
238

CÂBÝRÎ, Muhammed Âbid

– —CÂDELHAK ALÝ CÂDELHAK
אد ا ) אد ا    )

(1917-1996)

Mýsýr müftüsü ve Ezher þeyhi.˜ ™

5 Ni san 1917’de De kah li ye vilâye ti ne 

bağ lı Talhâ şeh ri nin Bat ra kö yün de doğ-

du. Bu ra da oku ma yaz ma öğ ren dik ten 

son ra Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. 1930’da 

Tan ta’da Ez her’e bağ lı el-Ma‘he dü’l-Ah-

medî’nin il ko kul kıs mı nın ar dın dan (1934) 
li se kıs mı na bir sü re de vam et tik ten son ra 

yi ne Ez her’e bağ lı Ma‘he dü’l-Kåhi re’de li se 

tah si li ni sür dü rüp 1939’da bu ra dan me zun 

ol du. Ez her Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’ni 

1943’te bi tir di. Ay nı fa kül te de şer‘î ka dı lık 

ih ti sa sı nı 1945’te ta mam la dı. 1946’da şer‘î 

mah ke me me mu ru ola rak gö re ve baş la-

dı. 1953’te Mı sır müf tü lü ğü fet va emin-

li ği ne, 1954’te şer‘î mah ke me ka dı lı ğı na 

ta yin edil di. 1 Ocak 1956’da şer‘î mah-

ke me le rin kal dı rıl ma sı nın ar dın dan di ğer 

mah ke me ler de ka dı lık gö re vi ni sür dür dü. 

1971’de mah ke me baş kan lı ğı na ge ti ril di. 

Ekim 1974’te Ada let Bakanlığı’nda yar gı 

mü fet ti şi ol du. 1976’da tem yiz mah ke-

me le rin de müs te şar lık yap tı ve ay nı ta-

rih ten iti ba ren Ada let Ba kan lı ğı’nda bi rin ci 

mü fet tiş ma ka mı na ge ti ril di. 26 Ağus tos 

1978’de Mı sır müf tü sü ol du. Müf tü lük dö-

ne min de bu ku ru mu ye ni den ya pı lan dır dı, 

ve ri len fet va la rın dü zen li bi çim de ka yıt al-

tı na alın ma sı nı ve fet va la ra kı sa za man-

da ula şa bil me yi sağ la dı. 1980’de Ez her’e 

bağ lı Mec mau’l-buhûsi’l-İslâmiy ye üye li ği-

ne se çil di. Va kıf lar Ba kan lı ğı bün ye sin de ki 

el-Mec li sü’l-a‘lâ li’ş-şuûni’l-İslâmiy ye gi bi 

ku rum lar da üye lik yap tı. 4 Ocak 1982’de 

Va kıf lar ba ka nı ola rak ka bi ne de yer al dı ve 

he men ar dın dan 17 Mart 1982’de Ez her 

şey hi ta yin edil di, ve fa tı na ka dar bu gö rev-

de kal dı. Ey lül 1988’de Ulus la ra ra sı İslâm’a 

Da vet ve İn sanî Yar dım Mec li si baş kan lı ğı-

na se çil di. 15 Mart 1996 ta ri hin de ve fat

Hik met li Kur’an’ın An la şı lır Tef si ri, I-III, 
İs tan bul 2013).

Câ bi rî’nin di ğer ba zı eser le ri de şun-

lar dır: Edvâß £alâ müş ki li’t-ta£lîm bi’l-

Ma³ rib (1973); el-ƒi¹âbü’l-£Ara biy yü’l-

mu£â ½ır (Bey rut 1982); es-Siyâsâtü’t-

ta£li miy ye fi’l-Ma³rib (1988); ¥ıvârü’l-

Ma³ rib ve’l-Meş rıš (Ha san Ha nefî ile 
bir lik te, Ka hi re 1990); İş kâ liy ye tü’l-fik-

ri’l-£Ara biy yi’l-mu£â½ır (Bey rut 1990; trc. 
Mu ham med Coş kun, Do ğu Ba tı Di ya lo ğu, 
İs tan bul 2011); ed-Dîn ve’d-dev le ve 

ta¹ bî šu’ş-şerî£a (Bey rut 1996); ed-Dî-

muk ra tiy ye ve ¼uš†šu’l-insân (Bey-
rut 1997); et-Ten mi ye tü’l-be şe riy ye 

ve’l-Åu ½û ½iy ye tü’s-susyû-sešåfiy ye: 

el-£Âle mü’l-£Ara bî nemûze cen (1997-
BM/UNES CO ta ra fın dan ya yım lan mış ve 
İn gi liz ce’ ye de ter cü me edil miş tir); ¥af-

riyyât fi’×-×â ki re min ba£îd (Beyrut 
1997-Oto bi yog ra fi); İbn Rüşd: Sî re ve 

fikr (1998). Câ bi rî ay rı ca İbn Rüşd’ün el-

Keşf £an menâhi ci’l-edil le (Bey rut 1998) 
ve Te ¼â fü tü Te ¼â fü ti’l-felâsi fe (Bey rut 
1998) ad lı eser le ri ni ya yım la mış tır.
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Con tem po rary Arab Tho ught: Stu di es in Post-
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256-278; Ab dü lilâh Bel kazîz, “Mu¼am med £Âbid 
el-Câ bi rî: Øâ¼ibü’l-meşrû£, ½â¼ibü’l-mašåle”, et-
Tü râ¦ ve’n-nehŠa: Æırâßât fî a£mâli Mu¼am med 
£Âbid el-Câ bi rî (haz. Kemâl Ab dül latîf), Bey rut 
2004, s. 65-72; Ha san Ha nefî, “Našdü’l-£ašli’l-
£Ara bî fî mirßâti’t-türâ¦ ve’t-tecdîd”, a.e., s. 225; 
Ali Harb, Našdü’n-na½, Dâ rül bey zâ 2005, s. 115-
129; İb ra him Kes kin, Bir Ya pı sal cı Ola rak Mu-
ham med Âbid el-Câ bi rî’de Din-Kül tür İliş ki si 
(dok to ra te zi, 2009), UÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, 
s. 63, 220-227; Mu ham med İmâre, Red dü if ti-
râßâti’l-Câ bi rî £ale’l-Æurßâni’l-Kerîm, Ka hi re, ts. 
(Dâ rü’s-selâm), s. 143-196; Tâhâ Ab dur rah man, 
Tec dîdü’l-men hec fî tašvîmi’t-türâ¦, Dâ rül bey-
zâ, ts. (el-Mer ke zü’s-sekåfî el-Arabî), s. 29-39; 
Ya sin Ak tay, “Ak lın Sos yo lo jik Soy kü tü ğü”, Top-
lum ve Bi lim, sy. 82, İs tan bul 1999, s. 114-140; 
Ab dul ba ki Güç lü, “Epis te mo lo jik Ko puş”, Fel se fe 
An sik lo pe di si (ed. Ah met Ce viz ci), An ka ra 2007, 
V, 586-590.

ÿMu ham med Coş kun

Eser le ri. 1. Fik ru İbn ƒaldûn: el-£A½a-

biy ye ve’d-dev le. Ra bat V. Mu ham med 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Fel se fe Bö-

lü mü’nde ha zır la dı ğı dok to ra te zi dir (Dâ-
rül bey zâ 1971, 1984). 2. Na¼nü ve’t-tü-

râ¦: Æırâße mu£â½ıra fî türâ¦ine’l-fel sefî 

(Bey rut 1980; Dâ rül bey zâ 1982). Câ bi rî’nin 

bü tün ça lış ma la rı na hâkim me to do lo ji si-

ni su nan bir gi riş bö lü mü nün ya nı sı ra 

Fâ râ bî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Haldûn 

gi bi dü şü nür ler üze ri ne ge niş çap lı de-

ğer len dir me ler içe rir (Fel sefî Mi ra sı mız ve 
Biz, trc. A. Sa id Ay kut, İs tan bul 2003). 3. 

Tek vî nü’l-£ašli’l-£Ara bî (Bey rut 1984). 
“Arap Ak lı nın Eleş ti ri si” se ri si nin ilk ki-

ta bı dır. Eser de Arap ak lı kav ra mı nın ta-

nım lan ma sı ve İs lâm-Arap kül tü rün de 

hâkim olan akıl ya pı sı nın te şek kü lü ele 

alın mak ta dır (Arap Ak lı nın Olu şu mu, trc. 
İb ra him Ak ba ba, İs tan bul 1997). 4. Bin ye-

tü’l-£aš li’l-£Ara bî (Bey rut 1986). “Arap 

Ak lı nın Eleş ti ri si” se ri si nin ikin ci ki ta bı 

olup mü el li fin İs lâm-Arap ge le ne ğiy le il gi li 

be yanî, bur hanî ve ir fanî şek lin de ki üç lü 

tas ni fi bu eser de yer al mak ta dır (Arap-
İs lâm Kül tü rü nün Akıl Ya pı sı, trc. Ha san 
Ha cak, Bur han Kö roğ lu, Ek rem De mir li, 
İs tan bul 1999). 5. el-£Ašlü’s-siyâsiyyü’l-

£Ara bî (Bey rut-Ka zab lan ka 1990, 1991). 
Ay nı se ri nin üçün cü ki ta bı olan eser, mü-

el li fin İs lâm ge le ne ğin de si yasî dü şün ce-

nin be lir le yi ci le ri ni ve so nuç la rı nı tar tış tı ğı 

önem li bir ça lış ma sı dır (İs lâm’da Si ya sal 
Akıl, trc. Vec di Ak yüz, İs tan bul 1997). 6. 

Vic he tü na¾ar: Na¼ve i£âdâti binâßi 

ša Šâ ya’l-fik ri’l-£Ara bî (Bey rut 1992). 
Kim lik, şe ri atın tat bi ki, din-dev let iliş ki si, 

de mok ra si gi bi ko nu la rı ele alır (Çağ daş 
Arap-İs lâm Dü şün ce sin de Ye ni den Ya pı-
lan ma, trc. Ali İh san Pa la, Meh met Şi rin 
Çı kar, İs tan bul 2001). 7. el-Mu saššafûn 

fi’l-¼a Šâ re ti’l-£Ara biy ye ti’l-İs lâmiy ye 

(1995). Eser de İs lâm ge le ne ğin de ay dın 

kim li ği nin or ta ya çı kı şı, ko nu mu ve so run-

la rı in ce len mek te, bu çer çe ve de Ah med 

b. Han bel’in ve İbn Rüşd’ün gör dük le ri 

tep ki ler ya kın plan da ele alın mak ta dır. 

8. el-£Aš lü’l-aÅlâšiy yü’l-£Ara bî (Bey rut 
2001). “Arap Ak lı nın Eleş ti ri si” se ri si nin 

son ki ta bı olup İs lâm ge le ne ğin de ki ah lâk 

an la yı şı nın han gi şart lar al tın da te şek kül 

et ti ği in ce le nir. 9. MedÅal ile’l-Æurßâ ni’l-

Kerîm (Dâ rül bey zâ 2006; trc. Mu ham med 
Coş kun, Kur’an’a Gi riş, İs tan bul 2010). 10. 

Feh mü’l-Æurßâni’l-¥akîm (Bey rut 2008-
2009). Üç cilt lik Kur’an tef si ri dir. Nüzûl sı-

ra sı na ve sîre tin sey ri ne pa ra lel lik esa sı na 

gö re ya zıl mış, bi çi mi ve içe ri ği ba kı mın dan 

öz gün bir tef sir dir (trc. Mu ham med Coş-
kun, Feh mü’l-Kur’an: Nü zul Sı ra sı na Gö re 
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Ka hi re 1412-1415/1992-1995; I-III, Ka hi re 
1425/2004). Câ del hak, Ez her şeyh li ği dö-

ne min de fet va la rı nı on bir cilt te top la mış, 

bun la rın beş cil di ha ya tın da ya yım lan mış, 

ar dın dan üç cilt ha lin de ye ni den ba sıl mış-

tır. 2. Naš²ü’l-Farî²ati’l-³åßibe. Mı sır’da 

Tanzîmü’l-cihâd teş kilâtı li de ri M. Ab düs-

selâm Fe rec’in el-Farî²atü’l-³åßibe ad lı 

ese ri ne red di ye dir. Fet va la rı için de yer alan 

ese rin (el-Fetâva’l-İslâmiy ye, X, 3724-3791) 
ay rı ba sı mı da ya pıl mış tır (Me cel le tü’l-Ez-
her, Mu har rem 1414 sa yı sı eki). 3. Beyânün 

li’n-nâs (I-II, 1984). Yi ne Ez her şeyh li ği 

dö ne min de gün cel ko nu la ra da ir ve ri len 

fet va la rın öze ti ola rak uz man la ra ha zır-

lat tı ğı, ken di si nin de kat kı da bu lun du ğu 

bir eser dir. 4. el-Fıšhü’l-İslâmî mürûne-

tühû ve ta¹av vu ruhû (Ka hi re 1987, 1410/ 
1989, 1416/1996; Mürûne tü’l-fık hi’l-İs lâ mî, 
Ka hi re 2005). 5. Ma£a’l-Æurßâni’l-Ke rîm 

(Ka hi re 1991, 1425/2005). 6. en-Ne bî 

fi’l-Æurßâni’l-Kerîm (Ka hi re 1991, 1425/ 
2005). 7. Risâle fî ½alâti’l-cu mu£a (Me-
cel le tü’l-Ez her, Ni san 1991 sa yı sı eki). 8. 

e¹-ªufûle fî ¾ıl li’ş-şerî£ati’l-İslâmiy ye 

(Me cel le tü’l-Ez her, Ey lül 1995 sa yı sı eki). 
9. el-Mes cid inşâßen ve risâle ten ve tâ-

rî Åan (Me cel le tü’l-Ez her, Ra ma zan 1416 
sa yı sı eki). 10. Min a¼kâmi’l-Æurßân ve 

£ulû mih (Ka hi re 1410/1989). 11. ¥av le it-

ti fašiy ye ti’l-ša²âß £alâ eşkâli’t-temyîz 

²ıd de’l-merßeti mi ne’l-man¾ûri’l-İslâmî 

(Me cel le tü’l-Ez her, Sa fer 1416/Tem muz 
1990 eki; Ka hi re 1995). 12. MuÅtârât mi-

ne’l-fetâvâ ve’l-bu¼û¦ (Ka hi re 1987). 13. 

Üd£u ilâ sebîli rab bi ke (Ka hi re 1996). 14. 

el-ƒitân (Me cel le tü’l-Ez her, Cemâzi ye lev-
vel 1415/1994 eki). Câdel hakk’ın Mı sır Ada-

let Ba kan lı ğı’na bağ lı Mer ke zü’d-dirâsâti’l-

kazâiy ye’de oku tu lan Risâle fi’l-ic tihâd 

ve şürû¹ihî ve nifâšıhî ve’t-tašlîd ve’t-

taÅrîc ile Risâle fi’l-ša²âßi fi’l-İslâm ad lı 

iki ese ri da ha var dır.

Câdel hakk’ın ma ka le le rin den ba zı la rı da 

şun lar dır: “et-Ta¹ar ru fü’d-dînî ve eb£âdüh” 

(Me cel le tü’l-Ez her, LXV/12 [1993], s. 1814-
1824; ay rı ba sı mı da ya pıl mış tır; Ka hi re, 
ts.); “Ba¼¦ £ani’l-fıšhi’l-İslâmî” (Dirâsât fi’l-
¼aŠâre ti’l-İslâmiy ye: bi-münâse be ti’l-šar-
ni’l-Åâmis £aşer el-hicrî, Ka hi re 1405/1985, 
III, 164-288); “Ra¼me tü’r-resûl ve’r-risâle” 

(Kitâbü’l-Müßte me ri’l-£âlem er-râbi£ li’s-sî-
re ve’s-sün ne ti’n-ne be viy ye, Ka hi re 1406/ 
1985, s. 49-86); “A¼kâmü našli’d-dem 

fi’ş-şerî£ati’l-İslâmiy ye” (Me cel le tü İtti¼â-
di’l-Câmi£âti’l-£Ara biy ye li-dirâsât ve 
bu ¼û ¦i’ş-şerî£ati’l-İslâmiy ye, I/1 [Ka hi re 
1994], s. 9-34); “el-Fıšhü’l-İslâmî: Neşßetü 

me ×â hi bihî, ehdâfühâ, ¦emerâtühâ” (Me-
cel le tü’l-bu¼û¦i’l-fıšhiy ye ti’l-mu£â½ıra, I/1 

doğ ru al dı ğı önem li ka rar lar dan bi ri de 

sa hih İslâm kül tü rü nün ya yıl ma sı, aşı rı lık 

ve sap kın lık tan uzak dinî ger çek le rin açık-

lan ma sı ama cıy la Ez her’de er kek ka dın 

her ke se açık, ak şam eği tim ve ren sü rek li 

bir eği tim mer ke zi nin açıl ma sı ve bu ra da 

İslâmî ilim le rin oku tul ma sı dır. Ve fa tın dan 

son ra özel ki tap lı ğı ha nı mı ta ra fın dan Ez-

her Kü tüp ha ne si’ne ba ğış lan mış tır.

Ha nefî mez he bi ne men sup olan Câdel-

hak, Mı sır müf tü lü ğü gö re vin de iken 

müf tü lük si cil le ri ne ka yıt lı 1284 fet va 

ver miş, 1895 yı lın dan iti ba ren Mı sır müf-

tüleri ta ra fın dan ve ri len fet va la rın neş ri-

ne ön cü lük yap mış, Va kıf lar Ba kan lı ğı’nın 

maddî des te ğiy le 1980’de baş lat tı ğı bu 

ne şir fa ali ye ti ni Ez her şeyh li ği dö ne min-

de de sür dür müş, fet va lar 1993’te yir mi 

cilt te top lan mış tır. Câdel hakk’ın fet va 

usu lü hak kın da bir gi riş yaz dı ğı ese rin 

VI II-X. cilt le ri onun fet va la rı na ay rıl mış tır 

(el-Fetâva’l-İslâmiy ye min Dâri’l-iftâßi’l-
Mı½riy ye, I, 5-32, Ka hi re 1400/1980; VI II, 
2701-2705; XI, 3795-3797; XIV, 5027-5029; 
Câdel hakk’ın fet va la rı için bk. nr. 1117-
1326; 209 fet va). Öte yan dan yi ne Mı sır 

müf tü lü ğü dö ne min de Mil let Mec li si’nde 

İslâm hu ku ku nu ka nun laş tır ma ko mis-

yo nun da gö rev alan (1978-1982) Câdel-

hak bin ler ce mad de den olu şan borç lar, 

ti ca ret, ce za ve yar gı la ma ka nun ta sa-

rı la rı nın ha zır lan ma sı na ön cü lük et miş-

tir (Æavânînü’ş-şerî£ati’l-İslâmiy ye £ale’l-
me×âhi bi’l-er ba£a, I-V, Ka hi re 1434/2013). 
Mer yem Ab düs selâm Bekr Halîl eş-ŞeyÅ 

Câdel¼aš £Alî Ca£d ve men he cuhû fi’l-

fıšhi ve šaŠâya’l-£a½r adıy la bir dok to ra 

te zi ha zır la mış tır (1430/2009, Câmi atü’l-
Ez her kül liy ye tü’d-dirâsâti’l-İslâmiy ye 
ve’l-Ara biy ye li’l-benât).

Eser le ri. 1. BuÅû¦ ve fetâvâ İslâ-

miy ye fî šaŠâyâ mu£â½ıra (I-V, 

Câdelhak Ali Câdelhak Uluslararası Kral

 Faysal İslâm’a Hizmet ödülünü alırken (1995)

et ti. Va si ye ti üze ri ne ce na ze na ma zı Mu-

ham med Mü te vellî eş-Şa‘râvî ta ra fın dan 

kıl dı rı la rak Kral Fay sal ödü lüy le kö yün de 

yap tır dı ğı kül li ye nin ya nı na def ne dil di.

Özel lik le Ez her şeyh li ği dö ne min de say-

gın bir şah si yet ola rak dev let ten ve halk tan 

iti bar gö ren Câdel hakk’a, 1983’te Ez her’in 

1000. ku ru luş yı lı kut la ma la rı mü na se be-

tiy le Mı sır Dev le ti’nin en üs tün ni şa nı olan 

“Vişâhü’n-Nîl” ve ril miş, Fas Kral lı ğı ta ra fın-

dan da ken di si ne müm taz de re ce sin de “el-

Kefâetü’l-fik riy ye ve’l-ulûm” ni şa nı tev cih 

edil miş, 1995’te Ulus la ra ra sı Kral Fay sal 

İslâm’a Hiz met ödü lü nü al mış tır. Onun dö-

ne min de Ez her’de önem li atı lım lar ger çek-

leş ti ril miş, Mı sır’ın her şe hir ve kö yün de 

Ez her’e bağ lı il ko kul ve li se ler açıl mış, 600 

ci va rın da olan okul sa yı sı 6000’i geç miş-

tir. Ay rı ca Tan zan ya, Ken ya, So ma li, Gü-

ney Af ri ka, Çad, Ni jer ya, Mal div ler, Ko mor 

ada la rın da ve di ğer ül ke ler de Ez her’e bağ lı 

eği tim ku rum la rı açıl mış tır. İslâm dün ya-

sın dan ve dı şa rı dan ge len le rin Ez her’e ka-

bu lü ko lay laş tı rıl mış, burs imkânla rı art tı-

rıl mış tır. Mı sır’ın bir çok böl ge sin de Ez her 

Üni ver si te si’ne bağ lı on se kiz fa kül te açıl-

mış, bu dö nem de Ez her ta ri hin de ilk de fa 

tıp, ta rım ve kül tür le alâka lı ulus lar ara sı 

kon fe rans lar dü zen len miş tir.

Ez her âlim le ri nin ilmî ba ğım sız lı ğı ve 

hak la rı nı sa vun ma ko nu sun da önem-

li adım lar atan Câdel hak, âlim le rin aşı rı 

grup la ra ka tı lan ve İslâm’ı yan lış an la yan 

genç ler le di ya lo ga gir me si nin ge rek li li ği 

üze rin de dur muş tur. En ver Se dat ve Hüs-

nü Mübârek dö nem le rin de Mı sır’ın ya şa dı-

ğı sos yal ve si ya sal prob lem ler le il gi len miş, 

or ta bir yol iz le me ye ça lış mış tır. Mı sır’da 

or ta ya çı kan ci had ve tek fir grup la rı na 

kar şı eser ler ka le me al mış tır. Mı sır-İs ra il 

ara sın da ya pı lan ba rı şın fı kıh yö nün den 

câiz ol du ğu yö nün de fet va ver miş, an cak 

İs ra il’in ba rış an laş ma sın dan son ra ki tu tu-

mun dan do la yı me se le ye ba kı şı de ği şe rek 

iş gal al tın da iken Ku düs’ü zi ya ret et me nin 

câiz ol ma dı ğı yö nün de gö rüş or ta ya koy-

muş tur. Mı sır’a ge len İs ra il cum hur baş-

ka nı nı kar şı la ma yı red de de rek si yasî bir 

kri ze se bep olan Câdel hak, Sov yet iş ga li 

al tın da ki Af ga nis tan’a yar dım edil me si-

ni teş vik et miş, Bos na kat li amı na kar şı 

sert açık la ma lar da bu lun muş, Bos na’ya 

özel tem sil ci si ni gön de rip yar dım ko nu-

sun da ön cü lük yap mış tır. Çe çe nis tan gi bi 

dün ya nın de ği şik böl ge le rin de bu lu nan 

müs lü man azın lık la ra yar dım ko nu sun da 

önem li adım lar at mış tır. Ay rı ca dö ne min 

cum hur baş ka nı nın ta lep le ri ne kar şı çı ka-

rak ban ka fa izi nin ha ram ol du ğu yö nün-

de fet va ver miş tir. Ha ya tı nın son la rı na 
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onun her me nö tik ala nın da ki ka bi li yet ve 

uz man lı ğı nın bir so nu cu dur. Cal der, bir çok 

aka de mis ye nin sı ra dan bir iş ka bul et ti-

ği ki tap de ğer len dir me işi ne bü yük önem 

ver miş tir. Aka de mis yen ler ge nel lik le bir 

der gi edi tö rü nün öner di ği ki ta ba ta nı tım 

ya zar ken Cal der bu nu ken di dü şün ce le ri ni 

de or ta ya koy ma nın bir yo lu ola rak gör-

müş ve de ğer len di re ce ği eser le ri biz zat 

seç me ye özen gös ter miş tir. Üçü ha riç bu 

de ğer len dir me le rin ta ma mı nı, dok to ra sı nı 

ta mam la dı ğı üni ver si te nin ya yın or gan la rı 

olan Bul le tin of the Scho ol of Ori en tal 

and Af ri can Stu di es’te ve Jo ur nal of Se-

mi tic Stu di es’te ya yım la mış tır.

Cal der’a şöh ret ka zan dı ran en önem li 

eser hiç şüp he siz Stu di es in Early Mus-

lim Ju ris pru den ce ad lı ki ta bı dır. Ho ca sı 

Wans bro ugh ile Ig naz Gold zi her ve Jo seph 

Schacht’ı iz le yen Cal der bu ese rin de Ha-

nefî, Şâ fiî ve Mâ li kî mez hep le ri ne ait en 

er ken fı kıh me tin le ri ni de rin bir tah li le 

tâbi tu tar. Böy le ce oku yu cu ya, bel li baş lı 

fı kıh me tin le ri nin tah li li ışı ğın da İs lâm’ın 

ilk asır la rın da fık hın na sıl doğ du ğu nu gös-

ter me ye ça lı şır (Berg, s. 45). Onun bu ese-

rin de ki bir baş ka he de fi de söz ko nu su 

me tin le rin top lum sal, si ya sal ve zi hin sel 

ar ka pla nı nı or ta ya koy mak, mü el lif le ri nin 

öz gün lük, ya ra tı cı lık ve yo rum tek nik le ri-

ni be lirt mek ve ni ha yet hu kukî norm la-

rı tes bit et mek tir. Aka de mik çev re ler de 

yan kı uyan dı ran bu ese riy le Cal der, er ken 

dö nem fı kıh me tin le ri ara sın dan ör nek 

ola rak seç ti ği bir di zi eser (el-Mü dev ve-
ne tü’l-kübrâ, el-Mu va¹ ¹aß, el-Üm, MuÅ ta-
½a rü’l-Mü zenî, Kitâbü’l-ƒarâc) ışı ğın da 

bü tün bir ge le ne ğin ta rih sel olu şum ve 

ge li şi mi ni ke şif yol cu lu ğu na çık mış tır. Ona 

gö re bu me tin ler le sos yal ger çek lik ara sın-

da çok ya kın bir iliş ki bu lun sa da bun lar 

ge re ği ka dar dik kat çek me miş tir. Cal der, 

“muh ta sar” ve “mebsût” ola rak iki gruba 

ayır dı ğı fürû-ı fı kıh eser le ri ve ya fetvâ ki-

tap la rı nın, hem için de bu lu nu lan dö ne-

min hu kukî uy gu la ma la rı nı hem de sos yal 

şart la rı nı yan sıt tı ğı nı dü şün müş tür. Söz

Norman

Calder

da Arap ça ve Fars ça’sı nı ge liş tir di. Da ha 

son ra Lond ra’ya dön dü ve The Scho ol of 

Ori en tal and Af ri can Stu di es’de Ame ri-

kan ta rih çi si John Ed ward Wans bro ugh 

ne za re tin de dok to ra öğ re ni mi ne baş la dı. 

Bir di ğer ho ca sı Ann Kat ha ri na S. Lamb-

ton’un da et ki siy le İran ve Şiîlik üze rin de 

dur du. İmâmiy ye fık hın da oto ri te kav ra-

mı nı in ce le di ği The Struc tu re of Aut ho-

rity in Ima mi Shi£¢ Ju ris pru den ce ad lı 

te ziy le dok to ra ça lış ma sı nı ta mam la dı. 

1980’de Manc hes ter Üni ver si te si Or ta do-

ğu Araş tır ma la rı Bö lü mü’nde İs lâm hu ku-

ku ve Arap ça okut ma nı ola rak gö re ve baş-

la dı. Has ta lı ğı se be biy le emek li ye ay rıl dı ğı 

1997 yı lı na ka dar bu ra da ders ver me ye 

de vam et ti. He nüz kırk ye di ya şın da iken 

13 Şu bat 1998’de öl dü. Mes lek taş la rı G. R. 

Haw ting, Ale xan der Sa mely ve J. Ah mad 

Mo jad de di onun için bir an ma ki ta bı ya-

yım la mış tır (Stu di es in Is la mic and Midd le 
Eas tern Texts and Tra di ti ons: In Me mory of 
Nor man Cal der, Ox ford 2001).

Kı sa sa yı la bi le cek aka de mik ha ya tın da 

Cal der, Stu di es in Early Mus lim Ju-

ris pru den ce ad lı ki ta bı ya nın da (Ox ford 
1993) yir mi bir ma ka le (tam lis te si için bk. 
Ba loğ lu, sy. 10 [2007], s. 280-281), bir çok 

an sik lo pe di mad de si ve kırk üç adet ki tap 

de ğer len dir me si yaz mış (tam lis te si için 
bk. Gle ave, Is la mic Ju ris pru den ce, s. 219-
222), ara la rın da Türk ler’in de bulun du ğu, 

bü yük kıs mı Or ta do ğu’dan ge len yir mi den 

faz la öğ ren ci ye yük sek li sans ve dok to ra 

te zi da nış man lı ğı yap mış tır. Sünnî ve Şiî 

hu kuk me tin le ri ne olan geniş vu ku fu, de-

rin tah lil le ri, her me nö tik (yo rum) ala nın da-

ki ya zı la rı, sa yı sız kon fe rans la rı ona ulus lar 

ara sı bir şöh ret kazan dır mış tır. Ölü mün-

den son ra öğ ren ci si Ah mad Mo jad de di ile 

ya kın dos tu An drew Rip pin’in bir lik te ya-

yım la dık la rı Clas si cal Is lam: A So ur ce bo ok 

of Re li gi ous Li te ra tu re ad lı der le me ese-

re (Lon don 2003) Cal der’ın adı da bir ve fa 

bor cu ola rak ek len miş tir. İs lâm araştır ma-

la rı ala nın da ki li sans öğ ren ci leri için dinî 

li te ra tür de İs lâmî öğ re ti le rin na sıl ge li şip 

ol gun laş tı ğı nı or ta ya koy ma yı amaç la yan 

eser ger çek te Cal der’ın bir pro je siy di. 

Yi ne Mo jad de di ve Rip pin, onun anı sı na 

dok to ra te zi nin ba zı bö lüm le ri ni ve bü tün 

ma ka le le ri ni der le yip neş ret miş tir (In ter-
pre ta ti on and Ju ris pru den ce in Me di eval 
Is lam, Al ders hot 2007). Ese rin ko nu baş-

lık la rı Cal der’ın il gi alan la rı na da ir ipuç la rı 

su nar. Cal der’ın, kav ram sal ça lış ma lar da 

İs lâm hu kuk çu la rın ca kul la nı lan ba zı ta bir 

ve kav ram la rın özel lik le mü fes sir ler ta ra-

fın dan na sıl an la şı lıp yo rum lan dı ğı nı be lir-

le mek için yaz dı ğı tef si re da ir ma ka le ler 

[Ri yad 1988], s. 19-64); “et-Telš¢¼u’½-½ınâ£î 

li-te vâlü di’l-insân ve’l-ichâ²” (el-Müßte me-
rü’t-tâsi£ li-Mec ma£i’l-bu¼û¦i’l-İslâmiy ye, 
Ka hi re 1983, s. 445-469); “Æud siy ye tü’l-

¼a re mey ni’ş-şerîfeyn fi’l-Æurßân ve’s-Sün-

ne ve’l-fıšhi’l-İslâm” (Me cel le tü’l-Fik ri’l-
İslâmî, XVII/4 [Bey rut 1408/1988], s. 39-
52; ay nı ma ka le: e½-Øah ve tü’l-İslâmiy ye, 
I/1, Hay da râbâd 1989, s. 54-89); “el-Ez her 

ve’t-ta£lîm” (el-Müs li mü’l-mu£â½ır, XIV/55-
56 [1990], s. 135-162).
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ÿMeh met Boy nu ka lın

– —CALDER, Norman
(1950-1998)

Ýslâm hukuku alanýndaki
çalýþmalarýyla tanýnan þarkiyatçý.˜ ™

21 Mart 1950’de İs koç ya’nın Buc kie 

ka sa ba sın da doğ du. 1972’de Ox ford Üni-

ver si te si’nde ki Wad ham Col le ge’ın Ori-

en tal Stu di es Bö lü mü’nü bi tir di. Bu ra da 

Arap ça ve Fars ça öğ ren di ği yıl lar da ho-

ca la rı Freed y Be es ton ile Ric hard Ru dolf 

Wal zer’ den çok et ki len di. Me zu ni ye ti-

nin ar dın dan Or ta do ğu’yu do laş tı. Su udi 

Ara bis tan ve İran’da dört yıl sü rey le bir 

yan dan İn gi liz ce öğ re tir ken bir yan dan 




