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Iraklý eðitimci ve yazar,
tanýnmýþ Ortadoðu ve Ýslâm uzmaný.˜ ™

27 Ey lül 1909 ta ri hin de Mu sul’da Ya‘ k†-

bî Or to doks bir ai le nin ço cu ğu ola rak doğ-

du. Ai le si bir kaç ku şak ön ce Kaf kas ya’dan 

Mu sul’a göç et miş tir. Li se öğ re ni mi ni Mu-

sul’da ta mam la dık tan son ra Bağ dat’ta 

Dârü’l-Mu al limîn’den 1928’de, Bey rut 

Ame ri kan Üni ver si te si’nden 1932’de me-

zun ol du. Dört yıl ka dar Mu sul Li se si’nde 

öğ ret men lik yap tı. Mecîd Had dû rî (Ma jid 

Khad du ri), Chi ca go Üni ver si te si’nde sun du-

ğu The Law of War and Pe ace in Is lam: 

A Study of Mus lim In ter na ti onal Law 

ad lı te ziy le 1938’de dok tor un va nı al dı. 

Ame ri ka’da da ha iyi iş imkânla rı ol ma sı-

na rağ men Bağ dat’a dö ne rek 1938-1949 

yıl la rın da Irak Eği tim Ba kan lı ğı’nda ça lış tı; 

ar dın dan Hu kuk ve Eği tim fa kül te le rin de 

çağ daş Or ta do ğu ta ri hi ders le ri ne gir di. 

1947-1948’de In di ana Üni ver si te si’nde 

mi sa fir öğ re tim üye si sı fa tıy la Ya kın do-

ğu po li ti ka la rı na da ir çe şit li kon fe rans lar 

ver di. Bu sü re için de Har vard ve Chi ca go 

üni ver si te le rin de si ya set bi li mi okut tu.

II. Dün ya Sa va şı so na erin ce Bir leş miş 

Mil let ler Kon gre si’nin top lan ma sı aşa ma-

sın da Irak de le ge le ri nin için de San Fran-

cis co’ya gön de ril di ve ye ni ulus lar ara sı 

sis te min şe kil len me sin de et ki si gö rü len 

or ga ni zas yon tü zü ğü nün ha zır lan ma sın-

da önem li rol oy na dı. 1949 yı lın da Johns 

Hop kins Üni ver si te si bün ye sin de li sans 

üs tü öğ re ni mi nin ve ril di ği Ame ri ka’nın ilk 

mo dern Or ta do ğu araş tır ma la rı mer ke zi 

olan The Pa ul H. Nit ze Scho ol of Ad van-

ced In ter na ti onal Stu di es’i (SA IS) kur du. 

Ame ri ka’da ilk de fa İs lâm hu ku ku na dair 

se mi ner ler dü zen le di. Bu üni ver si te de 

Or ta do ğu araş tır ma la rı pro fe sö rü ve adı 

ge çen ens ti tü de araş tır ma ve eği tim di-

rek tö rü ola rak gö rev yap tı (1950-1980). 
1980’de emek li ye ay rıl dı, ken di si ne ens ti-

tü ta ra fın dan “eme ri tus pro fe sör” un va nı 

ve ril di. Had dû rî’nin ida re ci li ği dö ne min-

de bu ens ti tüde da ha son ra alan la rın da 

önem li ba şa rı lar gös te re cek olan pek çok 

dip lo mat ve aka de mis yen ye tiş ti. 25 Ocak 

2007 ta ri hin de Ame ri ka’nın Mary land eya-

le ti nin Po to mac şeh rin de öl dü.

Arap coğ raf ya sı ve İs lâm’la il gi li aka-

de mik dü zey de araş tır ma la rın ya pıl dı-

ğı mer kez le rin oluş tu rul ma sı na özel il gi 

gös te ren Had dû rî, Scho ol of Ad van ced 

hiz met edi yor du. Di ğe ri ise XVI. yüz yı lın 

son la rın dan kal ma Câmi-i Atîk’ti (Es ki ca-
mi) ve ya pı üze rin de bu lu nan kü çük ya zıt-

lar da da be lir til di ği gi bi bir kaç de fa ge niş 

ta mi rat tan geç miş ti (1753, 1905 ve 1931).

1970’te ka sa ba nın Es ki ca mi çev re sin-

de ki es ki mer ke zi et no lo jik mü ze komp-

lek si ilân edil di ve bü yük çap ta res to re 

edi le rek ye ni den ya pıl dı. Ka ra de niz kı yı-

la rın dan ge len tu rist le rin il gi si ni çe ke cek 

ge le nek sel tarz da bir otel, ka fe ler, bar-

lar ve es ki za na atkârla rın, do ku ma cı la rın, 

çöm lek çi le rin, nal bant la rın ser gi len di ği 

bir çok dükkân ve bir çok res to ran ya pıl dı. 

Es ki ca mi de res to re edil di, an cak mi na re si 

kal dı rıl dı ve bü tün ya pı nın İslâmî bir iba-

det ha ne ola rak ta nın ma sı imkânsız ha le 

ge ti ril di. Ko mü niz min çö kü şün den son ra 

ka sa ba ya XIX. yüz yıl dan kal ma Bul gar ca 

is mi (Dob riç) tek rar ve ril di. 2012 ve ri le ri-

ne gö re şeh rin nü fu su 90.375’tir. Vilâyet-

te ise bu sa yı 112.203’e ula şır. Nü fu sun 

% 87,5’unun Bul gar lar’dan, % 6,8’inin 

Türk ler’den oluş tu ğu kay de di lir. Sa na yi 

sa ye sin de hız lı ge liş me gös ter mek te dir. 

Sa na yi fa ali ye ti ola rak me ta lür ji, un, bitki-

sel yağ, do ku ma, mo bil ya, ay rı ca ta rım 

alet le ri par ça la rı üre ten fab ri ka lar la hay-

van ye mi fab ri ka la rı var dır.
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ÿMac hı el Kı el

soy lar dan has ta in san la rın par mak la gös-

te ri le cek ve Av ru pa’da da ha iyi si ola ma ya-

cak bir te miz lik ve tıbbî ba kım eş li ğin de 

te da vi edil di ği bir has ta ha ne’’ di ye an la-

tır. Bu sı ra da Pa zar cık’ta 1900 ev var dı ve 

bun la rın 760’ı Türk, 1080’i Ta tar ve otu zu 

Çin ge ne eviy di. Hı ris ti yan azın lık ise 285 

Bul gar ve otuz Er me ni evin den mü te şek-

kil di. Ka sa ba da en az onu taş mi na re li, 

iki si ah şap on iki ca mi, bir çok med re se, 

ha mam ve di ğer bi na lar mev cut tu. Ka nitz 

ka sa ba nın top lam nü fu su nu o dö nem de 

14.000 ola rak tah min et miş tir. 1876’da 

Fran sız coğ raf ya cı sı Au ba ret ise ka za nın 

108 köy, 4640 müs lü man hâne si ve 523 

hı ris ti yan hâne sin den mey da na gel di ği ni, 

İslâm’ın bu böl ge de % 90 ora nın da hâkim 

bu lun du ğu nu ya zar.

1877-1878 sa va şın dan son ra Ha cı oğ lu 

ve böl ge si ye ni ku ru lan Bul ga ris tan’ın bir 

par ça sı ol du. 1882’de is mi Or ta çağ Hü-

küm da rı (Türk-hı ris ti yan) Dob ro tic’in anı sı-

na Dob riç şek lin de de ğiş ti ril di. Ka sa ba nın 

nü fu su müs lü man hal kın Tür ki ye’ye göç 

et me sin den ötü rü azal dı, on la rın ye ri ni 

Do ğu Bal kan dağ la rı nın fa kir böl ge le rin-

den ge len Bul gar hı ris ti yan yer le şim ci le ri 

dol dur du. II. Bal kan Sa va şı’nın ar dın dan 

mağlûp Bul ga ris tan, Gü ney Dob ru ca’yı ter-

ket mek zo run da kal dı, Dob riç, Bal çık ve 

Si lis tre Ro man ya’ya bı ra kıl dı. Ro man ya’nın 

bu böl ge de hak id dia et me si nin se be bi 

XIV. yüz yıl da Ef lak Voy vo da sı Mir ̧ ea’nın 

kı sa bir sü re li ği ne böl ge ye hâkim olu şu dur. 

Ro men yer le şim ci ler böl ge ye ta şın dı ğın da 

Bul gar lar kö tü mu ame le ye tâbi tu tul du 

ve böl ge den çı ka rıl dı. Ro men ler ka sa ba nın 

ta rihî is mi ni de ğiş tir me di (Pa zar gic).

II. Dün ya Sa va şı’nın ba şın da Rus ya ve 

Al man ya, Si lis tre ve Bal çık ile be ra ber bu 

ka sa ba yı Bul ga ris tan’a ver me si için Ro-

man ya’ya bas kı yap tı, bu du rum da ha 

son ra ulus lar ara sı ant laş ma lar la da te yit 

edil di. Ka sa ba nın ye ni Ru men yer le şim-

ci le ri, Dob ru ca’nın Ru men sı nır la rı için de 

ka lan top rak lar da ya şa yan Bul gar lar’la zor 

kul la na rak yer de ğiş tir di. Sa vaş tan son ra 

1948’de ka sa ba nın adı ün lü Rus Ma re şal 

Fyo dor İvanoviç Tol bu hin (Sta lin grad’da ki 
58. or du nun ku man da nı ve Bel grad’ı Na-
zi iş ga lin den kur ta ran ki şi) adı na Tol bu-

hin’e çev ril di. Mo dern tarz da ne re dey se 

ta ma men ye ni den in şa edi len Tol bu hin, 

bir en düs tri mer ke zi ola rak hız la bü yü se 

de şe hir de ar tık ca mi ler ve di ğer İslâmî 

ya pı lar ortadan kalkmıştı. 1970’e ge lin-

di ğin de ayak ta ka lan sa de ce iki ca mi si 

(1873’te yir miy di) var dı. Bun lar dan bi ri, 

XIX. yüz yı lın or ta la rı na ait kub be li bir ca mi 

olup şe hir de ki kü çük müs lü man nü fu sa 
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ba zı ko nu lar da ki açık la ma ve yo rum la rın-

dan ha ber siz gö rün mek te dir. Me selâ sa-

vaş ve ci had la il gi li yar gı la rı nı sı ra lar ken 

İs lâm hu kuk li te ra tü rün de önem li yer 

tu tan sa vaş se be bi nin düş ma nın sal dı rı sı 

mı küf rü mü ol du ğu ko nu sun da ki tar tış-

ma la ra yer ver me mek te, yar gı la rı na esas 

ola rak sa va şın se be bi nin kü für ol du ğu nu 

sa vu nan Şâfiîler’in da yan dı ğı âyet ve ha-

dis le ri de lil gös ter mek te (a.g.e., s. 75, 96), 
Ha nefîler’in dârü lislâm-dârül harp ara sın da 

üçün cü bir ka te go ri yi ta nı ma dık la rı nı ile ri 

sü rer ken bu ko nu da on la rın dârül mu vâ-

dea ve dârüz zim me şek lin de ki ba rış ül ke-

si ayı rı mı ko nu sun da bil gi sa hi bi ol ma dı-

ğı ve ya gör mez den gel di ği an la şıl mak ta, 

Ba tı’nın et ki sin de XIX. yüz yıl dan iti ba ren 

İs lâm dün ya sın da dev let ler hu ku ku an-

la yı şın da göz le nen de ği şim le ri gün de me 

ge ti rir ken Ba tı’da dev let hu ku ku fik ri nin 

or ta ya çı kı şın da İs lâm’ın te si rin den söz 

et me mek te dir (Had dû rî’nin gö rüş le ri ne 
yö ne lik eleş ti ri ve de ğer len dir me ler için 
bk. Mu ham med Hamîdul lah, bibl.; Özel, 
s. 41-70, 80-88, 141-151; Ah med Moh sen 
Al-Da wo ody, s. 126-127, 140-143, 156, 158, 
160-161, 174-178).

Eser le ri. Had dû rî, alt mış beş yıl lık uzun 

aka de mik ha ya tı bo yun ca öğ re tim fa ali ye-

ti ya nın da mo dern Or ta do ğu ta ri hi, Or ta-

do ğu si ya se ti, İs lâm hu ku ku ve mü es se se-

le ri, İs lâm hu ku ku nun kay na ğı ve ge li şi mi 

ko nu la rın da Arap ça ve İn gi liz ce otuz beş-

ten faz la eser, Irak, Lib ya, Mısır, Su ri ye ve 

Su udi Ara bis tan’ın si ya se ti, önem li Arap 

şah si yet le ri ve İs lâm hu ku ku ko nu la rın-

da 100’ü aş kın ma ka le, Encyclope dia 

Bri tan ni ca gi bi an sik lo pe di ler de otu-

za ya kın mad de yaz mış tır. The Law of 

War and Pe ace in Is lam (Lon don 1940) 
da ha son ra göz den ge çi ri lip ge liş ti ri le rek 

şu ad la ba sıl mış tır: War and Pe ace in 

the Law of Is lam (Bal ti mo re 1941, 1955, 
1960, 1962, 1969, 1977; New York 1979; 
Far. trc. Sey yid Gulâm Rızâ Saîdî, Ceng u 
Øul¼ der İs lâm, Tah ran 1335 hş.; Ar. trc. 
el-¥arb ve’s-silm fî şir£ati’l-İs lâm, Bey rut 
1973; T trc. Nej det Öz berk, İs lâm’da Sa-
vaş ve Ba rış: İs lâm Hu ku ku’nda Sa vaş ve 
Ba rış, İs tan bul 1998; trc. Fet hi Ge dik li, İs-
lâm Hu ku kun da Sa vaş ve Ba rış, İs tan bul 
1999); The Government of Iraq (Bağdat 
1944; genişletilmiş Ar. trc. Haddûrî – Fay-
sal Necmeddin Atrakcî, Ni¾âmü’l-¼ükm 

fi’l-£Irâš Bağdat 1946); Is la mic Ju ris pru-

den ce: Sha fi£¢’s Ri så la (Bal ti mo re 1961; 
Ar. trc. el-İmâm Mu ham med b. İdrîs eş-
Şâfiî, er-Risâle fî u½ûli’l-fıšh, Cam bridge 
1987; bir ön söz ve uzun bir gi riş le bir lik-
te İmam Şâfiî’nin Ri sâ le’ si nin İn gi liz ce 

kay nak la rı ve ekol le ri nin fark lı gö rüş le ri ne 

ye te rin ce il gi gös ter me mek te dir (Ah med 
Moh sen Al-Da wo ody, s. 12-14). İs lâm’ın 

din ola rak Hı ris ti yan lık ve Ya hu di li ğe mü-

sa ma ha ile bak ma sı na kar şı lık İs lâm ve 

hı ris ti yan dün ya la rı nın ba rış için de bir lik-

te ya şa ya ma ya cak la rı (War and Pe ace, s. 
17), İs lâm’ın ni haî he de fi bü tün dün ya yı 

ele ge çir mek ol du ğun dan İs lâm dev let ler 

hu ku ku nun da as lın da mü sa ma ha ya de ğer 

gör dü ğü din le rin men sup la rı ha riç, bü tün 

in san lar İs lâmi yet’i be nim se yin ce ye ka dar 

ge çi ci ola rak ta sar lan mış bir alan ol du ğu, 

bu gün kü dev let ler hu ku ku eşit sta tü de 

ege men dev let ler top lu lu ğu nun var lı ğı nı 

ön gö rür ken İs lâm dev let ler hu ku ku nun 

böy le bir dü ze ni tanı ma dı ğı (a.g.e., s. 44, 
45), ken di si ne tâbi bir statü de bu lun ma la rı 

dı şın da gay ri müs lim top lum lar la bir ara da 

ya şa ma yı ka bul et me di ği (a.g.e., s. 51), ci-

ha dın bütün in san la rı müs lü man yap mak 

ama cıy la İs lâm’ı ka bul et me yen top lum la-

ra kar şı de vam lı bir sa vaş ola rak ta sar lan-

dı ğı, di ğer bir an la tım la ci ha dın dârül har bi 

dâ rü lis lâ ma dö nüş tür me nin bir ara cı ol du-

ğu, iki ül ke ara sın da ki iliş ki nin teo rik ola-

rak ba rı şa de ğil sa va şa da yan dı ğı (a.g.e., s. 
53, 64, 141, 144), ba zı hu kuk çu la rın, sa vaş-

ma dan ve ya zor lu bir di re niş son ra sı be lir li 

şart lar la gay ri müs lim bir dev le te sı nır lı 

bir ta nı ma imkânı ve re rek dârüs sulh ve ya 

dârü lahd adı al tın da üçün cü bir ka te go ri 

icat et tik le ri hal de Ha nefîler’in böy le bir 

ba rış ül ke sini ka bul et me dik le ri (a.g.e., s. 
144-145), bü tün dün ya ile nor mal iliş ki le ri-

ni dâimî düş man lık esa sı na da yan dı ran ve 

sa de ce ant laş ma lar la dü zen le nen kı sa ba-

rış ara lık la rı na izin ve ren İs lâm dev le ti nin, 

ken di siy le ve ya düş man la rıy la iyi iliş ki ler 

sür dür me yi ar zu la yan her han gi bir dev-

le te imkân ta nı ma dı ğı, do la yı sıy la ulus lar 

ara sı alan da ta raf sız lık sta tü sü nü ka bul 

et me di ği (a.g.e., s. 251) şek lin de ki gö rüş-

le ri Had dû rî’nin yan lış ve ta raf gir ba kış 

açı sı nı yan sı tan ba zı ör nek ler dir. Had dû rî, 

bu gö rüş le ri or ta ya ko yar ken bir hı ris ti yan 

ola rak inan cı nı ve or yan ta list ba kış açı sı-

nı yan sı tan ge nel tav rı ya nın da fu ka ha nın 

In ter na ti onal Stu di es’in ya nı sı ra Şey bâ nî 

Ulus lara ra sı Hu kuk Der ne ği’nin ku ru lu-

şun da da ak tif rol oy na mış, Ya kın do ğu ve 

Or ta do ğu Ko mi te si’nin (Sos yal Bi lim ler 
Araş tır ma Kon se yi, New York) önem li bir 

üye si ola rak uzun sü re gö rev yap mış tır. 

Bu gö rev le ri ya nın da Lib ya Üni ver si te-

si’nin ku ru lu şun da önem li rol üst len miş, 

1957’de bu üni ver si te nin rek tör lü ğü nü 

yap mış tır. Ay rı ca In di ana, Co lum bia, Har-

vard, Chi ca go, Ver mont, Ge or ge town ve 

Vir gi nia gi bi Ame ri kan üni ver si te le ri baş-

ta ol mak üze re Ox ford, Ka hi re Ame ri kan 

Üni ver si te si, Bağ dat Üni ver si te si ve Bas-

ra Üni ver si te si’nde mi sa fir öğ re tim üye si 

ola rak ders ver miş tir. İs lâm kül tü rüy le 

İs lâmî ku ru luş la rın ve Çağ daş Or ta do-

ğu’nun prob lem le ri üze ri ne ça lış ma la rı nı 

yo ğun laş tır mış, Mı sır’da ki Arap Dil Ku-

ru mu, PEN Ulus lara ra sı Ya zar lar Bir li ği, 

Ame ri kan Ulus larara sı Hu kuk, Ame ri kan 

Si ya set Bi lim le ri, Şey bâ nî Ulus la ra ra sı Hu-

kuk, Ulus la ra ra sı Or ta do ğu Araş tır ma la rı 

der nek le ri, Ame ri kan Ulus la ra ra sı Hu kuk 

Top lu lu ğu, Mı sır Hü kü me ti Irak Bi lim Aka-

de mi si, Ulus la ra ra sı Hu kuk Fel se fe si ve 

Sos yal Fel se fe Top lu lu ğu gi bi ku rum la ra 

üye se çil miş, Irak hü kü me ti Râfi deyn, 

Roc ke fel ler Vak fı, Ame ri kan Ulus la ra ra sı 

Hu kuk Der ne ği, Ame ri kan Si ya set Bi lim-

le ri Der ne ği ve Şey bâ nî Ulus la ra ra sı Hu kuk 

Der ne ği’nin ödül le ri ne lâyık gö rül müş tür.

Had dû rî, baş ta Irak ol mak üze re çağ daş 

Or ta do ğu ta ri hi uz man la rı ara sın da önem li 

bir ye re sa hip tir. İs lâm hu ku ku nun men-

şei, İs lâm’da ada let kav ra mı, in san hak la rı 

ve özel lik le İs lâm dev let ler hu ku ku nun ma-

hi ye ti, sa vaş ve ba rış, ci had, ül ke kav ra mı, 

ya ban cı lar hu ku ku gi bi ko nu lar la da il gi-

len miş, bu alan lar da önem li eser ve ma-

ka le ler yaz mış tır. Onun War and Pe ace 

in the Law of Is lam ve The Is la mic Law 

of Na ti ons ad lı eser le ri Ba tı’da İs lâm dev-

let ler hu ku ku ala nın da ya pı lan ça lış ma lar 

için te mel kay nak olup ci had la il gi li dü şün-

ce le ri Ba tı li te ra tü rü nü açık ça et ki le miş tir. 

Ba tı lı bir çok ya zar, onun ge nel de ulus lar 

ara sı iliş ki ler ve özel de ci had ko nu sun da 

İs lâm’ın kla sik li te ra tü rün de yer alan gö-

rüş le ri yan lı ve düş man ca tak di mi ni hiç 

eleş tir me den be nim se miş tir. Eser le rin de 

kla sik dö nem den bir çok müs lü man hu kuk-

çu ve ta rih çi nin gö rüş le ri ni tar tış mak la bir-

lik te bu gö rüş le rin çe şit li li ği ni ta raf sız bir 

şe kil de yan sıt ma yan Had dû rî, söz ko nu-

su yar gı la rı na hu kuk çu la rın ci had la il gi li 

yak la şım la rın dan çok İs lâm’ın ilk ya yı lış 

ta ri hin den ba zı olay la rı yo rum la ya rak var-

mak ta, İs lâm ta ri hiy le İs lâm hu ku ku nu bir-

bi ri ne ka rış tır mak ta, kla sik İs lâm hu ku ku 

Mecîd

Haddûrî
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Ahmed b. Muhammed
b. Ahmed el-Hadrâvî el-Mekkî

el-Hâþimî eþ-Þâfiî
(1836-1909)

Tarihçi, fakih ve muhaddis.˜ ™

1252 yı lı nın Cemâzi ye lev ve lin de (Ağus-
tos-Ey lül 1836) İs ken de ri ye’de doğ du. Ri-

va ye te gö re ye din ci gö bek ten de de si Sa‘d 

b. Mes‘ûd, VII. (XI II.) yüz yıl da Mansûre 

şeh ri ne ge lip bu ra da Şeyh Ah med el-Be-

de vî’nin mü rid le ri ara sı na katıl mış, mürid-

le ri nin sa yı sı 100’ü bu lun ca Be devî mü rid-

le riy le be ra ber Mansûre’nin doğusun da ki 

bir ye re yer leş miş, yö re hal kı “100 ki şi 

ha zır olup (  ) bir mec zubun soh be ti-

ne ka tıl dı” de me ye baş la mış ve “ha da re” 

sö zün den ha re ket le on la rın yer leş ti ği bel-

de ye men sup olan lar Hadrâvî nis be siy le 

anıl mış tır (Mv.AU, VII, 43). Ah med b. Mu-

ham med de de de sin den do la yı Hadrâvî 

nis be siy le meş hur ol muş tur. An cak bu 

hu sus la il gi li baş ka ri va yet ler de var dır. 

Ye di ya şın da ai le siy le bir lik te Mek ke’ye 

göç eden Ah med bu ra da hıf zı nı ta mam la-

dı ve Mes cid-i Harâm’da ki ders hal ka la rı na 

de vam et ti. Arap di li ve ede bi ya tı ya nın-

da ha dis ve fı kıh ders le ri al dı. Ab dül ganî 

b. Râfiî’den “ev vel” ke li me siy le baş la yan 

ha dis ler den olu şan “Ev ve liy ye”yi oku yup 

icâ zet al dı. Ye tiş me sin de kat kı sı bu lu nan-

lar ara sın da icâzet al dı ğı Ab dur rah man 

el-Küz berî, Ab dül ganî b. Tâlib el-Meydânî 

baş ta ol mak üze re de de si müf tü Ah med 

b. Ab dul lah ile Ah med b. İbrâhim el-Fev vî, 

Ah med Sürûr ez-Zevâvî ed-De men hûrî, 

Ah med b. Zeynî Dahlân, Mek ke emîri nin 

oğ lu Şerîf Hü se yin Pa şa, Beşşâre la ka bıy la 

ta nı nan Mu ham med Saîd b. Mu ham med 

el-Hu leydî sa yı la bi lir. Hadrâvî, eği tim ha-

ya tı nın ba şın dan iti ba ren ta ri he özel il gi 

gös te re rek bel ge top la ma ya ve gör dük-

le ri ni yaz ma ya baş la dı. Mek ke’ye ge len 

ulemâ ile gö rüş tü ve on lar la bil gi alış ve ri-

şin de bu lun du. Mu ham med Sul tan el-Hu-

cendî de onun ta le be le rin den dir.

Bil gi ve gör gü sü nü art tır mak, öğ re ni-

mi ni ta mam la mak için çe şit li böl ge le re 

se ya hat ler yap tı. 1866 ve 1869’da Mı sır ve 

Su ri ye’ye git ti. Emîr Ab dülkådir el-Cezâirî, 

Ebü’l-Alâ el-Hallâfî, İbrâhim b. Sekkå ve 

Ab dür rezzâk el-Baytâr ile ilmî mü za ke-

re ler yap tı. Da ha son ra İs tan bul’a geç ti. 

Bu ra da baş ta mo dern Arap ede bi ya tı nın 

ön de ge len tem sil ci le rin den Ah med Fâris 

eş-Şidyâk, İz mir li Şâkir Ho ca, Ana do lu 

1953), Bü¼û¦ fi’¦-¦ešåfe ti’l-İs lâ-miy ye 

(Bey rut 1979). Had dû rî, ken di ya zı-la rı nın 

da bu lun du ğu Law in the Middle East 

I: Ori gin and De ve lop ment of Isla-

mic Law (Was hing ton 1955, 1982, ed. H. 
J. Lie besny ile bir lik te); Ma jor Middle 

Eas tern Prob lems in In ter na ti onal Law 

(Was hing ton 1972) ad lı eser ler le di ğer bir 

kı sım ki tap la rın edi tör lü ğü nü de yap mış tır.

Ba zı ma ka le le ri: “To wards an Arab 

Uni on: The Lea gue of Arab Sta tes” (The 
Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, XL/1 
[Was hing ton 1946], s. 90-100); “The Arab 

Lea gue as a Re gi onal Ar ran ge ment” (The 
Ame ri can Jo ur nal of In ter na ti onal Law, 
XL/4 [Was hing ton 1946], s. 756-777); 
“The Ju ri di cal The ory of the Is la mic 

Sta te” (MW, XLI [1951], s. 181-185); “Na-

tu re and So ur ces of Is la mic Law” (The 
Ge or ge Wash ing ton Law Re vi ew, XXII 
[Was hing ton 1953], s. 3-28); “The Ro le 

of the Mi li tary in Midd le East Po li tics” 

(The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, 
XLVII/2 [1953], s. 511-524); “Is lam and the 

Mo dern Law of Na ti ons” (The Ame ri can 
Jo ur nal of In ter na ti onal Law, L/2 [1956], 
s. 358-372); “The Im pact of In ter na ti-

onal Law Upon The Is la mic World Or der” 

(a.g.e., LXVI/4 [1972], s. 46-50); “Mar ri-

age in Is la mic Law: The Mo der nist Vi ew-

po ints” (The Ame ri can Jour nal of Com-
pa ra ti ve Law, XXVI/2 [Ber ke ley 1978], s. 
213-218) (ça lış ma la rı nın bir lis te si için bk. 
Pis ca to ri, s. 19-24).
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Arap ça ka le me al dı ğı bel li baş lı ki tap-

lar da şun lar dır: el-Mesßele tü’s-Sûriy ye 

(Mu sul 1934), Ta¼ar ru rü’l-£Irâš mi ne’l-

in tidâb (Bağ dat 1935), e½-Øılâtü’d-dib-
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