CORCJ ZEYDAN
neğine bağlan a n ve ilahf a ş kın felsefesini yapan İbnü ' I-Arabf olması gerektiği
ileri sürülmüş, İ bnü ' I-Arabf ile Sühreverdf felsefeleri a rasındaki ilişki üzerinde
durulmuştur. 6. Terre cel este et corps
de resurrection : D e l'Iran mazdeen Cı
l'Iran shi'ite (Pari s 1961 12 ed isyonu :
Corps sp iritue / et terre ce/este, Paris 1979;
ingilizeesi: Sp iritua l Body and Cetestica l
Earth, tre . N. Pearson, Prineeton 19771 ).
Bu eserde antik gnostisizmin ve batıni
yorumların sistematiği kurulmaya çalı
şılmış , Hıristiyanlık 'taki haçın semboli k
yorumları ile İsmailili k'teki te' vil birleş
tirilerek ayn ı men ş ee irca edilmi şti r. 7.
Histoire de l a philosophie i slamiq ue
(Pari s 1964; Encyc/op edie de la Ple iade
seri si nden Histoire de la philosophie ll,
I 048- 11 97, Pari s I 969 1) Corbin'in S. Hüseyin Nasr ve Osman Yahya ' nın katkıla
rıyla hazırladığı eserde islam düşüncesi
tarihinin başlangıcından İbn Rüşd'ün ölümüne kadar (595/ ı 198) olan dönemi incelenmiştir. Müellif hazırlamayı planladığı ll. cildin geniş bir özetini. Eneyelopedie de l a Pleiade serisinden çı kan
Histoire de la philosophie'nin lll. cildinde (s 1067- 1183) "La Philosophie islamique depuis la m ort d· Averreos jusqu ·a nos jours " başlığıyla neşretmiştir
(Paris 1974) Histoire de la philosophie
islamique'in 1. cildi Esedullah Mübeşşi
rrtarafından Farsça 'ya (Tahran ı 358 hş.),
Nusayr Mürüwe ve Hasan Kabisi tarafından Arapça 'ya (Beyrut ı 983), Hüseyin
Hatemi tarafından da Türkçe 'ye ( İ stan
bu l 1986) tercüme edilmiştir. 8. En Islam
iranien: A spects spirituels et philosophiques (1- 11 , Paris- Tah ran I 971 ; lll -IV, Pari s- Tahra n 1973). Dört ciltlik bir seriden
oluşan eserde İran Şif düşüncesiyle ismaill teasafisinin nasıl birleştiğini göstermeye ça lışmıştır. İlk ciltte (Paris -Tahran 1971) On İki imam Şilliği ' ni konu edinen müellif. bu mezhebin inanç esaslarının Sünni akfdeden ayrıldığ ı noktaları
göstererek gnostik yorumlar yapar. Aynı yıl neşredilen ll. ci lt Sühreverdl ve iran
İşraklliğine ayrılmış, lll. cilt ise (ParisTahran 1973) ROzbihan-ı Baklf. Haydar eiAmüll, Ali isfahanr ve Alaüddevle-i Simnan! gibi iranlı sOfllere tahsis edilmiştir.
Aynı yıl yayımlanan IV. ciltte XVII. yüzyıl
isfahan okulu ile (Sadreddi n-i ŞTrazi. Mir
Damad . KadT Said Kummil XIX. yüzyıl Şey
hi (Şe y h Ahmed ei-AhsaT) okulu tanıtıl
maktadır (Corbin' in çok say ı dak i makale
ve metin neş i r ler in i n listesi için bk. Me/an·
ges o{{erts a Hen ri Corbin lnşr. Seyyed Hossein Nasrl, Tahran 1977, s. III-XXXII ).
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Son devir Arap tarihçisi,
' edip ve ga zeteci.

14 Kasım 1861'de Beyrut'ta Ortodoks
mezhebine mensup fakir bir hıristiyan
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. ilyas HOr!, Şewam ve Muallim Zahir medreselerinde gördüğü ilk tahsilinin ardın
dan ( ı 866- 1872 ) küçük bi r loka nta işle
ten babasının yanında çalışmaya başla
dı. Birkaç yıl sonra gece öğretimi yapan
bir okula devam ederek kısa zamanda
ingilizce'yi öğrendi : 1881'de Beyrut'taki
Amerikan Protestan Koleji'ne (ei_-Medreset ü'l -küll iyye) kaydoldu ; fakat bir süre
sonra meydana gelen boykota katıldığı
için kol~den uzaklaştırıldı. Bu okuldaki
tıp tahsilinden edindiği bilgiyle imtihan
vererek eczacı diptoması aldı. Daha sonra
Kahire'ye giderek Kasrü'l-aynr Tıp Medresesi ·ne girdi; ancak bu tahsilin çok
uzun olması ve içinde bulunduğu maddi
imkansızlıklar sebebiyle okulu bırakma
ya mecbur kaldı ve kendisini edebiyat.
tarih. dil konularına verdi. 1884'te ez -

corci
Zeyd an

Zaman gazetesinde çalışmaya başladı.
Gordon Paşa'yı kurtarmak üzere Sudan'a gönderilen ingiliz kuwetlerine tercüman olarak katıldı. 188S'te Beyrut'a dönünce ei-Mecmau'l-ilmiyyü ' ş
Şarki'nin faal üyeliğine seçildi. Daha önce öğrendiği ingilizce, Latince, Fransız
ca ve Almanca'nın yanı sıra burada İb
ranice ve Süryanlce'yi de öğrendi. Bu sı
ralarda el-Elfa~ü'l- cArabiyye v e'l-felsefetü'l-lugaviyye adlı ilk eserini yayım
ladı (Beyrut 1886). Son derece faal fakat istikrarsız bir kişi olan Corcl Zeydan
1886' da ingiltere, Fransa ve İsviçre'yi içine alan bir seyahate çı ktı ; buralardaki
ilmi müesseseleri, müzeleri ve alimleri
ziyaret edip incelemelerde bulundu. Beyrut'ta Amerikan misyonerlerinden ald ı 
ğı Batı kültürü ve metodunun yanı sıra
bu seyahatte özellikle ingiltere'de Avrupa oryantalizmini yakından tanıma fır
satını buldu. Aynı yıl Mısır'a döndükten
sonra 1888'in başlarına kadar el-Mul!-tetat gazetesinde, ardından da iki yıl süreyle Rum Ortodoks cemaatine ait eiMedresetü'I-Ubeydiyye'de yöneticilik yaptı. 1892'de, hayatının sonuna kadar çalıştığı ve birçok makalesini yayımiadı
ğ ı el -Hilal dergisini çı karmaya başladı.
Jön Türkler' i destekleyen siyası tavrı sebebiyle Osmanlı topraklarına ancak Meş
rutiyet'ten sonra girebilen Corcl Zeydan. ·
bazı tartışmalara da konu olan Kahire
Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden alındıktan kısa bir süre sonra 21
Temmuz 1914'te Kahire'de öldü.
Aynı yıl

Arap edebiyatında yeni akımın önemli şahsiyetlerinden biri ve iyi bir gazeteci olan Corcl Zeydan özellikle tarih. Samr dilleri ve mukayeseli dil bilimi konularında B atı metoduna uygun eserler vermiştir. Yazıla rında Şarkiyatçıların islam'a
bakış açısının tesirleri açık bir şekilde
görülür. B atıcı aydın yetiştirme merkezleri olan misyoner okullarından Amerikan Protestan Koleji'nde öğrenim görmüş bir kişi olarak Corcf Zeydan. kültü rel bir uyanış sağlamak için Batı kültürünü Araplar'a aktarmayı amaçlamış, islam ve Arap tarihini şarkiyatçıların bakış açısıyla inceleyip tahlil etmeye çalış 
mıştır. İlk islam tarihçilerinin olayları sadece nakletmekle yetinip bunların altında yatan sebepleri araştırmadıktarım
belirterek onları tenkit eden Zeydan ·a
göre bir milletin gerçek tarihi savaş ve
fetihler tarihi değil kültür ve medeniyet
tarihidir. Onun gayesi. geleneksel tarih
kitaplarını gözden düşürmek. İslam tarihini incelerken dini ikinci plana iterek
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bilim ve uygarlığı öne çıkarmak olmuş
tur. Bu bakımdan islam kaynaklarını yetersiz bulmasına karşılık islam tarihçilerinin itibar etmedikleri israiliyat' ı güvenilir bir kaynak saymıştır. Bu yaklaşı
mını Arap halkına aktarmak için eğitici
romanlar da yazan Zeydan'ın din faktörünü dikkate almaması sebebiyle islam
tarihini yanlış değerlendirdiği görülür.
Ona göre din, sosyal uyumu sağlayan
faktörlerden sadece biridir. Bu yüzden
islam'ın uygarlık tarihine dair eserinde
bile dini tarihle değil dini dayanışma ile
ve Araplar'ın elde ettikleri kültürel ve ilml başarıyla ilgilenmiştir. islam uygarlı
ğının İran ve Bizans'tan alındığına dair
görüşlere karşı çıkmakta birlikte şarki 
yatçıların yaptığı gibi o da islam'ın temelinde yahudi ve hıristiyan kültürünü
ara mıştır.
Bir h ı ristiyan olarak modern toplumda ve tarihin yorumunda belirleyici faktörün bilim olması gerektiğini savunan
Zeydan, Araplar arasında milli şuur ve
kimlik için de dine değil ortak tarih, dil
ve kültüre önem verdi. Ona göre Arap
kimliğinin en büyük dayanağı Arapça'dır. Nitekim Araplar fethettikleri yerlere Arapça 'yı götürmüşlerdir. Zeydan, Suriye- Mısır merkezli bir milliyetçilik üzerinde durur. Uygarlığın merkezi olan Mı
sır ile Suriye arasında tabii bir sınır mevcut olmayıp islam öncesinden beri her
ikisi tek bir ülke halindedir. Kur'an'a da
Arap dilini korumaya olan katkısı sebebiyle önem veren Zeydan'ın amacı Arapça ile birlikte islam kültürünün yükselmesi değildir. Asıl ulaşmak istediği Batı
uygarlığı olup ona göre bu uygarlığa geçiş Arap kimliğine de zarar vermez. Böylece dine dayalı olmayan bir panarabizmin temelini atmış, fakat bunu siyasi
bir programa dönüştürmemiştir. Osmanlı
hakimiyetinden yana olan Zeydan Meş
rutiyet' i, ittihat ve Terakki'yi desteklem i ş , 1908'den sonra bu desteğini daha
da arttırmıştır. Corcl Zeydan, Osmanlı
Devleti'nin yıkılması halinde Avrupa etkisinin artacağından endişe ediyor, Meş
rutiyet'in Batılılar'ın siyası emellerine
engel olacağını düşünüyordu . Osmanlı
lar' ın Türkleştirme politikalarının olmadığını, Arapla r'ın kendi kültürlerini serbestçe yaşattıkların ı belirten Zeydan,
Araplar'ın Osmanlı Devleti'nde daha fazla siyasi hak talep etmelerine de karşı
çıkmıştır.

Eserleri. Düzenli ve sağlam bir tahsil
görmemesine rağmen ilme olan t utkusu sebebiyle kendini yetiştiren Corcl Zey-
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yımlanan

ti'l- cArabiyye (Kah i re ı 904) adlı eserleri de vardır.

A) Tarih. 1. Taril]u Mışr el-J;adiş (1-11.
Kahire ı306 / ı 8 8 9 ) . Emin b. Hasan ei Hulvanl el-Medeni tarafından Nebşü'l
hezeyan min Taril].i. Corci Zeydan (Leknev ı 307) adlı bir risale ile tenkit edi l miş
tir. Corcl Zeydan da buna cevap olarak
Reddün rennan cala Nebşi'l-hezeyan
(Kahire ı 309) adıyla bir eser kaleme al-

C) Sosyal Konular. 1. Taba~iitü'l - ümem
evi 's-sela 'ilü 'l-beşeriyye (Ka hi re ı 330/
ı 9 ı 2). Luvls Şeyho bu eseri tenkit etmiş
tir (yk. bk.). 2. Mul]tarat ii ielseieti'l-ictimac ve'l - cumran (1-JII, Kahire 1921). elHilal mecmuasında yayımianmış makalelerinden seçmeleri ihtiva eder. Ayrıca
cİlmü 'l-iiraseti'l-l:Jadiş (Beyrut 1876; Kahire ı 90 I); Mul]taşaru cografiyyeti Mışr
(Kahire ı891) ve cAca'ibü'l - l]al~ (Kahire
ı 33 1) bu konuda yazdığı eserlerdendir.

dan, el-Hilal'de yirmi iki yıl boyunca yasayısız makalesinden başka
tarih, edebiyat, dil ve sosyal konular üzerine kırk civarında kitap yazmıştır. Baş 
lıca eserleri şunlardır :

mıştır. 2. Tari'l]u't-temeddüni'l - İslami
(1 -V, Kah i re ı 902- ı 906) . Tarih alanındaki
çalışmalarının

en önemlilerinden biridir.
Eser Zeki Mugamiz tarafından Medeniyyet-i İslamiyye Tarihi adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir (1- V, İ s tanbul ı 328ı 330) . Bu esere dair Şi bil en-Nu'manf'nin
tenkidi (el·Menar, XV/ 1. ı9J2 , s. 58-67),
Ahmed Ömer el-İskenderf'nin Tarihu'lcArab kable'l-İslam ve Tarihu ada-bi'l lugati'i- cArabiyye'ye, Luvrs" Şeyho'nun
da Taril]u adabi'J-lugati 'l- CArabiyye
ve Taba~iitü'l-ümem'e yaptığı tenkitlerle birlikte basılmıştır (int*adü kütübi
Corcf Zeydan, Kahire 1330) . 3. Taril]u'lcArab kable 'l-İs16m (Kahire 1908). Bir
önceki esere zeyil olarak kaleme alınan
kitabın Hüseyin Münis tarafından notlar ve yeni kaynaklar ilavesiyle yeni baskısı yapılmıştır. Ahmed Ömer el-İskende
r!, İnti~iidü Kitabi Taril].i.'l- cArab ~ab
le'l-İslam adlı bir risale ile eseri tenkit
etmiştir (yk. bk.) 4. Ensabü'l- cArabi'l kudema' (Kahire, ts.) . Araplar'da anaerkil (maderşahf) aile yapısının ve totemizmin varlığına inananlara reddiye olarak
yazılmıştır. s. Taril]u ·ı- Masuniyyeti ·ı
cam (Kahire ı889). Masaoluk konusunda
neşredilen ilk Arapça eserdir. 6. Teracimü meşahiri 'ş-Şar~ (l-ll , Kahire 19021903, ı9ı 1) . Zeydan'ın bu konudaki diğer
eserleri de şunlardır: et - Taril]u'l- cam
(Beyrut 1890) ; Taril]u İnciltere (Kah i re
1899) ; Taril]u'l- Yunan ve'r-Ruman (Kahire, ts.).
B) Dil ve Edebiyat. 1. el-Elia?ü'l- cArabiyye ve'l-ielseietü'l-lugaviyye (Beyrut 1886) Karşılaştırmalı dil bilimi kurallarının Arapça'ya uygulamasına dair
olan eserin ikinci baskısı el -Felseietü'llugaviyye ve 'l-elia?ü'l - cArabiyye adıy
la yapılmıştır (Kahire 1904). 2. Tari!;ıu adabi'l-lugati'l- 1\rabiyye• (!-IV, Kahire ı 91 I).
Bu eserde Arap edebiyatını başlangıcın
dan itibaren bir bütün halinde ele almış
tır. Dil konusunda ayrıca el-Bulga ii uşıl
li 'l-luga (Kahire ı899) ve Tari'l]u'l -luga-

D) Tarihi Romanları. Corcl Zeydan bu
romanları , yukarıda işaret

edilen tarih
ve tarihe yaklaşımını Arap halkına aktarmak ve onları bu konuda aydınlatmak maksadıyla yazmıştır. Ancak
Batı tesiri altındaki seçkin tabaka arasında büyük rağbet gören bu romanla rın önemli bir kısmının edebi değer taşıdığını söylemek güçtür. Fetihterin baş
langıcından Memlükler devrine kadar islam tarihinin ilk dönemleriyle XVIII ve
XIX. yüzyıllarda geçen olayları konu alan
bu romanların başlıcaları şunlardır: 1.
Fetatü dassan (1-11, Kahire ı898-ı90 3 )
Abdülhüseyin Mirza b. Müeyyidüddevle
tarafından Ijanum-i Şami adıyla Farsça 'ya (l -ll , Tahran ı3 3 0) , Ahmed Muhtar
Büyükçınar ve Kerim Aytekin tarafından
Gassanlı Hind adıyl a Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul ı 972) . 2. Armanosa elMışriyye (Kahire ı 8 89) Abdülhüseyin
Mirza tarafından Armaııos - ı Mışri (Tahran 1322). Mlr Seyyid Ca'fer-i Gazban
tarafından da Armanosa-i Mışriyye
adlarıyla (Tahran, ts .) Farsça'ya tercüme edilmiştir. 3. cA?ra, ü ~ureyş (Kahi re ı 8 89) Kitabı Mir Mehmed Kerim elHac Mlr Caferzade Azeri Türkçesi'ne (Bakü ı325 / ı908), Muhammed All-i Şlrazr
Farsça'ya (Tahran ı 33 7) çevirmiştir. Eseri Yusuf Tabşl el-Burhô.n ii iııti~adi rivayeti CA?rÔ, i ~ureyş adlı kitabı ile (Kahi re 1900) tenkit etmiştir. 4. 17 Ramaian (Kahire ı 900) . Mlr Mehmed Kerim
tarafından Azeri Türkçesi 'ne tercüme
edilmiştir (Bakü ı 328/ ı 91 0) . S. Giidetü
Kerbela (Kahi re 13 ı 91 ı 90 ı) Eseri Abdülhüseyin Mirza cArus-ı KerbeJQ adıy
la Farsça'ya çevirmiştir (Tahran, ts .). 6. ell:faccac b. Yusuf (Kah i re ı 902) Aynı adla Farsça'ya tercüme edilmiştir (Tahran,
ts). 7. Fethu'l-Eııdelüs (Kahire ı 904 ) İ b
rahim Neşşat tarafından FetJ:ı-i Endelüs adıyla Farsça'ya çevrilmiştir (Tahran
ı 3 2 3 ). 8. Şarl ve cAbdurraJ;man (Kahire
ı 904) . Eseri Seyyid Abdürrahim Halhall
anlayışı

COULSON, Noel James
(Tahran ı333) ve Muhammed Alf-i Şfrazf
(Tahran ı 338) aynı adla Farsça'ya tercüme etmişlerdir. 9. Ebu Müslim el-Ijorasô.ni (Kahire 1905). Zeki Mugamiz tarafından Ebu Müslim-i Horô.sô.ni adıy
la Türkçe'ye (İstanbul ı 330). Habfbuttah-ı
Amuzgar (Tahran ı 318), Rükneddin HümayQn-ı Perruh (Tahran 132 3), Abdülhüseyin Mirza b. Müeyyidüddevte (Tahran
ı333-ı334) ve Muhammed Alf-i Şfrc3zi (Tahran ı 339) tarafından Farsça'ya çevrilmiş
tir. 1o. el- 'Abbô.se (Kahire 1906) Eseri
Hasan Bedreddin Abbô.se adıyla Türkçe'ye (İstanbul ı 339 r 1 ı 342 h ). Mirza İb
rahim-i Kuminf (Tahran, ts.), Muhammed
Alf-i Şfrazi (Tahran 1332) ve Muhammed
Takl-i Şerfati- i Mezinanf (Meşhed 1334)
Farsça 'ya tercüme etmişlerdir. 11. elEmin ve'l-Me,mun (Kahire ı907). Kitabı Abdülhamfd-i İşnak Haveri (Tahran
1310), Muhammed Alf-i Şfn3zf (Tahran,
ts.) ve Ali Asgar-ı Hikmet (Tahran, ts.)
Emin ü· Me, m un adıyla Farsça'ya çevirmişlerdir. 1Z. 'Arusu Fergiine (Kahire
1908). Zeki Mugamiz tarafından Cihan
Hatun Fergana Güzeli adıyla Türkçe'ye
(İstanbul 1927). Emfr Kutı Emfnf (İsfahan
1334) ile Muhammed Atf-i Şfrazi (Tahran
1954) tarafından Farsça'ya tercüme edilmiştir. 13. AJ:ımed b. Tolun (Kahire 1909)
Mir Seyyid Ca'fer-i Gazban ile (Tahran
1328, 1339) Muhammed Alf-i Şfrazf (Tahran ı344) tarafından Farsça'ya çevrilmiş 
tir. 14. 'AbdurraJ:ımô.n en-Ndşır (Kahire 1909). Emfr Kutı Emini eseri Farsça'ya tercüme etmişti r (İsfahan 131 ı) 15.
el - İnkıldbü'l- 'Oşmdni (Kahire 19ı 1).
Ali Abbas Müznib tarafından Osmanlı
İnkıldbı adıyla Azerf Türkçesi'ne (Bakü
1332), Ali Ekber-i Kavim (İstanbul 1329)
ve Muhammed Alf-i Şfrazf (Tahran ı336,
1343) tarafından Farsça'ya tercüme edilmiştir. 16. Şalô.fıuddin ve ma~ii 'idü '1haşşô.şin (Kahire 19ı3) Zeki Mugamiz
tarafından Selahaddin-i Eyyubi ve İs
mdililer (İstanbul 1927) adıyla Türkçe'ye,
Muhammed Alf-i Şfrazf (Tahran 1334).
Mücteba Mfnovf tarafından Şelô.J:ıaddin-i
Eyyubi ve İsmô. 'iliyan adıyla Farsça'ya (Tahran 1304) çevrilmiştir. 17. Şecere
tü'd-dür (Kahire 1333/ 1914). Habfbuttah-ı Amuzgar eseri Melike-i İslam adıy
la Farsça 'ya tercüme etmiştir (Tahran
1298) 18. el - Memlı1kü'ş-şô.rid (Kahire ı892). 19. Esirü'l-mütemehdi (Kahire
1892; Farsça tercümesi, Tahran. ts.). ZO.
Cihô.dü '1- muhibbin (Kahire ı 894; Farsça tercümesi, Tahran. ts). 21. İstibdô.dü'l
memdlik (Kahire 1896; Farsça tercümesi,
Tahran, ts .). 22. Fetô.tü'l-~ayrevdn (Kahire 133ı / 1912)
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COULSON, Noel J am es
(1928-1986)
İslam hukuku alanındaki araştırmalarıyla
tanınan İngiliz şarkiyatçısı.

L
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18 Ağustos 1928'de Blackrod'da (Lancashire) doğdu . Wigan Grammar School'u
bitirdikten sonra Keble Cottege'e (Oxford)
girdi. Burada klasik dillerte Doğu dillerin-

deki kabiliyeti sebebiyle dikkatleri üzerine çekti (1950) Kıbrıs ve Süveyş'te istihbarat ~ubayı olarak tamamladığı askerlik görevinden sonra Oxford Üniversitesi'ne geri döndü (1952) ve meşhur şar
kiyatçı Joseph Schacht'ın tavsiyesi üzerine İslam hukuku bölümünde, Fas kütüphaneterinde mevcut hukukta ilgili et
yazmaları üzerine yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Schacht ile birlikte
çalışırken ders vermesi için Sir N. Anderson tarafından Londra Üniversitesi'ndeki
School of Oriental and African Studies'e
(SOAS) davet edildi. Coutson burada İs
tam hukuku dersleri ok utm anı otarak
görev a l dı (ı 954). 1967 yılında Doğu ülkeleri hukuku bölümünün başkanlığına
getirildi. Bu görevi hayatının sonuna ka dar sürdüren Coutson bir süre hukuk
fakültesi dekanlığı da yaptı. Bu arada
genelde isıarn hukuku, özelde ise ticaret ve miras hukukunun modern toptuma uygutanması imkantarı ile ilgili araş
tırmatar yapmak için Ortadoğu gezilerine
çıktı. Ayrıca Chicago, Harvard, Pennsytvania, California (Los Angeles). Utah ve mezun olduğu Keble College gibi diğer bazı üniversitelerde misafir profesör olarak derster verdi; Nüerya'daki Ahmedü
Betto Üniversitesi'nin yeni kurutan hukuk fakültesinde dekanlık yaptı ( 19651966). Arab Law Quarterly dergisinin
yayın kuruluna ve Gray's Inn Barosu'na
da üye olan ( 1966) Coutson 30 Ağustos
1986'da Hastemere'de (Surrey) öldü.
Eserleri. Hemen hemen tamamı İslam

hukuku

sahasında

olmak üzere otuza
ilmf dergilerte kolektif eserlerde araştırma yazıları ve bazı
ansiklopedilerde maddeteri bulunan Coutson'un en önemli çatışmaları şunlardır :
1. A History of Islamic Law (Edinburg
1964 ). İslam hukuk tarihiyle ilgili olan
bu eser klasik ve modern birçok kaynaktan faydalanıtarak hazırl anmış özet
bir çalışmadır. İslam hukukunun doğu
şu, gelişme sürecinde teori ve pratik,
çağdaş İslam hukuku bölümterinden
meydana gelen eser Arapça ve Çince'ye
tercüme edilmiştir. 2. Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago 1968) Chicago Üniversitesi'nin hukuk
fakültesinde misafir profesör sıfatıyla
verdiği altı dersin notlarından otuşan
eser. İslam hukuk sistemindeki bazı kavramları ete atmakta ve akıl-nakil, birlikçeşitlili k, istibdat- hürriyet , hayaleilik gerçekçilik, hukuk - ahlak, d u ra ğa n tık değişkenlik bölümlerinden meydana gelmektedir (bu iki eserdeki görüşlerinin tenyakın kitabı, çeşitli
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