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729; MuhammedMahlûf, Şe ce re tü’n-nûri’z-ze-
kiy ye fî ¹a ba šå ti’l-Mâli kiy ye (nşr.AliÖmer), 
Ka hi re 1428/2007, II, 420; İbnZeydân, Mu£ce-
mü ¹a ba šå ti’l-müßel lifîn £alâ £ah di dev le ti’l-£Ale-
viyyîn (nşr.Hasanel-Vezzânî), Ra bat 1430/2009, 

II, 222-224; J.N.Hendrickson, The Is la mic Ob-
li ga ti on to Emig ra te: Al-Wans ha ri si’s As na al-

ma ta jir Re con si de red (doktoratezi,2009),Emory
Uni ver sity, s. 242-262; Muhammedel-Alemî, ed-

De lî lü’t-târîÅî li-müßel lefâti’l-me× hebi’l-Mâ li kî, 
Ra bat 1433/2012, s. 172, 178, 297, 300, 312, 

336, 386; Hasanel-Yûbî,“el-Faš¢h £Alî b. £Ab düs-
se lâm et-Tü sû lî ve Ne vâ zilüh”, Da£ve tü’l-¼aš, sy. 

297, Ra bat 1993, s. 72-84; Muhammedb.Ahmedel-Emrânî,“Min A£lâmi Tâze £Alî b. £Ab düs se-
lâm et-Tü sû lî: el-Faš¢h el-mu½li¼u’l-mücâhid”, 
el-İ¼yâß, sy. 8, Ra bat 1996, s. 161-171; MünîrRüveys,“et-Tü sû lî, Ebü’l-¥asan £Alî b. £Ab düs-
se lâm”, Mv.AU, IV, 469-472.
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12Ekim1916tarihindeRiyad’ınyakla-şık170km.kuzeyindeSüdeyrbölgesininmerkeziolanMecmaaşehrindedoğdu.Bekirb.VâilkabilesininAnezekolundanÂlüCebbâreailesinemensuptur.1924’tebabasınıkaybetti.HıfzınıtamamladıktansonraonüçyaşlarındaikenMecmaaveSüdeyrKadısıAbdullahb.Abdülazîzel-Un-kurî’dentahsilgörmeyebaşladıveyirmibeşyılıaşkınbirsüreondantefsir,hadis,fıkıh,kelâm,tarihveedebiyatokudu,bir-çokmetinezberledi.BuhocasındanhadisalanındabirçokeserleİbnTeymiyyeveİbnKayyimel-Cevziyye’ninkitaplarındanveHanbelîmezhebimetinlerindenicâzetaldı.AyrıcaAhsâmahkemereisiMuhammedb.Abdülmuhsinel-Hayâl’den,MecmaaveSüdeyrKadısıAbdullahb.Muhammedb.Humeyd’denArapdiliveferâiz,MekkekadılarındanveMescid-iHarâmmüderris-lerindenSüleymanb.Hamdân’danhadisokuduvebütünrivayetleriiçinicâzetaldı.
1949’daŞarkıyebölgesindekiRahîme’de
(Re’sütennûre) kadılık görevine tayinedildiveertesiyılZülfîşehrikadılığınanakledildi.1953’teburadakigörevindenayrıldı.Ardındankendisineyenikurulanel-Ma‘hedü’l-ilmî,Külliyyetü’ş-şerîa,Medi-neİslâmÜniversitesi,Dârü’l-iftâgibiku-rumlardagörevtekliflerigeldiysedekabuletmedi,araştırmaveteliflemeşguloldu.YazdığıeserverisâlelerdeSelefakîdesivedüşüncesinisavundu,çağdaşbirçokâlimingörüşlerinieleştirdi.Buçalışma-

fetâvâ mü teßaÅ Åi rî £ulemâßi’l-Ma³rib şeklindegeçer(el-Fih ri sü’ş-şâmil,II,540-
541). 3. Ec vi be tü’t-Tü sû lî £an mesâßili’l-
Emîr £Ab dil šå dir fi’l-cihâd.FasSultanıMevlâyAbdurrahmanb.Hişâm’ın1834 yılındakendihalifesisıfatıylaCezayir’eemîrtayinettiğiAbdülkådirel-Cezâirî’ninFasulemâsınagönderdiğisorularaverdi-ğicevaplarıiçerir.AbdüllatîfAhmedŞeyhMuhammedSâlih’inTunus’tael-Külliy-yetü’z-Zeytûniyye’dedoktorateziolarakneşrehazırladığıeser(1408/1988)dahasonrayayımlanmış(Beyrut1996),E.Mic-haux-Bellaireeseri“Traductiondelafe-touadufaqîhSîdi‘AliEtTsouli,contenantle‘souâl’duHâdj‘AbdelqâderbenMahied-Dinetlaréponse”adıylaFransızca’yaçevirmiştir (Arc hi ves ma ro ca ines, XI/1 

[1907],s.116-128;XI/3[1907],s.395-454;
XV/1[1909],s.158-184). 4. ¥â şi ye £alâ 
Şer¼i’t-Tâ vü dî li-Lâmiy ye ti’z-Zeššåš. Alib.Kåsımez-Zekkåk’ınİslâmyargılamahukukunadaireserineİbnSûdeet-Tâ-vüdî’ninyazdığışerhinhâşiyesidir(Tu nus 

1303;Fas1300,1314). 5. Tek mi le tü’ş-
Şer ¼i’ş-Şâ mil. İbn Henû el-Yâzig¢’ninBehrâmb.Abdullahed-Demîrîel-Mısrî’nin
eş-Şâ mil’iüzerinebaşlayıpvefatındando-layıbitiremediğişerhintekmilesidir.İbnHenû’nunmetnibeş,Tüsûlî’nintekmilesidörtcilthalindeKaraviyyînKütüphane-si’ndemevcuttur(M.Âbidel-Fâsî,I,433-
437;el-Fih ri sü’ş-Şâ mil,II,742;V,206-207). 
6. Fevâßid (a.g.e.,VII,729). 7. Me nâ šıb 
ve kerâmâtü Mevlây el-£Ara bî b. eş-
ŞeyÅ e¹-ªay yib el-Vezzânî (Karaviyyîn
Ktp.,nr.2636).

BİBLİYOGRAFYA:Tüsûlî, Ec vi be tü’t-Tü sû lî £an mesâßili’l-Emîr 
£Ab dil šå dir fi’l-cihâd (nşr.AbdüllatîfAhmed
ŞeyhM.Sâlih),Beyrut1996,neşredeningirişi,s.
17-87; a.mlf., el-Beh ce fî şer¼i’t-Tu¼fe (nşr.M.
AbdülkådirŞâhin),Beyrut1418/1998,I,2,40,
57, 74-75, 82, 316; II, 420, 429; Selâvî, el-İstiš½â, 
IX, 46, 47; Muhammedb.Ca‘ferel-Kettânî, Sel-
ve tü’l-enfâs (nşr.Abdullahel-Kâmilel-Kettânî
v.dğr.),Dârülbeyzâ1425/2004,I,124,194,266;
III, 479; He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 775; M.Âbidel-Fâsî, 
Fih ri sü maÅ¹û¹âti ƒi zâ ne ti’l-Æara viyyîn, Dâ rül-

beyzâ1399/1979,I,433-437;Ziriklî, el-A£lâm 
(Fethullah), IV, 299; Menûnî, Me¾âhi ru ya ša ¾a-
ti’l-Ma³ri bi’l-¼adî¦, Beyrut1405/1985,I,27-30;İdrîsb.Mâhîel-Kaytûnî, Mu£ce mü’l-ma¹ bû£â ti’l-
Ma³ri biy ye, Selâ 1988, s. 56-57; Hacvî, el-Fik-
rü’s-sâmî fî târîÅi’l-fıšhi’l-İs lâmî (nşr.EymenSâ-
lihŞa‘bân),Beyrut1416/1995,I,137;Mevsû£atü 
a£lâmi’l-Ma³rib (nşr.MuhammedHaccî),Beyrut
1417/1996, VII, 2564; Abdüsselâmb.Abdülkå-dirİbnSûde, İt¼âfü’l-mü¹âli£ bi-vefeyâti a£lâmi’l-
šar ni’¦-¦âli¦ £aşer ve’r-râbi£ (nşr.Muhammed
Haccî),Beyrut1417/1997,I,172;M.İbrâhimAli, I½¹ılâ¼u’l-me× heb £in de’l-Mâli kiy ye, Dü bey 

1421/2000, s. 549; el-Fih ri sü’ş-şâmil: el-Fıšh ve 
u½ûlüh (nşr.el-Mecmau’l-melekî),Amman1421-
23/2000-2002, II, 540-541, 742; V, 206-207; VII, 

Kettânî’ninkaydettiğinegöre(Sel ve tü’l-
enfâs,I,266) 15Şevval1258’de(19Kasım
1842),İbnSûde’yegöreise10Şevval’de
(14Kasım)Fas’tavefatetti.Tüsûlî,MâlikîfıkhıkonusundayetkinbirâlimolmasınınyanındaCezayir’inişgaliüzerinemüslü-manlarıcihadateşviketmesiyletanınmış,Muhammedel-MenûnîkendisinimodernFas’ınuyanışınınöncülerindenkabulet-miştir.Tüsûlî’ninEc vi beadlıeserinineş-redenAbdüllatîfSâlihdeçeşitliyazılarıvekonuşmalarıdolayısıylaonumoderndönemcihadhareketi ve literatürüneönemlikatkıdabulunanlararasındasay-maktadır(Ec vi be tü’t-Tü sû lî,neşredenin
girişi,s.45-47).

Eser le ri. 1. el-Beh ce fî şer¼i’t-Tu¼fe 
(el-Be hiy ye) (Bulak1256;Fas1289,1290,
1293,1294,1304,1305,1314;Kahire1304,
1305,1317,1318,1370/1951;Beyrut1951,
1397/1977,1412/1991,İbnSûdeet-Tâvü-
dî’nin¥al yü’l-me£â½ımadlışerhiylebirlik-
te;nşr.M.AbdülkådirŞâhin,Beyrut1998,
İbnSûde’ninşerhiyleberaber).Tüsûlî,EbûBekirİbnÂsım’ınİslâmyargılamahu-kukunadairTu¼fe tü’l-¼ükkâmadlımeş-hureseriüzerineyazdığıbuşerhtesadecemetindekimüphemnoktalarıaçıklamaklakalmamış,eserinbütünlafızlarınıArapdilibakımındanincelemiş;İbnSûdeet-Tâvü-dî,Hattâb,Meyyârevediğermüteahhirînulemâvekadılarıntercihettiğigörüşleredeyervermiştir.Hasanb.AbdülvehhâbhâkimlerinbaşvurukitaplarındanbiriolanbuşerhehocasıAhmedb.Tâhirez-Zevâk¢ileAbdullahb.Hâşimb.Hadrâes-SelâvîveAhmedb.Muhammeder-Ruhûnî’ninyazdığıhâşiyelerlekendihâşiyesinibirlikteneşretmiştir(¥avâşin £alâ Beh ce ti’t-Tü-
sû lî,I-III,Tıtvan1373-1374). 2. el-Ce vâ-
hi ru’n-nefîse fîmâ ye te ker ra ru mi ne’l-
¼avâdi¦i’l-³arîbe.KaynaklardaenNe
vâ zil, Ne vâ zil fi’l-a¼kâmi’l-fıš hiy yeve
el-Fe tâ vâadlarıyladaanılanbueserindeTüsûlî,EbûFârisAbdülazîzb.Hasanb.Yûsufez-Zeyyâtîel-Fâsî’nin(ö.1055/1645) dağınıkhaldebulunanfetvalarıyladiğerbazımüteahhirînulemânınfetvalarınıHalîlb.İshakel-Cündî’ninel-MuÅ ta ½ar’ındakisistemiesasalarakdüzenlemiştir.Dola-yısıylaonunen-Ne vâ zil’iileZeyyâtî’ninfetvalarınıderlediğieserinfarklıeserlerolduğuveyabueserdehocasıDükkâlîilekendifetvalarınıderlediğinedairbilgilerinyanlışolduğukaydedilir(Ec vi be tü’t-Tü sû lî, 
neşredeningirişi,s.54-58).Altıcilttut-tuğusöylenenveTunusMillîKütüphane-si’ndedörtciltlikyazmabirnüshasıbu-lunaneserin(nr.5354-3557)adıbirdiğerkatalogdaet-Ter cümâ nü’l-mu£rîb £an 
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Abdülazîzb.Bâz’ınmevlid-inebevîyiya-saklayanfetvasınıvekadınlarınotomo-bilkullanmasınakarşıçıkanlarıeleştirdiğiyazısındakifikirlerileMuhammedb.Alevîel-Mâlikî’nine×¬e Åâßi rü’lMu ¼am me
diy yeadlıeserindemevlidleilgiligörüş-lerine,yineKüveyt’teçıkanelMüc te ma£ dergisinde(sy. 559, 08 Rebîülâhir 1402) “el-Mevlidü’n-nebevî”başlığıylayayımla-nanimzasızyazıdakigörüşlereyönelikbirreddiyedir.13. Ta¼ ×î rü’l-üm me ti’l-İs-
lâ miy ye mi ne’lmu¼de¦âti’lletî de£at 
ileyhâ Ned ve tü’lehil le ti’lKü vey tiy ye 
(Ri yad 1403).MüellifburisâlesindeKü-veyt’te21-23Receb1409 (22-24 Şu bat 
1989)tarihindegerçekleşen“Nedvetü’l-ehilleve’l-mevâš¢tve’t-tašniyyâti’l-fele-kiyye”adlıilmîtoplantıdahilâlinastrono-mikhesaplaragörebelirlenmesinitavsiyeedenkararlarıeleştirir.14. erRed dü’l
šavîm £ale’lmüc ri mi’le¦îm (Ri yad 

1403/1983). Sahâbe ve tâbiîne hücumeden,Buhârî’nine½Øa ¼î¼’inde120ka-darhadisinİsrâiliyat’tanolduğunuilerisü-renvediğerbazısahihhadisleredeeleş-tirileryöneltenSeyyidSâlihEbûBekir’in
el-AŠvâßü’l-Æurßâ niy ye fi’k ti sâ ¼i’l-
e¼âdî¦i’l-İsrâßîliy ye ve ta¹ hî ri’l-Bu Åâ rî 
minhâadlıeserinereddiyedir.15. el-İ¼-
ti câc bi’le¦er £alâ men en ke re’lMeh dî 
elmun ta¾ar (Ri yad 1403/1983; Bü rey de

1406).KatarmahkemeleribaşkanıAbdul-lahb.Zeydb.Mahmûd’unmehdîhakkın-dakihadislerinuydurma,mehdîningele-ceğifikrininbirhurafedenibaretolduğu-nusöylediğiLâ Meh dî yun ta¾ar ba£de’r
Resûl Mu¼am med Åay ri’l-be şeradlırisâlesine reddiyedir. 16. İšåme tü’l-
burhân fi’rred £alâ men en kere Åu
rûce’l-meh dî ve’d-dec câl ve nü zûle’l-
mesî¼ fî âÅi ri’z-za mân (Ri yad 1405). Abdülkerîm el-Hatîb’in el-Müs limûn dergisindeyayımlanan,mehdîyi,deccâlive Hz. Îsâ’nın nüzûlünü kabul etme-yenyazısındandolayıkalemealınmıştır.
17. es-Sirâcü’l-vehhâc li-ma¼ vi ebâ ¹î-
li’ş-Şe lebî fi’l-isrâß ve’l-mi£râc (Ri yad

1406/1985).KahireÜniversitesiöğretimüyesiAhmedŞelebî’nin“el-Mektebetü’l-İslâmiyyeel-mu½avvereli-küllia‘mâr”se-risininüçüncükitabıolanveisrâilemi‘racıkabuletmeyeneserinekarşıyazılmıştır.
18. er-Red £ale’l-kâ ti bi’l-mef tûn (Ri yad 

1407/1987). enNed vegazetesindeya-yımlanan(sy. 7845, 2 Re bî ü lâ hir 1405), ölüevisahiplerinintâziyeiçingelenlereyemekhazırlamasınıvemevlidkutlamala-rınıdoğrubulmayanbazıcamihatiplerinieleştirenbiryazıyareddiyedir.19. e½Øâri
mü’l-bet târ li’l-ic hâ zi £alâ men Åâle fe’l-

verilenbilgieleştirilmektedir.5. Fa½lü’l
Åitâb fi’rred £alâ Ebî Tü râb (Riyad 

1388, 1396, 1420).EbûTürâbez-Zâhirî’ninşarkıvemûsikialetlerinidinlemenincâizolduğunadairMe cel le tü’rRâßid’de(sy. 

67-68, 6 ve 13 Mu har rem 1381)çıkanyazı-larınareddiyedir.6. er-Ri sâ le tü’l-bedî£a 
fi’rred £alâ eh li’lMe cel le ti’lÅalî£a 
(Cid de 1388).Küveyt’teyayımlananel
£Ara bîdergisindeki(sy. 88, 10 Zil ka de 

1385),mûsiki, sinemave televizyonunharamolduğunusöyleyenlericahillikleit-hamedenbiryazıyareddiyedir.7. e½Øa
vâ£i šu’ş-şedîde £alâ et bâ£i’l-heyßeti’l-
ce dî de (Ri yad 1388).Müellif,MuhammedMahmûdes-Savvâf’ın,edDa£vegazete-sinde(sy. 54, 10 Sa fer 1386; sy. 55, 17 Sa fer 

1386; sy. 54, 24 Sa fer 1386) Ab dü lazîz b. Bâz’ındünyanınsabitolupgüneşindünyaetrafındadöndüğünedairgörüşünüeleş-tirdiğiyazılarınacevapolarakburisâleyikalemealmışveİbnBâz’ıdesteklemiş-tir.8. ¬ey lü’½-Øavâ£iš li-ma¼ vi’l-ebâ¹îl 
ve’l-maÅârıš (Ri yad 1390).Eserde,Mu-hammedMahmûdes-Savvâf’ınsözko-nusuyazılarınıderleyipilâvelerdebulun-duğuel-Müs limûn ve £il mü’l-fe lekadlıeserindekiekgörüşlerivebuçerçevedemodernastronomiilmininverilerieleş-tirilir.9. er-Red dü’l-ce mîl £alâ aÅ¹âßi 
İbn £Aš¢l (Ri yad 1392).EbûAbdurrah-manİbnAk¢lez-Zâhirî’ninerRi yâŠga-zetesindeçıkan(sy. 1864, 14 Ce mâ zi ye-

lev vel 1391)veİbnHazm’ındinanlayışınıMevlevîFazlResûlel-BedâûnîveTüvey-cirî’denbaşkasınıneleştirmediğinedairyazısınareddiyeolupmüellifburisâledeİbnHazm’ıngörüşlerineyönelikolarakogünekadaryapılmışçeşitlieleştirilerevekendigörüşlerineyervermiştir.10. e½Øâ
ri mü’l-meş hûr £alâ eh li’t-te ber rüc ve’s-
süfûr (Ha leb 1394/1974, 1399/1979).Bukitapta,¥i câ bü’l-merßeti’l-müs li meadlıeserindekadınınyüzünüaçmasınıcâizgö-renNâsırüddinel-Elbânîveaynıgörüşteolanâlimlereleştirilerekbununharamolduğuilerisürülür.11. Fet¼u’l-ma£bûd 
fi’r-red £alâ İbn Ma¼ mûd (Ri yad 1399/ 

1979).KatarmahkemeleribaşkanıAb-dullahb.Zeydb.Mahmûd’unelÎmân 
bi’l-ša ²âßi ve’l-ša der £alâ ¹arîšati Eh-
li’s-sün ne ve’l-e¦erileİt¼âfü’l-a¼ fi yâß 
bi-ri sâ le ti’l-en biyâßadlıikirisâlesindeyerverilengörüşlerineleştirisidir.12. er
Red dü’l-šavî £ale’r-Rifâ£î ve’l-mec hûl 
ve İbn £Ale vî ve be yâ ni aÅ ¹âßi him fi’l-
mev li di’nne bevî (Ri yad 1403/1983).Yû-sufb.Hâşimer-Rifâî’ninKüveyt’tekies-
Si yâ segazetesinde(sy. 4859, 12 Rebî ü-

lev vel 1402; sy. 4870, 22 Re bî ü lev vel 1402) 

larıincelendiğinde,İslâmîilimlerdegenişbirikimesahipolmaklabirliktemodernbilimveçağdaşkültürdençokuzak,ka tıvedarbirSelefîlikanlayışınıntipikbirörneğinisergilediğigörülür.TamamınayakınıbasılanvebüyükbirkısmınaSuudiArabistanmüftüleriAbdülazîzb.BâzveMuhammedb.İbrâhimÂlü’ş-Şeyh,bazısı-nadaMuhammedb.Sâlihel-Useymîngibiâlimlerintakdimyazdığıellicivarındaeserivardır.Eğitimveöğretimlefazlameşgulolmadığıiçinazsayıdatalebeyetiştirebil-miştir.Kendisindenicâzetalanlararasın-daİsmâilb.Muhammedel-Ensârî,Sâlihb.Abdullahb.Humeyd,Selmânel-Avde,Seferel-Havâlî,Sâlihb.AbdülazîzÂlü’ş-Şeyh,Abdullahb.Abdurrahmanes-Sa‘dgibiâlimlerinisimlerianılır.Tüveycirî30 Aralık1992tarihindeRiyad’davefatetti.
Eser le ri. 1. İnkârü’t-tekbîri’l-cemâ£î 

ve ³ay ri hî (Bey rut 1381).EserdeMes-cid-iHarâm’dabayramsabahıtopluhal-deyüksekseslevemakamlatekbir,keli-me-itevhid,hamdvesalavatgetirmeninbid‘atolduğu,herkesintekbaşınaveses-sizceokumasıgerektiğibelirtilir,ayrıcatavafsırasındagörülenbazıdavranışlareleştirilir.2. elÎ²â¼ ve’ttebyîn limâ 
va ša£a fîhi’l-ek¦erûn min müşâbe he-
ti’l-müş rikîn (Ri yad 1384, 1405).Müel-lifbueserindekabirlerüzerinekubbevetürbeyaptırmak,kabirlerdeyatanlardanmedetummak,İslâmhukukunubırakıpBatıhukukunuuygulamak,komünizmiveyaırkçılığıbenimsemek,ayrıcamevlid,mi‘rac,beratgibikandilleri,doğumgünükutlamak,mescidlerisüsleyipaydınlat-mak,sakaltıraşıolmak,bıyıkbırakmak,şapkavepantolongiymek,kızçocuklarınakurdelabağlamak,canlılarınresimleriniyapmak,masadakaşıkvb.şeylerleyemekyemek,alkıştutmak,topoynamak,milâdîtarihkullanmak,kamerîaylarırü’yetegö redeğilhesabagörebelirlemek,Kur’an’ımakamlaokumak,kadınlarınyüzleriniaçmaları,erkeklerinkolsaatitakmaları,cumhuriyetyönetimi,askerlerinBatıtipikıyafetgiymelerivb.hususlarımüşriklerebenzemeçerçevesindedeğerlendirerekbunlaraşiddetlekarşıçıkmıştır.3. Î²â
¼u’lma¼ac ce fi’rred £alâ ½â¼ibi ªan
ca (Ri yad 1385).Ebü’l-Feyzİbnü’s-Sıddîkel-Gumârî’ninMu¹âbašatü’l-iÅtirâ£âti’l-
£a½riy ye limâ aÅbe re bihî sey yi dü’l-
be riy yeadlıeserindekibazıgörüşlerinereddiyedir.4. Teb rißetü’lÅalîfe ti’l£âdil 
ve’r-red £ale’l-mücâdil bi’l-bâ¹ıl (Cidd e 

1388).AhmedZekîSaffet’in£Ömer b. £Ab
dil£a zîzadlıeserindeonunhalifeolma-danönceşarkıderleyipsöylediğinedair
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DroitsduMondeArabe(Arap Dün ya sı Hu-
kuk Araş tır ma la rı Mer ke zi)tarafındanhu-kukalanındayapılançalışmalaraverilmeküzereÉmileTyanödülüihdasedilmiştir
(http://www.ced ro ma.usj.edu.lb/pdf/Prix/

Regt yan.pdf).LevantenbirmüsteşrikolanTyan,ge-rekİslâmhukukununtemelkavramlarıgereksemodernhukukhakkındakiça-lışmalarıyla tanınmıştır.Onunözellikle
His to ire de l’or ga ni sa ti on ju di ci ai re 
en pays d’Is lam, ins ti tu ti ons du droi t 
pub lic mu sul manveLe no ta ri at et le 
régi me de la pre uve par écrit dans la 
pra ti que du dro it mu sul manbaşlıklıeserleriİslâmhukuku,hilâfetvekadılıkmüesseselerialanındayapılançalışmalar-datemelbaşvurueserlerihalinegelmiş-tir.Tyan’ındaİslâmhukukunungelişimi,yapısıvegenelhükümleriyleilgiliaraştır-malarındabirçokşarkiyatçınınyaklaşımınısürdürdüğügörülmektedir.Buyaklaşım-daİslâmhukukununortayaçıkışıvegeliş-mesindekiözgünlüğügörmezdengelmehâkimdir.Tyan’agöredeİslâmhukukuBizansveİrandüşüncesininetkisialtın-dagelişmişbirsistemolupdevletsistemiotokratiktir.Hükümdaryargıbaştaolmaküzerebütüngücükendielindetoplamış-tır(Ins ti tu ti ons, I, 392-393).Kadılaresasitibariyleyahalifeninyadavalininnâibikonumundadırvebağımsızbirpozisyonasahipdeğildir.Siyasetçilerisebununaksi-nefıkıhtanbağımsızotonombiryapıoluş-turmuşlardır.Kådılkudâtlıkmüessesesi,AbbâsîDevleti’ninBermekîlerzamanındaeskiSâsânîler’denaldığıidarîsistemler-denbiridir.ÉmileTyan’ınİslâmhukuktarihiyleilgiliolarakilerisürdüğüçeşitliiddialarbazı araştırmacılar tarafındaneleştirilmişvebunlaracevapverilmiştir
(Zâfirel-Kåsımî,II,450-466;KhaleelMo-
ham med, bk. bibl.).

Eser le ri: Le système de la responsa-
bilité délic tu el le, en dro it mu sulman 
(Bey ro uth 1926, dok to ra te zi dir), Histoire 

1019, 1067, 1089; a.mlf., £Ule mâßü’l-¥anâbi le, 
Demmâm 1422, s. 496; Abdullahb.Abdurrah-manÂlüBessâm, £Ule mâßü Necd Åilâle ¦emâni-
ye te šurûn, Ri yad 1419/1998, II, 141-145; NizârAbâza–M.Riyâzel-Mâlih, İt mâ mü’l-A£lâm, Bey-

rut 1999, s. 84-85; Abdullahb.Muhammedb.Ah-medet-Tarîk¢, Mu£ce mü mu½an nefâti’l-¥anâbi le, 
Ri yad 1422/2001, VII, 278-290; YûsufAbdurrah-manel-Mar‘aşlî, Mu£ce mü’l-me£âcim ve’l-meş-
yeÅât ve’l-fe hâ ris ve’l-berâmic ve’l-e¦bât, Ri yad 

1423/2002, III, 76-77; a.mlf., £İšdü’l-cev her fî 
£ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-Åâmis 
£aşer, Bey rut 1427/2006, II, 1806-1804غ; S.Lac-roix, Ze me nü’½-½a¼ve: el-¥arekâtü’l-İs lâ miy ye-
tü’l-mu£â½ıra fi’s-Su£ûdiy ye (trc. Ab dül hak ez-

Zem mû rî), Bey rut 2012, s. 145-146, 227, 238, 

243, 250; Heysemel-Haddâd,“Vefâtü’ş-ŞeyÅ 
¥am mûd et-Tü vey cirî”, el-Beyân, sy. 60, Lon-

don 1413/1993, s. 98-100.
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Lübnanlý hukukçu, siyasetçi
ve þarkiyatçý.
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Beyrut’tahıristiyanMârûnîbiraileiçin-dedünyayageldi.İlkveortaöğrenimininardındanburadakiSaintJosephÜniversi-tesi’ndehukukokudu.Lisansüstüöğre-nimiiçingittiğiLyonÜniversitesiHukukFakültesi’ndeLe système de la res pon-
sa bi lité délic tu el le en dro it mu sul man adlıteziyle1926’dadoktorunvanınıaldı.DahasonraBeyrut’adönerekSaintJo-sephÜniversitesiHukukFakültesi’ndedersvermeyebaşladı.HocalığınınyanısıraLübnan’ınFransa’danbağımsızlığıiçinverilenmücadeledeveLübnan’daka-nunlarınhazırlanmasındaetkinroloynadı,yargıorganlarınınçeşitlikademelerindegörevlerüstlendi.TemyizMahkemesiüye-liğinegetirildivebukurumunilkbaşkan-lığınıyaptı.1948’deYüksekYargıKonseyiMeclisibaşkanlığınatayinedildi.Temmuz
1949’da,LübnanlımuhalifsiyasetçilerdenAntûnSaâde’ninaskerîmahkemedeyar-gılanıphemenidamedilmesinionaylama-dığıiçinbugörevindenistifaettiveHukukFakültesi’ndekiderslerinedevametti.Birtaraftandaçoksesgetirenİslâmsiya-setvehukukkurumlarıylailgilieserlerinikalemealdı.AyrıcaçalkantılıbirdönemgeçirenvebağımsızlığınıyenikazanmışolanLübnan’dasiyasetleyakındanilgi-lendi.1958’dekisiyasîkrizsırasındaadıcumhurbaşkanlığıadaylarıarasındageçti.
25Temmuz1965 – 9Nisan1966tarihle-riarasındaReşîdKerâmî’ninbaşbakan-lığındakikabinedeadaletbakanıolarakgörevyaptı.1997’deBeyrutSaintJosephÜniversitesiHukukveSiyasetBilimleriFakültesi’nebağlıCentred’Etudesdes

Ki tâ be ve’s-Sün ne te ve’l-icmâ£ ve’l-
â¦âr (Ri yad 1408).İbrâhimb.Abdullahb.Nâsır’ınfaizyasağınıCâhiliyeribâsıylayorumlayarakbankacılıkmuamelelerinicâizgördüğüMev šı fü’ş-şerî£ati’l-İs lâ-
miy ye mi ne’lme ½â rifadlıeserinereddi-yedir.20. Ta¼ rî mü’tta½vîr ve’rred £alâ 
men ebâ ¼a hû (1410, elek tro nik ki tap). Eserde,£Ukâ¾gazetesindeyayımlanan
(sy. 8111, 11 Sa fer 1409)veresimyapma-nınmubaholduğunuilerisürenyediilimadamınaaityazıyareddiyeolupbukitaptaresimyapmanınvefotoğrafçektirmeninharamolduğu ileri sürülmektedir.21.
elÆav lü’lbelî³ fi’tta¼×îr min Ce mâ£a
ti’tteb lî³ (Ri yad 1414/1993).Müellifinbid‘atvedalâletehliolaraknitelediğiHin-distan’dakiCemâat-iTeblîğ’ingörüşlerinieleştirdiğibireserdir.Tüveycirî’nindiğerbazıeserlerideşun-lardır:İ£lânü’n-nekîr £ale’l-meftûnîne 
bi’tta½ vîr (Ri yad 1382), edDelâßilü’l
vâ ²ı ¼ât £alâ ta¼rîmi’l-müs kirât ve’l-
mü fet ti rât (Ri yad 1386), İt¼âfü’l-cemâ£a 
bimâ câße fi’l-fi ten ve’l-melâ¼im ve eş-
râ ¹i’s-sâ£a (I-II, Ri yad 1394-1396; I-III, Ri-

yad 1414), Tenbîhü’l-iÅvân £ale’l-aÅ¹âßi 
fî mesßele ti Åalšı’l-Æurßân (Ri yad 1403, 

1404), İ¦ bâ tü £uluv vi’llâh ve mübâyene-
tihî li-Åalšıhî ve’r-red £alâ men ze£a me 
en ne ma£ıy ye te’llâhi li’l-Åal šı ×â tiy ye-
tün (Ri yad 1405/1985), el-İcâ be tü’l-ce-
liy ye £ale’l-esßile ti’l-Kü vey tiy ye (Ri yad 

1406), er-Red £alâ men ecâ ze teh ×î be’l-
li¼ye (Ri yad 1406), £Aš¢ de tü eh li’l-îmân 
fî Åalšı Âde me £alâ ½û re ti’r-ra¼ mân (Ri-

yad 1409/1989), Æa vâ ¹ı£u’l-edil le fi’r-red 
£alâ men £av ve le’l-¼isâbe fi’l-ehil le (Ri-

yad 1409), Ki tâ bü’rRüßyâ (Ri yad 1412), 
Ta³lî¾ü’l-me lâm £ale’l-mü te ser ri£îne 
ile’lfütyâ ve ta³ yî ri’la¼ kâm (Ri yad 

1413), Tu¼ fe tü’liÅvân bimâ câße fi’l
müvâlât ve’lmu£âdât ve’l¼ub bi ve’l
bu³²i ve’lhic rân (Ri yad 1429/2008).
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