda ne Mslâm hukuku ve ne de Hukuk, kanuni hükümlerin bir envanterini yapmak için düzenlenmemiRtir. Daha çok, zorunlu
olarak hukukun kendisine yerleRtiUi normatif dinamiklerin araRt r lmas çabas d r. Droit et societe (15) dergisinin özel bir say s Arap toplumlar baUlam nda
normun kültüre dayal olmayan sosyolojik araRt rmas n n yap lmas n n gereUi
düRüncesine ayr lm Rt r.11 Her ne kadar yap lan katk lar doUrudan baRl kla ilgili
olmamakla birlikte, tümü Arap toplumlar nda hukuk çal Rmalar na göndermede
bulunma olas l U n , daha geniR kültür merkezli olmayan bilim taraf ndan paylaR lan teorik tart Rmalara yans t r.
CEDEJ taraf ndan yay nlanan derginin iki say s , tarih, siyaset ve sosyal
bilimleri meczeden interdisipliner bir bak R aç s ndan M s rda hukuk konusuna
ayr lm Rt r. Bunlardan ilki, “Droits d’Egypte: histoire et sociologie,” (M s r Yasalar : Tarih ve Sosyoloji”), (19) M s r modern hukuk tarihinin farkl yönlerini
ele alan bireysel katk lar , güncel yarg sal uygulamalara ve örfi hukukun kullan m na iliRkin meseleleri ve bunun yan s ra çeviri dokümanlar ve kitap tan t m10

Kat l mc lar n listesi: Norbert Rouland, Baudouin Dupret, Jean-Noel Feirrie, Murielle
Paradelle, Jan Goldberg, Mohamed Afifi, Leon Buskens, Lawrence Rosen, Gilles Boetsch,
Sarah Ben Neissa, Ayme Lebon, Bernard Botiveau. Nathalie Bernard-Maugiron.
11
Kat l mc lar n listesi: Baudouin Dupret, Brinkley Mesick, Mohamed Nachi, Kilian Balz, ve
Armando Salvatore.
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lar bütününü toplamaktad r.12 Mkinci say ise “Le Prince et son juge: Droit et
politique dans l’Egypte contemporine” (Prens ve Yarg c : ÇaUdaR M s r’da Hukuk ve Politika) Yüksek Anayasa Mahkemesine ve onun politik çevresi konusuna ayr lm R olan katk lar n bir koleksiyonudur.13 Bu say bu kurumun kuruluRundan bu yana geçen yirmi y ll k sürede çözmesi gereken temel sorunlar ele
almaktad r: mülkiyet, eriat’a baRvuru, kiRisel statüler ve kamu özgürlükleri.
Geçen on y l boyunca Orta DoUu baUlam nda sosyolojik, tarihsel ve hatta
felsefi perspektiften hukuk araRt rmalar na birkaç katk söz konusu olmuRtur.
Bu kitaplar ve tezler, yukar da bu makalede tan t lm R olan ana eUilimler karR s nda nispeten, izole edilmiR çabalar n bir sonucudur. Bu yüzden bunlar makalenin son bölümünde bir araya getirmiR bulunmaktay m.
Tunuslu ünlü hukuk uygulay c s (practitioner), siyaset ve hukuk felsefecisi Yadh Ben Achour, Mslâm’da hukuk, hukuk reformu, yeni doUmuR uluslarda
modern devlet felsefesi gibi konularda birkaç çal Rmas bulunmaktad r. ÖrneUin, Politique, religion et droit dans le monde arabe, (Arap Dünyas nda Politika,
Din ve Hukuk) (5) Arap baUlam nda hukuk dinamikleri üzerine bir denemedir.
Bu kitap dahili bir hukuk bilgisi ile kaleme al nm R eleRtirel bir perspektif ortaya
koyan birkaç çal Rmadan birisidir.
Sami A. Aldeed Abu-Sahlieh’nin Les musulman face aux droits de
l’homme (Müslümanlar ve -nsan Haklar ) (10) eseri Ben Achour’un çal Rmas ile
ayn grupta yer almaz. Abu-Sahlieh’in kitab hem bilimsel ve hem de etik aç dan
kusurlu olan bir eUilimi temsil eder. Arap ülkeleri ve Mslâm’a karR militanca bir
sald r bilimsel yetkinlikle baUdaRmaz. Abu-Sahlieh, bir hukuk çal Rmas n n zorunlu tarihsel, siyasal ve sosyolojik boyutlar n tamam yla göz ard eder. Hukuk
alan nda her türden dini taleplere karR ve Avrupa’daki Müslüman topluluklara
bu yasalar n uygulanmas na karR bir tart Rmal bir çekiRme yaratmak amac yla
Arap Müslüman toplumlar n n oldukça marjinal ve kötü yönlerine iRaret eder.
Hukuksal yap lar n ve uygulamalar n sosyal Rartlar na nüfuz edemeyen bu
yaklaR m n tersine, Tunuslu genç bir bilim adam yak n zaman önce, adalet düRüncesi üzerine karR laRt rmal bir perspektifle kaleme al nm R olan mükemmel
bir doktora tezini tamamlam Rt r. Mohamed Nachi’nin, Le sens de la justice.
Etude comparative des formes de jugement et de justification en Tunisie et en
France. (Adaletin Anlam : Tunus ve Fransa’da Yarg sal Hüküm ve Mspat Türlerine MliRkin KarR laRt rmal Bir AraRt rma) (20) çal Rmas Tunus’ta adalet anlay R çerçevesinde komünüteryan adalet teorilerini kullanma ve bu baUlamda sonuçlar n Fransa ile karR laRt rmay amaçlayan ilk çabad r. Teorik ve emiprik
12

Kat l mc lar n listesi: Baudouin Dupret, Nathalie Bernard-Maugiron, Khaled Fahmy, Ruud
Peters, Jan Goldberg, Jörn Thielmann, Armando Salvatore, Kilian Balz, Hans Christian
Korsholm Nielsen, Murielle Paradelle, Herve Bleuchot, ve Maurits Berger.
13
Kat l mc lar n listesi: Nathalie Bernard-Maugiron, Baudouin Dupret, Bettina Dennerlein,
Gamal Ibrahim Abd el Nasser ve Enid Hill.
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aç dan sonuç etkileyicidir. Nachi bize hem Mslâm düRüncesinde hem de güncel
tart Rmalardaki adalet teorileri konusunda büyük bir giriR sunar ve daha sonra
alan araRt rmas n n oldukça rafine bir analizine geçer. Ancak, onun empirik
anketinin pratik sonuçlar ve onun klasik kaynaklardan okuyarak ç kard U sözde “Mslâmi adalet teorisi” aras nda ortaya koyduUu iliRki sorgulanabilir.
Merhum Jacques Lafon, Frans z hukuk tarihi profesörü, de Osmanl imparatorluUunda hukuk reformlar tarihi ve kodifikasyonun giriRi konusunda
birkaç çal Rma yapm Rt r. Orta doUudaki az nl klar n statüleri konusuna olan
yoUun ilgisi onu Kudüs’ün statüsüne iliRkin bir deneme yazmaya yönlendirmiRtir.
(18) Bu kitap oldukça iyi belgelendirilmekle birlikte, baz eski Oryantalist önyarg lar güçlü bir biçimde yans t r. Joel Colin’in, L’enfant endormi dans le ventre
de sa mere: Etude ethnologique et juridique d’une croyance au Maghreb (BebeWin
Anne Karn ndaki Uykusu: MaWrib’te Bir -nan + n Etnolojik ve Hukuksal Analizi)
(16) adl eseri antropolojide yap lm R bir doktora tezinin gözden geçirilmiR halidir. Bu çal Rma özellikle baban n evde olmad U zamanda bir ceninin ana rahminde uykuya dalma yeteneUine iliRkin bir Kuzey Afrika halk inan R üzerinde
odaklanm Rt r. Bu çal Rma, hukuk, Mslâm ve Oryantalist literatürü gözden geçirmiR, Cezayir’de ve Fas’taki koloniyal ictihat hukukunu (case law) incelemiR
ve bu ülkelerdeki mevcut mahkeme ictihatlar na dayal bu hukuku (case law)
analiz etmeye çal Rm Rt r. Bir çok teorik eksiklikleri olmakla birlikte, özelde
olguyu antropolojik ele al R nda oldukça folklorize edilmiR bir konuda ilk kapsaml denemeyi bize sunmuRtur.
Sonuç olarak, ünlü hukuk bilgini Abdurrezzak es-Senhûrî taraf ndan tasarlanan Medeni Kanunun ellinci y ldönümünün kutlanmas amac yla 1998’de
Kahire’de düzenlenmiR olan uluslar aras kolokyumun yay nlanan Frans zca
tutanaklar üzerinde duracaU m. M s r Adalet bakan taraf ndan organize edilen
Actes du congres international du cinquantenaire du Code civil Egyptien (19481998) (M s r Medeni Kanununun Ellinci Y ldönümü Uluslar aras Kongresinin
Tutanaklar , 1948-1998) (17) bu çal Rma daha çok felsefi ve tarihsel pür hukuk
çal Rmalar ndan oluRan bir makaleler koleksiyonundan oluRur.14 Bu tür çal Rmalarda çoUunlukla olduUu üzere, sonuç bildirgesi daU n k ve düzensizdir. Ancak
bu yine de, Senhuri’nin çal Rmas ve M s r Medeni Kanununun dünya genelindeki yayg n etkisine iliRkin bilgiye deUerli bir katk d r.

14

Kat l mc lar n listesi: Mbrahim Hussein Radwan, Abdel Meneem el Badrawi, Jacques Lafon, Sami Aldeeb Abu Sahlieh, Iskandar Ghattas, Ahmed Yousry, William Souliman Kelada,
Mohamed Nour Farahat, Gassem Aly el Chamsi, Galal Mohamed Ibrahim, Abdel Rassoul
Abdel Reda, Borham Mohamed Atallah, Hicham Sadek, Ahmed Abdel Karim Salam, JeanLouis Harlepin, Samir Abdel Malak Mansour, Houssam el Din El Ahnawi, Fathi Abdel
Rahim Abdallah, Mohamed El Chahhat El Guendi, Kamal Hamdi, Ibrahim Ahmad Ibrahim,
Ahmed Hassam El Borai, Fathi Waly, Mohamed Nour Shehata, Nabila Raslan.
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Mspanya’daki Arap ve Mslam araRt rmalar n n bugüne kadar k smen ele
al nm R kendine özgü bir tarihi vard r2. Bundan daha önemli olan iki özelliUi ise,

*
“Spanish Scholarship on Islamic Law” (Islamic Law and Society, 2/1 [1995], s. 43-70) adl
makalenin çevirisidir.
**
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-Madrid
***
Onsekiz Mart Ü. Mlahiyat Fakültesi, ahcavusoglu@hotmail.com
1
Bu makaleyi yazarken, B. López García, M. Alfonso, J. M. Pérez Prendes, T. Alonso Turienzo, D. Waines ve D. Powers’ n cömertçe katk lar ndan yararland m. Makale Mspanya’da
yap lan [Mspanyol] araRt rmalara tahsis edildiUi için, Endülüs f kh konusunda M. Ebü’lEcfân, M. b. Cherifa, I. Goldziher, M. Haccî, W. Hoenerbach, V. Lagardère, E. Lévi
Provençal, M. A. Mekkî, M. Halid Mesud, M. Muranyi ve Abdülmecid Türkî taraf ndan
yaz lm R önemli eserlere hiç deUinmedim.

& R \MK*L5M

Endülüs konular na yoUunlaRm R olmalar ve Bat ’da yap lan diUer araRt rmalardan nispeten kopuk oluRlar d r3.
López García’n n “yerel etnosentirizm” (“etnocentrismo local”) ad n
verdiUi4 birinci özelliUin, Arap ve Mslam araRt rmalar ile Mspanyol millî tarihi
aras ndaki iliRkiyle alakal olduUu aç kt r. Modern dönemde, diUer Avrupa ülkeleri gibi Mspanya da Mslam topraklar nda (Fas ve Filipinler) bir koloni tecrübesine sahip olmuRtur.5 Mspanya, Avrupa’n n Haçl tecrübesinde ve Osmanl MmparatorluUu ile mücadelesinde de pay sahibidir. Ancak Mberik Yar madas sekiz
yüzy l boyunca –s n rlar deUiRmekle birlikte- Müslüman topraU olmuR ve siyasi
gücü kaybetmelerinin ard ndan bir Müslüman az nl k XVII. yy. baRlar na kadar
Hristiyan yönetimi alt nda yaRam Rt r. Bunun anlam Rudur: DiUer Bat Avrupa
ülkelerinden farkl olarak, ama Mtalya ile benzer bir biçimde, Mspanya milli tarihi
k smen Mslam tarihidir. Bu demek deUildir ki, Mspanyol “Oarkiyatç l U ” daima
kendi “yerli Oark ” ile s n rl olmuRtur. Ayn zamanda Afrika’daki koloni tecrübesinin ürünü olan bir “Afrikanizm” [Afrika kültürü uzmanl U ] de söz konusudur. Ancak akademik Arabizm [Arap dili ve edebiyat uzmanl U ] ile
Afrikanistler [Afrika kültürü uzmanlar ] aras ndaki iliRki uzun ömürlü olmam R;
bu iliRki bir ayr l kla sona ermiR ve Arabistler [Arap dili ve edebiyat uzmanlar ]
aras nda López García’n n “koloni tecrübesine yönelik ilgi eksikliUi”
(“descompromiso de la aventura colonial”) dediUi Reyi ortaya ç karm Rt r.6 Mspanya’daki Arap ve Mslam araRt rmalar esas itibariyle “Müslüman Mspanya”
tarihi üzerinde yoUunlaRm Rt r. Baz yeni nesil Mspanyol Arabistler aras nda bu
ifadeye [“Müslüman Mspanya”] karR giderek artan bir tepki söz konusudur.
2
Bu çal Rmalar hakk nda yap lm R yeni bir deUerlendirme için bkz. M. Marin, “Arabistas en
Espafta: un asunto de familia, Al-Qantara, 13 (1992), s. 379-94 -önemli bir bibliyografya
içermektedir-. En önemli çal Rmalar Runlard r: J.T. Monroe, Islam and the Arabs in
Spanish scholarship (Leiden, 1970); M. Manzanares de Cirre, Arabistas espanoles del
XIX (Madrid, 1972); B. López García, Contribution a la historia del Arabismo espanol
(1840-1917). Orientalismo e ideologia colonial a traves de la obra de los arabistas espanoles,
doktara tezi özeti, Univ. Granada (Granada, 1974).
3
Benzer tespitler için bkz. M. de Epalza, “Arabic Studies in Spain today”, Middle East
Association Bulletin, 8/2 (1974), s. 1-7: özellikle “Arap araRt rmalar alan nda Mspanyollar n ilgilendikleri konular” ile ilgili k s m. Ayr ca bkz. B. López García, “La recherche
espagnole sur l'lslam (1965-1992): entre l'Orient domestique et l'absence d'une tradition coloniale”, L'islam vue d'Europe, l'lslam en Europe (5-7 November 1992) adl
seminere sunulmuR tebliU (yay mlanacak).
4
B. López García, “Arabismo y orientalismo en España: radiografia y diagnóstico de un
gremio escaso y apartadizo”, Awr q, 11 (1990), s. 35-72, özellikle s. 39.
5
Fas hk. bkz. V. Morales Lezcano, El colonialismo hispanofrancés en Marruecos, 18981927 (Madrid, 1976); Filipinler hk. bkz. M. Espada, “La crisis filipina”, Historia General
de España y América (XVI/2, Madrid, 1981) içinde, s. 358-68 (bibliyografya ile birlikte).
6
López García, “Arabismo y orientalismo”, s. 39, 50-56. Mspanyol Afrikanistlerin Mslam hukuku alan nda ortaya koyduUu az say daki çal Rmaya deUinmeyeceUim. At flar için Gil Grimau’nun bibliyografyas n n yan s ra R. Fernández-Cuesta, J. Navaro Pardo ve C. Quirós’un
ekteki Bibliyografya’da listesi verilen eserlerine bkz.
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Onlar bu alandaki akademik çal Rmalar , içerisinde tarih öncesi dönemden çaUdaR döneme kadar “Mspanya” denilen bir siyasi yap n n var olduUu farz edilen
Mspanya tarihinin bir yorumu olmaktan ç kar p, baU ms z bir alan haline getirmeye yönelik bilinçli bir çaban n ürünü olarak “Endülüs” terimini kullanmay
tercih ederler7. Endülüs terimi, hem ayn coUrafi bölgedeki tarihi deUiRimleri
vurgulamakta hem de Mberik Yar madas ’n n her zaman iki ulus-devlete (Mspanya ve Portekiz) bölünmüR bir halde bulunmad U gerçeUini dikkate almaktad r.
Bu iki yaklaR m n (birisi “Müslüman Mspanya”, diUeri “Endülüs” terimini kullan r) bu yüzy ldaki kökenleri8 aRaU yukar , “Mspanya”n n nas l ve ne zaman doUduUu konusunda Cl. Sánchez Albornoz ve A. Castro aras nda yaRanan görüR
ayr l U na9 dayand r labilir. Her ne kadar görüRleri eskimiR gibi görünüyorsa da,
kulland U m z kavramlar ve bak R aç lar m z üzerindeki etkileri hâlâ devam etmektedir10. Onlar n görüRlerini revize etmek amac yla yap lm R ve bu süre zarf nda yay mlanm R herhangi bir çal Rma onlar gölgede b rakabilmiR deUildir11.
Zira Sánchez Albornoz-Castro tart Rmas n n kendi döneminde oluRturduUu gibi
bir etkiyi, geniR okuyucu kitlesini ve “sosyal” tepkiyi kimse oluRturabilmiR deUildir.
Mkinci özellikle ilgili olarak López García, Mspanyol bilim adamlar n n Oryantalist kongrelerinde s n rl bir yeri olduUuna ve Encyclopaedia of Islam’ n ilk
bask s nda Mspanyol bir yazar n bulunmad U na dikkat çeker12. Arap ve Mslam
bilimleri alan ndaki Mspanyol araRt rmac l U n n [diUer Bat l araRt rmalardan]
nispeten kopuk oluRu, ilgi alanlar n n diUerlerine göre s n rl oluRuyla (esas itibariyle Endülüs tarihi -ki Mslam dillerinden yaln zca Arapça bilgisini gerektirmektedir-) ve ürünlerini neredeyse tamamen Mspanyolca vermesiyle ilgilidir13.
Kanaatimce bu kopukluk, Mspanya Mç SavaR ’n n bir ürünüdür. Kopukluk ile kas7

ÖrneUin bkz. J. Samsô, Las ciencias de los antiguos en al-Andalus (Madrid, 1992), s. 16-17
ARaU da göreceUimiz gibi, “Müslüman Mspanya” teriminin XIX. yüzy l Arabistleri taraf ndan
kullan m özel bir anlam taR maktad r ve özel ihtiyaçlardan kaynaklanm Rt r.
9
Bkz. Monroe, Islam and the Arabs, s. 256-57; Sanchez Albornoz ve Castro taraf ndan
benimsenen görüRlerin kullan Rl bir Mngilizce özeti için bkz. T.F. Glick, Islamic and Christian Spain in the early Middle Ages (Princeton, 1979), s. 8-11.
10
K sa bir süre önce Madrid’de düzenlenen (31 Mart -3 Nisan 1993) ve II./VIII. yüzy l
boyunca Mberik Yar madas ’n konu alan bir kolokyumda, Vizigotlar dönemi Mspanyas ile
ilgilenen baz tarihçiler Müslüman istilas konusundaki teessüflerini ifade ettiler (“Müslüman
boyunduruUu” deyimini kullanarak) ve “Hristiyanlar n” Müslüman istilac lara direniRi
konusundaki eski efsaneleri canland rmaya çal Rt lar.
11
Arabistlerce kaleme al nm R bu türden az say daki çal Rma aras nda Runlar zikredilebilir:
P. Chalmeta, “De historia hispano-musulmana. Reflexiones y perspectivas”, Revista de la
Universidad de Madrid, 20 (1972), s. 129-60; M.J. Viguera ve M. García-Arenal, “La
historia del Islam: situación y perspectivas”, Tendencias en historia. Encuentros de la
Univ. Intern. Menéndez Pelayo (UIMP), Julio 1988 (Madrid, 1988), s. 65-74.
12
Lopez García, “Arabismo y orientalismo”, s. 58-66.
13
Baz sembolik giriRimler d R nda Mspanyol üniversitelerinde hâlâ ciddi bir Farça ve Türkçe
eUitimi verilmemektedir.
8
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tettiUim Rey, Mspanyollarca yap lan araRt rmalar n ülke d R ndan gördüUü karR l U n ve buna paralel olarak baRkalar taraf ndan yap lan araRt rmalar n Mspanyol
araRt rmac l U üzerindeki etkisinin yetersizliUidir. Yine de 1936-1939 y llar
aras nda yaRanan talihsiz dönemin ard ndan Arabist çevrelerde ortaya ç kan ve
bir çok yönden bütün Mspanyol bilim câmias nda yaRananlara benzeyen geliRmeleri detayl bir incelemeye tabi tutmal y z. Oüphesiz Franko döneminde baz
Mspanyol bilim adamlar ile yabanc bilim adamlar aras nda iliRkiler bulunuyordu ve bu durum kopukluUun boyutlar n sorgulamaya açmaktad r. Bununla birlikte Mspanya Mç SavaR ’n n hukuk araRt rmalar alan nda y k c etkileri olmuRtur.
)# / * )/1. Pascual de Gayangos (1809-1897) 1853 y l nda Müdeccenlere
(Mudejarlar) * ait iki metin neRretti (Tratados de legislation musulmana baRl U yla): m. XV. yüzy ldan Msa b. Dînâr’a (Yça Gidelli) ait Suma de los
principales mandamientos y devedamientos de la Ley y Qunna ve XIV. yüzy ldan Leyes de moros. Her iki metin de, say lar gittikçe artan Mspanyolca konuRan
Müslüman az nl U n temel dinî ve hukukî öUretilerinin Arapçadan tercümesine
bizzat kendileri aç s ndan duyduklar ihtiyac yans tmaktad r. XIX. yüzy lda, pek
çok hukukî metin içeren “Aljamia** literatürü”ne karR özel bir ilgi uyand .14 Bu
literatüre dâhil olan hukukî metinler muhtemelen Casiri’nin El Escorial Yazmalar Katalogu’nda yer alanlar d R nda Mspanya’da bilinen ilk f k h eserleridir.15
Dolay s yla Mspanya’daki Müslüman hukuk metinlerine karR XIX. yüzy lda ortaya ç kan ilgi, görünüRe bak l rsa öncelikle liberal ve muhafazakâr tarihçilerin

*
Hristiyanlar n iRgalinden sonra memleketlerini terk etmeyip Hristiyan iRgali alt nda
yaRamaya raz olan Müslümanlar (Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanlar -1, Ankara, 1994,
s. 202) –çevirenin notu**
Endülüs’te XVII. yüzy l n baRlar na kadar konuRulan ve Arap harfleriyle yaz lan Mspanyol
lehçesi (bkz. Sargon Erdem, “Aljamia”, D-A, II, 465) –çevirenin notu-.
14
Yani, Arap harfleriyle yaz lan Mspanyolca metinler. Bkz. E. Saavedra, Indice general de
la literatura aljamiada (Madrid, 1878). 1884’de Almonacid de la Sierra’da çok say da
Arapça ve Aljamiado yazmalar bulundu. Bu önemli keRif hk. bkz. P. Gil, “Los manuscritos
aljamiados de mi colección”, Homenaje a D. Francisco Codera (Zaragoza, 1904), s. 537-49;
J. Ribera and M. Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta (Madrid,
1912).
15
Bkz. M. Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, 2 cilt (Madrid, 1760-1770).
Ayr ca bkz. G. Vajda, “Notes sur les fonds de manuscrits arabes de la Bibliothèque de
l'Escorial”, Al-Andalus, 28 (1963), s. 61- 94; M. García Arenal, “Algunos manuscritos
de fiqh andalusíes y norteafricanos pertenecientes a la Real Biblioteca de El Escorial”, AlQantara, 1 (1980), s. 9-26. Casiri hk. bkz. P. Fernández, “Arabismo español del s.
XVIII: Origen de una quimera”, Cuadernos de la Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”,
36 (1991).
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Müdeccenler ile Moriskolara* ve daha genel anlamda Mspanya’n n çöküRüne
yönelik ilgileri ile alakal d r.16
2. Her ne kadar Gayangos bir öncü gibi görünüyorsa da, ben Mspanya’daki
Mslam Hukuku araRt rmalar n n baRlang ç noktas olarak, Julián Ribera
Tarragó’nun (1856-1934) Aragon yarg kurumunun (Justicia de Aragón) Mslâmî
kökeni konusundaki 1897 y l nda yay mlanan çal Rmas n esas al yorum.17
Hristiyanlar n Müslüman dünyadan ödünç alm R olmas ihtimali üzerinde durman n dönemin okuyucular n rahats z ettiUi, Ribera’n n GiriR’teki savunmac
yaklaR m na yans m R görünmektedir. Mfadelerindeki dikkat çekici hususlardan
birisi, araRt rma konusunun meRruluUunu ispat amac yla ileri sürdüUü gerekçedir. Ribera’ya göre, Mberik Yar madas ’nda yaRayan Müslümanlar “Mspanyal ”d r
ve dolay s yla onlar n kurumlar ve bu kurumlar n Hristiyanlara ait kurumlar
üzerindeki etkisini araRt rmak meRrudur. Bu ifade, bugün yaRanan tart Rmalar
ve Arabistlerin makbul (comme il faut) Mspanyol vatandaRlar olarak kabul edilebilmeleri için ne tür engelleri aRmak zorunda olduklar konusunda yeterince
fikir vermektedir.18
Ribera’n n çal Rmas , Mspanya’da “Benû Codera” çevresinde19 yürütülen
Mslam araRt rmalar n n en önemli özelliklerinden birisi olan ve benim “borçluluk
hegemonyas ” diye ifade ettiUim Hristiyan Mspanya üzerindeki Arap-Mslam etkisinin araRt r lmas [eUilimini] temsil etmektedir. Kanaatimce bu özellik, Benû
Codera çevresinin yürüttükleri faaliyet konusunda benimsedikleri (isteyerek ya
*

G rnata’n n iRgalinden sonra zorla HristiyanlaRt r lan ve Hristiyan gibi görünmek zorunda
b rak lan Mspanyal Müslümanlar’a verilen isim (Moriskos) (bkz. Özdemir, Endülüs
Müslümanlar -1, s. 208) –çevirenin notu-.
16
Bu konu hk. bkz. M.A. de Bunes, Los moriscos en el pensamiento histórico (Madrid, 1983),
özellikle s. 57-102.
17
Ribera hk. bkz. Monroe, Islam and the Arabs, s. 152-77; J. López Ortiz, Anuario de Historia del Derecho Espanol (11, 1934) içinde, s. 584-86; B. López García, “Julián Ribera y su
Taller de arabistas: una propuesta de renovación”, Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 32-33 (1983-84), s. 111-28.
18
López García’n n belirttiUine göre, XIX. yüzy ldaki Mspanyol Arabistler “dinî gayret ve
rk kökenli küçümseme gibi önyarg lara” karR mücadele eden liberaller idiler
(“Arabismo y orientalismo”, s. 42). Onlar “Endülüs”ü ve orada yaRayanlar meRru
bir araRt rma konusu haline getirmeye çal Rt lar ve bu amaçla Endülüs’te
yaRayanlar özel bir Arap ve Müslüman türü olarak ele ald lar. ÖrneUin bkz. A.
Gonzáles Palencia, Moros y cristianos (Madrid, 1945). Yazar kitab nda Reconquista’y farkl dinlere mensup Mspanyollar aras ndaki bir iç savaR olarak tan mlamaktad r. Bu, Franco döneminin hâkim ideolojisine ayk r bir görüRtü. Söz
konusu ideolojiye göre, Reconquista bir iç savaR deUildi, çünkü “Moriskolar” [Mspanya’daki Kuzey Afrikal lar] Mspanyol deUildiler. “Uzun süredir ikamet ediyor
olsalar da onlar Mspanyol olamazlard , çünkü Hristiyan deUillerdi...” (P. Linehan,
History and Historians of Medieval Spain, Oxford, 1993, s. 80).
19
Francisco Codera (1836-1917) Mspanyol Arabistler “bilim” ekolünün kurucusu
say l r (hk. bkz. Monroe, Islam and the Arabs, s. 128-47). Ard ndan J. Ribera gelir,
onu da M. Asín Palacios ve E. García Gómez (hâlen hayattad r) takip eder.
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da zorla) savunmac tavr n bir ürünüdür. “Müslüman Mspanya” hakk nda araRt rma yapmak, ancak araRt rman n konusu “Mslam” deUil “Mspanya” olduUu sürece savunulabiliyordu. Bu tür araRt rmalar ayn zamanda, Hristiyan Mspanya’n n
siyaset, toplum, hukuk, kurumlar ve edebiyat tarihinin daha iyi anlaR lmas na
katk da bulunduUu ölçüde meRru görülüyordu; dolay s yla araRt rmalar fiilen
muhtemel karR l kl etkileRimlerin ortaya ç kar lmas yla s n rland r lm Rt . Bunun
anlam , Endülüs’ün “s rf” Mslam ve Arap kökenli unsurlar n n aslî bir ilgiden
mahrum oluRuydu.20
Ribera, bir Hristiyan krall U nda görebileceUimiz bir kurumun, yani
Justicia de Aragón’un, pekâlâ daha önceki bir Müslüman kurumdan, yani
sâhibü’l-mezâlim’den doUmuR olabileceUi fikrini kabul ettirebilmek için büyük
çabalar sarfetti.21 Ribera’n n çaUdaR Francisco Fernández y Gonzáles de, 1894
y l nda Müslümanlar ile Hristiyanlar aras ndaki kültürel al RveriRin hukuk da
dâhil olmak üzere pek çok yönünü inceledi.22 Ribera’n n kitab ndan bir y l sonra, bir Arabist deUil bir hukuk tarihi uzman olan R. Ureña (1852-1930) ortaçaU
Mspanyol Hukuku üzerindeki Sâmî etki ile ilgili çal Rmas n , bir kaç y l sonra da
Endülüslü bir fukahâ ailesi hakk ndaki çal Rmas n yay mlad 23. Ureña’y Mspanyol hukuk tarihi konusundaki “bilimsel” araRt rmalar n kurucusu olarak kabul
edenler bulunmakla birlikte, bu onuru Mspanyol Hukuku üzerindeki Alman
etkisine dair ufuk aç c bir eser yazm R olan Eduardo de Hinojosa’ya (18521919) verenler de vard r24. Hinojona’n n takipçileri –ki Ureña’n n takipçilerin-

20

Kanaatimce bu süreç “Benû Codera” çevresini bir ç kmaza sürüklemiRtir. Ancak bu henüz
tam olarak anlat lmam R bir hikâyedir.
21
Ribera’n n tezine yönelik “muhalefet”, çaUdaR F.J. Simonet’in Mozarablar (Müslüman
hâkimiyeti zaman nda Endülüs’te yaRayan Hristiyanlar) hakk ndaki çal Rmas na yans m Rt r.
Simonet Hristiyanl U n Endülüs Mslam’ üzerindeki etkilerini vurgulamaktad r.
22
Monroe, Islam and the Arabs, s. 112-19, özellikle s. 115. Ayr ca bkz. B. López
García, “Orígenes del arabismo español. La figura de Francisco Fernández y
González y su correspond encia con Pascual de Ga y angos”, Cuadernos de la
Biblioteca Española de Tetuán, 19-20 (1979), s. 277-306.
23
Ureña’n n ard ndan R. Riaza’n n yazm R olduUu vefeyât yaz s için bkz. Anuario de
Historia de Derecho Espanol, 7 (1930), s. 552-56. Ureña’ya göre, kökleri Mslam
Hukuku’na dayanan bir Mspanyol hukuk geleneUi mevcuttu (“la autoridad paterna como poder conjunto y solidario del padre y de la madre”, s. 555).
Ureña’n n çaUdaR olan G. Azcárate, Ensayo sobre la Historia del Derecho de
propiedad y su estado actual en Europa (3 cilt, Madrid, 1879-83) adl eserinde
Müslümanlar n eRya hukukunu (“derecho de propiedad”) tart R r. Bkz. L. G. de
Valdeavellano, Seis semblanzas de historiadores españoles (Sevilla, 1978), s. 125.
24
El elemento germánico en el Derecho español (Madrid, 1915), özellikle s. 11-12,
28-29, ve 51 (Arap istilas Alman gelenek hukukunun hayatta kalmas n tercih
etmiRtir). R. Menéndez Pidal, J. Ribera, M. Asín Palacios,M. Gómez Moreno ve
R. Altamira ile birlikte Hinojosa da 18 Mart 1910 tarihinde kurulan Tarih
AraRt rmalar Merkezi’nin (Centro de Estudios Históricos) yöneticileri aras nda
bulunmuRtur. Mspanyol hukuk tarihçileri birliUi “Sociedad Eduardo de Hinojosa
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den daha etkilidirler25-, Alman etkisi ile ilgilendikleri kadar Hristiyan Mspanyol
Hukuku üzerindeki muhtemel Arap veya Mslam etkisini incelemekle ilgilenmediler.
Ribera ayn zamanda Mbn Hâris el-HuRenî’nin (ö. 361/971) Kudâtü
Kurtuba adl eserini neRreden ve tercüme eden kiRidir. Bu eser k smen kad lar n
faaliyetlerini tasvir eden metinler içerdiUi için zamanla çok meRhur olmuRtu
(Ribera’n n s k s k Arapça metinde bulunmayan bilgiler ilave ettiUi tercümesiyle
çok daha canl hale gelmiRtir). Mslam mahkemesi ve yarg çlar hakk nda çoUu
zaman romantik bir tasvir ortaya koymak amac yla s k s k bu tercüme26 kullan lm Rt r.27 Kütübü’l-vesâik (formularios notariales: noterlik vesikalar ) edebiyat na ilk defa dikkatlerimizi çeken de yine Ribera olmuRtur.28
3. 1925 y l nda Asín Palacios (1871-1944) el-Gazzâlî’nin f k h usûlü eserinin tercümesini yay mlad , fakat çok geçmeden DoUu dünyas na yapt U bu yolculuktan geri döndü. Palacios Mslam Hukuku’na dair kapsaml bir çal Rma yapmam R olmakla birlikte, Mbn Meserre ve Mbn Hazm’a yönelik ilgisi Mslam Hukuku’nun baz meseleleriyle meRgul olmas na neden oldu. Mbn Hazm’ n Fisâl* adl
eserinin tercümesi ise, Zâhirî Mezhebi hakk nda yap lm R ve özellikle Endülüs’ü
öne ç karan bir çal Rmay da beraberinde getirdi. Mbn Meserre ile ilgili monografi çal Rmas da, Mberik Yar madas ’ndaki Mâlikî Mezhebi’nin özellikleri hakk nda bir bölüm içeriyordu.
Asín Palacios’un çaUdaR ve öUrencisi F. Pons Boigues 1897 y l nda
Toledo’lu Mozarablara ait hukukî belgeler üzerindeki incelemelerini neRretti
(daha sonra A. Gonzáles Palencia taraf ndan çal R lacakt r). Pons Boigues’ n
giriRte belirttiUine göre, belgelerde as l ilgi çeken husus Arap dilinin Hristiyan
Kilisesi’ni aRaU lamak veya Muhammed Peygamber’i övmek amac yla deUil “saf
Katolik ortodoksluUu”nu ifade etmek için kullan lm R olmas d r. K sacas belgeler bütünüyle “Hristiyan-Mspanyol” niteliUi taR yan bir Arapça sergilemektedir.
Pons Boigues, Araplar n/Müslümanlar n tarihinin bizatihi ilgi konusu olabileceUini kabul etmekle birlikte, kiRinin kendi “ rk ve inançlar ”na olan yak nl U sede Historia del Derecho Español” ad n taR yordu ve ilk baRkan Cl. Sánchez Albornoz idi. Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 11 (1934), s. 577-79.
25
Ureña’n n öUrencisi R. Riaza’n n (1899-1936) Mspanya Mç SavaR baRlad U s ralarda ölmesi,
Ureña’n n etkisinin sona ermesini h zland rm Rt r. Bkz. R. Gibert, “Recuerdos de Fray José
López Ortiz”, s. 201-61, özellikle s. 247 ve dpn. 23 (yazar burada Ureña’n n ArabistliUinin
López Ortiz taraf ndan dikkate al nmad U na at fta bulunur).
26
Ribera’n n tercümesi birçok defa bas lm Rt r. Bkz. M.I. Fierro ve M.M. Lucini, “Las reediciones de obras de tema árabe e islámico en España”, Cuadernos de la Biblioteca Islámica “Félix M Pareja", 25 (1989), s. 5-41.
27
López Ortíz, “La curia hispano-musulmana”, s. 67 ve “Los jurisconsultos en la
Curia Musulmana”, s. 406.
28
Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 5 (1928), s. 491; López Ortíz, “Formularios notariales de la España musulmana”, s. 265.
*
el-Fasl beyne ehli’l-ehvâ ve’n-nihal adl eseri kastediliyor olmal –çevirenin notu-
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bebiyle empati kurabileceUi bir konuda çal Rmas n n daha zevkli olduUunu da
ifade eder. Palacios’un bir diUer çaUdaR J. Sánchez Pérez, matematik tarihine
olan ilgisi nedeniyle ferâiz literatürü üzerinde çal Rmaya yönelmiR ve miras paylar konusunda Aljamia dilinde yaz lm R iki metni neRretmiRtir (1914). Son olarak M. Alarcón, et-TurtûRî’nin Sirâcü’l-mülûk adl eserinin tam tercümesini
yay mlad (1930-31). Daha önce ayn kitaptan, el-Mansûr’un [alt nc Hammâdî
emiri: 481-98/1088-1105] bir fetvâ talebi ile ilgili bir bölümün çevirisini (üzerinde çal Rmadan) neRretmiRti.
/)
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Codera-Ribera-Asín taraf ndan temelleri at lan bina, çal Rmalar Mspanya
Mç SavaR (1936-1939) sebebiyle farkl biçimlerde sekteye uUrayacak olan üç
bilim adam taraf ndan yükseltilmeye devam edecektir. Bunlardan ikisi olan M.
M. Antuña ile S. Vila, her birisi SavaR’ n muhalif taraflar ndan birisinin kurban
olarak öldürüldüler. Üçüncü isim J. López Ortiz hayatta kald , fakat Mç
SavaR’tan k sa bir süre sonra yavaR yavaR akademik yaRamdan uzaklaRt ve Mslam
Hukuku’na katk s sona erdi.
1. José López Ortiz (1898-1992)29
J. López Ortiz, Arap diline yönelik ilgileri 1885 y l ndan beri El Escorial
Kütüphanesi’ndeki zengin Arapça yazmalar koleksiyonunun sorumlusu olmalar yla alakal olan Agustinian Mezhebi’ne mensuptur. Mezhep, [aralar nda] daima bir Arap dili uzman n n bulunmas na özen göstermiRtir. López Ortiz Arapça’y gayr resmî olarak N. Morata, M. M. Antuña ve M. Asín Palacios gibi papazlardan öUrendi ve 1922-1925 y llar aras nda hukuk alan ndaki çal Rmalar n
yürüttü. Hocalar L. Díaz Canseco, R. Ureña, Galo Sánchez30 ve Alfonso
García Gallo31 idi. López Ortiz 1928’de “Junta para Ampliación de Estudios”
(yüksek öUretim ve araRt rmalar desteklemek amac yla devlet taraf ndan finanse edilen bir kurum) taraf ndan verilen bir burs ile Almanya’ya gitti ve Almanya’da yap lan Mslam Hukuku araRt rmalar hakk nda 1930’da yay mlayacaU makalesinin malzemesini toplad . 1931’de Mâlikî Mezhebi’nin Mberik Yar mada29

L ó p e z O r t í z h k . b k z . M o n r o e , I s l a m a n d th e A r a b s , s . 2 3 3 - 3 4 ; M . d e Epalza, “El
padre Félix María Pareja y los eclesiásticos en el arabismo español del siglo XX”, Estudios
eclesiásticos, 59 (1984), s. 217-35; B. Justel Calabozo, La Real Biblioteca de El Escorial y sus
manuscritos árabes, ikinci bask (Madrid, 1987), s. 244. Özellikle bkz. Anuario Jurídico y
Económico Escurialense, época II, n° 26 (1993). J. López Ortíz’e armaUan edilmiR çal Rmalardan oluRan bu ciltteki Ru iki çal Rmay kulland k: M. González Velasco, “Fray José López
Ortiz (1898-1992). Apuntes para su biografía y p r o d uc c i ón l i t e r a r i a ” , s. 1 1 -1 1 0 ( b i r bi b l i y o g r a f y a d a iç e r i y o r ) ; R . G i b e r t, “Recuerdos de Fray José López Ortiz”, s. 201-61.
30
Mspanyol hukuk tarihinin önemli simalar ndan birisi olan bu liberal Rah s, 1936 y l nda
hapsedildiUinde López Ortiz’in özgürlüUünün güvence alt na al nmas na katk da bulunmuRtu.
Bu Rah s diUer liberallerin aksine Mç SavaR sona erdikten sonra sürgün edilmedi.
31
Mç SavaR’ n ard ndan Mspanyol hukuk tarihi alan nda en etkili isim haline gelecektir (aRaU da
üzerinde durulacak).
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s ’na giriRi konulu doktora tezini verdi. Ayn y l bir kanunla Madrid ve Granada’da Arap AraRt rmalar Enstitüleri (Escuelas de Estudios Arabes) kurulmuRtu.32 López Ortiz, bir çok bölüme ayr lan (Din ve Bilim, Tarih, Filoloji ve Edebiyat, Hukuk ve Kurumlar, Lehçe Bilimi ve Fas AraRt rmalar , Sanat ve Arkeoloji) Madrid Enstitüsü’nün üyesi oldu. Mslam Hukuku’na ve kurumlar na tahsis
edilen R. García Linares baRkanl U ndaki bölüme baUl olarak, Enstitü taraf ndan yay mlanan Al-Andalus adl dergide pek çok makale neRretti. 1925-1933
y llar aras nda bir çok akademik araRt rma merkezinde hukuk dersleri verdi ve
1934’de Santiago de Compostela Üniversitesi’nde yaln zca bir y l iRgal edeceUi
hukuk tarihi profesörlüUü kadrosuna atand .33 Bir sonraki akademik y lda
(1935-1936) Madrid Üniversitesi’ne geçti. 1936’da Mspanya Mç SavaR patlak verdi. O dönemde General Franco hareketine ne kadar sempati duyduUunu tam
olarak tespit edebilmiR deUilim. Franco’nun Cumhuriyet karR t isyan n n ard ndan k sa bir süre Madrid’de hapsedilmesinin nedeni muhtemelen, tüm Kilise
mensuplar n n potansiyel “isyanc ” kabul edildiUi bir dönemde k sa bir süre
keRiRlik yapmas d r. Cumhuriyetçi dostlar sayesinde serbest b rak lm R, fakat
çok geçmeden Romanya büyükelçiliUine s U nm Rt . Nitekim Madrid’in Franco
ordusu taraf ndan ele geçirilmesine kadar orada kalacakt r. Yeni rejimin destekçilerinden birisi olan López Ortiz, 1939’dan 1944’e kadar Madrid Üniversitesi’nde Hukuk Tarihi ve Kilise Hukuku dersleri verdi34. 1944’de kuzeybat Mspanya’da bulunan Tuy Rehrine piskopos olarak tayin edildi ve orduda piskopos yard mc l U na (vicario general castrense) atand U 1969 y l na kadar bu görevde
kald . 1977 y l nda emekli oldu ve 1992 y l ndaki vefat na kadar sakin bir hayat
yaRad . Mspanya Mç SavaR ’ndan önce, Opus Dei’nin müstakbel kurucusu olan ve
kendisinin de zamanla hararetli bir takipçisi haline geleceUi Balaguer’li José
María Escrivá ile tan Rt *. Güçlü Opus Dei ile olan iliRkisinin 1939’dan sonraki
kariyerine ne ölçüde katk da bulunduUunu tespit etmek mevcut bilgiler R U nda
zordur. Kesin olan Rey, Mç SavaR sonras dönemde López Ortiz’in hukuk araRt rmalar ve diUer alanlarda çok etkili bir isim haline geldiUidir35. Bu etkinin
olumlu mu olumsuz mu olduUu konusu tart Rmal d r. Umar z, olumlu ya da
olumsuz anlamda etkilenenler kendi tecrübelerine dair bilgiler b rak rlar ve bu
bilgiler López Ortiz’in Rahsiyeti ve kariyerinin daha iyi anlaR lmas na katk da
bulunur.

32

Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 8 (1931), s. 594-95
Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 11 (1934), s. 584
34
Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 13 (1936-41), s. 506
*
Opus Dei, özellikle Mspanya’da etkili bir Katolik tarikat d r. Tarikatin kurucusu kabul edilen
J.M. Escrivá (1928), Madrid Üniversitesi’nin liberal atmosferine muhalif bir papazd r ve Mç
SavaR sonras Franco döneminde çok etkili bir Rahsiyettir. Bkz. The Columbia Encyclopedia,
Sixth Edition. 2001: http://www.bartleby.com/65/op/OpusDei.html (11.01.2005) -çevirenin
notu35
Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 16 (1945), s. 841-42; 17 (1946), s. 1168-69; 18
(1947), s. 968-69
33
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López Ortiz’in Mslam Hukuku’nun meselelerine dair ilk yay nlar , hukuk
tatbîkat ile ilgili incelemelere kap açacaU düRünülen vesâik literatürü hakk ndad r. 1931’de Mâlikî Mezhebi’nin Endülüs’e giriRi ile ilgili doktora tezini,
1932’de de Mslam Hukuku hakk nda bir kitap yay nlad ; bu, bugüne kadar bu
alanda yaz lm R tek Mspanyolca el-kitab idi. 1933-1944 y llar aras nda AlAndalus36 ve Anuaro de Historia del Derecho Español37 dergilerinde, f k hla ilgili
pek çok eser hakk nda tenkit yaz lar yazd . 1926-1933 y llar aras nda da La
Ciudad de Dios dergisinde (El Escorial’deki Agustinyenler taraf ndan ç kar lmakta olup 1928’den sonra Religión y Cultura ad n alm Rt r) Mslam Hukuku
meselelerine iliRkin bir çok makalesi yay mlanm Rt r. Mç SavaR sonras döneme
ait 1941 y l nda yay mlad U tek çal Rmas , XIV.-XV. yüzy llara ait Granada kökenli fetvâlar hakk nda olup Escorial kütüphanesi ms. 1096 numarada kay tl
malzemeye dayanmaktad r. En son yazd U kitap eleRtirisi de Al-Andalus’un
1942 tarihli VII. cildinde yer al r. López Ortiz’in eserlerinin listesi, Tuy Rehri
piskoposluUuna atanmas yla birlikte hukuk araRt rmalar n n sona erdiUini aç kça
göstermektedir. Her ne kadar bu atama Mç SavaR’tan beR y l sonra gerçekleRmiRse de, onun bu savaR n akademik kurbanlar ndan birisi olduUu söylenebilir. Öyle
görünüyor ki notlar , müsveddeleri ve diUer çal Rmalar n n büyük bir k sm savaR
y llar nda yok edilmiR ya da kaybolmuRtur.38 Bununla birlikte (Hristiyan) Mspanyol Hukuku ile ilgili yay nlar yapmaya baRlamas ndan da anlaR l yor ki, Mslam
araRt rmalar n terketmesi ayn zamanda ilgi duyduUu konulardaki bir deUiRime
de iRaret etmektedir. Mç SavaR’ n yeni bir Haçl Seferi gibi tan mland U savaR
sonras Mspanya’s nda böyle bir deUiRim RaR rt c deUildir.
López Ortiz’in Anuario de Historia del Derecho Español ile iliRkisi özel bir
önem taR maktad r. Bu dergi, 1924’de aralar nda Cl. Sánchez Albornoz’un da
bulunduUu, Eduardo de Hinojosa’n n bir grup öUrencisi taraf ndan, Mberik Yar madas ’nda yaRam R bütün hukuk sistemlerinin incelenmesi amac yla kurulmuRtu39. Derginin önemli bir k sm Arab ve Mslam kaynakl konulara ayr lm Rt 40.
Dergiyle iliRkisi olan bilim adamlar , 25 Nisan – 3 May s 1932 tarihleri aras nda
düzenlenen ve bir oturumu “DoUu Hukuku”na ayr lan, ilk Mspanyol Hukuk Tarihi Haftas ’n (Semana de Historia del Derecho Español) düzenleyenler ara36

S. Vila, E. Bussi, J. Schacht, Surdon, O. Pesle, G. Bergstrasser, M. Khadduri ve A.S.
Tritton taraf ndan yaz lm R olan kitaplar hakk nda eleRtiriler yay mlad : Al-Andalus dergisinin indeksine (1933-1955 y llar ) bkz., s. 32-33
37
ÖrneUin W. Heffening’in Das Islamische Fremdenrecht (Hanover, 1925) adl eseri üzerine yazd U bir eleRtiri için bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 6 (1929), s. 534-38
38
R. de Abadal gibi daha baRka kimselerin de baRlar na geldiUi gibi. Bkz. Valdeavellano, Seis semblanzas de historiadores españoles, s. 166
39
Bkz. c. I (1924)
40
SavaRtan sonra, Mslam ile ilgili konulara yönelik ilgi belirgin bir düRüR yaRam Rt r. “Ödünç
alma” ile ilgili olarak ele al nan tek konu “mustaçaf” konusudur: bkz. c. 20 (1950), s. 877-78;
23 (1953), s. 525- 38; 24 (1954), s. 683-84; 29 (1959), s. 744-45. Ayr ca J. Torres Fontes’in
[ekteki] Bibliyografya k sm nda listesi verilen makalelerine bkz.
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s nda yer al rlar41. López Ortiz, 1934’de derginin yay n kuruluna üye oldu ve
bibliyografya bölümünde Mslam Hukuku ile ilgili kitaplar n sorumluluUu kendisine verildi42. SavaR’tan sonra, Galo Sánchez yönetimindeki derginin sekreterliUine getirildi (bir önceki yönetici Cl. Sánchez Albornoz sürgüne gönderilmiRti)43
ve 1944 y l nda derginin yöneticilerinden birisi oldu. Dergi, López Ortiz’in çok
etkili olduUu “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (Bilimsel AraRt rma Yüksek Dan Rma Kurulu) adl bu kurul, 1939 y l nda “Junta de
Ampliación de Estudios”un yerine geçmek üzere kurulmuRtu) taraf ndan yay mlan yordu.
Her yönüyle ele al nd U nda López Ortiz mükemmel bir bilim adam yd .
Modern ve klasik dillerde iyi yetiRtiUi için, Mslam Hukuku alan nda diUer Bat l
ülkelerde yay mlanan çal Rmalardan haberdard . Kendi çal Rmalar na baRlad U
dönemde araRt rma imkânlar n n zay fl U dikkate al nd U nda, çaUdaR araRt rmalara hâkimiyeti ve bu alandaki sorunlar n fark nda olmas çarp c bir durumdur44. Alman Mslam Hukuku araRt rmalar hakk ndaki uzun bibliyografik çal Rmas nda, Mslam Hukuku alan ndaki Avrupa merkezli araRt rmalar ile Avrupa
koloniciliUi aras ndaki yak n iliRkiye dikkat çeken López Ortiz, Mspanyollar için
Bat Mslam Hukuku araRt rmalar n n iki aç dan önemli olduUunu tespit eder:
“Mspanyol” Müslüman geçmiR hakk ndaki bilgi aç s ndan ve Fas’taki Mspanyol
Himaye Yönetimi’nin ihtiyaçlar aç s ndan45. Bu ikinci husus ile ilgili olmak
üzere, López Ortiz Mspanya’n n [Fas’taki] büyük bir k sm Endülüs kaynakl ,
dolay s yla “Mspanyol” kökenli olan yerel hukuku korumas gerektiUi kanaatindedir. Fransa’n n kendi Müslüman kolonilerindeki hukuk sistemleri konusunda
benimsediUi yaklaR m benimsenmemelidir.46
OlaUanüstü bir genel hukuk bilgisine sahip olan López Ortiz’in Mslam Hukuku’na dair bir el-kitab (henüz onu gölgeleyecek benzer bir Mspanyolca kitap
41
Sempozyum oturumlar nda sunulan tebliUler Runlard : M.M. Antuña, “Ordenanzas de un
cadi granadino sobre alimentos legales de los hijos de padres divorciados”; J. López Ortiz,
“Jurisprudencia de los tribunales hispano-musulmanes”; N. Morata, “Colecciones de
fetuas”; S. Vila, “Abenmoguit. Formulario notarial” ve “Un contrato de matrimonio
entre musulmanes del siglo XVI”. DiUer tebliUler Yahudi Hukuku ve Bizans Hukuku ile
ilgiliydi. A. Dopsch’un öUrencilerinden ve Die fränkische Kultur und der Islam (1932) adl
kitab n yazar olan E. Paztzelt, “Die Franken und der Islam” konulu bir tebliU sundu ve
tebliUinde H. Pirenne’nin teorilerini tart Rmaya açt . Sempozyum hakk nda L. G. de Valdeavellano taraf ndan yap lm R bir deUerlendirme için bkz. Anuario de Historia del Derecho
Español, 10 (1933), s. 505-59
42
Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 11 (1934), s. 577
43
Bkz. Anuario de Historia del Derecho Español, 13 (1936-41), s. 504
44
ÖrneUin bkz. “La curia hispano-musulmana”, s. 72-74. López Ortiz burada Mslam Hukuku’nun ilk yüzy llardaki geliRimini ortaya koyar.
45
Bkz. “El derecho musulmán en la investigación alemana de la postguerra”, s. 414.
46
Bkz. “La curia hispano-musulmana”, s. 67. López Ortiz burada A. Guiraud’un Jurisprudence et procédure musulmanes (Casablanca, 1925) adl eserini eleRtirir. Ayr ca bkz. “El derecho musulmán en la investigación alemana de la postguerra”, s. 412-13, 423.
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yaz lmam Rt r) hâlâ faydal ve derinlikten taviz vermemesine raUmen uzman
olmayanlarca da kolayl kla okunabilecek bir kitapt r. Kendisini Mâlikî Mezhebi
ile s n rlam Rt r, çünkü Endülüs’te ve Fas’ n Mspanyol Himaye bölgesinde bu
mezhep hâkimdir. AnlaR l r ve muhtasar bir üslupla yaz lm R olan kitab n her
bölümünden sonra, Mspanyol okuyucular için haz rlanm R ek bibliyografyalar yer
almaktad r. Herhangi bir Avrupa diline çevrilmemiR Arapça kaynaklar ile Mspanya’da kolayl kla bulunamayacak yabanc dergilerde yay mlanm R makalelere
yap lm R olan at flar ç kar lm Rt r.47 López Ortiz, özellikle de Almanya’da karR laRt U ortamla k yasland U nda bu durumdan s k s k Rikayet eder. Nitekim Almanya’da iken son ç kan yay nlara kolayca uluRma imkân bulabilmiRtir.48
Hocas L. Díez Canseco’nun Müslüman hukukçular n eserlerinde Liber
iudiciorum’dan* yararland klar n gösteren kan tlar bulunabileceUine dair öngörüsü, López Ortiz’in Mslam Hukuku’na yönelik ilgisini teRvik etmiR gibi görünüyor.49 Önceleri “Mspanyol Mslam Hukuku”nun “Mspanyol Hristiyan Hukuku”
üzerindeki muhtemel etkileri konusunda Ribera ve Ureña’n n fikirlerine ilgi
duyan López Ortiz, kesin bir yarg ya ulaRabilmek için ciddi bir haz rl k çal Rmas
yap lmas gerektiUine inanmaya baRlad .50 SavaR öncesi y llarda tamamen Benû
Codera çevresinin yaklaR m n benimsiyordu. Nitekim onlara göre Endülüslüler,
modern Mspanyollar için bir övünç vesilesi say labilecek ve tarihleri Mspanya’n n
“millî tarihi”nin bir parças olduUu için yeniden inRa edilmesi gereken “Mspanyollar”d .51 López Ortiz Endülüs’ten söz ederken genellikle “nuestra patria”
(kendi vatan m z) ifadesini,52 “Endülüs’e ait” bir Reyden söz ederken de
“español” veya “española” ifadelerini kullan r.53

47

“Que por triste experiencia sé lo verdaderamente innacesibles que son en
España” (Derecho musulmán, s. 11).
48
“El derecho musulmán en la investigación alemana de la postguerra”, s. 424.
*
Liber iudiciorum ya da Forum iudicum, Mspanya’da Vizigot kral Recceswinth (dönemi: m.
653-72) taraf ndan Lex Romana Visigothorum’un yerine yürürlüUe konan Vizigot Hukuk
Kodu’dur
(bkz.
The
Columbia
Encyclopedia,
Sixth
Edition.
2001:
http://www.bartleby.com/65/re/Recceswi.html [11.01.005]). Liber iudiciorum’un Mngilizce
çevirisi
için
bkz.
The
Library
of
Iberian
Resources
Online:
http://libro.uca.edu/vcode/visigoths.htm (11.01.2005) -çevirenin notu49
Bununla birlikte López Ortiz, E.J. Simonet’in Hristiyanl U n Endülüs Mslam Hukuku üzerindeki etkisi hakk ndaki teorilerini desteklemez. Onun Ru çal Rmalar na bkz.: “Formularios notariales de la España musulmana”, s. 260-63; “El derecho musulmán en
la investigación alemana de la postguerra”, s. 416 (burada Simonet’in kitab n n
gözden geçirilmesi gerektiUini bildirir).
50
Bkz. Gibert, “Recuerdos”, s. 254; López Ortiz, “La curia hispano-musulmana”, s.
68.
51
“La curia hispano-musulmana”, s. 67, 69.
52
ÖrneUin bkz. “La curia hispano-musulmana”, s. 80.
53
ÖrneUin bkz. “Figuras de jurisconsultos hispano-musulmanes. Yahya ben Yahya”, s. 95.
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López Ortiz’in katk s Röyle özetlenebilir: Mslam Hukuku’na dair ilk Mspanyolca giriR kitab n yazd ; Mslam Hukuku’nun Endülüs’teki doUuR ve geliRim
seyrini ilk defa o inceledi54; fetvâ literatürünün zenginliUine dikkat çekerek Endülüs’e ait hukukla ilgili farkl yaz m türlerinin tarihini yazma konusunda ilk
çabalar ortaya koydu55; Abdülmelik b. Habîb’in Endülüs’e ait en eski hukuk
metinleri niteliUini taR yan eserlerinden günümüze ulaRanlar n önemine ilk kez
dikkat çeken o oldu.56 Mslam Hukuku’nun kökeni ve Roma, Talmud ve Mran
hukuklar ile muhtemel iliRkileri konusuyla ilgilenmiR olmakla birlikte,57
Mspanyollar n doUrudan bu tür araRt rmalarla meRgul olmaktansa, Endülüs’te
neler olduUunun tespitine yoUunlaRmalar gerektiUini düRünüyordu.58 López
Ortiz’in çal Rmalar n okumak, Endülüs’teki Mâlikî Hukuku ile ilgilenen herkes
için vazgeçilmezdir. Onu okumayanlar, yirminci yüzy l baRlar nda geride
b rak lm R olan yollar yüzy l n sonunda yeniden keRfetme riskiyle karR
karR yad r.
2. Melchor Martínez Antuña (ö. 1936)59
López Ortiz’in hocalar ndan birisi olan M. M. Antuña, Mç SavaR s ras nda
diUer Agustinyen keRiRler ile birlikte öldürüldü. Çal Rmalar n n büyük bir k sm
tarih alan na (özellikle de Mbn Hayyân’ n Muktebis’i) yönelik olmakla birlikte,
eserlerinden ikisi hukukî meseleler ile ilgilidir: Halifelik dönemlerindeki bey’at
hakk ndaki incelemesi ve bir yarg c n [kâd ] karar yla ilgili çal Rmas . Mç SavaR’tan önce say lar oldukça s n rl olan Mspanyol Arabistler, belirli bir alanda
uzmanlaRarak Mslam ve Arap araRt rmalar n n tüm alanlar n kuRatmaya çal Rt lar. S. Vila “özel” hukuk alan nda uzmanlaR rken Antuña “kamu” hukuku
alan nda uzmanlaRt . Antuña öldürülmemiR olsayd , Rüphesiz hukuk
araRt rmalar n n geliRmesine katk da bulunacakt .
3. Salvador Vila (1904-1936)60
54

“Figuras de jurisconsultos hispano-musulmanes. Yahya ben Yahya”, s. 94’de,
Mâlikî hukuk doktrininin Endülüs’e giriR ve geliRim seyrini incelemenin hukuk
tatbikat n incelemekten daha kolay olduUunu ifade etmekle birlikte, sürekli bu
ikinci konu üzerinde durur. Bkz. a.g.e., s. 102 (kunût hakk nda).
55
“La curia hispano-musulmana”, s. 79.
56
“Figuras de jurisconsultos hispano-musulmanes. Yahya ben Yahya”, s. 193.
57
“La curia hispano-musulmana”, s. 71; “El derecho musulmán en la investigación alemana de la postguerra”, s. 421.
58
“A nosotros nos ha de interesar siempre más, aun reconociendo que sin estos
presupuestos tampoco podríamos llegar a lo nuestro, lo referente a los musulmanes
compatriotas nuestros, a sus instituciones peculiares, o a las que, si no del todo
nacionales, concedieron más importancia en la vida o en la especulación. Aunque
no siempre será posible lograr este intento, y las más de las veces nos tendremos
que contentar con suponer que lo que universalmente acató el Islam sería cosa
recibida en nuestra Patria.”
59
Antuña hk. bkz. Monroe, Islam and the Arabs, s. 234-35; Epalza, “El padre Félix
María Pareja y los eclesiásticos en el arabismo español del siglo XX”, s. 217-35;
Cl. Sánchez Albornoz, Cuadernos de Historia de España, 1-2 (1944), s. 252-53.
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S. Vila çal Rmalar n Salamanca Üniversitesi’nde BeRerî bilimler ve
Hukuk alanlar nda yürüttü. Nisan 1927’de Mbn Mugîs’in el-Vesâik’i hakk ndaki
çal Rmas yla “Filosofía y Letras” dal nda doktoras n ald . 1928-1929 y llar
aras nda, “Junta para la Ampliación de Estudios”un katk s yla Berlin’de
çal Rmalar yapt . Madrid Üniversitesi ve Madrid’deki Arap AraRt rmalar Enstitüsü’nde (Escuela de Estudios Arabes) asistan olarak görev yapt ktan sonra,
Aral k 1933’de Granada Üniversitesi’nde Mslam kurumlar profesörü oldu. S.
Vila bir cumhuriyetçiydi. Nisan 1936’da 32 yaR ndayken Granada Üniversitesi
rektörü oldu. Ayn y l n Haziran ay ndaki Franco isyan n n ard ndan tasfiye
edildi ve henüz kamuoyuna aç klanmayan, ancak F. García Lorca’n n ölümüne
benzer bir biçimde öldürüldü.
Antuña’dan farkl olarak, S. Vila kendisini tamaman hukuk araRt rmalar na vermiRti. Oayet öldürülmemiR olsayd , Mslam Hukuku alan nda yürütülen
Mspanyol araRt rmalar na büyük bir ivme kazand racakt . K sa akademik kariyerinden geriye kalan az say daki eser, kendisinin kabiliyetleri ve ortaya koyacaU
tahmin edilen baRar l araRt rmalar hakk nda fikir vermektedir. Endülüs vesâik
eserleri hakk ndaki çal Rmas nda, bu yaz m türünün Mbn Mugîs’in döneminden
Moriskolar dönemine kadar devam ettiUini ortaya koymay baRarm Rt . Ayr ca
Adam Mez’in Die Renaissance des Islams adl klasik eserini Mspanyolca’ya çevirmiRtir.
1976 y l nda S. Vila hakk nda yazan hukuk tarihçisi J. M. Pérez Prendes,
Endülüs hukuk kurumlar n n tarihi konusunda, hukuk bilgisine sahip bir Arabist ya da Arapça bilen bir hukukçu taraf ndan ortaya konmuR bir çal Rmadan
hâlâ mahrum olduUumuzu ifade etmektedir. Böyle bir kitap S. Vila taraf ndan
yaz labilirdi61.
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Antuña ve Vila’n n ortadan kaybolmas , Mspanya’daki Mslam Hukuku araRt rmalar için büyük bir darbe oldu. SavaR sonras dönemde bu araRt rmalar
canland rmaya yönelik bir tak m giriRimlere Rahit oluyoruz. López Ortiz, savaR n
60

Vila hk. bkz. B . Lóp ez Gar cí a, “S a lv ado r Vi la H er ná nd ez , a rabi sta y universitario, en el cincuenta aniversario de su muerte”, Olvidos de Granada, 15 (1987), s.
45-48; a.mlf, “Arabismo y Orientalismo”, s. 69
61
“Borrador para un recuerdo”, Ideal (Granada): “La imprescindible historia de las
instituciones jurídicas hispano-musulmanas, o la hace un arabista que sepa
Derecho, o un jurista que conozca el árabe. Y no ha sido cosa fácil tal conjunción.
De un lado, nuestro arabismo no ha tenido apenas gentes preparadas para afrontar los temas jurídicos (en Seco de Lucena se para hoy el inventario). De otro, los
historiadores del Derecho no pueden exhibir más aportación que la de fray José
López Ortiz, cuya vida episcopal no le ha permitido desarrollar del todo sus
iniciales planes de profesor. Por eso además, fue grave, muy grave, la pérdida de
Vila.”
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sona ermesinden k sa bir süre sonra Hukuk Fakültesi’nde Mslam Hukuku’na
dair konferanslar vermiR ve 1948 y l Aral k ay nda düzenlenen Mkinci Hukuk
Tarihi Haftas ’nda (Segunda Semana de Historia del Derecho) verdiUi konferansta da ayn konuyu ele alm Rt 62. 1947 y l nda da, Madrid Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde bir dizi Mslam Hukuku konferanslar verildi63. Granada’da L. Seco
de Lucena (1901-1974), Nasrîler [G rnata Sultanl U ] ve Moriskolar dönemlerine ait zengin belgeler (çoUunlukla hukuki belge) üzerinde çal Rmalar yapt . 1948
y l nda R. Castejón II.-IV./VIII.-X. yüzy llar aras nda yaRam R Endülüslü fukahâ
hakk ndaki çal Rmas n yay mlad . F. M. Pareja (1890-1983), Mslam Hukuku’na
dair bölümler de içeren, Mslam hakk nda genel nitelikli iki önemli baRvuru kitab
yazd ve konu ile ilgili baz kitaplar hakk nda tenkitler yazd .64
1. 1959’da, Jacinto Bocsh Vilá (1922-1985) Granada Üniversitesi’nde
Mslam Tarihi profesörü oldu65. Özel olarak Mslam Hukuku çal Rmalar na yönelmiR olmasa da, hukukî belgeler ile ilgili bir kaç makale yazd ve tarihi
geliRmelerin daha iyi anlaR labilmesi için Mslam Hukuku ve kurumlar na dair
araRt rmalar n taR d U önemi vurgulad 66. Bosch Vilá bu yüzden öUrencilerini bu
tür çal Rmalar yapmaya, özellikle de hukukî metinleri neRretmeye teRvik etti. F.
J. Aguirre (hâlen Jaén Üniversitesi’nde) Mbn Mugîs’in el-Vesâik’ini neRretti ve
üzerinde çal Rt , M. Arcas Campoy (hâlen La Laguna Üniversitesi’nde) Mbn Ebî
Zemenîn’in el-Müntehab’ n
çal Rt , M. I. Calero (hâlen Málaga
Üniversitesi’nde) Nasrî [G rnata] Sultanl U kad lar n çal Rt , P. Cano (hâlen
Sevilla Üniversitesi’nde) Mbn Selmûn’un el-Vesâik’inin baz bölümlerini tercüme
etti, A. Carmona (hâlen Murcia Üniversitesi’nde) Mbn HiRâm’ n el-Müfîd li’lhukkâm adl eserinin bir k sm n neRretti ve J. Martos Endülüs’teki müftî
karakteri üzerinde çal Rt 67. “Granada Ekolü”ne mensup bu isimler, Ru anda
Mspanya’daki farkl üniversitelere daU lm R olup as l çal Rmalar n Mslam Hukuku
konular üzerinde yapmaya devam etmektedirler (Bibliyografya k sm na bkz.).
Bosch Vilá’n n çaUdaR konulara yönelik ilgisi (örneUin Oah’ n düRürülmesinden sonraki Mran Anayasas ’n tercüme etmiRtir), Granada Üniversitesi mezunu bir diUer gruba daha yans m Rt r. Bunlar aras nda, kad nlar n hukuki durumlar konusunda yazan C. Almodóvar (hâlen Granada Üniversitesi’nde) ve
62

Bkz. Gibert, “Recuerdos”, s. 232
Bkz. Al-Andalus, 12 (1947), s. 244
64
Pareja’n n J. Schacht ve N. Coulson hakk ndaki eleRtirileri için bkz. Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 1 (1965), s. 204-06; 8 (1972), s. 285-87
65
Bocsh Vilá hk. bkz. D. Cabanelas, Al-Qantara, 6 (1985), s. 533-37; J. Ma Fórneas,
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 34-35 (1985-86), s. 346-49
66
Eserlerinin listesi için bkz. Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vilá (2 cilt, Granada, 1991), I,
15-19
67
Bunlar Granada Üniversitesi’nde Mslam Hukuku hakk nda yap lm R doktora tezlerinden
seçilmiR örneklerdir. Tüm bilgilere ulaRmak için bkz. Actas de las Primer as JornadasDebate de Arabismo (Granada del 2 al 8 de diciembre de 1985) (Granada, 1986), s.
119-27; Anaquel de Estudios Arabes, ilk üç cilt (kitap eleRtirileri bölümü)
63
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Cezayir aile hukuku hakk nda yazan C. Pérez Beltrán gibi isimler bulunmaktad r.
Bosch Vilá’n n daha önceki bir öUrencisi olan E. Molina (Granada
Üniversitesi Tarih Bölümü), Mslam Hukuku’na dair pek çok makale yay mlam R
ve ayn zamanda hukuk konular na iliRkin doktora tezleri yönetmiRtir. ÖrneUin
R. Daga taraf ndan Mbn Sehl’in el-Ahkâm’ ve F. Vidal taraf ndan elVenRerîsî’nin bir fetvâ derlemesi niteliUindeki Kitâbü’l-Mi’yâr’ üzerine yap lan
tezler bunlardand r.
2. 1973 y l nda, Pedro Chalmeta (hâlen Madrid’deki Complutense Üniversitesi’nde), “sâhibü’s-sûk” ve Hristiyan kurumlar üzerindeki etkisi konulu
tezini yay mlad . Bu tez, Ribera’n n “kültürel ödünç alma” tezine yeniden dönüR
gibi görülebilir. Ayn zamanda vesâik literatürüne de önem veren Chalmeta, F.
Corriente ile birlikte, Mbnü’l-Attâr’ n bu konudaki eserini neRretti. Vesâik ile
ilgili bir çok makale yazm R olmas na raUmen, Chalmeta’n n as l ilgi alan
Endülüs iktisat tarihidir ve Mslam Hukuku’na yönelik ilgisi ikinci planda
kalmaktad r. Bosch Vilá’n n aksine onun hiç bir öUrencisi yoktur.
3. 1977’de, J. Aguilera Pleguezuelo (Ru anda emekli) Granada Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Sahnûn’un el-Müdevvene’si hakk nda yapt U doktora
çal Rmas n tamamlad . Ard ndan Endülüs Hukuku’nun farkl yönlerine iliRkin
birçok makale yay mlad . Kas m 1986’da, D R MRleri Bakanl U ’na baUl MspanyolArap Kültür Enstitüsü (Instituto Hispano-Arabe de Cultura) ve Madrid
Complutense Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin katk lar yla “Mspanya’da Mslam
Hukuku” (El derecho islámico en España) konulu uluslararas bir sempozyum
düzenledi. Sempozyumda kendisi de, Visigot ve Mslam hukuk sistemleri aras ndaki iliRkiler konusunda bir bildiri sundu. Sempozyumun diUer kat l mc lar
Runlard r: Abdülmecid Türki (“Quelques problémes d’ordre historique posés
par l’étude de l’élaboration et de l’évolution de la pensée malikite andalouse”),
J. Vallvé Bermejo (II. Abdurrahman döneminde yarg sistemi hakk nda), M.
Bencherifa (Kâd Iyâz’ n fetvâlar hakk nda), P. Chalmeta (Endülüs’te amel
hakk nda), M. Achargui (Endülüs ve Fas’da Mâlikîlik ve modern Fas Hukuku
üzerindeki etkileri hakk nda), J. Riosalido (Msa b. Cebr hakk nda)68, H.
Bouzineb (Endülüs Müslümanlar n n göçleri konusundaki Cezayir kaynakl
fetvâlar hakk nda), M. de Epalza (Mslam ve Mspanya aile hukuklar hakk nda), R.
Gibert69 (Mspanyol Hukuku’nda Arap [ifade aynen böyle] unsurlar hakk nda).
Sempozyumda sunulan tebliUler yay mlanmad . Sürekli dersler verdiUi hukuk
fakülteleriyle daha s k iliRkileri olan ve geleneksel Arabist çevrelere “d Rar dan
68

Hukuk eUitimi alm R bir diplomat olan ve bir süre eski “Instituto Hispano-Arabe de Cultura”n n müdürlüUünü yapan Riosalido, k sa bir süre önce Mbn Ebî Zeyd’in er-Risâle’sinin
tercümesini yay mlad . AraRt rmac lar n bu çeviriyi ihtiyatla kullanmalar önerilir.
69
Bir hukuk tarihçisi olan Gibert, J. López Ortiz’in öUrencilerinden olup, onun hakk nda bir
makale yazm R ve hocas n itham etmiRtir.
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bakan” bir kimse durumundaki Aguilera’n n çabalar , övgüye lây k olmakla
birlikte, önemli ürünler ortaya ç karm R gibi görünmemektedir.
4. Ma J. Viguera (hâlen Madrid Complutense Üniversitesi’nde) çok yönlü
ilgileri olan bir bilim kad n d r. Bir tarihçi olarak hukuk konular na önem verir.
Bir zamanlar Zaragoza’da ve Ru anda Madrid’de ders verirken, bir çok öUrencisini Mslam Hukuku konular na yönlendirmiRtir: Bunlardan Ma J. Cervera
(Zaragoza Üniversitesi) et-Tuleyt lî’nin el-Muhtasar’ üzerinde çal Rt , A.
Ferreras el-Cezîrî’nin vesâik ile ilgili eserini neRretti (1991 y l nda Madrid
Complutense Üniversitesi’ne sunulmuR bir doktora tezi), D. Serrano ile L. F.
Aguirre de fetvâlar hakk nda yazd lar.
5. Mslam Hukuku d R ndaki bir alanda uzmanlaRm R olan F. de la Granja, J.
Vallvé, J. M Fórneas, M. de Epalza, A. Labarta, C. Barceló ve F. Maílo gibi
Arabistler, hukukî meseleler ya da hukukî meselelerle iliRkili konular hakk nda
makaleler yay mlad lar.
Madrid ve Granada’da bulunan “Consejo Superior de Investigaciones
Científicas” adl iki merkez, Mslam Hukuku alan nda çal Rmalar yapmakta olup,
M L. Avilla, M. García Arenal, M. Marín ve M. Fierro’nun araRt rmalar n
desteklemektedirler (bkz. Bibliyografya).
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3()(%(U( >P+() # P+3P-R)(López Ortiz, 1983 y l nda VI. Mspanyol Hukuku Tarihi Haftas ’nda (Semana de Historia del Derecho Español) “Bugün Hukuk Konular yla Mlgilenen
Bir Mspanyol Arabizmi Var m d r?” (Existe hoy un arabismo jurídico Español?)
baRl kl bir konferans verdi.70 Konferans metni yay mlanmad U için cevab n n ne
olduUunu bilmiyorum. 1994 y l nda bunlar yazan birisi olarak benim kanaatim,
bu soruya baz kay tlarla birlikte olumlu cevap vermekten yanad r.
Ou anda Mslam Hukuku alan nda araRt rmalar yapan bilim adamlar , esas
itibariyle metin neRirleri ve çevirileri yapmakta ya da sosyal, ekonomik ve siyasi
meselelere R k tuttuklar ölçüde belirli hukuk meselelerini incelemektedirler.
Bu çal Rmalar, belirli bir yaz m türünün ya da bir türe ait bir eserin tan t m ,
belirli Müslüman hukukçular n incelenmesi ve Mslam Hukuk doktrininin temel
özellikleri ve bunun Endülüs’teki uygulamas gibi konular üzerinde
yoUunlaRmaktad r. Bu bilim adamlar birer Arabist olarak yetiRmektedirler.
Yani Arapça biliyorlar ve Filoloji fakültelerine baUl Mspanyol Arap ve Mslam
araRt rmalar bölümlerinde Mslam araRt rmalar na dair dersler al yorlar. Fakat
hiç birisi hukuk alan nda akademik bir eUitim alm R deUil.
Hukuk tarihçileri hukuk alan nda düzenli bir eUitim alm R olmakla birlikte, onlar da Arapça eUitimi almam Rlard r. Mspanyol hukuk tarihine dair el70

Gibert, “Recuerdos”, s. 252.
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kitaplar nda Mslam Hukuku baRl U n n nas l ele al nd U incelemeye deUer bir
konudur. Ben yaln zca bu tür iki kitab inceledim: Alfonso García Gallo’nun
Manual de Historia del Derecho Español71 ve José Manuel Pérez-Prendes’in
Curso de Historia del Derecho Español72 adl eserleri. Muhalif entelektüel kesimlere mensup bilim adamlar nca kaleme al nm R olan her iki kitap da, Mslam Hukuku konusunda genel olarak oldukça düRük bir seviyeyi temsil etmektedir. En
temel kavramlar n bile genel bilginin parças olmad U n kabul eden kitaplar,
Mslam Hukuku’nun Hristiyan-Mspanyol hukuk teorisi ve pratiUi üzerinde kayda
deUer herhangi bir etkisinin olabileceUi ihtimalini reddetmektedirler.73
Endülüs Hukuku konusunda genel bir çal Rma olmad U gibi, Lopéz
Ortiz’in altm R y l önce yay mlad U makalelerden bugüne öUrenilen Reyleri bir
araya getirmeye yönelik çabalar da s n rl d r. Tamamen terkedilmiR gibi
görünen bir araRt rma alan , Hristiyanlar n Mslam Hukuku ve kurumlar ndan
ödünç ald klar Reyler konusudur.74
Yukar da tasvir ettiUimiz alanlarda ortaya konan akademik çal Rmalar, Mspanyol Arabistler aras nda Rüphesiz devam edecektir. Hem ele al nan konulardaki hem de bu konular n ele al n R biçimlerindeki boRluklar doldurmaya yönelik herhangi bir deUiRiklik, öncelikle böyle bir deUiRikliUe ihtiyaç olduUunun
hissedilmesiyle ortaya ç kacakt r. Aguilera’n n 1986’daki giriRimini tekrar etmeye çal Rmak yararl olabilir. Sonuçlar n ve yöntemlerin aç kça tart R lmas Mspanyol akademik çevrelerinde hâlâ az rastlanan bir Reydir. Ancak gelecekte art k
daha fazla kaçamayacaU z. Yak n zamana kadar “Mspanyol Üniversitesi”nin
özelliklerinden birisi “kat l U ”, yani farkl alanlardaki (örneUin Arapça ve Hukuk) çal Rmalar bir araya getirmenin imkâns zl U idi. Yeni üniversite program
sayesinde, bu durumun yak n gelecekte deUiReceUi öngörülüyor. Oayet böyle bir
deUiRiklik gerçekleRirse, gelecekte Arapça bilgisiyle hukuk bilgisini bir araya

71

2 cilt, ikinci bask (Madrid, 1964): bkz. c. I, s. 22 (49), 61-63 (124-28), 73 (148), 175 (353),
230 (468), 254 (508), 278-79 (554), 343-55 (655-78), 541-62 (1011-42), 655-56 (1183); c. II, s.
XII (48), 173-79 (268-81), 429-32 (680-83), 536-46 (798-800), 614-24 (839-43) (bu ikinci k s m,
her ne kadar López Ortiz, Ribera ve Gayangos’a at flar yapsa da, uzman olmayan bir kiRinin
seçtiUi metinlerden oluRmaktad r).
72
c. I (Madrid, 1989).
73
Bkz. G a rc ia G all o, Manual de Historia, s. 73 (148 ); P ér ez P r end e s, Curso de historia, s.
495. Sánchez Albornoz Ekolü’nün etkili isimlerinden birisi olan L. García de Valdeavellano,
Ribera’n n tezini tamamen yok sayd ve böyle bir tezin hiç yaz lmam R olmas gerektiUini
ileri sürdü. Bkz. Valdeavellano, Seis semblanzas de historiadores espanoles, s. 69-70 (“. . . puede
decirse que fueron clarividentes las pocas líneas que Muñoz [yani, T. Muñoz y Romero]
dedicó . . . al Justicia de Aragón, pues no hay nada en ellas que no esté hoy admitido como
verdadero por los modernos historiadores de las instituciones aragonesas y, si don Julían
Ribera hubiese leído estas líneas, no habría formulado en 1897 su errónea teoría sobre los
orígenes árabes del Justicia Mayor de Aragón”).
74
En önemli katk , bir Mspanyol olmayan T.F. Glick’e aittir: Islamic and Christian Spain in the
early Middle Ages
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getirmiR Mspanyol bilim adamlar bulunacak ve Mç SavaR nedeniyle kesilmiR olan
yol yeniden aç lacakt r.
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Hiç bir bibliyografya eksiksiz deUildir. ARaU daki bibliyografyalarda daha
fazla bilgi bulunabilir:
- “Repertorio Español de Bibliografía Islámica”: Cuadernos de la Biblioteca
Islámica “Félix María Pareja” içinde y ll k olarak yay mlan r.
- R. Gil Grimau, Aproximación a una bibliografía española sobre el Norte de
Africa. 1850-1980, ikinci bask , Madrid, 1988.
- T. Garulo, “Bibliografía provisional de obras árabes traducidas al
español (1800-1987)”, Cuadernos de la Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”, 18
(1988.)
- A. Uzquiza ve M.M. Lucini, “Books on Arabic, Islamic and related
subjects published in Spain 1983-1990”, BRISMES Bulletin, 18 (1991), s. 88-104,
221-39 (M.J. Viguera ve A. Labarta taraf ndan derlenmiR olan daha önceki
listeler hakk nda da bilgi içeriyor).
- “Repertorio Bibliografíco de Derecho Islamicó (R.B.D.I.). Primera
parte”, Cuadernos de la Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”, 55 (1993).
-R. Gil Grimau ve F. Roldán Castro, Corpus aproximativo de una
bibliografía española sobre al-Andalus (I), Sevilla, 1993.

Mudejarlar ile Moriskolar’a ait Mslam Hukuku’na iliRkin çal Rmalar n
yaln zca bir kaç tanesine yer verilmiRtir. Bu konulara ilgi duyanlar, P. Fernández
taraf ndan haz rlanan bibliyografyalara baRvurabilirler: bkz. Cuadernos de la
Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”, 18 (1988), 19 (1989).
Bibliyografyada yer verilen eserler, makale boyunca kendilerinden söz
edilen yazarlara aittir.
At f yap lan makalelerin büyük bir k sm Mspanyolca dergilerde yer ald U
için, Al-Qantara dergisinin transliterasyon sistemi benimsenmiRtir. Mngiliz
sistemine göre temel farkl l k, “kh” yerine “j” ve “j” yerine “š” kullan lmas d r.
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Al-Andalus (Madrid-Granada).

Actas del II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas “Historia, Ciencia y
Sociedad” (Granada, 6-10 de noviembre de 1989), Madrid, 1992.
Actas del XII Congreso de la U.E.A.I. (Málaga, 1984), Madrid, 1986.
A.E.A.

Anaquel de Estudios Arabes (Madrid).

A.H.D.E.

Anuario de Historia del Derecho Español (Madrid).

A.Q.

Al-Qantara (Madrid)
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B.A.E.O.

Boletín de la Asociación Española de Orientalistas.

C.H.I.

Cuadernos de Historia del Islam (Granada).

Homenaje al Prof. J. Bosch Vilá, 2 cilt, Granada, 1991.
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EK:
19901990-1999 YILLARI ARASINDA SPANYA’DA
YAPILAN SLAM HUKUKU ARA TIRMALARI VE
ÖNEML PROJELER
Delfina Serrano Ruano

Yukar da çevirisini sunduUumuz Maribel Fierro’nun makalesi yaklaR k
olarak 1853-1995 y llar aras nda Mspanya’da yap lan Mslam Hukuku
araRt rmalar n incelemekte ve seçilmiR bir bibliyografya sunmaktad r. Delfina
Serrano Ruano ise, “Spanish Research on Islamic Law, 1990-1999” (Journal of
Law&Religion, XV/1-2 [2000-2001], s. 331-57) adl makalesinde, Fierro’nun
tespitlerinden hareketle 1990’l y llardan bu yana Mspanya’da yürütülen Mslam
Hukuku araRt rmalar hakk nda deUerlendirmeler yap yor ve bizlere Fierro’nun
bibliyografyas n tamamlayan bir bibliyografya sunuyor. Biz de Serrano Ruano
taraf ndan haz rlanan bu bibliyografyay ek olarak veriyoruz. Bu
bibliyografyada, Fierro’nun bibliyografyas na dahil olan Rah slar n o listede
görünmeyen diUer eserlerini ve Fierro taraf ndan yer verilmeyen baz Rah slar
bulabileceUimiz gibi, Fierro’nun incelediUi dönemden sonraki yaklaR k beR y ll k
süreçte (1995-1999) yap lan araRt rmalar n da bir listesini görme imkan na
sahibiz. Bu bibliyografyaya geçmeden önce Serrano Ruano’nun makalesinden
baz al nt lar yapmay uygun buluyoruz.
Fierro’nun Mspanya Mç SavaR ’n n Mslam Hukuku araRt rmalar aç s ndan
neden olduUu hazin sonuçlar konusundaki tespitlerine iRaret eden Serrano
Ruano, henüz bu dönemde ortadan kaybolan Arabist-hukukçular n yerini dolduracak kiRilerin yetiRmediUini, yani hem Arapça/Mslam hem de hukuk uzman
olan bilim adamlar na/araRt rmac lara duyulan ihtiyac n devam ettiUini kaydediyor. Bununla birlikte, son on y lda Arabistler aras nda hukuk meseleleri ile
ilgilenen bir ekolün ortaya ç kt U n da sevinerek ifade ediyor.1 Söz konusu bilim
adamlar taraf ndan yürütülen çal Rmalar, Endülüs Hukuku’nun Mspanya hukuk
tarihi bütünü içerisindeki yerini almas na önemli katk lar yapacakt r. Serrano
Ruano, Historia de España Ramón Menéndez Pidal (HEM) serisini, Endülüs
1

Delfina Serrano Ruano, “Spanish Research on Islamic Law, 1990-1999”, Journal of
Law&Religion, XV/1-2 (2000-2001), s. 333.
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Hukuk tarihinin ortaya ç kar lmas amac yla yap lacak kapsaml bir projenin
habercisi olarak takdim eder2.
Serrano Ruano ayr ca Mslam Hukuku’na iliRkin biyografik ve bibliyografik
kaynaklar n derlenmesine yönelik olarak Mspanya’da yürütülen üç önemli proje
hakk nda bilgi vermektedir: HATA, EOBA ve RBDO. Maribel Fierro’nun
baRkanl U nda yürütülen Historia de los Autores y Transmisores Andulusíes
(HATA) projesi, Endülüslü âlimlerce kaleme al nan ve/veya rivayet edilen
eserler hakk nda bilgisayar ortam nda bir veri bankas oluRturmuR. Hukuk tarihi
çal Rmalar nda eserler ve Rah slar konusundaki bilgilerin önemine dikkat çeken
Serrano Ruano, HATA’n n Endülüs hukuk tarihi konusunda çal Ranlar n
eserler için baRvurduUu temel bir referans kaynaU olduUunu dikkat çekiyor3.
Mkinci proje, Endülüs tarihi hakk nda çal Ranlar için oldukça önemli olan diUer
ihtiyaca cevap vermektedir. Endülüslü âlimlerin tam isimleri, doUum ve ölüm
tarihleri, faaliyet gösterdikleri yerler ve kaynaklardaki at flar bir araya
getirilerek yeni bir Endülüs tabakât oluRturulmuR: Estudios OnomásticoBiográficos de al-Andalus (EOBA).4 Maribel Fierro’nun baRkanl U nda
yürütülen ve hâlen devam eden Repertorio Bibliográfico de Derecho Islámico
(RBDA) adl üçüncü proje ise, aç klamal bir Mslam Hukuku bibliyografyas
niteliUi taR yor. Bu bibliyografyan n ilk bölümü (ed. M.J. Carnicero vdUr.,
Madrid, 1993), Mspanya, Fransa ve Mtalya kaynakl akademik dergilerde yer alan
makaleleri içeriyor. Mlk bölümün 1996 y l na kadar güncellemesini de yapan
ikinci bölüm (ed. M. Fierro vdUr., Murcia, 1999) ise Mngiliz, Alman ve Amerikan
dergilerini de tar yor ve kitap eleRtirilerini de içeriyor5.

2

Serrano Ruano, s. 338-39.
Serrano Ruano, s. 335. Bu proje hakk nda geniR bilgi için bkz. M. Fierro, “Manuscritos en
al-Andalus. El Proyecto H.A.T.A. (Historia de los Autores y Transmisores Andulusíes)”, alQantara, XIX (1998), s. 473-501.
4
Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, vol. I: ed. M. Marín (Madrid, 1988); II: ed.
M.L. Ávila (Granada, 1989); III: ed. M.L. Ávila (Granada, 1990); IV: ed. L. Molina (Granada, 1990); V: ed. M. Marín ve J. Zanón (Madrid, 1992); VI: ed. M. Marín (Madrid, 1994);
VII: M. Marín ve H. De Felipe (Madrid, 1995); VIII: ed. M.L. Ávila ve M. Marín (Madrid,
1997); IX: ed. M.L. Ávila ve M. Fierro (Madrid-Granada, 1999) Bkz. Serrano Ruano, s. 33536.
5
Serrano Ruano, s. 336.
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ACIIA

Actes del Congrés International “Ibn al-Abbar i el seu temps” (Onda,
1989) (Valencia, 1990)

AQ

Al-Qantara (Madrid)

AA-M

Al-Andalus-Magreb, ed. F.N. Velázquez vdUr.

AEA

Anaquel de Estudios Árabes (Madrid)

AXVICUEAI Actas XVI Congreso Union Européene d’Arabisants et Islamisants,
ed. C. Vázquez de Benito ve M.A. Manzano (Salamanca, 1995)
BAEO

Boletín de la Asociación Española de Orientalistas (Madrid)

BSOAS

Bulletin of the School of Oriental and African Studies

CIE

Comunidades islámicas en Europa, ed. M. Abumalham (Madrid,
1995)

DDHMA

Democracia y derechos humanos en el mundo árabe, ed. G. Martín
(Madrid, 1993)

EOBA

Estudios Onomástico-Biográficos
yukar daki son dipnota bkz.)

FAH

Fuentes Arábico-Hispanas

de

al-Andalus

(ciltleri

için

HEM, VIII-1 Los reinos de Taifas. Al-Andalus en el siglo XI. Historia de España
Ramón Menéndez Pidal, VIII-1, ed. M.J. Viguera vdUr. (Madrid,
1994)
HEM, VIII-2 El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades.
Siglos XI al XIII. Historia de España Ramón Menéndez Pidal, VIII-2,
ed. M.J. Viguera vdUr. (Madrid, 1997)
HF

Homenaje al Profesor José María Fórneas Besteiro, 2 cilt (Granada,
1995)

ILI

Islamic Legal Interpretation, Muftis and their Fatwas, ed. M.K.
Masud, B. Messick ve D. Powers (Cambridge, Massachuessets ve
London, England, 1996)

MCS

El Magreb: coordenadas socioculturales, ed. C. Pérez y C. Ruiz de
Almodovar (Granada, 1995)

MEAH

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos (Granada).

MFSSB

M. Fierro, “Spanish scholarship on Islamic Law”, bibliyografya k sm

RIEEIM

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid

RMMM

Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée
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SA

El saber en Al-Andalus. Textos y estudios, ed. P. Cano ve I. Garijo
(Sevilla, 1997)

ShA

Sharq al-Andalus (Alicante)

SI
Studia Islamica
SRPPI

Saber religioso y poder político en el Islam, ed. M. Marín ve M.
García-Arenal (Madrid, 1994)
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6

Bu bibliyografya her Reyi ihtiva etmemektedir. Maribel Fierro’nun (1995) derlediUi
kaynaklar n bir güncellemesinden ibarettir. Mslam hukukuna dair, Repertorio Bibliográfico de
Derecho Islámico d R nda bir bibliyografik monograf yoktur. Ayn zamanda bkz. J. Martos
(1999), s. 95-109. Farkl türden bibliyografyalar için bkz. M. Fierro (1995), s. 61; M.J.
Viguera & F. Vidal, “Libros con referencias sobre al-Andalus publicados en España: 19791990”; F. Vidal’in editörlüUünde yay nlanan De civilización árabo-islámica (Jaén, 1996) adl
eserde, s. 37-122. Demokrasi ve Mnsan Haklar konular için bkz. DDHMA, s. 287-290.
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ALMANYA’DA SLAM HUKUKU ARA TIRMALARI:
SLAM HUKUKUNA DA R SON ZAMANLARDA
YAYINLANAN K TAPLARIN DE=ERLEND R LMES
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Neredeyse iki yüzy ld r Almanca konuRan bilim adamlar Mslam hukukuna
ve Yak n ve Orta DoUu Devletlerinin hukuklar na dair araRt rmalar
yay nl yorlar. Bu dikkat çekici ürünlere raUmen, söz konusu alana iliRkin hiçbir
dönemde uzun soluklu bir bilimsel araRt rma geleneUi oturtulamam Rt r. Her Rey
belirli bilim adamlar n n bireysel ve özel ilgisine baUl olmuR ve bilim adam n n
öUrencileri hocalar n n çal Rmalar n devam ettirmemiRlerdir. Bir ölçüde durum
bugün de ayn d r. Ancak bu çal Rman n sonuna eklenen bibliyografyan n ve bu
çal Rmada deUerlendirilen yaz lar n da gösterdiUi gibi, Almam bilim adamlar
halihaz rda Mslam hukukuna yoUun bir ilgi göstermektedirler.
Bilimsel ilgi muhtemelen Avusturyal büyük Oryantalist Baron Joseph
von Hammer-Purgstall’la (1774-1856) birlikte baRlam Rt . Von HammerPurgstall 1815’te Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und
Staatsverwaltung (Osmanl MmparatorluUunda Anayasa ve Yönetim) ad n
taR yan iki ciltlik eserini yay nlad . Ondokuzuncu yüzy l boyunca zaman zaman,
ilgili yay nlar (kitap, makele) arada s rada görülebilmektedir. ÖrneUin Runlar:
Ernst Rosenmüller’in Analecta Arabica adl çal Rmas (1825) ve Baron Nicolaus
von Tornauw’un Das moslimische Rechte aus den Qullen dargestellt (Muslim Law
Presented from the Sources) (1855) adl eseri.
Ondokuzuncu yüzy l n sonunda ve yirminci yüzy l n baR nda konuya dair
yay nlarda h zl bir art R meydana geldi. Bir çok faktör buna katk da bulunmuRtur. Mlki siyasîdir. Mslam’a ilgi Almanya’da yoUun Alman-Osmanl iliRkilerinden
“The Study of Islamic Law in Germany: A Review of Recent Books on Islamic Law”, Journal of Law &Religion, n. 1-2, 2000-2001, c. XV, s. 303-330.
Köln Hukuk Fakültesi.
Sakarya Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi.
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(daha sonra buna Alman-Osmanl askerî kardeRliUi ad verilecektir) ve Almanya’n n DoUu Afrika’ya dönük sömürgeci ilgilerinden kaynaklanm Rt r. AlmanOsmanl iliRkilerinin sebep olduUu yay nlarla ilgili baz hukukçular n çal Rmalar ndan söz etmek istiyorum. ÖrneUin, Julisus Hatschek, Erich Nord, Wilhelm
Padel, daha sonra Cumhuriyet Türkiye’si tarihçisi olacak olan Gotthard Jächke
(1884-1993) ve meRhur Mslam araRt rmac s Martin Hartmann (1851-1918).
Hartmann hiçbir zaman Alman Üniversitelerinde bir kürsü sahibi olamam Rt r;
zira onun Mslam araRt rmalar nda sosyolojik yöntemleri kullanmas o zaman
genellikle pek deUerli bulunmam Rt .
DiUer yandan o dönemde Alman sömürgelerindeki devlet memurlar ve
aktif görevde olan yarg çlar, sömürge bölgesinde, –özellikle o zamanki Alman
DoUu Afrika’s nda (bugünkü Tanzanya’da)- Mslam hukuk kurallar na göre (Oâfiî
mezhebi) yaRayan büyük bir Müslüman topluluUun yaRad U n keRfedince çok
RaR rm Rlard . 1994’te Claudia Lederer, Die rechtliche Stellung der Muslime im
ehemalienSchutzgebiet Deutsch-Ostafrika (The Legal Status of Muslims in the
former Colony German East Africa) adl yay n nda konunun oldukça ayr nt l
bir anlat m n sunmuRtur. Bu bireysel durumun yol açt U sorunlar Almanya’da
unutuldu ve Lederer söz konusu sorunlar tekrar gündemimize getirdi. Eduard
Sachau (1845-1930) Berlin’de 1887’de kurulan DoUu Dilleri Semineri’nin uzun
zaman yöneticiliUini yapt . Sachau’nun hacimli eseri Muhammedan Law
according to Shafi’i School 1897’de yay nland . YaklaR k on y l aRk n bir zaman
sonra Hollandal Theo W. Juynboll (1866-1948) literatüre Handbuch des
islamischen Gesetses nach schafiitischer Schule (Handbook of Islamic Law
according to Shafi’i School) adl eserini ekledi.
Oeriat’ n da içinde olduUu Mslam araRt rmalar n n gerçek anlamda
baRlamas , on dokuzuncu yüzy l n sonlar nda iki Avusturya-Macaristan devleti
vatandaR olan Ignaz Goldziher’in (1850-1921) ve Hollandal Christian Snouck
Hurgronje’nin (1857-1936) eserleriyle olmuRtur. Onlar n Almanya’da ve diUer
milletlerde Mslam hukuku araRt rmalar n n geliRmesinde çok derin etkileri
olmuRtur. Bunlar genellikle (Goldziher) ya da büyük oranda (Snouck
Hurgronje) Almanca yazm Rlard r. Goldziher’le dünyaca ünlü Berlin
Üniversitesi karR laRt rmal hukuk profesörü Joseph Kohler (1849-1919)
aras ndaki zaman zaman sertleRen tart Rmalar da Oeriat araRt rmalar n teRvik
etti.
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Birinci Dünya SavaR ’ndan sonra Osmanl MmparatorluUu ve Almanya’n n
DoUu Afrika ile iliRkileri sona erdi. Böylece Mslam’a dönük Alman ilgisinin siyasî
gerekçesi ar k yoktu ve Goldziher de 1921’de öldü. BaRlang çta sömürge bölgesinde, Mslam hukukuna iliRkin yay nlar ve çal Rmalar azald . Ancak Goldziher ve
Snouck Hurgronje’nin araRt rmalar daha ileri düzeyde araRt rma yapmak için
saUlam bir zemin oluRturmuRtu. Muhtemelen bu yüzden ve küçük bir Mslam
araRt rmac lar grubu sayesinde Mslam hukuku araRt rmalar 1920’lerde Alman-
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ya’da küçük ölçekli olsa da 1940’lara kadar devam etti. Burada özellikle
Gotthelf Bergsträsser (1886-1933), Willi Heffening (1884-1944) ve Edgar
Pröbster’i (1879-1942) zikretmek isterim. Nispeten genç yaRta ölen Bergsträsser
bunlar aras ndaki en önemli bilim adam yd ; özellikle öUrencisi ve yirminci yüzy l n ikinci yar s nda Bat dünyas ndaki en önde gelen ve en etkili Mslam hukuku
uzman olan Joseph Schacht (1902-1969) sebebiyle o önemlidir. Baz çal Rmalar,
özellikle hiyel üzerine araRt rmalar, yapt ktan sonra, Schacht 1935’te Almanya’dan ayr lmadan önce Bergsträsser’s Grundzüge des islamischen Rechts
(Bergsträsser’s Outlines of Islamic Law) adl eserini gözden geçirerek yay nlad .
Kitap Mbrahim el-Halebi’nin (ö. 1549, Kanuni Sultan Süleyman döneminde)
meRhur el-Mültek’al-ebhur adl eseri temel al narak yaz lm Rt . Bu eser, Mecelle-i
Ahkam-i Adliye yürürlüUe girinceye dek (1869-1876) Osmanl Corpus Iuris’i
vazifesini görmüRtü. Schacht’ n Introduction to Islamic Law adl çal Rmas hakl
bir biçimde vazgeçilmez olarak tan mlanm Rt r.1 O, sadece Mngilizce konuRulan
dünyada deUil genelde Mslam hukuku alan nda önde gelen bir çal Rma olmaya
devam ediyor. Ancak eser Bergsträsser’s Grundzüge’nin ilgili bölümünün küçük
deUiRikliklerle yap lm R bir çevirisinden baRka bir Rey deUildir. Schacht bazen
diUer hukuk okullar aç s ndan onlar n farkl l klar n söz etmediUi için eleRtirilmiRtir. Bu türden eleRtiriler bir kimseyi yazmad U bir kitap konusunda eleRtirmek kadar temelsizdir. Her ne kadar Schacht Introduction’da bunu aç kça belirmese de okuyucu, onun sistematik bölümde, sadece Hanefi mezhebi temelinde olgunlaRm R bir Mslam hukuku anlat m sunduUunu asla akl nda ç karmamal d r. Yoksa onun amac eleRtirenlerin eksikliUine dikkat çektiUi malzemeyi sunmak deUildir.
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Mkinci Dünya SavaR sona erdikten sonra, Almanya’da Mslam hukuku araRt rmalar Joseph Schacht ‘ n göç etmesi sebebiyle neredeyse hiç yap lamam Rt r.
Nazi döneminde onun göç etmesi gerçekten Almanyadaki Mslam hukuku araRt rmalar na çok aU r bir darbe indirdi. Uzun takviye y llar ndan sonra, hukuk
eUitimi de alm R olan Mslam araRt rmac s Otto Spies (1901-1981) ve Mslam araRt rmalar da yapan hukukçu Erich Pritsch’in (1877-1961) giriRimleri ve faaliyetleri sayesinde, Bonn Üniversitesi 1950 ve 60’larda Mslam hukuku araRt rmalar n n öncü merkezi oldu. Hemen hemen tüm Mslam hukuku öUrencileri, en az ndan bir kez, Pritsch ve Spies taraf ndan 1964’te yay nlanan Handbuch der
Orientalistik adl çok faydal bibliyografyay kullanm Rlard r. Daha sonra, Mslam
hukuk araRt rmalar nda merkezlik konumu Ren nehrinin aRaU s na doUru, yani
Köln’e kaym Rt r. Ben Rahsen, benim de DoUu dillerinde ve Mslam hukukunda
1

Uzun bir zaman önce Antonio d’Emilia (1908-1968) Schacht’ n kitab n “un libro … veramente indespensabile (bu eser … gerçekten vazgeçilmez.” Reklinde betimlemiRti. Bkz. 39
Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi 218-221 (Roma: Anonima romana editoriale 1965) [bundan sonra k saca Annuario]; Antonio d’Emilia, Scritti di Diritto Islamico 653,
659 (Roma: Istitituto per l’Oriente 1976) [Bundan sonra k saca Scritti].
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hocam olan Mslam araRt rmac s Ervin Gräf’ n (1914-1976) an s n sevinçle yad
ediyorum; Gräf’ n bu alandaki çal Rmalar olaUanüstüydü. Burada söz edilmeyi
hak eden diUer baz isimler de 1961’den beri Köln’de hukukçu olan Ernst
Kingmüller ile bir Mslam araRt rmac s olan Abdoljawad Falaturi’dir (19261996).
Gräf, Pritsch ve Spies gibi önde gelen ilim adamlar n n ölümünden sonra
Almanya’da Mslam hukuku araRt rmalar , kendileri ayn zamanda geleneksel
Mslam araRt rmalar sahas nda eUitim alm R olan hukukçular taraf ndan sürdürüldü. Örnekler aras nda, Hindistan’da, ard ndan Yemen Arap
Cumhuriyeti’nde y llarca kald ktan sonra Almanya’ya dönen Hans Kruse (19211990) ile Günter Wiedensohler vard r. Bu tarz n sadece birkaç önemli istisnas
mevcuttur. Mslam araRt rmalar ndan gelen en dikkat çekici üç isim Runlard r:
Baber Johansen, (daha önce Berlin’deydi, Rimdi Paris’te), Miklos Muranyi
(Bonn) ve Klaus Lech (1936-1992).2
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Mslam araRt rmalar na Alman ilgisini harekete geçiren bir sonraki neden
1960’lar n ortas ndan itibaren Almanya’ya toplu Müslüman göçü oldu.
Göçmenlerin çoUunluUu Türkiye’dendi, ama –bu döneme kadar Almanya’da
pek al R k olunmayan ve say sal olarak üç milyonu aRan- yeni Müslüman nüfus
Yak n ve OrtadoUu’nun tüm hemen hemen ülkelerinden, ayn zamanda Kuzey
Afrika, Güney Afrika ve GüneydoUu Asya’dan geldiler.
(ÇeRitli ülkelerde uyguland U Rekliyle Mslam hukukununkiler de dahil) bu
Müslüman göçmenlerin geldikleri ülkelerin hukukî kurallar n tespite yönelik
sorunlar h zla ortaya ç kmaya baRlad . Bu sorunlar n niçin hayati öneme sahip
olduUunu anlamak için Alman uluslar aras özel hukukuna bakmak gerekir.
Aile içi iliRkiler hukuku ve miras hukuku, kiRilerin daimi ya da geçici olarak
ikamet ettikleri yere göre deUil, aksine milliyetlerine bak larak tespit edilmektedir. Bu nedenle, Alman mahkemeleri pek çok durumda, Alman kamu politikas na ayk r olmad U sürece, ilgili yabanc memleketin hukukunu uygulamak
durumunda kalmaktad r. ÖrneUin, bir Alman denetim mahkemesi, M s r milliyetine mensup bir kiRinin Almanya’da ölmesi durumunda, onun miras belgesindeki (Erbschein) kanunî mirasç lar n n pay n tespit edebilmek için, ilke olarak
2

Almanya’daki Mslam araRt rmalar n n tarihine dair bireysel ve kurumsal katk lara iliRkin
belge ve raporlar n (gerçi Mslam hukuku at flar çok az olsa da) faydal bir bibliyografyas
Ekkehard Rudolph’un Bestandsaufnahme. Kultur-und sozialwissenschaftliche Forschung in der
müslimischen Wilt in der Bundesrepublik Deutschland (192-197 (Hamburg: Deutsches OrientInstititut 1999) (ISBN: 3-891173-055-1) adl çal Rmas nda bulunabilir. Ayn zamanda bkz.
Baber Johansen, “Politics and Scholarship: The Development of Islamic Studies in the Federal Republic of Germany” Middle East Studies –International Perspectives on the State of Art
adl kitapta (71-130) (Tareq Y. Ismael, ed., N.Y.: Praeger 1990); Johansen, Mslam hukukuna
dair yorumlarla birlikte konunun 1990’a kadar eksiksiz bir deUerlendirmesini yapm Rt r. Bkz.
s. 106 ve 110.
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M s r miras kanunu uygulamak zorundad r. Ya da aile mahkemesi Almanya’da
yaRayan Suriyeli bir çiftin boRanma davas nda Suriye aile hukukunu uygulamak
durumundad r.
Tabiat yla, mahkemeler genellikle yabanc kanunlar bilmezler ve bilemezler. Dolay s yla, kadim bir Alman geleneUine göre, onlar genellikle, ilgili bir
uluslar aras ve yabanc lar özel hukuku araRt rma kurumundaki bir uzman n
hukukî görüRüne baRvururlar. Köln (Hilmar Krüger), Hamburg (daha önce
Konrad Dilger) ve Heidelberg (Omaia Elwain) Enstitüleri, Müslüman dünya ile
ilgili kanunlara dair hukukî görüRleri formüle etmede ana sorumluluUu üstlenmiRlerdir. Bu yüzden onlar, Alman hukuk mahkemelerinin bu türden davalarla
uUraR rken karR laRt klar sorunlar n mükemmel bir genel deUerlendirmesini
verirler. Böylece, baz bilim adamlar , ilgili Mslam hukuku konular na dair, genellikle mahkemeler taraf ndan istenen hukukî bak R aç s yla kaleme al nm R
yoUun bir yay n faaliyetine baRlad lar.
Hatta, Alman Uluslararas Özel Hukuk Konseyi taraf ndan haz rlanm R
ve 1968’de yay nlanm R Gutachten zum internationalen und ausländischen
Privatrecht (Uluslararas ve Yabanc lar Özel Hukukuna dair Hukukî GörüRler)
ad n taR yan bir koleksiyon bile mevcuttur. Yukar da sözünü ettiUimiz
enstitüler taraf ndan formüle edilen bu koleksiyondaki pek çok hukukî görüR,
haliyle Mslam hukukunu da içine alan Yak n ve Orta DoUu ülkelerinin
hukuklar yla ilgili sorunlar içermektedir. Ben Gutachten’e ara s ra biraz da
ironik bir biçimde bizim fetva mecmuam z diye at flarda bulunacaU m.
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Bu anlatt klar m z 1980’lere kadar olan dönemdi. Dikkat çekici bir
oranda, bu, hala Mslam hukuku ile ilgili halihaz r durum olarak devam ediyor.
En yak n zamanlarda ortaya ç kan bir teRvik edici faktör de, konuyla ilgili
sorunlara iliRkin çal Rmalar yapan ve yay nlarda bulunan Arapça, Türkçe
ve/veya Farsça bilen hukukçular n ve Mslam araRt rmac lar n n ortaya ç kmas d r.
Alman Mslam araRt rmac lar n n yeni nesli Oeriat’a büyük bir ilgi duymaktad rlar
ve pek çok karR laRt rmal hukuk uzman hukukçu daha önceki
karR laRt rmac lardan çok daha fazla bu alana ilgi göstermektedirler. Ancak bir
çekince koymak durumunday m. Bu sahada faal olan hukukçular Mslam
araRt rmalar na eUilirken genellikle Mslam araRt rmac s meslektaRlar n n
çal Rmalar ndan haberdar bir biçimde çal Rmalara baRl yorlar. Ancak Alman
Mslam araRt rmac lar n n yay nlar na yönelik okumalar mdan hareketle, bazen
ben onlar n hukukî kavramlar iyi anlad klar konusunda kuRkuya kap l yorum.
Mki tarafl (iki uluslu) hukukçu derneklerinin kurulmas da Almanya’daki
bu türden faaliyetleri ileriye götürme konusunda faydal olmuR olmal d r.
1986’da Hamburg’da kurulan Alman-Türk Hukukçular DerneUi bunlar n en
eskisidir. Arap ve Mslam Hukuku DerneUi ad n taR yan önemli kuruluR da Ernst
Klingmüller’in (Köln Üniversitesinden emekli bir profesör) enerjik önderliUin-

6

$7

8

2 9:

4

de 1997’de Bonn’da kuruldu. Bu derneUin Mslam uzman olan oldukça kabar k
bir üye portföyü vard r. Son olarak, Alman-Mran Bankac l k ve Hukuk DerneUi
1998’de Frankfurt’ta kuruldu. Tüm bu dernekler üyeleri aras nda düzenli toplant lar ve genel sempozyumlar tertip etmekte ve buralarda verilen konferanslar
ve yap lan konuRmalar genellikle yay nlanmaktad r.
Akademik dünyadaki Mslam hukuku araRt rmalar yla ilgili iki noktaya
deUinmek istiyorum. Birincisi, Freie Universität Berlin yöneticileri önemli bir
Mslam araRt rmac s olan Baber Johansen’i ellerinde tutmak için ciddi bir çaba
içinde olmad klar için Berlin en önemli Mslam hukuku araRt rma merkezi olma
f rsat n kaç rd . Mslam hukuku sahas nda olaUanüstü bir uzmanl Ua sahip bu
bilim adam Berlin’i terk etti ve Paris’e gitti. Mkincisi, eski DoUu Almanya’da
Saksonya Leipzig Üniversitesi 1998 ilk kez Almanya’da (daimi bir kadro olmak
üzere) bir Mslam hukuku profesörlüUü tesis etti. Hans-Georg Ebert Leipzig
DoUu Enstitüsündeki bu görevi ilk üstlenen kiRi oldu.
6
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Benim natamam bibliyografyam n da gösterdiUi gibi, Almanya’da Mslam
araRt rmac lar ve hukukçular taraf ndan yap lm R farkl bak R aç lar ndan Mslam
hukukunun meseleleriyle ilgilenen bir çok yay n mevcuttur. ARaU daki yorumlar
bu bibliyografyadaki tüm kitaplar tek tek deUerlendirmeyi amaçlam yor, bunun
yerine bu edebiyattaki ana noktalar ve bak R aç lar n özlü bir biçimde sunmay
hedefliyor.
(Mran vs. gibi) Müslüman ülkelerde halihaz rda mer’î-yürürlükte olan ama
Mslam hukukunun meseleleriyle doUrudan alakal olmayan, aksine Avrupa
hukuk kaynaklar ndan –temel olarak Fransa’dan ama baRka yerlerden deal nan hukuka dair kitaplar prensip olarak bibliyografyam n kapsam d R ndad r.
ÖrneUin, sözleRmeler hukuku, haks z fiil veya anlaRmazl klar, ticarî, ekonomik,
idarî ya da usul hukuku benim bu k sa genel sunumumda ele al nmam Rt r; ama
bu türden bir çok çal Rman n Almanca’da mevcut olduUu unutulmamal d r.
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Mslam hukukunun kökeni ve tarihine dair meselelerle baRl yorum. Alman
Mslam araRt rmac lar n iki konunun meRgul ettiUi görülüyor. Birincisi, yeni
kaynaklar n, özellikle Malikî mezhebine iliRkin yeni keRiflerin yap ld U na Rahit
oluyoruz. Mkincisi, özellikle Schacht’ n Mslam hukuk bilimin kökenine iliRkin
görüRlerinin çok sert bir eleRtirini de içeren Oeriat n erken dönemlerine yönelik
kapsaml çal Rmalar ortaya ç kt .
Miklos Muranyi, 1984’te yay nlad U Materialien zur malikitischen
Rechtsliteratur (Malikî hukuk edebiyat n n kaynaklar ) adl önemli katk s yla
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baRlayan, -temel olarak Hicretin 2. ve 3. yüzy l na ait- Kuzey Afrika kütüphanelerinden (özellikle Tunus Kayravan’dan), erken dönem Mslam hukuk düRüncesine dair kadim yazmalara dayal bir çok güzel yay n üretmeye devam ediyor.
Onun Beiträge zur Geschichte der HAdith und Rechtgelehrsamkeit der Malikiyya
(Maliki hukuk ve hadis çal Rmalar n n tarihine katk lar) ad n taR yan çal Rmadaki çabalar sayesinde, bir çok Mslam araRt rmac s n n Ru ana kadar bilmediUi
pek çok yeni kitap ismi, hatta bir çok erken dönem ilim adam n tan m R bulunuyoruz. Onun temel hedefi takdim ettiUi yazmalar analiz etmek deUildir, o
sadece sunmay amaçlamaktad r. Her ne kadar o, keRfettiUi yazmalar n daha
ileri düzeyde araRt rmalar için hayati bir rol oynayacaU n düRünmemiR olsa da
muhtemelen durum öyle olacakt r.
Muranyi Mslam hukukunun Maliki okulunun erken dönemlerine dönük
araRt rma için acilen ihtiyaç duyulan harika bir iR yap yor. Abdullah b. Vehb’den
(743-812) kalma belirli cüzlerin (fragmanlar) derlenmesi ve tenkitli
neRredilmesi genel Mslam araRt rmalar dünyas nda eRi görülmemiR bir
serüvendir; onun neRirleri ve yorumlar gerçekten tarihsel araRt rman n Raheserleridir.
Benim bibliyografyamda zikredilen ona ait tüm eserler son derece yüksek
bir tebahhur (derinlik), k l k rk yaran bir doUruluk ve metodik bir araRt rma
örneUi sunarlar. Malikî hukuk okulunu çal Rmak isteyen herkesin, erken dönem
alimleri aras ndaki etkileRimleri ve Malikî mezhebinin geliRimin anlayabilmek
için Muranyi’nin çal Rmalar na baRvurmas Rartt r. Onun kitaplar n , Mslam
hukukunun erken dönemine ilgi duyan herkesin okumas zaruridir.
Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz (Mslam Hukuk Biliminin
BaRlang c ) adl çal Rmas nda ve izleyen yay nlar nda Harald Motzki, Antonio
d’Emilia’n n “bu özel araRt rma sahas nda klasik bir eserler”den3 biri olarak ve
Rudi Paret’in “devrim yapan bir eser”4 olarak tavsif ettikleri Schacht’ n Origins
of Muhammadan Jurisprudence (1950) adl çal Rmas na ateRli ve tam teçhizatl
bir sald r baRlatt . Daha aç k bir ifadeyle, Motzki, Schacht’ , Mslam’ n
baRlang c ndan yaz l kaynaklara kadar olan dönemdeki geleneklerinde mevcut
boRluklar doldururken kuRkulu öncüller, tereddütlü sonuçlar ve yöntemler
kullanmakla suçlamaktad r. K smen Schacht döneminde mevcut olmayan yeni
bir kaynaU kullanarak, Motzki, Schacht’ n, Hicretin ilk yüzy l n n sonlar ve
ikinci yüzy l n n ilk yar s na kadar giden hadis isnadlar n yapay olarak üretilmiR
(uydurulmuR) inRalar olduUunu iddia etmesini eleRtirirken onun yanl R öncüllere
dayand U n ileri sürmektedir. Motzki’nin ayr nt l tahlililinde Mslam hukukunun
baRlang c Schacht’ n düRündüUü tarihten yaklaR k elli ya da yetmiR y l daha
erken bir döneme götürülmektedir.

3

Annuario, yukar da dipnot 1; Scritti, yukar da dipnot 1, s. 653.
Rudi Paret, The Study of Arabic and Islam at German Universities 57 (Wiesbaden: F. Steiner
1968).
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Bununla birlikte, Mslam hukukunun kökenleri Motzki’nin kapsaml çal Rmalar ndan sonra bile hala karanl k bir sis içinde kalmaya devam ediyor.
Motzki’nin çabalar kesinlikle baz yeni ufuklar açm R olsa da sorun hala çözülmeyi bekleyen bir muamma olmaya devam ediyor. Ouras kuRkusuzdur ki, burada kesin bir yorum yapmaktan kaç nmak gerekir. Yine de, Hollandal G.H.A.
Juynboll ve Motzki taraf ndan baRlat lan bu konudaki tart Rman n hukuk tarihçileri için son derece ilginç bir yönü olduUunda kuRku yoktur.
Irene Schneider’in Kinderverkauf und Schuldknechtschaft (ÇocuUun
Sat lmas ve Borç BaU ) ad n taR yan kitab , çocuklar n sat lmas ve borç baU
meseleleri (borçlu çal Rarak borçlar n temizlemektedir; tabiat yla bu borç için
hapsedilmekten farkl d r) örneUinde Mslam hukukunun erken safhas na iliRkin
titiz bir çal Rmad r. Yazar Ru ana kadar çal R lmam R oldukça ilginç bir konuyu
ayr nt l olarak tasvir etmektedir. O, önce, klasik-öncesi dönemde ve klasik
dönemde meselenin iRleniRini k saca ortaya koyuyor. Her ne kadar Mslam
araRt rmac lar büyük ihtimalle s kça tekrarlanan el-asl hüve’l-hurriyye (esas olan
özgürlüktür) ilkesini biliyor olsalar da, onlar özgürlüUün kaybedilmesi sorununu
nadiren tart Rm Rlard r. Kitab n n kapsaml ikinci ana-bölümünde yazar,
Oeriat’ n tedvin-öncesi döneminde borç-baU olan kiRilerle ilgili pek çok erken
dönem alimden al nt lar yaparak oldukça ayr nt ya inmekte ve sonradan ihmal
edilen son derece ilginç bir tart Rmay yeniden inRa etmektedir. Özellikle o,
Peygamber’in hür bir borçluyu köle olarak satarken tasvir edildiUi meRhur
surrak olay n betimlemiR ve ard ndan tahlil etmiRtir. Üçüncü bölümde yazar,
Mslam öncesi DoUu hukuklar nda hür bir kiRinin özgürlüUünü yitirmesi
meselesini ve onlar n Mslam hukukunun geliRimine muhtemel etkilerini
incelemektedir. Schneider’in Mslam hukukunun kökenine yaklaR m görüldüUü
gibi Motzki’nin yukar da sözü edilen yaklaR m ndan farkl d r ama onunki de
saUlam temellendirilmiRtir.
Son olarak Gerhard Conrad’ n katk s ndan söz etmek istiyorum: Die
Qudat Dimašq. Bu çal Rma arkaik (eski ve ilkel) bir hukuk bilimi safhas n temsil
eden Evzâî hukuk okuluna iliRkin bir çal Rmad r. Bu mezhep bugüne
ulaRmam Rt r. Conrad’ n Suriye hukuk biliminin Rahsiyetleri ve tarihine iliRkin
kitab , bana daha yoUun bir araRt rma için faydal bir temel gibi görünüyor.
Çünkü, onun sözünü ettiUi yarg çlar listesi bazen çok belirsiz kalsa da, onun en
erken edebi kaynaklar inRas son derece baRar l d r.
=9

3

, 2

Brgit Krawietz’in Die Hurma hakk ndaki doktora tezi, Mslam hukukunun
genel uygulamalar na dair Alman yay nlar aras nda gerçek bir mücevher gibidir. Hatta onun çal Rmalar n n tüm dünyada yak n dönemlerde yap lan Mslam
hukuku sorunlar na iliRkin çal Rmalar n en iyilerinden biri olduUunu bile söyleyebiliriz. Krawetz’in hürmet (insan n fiziki sayg nl U ) kavram na dair ulaRt U
kanaatler ilgili kaynaklar n eksiksiz bir incelemesine dayanmaktad r. Bu terimin
kullan l R , Krawietz’in, Avrupal yöntemleri metinlere empoze etmeden Mslam
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hukuk düRüncesinin kendine özgü yönlerini anlayabilmek için ciddi bir gayret
içinde olduUunu gösteriyor. O hürmet kavram n daha anlaR l r k labilmek için,
çok çeRitli konular içeren fetva edebiyat na baRvurur. Ele ald U meselenin üzerinde ve ötesinde, onun araRt rmas Mslam hukukunun modern dönemlere özgü
hususiyetleri ve bu hukukun muhtemel ana geliRim hatlar na dair yeni ufuklar
öneriyor. O, k smen nadiren elde edilebilen bir dizi iRleyen içtihat (hukukî ak l
yürütme) sürecine tan kl k etme f rsat bulmuRtur.
Peter Scholz’un Malikitisches Verfahrensecrecht (Maliki Usul Hukuku)
ad n taR yan kitab , sadece Berlinli bir mahkeme yarg c taraf ndan yaz lm R
olmas ndan dolay son derece ilginçtir. Yazar, 12. yüzy la kadar Maliki
hukukunda kadar yaz lm R tüm önemli eserlere dayanarak, medenî ve cezaî
davalarda izlenen usullerin son derece ayr nt l ve ikna edici bir tahlililini sunmakta ve ayn zamanda bunlar bugün Alman mahkemelerinde uygulanan usul
kurallar yla mukayese etmektedir. Bu çal Rma gerçekten Müslüman dünyada
yüzy llar önce mevcut olan mahkemelerin iRleyiR mekanizmas na ilgi duyan
herkes için taze fikirler ortaya koymaktad r.
Irene Schneider’in Das Bild des Richters in der “Adab al-Qadi”-Literatur
(Edebü’l-Kâdî Edebiyat nda Yarg ç Mmajlar ) adl yarg çlar n konumu ve
özellikle davran Rlar (edeb) konusundaki edebiyat bir Reklini çal R yor.
Schneider’in çal Rmas sekizle onüçüncü yüzy l aras ndaki ilgili literatürü esas
almaktad r. Yazar, baRka Reyler yan nda, Ru sorunlar ele al r: yarg ç olmak için
gereken nitelikler, davalar n iRleyiR usulleri ve karar n al n R biçimi, bir yarg c n
atanmas ya da görevden al nmas , yarg çlarla yöneticiler aras ndaki iliRkiler.
K saca kitap son derece yararl olup konunun pek s k görülmeyen kapsamda bir
incelemesini vermektedir.
Christian Müller, bir Endülüs Rehri olan Kurtuba’da (Córdoba) 10641072 y llar s ras ndaki kazaî (yarg sal) uygulaman n ayr nt l bir çal Rmas n
takdim eder: Gerichtspraxis im Stadtstaat Córdoba. Onun tahlilleri Yarg çlar
Konseyi’yle ilgilidir; bu konsey farkl yarg sistemleriyle ilgili mahkemeler
taraf ndan ele al nan davalar hakk nda genellikle tart Rmal yorumlarda
bulunmaktayd . O, Kurtuba’n n yarg sistemine ve toplumsal ve ekonomik hayat na iliRkin ilginç yeni ufuklar getirmektedir. Tahlil edilen metinler yarg çlarla
hükümetin yetki alanlar n aras nda kesin bir s n r çizme imkan vermektedir.
Yazar, -Osmanl -öncesi bir baUlam ilk kez- Mslam hukuku, hukuk sisteminin
temel bir unsurunu teRkil edecek Rekilde Kurtuba’da yarg sisteminin tüm
düzeylerinde kabule mazhar olmuRtur.
Beate Andelshauser’in Schlachten im Einklang mit der Scharia (Oeriata
göre hayvan kesme) oldukça pratik bir gündemi olan ve gerçekten bir boRluUu
dolduran bir konuyla ilgilidir. Çünkü konu Gräf’ n 1959’daa yay nlanan Jagbeute
and Schlachttier im islamischen Recht (Mslam hukukunda avlanma ve hayvan
kesme) isimli büyük eserinden beri yeterince tart R lamam Rt r. (Bugün Avru-
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pa’da) halal ad verilen hayvanlar n boUazlanma kurallar –yani Mslam hukuk
kurallar na göre hayvanlar n bay lt lmadan boUazlar n n kesilmesi meselesibugün iki nedenden ötürü önemlidir. Birincisi, Avrupal ve Amerikal (sosis de
dahil) et ihracatç lar , Suudi Arabistan veya BirleRik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ürünlerini satmak istediklerinde bir sorunla karR laRmaktad rlar, zira onlardan Helal BoUazlama Sertifikas ad verilen bir belge istenmektedir. Mkincisi,
Avrupa ülkelerinde yaRayan Müslümanlar genellikle da buralarda hayvanlar n
Oeriat n koyduUu boUazlama kurallar na uygun bir biçimde kesmek istiyorlar.
MRte bu kitap söz konusu meseleye dair Alman mahkemelerinde görülmüR bir
çok dava içermektedir. Yazar meselenin ilgili olduUu sorunlar aç k ve net bir
tarzda ortaya koymaktad r; ancak o, meseleyi sadece Oeriat aç s ndan ele almam Rt r. Almanya’da ve baRka memleketlerde, hatta Yeni Zelanda gibi çok uzak
bir ülkede yürürlükte olan tüm ilgili hukuki aç lar ve yönleri incelemiRtir. Ayn
Rekilde o, veteriner sorunlar ve dini-bütün Müslümanlar n kabul edebileceUi
hayvan boUazlama yöntemlerini de tart Rmaktad r. Andelshauser’in eseri Mslam’da ayvan boUazlamaya iliRkin son derece faydal bir el-kitab d r.
Oûra (dan Rma) ile ilgili tart Rmalar özellikle Arap Körfez MRbirliUi
Konsey’inde birkaç y ldan beri tart R lan bir konudur. ÖrneUin, Suudi Arabistan,
1992’de Dan Rma Meclisi yasas (nizâmü’l-meclisi’+-+ûrâ) ç karm Rt r. Bu türden
yasalar, anayasa hukukunun olmad U durumda bir anlamda onun yerini
almaktad r.
Die
Zeitgenössiche
Diskussion
um
den
islamischen
Beratungsgedanken (Mslam Oura Kavram na MliRkin ÇaUdaR Tart Rmalar) adl
eserinde Roswitha Badry konuyu bir Müslüman alim aç s ndan sunmaktad r.
Önce o sorunu seçilmiR klasik ve klasik-sonras temel eserler arac l U yla
deUerlendirir ve ard ndan çaUdaR yoruma daha ayr nt l bir Rekilde yoUunlaR r.
Sonra o, bugünün Mslam ülkelerinde Rura kavram n n farkl alg lan Rlar na iliRkin
çok deUerli bir tasvir sunar. Onun konuya iliRkin etrafl incelemesi bana göre
Bat l lar taraf ndan yap lm R çal Rmalar içinde en iyisidir.
Schichtengeselleschacft und islamisches Recht (S n fl Toplum ve Mslam
Hukuku) adl çal Rmas nda Rainer Osswald, Moritanya’daki toplumsal tabaka
sorunlar n , onalt nc yüzy ldan ondokuzuncu yüzy la kadar olan zaman
diliminde verilmiR baz fetvalar (nevâzil) R U nda incelemektedir. BildiUim kadar yla, Osswald, Bat Sahra hukuk edebiyat n ayr nt l bir biçimde inceleyen
tek Bat l bilim adam d r. Kitap oldukça ilginç olup okuyucuya yeni ufuklar
sunmaktad r.
Burada Lexxikon der Islamischen Welt (Mslam Dünyas SözlüUü) adl
çal Rman n Klaus Kreiser ve Rotraud Wielandt taraf ndan haz rlanan ikinci
edisyonuna dikkat çekmek istiyorum. YaklaR k elliden fazla yazar taraf ndan
yaz lm R bu çal Rman n maddelerinin oldukça yekun tutan bir bölümü (irtidat,
fetva, ceza hukuku,evlilik, müfti, uluslararas hukuk, kad lar, hukuk bilimi,
genel olarak hukuk, hukuk okullar vs. gibi) hukukî sorunlarla ilgilidir. Her bir
madde ilgili eserlerin k sa ve faydal bir bibliyografyas n da ihtiva eder.
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Borçlar hukuku ve ticarî iRlemler Otto Spies ve Erich Pritsch zaman ndan
beri Almanya’da büyük ölçüde ihmal edilmiRtir. Bu nedenle söz konusu alana
iliRkin bir kaç yay n sunabilmek beni mutlu ediyor. Bunlar genellikle iki sorun
etraf nda dönmektedir: riba (fazlal k) ve Warar (risk), yani ticari ve hukuki
terimlerle konuRmak gerekirse faiz ve (kesin olmayan Rartlara baUl olmas
sebebiyle) sigorta sözleRmelerindeki risk faktörü.
Mslam dünyas ndaki hakim anlay Ra göre riba sadece tefecilik anlam na
gelmemekte, ayn zamanda o her türlü faiz iRlemini de (borç faizi, bir hukukîmalî sorumluluUun yerine getirilmemesinden veya ihmalden doUan faiz ve
ayr ca hukukî faiz oran n da) içine almaktad r. Bu hukukî görüRün makul
olmad U ileri sürülebilir, çünkü bu görüR, geçmiR as rlarda, bugünkülerle ayn
hukukî kaynaklara dayal olarak Mslam hukukunu uygulayan DoUudaki
mahkemelerde karara baUlanm R davalar taraf ndan genel olarak onaylanmamaktad r. Benim görüRüme göre, burada muhtemelen sadece birkaç iki veya
üç on-y l boyunca hukukî terimlerle tart R lm R, salt bir siyasî ya da belki de dinî
bir sorunla karR karR yay z. Bu aç dan yüzy llar önce formüle edilmiR Mslam
alimlerinin görüRleri genellikle ne geçmiRteki ne de yak n zamanlardaki bir
hukuk pratiUini yans t yor. ÖrneUin Arap dünyas nda yürürlükte olan pek çok
Medenî Kanun ve tüm Ticarî Kanunlara bakt U m zda faize izin verildiUi
sonucuna var yoruz. Müslüman alimlerin ve k smen politikac lar n, Avrupal
kaynaklardan al nd U aç k olan bu hukukî kaynaklar ve mahkemelerce ve sulh
kurullar nca onlara dayal olarak karara baUlanan davalar eleRtirdiklerinin
fark nday m. Bugün çeRitli görüRlere mensup köktenciler, sadece karR bir
yorum ileri sürerek,
uygulanmakta olan söz konusu kurallar n Mslâmî
olmad U n ima etmektedirler. Burada ayr nt ya gitmeksizin Runu söyleyebilirim:
Bu iddia, klasik ve klasik-sonras Müslüman alimlerin hukukî ilkeleriyle pek
örtüRmemektedir.
Johannes Christian Wichard Zewischen Markt und Moschee (Cami ile Pazar Aras nda) adl önemli katk s bana göre bu alanda verdiUim bibliyografyan n
en önemli yay n d r. Bu asl nda, özellikle Hanefî mezhebindeki ama ayn zamanda diUer mezheplerdeki Mslam sözleRmeler hukukunun (baRl ca mal sat R
sözleRmesinin), kökenlerine ve teRekkül dönemi olarak adland r lan yüzy llar n
sonuna kadar geliRimine iliRkin harika bir çal Rmad r. Bir hukukçu olan yazar
önce, Mslam dünyas nda din ile hukuk aras ndaki iliRkinin bir genel deUerlendirmesini yap yor. Ard ndan sivil hukuk ülkelerinde borçlar hukukunun genel
k sm ad verilen konunun parlak bir anlat m n sunuyor (yani, genel olarak
hukukî iRlemlerden doUan borçlar, sözleRme hürriyeti, borç ve alacaklar n transferi, borçlar n ikrar , risk (Warar) içeren sözleRmeler, riban n yasaklanmas , paran n hukukî anlam gibi konular). Üçüncü aRamada, Wichard, Mslam hukuk
sisteminde borçlar hukukunun genel k sm n n olmamas nedeniyle hemen hemen Mslam sözleRme hukukunun standart sözleRmesi olarak varsay lan mal sat R
sözleRmesinin (bey’)en önemli özelliklerine iliRkin mükemmel derinlikli bir tah-
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lil sunuyor. Tabiat yla, benim bu görüRümün baz Müslüman yazarlarca eleRtirileceUini çok iyi biliyorum; çünkü onlar Oeriat kaynaklar ndan (sadece sözleRmeler hukuku deUil) bir sözleRme hukuku geliRtirilebileceUi düRüncesindedirler. Bu
bak R aç s n n sorunu, genellikle bu fikri desteklemek için at fta bulunulan (Mbn
Teymiyye gibi) baz Hanbelîler de dahil seleflerinin, tam da böyle bir Rey yapmam R olmalar d r.
Florian Amereller, Hintergründe des “Islamic Banking” (Backgrounds of
Islamic Banking) adl çal Rmas nda, klasik eserlerdeki riba ve para ödünç
vermenin faydal bir tasvirini yapmakta ve ayn zamanda müftilerin (kendilerine
sorulan sorulara baUl olarak aRaU yukar baUlay c hukukî görüR belirten Mslam
hukuku uzmanlar n n) modern yorumlar na da iRaret etmektedir. Amereller
ard ndan ribadan kaçmak için ictihâd’ n (hukukî ak l yürütmenin) kullan lmas
imkanlar na deUinmekte ve son olarak baz Arap ülkelerindeki (özellikle
Kuveyt, Suudi Arabistan, ve BirleRik Arap Emirlikleri’ndeki) faiz kanunlar n n
genel bir anlat m n yapmaktad r. DiUer yandan, Katrin Schmauder’in Das
Darlehen im syrischen Kulturraum (Sur,ye Medeniyet Havzas nda Ödünç Para
Verme) ad n taR yan eserinin temel olarak Suriye’ye bir aRk ilan olduUu inkar
edilemez; bu özelliUiyle o bana ilginç gelse bile daha fazlas n hak
etmemektedir, çünkü bu eser bizim Ru ana kadar riba ile ilgili bildiklerimizin
ötesinde bir Rey ihtiva etmiyor.
Kilian R. Bälz, Versicherungsvertragsrecht in der arabischen Staaten (Arap
Devletlerinde Sigorta SözleRmeleri Hukuku) adl çal Rmas nda uzman bilgisiyle
ayr nt l olarak yak n zamanlarda yürürlüUe giren M s r ve Ürdün sigorta kanunlar n karR laRt rmaktad r; daha yeni olan Ürdün kanunu (1976) 1948 tarihli
M s r kanunundan daha Mslamîdir. Kitab n n ilk bölümünde o, Mslam hukukundaki sigorta ile ilgili (Mbn Âbidîn ile baRlayan) geleneksel tavr geniR ve ayr nt l
bir biçimde inceler. Arap dünyas ndaki sigorta kanunlar konusunda uzman
olmayan Mslam araRt rmac lar bu kitab okunmaya deUer bulacaklard r.
Benjamin Jokisch’in Islamisches Recht in Theorie and Praxis (Teori ve pratikte
Mslam hukuku) ad n taR yan eseri, onun Hanbelîlerin sat R akdini ortaya koymak
yönünde gösterdiUi çabalardan dolay burada söz edilmeyi hak etmektedir. Bugünkü Katar ve Suudi Arabistan’da hakim olan bu mezhebin hukukî kurallar
Bat ’da çok iyi bilinmemektedir. Katar’dan farkl olarak Suudi Arabistan’da bir
medenî kanun yoktur. Oeriat mahkemeleri ilke olarak Hanbelî mezhebi hukukunu uygularlar; zira onlar taraf ndan görülen davalarda uygulanabilecek sadece istisnaî olarak ilgili yasalar mevcuttur. Bu sebeple, Hanbelî hukuk alimlerinin
önemli eserleri bu ülkede tekrar tekrar yay nlanmaktad r. ÖrneUin 1999’da Mbn
Kudâme’nin el-MuWnî ad n taR yan eserinin dördüncü tahkikli neRri yap lm Rt r.
Bu arada Suudi Arabistan Oeriat mahkemeleri Rimdilerde kanun haline getirilmiR usul kurallar na uymak zorundad rlar. Bu 1989 tarihinde yürürlüUe giren
Oeriat Medenî Usul kanunu olup sadece geleneksel Mslam hukuku usul kurallar n içermemektedir. Ticari ve ekonomik hukuk alan nda, sadece Oikayet Divan
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(Divanü’l-Mezâlim) ad verilen kurum taraf ndan veya (iR hukuku veya çek-sent
hukuku ile ilgili davalarda) diUer özel mahkemelerce kendi yetki alanlar ndaki
davalarda uygulanabilen baRka usul yasalar da mevcuttur.5
O halde Hanbelî hukuk kurallar na dair bilgiler sadece bilim adamlar
için deUil ayn zamanda Suudi Arabistanl tüccarlarla ve Rirketlerle iliRkide olan
hukuk uygulay c lar yahut iRadamlar için de önemlidir. Çünkü Suudi
Arabistan’da hukukî davalar n rapor edilmesi hemen hemen hiç bilinmeyen bir
usuldür. Jokisch, ünlü Hanbelî alimi Mbn Teymiyye’nin sat R hukukuna dair 16
fetvas n tahlil etmekte ve onlar farkl bak R aç lar ndan oluRan çok iyi
temellendirilmiR bir yönteme oturtarak iRlemektedir.
Bir Mslam araRt rmac s olan Reiner Oswald, Pacta sunt servanda? adl
kitab nda son derece ilginç bir oldukça ilginç bir konuyu ele al yor. O, Mâlikî
kaynaklar esas alarak, tercihen Rahitler huzurunda yap lm R baUlay c olmayan
beyanlarla (ma bi-yedi) “pacta sunt servanda (anlaRmalara uyulmal d r)”
Reklinde bilinen hukukî ilke aras ndaki iliRkiyi incelemektedir. Onun
incelemesinin odak noktas , Mâlikî hukukundaki, eRin veya borçlunun önceden
yap lm R gizli bir deklarasyonla (muvazaal bir biçimde) sözleRme veya evlilikten
doUan yükümlülüklerinden kaçmaya çal Rmas olgusudur. Kaynaklar (ki bunlar
baRlang c ndan 1933’e kadar Mâlikî hukukudur) o türden sorunlarla ilgilendiUi
için o, esas olarak evlilik hukukuna eUilmiRtir. Kitap gerçekten okunmaya
deUerdir, çünkü Oswald, daha önce bu ölçekte deUerlendirilmeye al nmam R son
derece bol say da hukukî kaynaUa dayanarak, oldukça ayr nt l bir tahlil
sunmaktad r. Kitab okuduktan sonra, okuyucu, en az ndan Mâlikî hukukunda,
sonuçland r lm R sözleRmelerden doUan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
gereUin Reklindeki çokça tekrarlanan Kur’anî kural n geçerliliUi olup konusunda
tereddüde kap lmaktad r (örneUin, Kur’ân, 5:1; 9;4).
Üretken bir Mslam araRt rmac olan Rüdiker Lohlker son on y lda üç yay na imza att . Mlki 1991’de yay nlanm Rt r; Der Handel in malikitischen Recht (Mâlikî Hukukunda Ticaret) ad , ne yaz k ki aldat c d r. Onun kitab ticaret hukukunun genel sorunlar yla ilgilenmez, aksine Mâlikî sat R hukukunu konu eder.
Lohlker’in konuya dair deUerlendirmeleri saUlam ve güvenilirdir. Onun ikinci
kitab , Schari’a und Modern (Oeriat ve Modern Zamanlar), 1996’da yay nland .
Lockler’e göre, bu som kitab n n bir yan-ürünüdür; son kitab , yani Das
islamische Rechte im Wandel (Mslam Hukuku ve DeUiRim) adl
Habilitationsschrift’i (akademide öUretim üyesi olabilmek için yaz lan tez)
1999’da yay nland . Schari’a und moderne’de Lohlker kürtaja dair baz yaklaR mlar yay nlam Rt r. O yine Mslam hukukunda sigorta ve faize dair baz faydal kaynaklar da yay nl yor; örneUin o, ez-Zerka’n n sigorta sözleRmesine dair görüRlerini ve el-Esmâvî’nin ve el-Hatîb’in riba ve faize dair çal Rmalar n , fazla ayr nt l
5

Bk. Hilmar Krüger, Arabische Staaten-Gesetzesübersichten, 89-98) (7. bs. Köln: Bundestelle
für Aussenhandelsinformation 1999).
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yorumlar eklemeksizin yay nlam Rt r. Onun s kça tekrar ettiUi “Mslam hukuku az
geliRmiR bir hukuk sistemi deUildir” iddias bilgili ve makul hiç bir hukukçu taraf ndan inkar edilemeyecek bir saUduyulu yaklaR md r. Islamische Recht in
Wandel ise geçmiRteki ve modern M s r’daki riba (tefecilik ve faiz) konusunda
son derece kapsaml bir çal Rmad r. Yazar Mslam hukukundaki bu olgunun aRaU
yular tüm veçhelerini tahlil etmektedir. Maalesef o kolay okunabilen bir çal Rma deUildir. Onun çok say daki konu-d R yorumlar n n bir k sm gereksizdir,
çünkü bunlar her hangi bir yenilik getirmemektedir ve onun kulland U hukukî
terminoloji de her zaman kesin ve net deUildir. Bununla birlikte, kitap dünyan n
her yerinde bugün yoUun olarak tart R lan bir soruna iliRkin deUerli bilgiler ihtiva
etmektedir.
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Vak flar hukuku bugün çeRitli yazarlar n ilgisini çekmektedir. Andreas
H.E. Kemke, modern zamanlar n M s r’ ndaki müesseselerle ilgili Mslam hukuku
bilgisinin genel bir deUerlendirmesini vermektedir: Stiftungen im muslimische
Rechtsleben des neuzeitlichen Ägypten adl çal Rmas konuyla ilgili ünlü
Muhammed Abduh’un (ö. 1905) hukukî görüRlerini (fetvalar n )
incelemektedir. Franz Kogelmann’ n Islamische fromme Stiftungen und Stat
(Mslamî Hay r Kurumlar ve Devlet) adl çal Rmas , ondokuzuncu yüzy ldan
1937’ye kadar, Fas’ta vak f dinî kurumuyla devlet aras ndaki deUiRen iliRkileri
ele almaktad r.
Mslam miras hukukuna iliRkin çal Rmalar için, genel olarak, miras
hukukunu Rah s hukuku ile baUlant l bir biçimde iRleyen aile hukuku eserlerinin
ilgili bölümlerine okuyucu baRvurmal d r. BilebildiUim kadar yla Almanya’da
salt miras hukukuna eUilen sadece tek bir kitap vard r. Annelies Glander
yak nlarda Yemen miras hukukuna dair eserini Mngilizce olarak yay nlam Rt r.6
J9 % I
Mslam ceza hukuku Almanya’da hiçbir zaman çok ilgilenilen bir konu
olmad . Bununla birlikte bu alanda iki ilginç eserden söz etmek zorunday m.
Olaf Köndgen Das islamisierte Strafrecht des Sudan (Sudan MslâmîleRtirilmiR
Ceza Hukuku) adl çal Rmas nda Sudan ceza hukukunun baRlang çtan 1991
y l n n sonuna kadar kapsaml bir tasvirini sunar. Muhtemelen çok iyi bilindiUi
gibi, Sudan hukuku, 1983’te BaRkan Numeyri taraf ndan bu alanda Oeriat’ n ilan
edilmesi özelliUiyle genellikle bilinir. Sudan Cumhuriyeti’nde Mslam hukukunun
MslâmîleRtirilmesi, baRka sebepler yan nda, ülkenin Müslüman olmayan Güney’i
ile uzlaR lmas n n önündeki bir engeldir. Tüm bu konular ayr nt l olarak
iRlenmiRtir. Mslam ceza hukukunun geliRimiyle ilgilenen herkes bu kitaba
baRvurmal d r.

6

Annelies Glander, Inheritance in Islam. Women’s Inheritance in Sana’a (Republic of Yemen),
Law, Religion, and Reality 141 (Frankfurt: P. LAng 1998) (ISBN: 3-631-34-80-X).

& @#

Max Planck Yabanc ve Uluslararas Ceza Hukuku Enstitüsü’nden
(Freiburg) Silvia Tellenbach, Mran Mslam Cumhuriyeti’nin ceza yasalar n Farsça
asl ndan Almanca’ya çevirisini yapm R ve yay nlam Rt r. Strafgesetze der
Islamischen Republik Iran (Mran Mslam Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunlar ) adl
yay n nda o, Mran ceza hukukuna dair özet bir giriR de sunmaktad r. Mslam ceza
hukukun uygulanmas bir Mslamî devletin belki de en merkezi niteliUidir. Bu
sebeple onun tam çevirisi ve eklediUi aç klay c yorumlar o alandaki söz konusu
geliRmeleri anlamak için büyük bir öneme sahiptir.
M9 /
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Aile iliRkileri hukuku, bizim uluslar aras özel hukuk kurallar m za göre
Orta DoUu kanunlar n n bu alanda genellikle uygulanmas gereUinden dolay ,
Alman mahkemelerindeki uygulamalar n ilgi odaU n teRkil etmektedir. Aile
hukuku nispeten dine daha yak nd r, çünkü bu alan n bir çok cephesi Kur’ân
taraf ndan düzenlenmiRtir. Aile hukuku ve toplumsal davran R kurallar
Müslüman dünyada aç kça iç içe geçmiR durumdad r. Bu nedenle genelde Mslam
aile hukuku ve veya özel olarak aile iliRkileri hukukunun belirli alanlar na iliRkin
tüm dünyada hukukçular ve Mslam araRt r c lar taraf ndan yay nlanan edebiyat
oldukça zengindir.
Das Pesonalstatut arabischer Länder (Arap Ülkelerinde Oah s Hukuku)
adl çal Rmas nda, Hans-Georg Ebert aile iliRkileri ve mirasla ilgili hukukun
durumu hakk nda oldukça eUitici bir genel deUerlendirme yapar. Her iki alan da
(aile ve miras) Müslüman dünyada ahvali Rahsiye (kiRisel statü) hukukunun
özünü teRkil etmektedir. Yazar önce MslâmîleRtirme ve sekülerleRme baUlam nda
Mslam aile hukuku sorununu ele al r. Sonra o, tart Rmay Mslam hukuku ile insan
haklar aras ndaki iliRki çerçevesinde sürdürür (cinsiyet eRitliUi, vs.). Bana göre
çok daha önemlisi onun hemen hemen tüm Arap ülkelerinde yürürlükte olan
ilgili kanunlar n tasvirini yapt U bölümdür. Sistematik k s mda o, evlilik,
boRanma, aile iliRkileri ve velayet konular n tart R r. O kitab , Rah s hukuku
alan ndaki hukukî geliRmelerde içkin olan eUilimlerin genel hatlar n tespit
ettiUi bir bölümle bitirir. K saca, onun çal Rmas , bu türden hukukî sorulara ilgi
duyan herkes için, küçük ve faydal bir el kitab olarak, son derece faydal d r.
Silvia Kuske ve Bettina Dennerlein, hemen hemen ayn zamanlarda, Cezayir aile iliRkileri ve miras hukukuna dair çal Rmalar ürettiler. Kuske, okunmas
kolay Reislamisierung und Familienrecht in Algerien (Cezayir’de Aile Hukukunun Yeniden MslâmîleRtirilmesi) ad n taR yan eserinde, Mâlikî hukukunun Cezayir Aile Kanunu’na olan etkisini araRt rmaktad r. Islamisches Recht und
soziale Wandel in Algerien (Cezayir’de Mslam Hukuku ve Toplumsal DeUiRme)
adl eserinde, Dennerlein biraz farkl bir yaklaR m benimseyerek, 1962’deki
baU ms zl ktan baRlayarak, Cezayir Rah s hukukunun (aile ve miras hukuku)
geliRimine iliRkin bir çal Rma takdim eder. O, sadece yasalar deUil, ayn zamanda, toplumsal baUlam göz ard etmeden, Cezayir mahkemeleri taraf ndan kara-
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ra baUlanan davalar ve ilgili hukukî edebiyat da dikkate alm Rt r. Bu yazarlar,
eleRtirel bir deUerlendirmeyle Mslam hukukunun Cezayir hukuk düzenine eklemlenmesinin çerçevesini ç kararak, uygulanan kanunlar n hangi Rekillerle daha
Mslâmî bir biçim ald U n ortaya koymaktad rlar. Yukar da sözü edilen kitaplar
Cezayir Rah s hukukunun eksiksiz bir genel deUerlendirmesini vermektedirler.
Anna Würth’ün Ash-Shari’a fi Bab al-Yaman adl çal Rmas Yemendeki
bir mahkemenin uygulad U aile hukukuna iliRkin ayr nt l bir eserdir. Bu ülke,
Mslam araRt rmac lar ve hukukçular taraf ndan genellikle ihmal edilmiRtir;
bunun muhtemel nedeni ilgili hukuk kaynaklar na ulaRman n nispeten burada
daha zor olmas d r. Yazar, önce 1992’de birleRen Yemen’in Ahval-i Oahsiye
Kanunu’a kadar, Yemen aile kanunlar n n (hem Kuzay hem de Güney’de)
geliRimine iliRkin genel bir deUerlendirme yapar. Ard ndan bu kanunun evlenme
ve boRanmaya iliRkin muhtevas n tasvir eder. Kitab n n en önemli k s mlar Ru
konular iRlemektedir: Yemen mahkemelerince karara baUlanan davalar, bu
davalarda müdahil olan kiRilerin toplumsal durumlar , nafaka talepleri gibi
hastal kl evlilik-içi ve evlilik-sonras iliRkiler. Kitap büyük bir önemi haizdir,
çünkü Yemen d R nda kimse orada uygulanmakta olan kanunlara aRina deUildir.
Birkaç hukukçu ilgili yasalar biliyor olabilirler, ama Yemen mahkemelerindeki
uygulama ile ilgili hemen hemen kimse bir Rey bilmiyor. Würth’ün kitab bu
aç dan kesinlikle bir boRluUu doldurmuRtur.
Bir hukukçu olan Hans-Georg Pauli, Islamisches Familieund Erbrecht und
Ordre Public (Mslam Aile MliRkileri ve Miras Hukuku ve Kamu Politikas ) adl
doktora tezinde, mahkemelerin Mslam hukuku kurallar n uygulamak
durumunda kald U nda ortaya ç kan Alman kamu politikas problemlerini
deUerlendirmektedir. Aç kças öyle anlaR l yor ki, her Mslamî hukukî kural n
Almanya’da deUiRtirilmeden aynen uygulanmas mümkün deUildir. ÖrneUin,
Alman mahkemelerinin, erkeUin boRama yetkisini kullanmas yoluyla boRanma
(talak), velayet davalar nda erkeUin hakim olmas , miras davalar nda cinsiyet
ayr m kurallar n uygulamas na izin verildiUi taktirde Alman kamu politikas
yara alacakt r. Bu hukuk alan na ilgi duyan herkesin, ilgili hukukî davalar n
durumuna genel ve tam bir bak R sunan bu çok iyi tertip edilmiR esere bakmas
gerekir.
Bruno Menhofer’in Religiöses Recht und inernationales Privatrecht (Dinî
Hukuk ve Uluslar aras Özel Hukuk) adl çal Rmas , aile içi iliRkiler ve miras
meselelerinde M s r ve Almanya’daki Mslam hukukuna ve H ristiyan toplumlar n
hukuklar na iliRkin uygulamalara dair mükemmel bir çal Rmad r. Andreas
Börner’in Die Annerkennung ausländischer Titel in den arabischen Staaten (Arap
Devletlerinde Yabanc Mülkiyet Haklar n n Tan nmas ) adl çal Rmas da bu
baUlamda söz edilmesi gereken bir kitapt r. Ancak bu çal Rma tabiat yla Uluslar
aras usul hukukuna dair bir çal Rma olduUundan Mslam hukuku burada nihaî bir
rol oynamaz. Bununla birlikte, o boRanma, velayet gibi konularda yabanc mahkeme kararlar n n tan nmas na dair baz sorunlara da deUinmektedir; ve ayn
Rekilde o, özellikle Suriye, Ürdün, M s r ve Lübnan’da Mslam hukukunun kamu
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politikas n n bir parças olarak yarg uygulamalar nda kullan lmas na da eUilmiRtir.
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Bu alt-baRl k alt nda Gudrun Krämer’in Gottes Stat als Republik (Bir
Cumhuriyet olarak Allah’ n Devleti) adl eserinden söz etmek istiyorum. Yazar,
Mslam dünyas ndaki insan haklar ve ilgili meselelerin halihaz r durumunu ele
almadan önce, Oeriat ve siyasal düzen, Mslâmî siyasal düzenin temel esaslar ,
yönetimin s n rlar ve (+ura kavram da dahil) kat l m konular nda etrafl bir
tasvir sunar. Kitap, çeRitli kiRi ve kurumlarca haz rlanan Mslam anayasa
taslaklar yla ilgili bir ilave de ihtiva etmektedir. Krämer’in parlak son derece
mükemmel çabalar sayesinde, Ru anda elimizde, bir Mslam araRt rmac s
taraf ndan siyaset bilimi bak R aç s yla kaleme al nm R bu konulara iliRkin harika
bir tahlile sahibiz.
Almanca’da insan haklar na iliRkin iki standart eser vard r. Lorenz Müler,
Islam und Menschenrecht in arabo-islamischen Staaten (Mslam ve Mnsan Haklar )
adl eserinde, “Mslamc , laikçi ve modernist” Mslam’da insan haklar fikrini üç
bölüm halinde geniRçe tart Rmaya baRlamadan önce, terimleri ve temel baz
sorular genel hatlar yla aç klar. Mark Krieger de bu konuya Menschenrechte
inarabo-islamischen Staaten (Arap-Mslam Devletlerinde Mnsan Haklar ) adl
çal Rmas yla faydal ve kapsaml bir katk da bulunmuRtur. Müler ilgili sorunlar
Mslâmî bir perspektiften incelerken, Kireger çeRitli Arap ülkelerindeki durumu
ayr nt l bir biçimde ele al r.
Herbert Baumann ve Matthias Ebert taraf ndan tam ve eksiksiz bir biçimde haz rlanan ve tercüme edilen Die Verfassungen Mitgliedsländer der Liga
der Arabischen Staaten (Arap Devletler BirliUi Üyesi Ülkelerin Anayasalar ) adl
eser, Arap BirliUindeki her bir ülkenin anayasal ve siyasal geliRimine dair faydal
giriR mahiyetinde bilgiler ve bir de yürürlükteki ilgili anayasalar n çevirilerini
ihtiva etmektedir. Mnsan haklar ndan söz etmek, k saca bu anayasalar n dikkatli
bir okumas n gerektirmektedir, çünkü bunlar genellikle ilgili temel hukukî
Rekilleri içermektedirler. Mslam hukukunun, her hangi bir Arap ülkesinde yasaman n yegane ve esas kaynaU m , yoksa sadece kaynaklardan sadece birisi mi
olduUu sorusuna ilgi duyan herkesin öncelikle ilgili anayasaya baRvurmas gerekir. Yaln z bir çekince koymak durumunday m: araRt rmac , salt bir anayasada
söz konusu meseleye doUrudan at f yapt U n zannettiUi bir maddeye dayanarak
acele sonuçlara varmaktan kaç nmal d r; baRka hukukî kaynaklar da dikkate
al nmal d r. Ebert’in Die Interdependenz von Stat, Verfassung und Islam (Devlet,
Anayasa ve Mslam’ n Birbirlerine BaU ml l U )7 ad n taR yan eseri, Mslam hukukunun erken dönemlerindeki baRlang c ndan günümüze kadar Orta DoUu ülkelerindeki anayasal geliRmelerin bir genel deUerlendirmesini ihtiva eder. Günü7

[Editör’ün notu: Bu kaynaUa iliRkin ayr nt l yay n bilgileri Bibliyografyan n IV. Bölüm 1.
maddesinde verilmiRtir.]
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müzde bu konu etraf ndaki ateRli tart Rmalar nedeniyle, yürürlükteki anayasalar n Mslâmî kriterlerine dair olan geniR son bölüm bana göre kitab n en ilgi çeken
bölümüdür. Bu bölüm, çaUdaR yaz l anayasalarla Mslam hukukunun uyumu sorununun k sa ve net bir sunumunu içermektedir.
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Maalesef, bilebildiUim kadar yla cihad (kutsal savaR) problemlerine dair
sadece iki yay n mevcuttur. 1970’ler ve 1980’lerde durum biraz daha farkl yd ;
daha fazla say da yazar (örneUin, Krüger (1978), Kruse (1979), Salem (1984),
Gnidil (1987) ve Pohl (1988)) bunlar ve diUer ilgili konulara iliRkin, temel
olarak Mslâmî uluslar aras savaR ve bar R (cihâd ve siyer) hukuku nokta-i
nazar ndan, kitaplar yay nlam Rlard r.
Mathias von Bredow Mbn Ebî Zeyd el-Kayrevânî’nin (Hicretin dördüncü
yüzy l nda yaRam R) Kitâbü’n-Nevâdir’inin hacimli Kitâbü’l-cihâd ad n taR yan
bölümünün çok güzel bir tenkitli neRrini (tahkik) yapm Rt r; çal Rman n baRl U
Der Heilige Krieg (Jihad) aus der Sicht der malikitischen Rechtschule (Mâlikî
Hukuk Okulu Aç s ndan Kutsal SavaR (Cihâd). Kitâbü’n-Nevâdir, ya tamamen
kaybolmuR, ya da ancak parçalar halinde günümüze ulaRm R daha erken tarihli
en az ndan alt Mâlikî hukuk eseri temel al narak haz rlanm Rt r. Von
Bredow’un neRri mevcut tüm yazmalar dikkate almaktad r. Arapça
okuyamayanlar için, von Bredow kitab n muhtevas na ait kapsaml bir özet
(yaklaR k 70 sayfa) sunmuRtur.
Bir Mslam araRt rmac s olan Werner Ende, 1995 y l nda Köln Hukuk
DerneUi’nde verdiUi konferanslara dayanan, Schreckgespenst und reale
Bedrohung. Der “Heilige Krieg” der Fundamentalisten (Hayal ve Gerçek Tehdit:
Kökten Dincilerin “Kutsal SavaR ”) adl eserinde, konunun k sa ve net bir genel
deUerlendirmesini verir. O, Mslam köktencilerinin görüR, strateji ve amaçlar n
siyaset bilimi bak R aç s yla tahlil eder. Yazar, (sömürgecilik, terörizm gibi)
çeRitli baUlamlarda muUlak kalan cihâd düRüncesi konusunda ayr mlar yapar.
Yazar n yorumu son derece derinlikli ve tarafs zd r, kitab gerçekten okunmaya
deUerdir.8
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Gayrimüslim ülkelerde yaRayan Müslüman cemaatler bir çok sorunla karR yad rlar. Yukar da I.1. numaral alt baRl kta Claudia Lederer’in Die rechliche3
Stellung der Muslime im ehemaligen Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika (Eski Alman
DoUu Afrika sömürgesindeki Müslümanlar n hukukî statüleri) adl eserinden
söz etmiRtim. Bu kitap, o dönemde Alman sömürgesi olan DoUu Afrika sömürge yönetimi alt nda yaRayan Müslümanlar ve diUer yerlilere uygulanan hukukun
8

Ayn zamanda Adel Theodor’un Was will der Islam? Anspruch und kritische Würdigung
(Heidelberg: C. F. Müler 1997) (ISBN: 3-8114-1598-0) adl eserine de bkz. (Bu eser
Karlsruhe Hukuk AraRt rmalar DerneUi’nde 1997’de verilen konferanslara dayanmaktad r.)
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tm tasvirini sunmaktad r. Kitab n kapsam geniR olup ceza, medenî ve usul hukuklar n kuRatmaktad r. Kitap ayn zamanda, eski sömürgede yaRayan yerlilerin
durumuyla ilgili, sömürge idaresinin 1891’deki resmi tesisinden baRlayarak I.
Dünya SavaR sonuna kadar, çok deUerli bilgiler vermektedir.
Almanya’da yaRayan Müslümanlar bugün muhtemelen daha fazla kamuoyunun ilgisini çekiyorlar. Gerhard Höpp ve Gerdien Jonker’in editörlüUünde
yay nlanan In fremder Erde (Yabanc Zeminde) üzerine yay nlanan sekiz makale
Almanya’da yaRayan Müslümanlar aras nda oldukça s k tart R lan hukukî ve
sosyal problemlerle, yani Müslümanlar n gayrimüslim bir ülkede gömülmesi
sorunuyla ilgilenmektedir.
Ludwig Hagemann ve Adel Theodor Khoury Dürfen Muslime auf DAuer
in einem nicht-islamischen Land leben? (Müslümanlar Gayrimüslim bir Ülkede
Sürekli Kalabilirler mi?) ad n taR yan eserlerinde, Mslam Uluslararas
hukukunun (Siyer) son derece önemli meselelerinden birini, yani
Müslümanlara, Müslüman-olmayan bir ülkeye sürekli veya uzun bir süre
kalmak üzere yerleRmelerine izin verilip verilmediUini tart Rmaktad r.
Martina Schmied Familienkonflikte zwischen Scharia und Bürgerlichen
Recht (Oeriat ve Medeni Hukuk’ta Aile UyuRmazl klar ) ad n taR yan eserinde,
Avusturya’da mahkemeye gitmeden anlaRmazl klar n, özellikle ailevi sorunlar n,
çözülmesi (sulh) yönünde örnek modeller ortaya koyuyor. Avusturya
mahkemeleri taraf ndan karara baUlanan önemli davalar ve orada yaRayan
Müslüman aile uyuRmazl klar nda taraflar n tavr , haliyle, bu çal Rmada yoUun
olarak dikkate al nm Rt r.
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Bibliyografyamdaki tüm eser adlar n ortak bir baRl k alt nda toplamak
mümkün deUildir. Alman bilim adamlar n n ilgisini hangi konular n çektiUini ve
hangilerinin ilginç bulunmad U n görmek ilginç olacakt r. Bu yüzden ben, son
on y lda Alman Mslam hukuku literatürünün genel baz özelliklerine iRaret
etmek istiyorum. Hiçbir kuRkuya yer olmaks z n Ru söylenebilir: Onlarca y ll k
bir ihmalden sonra bu araRt rma sahas na olan ilgi aç kças artm Rt r. Benim
aRaU da vereceUim bibliyografyadaki eser adlar n n yan nda, dergilerde ve süreli
yay nlarda çok say da makale yay nlanm Rt r. Bunlar n büyük bir bölümü ne
yaz k ki, Index Islamicus’a dahil edilmemektedir. Baz Alman araRt rmac lar n n
Mngilizce yay nlar da vermeye baRlad U n belirtmek isterim (örneUin, Lutz
Edzard ve Baber Johansen).
ÖrneUin borçlar hukuku, insan haklar , +ura konular na dair yaz lm R kitaplar modad r; zira, aç kças bu konular Mslam dünyas nda bugün önemli bir rol
oynad klar için dünyan n her yerinde herkesin ilgisini çekmektedirler. Tabiat yla Rah s hukukuna iliRkin konular da her zaman Alman bilim adamlar n n gün-
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deminde olmuRtur. DiUer yandan, baRka baz konular n Alman bilim adamlar nca nadiren ele al nd U veya hiç tart R lmad U görülüyor (örneUin Oii hukuku,
Ceza veya Uluslar aras hukuk gibi.)
Ayn zamanda son derece hayret veren bir noktaya deUinmek istiyorum;
bu da Mâlikî hukuk okulunun sorunlar n n oldukça yoUun bir ilgiye mazhar
olmas meselesidir (örneUin von Bredow, Dennerlein, Kuske, Lohlher, Müller,
Muranyi, Oswald ve Scholz gibi) Bu Almanya’da oldukça ilginç bir hat
deUiRikliUidir. Yirminci yüzy l n baR nda buradaki bilim adamlar ya Alman
sömürge ç karlar nedeniyle Oâfiî hukukuyla ya da Alman-Osmanl iliRkileri
nedeniyle Hanefî hukukuna ilgi duyuyorlard . Sonralar , ilginin merkezi,
Bergsträsser ve Schacht’ n döneminde seksenlerin baR na kadar, hemen hemen
tamamen Hanefî hukuku olmuRtu. Sadece Gräf ve Falaturi Oii hukukuyla
ilgilenmiRlerdi. Oimdi ise ilginin Maliki hukukunun çeRitli veçhelerine doUru
dikkat çeken ölçüde yön deUiRtirdiUini görüyoruz.
Müftilerin hukukî görüRleri (fetvalar), eski bir Alman geleneUinin devam
ettirerek daha s k kaynak olarak kullan lm Rt r (örneUin Andelshauser, Fatoum,
Jokisch, Kemke, Krawietz, Lohlker ve Oswald); çünkü Almanya’da bu edebiyat
türü genellikle dikkate al nm Rt r. Bu durum Mngilizce konuRulan dünyadan her
zaman farkl olmuRtur; bu konuda ondokuzuncu yüzy l n ilk yar s na kadar
giden bir gelenek vard r. Hukuki görüRlerle (fetvalar) ilgilen ilk araRt rmac n n
ad neredeyse unutulmuRtur:Avusturya-Macaristan MmparatorluUunda ConsulGeneral ???olan Baron von Adelburg ta 1838’de Frans zca bir kitap
yay nlam Rt .9 Yak n zamanlarda hukukî görüRlere dair çal Rmalar Benzing
(1977) ve Krüger (1978) taraf ndan 1970’lerin sonunda canland r lm Rt r. Bir
çok çal Rman n onlara kat lm R olmas sevindiricidir.
Nihayet Runu belirtmek isterim: Baber Johansen’in de dediUi gibi, “klasik
Mslam hukuku araRt rmalar alan na hakim hiçbir yöntem-bilimsel bir paradigma
yoktur.” Ayn yarg Mslam hukukunun çaUdaR sorunlar na dair çal Rmalar için de
söz konusudur.
Sonuç olarak, bu sahadaki yak n zaman Alman edebiyat canl ve çok
katmanl d r. Almanya’da yak n gelecekte yeni yay nlar n yap lacaU n bildirmek
isterim. Benim bildiUim taslak halinde olan yak n bir gelecekte yay nlanacak Ru
çal Rmalar vard r: Birgit Krawietz hukukî ak l yürütme konusunda (ictihâd)
kapsaml bir kitap yay nlayacak. Japonyal Mslam hukuku bilim adam Satoe
Horii çok yak nda hukukî araçlar (hiyel) hakk nda yapt U çal Rmas n yay nlayacakt r. Ve Mathias Rohe Hanefi hukuk okuluna göre klasik ceza hukukuna dair
eserini yay nlayacakt r. Almanya’daki Mslam hukuku araRt rmalar n n saUlam bir

9
Edouard d’Adelburg, Recuiel de fetvas ou décisions de loi musulmane concernant le contrat
de louage (Constantinople, 1838); bu kitab n kapsaml bir deUerlendirmesi için bkz. Joseph
von Hammer-Purstgall & von Subenrauch, Jahrbücher der Literatur 102 (1843), 19-32.
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temel kavuRtuUu ve ilerlenecek yolun ümitlerle dolu olduUu sonucuna gönül
huzuruyla varabiliriz.
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Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz. Ihre Entwicklung in Mekka bis
zur Mitte des 2J8. Jahrhunderts. Yz. Harald Motzki. Stuttgart: F. Steiner 1991. S.
292. ISBN: 3-515-05433-2.
‘Abd’Allah b. Wahb: Al Gami’: Die Koranwissenschaften. Edition und
Kommentar. Yz. Miklos Muranyi. Wiesbaden: O. Harrassowitz 1992. S. 292.
ISBN: 3-447-03283-9.
‘Abd Allah b. Wahb: Leben und Werk. Al-Muwatta’: Kitab al-Muharaba.
Edition und Kommentar. Yz. Miklos Muranyi. Wiesbaden: O. Harrassowitz
1992. S. 328. ISBN: 3-447-03284-7.
‘Abd Allah b. Wahb: Al-Gami’: Die Koranexagese. Edition und Kommentar.
Yz. Miklos Muranyi. Wiesbaden: O. Harrassowitz 1993. S. 326. ISBN: 3-44703291-X.
Die Qudat Dimasq und der Madhhab al-Auza’i. Materialien zur syrischen
Rechtsgeschichte. Yz. Gerhard Conrad. Stuttgart: F. Steiner 1994. S. 828. ISBN:
3-515-05588-6.
‘ Abd Allah b. Wahb: Al-Gami’: Die Koranexegese 2, Teil I. Edition und
Kommentar. Yz. Miklos Muranyi. Wiesbaden: O. Harrassowitz 1995. S. 278.
ISBN: 3-447-03688-5.
Beiträge zur Geschichte der Hadith und Rechtsgelehrsamkeit der Malikiyya
in Nordafrika bis zum Jh. d.H. Bio-bibliographische Notizen aus der
Moscheebibliothek von Qairawan. Yz. Miklos Muranyi. Wiesbaden: O. Harrassowitz 1997. S. 527. ISBN: 3-447-03925-6.
Kinderverkauf und Schuldknechtschaft. Untersuchungen zur frühen Phase
des islamischen Rechts. Yz. Irene Schneider. Stuttgart: F. Steiner 1999. S. 454.
ISBN: 3-515-07086-9.
Die Rechtsbücher des Qairawaners Sahnun Sa’id. Entstehungsgeschichte
und Werküberlieferung. Yz. Miklos Muranyi. Stuttgart: F. Steiner 1999. S. 196.
ISBN: 3-515-07311-6.
Das frühislamische Patronat. Eine Untersuchung zur Rolle von fremden
Elementen bei der Entwicklung des islamischen Rechts. Yz. Ulrike Mitter.
Proefschrift (Doktora Tezi): Katolik Nijmegen Üniversitesi 1999.
S. 389.
ISBN yok; Kitap Nijmegen Üniversitesi Kütüphanesinde mevcuttur.
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(Editör’ün notu: Bu bibliyografyadaki kitaplar, yukar daki DeUerlendirme Yaz s n n altbaRl klar yla iliRkili konulara göre s ralanm Rt r; ve her bir konulu grupland rma alt nda kitaplar alfabetik s ra takip etmektedir.)
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Das Bild des Richters in der "Adah al-Qadi "-Literatur. Yz. Irene Schneider.
Frankfurt: P. Lang 1990. S.265. ISBN: 3-631-42589-9.
Die Hurma. Schariatrechtlicher Schutz vor Eingriffen in die korperliche Unversehrtheit nach arabischen Fatwas des 20. Jahrhunderts (Schriften zur Rechtstheorie, c. 145). Yz. Birgit Krawietz. Berlin: Duncker & Humblot 1991. S. 373.
ISBN: 3-428-07159-X.
Die Interdependenz von Staat, Verfassung und Islam im Nahen und
Mittleren Osten der Gegenwart. Yz. Hans-Georg Ebert. Frankfurt: P. Lang 1991.
S. 247. ISBN: 3-631-43751-X.
Lexikon der Islamischen Welt. Haz. Klaus Kreiser and Rotraud Wielandt.
2. ed. Stuttgart: W. Kohlhammer 1992. S. 289. ISBN: 3-17-011770-X.
Schichtengesellschaft und islamisches Recht. Die Zawaya und Krieger der
Westsahara im Spiegel von Rechtsgutachten des 16-19. Jahrhunderts. Yz. Rainer
Osswald. Wiesbaden: Harrassowitz 1993. S. 462. ISBN: 3-447-03285-5.
Der Einjluss des islamischen Rechtsgutachtens (Fatwa) auf die dgyptische
Rechtspraxis. Am Beispiel des Musikhorens. Yz. Aly ‘Abd el-Gaphar Fatoum.
Frankfurt: P. Lang 1994. S. 107. ISBN: 3-631-37109-2.
Schlachten im Einklang mit der Scharia. Die Schlachtung von Tieren nach
islamischem Recht im Lichte moderner Verhdltnisse. Yz. Beate Andelshauser.
Sinzheim: Pro Universitate 1996. S. 195. ISBN: 3-930747-52-9.
Das islamische Recht. Theorie und Praxis. Yz. Said Ramadan. Marburg:
Muslim-Studenten Vereinigung in Deutschland 1996. S. 208. ISBN: 3-93239900-5.
Malikitisches Verfahrensrecht. Eine Studie zu Inhalt und Methodik der
Scharia mit rechtshistorischen und rechtsvergleichenden Anmerkungen am Beispiel
des malikitischen Verfahrensrechts bis zum 12. Jahrhundert. Yz. Peter Scholz.
Frankfurt: P. Lang 1997. S. 598. ISBN: 3-631-32217-8.
Die zeitgenössische Diskussion um den islamischen Beratungsgedanken
(Shura) unter dem besonderen Aspekt ideengeschichtlicher Kontinuitäten und
Diskontinuitäten. Yz. Roswitha Badry. Stuttgart: F. Steiner 1998. S. 654. ISBN:
3-515-07048-6.
Der Ginn-Glaube als islamische Rechtsfrage nach Lehren der orthodoxen
Rechtsschulen. Yz. Aly ‘Abd el-Gaphar Fatoum. Frankfurt: P. Lang 1999. S.
173. ISBN: 3-631-34136-9.
Gerichtspraxis im Stadtstaat Córdoba. Zum Recht der Gesellschaft in einer
malikitisch-islamischen Rechtstradition des 5./11. Jahrhunderts. Yz. Christian
Miiller. Leiden: Brill 1999. ISBN: 90-04-11354-1.
Beiträge zum islamischen Recht. Haz. Hans-Georg Ebert. Frankfurt: P.
Lang 2000. S. 134. ISBN: 3-631-37045-8.
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Anndherung und Distanz. Schia, Azhar und die islamische Okumene im 20.
Jahrhundert. Yz. Rainer Brunner. Berlin: K. Schwarz 1996. S. 328. ISBN: 387997-256-7.
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Der Handel im malikitischen Recht. Am Beispiel des k. al-buyu’ im Kitab al
Muwatta’ des Malik b. Anas und des salam aus der Mudawwana al-kubra von
Sahnun. Yz. Riidiger Lohlker. Berlin: K. Schwarz 1991. S. 220. ISBN: 3-92296877-5.
Religion und Marktwirtschaft. Die ordnungspolitischen Vorstellungen in
Christentum und Islam. Yz. Jorn Winterberg. Baden-Baden: Nomos 1994. S.
247. ISBN: 3-7890-3407-X.
Hintergrunde des "Islamic Banking". Rechtliche Problematik des ribaVerbotes in der Shari’a und seine Auswirkungen auf einzelne Rechtsornungen
arabischer Staaten (Schriften zum Internationalen Recht, vol. 71). Yz. Florian
Amereller. Berlin: Duncker & Humblot 1995. S. 206. ISBN: 3-428-08420-9.
Zwischen Markt und Moschee. Wirtschqftliche Bedurfnisse und religiöse
Anforderungen im frühen islamischen Vertragsrecht. Yz. Johannes Christian
Wichard. Paderborn: F. Schoningh 1995. S. 285. ISBN: 3-506-73376-1.
Schari’a und Moderne. Diskussionen über Schwangerschaftsabbruch,
Versicherung und Zinsen. Yz. Rüdiger Lohlker. Stuttgart: F. Steiner 1996. S.156.
ISBN: 3-515-06582-2.
Islamisches Recht in Theorie und Praxis. Analyse einiger kaufrechtlicher
Fatwas von Taqi’d-Din Abmad b. Taimiyya. Yz. Benjamin Jokisch. Berlin: K.
Schwarz 1996. S.305. ISBN: 3-87997-248-6.
Versicherungsvertragsrecht
in
den
arabischen
Staaten.
Der
Versichertungsvertrag im islamischen Recht und den modernen arabischen
Zivilrechtskodifikationen. Yz. Kilian R. Bälz. Karlsruhe: Versicherungswirtschaft 1997. S. 244. ISBN: 3-88487-665-1.
Pactane
sunt
servanda?
Freiwilligkeit,
Zwang
und
Unverbindlichkeitserklärungen im islamischen Vertragsrecht malikitischer Schule.
Yz. Rainer Osswald. Frankfurt: P. Lang 1998 Pp 473. ISBN: 3-631-32043-4.
Das Darlehen im syrischen Kulturraum. Geschichte und Gegenwart:
Rechtshistorische und rechtsvergleichende Betrachtung. Yz. Katrin Schmauder.
Munster: Lit Verlag 1998. S. 188. ISBN- 3-8258-3657-6.
Das islamische Recht im Wandel. Riba, Zins und Wucher in Vergangenheit
und Gegenwart. Yz. Riidiger Lohlker. Munster: Waxmann 1999. S. 450. ISBN:
3-89325-684-9.
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Grundlagen des zinslosen Wirtschaftens: Eigentum, Geld, Riba und Unternehmensformen nach den Lehren des Islam. Yz. Ibrahim N. Dalkusu. St. Gallen:
Dike-Verlag 1999. S. 242. ISBN: 3-905455-50-1.
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Stiftungen im muslimischen Rechtsleben des neuzeitlichen Ägypten. Yz.
Andreas H.E. Kemke. Frankfurt: P. Lang 1991. S. 181. ISBN: 3-631-43563-0.
Islamische fromme Stiftungen und Staat. Der Wandel in den Beziehungen
zwischen einer religiösen Institution und dem marokkanischen Staat seit dem 19.
Jahrhundert bis 1937. Yz. Franz Kogelmann. Wurzburg: Ergon Verlag 1999. S.
371. ISBN: 3-933563-25-9.
Das Testament im ägyptischen Erbrecht. Eine Untersuchung unter
Berücksichtigung des klassichen islamischen Rechts. Yz. Achim Umstätter.
Frankfurt: P. Lang 2000. S. 171. ISBN: 3-631-35792-3.
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Das islamisierte Strafrecht des Sudan. Von seiner Einführung 1983 bis Juli
1992. Yz. Olaf Köndgen. Hamburg: Deutsches Orient-Institut 1992. S. 145.
ISBN: 3-89173-026-8.
Strafgesetze der Islamischen Republik Iran. Übersetzung und Einleitung. Yz.
Silvia Tellenbach. Berlin: de Gruyter 1996. S. 190. ISBN: 3-11-014884-6.
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Religiöses Recht und Internationales Privatrecht dargestellt am Beispiel
Ägypten. Yz. Bruno Menhofer. Heidelberg: C. Winter 1995. S. 263. ISBN: 38253-0244-X.
Republik und Schleier. Die muslimische Frau in der modernen Türkei. Yz.
Nilüfer Gole. Berlin: Babel Verlag 1995. S. 200. ISBN: 3-928551-18-3.
Das Personalstatut arabischer Länder. Problem/elder, Methoden,
Perspektiven. Yz. Hans-Georg Ebert. Frankfurt: P. Lang 1996. S.187. ISBN: 3631-50011-4.
Reislamisierung und Familienrecht in Algerien. Der Einfluss des
malikitischen Rechts aufden "Code Algerien de la Famille". Yz. Silvia Kuske.
Berlin: K. Schwarz 1996. S. 143. ISBN: 3-87997-257-5.
Die Anerkennung ausländischer Titel in den arabischen Staaten. Yz.
Andreas Börner. Heidelberg: Verlag Recht & Wirtschaft 1996. S. 462. ISBN: 38005-1165-7.
Islamisches Recht und sozialer Wandel in Algerien. Zur Entwicklung des
Personalstatus seit 1962. Yz. Bettina Dennerlein. Berlin: K. Schwarz 1998. S.
305. ISBN: 3-87997-273-7.
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Die Stellung der Frau zwischen Islam und weltlicher Gesetzgebung. Yz. Salim Bahnassawi. Munich: Bavaria Verlag 1998. S. 207. ISBN: 3-926575-28-X.
Ash-Shari’a fi Bab al-Yaman: Recht, Richter undRechtspraxis an der familienrechtlichen Kammer des Gerichts Süd-Sanaa (Republik Jemen) 1983-1995. Yz.
Anna Würth. Berlin: Duncker & Humblot 2000. S. 285. ISBN: 3-428-09826-9.
Ehen zwischen schweizerischen und muslimischen Partnern. Konflikte
erkennen und ihnen vorbeugen. Yz. Sami Aldeeb. Lausanne: Institut Suisse de
Droit Comparé 1998. S. 50. ISBN yok; kitap doUrudan Institut Suisse de Droit
Comparé’den sat n al nabilir.
Islamisches Familien-und Erbrecht und Ordre Public. Yz. Hans-Georg
Pauli. Doktora Tezi: Münih Universitesi. S. 182. ISBN yok; Kitap Münih
Üniversitesi Kütüphanesinde mevcuttur.
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Die Verfassungen der Mitgliedsländer der Liga der Arabischen Staaten. Haz.
Herbert Baumann and Matthias Ebert. Berlin: Berlin Verlag 1995. S. 789.
ISBN: 3-87061-458-7.
Islam und Menschenrechte: Sunnitische Muslime zwischen Islamismus,
Säkularismus und Modernismus. Yz. Lorenz Miiller. Hamburg: Deutsches
Orient-Institut 1996. S. 362. ISBN: 3-89173-044-6.
Menschenrechte in arabo-islamischen Staaten. Yz. Mark Krieger.
Frankfurt: P. Lang 1998. S. 396. ISBN: 3-631-34450-3.
Gottes Staat als Republik. Reflexionen zeitgenössischer Muslime zu Islam,
Menschenrechten und Demokratie. Yz. Gudrun Krämer. Baden-Baden: Nomos
1999. S. 362. ISBN: 3-7890-6416-5.
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Der Heilige Krieg (Jihad) aus der Sicht der malikitischen Rechtsschule. Yz.
Mathias von Bredow. Stuttgart: F. Steiner 1994. S. 547 (Arapça), 197
(Almanca). ISBN: 3-515-06557-1.
Schreckgespenst und reale Bedrohung. Der "Heilige Krieg" der
Fundamentalisten. Yz. Werner Ende. Cologne: O. Schmidt 1996. S. 34. ISBN: 3504-65006-0.
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Die rechtliche Stellung der Muslime innerhalb des Kolonialrechtssystems im
ehemaligen Schutzgebiet. Deutsch-Ostafrika. Yz. Claudia Lederer. Würzburg:
Ergon 1994. S. 219. ISBN: 3-928034-55-3.
In fremder Erde. Zur Geschichte und Gegenwart der islamischen Bestattung
in Deutschland. Haz. Gerhard Höpp and Gerdien Jonker. Berlin: Das arabische
Buch 1996. S. 159. ISBN: 3-86093-102-4.
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Dürfen Muslime auf Dauer in einem nicht-islamischen Land leben? Yz.
Ludwig Hagemann and Adel Theodor Khoury. Würzburg: Echter Verlag 1997.
S. 132. ISBN: 3-429-01901-X.
Familienkonflikte
zwischen
Scharia
und
Bürgerlichem
Recht.
Konfliktlösungsmodell im Vorfeld der Justiz am Beispiel Österreichs. Yz. Martina
Schmied. Frankfurt: P. Lang 1999. S. 201. ISBN: 3-631-35203-4.
Handbuch Recht und Kultur des Islams in der deutschen Gesellschaft. Yz.
Adel Theodor Khoury, Peter Heine, and Janbernd Oebbecke. Güttersloh: Chr.
Güttersloher Verlagshaus 2000. S. 333. ISBN: 3-579-02663-1.
Der Islam unter dem Grundgesetz. Muslime in einer christlich vorgeprägten
Rechtordnung. Yz. Stefan Muckel. Cologne: J.P. Bachern 2000. S. 16. ISBN: 37616-1545-0.
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INDEX ISLAMICUS’A GÖRE BATIDA SLAM
HUKUKU ALANINDA YAPILAN ÇALI MALARIN
B BL YOGRAFYASI (1994(1994-2004)
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Bat da, genelde Mslam, özelde Mslam hukuku ile ilgili konularda yap lan
çal Rmalar n (eser, makale, tebliU vb.) tarihi oldukça eskidir. Bunlar n hepsini
yans tacak bibliyografik çal Rmalar n yap lmas güç olmakla birlikte, bu konuda
önemli yay nlar n varl U da bir gerçektir. Burada esas al nan index islamicus
haricindeki bibliyografik çal Rmalar n baz lar na iRaret etmek yararl olacakt r.
Mslamî konularla ilgili bat daki ve Mslam dünyas ndaki çal Rmalar n tan t m,
eleRtiri ve deUerlendirilmesini amaç edinen The Müslim World Book Review
dergisi konumuz aç s ndan önemli bir örnektir. Mslamî eUitim ve araRt rma
amac yla kurulmuR olan The Islamic Foundation (Mngiltere) taraf ndan üç ayda
bir yay mlanan derginin editörlüUünü Manazir Ahsan yapmaktad r.
Çal Rmalar n deUerlendirildiUi bu derginin eki olan Index of Islamic Literatur,
tam manas yla bibliyografik bir dergidir. Sadece Mngilizce çal Rmalara (kitap,
makale, tez, vb.) yer verilen bu dergide, Mslam hukuku ile ilgili çal Rmalar da
sunulmaktad r. 1980 y l nda yay mlanmaya baRlayan söz konusu dergi ve eki
halen yay mlanmaktad r.
Mlk say s 1982’de ç kan ve 1970’li y llardan itibaren Mslamî konularda
Mngilizce, Frans zca, Almanca, Mtalyanca, Farsça, Rusça, Mspanyolca, Türkçe,
Arapça, Hollandaca, S rpça ve H rvatça yay nlanan çal Rmalara yer veren
Islamic Book Review Index adl y ll k dergi ise bir diUer önemli bibliyografik
çal Rmad r. Konuya göre dizim yerine, genel olarak isme göre alfabetik dizim
yap ld U için çok kullan Rl olmamakla birlikte hemen her yay n türünü (kitap,
makale, tez, tebliU vb.) dikkate almas aç s ndan dikkate deUerdir. Wolfgang H.
Behn taraf ndan yay ma haz rlanan bu çal Rma maddi imkâns zl klar nedeniyle
1992’de son say s n yay mlam Rt r.
•
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Maribel Fierro’nun Repertorio Bibliografico de Derecho Islamico
(R.B.D.I.), Primera Parte (Madrid: Instituto de cooperacion con el Mundo
Arabe, 1993. 98s.) adl eseri, Mslam hukuku çal Rmalar aç s ndan süreli olmayan
bibliyografik bir kaynak olarak zikredilebilir. Ayn Rekilde John Makdisî’nin
Islamic Law Bibliyography (Law Library Journal, 78 (1986) s.103-189) adl
makalesi, özellikle bat da yap lan Mslam hukuku çal Rmalar n n alt baRl klara
ayr larak verilmesi yönüyle önemli bir makaledir. Mslam hukukuna has müstakil
çal Rmalar aras nda zikredilebilecek Laila al-Zwaini ve Rudolph Peters’a ait A
Bibliography of Islamic Law (Leiden: E.J.Brill, 1994) adl eser, 1980-1993 aras
bat da yap lm R her tür çal Rmay toplamay amaçlamas ve deUiRik konu
baRl klar ile ciddi bir s n flamaya gitmesi yönüyle zikredilen zaman aral U nda
yap lan Mslam hukukuna dair bat l çal Rmalar merak edenler için önemli bir
baRvuru kaynaU niteliUindedir.
Süreli yay n ve müstakil eser Reklindeki çal Rmalar n haricinde baz
eserlerin ileri okumalar için son k s mlar nda oluRturulan bibliyografyalar n da
bat daki Mslam hukuku çal Rmalar aç s ndan göz ard edilmemesi gereken birer
kaynak olduklar ifade edilmelidir. Joseph Schacht’a ait An Introduction to
Islamic Law (London: Oxford University Pres, 1964) ve Asaf A.A.Fyzee’ye ait
Outlines of Muhammadan Law (London: Oxford University Pres, 1974) adl
eserler bunlara örnek olarak zikredilebilir.
Mslam hukukuna dair çal Rmalar n görülebileceUi bibliyografik yay n ve
eserlere örnek mahiyetinde iRaret ettikten sonra, çal Rmam zda esas ald U m z ve
Mslam’a dair neRtiyat derleyen Index Islamicus’u tan tacak olursak, öncelikle
Index Islamicus’un hâlâ yay mlanmaya devam eden bir dergi olduUu ifade edilmelidir. Projesi, 1950’li y llar n ortalar nda Londra Üniversitesi’nin School of
Oriental and African Studies kütüphane sorumlusu James Douglas Pearson
taraf ndan baRlat lan bu çal Rman n 1906-1955 aras neRriyat kapsayan ilk cildi
1958’de yay mlanm Rt r. 1977’ye kadar takip eden her beR y lda bir cilt halinde,
bu tarihten 1994’e kadar y lda dört fasikül, 1994’ten günümüze kadar da y lda
üç fasikül halinde yay mlanmaya devam etmiRtir. 1665-1905 aras geriye dönük
neRriyat ve 1665-1980 aras nda daha önceki say lara al nmam R olanlar n indeksi, Berlin’de Wolfgang Behn taraf ndan haz rlanm R ve ek ciltler halinde yay mlanm Rt r. 1992’den sonra ayr ca ciltler halinde yay mlanan Index Islamicus, 1998
itibariyle de 1906-1998 aras esas al narak CD ortam na aktar lm Rt r. Index
Islamicus’un yay m , 1991’e kadar Mansell, 1992’den 1999’a kadar Bowker, 2001
ve sonras Brill taraf ndan gerçekleRtirilmiRtir. 2000 y l say lar Bowker taraf ndan, 2000 y l na ait cilt ise Brill taraf ndan yay mlanm Rt r. Index Islamicus,
1982’den itibaren Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi uzmanlar ndan
Geoffrey Roper taraf ndan haz rlanm Rt r. 2003 sonu itibariyle Roper’ n emekliye ayr lmas , ard ndan 2004 Oubat nda Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’nin desteUini kesmesi ve Islamic Bibliography Unit’in kapanmas ile Index
Islamicus, tekrar Londra’daki School of Oriental and African Studies kütüpha-
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nesine taR nm Rt r. Ouan editörlüUünü Hather Bleaney yapmaktad r.1 Hemen
her türlü neRriyat dikkate al narak oluRturulan ve bat dillerinde yay mlanan
çal Rmalar n konular na göre sistematik ve alfabetik olarak sunulduUu Index
Islamicus, Mslam’la baUlant l diUer konu baRl klar aç s ndan olduUu gibi Mslam
hukuku aç s ndan da son derece önemli bir kaynakt r.
Bat da/bat l dillerde yap lan Mslam hukuku çal Rmalar na dair toplu
bibliyografik eserlerin az olmas bir yana, mevcutlar n önceki dönemlere
yönelik olmas , yani son dönemlere yönelik kayda deUer çal Rmalar n olmamas
buradaki faaliyetimizin önemini artt rmaktad r. AyRe Y ld z Gürkan taraf ndan
-slam Hukuku Makaleler Bibliyografyas ad yla haz rlanan yüksek lisans tezinde
1980’e kadar, Zwaini ve Peters’a ait A Bibliography of Islamic Law ad ndaki
yukar da bahsedilen eserde, 1980-1993 aras Index Islamicus say lar n n
kullan lm R olmas ve yukar da baz lar na iRaret ettiUimiz üzere az da olsa
yap lan toplu bibliyografik çal Rmalar n daha önceki dönemlere ait olmas , bizi
1994-2004 aras bat daki Mslam hukuku çal Rmalar n n toplu Rekilde sunulmas n n yararl olacaU kanaatine ulaRt rd . Index Islamicus’un 1994’ten 2004’e
kadar olan say lar n esas ald U m z bu çal Rmada, sadece “law” baRl U alt nda
yer alan neRriyat bir araya getirdik. Dolay s yla çal Rmam z n s n rlar n
zorlayacaU düRüncesiyle diUer baRl klar alt nda –özellikle ülkelerle ilgili
bölümde- yer yer geçen Mslam hukukuna dair neRriyat dikkate almad k. Index
Islamicus cilt haline getirilirken say larda yay mlanmay p sonradan tespit
edilenlerin de eklendiUini dikkate alarak ulaRabildiUimiz son cilt 2002’ye kadar
olan k sm için y ll k ciltleri, sonras için periyodik say lar kulland k. Tespit
ettiUimiz neRriyat n Mslam hukuku alt baRl klar na göre taksiminde ciltlerdeki
ay r m esas ald k. Periyodik say larda “law” baRl U alt nda genel olarak verilen
neRriyat da kendi insiyatifimizle bu ay r m n alt na yerleRtirdik. Sonuçta genel
hukuk konular ve mukayeseli hukuk; teori & kaynaklar & f k h usûlü; f k h
mezhepleri & fakihler & f k h kitaplar ; hukuk kurumlar & mahkemeler &
yarg hukuku; ceza hukuku & güvenlik & hisbe kurumu; Rah sla ilgili hukuk;
eRya, ticaret ve borçlar hukuku; insan haklar ; uluslar aras hukuk & kanunlar n
ihtilaf olmak üzere dokuz ana bölüme ayr lan çal Rmam z, her bölümün alt nda
yer alan neRriyat n, kitaplar ve makaleler olmak üzere ikiRer k sma daha taksimi
ile Index Islamicus’un asl na uygun olarak haz rlanm Rt r. Ayr ca her bölüm içi
alfabetik s ra takip edilmiRtir. Gayret bizden, tevfîk Allah’tand r.

1

Daha fazla bilgi için bkz. Wolfgang H. Behn, Index Islamicus 1665-1980, Millersville: Ad yok, 1989, s.IX-XI (önsöz); Geoffrey Roper, “Index Islamicus”, DMA, XXII, 282; Heather
Beaney, Index Islamicus 2002, Leiden: Brill, 2002, s.XIX (önsöz); Fevziye Abdullah Tansel,
“Index of Islamicus / J.D. Pearson”, Belleten, 26/103 (1962), s.593-596 (1906-1955 aras index
çal Rmas n n tan t m d r); a.mlf., “Index of Islamicus / J.D. Pearson”, Belleten, 26/104 (1962),
s.777-779. (1956-1960 aras index çal Rmas n n tan t m d r); Yusuf Ziya Kavakç , “Index
Islamicus”, Diyanet MRleri BaRkanl U Dergisi, 9/100-101 (1970), s.349-350.
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STEWART, D.J., JOHANSEN, B. & SINGER, A. Law and society in Islam. Princeton: Wiener, 1996. 152s.
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International Journal for the Study of Modern Islam, 44 i (2004) s.85-113. Ayn
zamanda bkz. http:/www.ingentaselect.com [Modern Müslüman dünyas .]
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Her metin kendine özgü bir baUlam n ürünüdür. Bunun yan nda baz metinler kendilerine özgü bir baUlam oluRturarak yeni anlamlar üretirler. The
Encyclopaedia of Islâm ad yla yay mlanan eser, hem yaz l R baUlam hem de yay mland ktan sonra içerdiUi maddeler üzerine gerek eleRtirel yorumlar ve gerekse referans amaçl at flar göz önünde bulundurulduUunda kendine özgü bir
baUlam oluRturarak yeni anlamlar üreten bir metin olarak görülebilir. Bu çal Rman n bütünü ve sat r aralar okunduUunda, bize klasik oryantalist anlay R n ve
bu anlay R n ortaya koyduUu çal Rmalar n anlaR lmas ve yorumlanmas nda zengin ve derli toplu bir malzeme sunduUu görülecektir. Biz bu önemli ve etkili
çal Rman n anlaR lmas ve yorumlanmas na yard mc olmak amac yla f k h ile
ilgili maddeleri üzerine bir çal Rma yapman n faydal olacaU n düRündük. Çal Rmam zdaki usul ve yönteme deUinmeden önce ansiklopedi hakk nda genel
bilgiler vermenin faydal olacaU kanaatindeyiz.1
Sömürgecilik faaliyetlerine paralel olarak geliRen Rarkiyatç l k çal Rmalar n bir ürünü olarak 1892 Rarkiyatç l k kongresinde bir Mslam ansiklopedisi haz rlamas teklifinde bulunuldu. Bu çerçevede International Association
Academies gözetiminde ve E. J. Brill yay nevi taraf ndan yay mlanan bir Mslam
ÖUretmen.
ÖUretmen.
1
Ansiklopedi hakk ndaki genel bilgiler aU rl kl olarak Diyanet -slam Ansiklopedisi’nde Kemal
Kahraman taraf ndan yaz lan “The Encyclopaedia of Islâm” ve, Orhan F. Köprülü taraf ndan
yaz lan “Mslam Ansiklopedisi” maddelerinden yararlan larak haz rlanm Rt r. Ansiklopedi ile
ilgili daha geniR bilgi için bkz. Ad var, Adnan, MA., “Mukaddime”, I. Cilt, I-XXI, Çabûk,
Vahid, Mslâm Ansiklopedisi Mndeksi, I-XVI, Çabûk, Vahid, Mslâm Ansiklopedisi Mndeksi, s. 5,
Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara, 1994.
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Ansiklopedisi haz rlanmaya baRland . Mlk fasikülü 1908, tamam 1939 y l nda
tamamlanan ansiklopedi The Encyclopaedia of Islâm ad yla dört büyük cilt halinde yay mland . Ansiklopedinin Arapça, Türkçe, Urduca ve Farsça tercümesine baRlan lm R ancak sadece Türkçe ve Urduca tercümeleri tamamlanm Rt r.
Ansiklopedinin baz maddeler geniRletilerek veya baz yeni madde ilaveleri ile
beraber geniRletilmiR Türkçe edisyonu say labilecek Türkçe tercümesi 1940–
1988 y lar aras nda tamamlanm Rt r.
Tercümeler esnas nda ortaya konan, müslümanlar için önem arz eden
birçok maddenin ihmal edilmiR olduUu, yaz lan maddelerin sübjektif yarg lar ve
Mslam inançlar na karR hoR olmayan ifadeler ihtiva ettiUi, ayr ca yaz lan maddelerde birçok eksiklik ve yanl Rl klar n bulunduUu Reklindeki eleRtiriler2 ve 2.
Dünya savaR sonras dünya düzeni ve anlay R nda meydana gelen deUiRimle
beraber Ansiklopedinin yeniden ele al nmas ve kapsam n n geniRletilmesi ihtiyac hissedildi. Bunun üzerine International Association Academies yönetiminde
ve yine E. J. Brill yay nevi taraf ndan bas lmak üzere yeni bir edisyon için harekete geçildi. Bu yeni edisyonda, birinci edisyonda yer alan maddelerin birçoUu
yeniden yazd r lm R veya onlara yeni bilgiler eklenmiRtir. Baz maddeler ise aynen korunmuRtur. Ayr ca birçok yeni madde ilave edilmiRtir. Yeni edisyonun
icra komitesinde ve yaz m komisyonunda Müslüman ilim adamlar na da yer
verilmiRtir. Yeni edisyonda Türk ilim adamlar taraf ndan haz rlanan çok say da
madde yer alm Rt r. Bu edisyonda Afrika, Orta Asya, UzakdoUu, Mspanya, Balkanlar ve Rusya gibi bölgelerle alakal maddelere önem verilmiRtir. 1954 y l nda
ilk fasikülü tamamlanan ansiklopedinin son cildi (XI.) 2002 y l nda tamamlanm Rt r. 1980 y l nda ilk üç cildi kapsayan ve yeni teklif edilen veya geç gelen
maddelerle yeni ölen Rah slar n biyografilerini kapsayan Supplement haz rland .1991 y l nda E. Van Donzel’in yeniden gözden geçirdiUi ilaveli indeks,
1993’te P. J. Bearman’ n haz rlad U konular indeksi yay nland . Yeni edisyon
da, metin içinde çok s k at f yap lmas , karR l U bulunmayan baz at flar n mevcudiyeti ve baz maddelerin tekrar yaz lmas gibi baz eleRtirilerle karR laRm Rt r.3
Çal Rmam z , daha çok teknik ve say sal verilere dayand rma yoluna gittik.
Bu amaçla Ansiklopedi üzerinde yapm R olduUumuz çal Rma neticesinde f k h
ile ilgili toplam 833 madde ç kart lm Rt r. Maddelerin taranmas nda mümkün
olduUunca f k h ile bir Rekilde iliRkili Rah slara ve kavramlara yer verme yoluna
gidilmiRtir. Takdir edilmelidir ki; bu kapsamdaki bir eserin taranmas esnas nda
baz eksiklikler ve gözden kaçma durumlar olabilir. Konular na göre f k h
maddelerinin sunulduUu tabloda madde adlar n n yaz l Rlar nda ansiklopedideki
yaz l Rlar esas al nmaya çal R lm Rt r. Ancak ansiklopedide özel transkripsiyon
iRaretleri kullan ld U ndan sadece, Türkçe klavyede bulunan yaz ve iRaretler
gösterilebilmiRtir.

2
3

Bununla ilgili olarak bkz. Ad var, Adnan, -slâm Ansiklopedisi, I. Cilt, I-XII.
Bkz. Kahraman, Kemal “The Encyclopaedia of Islâm”, D-A, XI, 181-184.

B

*

&

2

&

D

!" :&( ( $+ #

$% '

I? ) :# $&J

Çal Rmam zda as l amac m z, The Encyclopaedia of Islâm üzerine deUerlendirme yapmaya imkan verecek verileri ortaya koymak olduUu için bu konuda
görülebilecek eksikliklerin çal Rma kapsam nda mütalaa edilebileceUini belirtmek isteriz. Bununla iki Reyi amaçlad k: Birincisi f k h ile ilgili maddeleri konu
baRl klar na göre s n fland rarak ve maddelerin ad , cildi ve sayfas verilerek
ilgili maddelere kolay bir Rekilde ulaRmay saUlamak. Çünkü 12 bin sayfay aRk n
olan eserde, f k h ile ilgili bir veya birden fazla maddenin araRt r lmas , izlenmesi az msanamayacak bir zaman gerektirir. Mkincisi ise teknik ve say sal veriler ile
eser ile ilgili daha nesnel sonuçlara ulaRman n yolunu açmak.
Biz bu çal Rmam zda, The Encyclopaedia of Islâm’ n deUerlendirilmesine
zemin oluRturacak verileri, f k h alan ile s n rland rarak, ortaya koymaya çal Rt k. Eserin bütünü içerisinden f k h ile ilgili maddeleri, kendi içerisinde alt baRl klara ay rarak, iki ana baRl k alt nda toplaman n yerinde olacaU n düRündük:
Birincisi fakihlerin ve bir Rekilde f k h ile iliRkili Rah slar n biyografileri. Mkincisi
ise f khî terimler ile ilgili maddeler. Birinci alan esas olarak mezhepleri göz
önünde bulundurarak baRl kland rma yoluna gittik. Erken dönem ve modern
dönemde mezhepler ile iliRkilendirilemeyecek veya mezhep içerisindeki rolünden çok devlet sistemi içerisindeki görevi ile öne ç kan Rah slar ise dönemleri
veya baUl bulunduklar devletlerin baRl U alt nda vermenin daha uygun olacaU n düRündük.
Birinci alan ile ilgili öncelikli olarak ilk dönem ve mezheplerin teRekkülü
ve mezheplerin teRekkülünden sonraki dönemde uzmanl k alan f k h olan Rah slara yer verdik. Bunun yan nda gerek Emevi ve Endülüs Emevi ve gerekse
Osmanl devlet sistemi içerisinde hukuk ile meRgul olmuR veya Mslam hukukunu
etkileyecek icraatlarda bulunmuR Rah slara da yer vermenin uygun olacaU n
düRündük.4
Burada Rah slar ile ilgili deUinmemiz gereken bir diUer husus da “Aile biyografisi” olarak isimlendirdiUimiz birkaç nesil boyunca ayn aileden ç kan âlimlerin bir arada verildiUi maddelerdir. Bu maddeleri seçerken biz, en az ndan
madde içerisinde hakk nda bilgi verilen Rah slardan baz lar n n f k h ile meRgul
olmuR Rah slar olmas na dikkat ettik. F k h geleneUin tevarüs ve terakkisini
görmek bak m ndan bu maddelerin ayr ca üzerine çal R lmay hak edecek derecede önemli olduUu kanaatindeyiz. Bunun yan nda biyografi maddelerinin baz lar nda Rah slar hakk nda, nispet edildikleri yer veya aile ile ilgili bilgi verildikten sonra bilgi verme yoluna gidilmesi Rah slar ortaya ç karan Rartlar görebilme imkân vermesi bak m ndan önemli gözükmektedir.5

4

Bunun ile ilgili olarak Emeviler’de Ibn al-Mukaffa' (III: 883a), Osmanl larda “Mehemmed II
(VI. 978a)” ve Ibn Khaldûn, Walî al-Dîn (III: 825a) maddeleri örnek gösterilebilir.
5
Örnek olarak bkz. Durrîzâde (II. 629a)- Durrîzâde Abd Allâh (II. 630a); al-Sarakhsî, Muhammed b. Ahmed (IX. 35b); Sharazûrî (IX. 219b); maddeleri.
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Biyografilerin say sal sonuçlar göz önünde bulundurulduUunda ele al nan
toplam 353 fakih ve kâd n n f k h tarihi düRünüldüUünde hayli küçük bir rakam
olduUunu söyleyebiliriz. DoUrudan Hanefi mezhebine mensup fakih olarak ele
al nan 48 Rahsa Osmanl kâd ve fakihlerini eklesek bile, son dönemde yaz lm R
283 Hanefi âlim ile ilgili bilgi veren görece özet mahiyetindeki Özel’in “Hanefi
F k h Âlimleri” adl eserini6 düRündüUümüzde bunun hayli düRük bir rakam olduUu görülecektir. Bununla birlikte Hanefi geleneUi içerisinde önemli yer tutan
birçok Rahs n ele al nmam R olmas ,7 baz lar n n mezhep içerisinde oynam R
olduklar role göre içerik olarak çok yetersiz olmas 8 ansiklopedinin göz önünde
bulundurulmas gereken diUer bir eksikliUi olarak karR m za ç kmaktad r.
Biyografilerle ilgili olarak deUinilmesi gereken bir diUer husus da, yukar da deUindiUimiz gerek baz önemli Rah slar n atlanmas ve gerekse baz lar n n
içerik bak m ndan yetersiz bir Rekilde ele al nmas eksikliklerinin aksine daha
çok Endülüs Emevileri ve Osmanl MmparatorluUu bünyesinde hukuk alan yla
meRgul olmuR görece öncelik arz etmeyen birçok Rah s biyografisine yer verilmiR
olmas d r.9 Mezhepler bünyesinde f kh n geliRimine katk da bulunmuR bir çok
Rahsa yer verilmemesine veya yetersiz bir içerikle ele al nmamas na raUmen
çeRitli Mslâm devletleri bünyesinde kâd l k görevi alm R bir çok Rahsa yer verilmiR
olmas n , fakihlerden ziyade kâd lar n öne ç kar lmas olarak deUerlendirmek
çok iddial olmasa gerek.
Çal Rmam zda f k h ile ilgili olarak ç kard U m z maddeleri ikinci olarak
“hukuki terimler” baRl U alt nda füru ve usul alt baRl klar na ay rarak derledik.
Böylece hem f k h terimleri ile ilgili ansiklopedinin kullan m daha pratik hale
gelmiR ve hem de f k h terimleri üzerine saUl kl deUerlendirme yapabilme imkân saUlanm R olmaktad r. 480 maddenin yer ald U bu alanda dikkatimizi çe-

6

Özel, Ahmet, Hanefi F k h Âlimleri, Türkiye Diyanet Vakf Yay nlar , Ankara, 1990.
Biyografi maddelerinde f k h tarihi aç s ndan önem taR yan bir çok Rahsiyete yer verilmemiRtir: Debusî, Bezdevî, Kerhî, Halvanî gibi Rahsiyetler buna örnek gösterilebilir.
8
Örnek olarak bkz. al-Djassâs (II. 486b); al-Sarakhsî, Muhammed b. Ahmed (IX. 35b); alDjuwaynî (II. 605a); Ibn 'Âbidîn (III. 695b) maddesi. Ayr ca biyografilerde dikkati çeken bir
diUer husus Mslam Ansiklopedisinde erken dönem ve mezheplerin teRekkülü dönemindeki
Rah slar ile ilgili maddelerin içerik olarak daha doyurucu ama son dönem mezhep müntesibi
fakihler ile ilgili olanlar n (veya hiç ele al nmayanlar da göz önünde bulundurursak) içerik
olarak daha yetersiz olduUunu söyleyebiliriz. Bunun klasik oryantalist anlay Rta erken dönem
geliRmelerin önemi ve dönem mensuplar n n özgünlüUü anlay R n n yan nda sonraki dönem
âlimlerinin öncekileri tekrardan ve taklitten öteye geçememiR olduklar na duyulan inanç ile
iliRkili olup olmad U , üzerine çal R lmaya deUer bir husus olarak gözükmektedir. Çünkü yak n
dönem Mslam çal Rmalar nda klasik anlay R n deUiRmeye baRlamas yla birlikte Ebu’s-Suud ve
Mbn Âbidîn gibi orta ve yak n dönem âlimleri üzerine çal Rmalar n yoUunlaRt U n görüyoruz.
9
Öyle görünüyor ki, Oryantalist çal Rmalar belli dönem, bölge ve devletler üzerine yoUunlaR yor ve o alanda ayr nt l bir analize imkân verecek mikro çal Rmalar ile destekleniyordu.
7
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ken ilk husus en uzun maddeler listesinde yer alan birçok maddenin füru f k h
alan na ve bu alan alt nda yer alan iktisadi alanlar ile ilgili olmas d r.10
Kavramlar ile ilgili olarak farkl bölge ve dönemlerdeki uygulama ve anlamlar üzerinde durulmas ,11 kavramlar n Mslâm öncesi dönemdeki karR l klar
ile baUlant kurulmas , kurulmaya çal R lmas ,12 baz kavramlar ile ilgili mezhep
görüRlerine yer verilmiR olmas 13 ve kavramlar n farkl disiplinler içerisinde kullan ld U anlamlara deUinilmesi14 maddelerin yaz m nda öne ç kan hususlard r.
Ama baz kavramlar n içerik olarak çok yetersiz bir Rekilde ele al nm R olmas ,15
özellikle Mslâm öncesi dönem ile iliRkilendirilen kavramlar n ele al n R nda görülen dar bak R aç s 16 ve baz kavramlara hiç yer verilmemesi maddelerin yaz m nda görülen eksiklikler olarak öne ç kmaktad r.
Oimdi, önce The Encyclopaedia of Islâm’dan derlediUimiz f k h maddelerine ve ard ndan derlenen maddeler uyar nca oluRturulan tablo ve Rekillerle
bunlar n yorumlar na geçebiliriz.

10

Örnek olarak bkz. Kharâdj (IV. 1030b); Wakf (XI. 59b); Bayt al-Mâl (I. 1141b); Dj zya (II.
559a) maddeleri.
11
Örnek olarak bkz. Ada (I. 170a); Darîba (II. 142b); Hawâla (III. 283a); Hisba (III. 485b);
Wakf (XI. 59b); Hidjâb (III. 359a); Kharâdj (IV. 1030b) maddeleri.
12
Örnek olarak bkz. Hadjdj (III. 31b); Ahkâm (I. 256b); Hakam (III. 72a); Mut'a (VII. 757a)
maddeleri.
13
Örnek olarak bkz. Hadjr (III. 50a); Hiba (III. 350a); Ist shâb (IV. 269b) maddeleri.
14
Örnek olarak bkz. Hakika (III. 75a); Hakk (III. 82b); Himâya (III. 394a); Hudjdja (III.
543b) maddeleri.
15
Örnek olarak, Faraid (17 sat r), Fard (12 sat r), Ariya (10 sat r), ‘Azîma (10 sat r), Djarîma
(4 sat r), maddelerine bak labilir.
16
Bkz. 14. Dip not.
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KonularAna Göre Maddelerin DaFAlAmlarA ve DaFAlAm SayAlarA Tablosu
Erken Dönem (26)
Hanefi (48)
Hanbeli (27)
Maliki (57)
Oafii (66)
Zahiri (4)
Hukukçular
Oii (26)
(353)
Mbadi (13)
Osmanl (43)
Modern Dönem (14)
Aile Biyografisi (29)
Mbadat (103)
Borçlar Hukuku (90)
Ceza Hukuku (28)
Füru F k h
Miras Hukuku (15)
(315)
Muamelat
Aile Hukuku (35)
(209)
Devletler Hukuku (16)
Hukuki TerimToprak ve Vergi Hukuku (26)
ler (480)
Usul (90)
F k h Usulü (56)
Muhakeme Usulü (34)
F k h Edebiyat (12)
F k h Tarihi (11)
Genel (51)
Toplam (833)

Tabloda görüleceUi üzere yaz lan maddelerin çoUunluUu (yaklaR k beRte
üçü) hukuki terimlere aittir. Ancak biyografi maddeleri de az msanmayacak
orandad r. Bu terimler aras nda füru f kha maddeler önemli bir yekûn tutuyor
ve bu yekûnun önemli bir k sm n muamelat konusuyla ilgili terimler oluRturuyor. Muamelat konusunda yaz lan maddelerin ise yaklaR k yüzde 45’i borçlar
hukukuna ait kavramlar.
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ERKEN DÖNEM
HUKUKÇULAR
(26)
Fakîh (II.
756a); Ulamâ
(X. 801b)
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HANEF HUKUKÇULAR
(48)
Hanaf yya
(III. 162b)
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MADDE ADI
Abû Thawr (I. 155a); Abû Ubeyd al-Kâsim b. Sallâm (I.
157b); Ahmad b. Abî Du’âd (I. 271b); al-Ash’arî, Abû Burda
(I. 693b); ‘Atâ b. Abî Rabâh (I. 730a); al-Awzâ’î (I. 772b);
Fukaha al-Madina al-Sab'a (Supp. 310b); Ibn Abî Laylâ (III.
687a); Ibn Abî'l-Zinâd (Supp. 380a); Ibn Lahî'a (III. 853b);
Ibn al-Mukaffa (III: 883a); Ibn Shubruma (III. 938a); Ibn
Sîrîn (III. 947b); Iyâs b. Mu'âwiya (IV. 291a); Khâridja b.
Zayd (IV. 1074b); al-Khayyât (IV. 1162a); al-Layth b. Sa'd
(V. 711b); Maymûn b. Mihrân (VI: 916b); al-Nakha'î (VII.
921b); Salama b. Dînâr (VIII. 918a); Shurayh b. al-Hârith
(IX. 508b); Sufyân al-Thawrî (IX. 770b); Sufyân b. 'Uyayna
(IX. 772a); al-Tabarî (X. 11a); Urwa b. al-Zubayr (X. 910b);
al-Wâkidî (XI. 101b).
Abd al-Kâdir al-Kurashi (I. 70b); Abû Abd Allâh alBasrî (Supp. 12b); Abû'l-Anbâs al-Saymarî (Supp. 16a); Abû
Hanîfa (I. 123a); Abû'l-Husayn al-Basrî (Supp. 25a); Abû'lLayth al-Samarkandî (I. 137a); Abû Yûsuf (I. 164a); al-‘Amîdî
(I. 434b); Bakhît al-Muti‘ al-Hanafî (Supp. 121b); al-Bihârî (I.
1210a); Çiragh-i Dihli (II. 47b); al-Damaghânî, Abû Abd
Allâh (Supp. 191b); al-Damaghânî, Abû Hasân (Supp. 194b);
al-Dawlatâbâdî (II. 180b); al-Djassâs (II. 486b); Fadl-i Imâm
(II. 736a); al-Halabî, Ibrâhîm (III. 90a); Hamza al- Harrânî
(III. 155b); al-Hasan b. Muhammad al-Hanafiyya (Supp.
357b); Ibn 'Akîl, Ebu'l-Vefâ (III. 699a); Ibn Buhlûl (III. 739a);
Ibn Dukmâk (III. 756b); Ibn Kutlûbughâ (III. 848b); Ibn
Nudjaym (III. 901a); Ibn al-Sa‘atî (III. 921a); Ibn al-Shihna
(III. 938a); Ibn Tûlûn (III. 957b); al-'Imrânî (III. 1176a);
Kâdî Khân (IV. 377a); al-Kâsânî (IV. 690a); al-Kudurî, Abû'lHusayn (V. 345a); al-Marghînânî (VI. 557b); Mughultây b.
Kilîdj (VII. 350a); al-Muhibbî (VII. 468b); al-Mutarrizî, Burhân al-Dîn (VII. 773b); al-Nasafî (VII. 968b); al Sadjâwandî
(VIII. 740a); al-Sarakhsî, Muhammed b. Ahmed (IX. 35b);
al- ayrafî, Muhammad b. Badr (IX. 114a); al-Shaybânî (IX.
392b); al-Shiblî, Ebu Hafs (IX. 433a); al-Simnânî (IX. 614b);
al-Tahânawî, Muhammed A'lâ (X. 98a); al-Tahâwî, Ahmed b.
Muhammed (X. 101a); al-Ûshî, ‘Alî b. Osman (X. 916a);
Yahya b. Âdam (XI. 243b); Yahya b. Akthâm (XI. 246a);
Yahya b. Yahya al-Laythî (XI. 248a).
Ahmad b. Hanbal (I. 272a); al-Bâhuti, Shaykh Mansûr
(I. 949a); Barbahârî, al-Hasan (I. 1039a); Ghulâm al-Khallâl
(II. 1093a); Ibn 'Akîl, Ebu'l-Vefâ (III. 699a); Ibn al-Bannâ'
(III. 730b); Ibn Batta (III. 734b); Ibn al-Djawzî (III. 751a);
Ibn al-Farrâ' (III. 765b); Ibn Hâmid (III. 784b); Ibn Hishâm
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HANBEL
HUKUKÇULAR
(27)
Hanâbila
(III. 158a)
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MAL K HUKUKÇULAR
(57)
Mâlikiyya
(VI. 278a)

(III. 801a); Ibn al-'Imâd (III. 807b); Ibn Kayyim al-Djawziyya
(III. 821b); Ibn Kudâma al-Makdisî (III. 842b); Ibn Muflih
(III. 882b); Ibn Radjab (III. 901b); Ibn Taymiyya (III. 951);
Ibrâhîm b. Ishak (III. 994b); al-Kalwadhânî (IV. 513b); alKhallâl (IV. 989b); al-Khirakî, 'Umar (V. 9b); al-Marwazî,
Abû Bakr (VI. 627a); Mudjîr al-Dîn al-'Ulaymî (VII. 294b);
al-Sarradj, Abû Muhammad (IX. 65a); al-Tûfî, Necmeddin
(X. 588a); al-Ukbarî (X. 790b); Uthmân b. Marzûk (X. 951b).
Abd al-Rahmân al-Fâsî (I. 85b); Abû Abd Allâh
Muhammad (Supp. 125b); Abû al-Arab (I.106a); Abû Imrân
al-Fâsî (Supp. 26b); Abû Ishâk al-Ilbîrî (I. 130b); Al-Akhdari
(I. 321a); Asad b. Al-Furât (I. 685a); al-Azdî (Supp. 104a); alBâdjî (I. 864b); al-Bâkillânî (I. 958b); al-Bannânî (I. 1019a);
Bardalla, al- Burzulî (I. 1341a); al-Dabbâgh (Supp. 172b); alDânî (II. 109b); al-Fadl b. al-Hubâb (Supp. 284a); al- Fâsî
(II. 828b); Ibn 'Abd al-Barr (III. 674a); Ibn Abî Zamanayn
(III. 94b); Ibn Abî Zayd al-Kayrawanî (III. 695a); Ibn ‘Amr alRibâtî (Supp. 381b); Ibn 'Arafa (III. 712a); Ibn 'Âsim (III.
720b); Ibn Askâr (Supp. 381b); Ibn Farhûn (III. 763b); Ibn alHâdjdj (III. 779b); Ibn al-Hâdjib (III. 781a); Ibn al-Kâsim
(III. 817a);
Ibn Khaldûn, Walî al-Dîn (III: 825a); Ibn Nadjî (Supp.
394a); Ibn Rushayd (III. 909a); Ibn Rushd (III. 909b); Ibn
Rushd, Abû'l-Walîd (Supp. 397b); Ibn Sûda (Sawda) (III.
948a); Illaysh (Supp. 411a); 'Îsâ b. Dînâr (IV. 87a); ‘Iyâd b.
Musa b. 'Iyad (IV. 289b); al-Kâbisî (IV. 341a); al-Kalâ'î (IV.
468a); al-Kalasâdî (IV. 476b); al-Kardûdî (IV. 639a); Khalîl b.
Ihsâk (IV. 964a); al-Khushanî (V. 71a); al-Kurtubî, Abû Abdullah (V. 512a); al-Kurtubî, Yahya b. 'Umar (V. 513b); alMa'ârifî Abû'l-Hasan Sa'd al-Dîn (V. 895b); Mâlik b. Anas
(VI. 262b); al-Mâmî, Al-Shaykh Muhammad (VI. 313a);
Muhammad b. Sahnun (VII. 409a); Sahnûn, Ebu Said (VIII.
843a); Sâlim b. Muhammad (VIII. 991b); al-Sanhûrî, Abd alHasan (IX. 19a); al-Shâtibî, Ebu -shak (IX. 364a); Shihâb alDîn al-Karâfî (IX. 435b); al-Tilimsânî (X. 499b); al-Tulaytulî,
Ebu'l-Hasan (X. 607b); al-Turtûshî (X. 739a); al-'Utbî, Abû
'Abdullah (X. 945b).
al-Abbâdî (I. 5b); Abd al-Djabbâr b. Ahmad (I. 59b);
Ebu Nu’aym el-Isfahânî (I. 142b); Abû Shudjâ (I. 150b); Abû
Zur'a (Supp. 39a); Awlâd al-Shaykh (I. 765b); ‘Ayn al-Kudât
al-Hamadhânî (Supp. 104b); Bâdjûrî Ibrâhîm (I. 867b); alBaghawî (I. 893a); al-Baydâwî (I. 1129a); al-Bayhakî, Abû
Bakr (I. 1130a); al-Bulkînî (I. 1308b); al-Bustî (I. 1348b); alDahlân (II. 91a); al-Djanadî (II. 441a); al-Djîzî (II. 559a); alDjuwaynî (II. 605a); al-Ghazâlî (II. 1038b); Ibn Abî 'A+rûn
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QAF HUKUKÇULAR
(66)
Shafi’iyya
(IX. 185a)

(III. 681b); Ibn Abî'l-Dam (III. 683b); Ibn 'Akîl (III. 698b);
Ibn Dakîk al-’Id (Supp. 383b); Ibn Habîb (III. 775a); Ibn
Hadjar al-Haytamî (III. 778b); Ibn Kâsim al-Ghazzî (III.
817a); Ibn al-Salâh (III. 927a); Ibn Suraydj (III. 949a); Ibn alWardî, Sirac al-Dîn (III. 966a); Ibn al-Wardî, Zayn al-Dîn
(III. 966b); al-Îdjî (III. 1022b); al-Isfarâyînî (IV. 107b); Kâdî
Muhammad (IV. 377a); al-Kalkashandî (IV. 509a); al-Kâtibî
(IV. 762a); al-Kazwînî, Abû Hatim (IV. 863a); al-Kazwînî;
Nacm al-Dîn (IV. 864b); al-Kiyâ al-Harrâsî (V. 234b); alKushayrî (V. 526a); al-Mahallî (V. 1223a); al-Makhzûmî (VI.
140b); Makkî, Abû Muhammad (VI. 188a); al-Malatî (VI.
230a); al-Mâwardî, Abû'l-Hasan (VI. 869a); Muhammad b.
'Alî (VII. 397a); al-Mutawallî (VII. 781a); al-Muzanî (VII.
822a); al-Nabarâwî (VII. 831a); al-Nawawî, Muhy al-Dîn
(VII. 1041a); al-Râf 'î, Abd al-Karim (VIII. 389a); al-Ramlî
(VIII. 424b); al-R fâ'î, Ahmad (VIII. 524b); al-Sam'ânî (VIII.
1024b); al-Samhûdî (VIII. 1043a); al-Shâfi'î (IX. 181a); alShâfi'iyya (IX. 185a); al- al-Shîrâzî, al-Shaykh, al-Fîrûzâbâdî
(IX. 481a); al-Sulamî, Izzidîn (IX. 812b); al-Tabarî, Al-Kâdî
al-Imâm (X. 15b); al-Tabarî, Ahmad (X. 16a); al-Taftâzânî,
Sadüddin (X. 88b).

ZAH R HUKUKÇULAR
Zâhiriyya
(XI.394a)

Dâwûd b. ‘Alî b. Khalaf (II. 182b); al- Humaydî (III.
573b); Ibn Dâwûd (III. 744b); Ibn Hazm (III. 790b).

Q

HUKUKÇULAR
(26)
Shi’a
(IX. 420a)

BAD HU-

Abd Allâh b. Abî Bakr al- Miyanadjî (Supp. 2b); al’Ayyâshî (I. 794b); al-Ansârî (Supp. 75a); al-Bihbihânî (Supp.
134b); al-Burudjirdî (Supp. 157b); Djâfar b. Abî Yahya (Supp.
236a); al-Hâdi Ila'l-Hakk (Supp. 334b); al-Hillî (III. 390a);
Ibn Shahrâshûb (III. 935a); Kâshânî, Âyatullâh (IV. 695b); alKâz mî, Abd al-Nabî (IV. 856b); Khânsârî, Sayyid
Muhammad (IV. 1028b); Khurâsânî, Akhund (V. 61a);
Madjlisî, Mualla Muhammad Bâkir (V. 1086b); Madjlisî-yiAwwal, Muhammad Takî (V. 1088b); Al-Mâmakânî, Abd
Allâh (VI. 312b); Mîrzâ Rafî'â, Tabatabâ'î (VII. 132a); alMufîd (VII. 312a); Muhammad b. Makkî (VII. 407a); Muhsin-i Fayd-i Kâshânî (VII. 475b); al-Nu'mân, b. Abî Abdullah
(VIII. 117a); Nûr Allâh, al-Mar'ashî (VIII. 123b); al-Shahîd
al-Thânî (IX. 209a); Sharaf al-Dîn, al-'Âmilî (IX. 314b);
Tihrânî, Hacci Mirza (X. 497b); al- Tûsî, Muhammed b. Hasan (X. 744b);
Abd al-Azîz b. al- Hadjdj Ibrâhîm (I. 57a); Abû Ghânim
al-Khurâsânî (I. 120b); Abû Zakariyyâ al-Djanâwunî (I.
166b); al-Barrâdî, Abû'l-Fadl (I. 1053a); al-Dardjînî (II.
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KUKÇULAR
(13)
Ibâdiyya
(Supp. 379a)

OSMANLI
DÖNEM
HUKUKÇULAR
(43)
Mehemmed II
(VI. 978a)

MODERN
DÖNEM HUKUKÇULAR
(14)

HUKUKÇU
A LELER
B YOGRAF S
(29)

140b); Djâbir b. Zayd (II. 359b); Ibn Dja'far (III. 748b); Ibn
al-Nazar (III. 899b); al-Karakî, Nur al-Dîn (IV. 610a); Kâshif
al-Ghitâ' (IV. 703b); Banû Kharû+ (IV. 1084b); Al-Mazâtî,
Abû'l-Rabî' (VI. 948a); al-Shammâkhî al-Îfranî (IX. 289b);
Abû'l-Su’ûd (I. 152b); Ahmad Djewdet Pasha (I. 284b);
Badr al-Dîn b. Kâdî Samâwnâ (I. 869a); Bahâ’î Mehmed
Efendi (I. 915a); Bahdjat Mustafâ Efendi (I. 921a); al-Birgewî
(I. 1235a); Çelebi-zâde (II. 19b); Çiwi-zâde (II. 56b); Djamâl
al-Dîn Efendi (II. 420a); al-Djamâlî (II. 420a); Durrîzâde Abd
Allâh (II. 630a); Es'ad Efendi, Ahmed (II. 712b); Es'ad Efendi, Mehmed (II. 713a); Es'ad Efendi, Mehmed (II. 713b);
Es'ad Efendi, Mehmed (II. 713b); Es'ad Efendi, Mehmed
Seyyid (II. 714a); Fenârî-zâde (II. 879a); Gûrânî, Sharaf (II.
1140b); Hasan Fehmi Efendi (III. 250a); Ibn 'Âbidîn (III.
695b); Karâ- eleb -Zâde (IV. 573a); Kastallanî (Kestellî),
Muslihiddin (IV. 737a); Kemâl Pasha-zâde (IV. 879b); alKhafâdjî (IV. 912a); Khalîl Efendi-zâde (IV. 966a); Khidr Beg
(V. 4b); Kh dja Efendi, Sadüddin b. Hasan (V. 27a);
Khosrew, Mollâ (V. 32b); K nal -zâde, Hasan Çelebi (V.
116a); Kutb al-Dîn al-Iznîkî (V. 547a); Kutb al-Dîn –zâde (V.
548b); Lâlezâri (V. 644a); Mehmed Sâlih Efendi (VI. 1004a);
Mu'ayyad-zâde (VII. 272a); al-Murâdî (VII. 602a); Mustafâ
Khayrî Efendi (VII. 716b); al-Nahrawâlî (VII. 911b); Pîrî-zâde
(VIII. 309b); Shen'dânî-zâde Süleyman Efendi (IX. 414a);
Sun'allâh b. Dja'far al-'Imâdî (IX. 873b); Tursun Fakîh (X.
738a); 'Ushshakî-zâde (X. 919b); Wankulî, Mehmed (XI.
138a);
Abd Allâh Sultanpuri (Supp. 3a); Ahmad Khân (I. 287b);
Amin al-Husayni (Supp. 67a); Amîr ‘Alî (I. 442b); ‘Ârif Hikmet Bey (I. 630a); al-Dihlawî Shâh Walî Allâh (II. 254b);
Djalâl al-Dîn ‘Ârif (II. 391b); Djamâl al- Dîn Afghânî (II.
416b); Dzabic ‘Alî Fehmi (II. 681b); Ibn Kiran (Supp. 390b);
Ikbâl, Muhammad (III, 1057a); al-Mâz nî, Ibrâhim 'abd AlKâdir (VI. 955a); Muhammad Abduh (VII. 418a); Rashid
Rida (VIII, 446a); al-Sanhûrî, Abdürrezzak (IX. 18b); alShawkânî, Muhammed b. '‘Alî (IX. 378a);
al-Azdî (Supp. 113a); al-Damaghânî (Supp. 191b);
Durrîzâde (II. 629a); Fadl, Bâ (II. 729a); Farangi Mahal
(Supp. 292a); Ibn Dihâm (Supp. 384a); Ibn 'abd al-Hakam
(III: 674a); Ibn Ab 'l-Shawârib (III: 691a); Ibn 'Asâkir (III:
713b); Ibn 'Ashûr (III: 720a); Ibn Dhakwân (III: 746b); Ibn
Djamâ'a (III: 748b); Ibn Fahd (III: 759b); Ibn Kâdî Shuhba
(III: 814b); Ibn Kuzmân (III: 849a); Ibn Mâkûlâ (II: 860a);
Ibn Sasrâ (III: 930b); Ibn Sûda (Sawda) (III: 948a); Ibn Zuhr
(III: 976b); Kâdî Muhammad (IV: 377a); Karâ-Çeleb -zâde
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(IV: 573a); Makhlad, Banû (VI: 132a); Makhrama, Banû (VI.
132a); al-Muh bbî (VII: 468b); al-Murâdî (VII: 602a);
Rawâha, Banû (VIII. 459a); Sharazûrî (IX. 219b); al-Su'lûkî
(IX. 868a).
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(315)
Furu' (bkz.
F kh,
Usul),
F kh (II.
886a),

Adhân (I. 187b); Akîka (I. 337a); Amîn (I. 436b);
‘Asr (I. 719a); Dhabîha (II. 213a, Supp. 221b); Djanâba
(II. 440b); Djanâza (II. 441b); Djum'a (II. 592b); Fadjr
(bkz. Salat); Fasts (bkz. Sawm); Ghusl (II. 1104a);
Hadath (III. 19b); Hadjdj (III. 31b); Hady (III. 53b);
Hayd (III. 315b); Hidjâb (III. 359a); Hilâl (III. 379a);
Hisba (III. 485b); Hypocrisy, Hypocrites (bkz. Munafik,
Riya); Ibadat Khâna (Supp. 378a); 'Îd (III. 1007a); Îd alAdhâ (III. 1007b); Îd al-F tr (III. 1007b); Idhn (izin) (III.
Â 1016a); Ihrâm (III. 1052b); Ikâma (III. 1057a);
D Immolation (bkz. Dhabîha); Inhi+ar (Supp. 421a);
Â Intention (bkz. Niyya); Istibrâ' (IV. 252b); Isti'nâf (IV.
264a); Istinshâk (IV. 264b); I'tikâf (IV. 280a); Kaffâra
(IV. 406b); Khafd, Khifâd (IV. 913a); Khatî'a (IV.
1106b); Khatîb (IV. 1109b); Khitân (V. 20a); Khutba (V.
0 74a); Kibla (V. 81b); Kunût (V. 395a); Kurbân (V.
3 436b); Ku'ûd (V. 572a); Mawkif (VI. 874a); Mayta (VI.
924b); Mîkât (VII. 26b); Miswak (VII. 187a); Mubâh
(VII. 276a); Mumayyiz (bkz.Bâligh); Musallâ (VII.
658b); Mustahabb (VII. 722b); Mutawwif (VII. 782a);
al-Muzdalifa (VII. 825a); Nadhr (VII. 846a); Nadjis
(VII. 870a); Nâfila (VII. 878a); Namâz (bkz. Salât);
Namâzgâh (VII. 947a); Niyya (VIII. 66a); Rak'a (VIII.
406b); Ramadân (VIII. 417b); Râtib, Rawâtib (VIII.
459a); Rukhsa (VIII. 595b); Rukn (VIII. 596b); Ru'yat
al-H lâl (VIII. 649b); adaka (VIII. 708b); Sadjda
(VIII. 740a); al-Safa (VIII. 756a); Safar (VIII. 764b);
Saff (VIII.793b); Salât (VIII. 925a); Salât al-Khawf
(VIII. 934a); Salawât (bkz.Tasliya); arf (IX. 54a);
awm (IX. 94a); Sa'y (IX. 97b); al-Shafak (IX. 179b);
Shakk (IX. 250a); Shukr (IX: 496a); Subh (Bkz. Salât);
Sutra (IX. 902b); Tahadjdjud (X. 97a); Tahâra (X. 99a);
Taklîf (X.138b); Talbiya (X. 160a); Tamattu' (bkz.
Ihrâm; Mut'a); Tarâwîh (X. 221b); Tarwiya (X. 312a);
Tasbîh (bkz. Subha); Tashahhud (X. 340b); Tashrîk (X.
356a); Tasliya (X. 358a); Tawâf (X. 376a); Tawkît (bkz.
Mîkât); Tayammum (X. 399b); Tulband (X. 607b); Turban (bkz. Tulband), Umra (X. 864b); Witr (XI. 213a);
Wudû (XI. 218a); al-Wukûf (XI. 220b); Zakât (XI.
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Muamelat
(VII. 255b)

BORÇLAR
HUKUKU
(90)

Abstinence (bkz. Tabattul); Ada
(I.169b); Adjr (I. 209a); '‘Akâr (Supp.
55a); ‘Akd (I. 318a); ‘Âriyya (I. 633a);
Barîra (I. 1048a); Bay' (I. 1111a); Damân (II. 105a); Darak (Supp. 198a);
Dayn (II. 194a, Supp. 207a); Debt (bkz.
Dayn); Deed (bkz. ‘Akd); Derivation
(bkz. Ishtikak); Dhimma (II. 231a);
Dissolution (bkz. Faskh); Donation (bkz.
Hiba), Emancipation (bkz. Tahrir);
Exchance Value (bkz. Iwad); Faskh (II.
836a); Ghârim (II. 1011b); Gift (bkz.
Hiba); Habous (bkz. Wakf); Hadjr (III.
50a); Hawâla (III. 283a); Hiba (III.
350a); Hubus (bkz. Wakf); Îdjâb (III.
1017a); Îdjâr, Idjâra (III. 1017a); Ikâla
(III. 1056b); Ikhtiyâr (III. 1062b); Ikrâr
(III. 1078a); Infisâkh (bkz. Faskh); Iwad
(IV. 286a); Kabâla (IV. 323a); Kabd
(IV. 325b); Kabûl (bkz. Bay'); Kafâla
(IV. 404b); Khamâsa (bkz. Muzâra'a);
Kharrûba (bkz. Makâyîl); Khiyâr (V.
25a); Kintâr (bkz. Makâyîl); Kirâ' (V.
126b); Kist (bkz. Makâyîl); Lukata (V.
809b); Mad(z)mun (V. 1121b); Mâl (VI.
205a); Mâl al-Bay'a (VI. 205b);
Metayage (bkz. Khamâsa; Muzâra'a);
Milk (VII. 60b); Mu'âwada (VII. 263b);
Mudâraba (VII. 284b); Mufâwada (VII.
310a);
Mughârasa
(VII.
346b);
Mukâtaba (bkz. 'Abd); Mukhâtara (VII.
518b); Munâ+afa (VII. 564a); Musâkât
(VII. 658b); Mushâraka (VII. 671b);
Muwâda'a (VII. 801a); Muzâra'a (VII.
822b); Narkh (VII. 964a); Rahn (VIII.
400a); Ratl (bkz. Makayîl); Riba (VIII.
491a); Sa' (VIII. 654b); Safka ( afka)
(VIII. 818a); Salaf (VIII. 899b); Salam
(VIII. 914b); Sanadjât (IX. 3a); Sawm
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(IX. 93b); al-Shardja (bkz. al-Sahârika);
Sharika (shirka) (IX. 348a); Shirâ' (IX.
470b); Shuf'a (IX. 494b); Sika (IX.
591b); Simsâr (bkz. Dallâl); Suftadja
(IX. 769b); Tâdj r (X. 67a); Tadlîs (X.
77a); Taghrîr (X. 93a); Tahhân (X.
102a); Taksît (X. 143b); Tas'îr (X. 358a);
Tazyîf (X. 409b); T djâra (X. 465b);
Wadi'a (XI. 21b); Wakâla (XI. 57b);
Wakf (XI. 59b); Wakîl (bkz. Wakâla);
Wasiyya (XI. 171b);
Abjuration
(bkz.
Murtadd);
Absolution (bkz. Kaffara); Adultery
(bkz. Zîna ); ‘Âkila (I. 337b); Diya (II.
340b); Djarîma (II. 479b); Djazâ (II.
518a); Djurm (II. 604a); Expiation (bkz.
Kaffara); Expiatory offering (bkz.
Kaffara); Fornication (bkz. Zîna); Ghasb
(II. 1020a); Hadd (III. 20a); Ikâb (III.
1054b); Ilhâd (bkz. Mulhid); Kadhf (IV.
373a); Katl (IV. 766b); Khamr (IV.
994a); Kimâr (V. 108b); Kisâs (V. 177a);
Liwât (V. 776a); Mulhid (VII. 546a);
Murtadd (VII. 635a); Radjm (VIII.
379a); Salb(VIII. 935a); Sarika (IX
62b); Ta'zîr (X. 405); Ukûba (X. 799a);
Zîna (XI. 509a),
Amîr Dâd (I. 443b); BâbMashikhat (I. 837b); Bayyina (I. 1150b);
al-Burhân (I. 1326b); Dalîl (II. 101b);
Da’wâ (II. 170b); Evidence (bkz.
Bayyina); Fatwâ (II. 866a); Ghâ’ib (II.
995b); Hakam (III. 72a); Hilf (III 388b);
Hudjdja (III. 543b); Judge (bkz. Kâdî);
Judgment (bkz. Hukm); Justice (bkz.
'‘Adl); Kadâ' (IV. 364b); Kâdî (IV.
373b); Kâdî 'askar (IV. 375b); Kâdî
'askar (IV. 375b); Kânûn (IV. 556b);
Kânûnnâme (IV. 562a); Kasam (IV.
687b); Lahn Al-'âmma (V. 605b);
Medjlis-i Wâlâ (VI. 972b); Mahkama
(VI. 1a); Mazâlim (VI. 933b); Muftî
(bkz.
Fatwâ);
Muhakkima
(bkz.
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(16)

TOPRAK
VE VERG
HUKUKU
(26)

Khawâridj; Tahkîm); Mun+if (VII.
580b); Tahhân (X. 102a); Shâhid (IX.
207a); Shakk (IX. 250a); Shaykh alIslâm (IX: 399b); Shubha (IX. 492b);
Yasaknâme (bkz. Kanunname).
Bâh (I. 910b); Divorce (bkz. Talak); Dowry (bkz. Mahr); Expenditure
(bkz. Nafaka); Genealogy (bkz. Nasab);
Hadâna (III. 16b); Îla' (bkz. Talâk);
Incest (bkz. Nikâh, Zinâ); Kafâ'a (IV.
404a); Khitba (V. 22b); Khul' (bkz. Talâk); Lakît (V. 639a); Li'ân (V. 730a);
Mahr (VI. 78b); al-Mar'a (VI. 466a);
Marriage (bkz. Mahr, Mar'a, Nikâh,
Urs); Monogamy (bkz. Nikâh, Zawâdj);
Mubâhala (VII. 276a); Muhsan (VII.
474b); Mut'a (VII. 757a); Nakd (VII.
921a); Nikâh (VIII. 26b); Radâ' or R dâ'
(VIII. 361a); Raf' (bkz. Talâk); Rakid
(VIII. 407a); Rapak (VIII. 433a); adâk
(VIII. 708b); Suknâ (IX. 805b); Sukût
(IX. 806a); al-Suraydj yya (IX. 893b);
Talâk (X. 151a); Urs (X. 899b); Walîma
(bkz. Urs); Wilâya (XI. 208a); Yatîm
(XI. 299a);
Ahl al-Hal wa'l-’Akd (I. 263b);
Amân (I. 429a);Bayt al-Mâl (I. 1141b);
Dâr al-Ahd (II. 116a); Dâr al-Harb (II.
126a); Dâr al-Islâm (II. 127b); Dâr alSulh (II. 131a); Guarantee (bkz. Amân,
Damân, Kafala); Harbi (bkz. Amân, Dâr
al-Harb, Musta'min); Khalîfa (IV. 937a);
Khâss
(IV.
1094a);
al-Mu'allafa
Kulûbuhum (VII. 254a); Mudjâhid (VII.
290b); Nafal (bkz. Ghanîma); Sulh (IX.
845a).
‘Arsh (I. 661a); Bennâk (I. 1169b);
Booty (bkz. Fay, Ghanîma); Çift-resmi
(II. 32a); Darîba (II. 142b, Supp. 198b);
Day'a (II. 187b); Demesne (bkz. Day'a);
Djizya (II. 559a); Domain (bkz. Day'a);
Fay' (II. 869a); Farming of taxes (bkz.
Bayt al-Mâl, Darîba, -ltizam, Mukata'a);
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Feudalism (bkz. Ikta); Fief (bkz. Djagir,
-kta, Timar); Ghanîma (II. 1005a); Hikr
(Supp. 368b); Hissa, Hisse (bkz. Timar,
Wakf); Kharâdj (IV. 1030b); Maks (VI.
194b); Mewlewiyyet (VI. 1029b);
Mudejar (VII. 286a); Mukâsama (VII.
506b); Munâhada (bkz. Mukhâradja);
Mustakhridj (VII. 724a); Resm (VIII.
486a); Task (bkz. Kharâdj); Tekâlîf (X.
411b); Ushr (X. 917a).
Abrogation (bkz. Nasikh wa
mansukh); Absolution (bkz. Kaffara);
‘Âda (I. 170a); Ahl al-Nazar (I. 266a);
Ahl al-Ra'y (bkz. Ashâb al-Ra'y ); Amma
(bkz. Khassa); Ashâb al-Ra'y (I. 691b);
‘Azîma (I. 822b); Bâtil (bkz. Fâsid); Bayân (I. 1114a); Darûra(II.163a); Djâ’iz
(II. 389b); Esoterics (bkz. Zâhir); Fard
(II. 790a); Fâsid wa Bâtil (II. 829b);
Halal wa Haram (bkz. Shari'a); Ibâhâ
(III. 660b); Idjmâ (III. 1023a); Idjtihâd
(III.1026a); Ikhtilâf (III. 1061b); Illa
(III. 1127b); Istihsân and Istislâh (bkz.
Istihsân); Istishâb (IV. 269b); Khabar alWâhid (IV. 896a); al-Khâssa wa'l-'Âmma
(IV. 1098a); Khata' (IV. 1100b); Kiyâs
(V. 238b); Al-Maani wa 'l-Bayân (V.
898a); Makrûh (VI. 194b); Mandûb (VI.
408a); Mansûkh (bkz. Nasikh); Mashhûr
(VI. 717a); Maslaha (VI. 738b); Mubâh
(VII. 276a); Mudjtah d (VII. 295b);
Mukallid (VII. 497b); Mushtarak (VII.
680b); Mutlak (VII. 799b); al-Nâsikh
wa'l-Mansûkh (bkz. Naskh); Naskh (VII.
1009b); Nass (VII. 1029a); Ra’y (bkz.
Supp.); Sadd al-Dharâ'î' (VIII. 718a);
Sahîh (VIII. 835b); Shart (IX. 358b);
Sunna (IX. 878a); Tadjdîd (X. 61a);
Tahsîn wa-Takbîh (X. 113b); Taklîd (X.
137a); Talfîk (X. 161a); Tashrî' (X.
353a); Tawatur (X.381a); Umûm waKhusûs (X. 866b); Urf (X. 887a);
Usûliyya (X. 935a); Wâdjib (bkz. Fard);
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Zâhir (XI. 301);

FIKIH
EDEB YATI
(12)
FIKIH
TAR H
(11)

GENEL
(51)

al-Fatâwâ al-’Âlamgîriyya (II. 837a); Hâshiya (III.
268b); Manâk b (VI. 349a); Medjelle (VI. 971a); Muhtasar
(VII. 536a); Nâzila (VII.1052a); Sharh (IX. 317a); Sunan
(IX. 874a); Tabakât (X. 7b); Ta'lîk (X. 165a); Talkhîs (bkz.
Mukhtasar).
Dja'fariyya (bkz. Fikh), Ghalib (bkz. Wahhâbiyya),
Hanâbila (III. 158a), Hanafiyya (III. 162b), Hidjra (Supp.
368a), Ibâdiyya (Supp. 379a), Mâlikiyya (VI. 278a);
Shafi’iyya (IX. 185a); Shi’a (IX. 420a); Wahhâbiyya (XI.
39b), Zâhiriyya (XI. 394a).
Adab (I. 175b); ‘Adl (I. 209a); ‘Ahd (I. 255a), Ahkâm
(I. 256b); Ahl al-Kitâb (I. 264a); Âkil (bkz. Bâligh ); '‘Amal
(I. 427a); ‘Amr (I. 449b); Arkan (bkz. Rukn); Âyatullâh
(Supp. 103b); Bâligh (I. 993a); Barâ’a (I. 1026a); Bid'a (I.
1199a); Bulugh (bkz. Bâligh); Hakika (III. 75a); Hakk (III.
82b); Hawâla (III. 283a); Himâya (III. 394a); Hiyal (III.
510b, Supp. 371b); Hukûk (III. 551b); Hurriyya (III. 589a);
Ihyâ' (III. 1053b); Ikrâh (Supp. 410b); Islâh (IV. 140b); Kâf r
(IV. 407b); Kalb (IV. 489b); Kasb (IV. 690b); Kharrûba (IV.
1084a); Khinzîr (V. 7b); Khiyâr (II. 1075b); Kintâr (V. 125b);
Kîrât (V. 131a); Kist (V. 207a); al-Kûfa (V. 345b); Libas (V.
732a); Mâ' (V. 859b); Madjl s al-Shûra (V. 1082b); Mant k
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(VI. 442a); al-Mar'a (VI. 466a); Mardja'-i Taklîd (VI. 548b);
Mashrûbât (VI. 720b); Mawât (VI. 869b); Mawazin (VI.
107a); Mawlâ (VI. 874a); Pâra (VIII. 266b); Rashwa or
Rushwa (VIII. 451a); Riyâl (VIII. 563b); Shakhs (IX. 247a);
Sharî'a (IX. 321a); Sûra (IX. 889a); Wasf (XI. 153a).

Hukukçu Biyografi Maddelerinin Yüzy llara Göre Da
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Yüzy llar

Biyografi maddelerinin yüzy llara göre daU l mda biyografiler ile f k h tarihi aras nda bir paralelliUin olduUu söylenebilir. 6/12 ve 7/13. yüzy llara ait hukukçu biyografi maddelerinin say s fazla olmakla beraber grafikte de görüleceUi üzere ele al nan biyografi maddelerinde yüzy llar aç s ndan genel olarak dengeli bir daU l m var.
Hukukçu Biiyografi Maddelerinin Mezheplere Göre Da l m
Madde Adeti
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Modern Dönem
Aile Biyografisi

Mezhep ve Gurupland rmalar

Osmanl dönemi âlimlerinin çoUunluUunun Hanefi mezhebine tabi olduUu göz önünde bulundurulduUunda Hanefi âlimlerine ayr lan biyografi madde-
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lerinin üstünlüUü göze çarp yor. Sonra s ras yla Oafii, Maliki ve Hanbelî âlimlerine ait biyografiler çoUunlukta. Ancak mezheplere göre âlimlerin biyografilerini ele alan eserler düRünüldüUünde genel olarak biyografi maddelerine ayr lan
say n n düRük olduUu söylenebilir.
Hukuki Terimlerin Konular na Göre Da
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Maddelerin Konusu

Konular na göre hukuki terimlerle ilgili maddelerin daU l m n gösteren
bu grafikten anlaR lacaU üzere muamelatla, yani hukuki pratikle ilgili maddelerin oran dikkat çekici say da. Mbâdât ile ilgili maddeler de az msanmayacak
oranda. F k h tarihi ve f k h edebiyat na dair maddelere ise az yer verildiUi görülüyor.

Madde
AdA
Mahkama

Wakf
Kharadj
Libas
Darîba

En Uzun Maddeler Tablosu
Sayfa
sayAsA Madde yazarA
43
J. Schacht, A. Layish- D.S. Lev, Ed.,
R. Peters, Doris Behrens- Abouseif, D. S.
Powers, A. Carmona, A.Layish, Ann K.S.
Lambton, Randi Deguilhem, R.D.
McChesney, G.C. Kozlowski, M.B. Hooker,
41
J.O. Hunwick
Cl. Cahen, A.K.S. Lambton, Cengiz Orhonlu, Abdus Subhan
26
21
Y.K. Stillman, N.A. Stillmann, T. Majda
Cl. Cahen - J.F.P. Hopkins - Halil Mnalcik 16
Helen Rivlin - Ann K.S. Lambton - P. Saran

Madde SayfasA
VI. 1a

XI. 59b
IV. 1030b
V. 732a
II. 142b,
Supp. 199b
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- J. Burton-Page
Zakât

14
9

A. Zysow
C.E. Bosworth, R.E. Darley-Doran, G.S.P.
Freeman-Greenville

Sikka
Mudjdahi
d

IX. 591b

9

J. Calmard

VII. 295b

Nikah

9

J. Schacht, Jean Boyd

VIII. 26b

Salat

9

VIII. 925a

Hisba
Djizya
Bayt alMâl

8
8

G. Monnot
Cl. Cahen - M. Talbi, R. Mantran, A.K.S.
Lambton, A.S. Bazmee Ansârî
Cl. Cahen - Halil Mnalc k - P. Hardy
B. Lewis - Cl. Cahen - R. Le Tourneau N.J. Coulson

8

XI. 407a

III. 485b
II. 559a
I. 1141b

En uzun maddeleri gösteren bu tabloda ekonomi ve iktisatla alakal maddelerin aU rl kta olmas , genellikle uzun maddelerin birden fazla yazar taraf ndan farkl aç lardan ele al nm R olmas dikkati çeken özelliklerden.

En Fazla Madde Yazan Yazarlar ve YazdAklarA Maddelerin DaFAlAmA
Madde
SayAsA YazdAFA Madde AdlarA
Yazar AdA
Hukukçular: al-Abbâdî; Abû Hanîfa; Abû'l-Layth alSamarkandî; Abû Shudjâ; Abû'l-Su’ûd; Abû Thawr; Abû
Yûsuf; Al-Akhdarî; al-Ash’arî, Abû Burda; ‘Atâ b. Abî
Rabâh; al-Dahlân; al-Awzâ’î; al-Bannânî; Dâwûd b. Ali
b. Khalaf; al-Djuwaynî; al-Halabî, Ibrâhîm; Ibn Abî
Laylâ; Ibn 'Akîl, Abdullah; Ibn 'Âs m, Ebubekr; Ibn
Hadjar al-Haytamî; Ibn Kâdî Shuhba; Ibn al-Kâs m, Ebu
J. Schacht
55
Abdullah; Ibn Kâs m al-Ghazzî; Ibn Nudjaym, Zayn alDîn; Ibn Suraygj; Mâlik b. Anas; al-Shiblî, Ebu Hafs;
Terimler: Adjr; ‘Ahd; Ahkâm; Amân; Ashâb al-Ra'y;
Bay'; F kh; Hadd; Hadjr; Hanaf yya; Hilâl; Hiyal; Ibâhâ;
Îdjâb; Idjtihâd; Ikhtilâf; Katl; Khata'; Kisâs; Li'ân;
Lukata; Mahkama; Mayta; Mirâth; Rahn; Riba; Talâk;
Umm al-Walad;
Hukukçular: al-Nasafî; Terimler: Hadjdj; Ihrâm;
Khamr; Khatî'a; Khitân; Khutba; Kibla; Kunût; Kurbân;
A.J.
28
Mawkif; Mîkât; Miswak; Musallâ; Mutlak; Nadjis;
Wensinck
Nâfila; Nass; Niyya; Râtib, Rawâtib; Sûra; Sutra;
Tahadjdjud; Tarâwîh; Tashahhud; Tayammum; Witr,
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Y. Linant de
Bellefonds

21

Th.W.
Juynboll

17

H. Laoust

15

Ch. Pellat

20

F.
Rosenthal

13

Cl. Cahen

11

W.
Heffening

11

W.
Madelung

11

Hukukçular: Kâdî Khân, Fahrüddin; al-Kâsânî, Terimler: Darûra; Fâsid wa Bâtil; Hadâna; Hiba; Idhn; Ihyâ';
Ikâla; Ikrâr; Istibrâ'; Isti'nâf; Istishâb; 'Iwad; Kabd(z);
Kadhf; Kafâ'a; Kafâla; Kânûn; Kasam; Khâl;
Hukukçular: Bâdjûrî Ibrâhîm; Kâdî Khân, Fahrüddin;
al-Râmahurmuzî, Ebu Muhammed; Terimler: Adhân;
Akdariyya; Akîka; Djanâba; Farâ’id; Fard; Ikâma;
Khabar al-Wâh d; Ku'ûd; Mashhûr; Sahîh; Sunan;
Sunna; Tadlîs; Tawatur;
Hukukçular: Ahmad b. Hanbal; al-Bahûtî, Shaykh Mansûr; Barbahârî, al-Hasan; Ghulâm al-Khallâl; Ibn 'Abd
al-Wahhâb; Ibn Batta, Ubeydullah; Ibn Buhlûl, Ahmad
b. Ishâk; Ibn al-Djawzî, AbdurRahmân; Ibn al-Farrâ',
Muhammad; Ibn Hâmid, Ebu Abdullah; Ibn Kayy m alDjawziyya; Ibn Taymiyya; al-Khallâl, Ahmad b.
Muhammad; al-Khirakî, 'Umar; Terimler: Hanâbila;
Hukukçular: Abû al-Arab; Ahmad b. Abî Du’âd; al’Ayyâshî; Abû'l-Anbâs al-Saymarî; Abû Imrân al-Fâsî;
al-Azdî; al-Fadl b. al-Hubâb; Fukaha al-Madina alSab'a; Ibn Dihâm; Ibn 'Abd al-Barr; Ibn Abî Laylâ; Ibn
Dhakwân; Iyâs b. Mu'âw ya b. Kurra; al-Kalâ'î, Abû'lRabi' Suleyman; al-Khushanî, Abû Abdullah; alMahahallî, Ebû '‘Alî Djalâl al-Dîn; Al-Mâzarî, Abû 'Abd
Allâh; Mundhir b. Sa'id; Terimler: Lahn al-'âmma;
Manâk b;
Hukukçular: Abd al-Kâdir al-Kurashi; al- Fâsî; Ibn 'abd
al-Hakam; Ibn Ab 'l-Dam, ihabüddin; Ibn Fahd; Ibn al'Imâd, Abdulhayy b. Ahmad; Ibn Kutlûbughâ, Kâsim;
Ibn Lahî'a; Terimler: Hâshiya; Hurriyya; Kimâr; Rashwa
or Rushwa; Ta'lîk;
Hukukçular: al-Makhzûmî, Abû'l-Hasan; Terimler:
Bayt al-Mâl; Darîba; Day'a; Dj zya; Himâya; Hisba; Kabâla; Kânûn; Kasb; Kharâdj
Hukukçular: al-Kâsânî, Alauddin; al-Kazwînî, Abû Hatim; Al-Marghînânî; al-Muzanî, Ebu Ibrâhîm; al-Nasafî;
al-Nawawî, Muhy al-Dîn; Terimler: Hanafiyya; Murtadd;
Mut'a; Sar ka; Tidjâra;
Hukukçular: Abû'l- Barakât; Abû'l-Husayn al-Basrî;
Djâfar b. Abî Yahya; al-Hâdi Ila'l-Hakk; al-Karakî,
Nuriddin; Kâsh f al-Gh tâ'; al-Mufîd; al-Taftâzânî,
Sadüddin; al-Ûshî, ‘Alî b. Osman; al-Isfarâyînî, Ebu
-shak Ibrâhîm; Terimler: Mulhid;
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9

G. Makdisi

9
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Hukukçular: Bahâ’î Mehmed Efendi; Bahdjat Mustafâ
Efendi; Hasan Fehmi Efendi; Ibn al-'Adîm, Kemalettin;
Terimler: Ashâm; Bâb-i Mashikhat; Bayt al-Mâl;
Hadjdj; Hurriyya
Hukukçular: Abd al-Azîz b. al- Hadjdj Ibrâhîm; Abû
Ghânim al-Khurâsânî; Abû Muhammed al-Baraka; Abû
Zakariyyâ al-Djanâwunî; al-Dardjînî; Al-Mazâtî, Abû'lRabî'; Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyerî; Ibn Dja'far, Abû
Djâbir; Ibn al-Nazar, Abû bakr Ahmad;
Hukukçular: al-Damaghânî; al-Damaghânî, Abû Abd
Allâh; al-Damaghânî, Abû Hasan; Ibn 'Akîl, Ebu'l-Vefa;
Ibn al-Bannâ', Ebul ‘Alî; Ibn Kudâma al-Makdisî; Ibn
Mufl h, Oemsüddin, al-Makdisi; Ibn Radjab, Zaynüddin;
al-K yâ al-Harrâsî
Hukukçular: Djamâlî; Mehemmed II; Terimler:
Bennâk; Dâr al-Ahd; Djizya; Hawâla; Resm; Kânûn;
Kânûnnâme

En fazla madde yazan yazarlar göz önünde bulundurularak haz rlanan
tablodan genel olarak madde yazarlar n n biyografi veya terim maddeleri aras ndan birinde yetkin olduklar belli alan, bölge ve zaman dilimi üzerinde yoUunlaRt klar söylenebilir. Özellikle biyografi maddelerinde bu aç k olarak görülebilir. ÖrneUin Laoust taraf ndan yaz lan maddelerin hemen hemen tamam na
yak n Hanbelî âlimler, Lewicki taraf ndan yaz lanlar ise Mbadi âlimlerin biyografilerinden oluRuyor. Ayn Rekilde Pellat’n n aU rl kl olarak Maliki alimlerin
biyografileri, Madelung’un Oii alimlerin biyografileri, Lewis’in Osmanl dönemi
alimlerinin biyografileri, Cahen’in ise ekonomi ile alakal terimler üzerine yoUunlaRt U görülmekte. Tabloda bu genellemenin tek istisnas Schacht olarak
gözükmekte. Schacht gerek biyografi gerekse fikhi terimler alanlar nda muhtelif
konularda geniR bir yelpazede maddeler kaleme alm Rt r.
Türk Yazarlar TarafAndan YazAlan Hukuk Maddeleri
Madde
Yazar AdA
Adeti
Maddeler
Bennâk; Dâr al-Ahd; Djamâlî; Mehemmed II; Djizya;
Halil inalc k
9
Hawâla; Resm; Kânûn; Kânûnnâme
Mehmed Salih Efendi; Esad Efendi, Ahmed; Esad
Münir
5
Efendi, Mehmed; Esad Efendi, Mehmed; Esad Efendi,
Aktepe
Mehmed Seyyid
F. Müge
2
Gökçek
Mewlewiyyet; Mukhallefât
Cengiz Or2
honlu
Kharadj; Khâss
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KatakoUlu
Niyazi
Berkes
Mehmed
ÇavuRoUlu
Faik ReRit
Unat
Cavid
Baysun
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1
1
1
1
1

Narkh
Islâh
Kinali-zâde, Hasan Çelebi
Durrizâde, Abd Allâh
Esad Efendi, Mehmed
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“ZEKAT N SABI VE F TRE M KTARININ GÜNCEL
PARASAL DE=
RLENME
ES ”
DE=ERLER N N BEL RLENM
TARTI
(2--3 EK M 2004,
TARTI MALI LM TOPLANTI (2
MUDANYAMUDANYA-BURSA)
Prof. Dr. Ferhat KOCA1

Kur’an AraRt rmalar Vakf (KURAV) taraf ndan 2-3 Ekim 2004 tarihleri
aras nda Bursa-Mudanya MONTANMA HOTEL’de “Zekat Nisab ve Fitre
Miktar n n Güncel Parasal DeUerlerinin Belirlenmesi” konulu tart Rmal bir ilmî
toplant düzenlendi. Dinleyiciye kapal olarak gerçekleRtirilen bu toplant ya 20
civar nda ilim adam kat larak toplam dört bildiriyi tart Rm Rlard r. Konuyla ilgili
yoUun müzakere ve tart Rmalar n yaRand U bu toplant , KURAV yönetim kurulu baRkan Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz’un aç R konuRmas yla baRlad .
Mslam’ n beR temel emrinden biri olan zekât n çaUdaR Rartlarda daha iyi
anlaR lmas ve yaRanmas na katk da bulunmak amac yla böyle bir toplant y düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Yavuz özetle Runlar söyledi: “Günümüzde
Mslam’ anlamak ve çaUdaR toplumlar n anlayacaU Rekilde anlatmak, özellikle
tebliU ve ayd nlanma aç s ndan büyük bir önem arz etmektedir. Kur’an, Hz.
Peygamber’in yaRad U dönemdeki toplumun anlayacaU Rekilde indirilmiR, Hz.
Peygamber taraf ndan da o toplumun anlayacaU dilde net ve eksiksiz olarak
tebliU edilmiRtir. Sahabe ve Tabiûn nesli de onu izleyerek tebliU görevini en üst
düzeyde yerine getirmiRtir. Daha sonraki dönemlerde Mslam, yaRan lan çaUa
göre anlaR l p anlat lacaU yerde, öncekiler kendi çaUlar na ve içinde yaRad klar
toplumsal Rartlara göre ne anlam Rlarsa sadece bunlar anlaR lmaya çal R lm R ve
bu, Mslam’ anlama olarak alg lanm R; sonra da topluma bunlar Mslam diye anlat lmaya çal R lm Rt r. MRin tuhaf yan , yap lan bu iRin de anlatma olduUu san lm Rt r. Önceki çaUlarda yaRayanlar n anlad klar n anlamak Allah’ n vermek istediUi
mesaj anlamak deUil, sadece tarihte yaRam R bilim adamlar n n kendi çaUlar nda kendi toplumlar nda Allah’ n mesaj ndan ne anlad klar n anlamakt r. Yani
bir tür tarihi olguyu anlamakt r, mesaj anlamak deUil. MRte tarihimizde bu Rekilde Allah’ n kitab ile toplum aras nda yal tkan perdeler oluRmuRtur. Sonrakiler
1

Prof. Dr. Gazi Ünv. Çorum Mlahiyat Fakültesi. E-mail: ferhatkoca@yahoo.com
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bu tarihteki anlamay kendi çaUlar ndaki toplumlara anlatmaya çal Rm Rlard r,
fakat anlatamam Rlard r; bunun tabii bir sonucu olarak Mslam’ n yay lma ve ilerleme h z kesilmiR, Allah’ n her çaUda yaratt U kullara vermek istediUi mesaj
tam olarak anlaR l p anlat lamam Rt r. Bunun talihsiz bir sonucu olarak da, anlayamayanlar ve anlatamayanlar deUil, mesaj n ulaRt r lmas gereken muhataplar
suçlanm R, tahkir edilmiR, tefsik ya da tekfir edilmiRtir. Oysa suç muhataplarda
deUil, tebliUci durumundaki sorumlulardad r, bilim adam olma sorumluluUunu
taR yanlardad r.” Günümüzde zekât nisab ile fitre miktar n n güncel parasal
deUeri hakk nda net bir ölçü bulunmad U n ve deUiRik deUerlerde, gülünç denebilecek rakamlarda nisaplar ve fitre miktarlar ilan edildiUini belirten Prof. Dr.
Yavuz, bu durumun halk n kafas nda kar R kl lara ve zaman zaman tart Rmalara
sebebiyet verdiUini, dini zenginlik ölçüsü ile fitre miktar n n sembolik bir rakam
olarak ilan edilmekten öteye gidemediUini, dolay s yla bugün zekât nisab ve
fitre miktar n n çaUdaR yorumlar çerçevesinde ele al narak tart R lmas n n zaruri
hale geldiUini ve bu toplant n n iRbu amaçla düzenlendiUini söyledi.
02 Ekim 2004 Cumartesi günü, toplant n n ilk oturumunun baRkanl U n
yapan emekli öUretim üyelerinden Prof. Dr. Sabahattin Zaim yapt U sunuR konuRmas nda ülkemizde fakirlik s n r n tespit etmeye çal Ran çeRitli göstergelerden hareketle, fakirlik s n r n n 550 milyon TL., nisâb- istiUnân n 550 milyon
TL. ile 1,5 milyar TL. aras , zekat nisab n n (nisâb- g nâ) ise 1,5 milyar TL. üstü
gelirler için söz konusu olabileceUini belirterek, bu konuda Ru öneriyi getirdi:
Diyanet MRleri BaRkanl U içerisinde bir “Zekat ve Fitre Birimi” kurulmal d r. Bu
birim DME, Gelir ve Tüketim Mstatistikleri Oubesi, SSK, MR Mstatistikleri Birimi ve
Devlet Planlama TeRkilat gibi kuruluRlarla iRbirliUi yaparak, bölgelere, illere,
k rsal alanlara ve kentlere göre zekat ve fitre nisap ve miktarlar n tespit etmeli
ve daha sonra da her y l, enflasyona göre, sabit fiyatlarla gelir nispetindeki tahavvüllere göre zekat nisaplar n gözden geçirip yenilemelidir.
Toplant n n ilk oturumunda Marmara Ünv. Mktisadi ve Mdari Bilimler Fak.
ÖUretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet TabakoUlu, “Nisab, Para ve Gelir DaU l m ”
adl tebliUini sundu. Prof. Dr. TabakoUlu, Mslam ekonomisinin tasarrufa deUil
infaka dayand U n , bu yüzden servetin harcama süreci içinde olmas n n istendiUini belirterek, paran n iktisadi sistem içerisindeki yerine deUindi. Para sisteminin iktisadî düzeni büyük ölçüde belirleyeceUini ileri süren Prof. Dr. TabakoUlu,
bu konuda Runlar söyledi: “Bu yüzden madenî para sistemini günümüzün giderek soyutlaRan ve bilgisayar paras n ortaya ç karan sistemiyle kar Rt rmamak
gerekir. Madenî para sistemi deyince akl m za gümüR paran n esas olduUu sistem gelir. Para sistemi ile ticaret aras nda yak n bir iliRki vard r. Mübadele hacminin geniRlemesiyle ve özellikle uzun mesafeli ticaret artt kça paralar büyür,
külçeler ve alt n para devreye girer. Bu sistemin esas alt n ve gümüR paran n
mübadele arac olarak kullan lmas ve eRya olarak kullan lmas n n en aza indirilmesidir. Madenî para sistemi günümüz para sisteminden mahiyet olarak farkl olduUundan, bu sistemde fiyat hareketleri veya iRsizlik karR s nda uygulanan
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para politikalar da söz konusu deUildir. Dolay s yla, bir para politikas ndan söz
etmek gerekirse bunun amac para arz n n mübadele hacmine cevap verecek
yeterli seviyede olmas n n saUlanmas d r.” Prof. Dr. TabakoUlu, daha sonra
Mslam tarihinde alt n ve gümüR paralar n aU rl k ve deUer ölçüsü olarak geçirdikleri deUiRimleri anlatarak konuRmas na Röyle son verdi: “On dört yüzy l içinde
gümüR arz n n nisbî fazlal U artm Rt r. Hz.Peygamber dönemindeki 1/7 (sat n
alma gücü itibariyle 1/10) alt n/gümüR oran XIX. yüzy l sonlar nda 1/16, günümüzde ise 1/63 civar na yükselmiRtir. Yine ilk dönemlerdeki mütevaz tüketim
tarz günümüzde çok farkl laRm Rt r. Zorunlu ihtiyaçlar büyük deUiRikliklere
uUram Rt r. Alt n ve gümüR oranlar ndaki deUiRme ile birlikte tüketim standartlar ndaki deUiRme ve gelir daU l m ndaki bozulma nisâb n tekrar ele al nmas n
zorunlu k lmaktad r. Madenî para sistemi art k söz konusu olmad U ndan ve
para bilgisayar paras sürecinde giderek fiktifleRtiUinden nisâb para baz ndan
gelir daU l m baz na oturtmak gerekebilir. Burada da yerel sat n alma gücü
farkl l klar yla gelir daU l m ndaki farkl l klar dikkate al nmal d r.”
Mlk günün ikinci konuRmac s UludaU Ünv. Mlahiyat Fak. ÖUretim Üyesi
Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz idi. Prof. Dr. Yavuz, “Hz. Peygamber Dönemi
Hayat Standartlar nda Belirlenen Klasik Ölçüler Dikkate Al narak Zekat Nisab n n ve Fitre Miktar n n ÇaUdaR Parasal DeUerinin Belirlenmesi” adl tebliUinin birinci k sm nda, Hz. Peygamber dönemi piyasas nda zenginlik ölçüsü olarak belirlenen aynî varl klarla nakdî varl klar n (Dinar-Dirhem) deUer olarak
günümüz toplumuna yans t lmas nda ve Ramazan orucu sonunda yoksullara
verilmesi emredilen fitrenin miktar n n güncelleRtirilmesinde çeRitli s k nt lar
yaRand U na iRaret ederek, bu konularda klasik Mslam hukuk literatüründeki
farkl görüRleri ayr nt lar yla anlatt . Prof. Dr. Yavuz, paran n ister alt n, ister
gümüR, ister kâU t ve mâdeni türden olsun, aU rl U na göre deUil, piyasadaki deUerine göre hesap edilerek nisab n n belirlenmesi gerektiUini, bu görüRün
Tabiûn fakihlerinden Hasan-i Basrî, Katâde, Zührî, Sevrî, Ebû Hanife ile Rey
Ehli ve Mâlikî mezhebinin tercihlerine de uygun olduUunu, bu itibarla, dinar ve
dirhemlerin nisab belirlenirken, Hz. Peygamber dönemindeki sat n alma güçleri tespit edildikten sonra, çaUdaR parasal deUerinin ortaya konmas ve bunun da
tek bir rakamla ifade edilmesi gerektiUini ifade etti. Prof. Dr. Yavuz, dinar ve
dirhem türü paralar n Asr- saadet dönemi piyasas ndaki sat n alma güçlerinin
belirlenmesi konusunda birincisi, aynî mal varl klar ndan koyun nisab n n esas
al nmas suretiyle para nisab n n belirlenmesi; ikincisi ise, Hz Peygamber dönemindeki nisap mallar n n ortalamas al nmak suretiyle standart bir ölçünün
belirlenmesi Reklinde iki görüR bulunduUunu ve kendisinin bu ikinci görüRü
tercih ettiUini belirtti. Fitrenin çaUdaR parasal deUeri konusunda da bizzat Hz.
Peygamberin belirlediUi mal ve miktarlar n aynen verilmesini veya k ymetlerinin
ödenebileceUini kabul eden görüRleri nakleden Prof. Dr. Yavuz, kendi tercihi
olarak Hz. Muaviye, Ebu Hanife ve Mmam Malik’in görüRleri R U nda, günümüzde deUiRik deUerdeki yiyecek maddelerinin fiyatlar n n bir noktada birleRtirilmesi gerektiUini ifade etti. Bir ülkede yayg n olarak kullan lan bütün yiyecek
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maddeleri tespit edilerek hepsinden bir ölçeUin (3,328 gr.) fiyat hesap edildikten sonra bunlar toplanarak ortalamalar al nmak suretiyle birbirine denk duruma getirilmesini savunan Prof. Dr. Yavuz, bu görüRün uygulamas olarak,
Bursa ve Mudanya piyasas na göre tespit ettiUi toplam 24 çeRit g da maddesinin
3.328 gr. karR l klar n Türk Liras yla tespit edip ortalamalar n alm R ve buna
göre ortalama fitre miktar n n 14.843.123 TL. olmas gerektiUini ileri sürmüRtür.
Toplant n n ikinci gününde ise ilk olarak, Atatürk Ünv. Mlahiyat Fak. ÖUretim Üyesi Prof. Dr. Hazma Aktan, “Hz. Peygamber Dönemi G da Fiyatlar
ÖlçeUinde F t r Sadakas n n Günümüz Oartlar ndaki K ymeti Üzerine Bir Etüt”
adl tebliUini sundu. TebliUinde fitreyle ilgili hadis ve tarih kitaplar ndaki çeRitli
rivayet ve uygulamalar nakleden Prof. Dr. Aktan günümüzde fitrenin parasal
deUeri hakk nda ise Runlar söyledi: “Ülkemiz ortalamas na göre üç veya dört
çocuklu bir ailenin ayl k mutfak giderlerinin 300 milyon lira olarak belirlenmesi
halinde f t r sadakas 10 milyon, 450 milyon olarak belirlenmesi halinde 15 milyon lira olarak verilmesi gerekir. Böyle bir yöntem uygulad U m z takdirde buUday, arpa, hurma ve üzümün bugün çok farkl laRm R olan birim fiyatlar yerine,
bunlar n f t r sadakas olarak taR d klar ortak özelliklerini esas alm R oluruz. Bu
ortak özellik ise bir ailenin bir günlük g da ihtiyac n karR l yor olmalar d r. Burada önemli olan problem bir ailenin ayl k mutfak giderinin hangi ölçüye göre
belirleneceUidir. Bu ölçü asgari ücret mi, en düRük maaR m , fakirlik s n r m
yoksa baU ms z ve tarafs z kuruluRlarca belirlenecek piyasa araRt rmalar ve fiyat
endeksleri mi olacakt r. MRin teknik yönü diyebileceUimiz bu alan bilirkiRilere
baRvurulmas n gerektiren farkl bir uzmanl k alan d r.”
Mkinci günün son tebliUini ise, Marmara Ünv. Mlahiyat Fak. ÖUretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet ErdoUan sundu. Prof. Dr. ErdoUan, “Zekât Nisab n n, Amac
Dikkate Al narak, Günümüz Hayat Standartlar na Göre Yeniden Belirlenmesi”
ad n taR yan tebliUinde, Mslam’ n ucunda âhiret olan bir dünya hayat öngördüUünü, müslüman n içinde yaRad U dünyan n bir ürünü ve doUal bir parças olmad U gibi, sahip ve maliki de olmad U n , ebedî huzuru devRirebileceUi bir “yeni dünya” inRa edebilmek için buras n bir “ekenek” olarak kullanmak durumunda olduUunu anlatt . Ebedî huzurun nüvesinin ise ancak burada oluRturulabileceUini, bunun için de insan n, herkesi kendisine yarat l Rta eR, ayr ca inananlar kardeR görmesi gerektiUini ifade eden Prof. Dr. ErdoUan, insanlar aras nda
eRlik ve kardeRlik iliRkisinin sürdürülebilmesi için toplumsal yap lanman n, kast
sistemleri gibi toplumu kat katmanlara bölen durumlara imkan vermemesi
gerektiUini, içinde ak Rkanl Ua, geçiRkenliUe imkan veren dengeli bir toplum
yap s öngördüUünü anlatt . Mktisadî anlamda dengeli toplum modelinin, piramitsel bir yap olamayacaU n , Mslam’ n “denge (vasat) toplumu” diye nitelediUi
toplum yap s n n, beyzî (yumurta/küp) gibi her iki ucu bas k, ortas RiRkin bir
yap olmas n n ideal gözüktüUünü belirten Prof. Dr. ErdoUan, Hz. Peygamber
dönemi iktisadi ve toplumsal yap s n n tar m ve hayvanc l Ua dayal bir yap olduUunu ve bu hayat tarz n n duraUan bir biçimde as rlar boyu devam ettiUini
söyledi. Sanayi devrimi sonunda çok h zl bir deUiRim sürecine girildiUini ve art k
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refah düzeyinin nisap olarak esas al nan belirli kalemlerle belirtilmesinin imkan
ve anlam n n kalmad U n , literatürde hiç yeri olmayan hizmet sektörünün, bugünün ekonomisinin en büyük gelir getiren sektörleri aras nda yer ald U n , s naî
ve teknolojik üretimin yan nda ziraî üretimin nispetinin oldukça düRük kald U n
ve bütün bu geliRmeler sonucunda ülkelerin zenginlik ya da yoksulluklar n n o
ülkede kiRi baR na düRen millî has la ile ölçülmeye baRland U n anlatan Prof. Dr.
ErdoUan Runlar söyledi: “Hal böyle olunca, esas itibariyle göreceli olduUunu
kabul ettiUimiz zenginliUin art k günümüzde, vaktiyle belirlenmiR kalemler üzerinden deUil, ülkelerin geliRmiRlik düzeylerinden, hayat standartlar ndan yararlan larak belirlenmesi gereUi vard r. Bu da k saca Röyle ifade edilebilir: Her
ülkede kiRi baR na düRen ortalama millî gelir esas al n r. Pratik bir çözüm olarak
ülke ekonomisini izleyen ayl k endekslerden yararlan l r. Bu endekslerden biri
yoksulluk s n r n , diUeri açl k s n r n belirlemeyi amaçlar. Açl k s n r ile yoksulluk s n r aras nda kalanlar, kendi yaU ile kavrulabilen orta tabakay oluRturur, bunlar zekat ile yükümlü olmazlar, sadece f t r sadakas verirler ve kurban
keserler. Bunlar, zekat da kabul edemezler. Açl k s n r n n alt nda hayat sürenler ise fakir say l r ve bunlar zekat ve fitrenin sarf edileceUi en esasl grubu oluRtururlar.”
Toplant da sunulan bu bildiriler kat l mc ilim adamlar taraf ndan geniR
bir Rekilde müzakere edildi. Bu müzakereler bir yandan ilgili tebliUlerin teknik
ve bilimsel unsurlar na yönelik eleRtiriler içerirken, diUer yandan da müzakereci
ilim adamlar n n konuyla ilgili kendi görüR ve düRüncelerini yans tan özel birer
tebliU niteliUinde idi. Bu itibarla biz söz konusu müzakereleri müstakil birer
sunum olarak deUerlendiriyoruz ve imkan nispetinde ilim adamlar n n özgün
fikirlerini k saca aktarmaya çal RacaU z.
Müzakerecilerden Din MRleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Mbrahim Paçac ,
Diyanet MRleri BaRkanl U olarak üç y ld r fitre miktarlar n g da maddesi olarak
deUil, Türk Liras cinsinden ilan ettiklerini, bu miktar n asgari taban n n 2004
y l için 3.850.000 TL. tespit edildiUini söyledi. Ülkemizde geçim standartlar ve
fakirliUin tespitiyle ilgili resmî kurumlarda yeterli verilerin bulunmad U n ileri
süren Dr. Paçac , zenginlik kavram n n kiRiden kiRiye veya toplumdan topluma
farkl l k arz edebileceUini, bu sebeple Hz. Peygamber taraf ndan belirlenen
zekat nisaplar n n “zenginlik” s n r olarak anlaR lmamas gerektiUini, bu miktarlar n sadece zekat ibadetiyle mükellef olabilmenin Rart olarak alg lanmas n n
daha isabetli olacaU n , bu çerçevede Diyanet MRleri BaRkanl U n n zekat nisab n n belirlenmesinde yaklaR k 80.18 gr. alt n (20 dinar) ölçü ald U n söyledi.
UludaU Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr. Hamdi
Döndüren, zekat nisab nda ad geçen alt n n bir emtiadan ziyade, hâlâ likit bir
para olduUu kanaatini taR d U n , Rehirde yaRayan ticaret erbab için alt n nisab n n, koyun sürüsü olanlar için koyun, deve sahipleri için deve, tah l ürünlerini
üretenlerin ise tah l ürünleriyle ilgili nisaplarla mükellef olacaklar n ; sanayi
üretimi yapanlar ve hisse senetlerine sahip olanlar n ise sabit ve döner sermaye-

H $%

A "

B*/

ye sahip olmalar , amortisman bedelleri gibi çeRitli aç lardan ayr nt l bir Rekilde
incelenerek neticelendirilmesi gerektiUini söyledi.
Marmara Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr. Celal
Yeniçeri, zekatla konusundaki tart Rmalarda, sosyal güvenlikle ilgili bütün sorumluluklar n zekata yüklenmeye çal R ld U n , halbuki devlet bütçesinin de bu
konuda görevleri olduUunu belirterek, nisap miktarlar konusuna daha çok yoksullar aç s ndan bak ld U n , halbuki zekat mükelleflerinin de ayn Rekilde gözetilmesini, bunun için de nisab n alt k sm n n rahatlat lmas gerektiUini söyledi.
Zekat n teRkilatl bir kurum olma özelliUini kaybettikten sonra zekat nisab ve
sarf yerleriyle ilgili tart Rmalar n yoUunlaRt U na dikkati çeken Prof. Dr. Yeniçeri, zekata tabi her mal n kendi kendine as l olduUunu ve bizzat kendi zekat n
ödeyeceUini, bu mallardan bir ortalama al narak nisab n tespit edilemeyeceUini,
fitrede ise nisap mal ve miktarlar nda bir ortalamaya gidilebileceUini ileri sürdü.
Hz. Peygamber döneminde fiyatlar artt U halde nisap madde ve miktarlar nda
herhangi bir deUiRime gidilmediUini anlatan Prof. Dr. Yeniçeri, halk n bir konuda Hz. Peygamberin yapt U ve belirlediUi Reyi “iman” ve “din”, bizim belirlediklerimizi ise içtihat kabul edeceUini, bu konuda makâs d n geçerli olamayacaU n
ve makâs d n mesâlihe uygun düRmediUini ve makâs d n maksad n aRt U n iddia
etti. Bir baRka müzakeresi s ras nda ise Prof. Dr. Yeniçeri, Hz. Peygamberin
tespit ettiUi nisaplar n sat n alma gücü bak m ndan eRdeUer olduUu görüRünü
benimsemediUini, zira nisaplar n ara basamaklar na göz at ld U zaman hem
zekat nisaplar nda/matrahlar nda hem de zekat olarak verilen miktarlarda eRdeUerliUin bulunmad U n söyledi.
Emekli öUretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Yaz c , Hz. Peygamber
döneminde hayvanlar n zekatta nisap/ölçü olarak belirlenmesinin alt n ve gümüR paran n güvenilmez deUerler olduUunu ifade ettiUini belirterek, zekat n bir
varl k vergisi, yükümlüsünün ise zenginler olduUunu söyledi. Oirketlerin cennet
ve cehennemle muhatap olmad klar n , bu sebeple de zekat mükellefi olmad klar n , zekat mükellefinin bireyler olduUunu ve bu bireylerin tespiti için bireysel
muhasebe sistemine geçilmesi gerektiUini belirten Prof. Dr. Yaz c , bu takdirde
kamu muhasebesinin de kolaylaRacaU n anlatt . Zekat n harcama kalemlerinin
sadece fakir-fukara deUil, kamu yarar olduUuna iRaret eden Prof. Dr. Yaz c ,
fitrenin ise bütün mükellefleri zekata al Rt rabilmek için konulmuR taban bir
vergi olduUunu söyledi.
Gazi Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr. Ferhat Koca,
Hz. Peygamber taraf ndan tespit edilen nisap mal ve miktarlar tarihî veriler
R U nda incelendiUi zaman, onlar aras nda sat n alma gücü bak m ndan ortalama bir eRitliUin bulunduUunu ve bu miktarlar n bir kiRinin bir y ll k temel ihtiyaçlar n karR layabilecek düzeyde olduklar n n görüleceUini anlatarak, günümüzde üretim imkanlar n n artmas , üretim ve tüketim mallar n n çeRitlenmesi,
ülkeler aras mal ve hizmetlerin ithal ve ihraçlar n n kolaylaRmas gibi pek çok
sebeple, insanlar n üretim ve tüketim ihtiyaç ve al Rkanl klar n n çeRitlendiUini
ve Hz. Peygamber dönemi piyasas nda tedâvülde bulunan aynî ve nakdî varl k-
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lar n arz-taleplerinde tarih boyunca çeRitli daralma veya geniRlemeler meydana
geldiUini ve böylece nisap miktarlar aras ndaki sat n alma gücü bak m ndan
mevcut olan ortalama yak nl U n bozulduUunu söyledi. Herhangi bir toplumun
asgarî geçim Rartlar n , hayat standartlar n , refah düzeyini ve piyasas ndaki
mallar n deUerini her toplum ve her dönem için geçerli sayman n imkan olmad U n belirten Prof. Dr. Koca, dolay s yla, bugün ne Hz. Peygamber döneminin
üretim ve tüketim ihtiyaç ve al Rkanl klar n ne de piyasa Rartlar n ve araçlar n
geri getirmenin mümkün olmad U n ileri sürerek, günümüzde Hz. Peygamber’in belirlediUi nisap mal ve miktarlar n n bizzat kendilerinden ziyade, onun
bu mal ve miktarlar belirlerken gözettiUi sosyal ve ekonomik amaç ve dengelerden hareketle, kendi toplumumuzdaki zekat mükelleflerini belirleyecek birtak m ölçütlerin bulunmas n n daha isabetli olacaU n ileri sürdü. Bunun için de
ülkemizdeki yoksulluk s n r yla ilgili endekslerin esas al nabileceUini, toplam
y ll k gelirleri, toplam y ll k yoksulluk s n r üzerinde olan kimselerin, ayr ca
toplam bir y ll k yoksulluk s n r üzerinde birikmiR aynî veya nakdî mal varl U na
(nisap) sahip olmalar halinde zengin say lmalar ve söz konusu birikimleri üzerinden %2,5 zekat vermeleri; fitrede ise, alt s n r n, devlet taraf ndan tespit ve
kabul edilen asgarî ücretle çal Ran bir iRçinin ayl k net ücretinin 30’a bölünmesi
ile elde edilen miktar olmas önerisinde bulundu.
Sakarya Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr. Faruk BeRer, zekat ve fitrenin ibadet yönü aU rl kl birer mükellefiyet olmakla beraber,
zekatta ölçü al nan maddelerin taabbüdî olmad U n , bunlar n deUiRtirilmesi ve
miktarlar n n yeniden düzenlenmesinin mümkün olduUunu söyleyerek, fitre
konusunda her can taR yan kimsenin fitre vermesiyle ilgili Oâfiîlerin yaklaR m n n, herkesin topluma kar Rmas ve vermenin zevkini tatmas bak m ndan önemli olduUunu vurgulad . Prof. Dr. BeRer bir baRka söz al R nda da zekat n ibadet
yönü aU r basan, tahsisî bir vergi olduUunu, Hz. Peygamber dönemi nisap miktarlar n n ümmî bir topluma yönelik olduUunu, bu sebeple söz konusu miktarlar herkesin anlayabileceUini söyledi. Fitrenin bir kiRinin bir günlük g da ihtiyac n karR lad U n belirten Prof. Dr. BeRer, buradan hareketle, bir günlük fitre
miktar n n bir y l n günleriyle çarp larak, bir kiRinin y ll k havâic-i asliyesinin
tespit edilebileceUini, ayr ca, zekat nisab n tespit için alt n ve gümüR yerine
hayvanlar n nisaplar n n esas al nmas n n daha isabetli olacaU n ifade etti.
UludaU Ünv. Mktisadi ve Mdari Bilimler Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr.
Emin Öztürk iktisad n, insanlar n hayat hikayesi olduUunu, Hz. Peygamber
dönemi miktarlar n n günümüzde karR l klar n n bulunmas için ekonometri
uzmanlar ndan yararlan lmas gerektiUini, ilahiyatç lar n iktisadî konularda daha yetkin hale gelmeleri için de ilahiyat fakültelerine iktisatla ilgili derslerin
konulmas n n yararl olacaU n söyledi.
Malezya’da öUretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sabri Orman,
normlar ile hayat realiteleri aras ndaki irtibatlar n zay flad U ve kesildiUi bir
tarihi ve kaderi yaRad U m z , Mslam’ n normlar ile hayat m z n realitelerini uz-
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laRt rmak için söz konusu normlar tercüme edip yorumlamam z gerektiUini
belirterek, bu sorunun yaln zca zekat konusunda deUil, hemen hemen hayat n
her alan nda karR m za ç kt U n söyledi. Prof. Dr. Orman, nisab n tabiat yla ilgili
muUlakl k ve kapal l klar n giderilmesi gerektiUini, çok say daki mallar n nisaplar n tespit etmenin bizi büyük bir muhasebe yüküyle karR karR ya b rakacaU n ,
ayr ca zekatta gelir daU l m n n ölçü al nmas na dair tekliflerin de içlerinin doldurulmas gerektiUini ifade etti.
Selçuk Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr. Mustafa
Uzunpostalc , Hz. Peygamber döneminde farkl mallar için belirlenen nisaplar n
deUer olarak ayn olduUu Reklinde bir genelleme yapman n özünde baz yanl Rlar getirebileceUini belirterek, nisap miktar na sahip olacak kimselerin mutlaka
ayn cinsten bir mala sahip olmalar n n gerekmeyeceUini, zenginliUin mutlaka
kiRilerin hepsinin ayn miktarda ve ayn cins mala sahip olmalar yla gerçekleRmeyeceUini söyledi. Hz. Peygamberin nisab çeRitli mallar için belirlerken, bu
mallar n saUlad U faydalar yan nda, elde ediliR zorluk ve kolayl k yönlerini de
gözden uzak tutmad U n belirten Prof. Dr. Uzunpostalc , Hz. Peygamberin
belirlediUi nisap miktarlar n n gerek onun dönemindeki deUerlerinin gerekse
bugünkü fiyat ve deUerlerinin toplanarak mallar n say s na bölünmek suretiyle
belli bir miktar n nisap olarak belirlenmesini isabetli bir yol olarak görmediUini,
zekat verilecek mallar n nisab n n ay n (mal) olarak tespit edilmesinin mümkün
olacaU n ifade etti. Fitrenin miktar konusunda ise, kiRinin kendi ailesine ve
çoluk-çocuUuna yedirdiUi g da masraf n n kiRi baR na bölünmesiyle ortaya ç kan
ortalama fiyat n fitre olarak belirlenebileceUini söyledi.
Marmara Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr. Vecdi
Akyüz, zekat nisab nda gelir daU l m temelli bir teori üzerinde çal R lmas n n
yararl olacaU n belirterek, fitre ile fidyenin özleRtirilmesi yoluyla, fitre miktar n n daha saUl kl bir Rekilde belirlenebileceUini anlatt .
Marmara Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin
Atar, Mslam’ n Rartlar ndan biri olan zekat n malî bir ibadet olduUunu, gümüR
hariç, alt n ve hayvanlar n zekat nisaplar n n ortalama deUerlerini koruduklar n , fitre ile fidyelerin birbirine kar Rt r lmamas gerektiUini, çünkü fitrenin fakirleri sevindirmek için, fidyelerin ise suçlular ya da görevlerini lay k veçhile
yapmayanlar cezaland rmak için konduUunu söyledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi öUretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Y ld r m, baz konuRmac lar n zekat ve fitrenin hem bir ibadet olduUunu,
dolay s yla taabbüdî bir konuda tart Rma yap lamayacaU n söylediklerini hem de
“uygulanmas ” diyerek nisap mal ve miktarlar n tart Rt klar na iRaret ederek,
kendisinin bu konular taabbüdî deUil, içtihadî bir alan olarak gördüUünü söyledi.
Emekli öUretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Çizakça’n n baRkanl U n
yapt U toplant n n son oturumunda ise Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Prof. Dr. Faruk
BeRer ve Prof. Dr. Ferhat Koca taraf ndan ortaklaRa haz rlanan sonuç bildirisi
taslaU üzerinde müzakere ve tart Rmalar yap ld . Gerek sunulan bildiri ve yap -
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lan müzakerelerde ve gerekse sonuç bildirisi taslaU üzerinde yap lan görüRmelerden sonra, zekat ve fitre nisaplar n n çaUdaR parasal deUerleri konusunda
kat l mc ilim adamlar n n iki farkl yaklaR ma sahip olduklar gözlemlendi. Bunlardan birincisi, zekat ve fitreyle ilgili bizzat Hz. Peygamber taraf ndan belirlenen nisap mal ve miktarlar n n aynen korunmas gerektiUi; ikincisi ise, Hz. Peygamber dönemi piyasa Rartlar n n, üretim ve tüketim imkan ve ihtiyaçlar n n,
yoksulluk ve refah seviyesinin deUiRtiUini ve bu sebeple, söz konusu nisap mal ve
miktarlar n n günümüz imkan ve Rartlar içerisinde, amaca hizmet edecek Rekilde yeniden belirlenmesi gerektiUi görüRü.
AnlaR lan o ki, Mslam hukukunda ahkam n deUiRim ve sürekliliUi konusu
daha uzun süre ilim adamlar aras nda tart Rma ve gerginlikler üretmeye devam
edecektir.
Zekat ve fitre nisaplar n n çaUdaR parasal deUerleriyle ilgili böyle bir toplant y düzenleyen ve bu toplant da emeUi geçen herkesi tebrik ediyoruz.
Oimdi, söz konusu toplant da kat l mc ilim adamlar n n genel hatlar yla
ittifak ettikleri sonuç bildirisini okuyucular n dikkatine sunuyoruz:
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Kur’an AraRt rmalar Vakf (KURAV) taraf ndan 2-3 Ekim 2004 tarihleri
aras nda Bursa-Mudanya MONTANMA HOTEL’ de “Zekat Nisab ve Fitre
Miktar n n Güncel Parasal DeUerlerinin Belirlenmesi” konulu tart Rmal bir ilmî
toplant düzenlenmiR ve bu toplant da, Mslam hukukunda zekat ve sadaka-i f tr n
nisaplar ve söz konusu nisaplar n Mslam tarihi boyunca taR d klar parasal deUerleri ile günümüzde yeni nisap madde ve miktarlar n n tespitine dair tebliUler ve
bu konular üzerine yap lan tart Rmalar ele al narak, toplant ya kat lan ilim
adamlar aRaU daki görüR ve önerilerin kamuoyuna duyurulmas na karar vermiRlerdir:
1. MnsanoUlu sosyal bir varl k olarak yarat lm Rt r. Toplum hayat ise, gerek
insanlar n yarat l Rtan getirdikleri farkl kabiliyet ve kapasiteleri, gerek bu dünyadaki farkl gayret ve çal Rmalar sebebiyle kültürel, sosyal, siyasal ve iktisadî…
alanlarda çeRitli katmanlara ayr l r. Bunlardan iktisadî alanlardaki ayr Rmalar,
fakir ve zengin zümreleri ortaya ç kar r. Dolay s yla, bir toplumda fakir ve zengin kiRilerin bulunmas tabiî bir durumdur. Ancak, bu gruplar aras nda ekonomik dengelerin bozulmas ve derin uçurumlar n oluRmas toplumsal bar R ve
güven ortam n zedeler.
2. Mnsanlar aras bar R ve kardeRlik iliRkilerinin sürdürülebilmesi ve fakirlerle zenginler aras nda uçurumlar n oluRmamas için Mslam dini zekat, fitre,
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kurban, diUer sadakalar ve vak flar gibi birtak m sosyal yard mlaRma ve dayan Rma kurumlar getirmiRtir. Bu çerçevede, Mslam’ n beR temel esas ndan biri
olan zekat ve fitre malî bir ibadet olup, toplumun varl kl kesimlerinden yoksul
kesimlerine varl k aktar m yan nda, sosyal yard mlaRma ve dayan Rmay saUlayarak karR l kl sayg ve sevgi ak R n düzenleyen önemli bir köprüdür.
3. Mslam hukukuna göre, Müslüman mükelleflerin zekat ve fitre vermekle
yükümlü olabilmeleri için belirli bir malî birikime sahip olmalar gerekir. Klasik
Mslam hukuk literatüründe “nisap” ad yla an lan bu miktar, bizzat Hz. Peygamber taraf ndan piyasada tedavülde bulunan çeRitli aynî ve nakdî deUerler üzerinden tespit edilmiRtir. Buna göre, bir kimsenin kendisi ve bakmakla yükümlü
olduUu kiRilerin bir y ll k zorunlu ihtiyaçlar (havâic-i asliye) ç kar ld ktan sonra,
geride 40 davar (koyun ya da keçi) veya 30 s U r veya 5 deve veya 5 vesk (650
kg.) toprak mahsulü veya 20 dinar (yaklaR k 80.18 gr. alt n) veya 200 dirhem
(yaklaR k 560 gr. gümüR) veya bu miktarlara denk para veya ticaret mallar na
sahip olmas halinde, söz konusu kiRi zekat vermekle yükümlü k l nm Rt r. Hz.
Peygamber taraf ndan tespit edilen bu miktarlar tarihî veriler R U nda incelendiUi zaman, söz konusu miktarlar aras nda sat n alma gücü bak m ndan ortalama bir yak nl U n bulunduUu görülür.
4. Bugün üretim imkanlar n n artmas , üretim ve tüketim mallar n n çeRitlenmesi, ülkeler aras iletiRim ve ulaR m imkanlar n n geliRmesi sonucu mal ve
hizmetlerin ithal ve ihraçlar n n kolaylaRmas gibi pek çok sebeple, insanlar n
üretim ve tüketim ihtiyaç ve al Rkanl klar çeRitlenmiR ve Hz. Peygamber dönemi
piyasas nda tedâvülde bulunan aynî ve nakdî varl klar n arz-taleplerinde tarih
boyunca çeRitli daralma veya geniRlemeler meydana gelerek, özellikle alt n ve
gümüR ile diUer nisap miktarlar aras ndaki sat n alma gücü bak m ndan mevcut
olan denge ve eRitlik bozulmuRtur.
5. Herhangi bir toplumun asgarî geçim Rartlar n , hayat standartlar n ve
piyasas ndaki mallar n deUerini her toplum ve her dönem için geçerli sayman n
imkan yoktur. Dolay s yla, bugün ne Hz. Peygamber döneminin üretim ve tüketim ihtiyaç ve al Rkanl klar n ne de piyasa Rartlar n ve araçlar n geri getirmek
mümkün deUildir. Bununla birlikte, nisap miktarlar n n çaUdaR deUerlerini ele
alan kat l mc lar aras nda özellikle iki eUilim ortaya ç km Rt r. Baz kat l mc lar,
Hz. Peygamber dönemi nisaplar n n aynen korunmas n , bugünkü nakit ve ticaret mallar n n nisab olarak ise alt n n (80.18 gr. alt n) esas al nmas n savunmuRlard r. DiUer baz kat l mc lar ise, Hz. Peygamber’in belirlediUi nisap mal ve
miktarlar n n bizzat kendilerinden ziyade, onun bu mal ve miktarlar belirlerken
gözettiUi sosyal ve ekonomik amaç ve dengelerden hareketle, kendi toplumumuzdaki zekat mükelleflerini belirleyecek bir tak m ölçütlerin bulunmas n n
daha isabetli olacaU n ve bunun için de yaRad U m z toplumun asgarî geçim
Rartlar ve hayat standartlar n belirleyen çeRitli araRt rma ve endekslerden yararlan lmas gerektiUini savunmuRlard r.
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6. Hz. Peygamber’in Ramazan bayramlar nda malî bir ibadet olarak aksatmadan uygulad U fitre miktar n belirlerken tespit ettiUi mallar ve onlar n
deUerleri aras ndaki ortalama yak nl k dikkate al nd U zaman, bu miktarlar n
bir kiRinin bir günlük zaruri g da ihtiyac n karR layacak deUerlerde olduklar
görülür. Yap lan tart Rmalar sonunda, a) baz kat l mc lar günümüzde fitre için
bizzat Hz. Peygamber’in belirlediUi miktardaki g da maddelerinin ölçü al nacaU n ; b) baz kat l mc lar bu g da maddelerinin ortalama parasal deUerlerinin
ölçü al nabileceUini; c) diUer baz kat l mc lar ise, bir kiRinin günlük ortalama
g da harcamas n n ölçü al nmas gerektiUini savunmuRlard r.
7. Zekata tabi mallar n ve onlar n zekat nisaplar n n, zekat n harcama kalemlerinin ve fitre deUerinin günümüz üretim ve tüketim imkanlar , ihtiyaçlar ,
al Rkanl klar ve araçlar dikkate al narak yeniden tespiti ve güncelleRtirilmeleri
konular nda, baRta Diyanet MRleri BaRkanl U ve Mlahiyat Fakülteleri olmak üzere, konuyla ilgili bütün özel ve tüzel kiRilerin daha fazla bilimsel ve teknik çal Rma yapmalar na ihtiyaç bulunmaktad r.
Kamuoyuna sayg yla duyurulur.
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TAR HTE VE GÜNÜMÜZDE
EHL-- SÜNNET SEMPOZYUMU
EHL
(3–5 ARALIK 2004, ERES N TOPKAPI HOTEL, STANBUL)
AyNe GÜRDAL1

Mslami Mlimler AraRt rma Vakf (MSAV) taraf ndan “Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Sempozyumu” konulu ilmi toplant , 3–5 Aral k 2004’de Mstanbul’da düzenlenmiRtir. Sempozyuma tebliUci veya müzakereci olarak k rk ilim
adam iRtirak etmiRtir. Yedi oturum Reklinde gerçekleRen sempozyumda Ehl-i
Sünnet’in oluRum ve mezhepleRme süreci deUiRik aç lardan tart R lm Rt r.
Sempozyumda aç l R konuRmalar ndan sonra ilk oturum, Mevlüt ÖZLER
taraf ndan sunulan “Ehlü’s-Sünne ve’l-Cemea: OluRum Süreci, Tarihsel Teolojik BaUlam ve KimliUi Sorunu” isimli tebliUle baRlam Rt r. TebliUci Sünnet’i,
“sahabe ve tabiûnun akâid alan nda takip ettikleri yol” Reklinde tarif edip, bu
anlamda Ehl-i Sünnet’in bir mezhep olmay p metodoloji olduUunu ve kavram n
ilk kez hicri 2. as rda Hasan Basrî ve Muhammed Sîrin taraf ndan kullan ld U n
belirtmiRtir. Ayr ca Ehl-i Sünnet kavram n n siyasî ve içtimaî zorunluluklardan
doUduUunu, Müslümanlar aras ndaki bütünlüUün bozulmamas için oluRturulduUunu ve bu nedenle onun dinden say lamayacaU n söyleyip bu kavram n tart Rmaya ve deUiRmeye aç k olduUunu iddia etmiRtir. TebliUci, Ehl-i Bid’at’ n
sosyolojik olaylar sonucu ortaya ç kt U na, fikirlerinin toplumda kabul görmemesinin ve eleRtirilmesinin normal olduUuna deUinerek; günümüzde onlar d Rlaman n, aktar lan yanl R miras n bizlerce araRt r lmaks z n al n p Mslam düRüncesinde as rlard r var olan iki kutuplu dünyan n hâlen daha sona erdirilmemesinin hata olduUunu söylemiR, onlara Ehl-i Bid’at, Ehl-i Dalâle demenin doUru
olmad U na dikkat çekmiRtir. Özler, mezheplerin temel görüRlerinin din gibi
telâkki edilmemesi gerektiUini tamam n n Ehl-i Sünnet içinde olmas ve Mslam
düRüncesindeki fikir okullar olarak düRünülmesi gerektiUini söyleyerek tebliUini
noktalam Rt r. Müzakereci Yusuf Oevki YAVUZ, tebliUdeki sünnet tarifini ve
Ehl-i Sünnet’in bir mezhep olmay p metodoloji olduUu görüRünü eleRtirmiR,
tarihte Ehl-i Bid’at olduUu gibi bugün de onlar için Ehl-i Bid’at kelimesinin
kullan lmas gerektiUini söyleyerek, mezheplerin her birinin kendilerini eleRtir1
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mesi saUlan rsa daha baRar l olunacaU n dile getirmiRtir. DiUer müzakereci
Sönmez KUTLU ise, Ehl-i Sünnet kavram n n hicri 4. asra kadar hiçbir grup
için kullan lmad U n , Ashâbu’l-Hadis’in alternatifinin Ehl-i Sünnet olmay p
Ashâbu’r-Re’y olduUunu, Selef diye bir mezhep olmad U n ve bu kavrama bak larak Ehl-i Sünnet’in anlaR lamayacaU n , renkliliUinin görülmeyip, tek renk
olarak alg lanmas n n büyük bir hata olduUunu belirterek Özler’in tezini eleRtirmiRtir.
“Ehl-i Sünnetin OluRumunda Öncü Oahsiyetler: Hasan Basrî ve Ebû Hanife Üzerine Baz Mülahazalar” isimli tebliUi sunan Mehmet Zeki MOCAN, Hasan Basri’nin dünya ve ahiret görüRlerine, Ebû Hanife’nin ak lc kiRiliUine, sahabe dönemindeki Rartlar bulunmad U için döneminde tekfirin mümkün olmad U
ve Farsça ibadete cevaz veren görüRlerine deUinerek bugün ana dilde ibadetin
mümkün olabileceUi tezini öne sürmüRtür. Mustafa ÖZ, tebliUde sadece öncü
Rahsiyetler olarak Hasan Basri ve Ebû Hanife’nin seçiminin yeterli olmad U
hususunu eleRtirirken, Ramazan ALTINTAO, ana dilde ibadetin hangi meâle
bak larak yap lmas gerektiUi hususunun problem olduUunu ve dolay s yla bu tür
tart Rmalar n, entelektüel bir gevezelik olduUunu ifade etmiRtir.
“Ehl-i Sünneti Meydana Getiren Ana Mezhepler ve GörüRleri” isimli tebliU M. Sait ÖZERVARLI taraf ndan sunulmuRtur. Özervarl , Ehl-i Sünnet’i
diUerlerinden ay ran hususlar akil-nakil, iman-amel, zat-s fat, irade-fiil, imamet-hilafet Reklinde s n fland rarak bu konulardaki görüRlerini aç klam Rt r.
Mustafa SMNANOPLU, tebliUin sunumunun öncelikle Ehl-i Sünnet mezheplerinin tan t l p daha sonra diUerleriyle aralar ndaki farkl l klar n belirtilmesi Reklinde olmas gerektiUini söylemiRtir. CaUfer KARADAO da Mu’tezile’nin ak lc
deUil de nakilci bir mezhep olduUuna, Allah’a müstakil s fatlar izafe etmemelerinin sebebinin H ristiyanlara benzememek için yap ld U na vurgu yapm Rt r.
ReRat ÖNGÖREN, “Ehl-i Sünnet’in Tasavvuf Anlay R ” isimli tebliUinde
Ehl-i Sünnet’in esas temsilcilerinin sûfiler olduUuna deUinerek, seyr ü sülûk,
mürid, mür+id, keRfin mertebeleri olan mükâ+efe ve mü+âhede kavramlar n aç klad . TebliUci daha sonra, keRfin içtihattan, keRif sahibinin de müçtehitten üstün
tutulduUunu ifade ederek 1925’ten sonra tarikat hayat n n son bulmay p denetimden ç kt U için daha da kötüleRtiUini belirtti ve tasavvufun din ad na zorunlu
olduUunu iddia etmenin yanl Rl U na dikkat çekerek tebliUini noktalad . Müzakereci Hüseyin SARIOPLU, tasavvuf alt nda toplan p da birbiriyle çeliRki içinde olan gruplara ve Ehl-i Sünnet’in tasavvufla ilgili görüRlerine tebliUde yer
verilmediUine deUindi. Mkinci müzakereci Necdet TOSUN, ilk müzakerecinin
görüRlerine ek olarak Ehl-i Sünnet alimlerinin sûfilere, f k h, kelam ve tasavvuf
ilimlerinin de birbirlerine nas l bakt U na deUinilmesi gerektiUine vurgu yapt .
Abdülaziz el-HAYYAT “Ehl-i Sünnet’in Usûl Anlay R ” baRl kl tebliUde
Ehl-i Sünnet’in ayetlerin te’vili, icma, kader ve kaza, Refaat, imamet ve hilâfet
hakk ndaki görüRlerinden bahsetmiRtir.
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Konu baRl U “Kelâmi Tart Rmalar n Ehl-i Sünnet OluRumundaki Rolü”
olan bildiri Oükrü ÖZEN taraf ndan sunuldu. Özen, Ebû Hanife ve Mmam Oâfîî’nin kelamc larla girdiUi tart Rmalar n onlar n usûl anlay Rlar na etki ettiUini
ifade etmiRtir. Yap lan ilk usûl ve kelam tart Rmalar n n Rer’i kaynaklar hakk nda olduUunu belirterek, usûl tart Rmalar n sadece imamet eksenli deUerlendirilmesinin yanl R olduUunu; en yoUun tart Rmalar n f k h usûlündeki kavramlar n
tan m hakk nda yap ld U n dile getirerek çal Rmas n sonland rm Rt r. Mehmet
ERDOPAN, bu kelâmi tart Rmalar n ve cemaatin daU lmamas için verilen
çabalar n, usûlü oluRturduUunu söyleyerek tebliUe katk da bulunmuRtur. DiUer
müzakereci Eyyüp Said KAYA, ister Mürcî ister Mu’tezili isterse de Oiî olsun
tarihteki tüm mezhep alimlerinin usûlün oluRumunda tesiri vard r diyerek usûlün renkliliUine dikkat çekmiRtir.
Vehbe ez-Zuhayli’nin sunacaU “Mezheplere Göre Ak l Nakil MliRkisi”
isimli tebliU kendisinin sempozyuma iRtirak edememesi sebebiyle müzakerecisi
Burhan KÖROPLU taraf ndan sunulmuRtur. TebliUde, Hasan Basri’nin akl n
gerçek fonksiyonunun dini anlamada görüldüUü ve bu nedenle Kur’an’da 136
ayette insanlardan akletmesi istendiUi görüRüne, Mbn Teymiyye’nin de akl n
geçmiRte ve günümüzde bir Reriat ortaya koyamad U için 3. konumda olduUu
görüRüne yer verilmiRtir. Müzakereci YaRar AYDINLI ER’ariyye ve Matüridiyye
aras ndaki farklara ve bu farklar n nedenlerine, Mu’tezile’nin akl alg lamas ,
yorumlamas sonucu kelâmi düRünceye katt U renge deUinerek, Mu’tezile’nin
ak l ile nakli Allah tayin ettiUi için ikisinin denk olduUu görüRüne deUinmiRtir.
Ayr ca onlar n akla verdikleri bu yorum sonucu ER’ariler ile aralar nda ciddi bir
tart Rma ve metodoloji sorunu oluRtuUunu belirtmiRtir.
Ayetullah Vaizzâde HORASÂNÎ taraf ndan sunulan “Ehl-i Sünnet ve
Oia” baRl kl bildiride, tebliUci küçük mezhepler hariç hangi mezhebe uyulursa
uyulsun doUru yolun bulunacaU na, Oiîler ile Sünnîler aras ndaki imamet meselesinin çözümlenebileceUine deUinmiR, iki mezhep aras nda gerçekleRen savaRlar n cehalet ve siyasetten kaynakland U n , söyleyerek bizlere aktar lan bu yanl R
miras n sona erdirilip, mezhepler aras birliUin saUlanmas gerektiUi isteUini dile
getirmiRtir. Müzakereci Mlyas ÜZÜM, Horasânî’nin “tek fark imamet bahsindedir” görüRünü eleRtirerek halen ezandaki ilavenin var olduUunu, Caferiler’in
Sünnî imam arkas nda namaz k lmad klar n , Ebû Hanife ve diUer Sünnîler
hakk nda kitaplar nda hakaret içeren sözlerin bulunduUunu dile getirdikten
sonra kendisinin de Oiî-Sünnî birleRmesi taraftar olduUunu ifade etmiRtir. Msmail Safa ÜSTÜN müzakeresinde tebliUin baRl U ile muhtevas aras nda uyum
olmad U na, takribin sipariRle ve zorla deUil, mezheplerin kendi kendilerini eleRtirmeleri ile gerçekleReceUine iRaret etmiRtir.
Hamza AKTAN “Ehl-i Sünnetin Yönetim Anlay R n OluRturan Temel
Mlkeler” isimli tebliUinde Kur’an’da yönetim Reklinin aç klanmad U n ; ancak Hz.
Peygamber’in meRverete riâyet ettiUine, bireyler aras fark gözetmeksizin herkesle istiRâre ettiUine iRaret ederek görüRlerini Hendek SavaR örneUiyle
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delillendirmiRtir. Müzakereci Mlhami GÜLER, sadece Hz. Peygamber’in yönetim Rekline deUinilmesini eleRtirerek, Hz. Peygamber’in vefat ndan sonra devlet
yönetiminde ciddi bozulmalar n baRlad U n vurgulam Rt r. Müzakerecinin ilk üç
halifenin katledilerek öldürülme ve hilâfetin saltanata dönüRme nedeninin Hz.
Peygamber’in erken vefat ndan dolay yönetim Reklini benimsetememesinden
kaynakland U , Hz. Osman’dan sonra Mslam Devleti yönetiminin bir çoban-sürü
iliRkisine dönüRtüUü, halk n meRveret makam nda olmay p hep güdüldüUü iddialar , Aktan, diUer müzakereci ve dinleyiciler taraf ndan eleRtirilmiRtir. DiUer,
müzakereci Ali BULAÇ öncelikle tebliUin sadece Hz. Peygamber yönetimini
incelediUi için kuRat c olmad U n söyleyerek, Mslam kelimesinin Müslüman yerine kullan lmas n n büyük hata olduUunu vurgulam R ve ayr ca çoban-sürü iliRkisi gibi her Reyi Yunan Mitolojisine baUlaman n da yanl R olduUunu dile getirmiRtir.
“Günümüz Selefi Ak mlar ve Selefilik ile MliRkisi” baRl kl bildirisinde Hasan HANEFM, muas r Selefiyye’yi ana hatlar yla tan tm R, tarihi kökenlerini
tespit etmiR, çeRitli ak mlar n fikir ve uygulamalar n eleRtirmiRtir. O, Efgani
Okulunu, Bennâ, Kutup gibi Mslamc Rahsiyetleri Selefiyye içinde deUerlendirmiRtir. Ayr ca karamsar çöküRe giden bir tarih anlay R n n Mslam’a yamanmas n n
mümkün olmad U na deUinerek, Felluce ve Filistin’de olanlar n bir bütün olarak
Mslam Dünyas nda yaRanmas n önlemek için kendimizi acilen toparlamam z
gerektiUini vurgulam Rt r. Müzakerecisi M. Hayri KIRBAOOPLU, Hanefi gibi
bir üstad n tebliUini müzakere edemeyeceUini sadece bir iki ilavede bulunabileceUini söyledikten sonra “yetmiR üç f rka hadisi”nin hem metin hem de isnad
bak m ndan zay f bir rivayet olduUunu ve Müslümanlar n aras n açan bu tefrikadan biran önce kurtulup bu fikirleri çoUulculuUun güzelliUi olarak görmemiz
gerektiUini belirterek, Bat ’n n bölme projesine katk da bulunmay b rak p birleRmeli ve özümüze dönmeliyiz demiRtir. DiUer müzakereci Mehmet Ali
BÜYÜKKARA Selefiyye isminin tüm Mslam Dünyas nda hangi anlamda kullan l yorsa ayn anlamda kullan lmas gerektiUini söyleyerek, bu doUrultuda da
Selefiyye’nin Ehl-i Hadis, Vehhabi ve Hanbelî düRüncesinin pratiUi olduUunu
ifade etmiRtir. Ayr ca Bennâ, Kutup, Mevdûdi gibi Mslamc liderlerin kurduklar
hareketlerin kökenlerinin Vehhabilik’te deUil; slahatç modernist ekolde aranmas gerektiUini vurgulam Rt r. Büyükkara’n n Selefiyye tan mlamas Ru Rekildedir: “Sellefiyye, tarihi Mbn Hanbel, Mbn Teymiyye, Mbn Abdülvehhab çizgisini tüm
farkl l klar yla bugüne taR yan ak mlar n Remsiye ismidir”. Bu ak mlar n en belirgin iki özelliUinin nassç l k ve d Rlamac l k olduUunu vurgulam R ve bunlar n
d R nda ehl-i tevessümât olarak adland r lan üçüncü bir grubun da varolduUunu
belirterek sunumunu sonland rm Rt r.
Sonuncu bildiri olan “Geleneksel Ehl-i Sünnet Anlay R n n Günümüzde
Yeniden DeUerlendirilmesi” isimli tebliU Mlyas ÇELEBM taraf ndan sunuldu.
Çelebi, ilk dönemdeki Ehl-i Sünnet anlay R n n bugüne kadar fazlas yla daralt ld U n bu daraltman n Ehl-i Hadis ve onlar n tabiilerince gerçekleRtirildiUini
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iddia ettikten sonra muhtevas bu kadar daralt lm R bir kavram n isminin deUiRmesi fikrini hiç kimsenin kabul etmeyeceUinden hareketle kavram n tekrar bir
tan m n n yap lmas gerektiUi tezini ileri sürdü. Çelebi’ye göre, Ehl-i Sünnet o
dönemin ihtiyaçlar na cevap verebilecek nitelikteydi; halbuki bugün her Rey
deUiRmiRtir. Bu nedenle bugünün ihtiyaçlar na bak larak yeni bir Ehl-i Sünnet
kavram oluRturulmal d r. TebliUci Ehl-i Sünnet’in bugün tüm dünyaya kavgac ,
kan dökücü, dünya ile savaRan bir kitle olarak gösterildiUini, bu yap Rt rmac
imaj n bizlerce bozulmas gerektiUini vurgulad . Müzakereci Erkan YAR’a göre,
ilkelerini Kur’an’dan alan yeni bir anlay Ra ihtiyaç vard r. Aksi takdirde Bat
karR nda geri kal nmaya devam edilecektir. Ona göre, Ehl-i Sünnet’in d Rlay c
bir tavr vard r. Bu isim kullan ld U sürece Mslam Dünyas ’ndaki bu ayr m devam
edecektir. Parçalanm Rl U n sona ermesi için Ehl-i Mslam, Ehl-i Kur’an gibi yeni
isimlendirmelere ihtiyaç vard r. Yar’ n dikkat çekici bir diUer tezi de Röyledir:
TebliUci taassub ve taklidi b rakmal y z diyor; ancak bizim tüm Mmam-Hatip
liselerinde ve Mlahiyat fakültelerinde öUretim Reklimiz taklide dayan r. Halk m z
çaUdaR alimin görüRlerini saçma bulurken, eski alimlerimizin görüRlerini ise
kutsal kabul ediyor. Böyle bir durumda iken taklitten nas l kurtuluruz? Yar,
sonuç olarak bir Reyin birden fazla doUrusunun olabileceUini, bu sebeple farkl l klar n güzellik olarak görülmesi gerektiUini ve çaU m za uygun yeni bir din
anlay R n n oluRturulmas taraftar olduUunu dile getirdi. Tahsin GÖRGÜN,
Ehl-i Sünetin Müslümanlar n baR na gelmiR en büyük ve en ac bela olduUunu
söyledikten sonra sünnete tabi olunmadan Müslüman olunmayacaU n bu nedenle Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in hem geçmiRteki hem gelecekteki tüm Müslümanlar kapsad U n söyleyerek kucaklay c bir tav r sergiledi.
Sempozyum deUerlendirilmesi M. Saim YEPREM, Mbrahim Kâfi DÖNMEZ, Hasan HANEFM, Mahmut KAYA ve Hayri KIRBAOOPLU taraf ndan
yap lm Rt r. DeUerlendirme oturumunda genel itibariyle sempozyum baRar l
bulunmakla birlikte, tarihteki Ehl-i Sünnet’ten kopulamay R , günümüz Müslüman ülkelerinde ve sempozyumun yap ld U Türkiye’deki Ehl-i Sünnet’in varl U
hususunun hiç konu edilmeyiRi eleRtirilmiRtir. Ayr ca Ehl-i Sünnet genel bir
kavram olmas na raUmen sadece kelam, f k h ve tasavvuf ilimleri ile iliRkisi üzerinde durulmas sempozyumda bir eksiklik olarak görülmüRtür.
Böylesine geniR kapsaml bir konunun iki gün içersinde tüm yönleriyle
ele al nmas n beklemek kanaatimce sempozyumu düzenleyenlere ve kat l mc lara haks zl k olur. Mstanbul’daki bu ilmi toplant n n verimli geçtiUine, özellikle
yüksek lisans ve doktora öUrencileri için faydal olduUuna ve daha sonraki çal Rmalara R k tutacaU na inan yorum.

