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Abstract 
Christopher Melchert and the Madhhab: The lnterpretation of a 

T raditionalist Orientalist on the History of lslamic law and the Ahi 
ai-Sunna. 

" C. Melchert is one of the leading students of George Makdisi and a 
modern orientalist whose works on the history of lslamic thought in 
the lllth/IXth century and especially the history of lslamic Law (Fiqh) 
attract our attention. This article aims to analyze, on the basis of his 
published doctoral dissertation, articles and book reviews, Melchert's 
ideas and theories about the formatian of classical schools of law in· 
Islam and the crystallization of the other main components of the Ahi 
ai-Sunna. Melchert not only claims the scholarly heritage of Joseph 
Schacht on the history of lslamic law and revises it, but alsa follows 
the theory of Makdisi on the history. of Madrasa as a basis and 
develops it with importants revisions. He alsa seems to have been 
deeply influenced by Marshall G. S. Hodgson. Melchert thinks that 
the lmams of the madhhabs are misperceived as the founders and 
concludes that the classical school of law (madhhab) is a production 
of compromise between Ahi al-Had ith and Ahi ai-Ra'y. He alsa offers 
a middleway group of "semi-rationalists" as architects of that 
compromise and makes use of his newly developed "model of lbn 
Surayj" in order to explain the formations of all schools. His mastery 
of Tabaqat and Rijal literature is apparent. However, his 
incompetence with regard to Fiqh literature should be emphasized. 
Melchert's loyalty to the classical orientalistic tradition could be noted 
as an important feature of his academic tendency. 
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1. AKADEMiK KiŞiliGi ve ÇAliŞMAlARI 

Christhopher Melchert, İslam eğitim kurumlarının ortaya çıkışı ve 
özellikle V./XI. yüzyıl Bağdat'ında gelişen biçimiyle "Medrese" hakkında 
yapmış olduğu çalışmalarıyla ve alanında bir klasik sayılan The Rise of 
Colleges1 adlı eseriyle tanınan George Makdisi'nin önde gelen yedi öğrenci
sinden birisidir.~ Melchert, Pennslyvania Üniversitesi'nde Makdisi'nin da
nışınanlığıyla dört Sün.nl fıkıh mezhebinin oluşuımı haldunda yapmış olduğu 
"The Formatian of the Sunni Schools of Law: 9t"-10th Centuries C.E." adlı 
doktora tezini 1992 yılında tamamladı. 1996-1999 yılları arasında 

Southwest Missouri Devlet Üniversitesi'nin (Springfield, ABD) "Din Araştır
ınaları (Religious Studies)" bölümünde yardımcı doçent ( assistant 
professor) olarak bulunan Melchert, 1999-2000 yılları arasında Şam'daki 
Fransız Arap Araştırınaları Enstitüsü'nde (Institut Français des Etudes 
Arabes de Daınas) bulunmuş, aynı zamanda Amerika'da bulunan The 
Institute for Advanced Study adlı özel araştırma enstitüsü (Princeton, New 
Jersey} bünyesindeki Tarili Araştırınalap Bölümü'nde (School of Histarical 
Studies) daimi üye olarak "İslam Tarihi" araştırınaları yapmıştır. Bu akade
mik görevlerin yanısıra, 1998 yılında Amerika'daki The Social Science 
Research Council (SSRC) tarafından araştırma ödülüne layık görülınüş3 , 
1999 yılında da National Endowınent for the Huınanities (NEH, ABD) adlı 

kurumun doktora sonrası akademik araştırınaları desteldemek amacıyla 
sağladığı burs programından yararlanarak "Sün.nl Düşüncenin Teşelddilü" 
konulu bir proje çalışınası yapmıştır-ı. 2000 yılından bu yana Oxford Üniver
sitesi'ne bağlı iki ayrı bölümde Kur'an, Hadis, İslam Hukuku, İslam tarihi ve 
Arapça dersleri vermekte olan Melchert5, a~Tıca içinde bulunduğumuz öğre
tim yılında (2004-2005) a)Tlı üniversite bünyesindeki Avrupa ve Ortadoğu 
Dilleri Enstitüsü'nde (The School of European & Middle Eastern Languages) 
yürütülmekte olan Arapça programının eğitim koordinatörlüğünü (tutorial 
secretary) yürü tınektedir. 

1 Edinburğlı, 1981. Türkçe ç·cvirisi: Ortaçağ'da Yiihseh Öğretim, ç. Ali Halian Çm'tı§oglu, 
Hasan Tuncay Başoğlu, Gelenek Yayınevi: İstanbul, 2004. 
2 Bkz. Cengiz Tomar, "}.Iakdisi,. Ocorğc ~1.", Tiiı·hiye D~vanet Valifı İslam Ansi/doııedisi 
(DİA), X.\.'YII, 430-l. 
J Bkz. http:/ /www.ssrc.orğ/programs/publications_ editors/publications/ 1996-
9H_bicnnial!body.pdf (12.12.2004). Iı.Jclclıcrt bu ödül için SSRC'yc Barnwell Christian 
School adıııa başmrınuştur. Bu okul, A.B.D.'ııin Güney Karolina Eyalcti'nc bağlı Rlack
villc kentinde bulunan ve :\fcnnonite Mezhebi'ne bağlı üzel bir IIristiyan olmludur: bkz. 

ht tp:/ /www. ınyscsclıools. com/Publicinformation/ private/ dcfaul t.cfm'~sch o ol =32 
(12.12.2004). . 
4 ,\§ağıda bilgi verilecektir. 
:; Doğu ,\raştırmaları Faliültcsi (Faculty of Oriental Studies) bünyesindeki Doğu .\nı:ıtır
maları Enstitüsü'nde (The Oricntal Institute) "lectıırcr" ve Pembrokc College'da "fcl
low" sıfatıyla. 
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A. Kitaplar 
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- The Formatian of the Sıınni Schools of Law: 9'1'-J 0'1' Centtıries C.E., 
Leidcn&New York&Köln: E. J. Brill, 1997 

Melchert'ın Pcmbroke College web sitesindeki sayfasında, "Ahmad 
ibn Hanbal" isimli kısa bir biyografi çalı§masının Oneworld Press tant
fından 2004 yılında yayımlanacağı kaydedilmekle birlikte7

, yayımlandığı
na dair bir bilgiye uht§amadık. 

B. Makaleler 
- "Scctaries in the Six Books: Evielence for Their Exclusion From 

the Sunni Community", The }vfıı.•·;lim lForld, 82, 1992, s. 287-2CJ5 
- "Reliğious Policics of the Caliphs From al-Mutmvakkil to :ıl

.Muqtadir, A.I-I. 232-295/A.D. 847-908", Islamic Law and Society, 3/J, 
19t)6, s. 3 L6-J42 

- "The Transition from Asoeticism to Mysticisın at the Middle of the 
Ninth Century C. E.", Stıulia Islarnica, 83/1, 1996, s. 51-70 

- "The Advcrsaries of Ahmad Ibn IIanbal", Arabica, 44, 1997. s. 
234-53 

- "How I-Ianafism Came to Originntc in Kufa and Traditionalism in 
.Medina", Islcmıic Law and Sociecy, 6/3, 1999, s. 318-47 

- "Hm Mujahid and the Establishment of Seven Qur'anic Readings", 
Stııdicı Islaınica, 91, 2000, s. 5-22 

- "Bukhari and the Early Hadith Criricism", The Journal c:t' the 
..:\merican Oriental Society, 121/1, 2001, s. 7-19 

- "The Concluclinğ Salutation in Tslamic Ri tual Praycr", Le ~ıfııseon, 
114/3-4, 2001, s. 384-406 

- "The Hanabila and the Early Sufis", Ambica, 48/3, 20.()1, s. 352-
67 

- "Traclitionist-J urisprudents and the Framinğ of Islanıie Law'', 
Islwnic La'U-· and Society, 8/3, 2001, s. 383-406 · 

- "Sufis.and Competing Movcments in Nishapur", Inm: The .Toıırnal 
r~lthe British Institute ofPersiwı Studies, .19 (2001) 

-·"Early Renundan ts as Hadith Transmitters", The Muslim l·Forld, 
92/3, 2002, s. 407-418 

1
' ~le!chcrt'ııı akademik ilgi ::hııılarıııı \'e !wdcflcriıd ortı:ya linyııbi!ıııck ımıacıyla. tespit 
edebildiğimiz tüm çalışn'ı:ılarınııı b:ı· liseesi vcrilmi§tir. !\itap eleştirileri dışındaiiiler 
kronolo,iil\ ohır:ıli, kitap eleştirileri i.sc söz lwnusu hitapların yıızar

lıırına/cclitörlerinc/naşirlcrinc göre :ıliııbctiİ\ olarak ~:!ralıııimıştır. 
1 Bkz. http://W\\'\Y.pınlı.ox.Lıc.uk/cgi-bin/profilcs.c,ı~i?profilcid=.S2&type=:ıilsr:ıff 
(22.12.2004). 
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- "The Piety of. the Hadith Fo lk", International Journal of Midelle 
East Stıtdics, 34/3, August 2002, s. 425-439 

- ''Qur'anic Abrogation Across the Ninth Century: Shafi'i, Abu 
Ubayd. Muhasibi ru:ıd lbn Qutayba", Stııdies in Islam:ic Legal Tlıeory (ed. 
Bemard Weiss, Leiden: Brill, 2002) içinde, s. 75-98 

- "The Early History of Islami c Law", 1\tfetlwds and The01ies in the 
Stııdy of Islamic 01igin (ed. Her)Jert Berg, Leiden: Brill, 2003) içinde, s. 
293-324 

- "The Etiquette of Learning in the Early Islamic Study Circle", 
Lwıe.ı anel Education in Medieval Islam: St11dies in Honor of Professor 
Ge01·ge Mal~disi (ed. D. Stewart, David Brown Book Company, 2004) 
içinde 

- "The Meaning of qala al-Shafi'i in NintheCentury Sources", 
'A.bbasid St11dies: Occasional PapeTs of the School of Abbasicl Studies (ed. 
James Montgomery, Orientalia Lovaiıiensia Analecta Series: 135, 
Peeters, 2004) içinde 

C. Ansiklopedi Maddeleri 
- "Hasan Basri, Abu Saiçl b. Abi'I-Hasan Yasaur", Encyclopaedia 

h-anica 
- "The Medieval Madrasa" ("Education" içinde), Encyclopcıedia 

h-ani ca 

D. Bildiriler 
. - "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. 
850~1000", Annual Meeting of Middle East Studies Assodation (tıı'lESA), 
Washington DC.'1 

- "From Regional Schools to Personal: Anather Look", Third 
International Conference on Islamic Legal Studies: the .Madhhab, 
Hanvard Law School, May 200010 

' Yazar 1 <J<J7 hasıınlı kitabında, bu çalı:_ıınasının Lynda fi. Clarke \'C :"~Iahnıoud ,\youh 
cditiirlüğiindc yayınılanacal\ olan Slıi'i Islam adlı kitap içinde yer alauağını haber vur
nıektedir (~Ic!dwrt, The Fonııation. s. 20 I). Böylu bir 1\itabın yayıınlandığına dair bir 
bil.~iyu ula:_ıaınadık. ,\ıwak siiz konusu kitabın. yukarıda kayduttiğiıniz sumpozyuın bildir· 

.".ilcriııi içcwn bir kitap olduğu anlmıılınaktadir. 
•ı Bu bildirinin ı\IEfiXnın yıllık lwngrdcrinden haıığisiııdu sunulduğunu tespit udenwdik. 
1
" Ilan'ard Law fiuhool web situsindu, sumpozyum bildirilerinin Puri Bcamwn, Rudolph 

J>cturs ve Fraııl\ E. Yöğd editörlüğünde "Thu Islamic fidıool of Law: gnılution, Devolu
tion and Proğwss" adıyla yayımlanauağı haber vurilmelde birlikte, yayımlaııdığına dair bir 
bilgiye ula:_ıaınadık: Bkz. 
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- "!Iow Hadith and Jurispnıdencc Came to he Complirnentary 
Disciplines", the 210th Annual .Mceting of American Oriental Society, 
Portlanll, 2000 
. - ''Sufis, Proto-sufis and Other Rcnuneiants in Ninth-Century Bas
ra", the 212th Annual ı\Jceting of American Oriental Rociety, Houston, 
2002 

-"The iVlwmud of Ahmad ibn Hanbal", the 21Jth Anımal i'vlceting of 
American Oriental Society, Nashville, 2003 

Melchcrt y[tzdığı kitap eleştirilerinden birisinde, "ücret karşılığmda 
hadis rivayet eden muhaddisler" ile ilgili bir çalışına yaptığını ifade et
mektedir11. IviESA'nın yıllık kongrelerinden birisine sunulmuş bir_ tebliğ 
olduğu anlaı;ıılan bu çalışma hakkında daha fazla bilgiye ulaı;ıamadık. 

E. Proje 
" - ''The Coming to.ııethcr of the Sunni Conımunity", i\'ational 

I~ndowıncnt for the Humanitics (Ngli), Fellowship Pro.~raın nt 
Independent Rescarch Institutions, l <JCJ9 12 

F. Seminer 
- "Islamic )ı'fonothcisın and Islamic Piety: in C:onversation with 

Ilin du Pcrspcctivcs", The Oxford Centre for Ilin du Studies, 1.1 }fa~· 2004 

G. Kitap EleştirilerP 3 

Book Review-I: Abbas, Ihsan (ed./nşr.), Irshad al-arib ila ma'rifat 
al-adib 1 !viu'jam al-udaba, Yakut [al-Ilanıawi], MES/ı. Bulletin, 30/1, .fuly 
1996, s. 76 

Book Rcview-2: Aiglc, Denis 
Hagioğraphies medievalcs eonıparecs, 

Orientctl8ociety, 122/3, 2002, s. 633-JS 

(ed.), ?vliraclc ct Kar:ınıa: 

The .ioımwl (~/ the Americxnı 

Book Revicw-3: al-Azami, lvfustafa: On Schacht's "Origins of 
Muhamınadan .furispnıdcnec" ve Caldcr, 1\ornıan, Studies in Earh· 
l,:[uslim Jurisprudcnce, 1'/ıe Joıırnal r~l La-te' and Reli,gion, 15/1-2, 2000-
200 ı, s. 363-67 

Book RcYicw-4: Bloom, Jonathan and Shcila, Blair: Islam: :\ 
Thousand Years of Faith and Power, JI-Mideust-Afedie·ı.·ul, II-Net Rc\.'ie·ws, 
Octobcr 2002 

http:/ ;www.huı'ı.lwrvanf.edu/cntalo.ıVBEAIRL.htınl (22.12.2004). 
11 Bkz. Melehert. Book Heview-19, s. 28. 
Ic Bkz. http:/ /www.nch.g(w/ne\\·s/mnırds/fpiri_fellowsOO.htnıl (1 i .12.2004). 
u :vlal\:ılc boyunca bunıd:ı listelcncn kitap eleştirilerine atıf y:ıpılırkcn, y:ılnızc:ı h:ı~t:ı 
verilen numaralı "Book Revic\\·" lus:ıltnwları ilc yctinilecektir. 
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Book Review-S: Brockopp, Jonathan, Earlv Maliki Law: Ibn 'Abd al
Hakam ·and His Major Compendium of Jurisprudence, Islamic Law and 
Society, 9/2, 2002, s. 271-74 

Book Review-6: Calder, Norman: bkz. Book Revi.ew-3 
Book Revi.ew-7: Conrad, Gerhard: Die Oudat Dimasg und dcr 

:ı.Jadhab al-Auzai., Islcımic Lcı'u!..' and Society, 6/3, 1999, s. 403-405 
Book Review-8: Crone, P. and Ziı\IH.ifERMı\.ı.'\N, F. \V., The Epistle of 

Salim ibn Dhakwan, S(HS Bıılletin, LXV/3, 2002, s. 578-80 
Book Revicw-9: Dickinson, Eerik, The Development of I~aı·Iv 

Sunnite Hadith Criticism. the Tagdima of Ibn Abi Hatim al-Razi 
(240/854-327 /938), Islcımic La'i.v and Society, 10/2, 2003, s. 249-51 

Hook Review-lO: "Discerning the Will of God: Four Recent Book on 
Islaınic Law" 1

\ Religioıı..c;; Studies Review, 23, January 1997, S; 11-15 
Book Review-ll: Dutton, Yasin: The Oriiins of Islaınic Law: the 

Quran. the Muvatta and Madinan Amal, The Jounucl of the Aıiıericcın 
Orientcıl Society, 1/1, 2001 

Book Review-12: Garcia-Arenal, Mercedes: Mahdisıne et 
mill6niarisme en Islam, Bulletin qf SOAS, 66/1, February 2003, s. 92-94 

Book Review-13: Gerber, Haim: State. Societv, and Law in Islam: 
Ottoınan Law in Comparative Perspective, The American Hi.c:;toriccıl 

Revie'i.l!..', 101/4, October 1996, s. 1256 
Book Review-14: "George Makdisi and \Vael B. Hallaq", Ambiccı, 

44/2, April 1997, s. 308-316 
Book Rcview-15: Gude, Mary Louise, Louis .Massignon: the Crucible 

of Coınpassion, .Joıımcıl q{Near Eastern Studies, 59/4, 2000, s. 276-77 
Book Rcvicw-16: Haief; Necın Abdurrahman, Nakdü'l-metn bevne 

sınfıati '1-muhaddi.sin ve metaini'l-müstesrikin, el-Usunı'l-·vııstd, 10/1, 
1998, s. 28 

Book Rcvicw-17: Hallaq, Wael B., A Historv of Islami~ Legal 
Thcorics: An Introduction to Sunni usul al-figh, Jounwl of Near Eastenı 
Studies, LXII/3, 2003, s. 220-22 

Book Rcvicw-18: Madigan, Daniel A.: The Our'an's Self-Image: 
Writinğ and Authoritv in Islam's Scripture, MESA Bulletin, Summer 2002 

Book Revicw-19: Mar'~işli, M. A., "Fethu'l-mennan bi mukaddimeti 
Lisfıriü'l-Mizfın" [yazarın Lisanü'l-1\llizcm neşri (Beyrut, 1995) için yazdığı 
563 sayfalık giriş], el-Usı"ını'l-vusta, 10/1 (1998), s. 28 

·"·
1
·
1 Dört kitap üzerine bir değerlendirme: B. Weiss, Tlıe Search for God's .La·w: Jslwnic 

Jurispnulencc in tlıe Wıitings of Scı_,:t" al-Din al-Amidi (Saltlake City: Cıliversity of LT tah, 
I Sl<J2); ~. Cal dcr, Stıtdies in Ecırly Islwııic .Jwisprudeııce (Oxford, 1 993); A. 1\. Rcinhart: 
13ej(Jre Re·i..•elution: tlıe 13oımd(ll"ies uf Mıısliııı Moral Tlıouglıt (Albany, 1 995); ·M. Clwmber
laiıı, J(no'i.dcc(lJe cmd Social fJmctise in Medie;xıl Damascus: 1190-1350 (Caınbıidğe, 
199.1). 
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Book Review-20: MMA, Sat1o: Al-Juwavni's Thought and 
Methodologv with a Translation and Commentarv on · 'Luma al-Adilla', 
Islam-Zeitschrift Fıır Geschichte und Iüdtıır des Islamisehen Oıients, 
79/1, 2002, s. 169-70 

Book Review-21: Muranyi, Miklos: Die Rechtsbücher des 
Oairawaners Salınun b. Said, Islamic Law and Society; 8/1, 2001, s. 137-
39 

Book Rc\·iew-22: Nfır, Züheyr Osman Ali: İbn Adi' ve menhecuh tl 
kitabi'I-Kamil tl duafai'r-rical, elcUsıını'l-vıısuı, 11/1, 1999, s. 26-27 

Book Re\iew-23: Sobierol, Florian, Ibn Hafif as-Siı-azi und seine 
Schrift zur Novizenerziehung (Ki tab al-iqtisad), The .Joıımal of the 
Amedcan Odental Society, 4/1, 2003 

Book Revicw-24: Şirazi, Kitabü'l-Luma' fi usfıli'l-fıkh (Introduction, 
traduction annotee et index: Eric Chmımont), Islamic Lww and Society, 
9/l'l 2002, s. 116-119 

Book Review-25: Zaman, Muhammad Qasim, Religion and Politics 
under the Earlv Abbasids, Islarnic Law and Society, 6/2, 1999, s. 272-75 

Book Review-26: ZIMMERMANN, F. W.: bkz. Book Review-S . 

lll. KiTABI (The Formation) HAKKINDA YAYlMLANMlŞ ELEŞTiRi YA
ZILARI15 

Review on The Formation-1: Brockopp, .Jonathan, Religioııs Studies 
Review, 26/1, January 2000, s. 107 

Review on The Forrnation-2: Crone, Patricia, "Human Reasoning or 
Sacreel Text", TLS (The Times Literary Supplcment), sayı: 5061, 
31/3/2000,s. 10 

Review on The Fonnation-3: Dutton, Yasin, Bıitü;h .Journal qf' 
Midelle Eastern Studies, 26!1, 1999, s.164-68 

Review on The Fonnation-4: Fierro, Maribel, .Al-Qantam, 21/2, 
2000, s. 511-23 

Review on The Formation-5: Hallaq, Wael B., International.Joımıal 
ofMiddle East Studies, 31/2, 1999, s. 278-80 

Review on The Ji'onnat'ion-6: Manzoor, S. Parvez, Afuslim Woı-ld 

Booh Revieıe-ı, 21/1 (2000), s. 3-12 
Review on The Ji'ormation-7: Nielsen, .J.S., Islam and Clıristian

Mııslirn Relations, 10/1, 1999, s. 91-92 
Review on The Ji'onnation-8: Sanders, P., .Ameıican .Jounıal of Legal 

History, 43/1, 1999, s. 98-99 

ı:; Bu eleştiri yazılarına atıfta bulunulurken yalnızca baş taralarında sıra numan:ısıyla 
birlikte verilen losaltınalar kullanılacalwr. Örneğin: bkz. Revicw on The Pomıation-1 
(Brockopp). . 

--... --;--. .,.. ....... •• ... ,..-. .., "fP-...--.....--.~-,. .... ·.~-- ···------
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· Revicw on The Fornıation-9: Stewart, Devin .J., Jslamic La·ıe.• and 
Society, G/2, 1 999, s. 2 7 5-81 

Review on The Ji'onnation-10: Thielmann, .Jörn, lı.nnıwire de 
l'.-\{rique du Sonl, .18, 1 <)99-2000, s. 516-18 

Review on The Fonnation-11: Tsafrir, Nurit, .Jentselam Studies in 
.Amlıic and Jslcmı, 23, 1999, s. 342-48 

IV. AKADEMiK iLGi VE ÇALIŞMA ALANLARI 

Doktora tezinde Sünni fılnh mezheplerinin oluşum süreci ile •·mezhep
leşememi§ fıkıh çevreleri" ra (.b "ya:;ıanıayan mezhepler" olgusu, yani islam 
hukuli: tarihinin ilk dönemi üzerinde çalışan Mclchert, akademik il.ğisini 

hi eri IU. yüzyıl ( milildl 1X. yy.) üzerinde yoğunlaştırmı§ görünmektedir. 
Kendisini İslam llukul\ (Fıkıh) Tarihi'nin ortayn çıli:masına lwtlmla bulunan 

· bir araştırinauı olarak da ğören 1 (ı ,\lelchert, aslında daha genel bir pcı·spek
tifle klasik Sünni düşüncenin (ghl-i Sünnet) teşekkül dönemini nydınlatına
ya çalışmnktadır. Doktora tezinde, fıkıh mezheplerinin oluşumu ve birbirle
ri~·lc ilişkileri hn,ğlamında Ghl-i Sünnet'i meydana getiren fnrldı eğilim, ilmi 
disiplin ve yaldaşıınlanı (kelfım, hadis, tefsir/kırtlat, zühd/tasavnıf, siyaset) 
işnret ettiği ·gibi, daha sonra yaptı,ğı müstakil çalışmalann herbirisinde de 
hu konulardan birisini ele alıp incclemektedir. 17 Bu açıdan bakıldığında, 
~lontgomery "'att'ın "Ehl-i Sünnet çatısının teşekl\ülü" konusundaki tezini 
esas alıp geliştirmeye çalıştığı ve Watt tarafından bu ısarının temel unsurlan 
olnrak belirlenen ·noktı.ılar.ı aydınintınayı hcdetlcdiği söylenebilir. 

Melchert'ın özgeçmi:;ıi hakkında bilgi bubbilcceğimiz elektronil\ lwy
nal\ ve veri tabanlannda, onun akademik ilği alanları :;ıöylc sıralanmaktadır: 

Ill./!X. yüzyılda İslami hareketler ve kurumlar, Kur'fın [Kırfıatj ilmi, liadis 
ilmi, Fıkıh, Teoloji [ Kelnın 1 ve Tasawııf. 1 k 

Dol\tonı tezini esas alarak kaleme aldığı ve Brill '{ayıne\'i tarafından 
yayınılmwıı ldt:ıbı h~ıkkında Jonathan Broekopp'un yazdı,ğı değerlendirme 
y;ızısındmı alınan şu ifade de benzer bir tespiti ortaya ko~muıktadır: 

... Btl kitap, İslam tarihi, Kclfıın ve Tasawuf araştırmacıla
rı i<:<in de oldukça önemli bir kaynak niteliği taşımahad!r. 1 '' 

1
'' ~lelclwrt, 7'/ıc Fornıwion, s. x1·i. 

17 Yukandald listede yer alan makale, bildiri 1·e projeleri bu konuda yctcriııee fildr ver-
·- nıektedir. . 

ıs International Dircctory of .Hiddle Eastenı Scholars (!Dli-IES), Coluınbia l;ııiversity, Ne1v 
York (veri kayıt tarihi: 2<J Noveıııber 10Wı): 
lıttp:/ /ll"\l'll·.eolumbia.cdu/eu/lwclı/d:.ıta/indiv/arca/idnıcs/~IELCH!<:RT,Christophcr.htnı 

( 11.12.2004 ); Faeulty of Oricnt:.ıl Studies (t:nil·ersity of Oxford) Web Sayftısı: 
http:/ /mnuırinst.ox.ac.uli!st:.ıff/ıııclehcrt.shtınl (1 ı . .12.2004). 
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Fıl\ıh mezheplerinin teşcldüilü konusundaki doktora çalışmasının ar
dından, sözü edilen bu ilim dallanndan her birinin teşeldüil dönemine iliş

kin müstakil çalışmalar yapmış olan ~klchcrt'ın, özellikle hadis, ricfıl tenki
di ve tabaküt literatürüne yönelik ilgisi dikkat çeknıekt<::dir. Tezinde ve son
raki çalışmalarında bu litcratürü meslektaşlarının dikkatini çelweek ülçü
de20 yoğun bir biçimde kullanan :Melchcrt'ın, ha.ldunda tenkit \'C değerlen
dirme yaptığı 1\itaplar arasında, klasik ricfıl ve tabaküt kaynaklarının ncşirle
ri ve bu literatür hakkında Arap dünyasında yapılan çağdaş araştırnwların 
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.21 lviiehigan l.'niversitesi'nin web sitc
sinde yayımlanan Hadis Anıştırmalan Bibliyoğrafyası 'na ] t)95 )ılından bu 
yana yaptığı katkılar sebebiyle kendisine yapılan teşel~:kür de bu açıdan dik
·kat çckicidir. 22 

~lelchcrt'ın çalışmalarında "dindarlık/tqkva!' (piety) konusuna ve bu
na ba.~lı olarak zühd/ tasavvuf geleneğine de özel bir önem atfettiğini gürü
yoı.;uz. Mclchert'ın geliştirdiği l~hl-i Hadis ile Ehl-i Rey arasındaki nihai uz
laşma teorisinde, bu farldı kesimlerin "dindarlık" anhıyışları ve dini yaşama 
biçimlerindeki benzerliğin çok önemli bir yeri vardır. Bu ilgisinin İslam ile 
sını.rlı olmayıp farldı dinlerdeki mistik geleneldere de yönelik oldu.~u anlaşı
lan SJelehert'ın, bu konuda özellilde }.Jarshall G. S. Hodgson'ın etkisinde 
olduğu anlaşılmaktadır.2•1 

1'
1 Bkz. Review on Tlıe Fornıaticm-1 (Brockopp), s. 107 (B rili Y:ıyıııe>i'nin web siresinden 

naklen: http:/ /\\'ww.hrill .ni/m_ c:ıtalogue _sub6 _id 787 .htm [ 1 1.1::?. ::?00-t J). llroclwpp, 
özellilde ~Wiild illezhebi ilk dönem tarihi ve liter::ıtürü h:ıkkındaki ar:ıştırıııal:ırıyl:ı 

wnıdığınıız genç kuşak Batılı İslam hukuk tarihi anıştırıııacılarındandır. İmam ~·l:1lik'iıı 
:-.Iısırlı öğrencilerinden ,\bdullah b. Abdillıakcııı'iıı (ö.::? 14/8::?9) cf-Mulıtusanı'l-he/Jir :ıdlı 
eseri üzerine yaptığı doktora tezi Ecır(v Maliiii La·<<.': Jim Abrl ul-Halwın wıd l/is Jlc~jor 
Compendiımı qf' Jıırispnıdeııce adıyla yayıınlanınışrır (Lcidcn: E . .J. B rili, 2000). 
20 Tlıe Formatian haklond:ı yazılmış kitap eleştirisi yazılarının birçoğunda Melchert'ın \·c 

ldtabının bu yönüne dikkat çekilnıektedir. Örneğin bkz. Revicw on The Fonıwtirm-5 
(Hallaq), s. :?SO; Revicw on The Fonnation-9 (Stcwart), s. 277; l{eview on Tlıe Fomıatioıı-
11 (Tsafrir), s. J4::?. 
21 Yukarıda \'erdiğimiz Kitap Eleştirileri listesine bkz. 
22 Bkz. http:/ /www-persomıl.unıieh.cdu/ -lıeh/hb/nwin.htınl (1 0.12.::?004). 
2·

1 Aşağıda üzerinde dunılaeaktır. 



\. 

298 Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOGLU 

Irak/Kôfe l~kolü'nü "Ehl-i Rey" olarak, Hieaz/~vledine Ekolü'nü de ''Ehl-i 
Hadis" olarale tali:dim etmektc ve Ebu Hanife (ö. 150/767) ile lvH\lik b. 
l~nes'in (ö. 179/795) söz konusu eğilimlerin önde gelen temsilbileri oldule
larını söyleyerek, bu ekallerin Hanefi ve Şafii mezheplerine dönüştüğünc 
işaret etmektediı-.·11 Sehaeht'ın "bölgesel/kadim ekallerin şahsi ekollerc 
dönüşümü" tezi de dahil olmak üzere İslam hukuk tarihi hakkında yapılan 
ilk Batılı çalışmalar üzerinde çok etldli olduğunu kaydeden l"vielchert'n göre 
İbn Haldun'un bu tezi, bölgesel ekolleri Ehl-i Rey ve Ehl-i I-hıdis ilc birebir 
özdeşleştirmek suretiyle büyük bir kanşıklığa neden olmaktadır. Zirn bu 
durumda örneğin Imk Ehl-i Undisi'nin tanımlanması ve menşeinin tespiti 
güçlcşmcktcdir. İbn Haldun'un bu konudaki en önemli zaafı ise, bir lvffılik! 
olması ve konuya tek tamflı yaklaşmasıdır.:ı2 Bununla birlikte, fıkıh mezhep
leri konusunda Batı'da yapılan modern araştırmalar İbn Haldun'un bu tezin
den büyük ölçilde etiölenmiş ve daha ratmin edici bir açıklama getiremeıniş
lcrdiı-1·1. 

;\slında teorisini büyük ölçüde İbn Haldun'un bu görüşü üzerine bina 
ettiğl anlaşılan Schaeht ise, "reye başvurma" açısından 1\tfil.lik ile Ebu Hanife 
arasında öncinli bir fark btilunmadığını ifade ederek, bölgesel hukuk clwllc
ri ilc Elıl-i Rey ve Elıl-i Iladis gruplaşmnlan arasmdaki farklılığa işaret ctmiş
tir:14 Bununla birlikte Sehacht'ın teorisi de iki önemli zaaf taşımaktadır: 
Birincisi eş-Şfıfil sonrası dönemi yeterince ineclememesi, ikincisi de mezhe
bin (şahsi hulnılı: ekolü) olu§umunu mezhep imamının görüşlerinin bir araya 
getirilmesi (tedvin) ile smırlı göıınesi, yani mezhebi yalnızca bir "görüşler 
topluluğu" olarak algılaması ve buna bağlı olarak III./IX. yüzyıl ortalarıı1da 
ortaya çıktığını iddia ctmesidir:15 George .Makdisi ise yaklaşık otuz yıl süren 
çalı§nuıları sonucunda, mezhebin ortaya çıkı§ının üç aşamalı biı: süreç ola
rak algılanması gerektiğini ·tespit etmiş ve Schaeht'ın ancak ilk iki aşama 
üzerinde durduğunu, mezhebin yalnızca bir "görüşler topluluğu" değil aynı 
zamanda bir ''şahıslar topluluğu" olduğunu ortaya koymuşturY' 

.ı ı İlın Haldün, ei-Mıtlwddinw, tlık. D~rviş ci-Ci.iveydi, 2. bs., Beyrut, 1997, s. 417. 
·'

2 :vlelehert, T/ıe Fomwtion, s. xix. İbn Ilaldılıı'a dayamın l%1-i Rey/Eiıl-i Iladis •ıynmına 
.ı.(iin: .\!:ilik b. Erw.s'in konumunu tespit etmek de güç hale .~elınektedir. ~Hilik b. Eıws'in 
lwnunıu hakkıııd:ı bkz, ı\hnıet- Özel, ·'~lillik b. Enes", DİJ\, X.\VII, 506-13; Ali Ilakan 
<,:avuşoğlıı, ''Irak ~-[fı]i],~ Ekolü (111.-V./IX.-XI. yy.)", ya)ınılanınanıış doktora tezi. Marmara 
Cniver.sitesi Sosyal Bilimler l~ııstitiisi.i, İstmıbul2004, s. 7-10 . 
.ı.ı :\lclehcrt. Tlıe Foniıarion, s. xvii-xviii. 
•
14 Melchert, The Fonnation, s. 165 . 
.ıs l\-Iclehert, ~J'lıc Ji'onııcttion, s. x:'l:i-x.xii. 
·
1

" :\lelelıert, The Fonnation, s. xxii, x.xiV-X.'\T. Mezlıebin "görüşler roplulugu" ve "şahıslar 
topluluğu" olarak tanımlanmasının da yeterli olmadı.~ı. esas itibariyle "fıkhi istidlill'' 
anlayış ve yönteminde yaşanan degişimin "fıluh mezhebi" adı verilen oluşumun belirlc)ici 
unsuru olanık görülmesi ğerektigi konusunda bkz. Eyyüp ·Sait Kaya, Me::.:lıcplerin Teşeh
hiilünden Önce Jilıh/ı! İstidlal, yayınlanmaınış doktora tezi, iVlarınanı Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001, s. (ı-28. 
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.\klchcrt'a göre, mezheplcrin teşekkülünden önceki dönemde Müslü
manlar arasındaki asıl gruplaşma mü-i Hadis (gelcnckçilcr) ilc Ehl-i Rey 
(alulcılar) arasında yaşanmıştı. Bu gruplar arasında IL/VIII. yüzyıl sonlann
Jan itibaren yaklaşık bir yüzyıl devam edecek çok derin bir çatışma hfıkiındi. 
<)atışma, inanç (teoloji) ve am el (fıkıh/hukuk) alanında "sahih dini n" 
(orthodO;\'Y ve orthoprm.y) tespit edilmesiyle ilgiliydi. Birinci grup her iki 
alanda da bütünüyle kutsal metinlerin (nass: Kur'an ve sünnet) esas alınma
sı gerel\ti.~ini ileri sürerken, ikinci .~rup daha akılcı bir yakhışımı benimsi
yonlu. Bu arada Ehl-i Rey Ehl-i Hadis'in ''ilahi hukuku" tespit etme yeterlili
ğine sahip olup olınadığmdan endişe ederken, Ehl-i Hadis de onların tam 
anlamıyla müslüman olup olmadıklarından şüphe etmiştir. IL/IX. yüzyıl 

sonlarında Ehl-i Hadis'in bilinçli olarak kendilerini diğerlerinden ayırmaya 
çalışmasıyla başlayan çatışma, Mihne olayıyla sosyal ve siyasi alana yansıdı. 
Bir yandan 11ihne'nin sona er(diril)mesi, öte yandan Ehl-i Rey'in fılnh anla
yışlarını gözden geçirerek Ehl-i I-Iadis'e yakıniaşması Ehl-i Hadis açısından 
önemli bir galibiyet gibi görünmcklc birlikte, Ehl-i Hadis'in bir ''fıkıh mez
hebi'' (Hanbel! Mezhebi) haline dönüşmesi de onların lwndi ilkelerinden 
önemli tavizler verdiğini .~österiyorJu. Bu karşılıklı yaklaşımlar iki grubu bir 
noktada buluşturclu ve III./L'\. yüzyıl sonlarıyla IV./X. yüzyıl başlarında fıkıh 
mezhepleri tcı_:ıekkül etti. Dolayısıyla uzlaşmanın ürünü "fıkıh mezhebi" ku
rumu olmuştur. V./XI. yüzyıl başlarına gelindiğinde, fakibierin çoğunluğu 
!Ianef!, Şfıfi], ).-!i\lild ra dtı daha baı_:ılw mczhcplerin müntesibi duruımındayclı. 
İki yüzyıl önceidier gibi onlar da· fıkhl/hukuk! meseleler üzerinde ihtilaf 
cdiyorlarsa da, hu meselderin çözümünde başvurulacak araç ve yöntemler 
(Fıkıh usülü) daha birbirine yakın ve nl.üŞtcrck olduğu gibi, artık her hir 
mczhebin ıncşrüiyeti diğerlerince tanınmış oluyordu. Aslında teoloji/kelfım 
alanındaki tartışnwlar daha uzun süre dcnım edecek olsa da, hukuk/fıkıh 
alanınciald bu uzlaşma, aynı zamanda "Ehl-i Sünnet" adı verilen büyük uz
laşmanın da habereisiycH·17

. 

1. Ehl-i Hadis!Ehl-i Rey Gruplaşmast ve Ehl-i Hadis Ftkht 

.Mclchert, tezinin ilk bölümünde Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rcy arasındal\i 
sert muhalefet ve çatışma Jönemini ele alır. Hadislerin ortaya çıkış tarihi 
konusundaki oryantalist yaldaşımlara işaret etmekle birlikte bu konu üze
rinde durmayan ]\Ielchcrt'ın asıl amacı, "Ehl-i IIadis" adı verilen bir gru
bun/ clwlün ortaya çıkış tarihini tespit etme!;: tir. Öncelikle Ehl-i Ilndis ğru
bt;nu ifaJe etmek için kullanılan Arapça terimler ve bunların İngilizce çeviri
leri ilc ilgili kısa bir değerlendirme yapar:1N )..fclchcrt'a göre, bilinçli bir Ehl-i 

·
17 ~v!clchcrt, Tlıe Fonnalioll, s. ı, ı lJH-lJ9 . 
.ıs il'iclclıert, Tlıe Fornıution, s. 2-3. Ehl:i Hadis karşılığmda yaygın olarak kull:ıııılan "gc
lcnehçi" (traditionalist) teriminin, bir takını yanlış çağırışıııılar taşınwsına rağmen, 

kullamşlı oldu.~una ve ı\-hıkdisi tarafından yapılan "tnıditioııist" (hadis uzmanı: muhad-
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Hadis grubunun ortaya çıkışı ve mücadelenin başlaması IL/VIII. yüzyıl sonla
rından öneeye götürülemez. Bu oluşum ve mücadelenin merkezi Imk ve ilk 
temsilcilerinden birisi Basralı Abdurrahman b. Mehdi'dir (ö. 198/814). Ho
rasan'a taşınması ise daha sonra, İbn Mehdi'nin etkisinde kalan İshak b. 
Raheveyh (ö. 238/853: Nişabur) eliyle olacaktır. Dolayısıyla Süfyan es-Sevr! 
(ö. 161/777) ya da Abdullah b. el-1viübarek (ö. 181/797) gibi daha erken 
şahsiyetlere nispet edilen Ebu Hanife (ö.-150/767) aleyhtarı SÖ)~lemler "ge
riye dönük" bir inşa faaliyetinin ürünü gibi görünmektedir:w Melchert, bu 
faaliyetin başlangıç tarihi, en azından Bağdat Ehl-i Hadisi'nin Ebu Hanife'ye 
(Ehl-i Rey) karşı teyaklmza geçtiği tarih olarak Ebfı Yusuf'un vefat tarihini 
(182/798) esas alır. Zira artık ondan hadis rivayet edilmemeye başlanacak
tır. Ebfı Yusuf'tan hadis rivayet edilmemesi konusunda klasik kaynaklarda 
itikildl olmayan pek çok neden sayılmakla birlikte, Melchert asıl gerekçenin 
"Halku'l-Kur'iln" doktrirıi olduğu kanaatine ulaşır ve "dindarlık/takva" 

(piety) konusunda ciddi bir tenkidin yapılmamış olmasına da özellilde dik
kat çeker.~0 Zira Ehl-i Hadis ile Ehl-i Rey arasındaki uzlaşmanın alt yapısını 
oluşturan hususlardan birisinin "dindarlık" konusundaki benzer tavır ve 
yaklaşımları olduğunu düşünmektedir. 

Ehl-i Hadis grubunun teşekkülü açısından Abdurrahman b. 1viehdi'nin 
taşıdığı öneme işaret eden Melchert, bu konuyu kitabında yeterince detay
landırmamış; onun gerek Hammad b. Zeyd (ö. 179/795) gibi Basra muhad
disleri gerekse Malik b. Enes ile ilişkileri üzerinde durmamıştır. AncakBasra 
Ehl-i Hadisi'nin .Malikve Medine ile ilişkilerini ve bu anlamda Bağdat Ehl-i 
Hadisi'nden farklılıklarını daha sonra "How Hanafism Came to Originate in 
Kufa and Traditionalism in Medina" adlı makalesinde ele alacak ve bu eksik
liği bir ölçüde giderecektir. Melchert'ın üzerinde durmadığı ve Basra Ehl-i 
Hadisi'nin oluşumunda etkili olan bir diğer husus da, Ebu Hanife'nin Basralı 
öğrencisi Züfer b. Hüzeyl'in (ö. 158/775) aşırı kıyasçı/reyci fıkıh anlayışı ve 
Basra' daki faaliyetleridir.~ 1 

Mclchert'a göre, fıkıh alanında Ehl-i Hadis'i Ehl-i Rey'den a)rıran iki 
temel özellik vardır: Hadis/Sünnet öğrenip rivayet etmek dışında ayrı bir 
Fıkıh eğitimi ile ilgilenm~ırıeleri ve "hadisler" (yalnızca hz. Peygamber'in 
hadisleri değil) dışında herhangi bir otorite (örneğin bir fakihin görüşleri) 
tanıırıamalan. Dolayısıyla "rey" ve onunla özdeş olarak algılanan "fıkıh" ik 

dis) ve "tnıditionalist" (gelenekçi) ayrımının en azından N./X. yüzyıl öncesi için çoli 
uygun olmadığına işaret eder. Ayrıca "traditionalist" terimi ilc Hodgson'ın teklif ettiği 
"the Hadith Folk" terimi arasındaki ınukayese için bkz. Melchert, "The ·Piety of the 

~··I-Iadith Foll{", s. 426 . 
. w Melchert, The Fomwtion, s. 3-6. 
40 n'lelchert, Tlı~ Fornwtion, s. 6-7. 
41 Züfer'in Basra'daki faaliyetleri, Basra Ehl-i Hadisinin oluşumu ve Basra Ehl-i I-Iadisi ile 
ivlfılili ve Medine ilişkileri konusunda bir değerlendirme için bkz. Çavuşoğlu, cı.g.e., s. 
141-64. 
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"hadis(ler)i" kesin çizgilerle birbirinden ayırmış oluyorlardı. İki grub ara
sındald bu ayrışmanın göstergelerinden birisi, Ehl-i Hadis'in eğitim-öğretim 
metodu olan "müzakere" ile Ehl-i Rey'in eğitim-öğretim metodu olan "mü
nazara" arasındaki farklılıktır. Onların bu tavnm, Hallaq'ın iddia ettiği gibi 
"ictihad" karşıtlığı ve mutlak anlamda "taklid" taraftadığı olarak yorumla
ınayan lvlelchert'ın bu konudaki tespit ve değerlendirmeleri oldukça ikna 
edicidir42

. 

Katı Ehl-i Hadis anlayışın uzun ömürlü alamadığını ifade eden ve bu
nun nedenlerinin .Müslümanlarca araştınlmadığını iddia eden i'vfelchcrt43

, 

kendi ifadesiyle bu başarısızlığın dört önemli "teluiik" gerekçesi üzerinde 
durur. Öncelikle, hocad'an öğrenciye geçen düzenli bir halefiyet (bilgi ve 
otorite aktarıını) sistemine karşı çıkmaları kendi varlıklarını sürdürmelerine 
engel olınuştur.44 İkincisi, fıkıh anlayışlan (Ehl-i Hadis fıkhı) önemli teorik 
zaatlar taşımaktadır. Bunların başında Sahabe sünnetini Hz. Peygamber'in 
sün,netinden ayırınamaları ve tümünü içine alacak geniş bir "hadis" anlayı
şına sahip olmalan gelmektedir ki, bu konuda eş-Şafii''nin karşı konulamaz 
eleştirilerine maruz kalınışlardır.45 ~vfelchert'ın Schacht'a yönelik önemli 
eleştirilerinden birisi bu noktadadır. Zira Schacht "Peygamber hadislerinin 
önceliği" konusunda Ehl-i Hadis ile eş-Şafii arasında bir ayırım yapmayarak 
büyük bir karışıklığa neden olmaktadırY• Üçüncü bir husus, çok fazla sayıda 
(yüz binlede ifade edilen) hadisi, birbirinden farklı isnadlarıyla birlikte ez
bere bilmenin gerekliliğini ileri sürerek, "faklh" olmamn şartlarını çok ağır
laştımuş olmalarıdır. Kütübü Sitte adı verilen ve yalnızca sahih kabul edilen 
daha az sayıdaki hapisi (beş-on bin civarında) bir araya getirip aynı zamanda 
daha az isnad ezberleme imkanı sunan altı büyük hadis kitabının ortaya 
çıkışı, bir yönüyle bu sıkıntıyı gidermeye yönelik bir çözüm olarak görülebi
lir. Nitekim bazı Ehl-i Hadis mensuplannın bu kitaplam tepki göstermesi ve 
yapılan savunmalar dikkat çekicidirY Ehl-i Hadis fıkhının şansını azaltan bir 
diğer husus da, hadis öğrenme ve rivayet etme faaliyetinin ücret ve maaş 
karşılığı yapılmaması yönündeki katı tavırdır. 48 Tüm bu zaaflar nedeniyle, 
Ahmed b. Ilanbel'in temsil ettiği katı Ehl-i Hadis fıkhı, onun ölümüyle bir
likte gücünü kaybetmeye ve Ehl-i Rey'e yakıniaşmaya başlayacak, böylece 
"fıkıh mezhebi" anlayışı ve kurumunun gelişınesini sağlayacak olan uzlaşma 
ortaya çıkacaktır. 4'1 Melchert'a göre, Ehl-i Hadis'i Ehl-i Rey ilc uzlaşmaya 

42 ,\ldchert, The Formation, s. lJ-22. 
4

·
1 Melchert, The Fonııation, s. 22-23. 

H .tvlelchert, The Fomıcıtion, s. 23-24. 
4

; :\lelchert, The Fonnettion, s. 24. 
11

' Mclchert, The Fonnation, s. 15, 24. 
4

; i\lelchcrt, The Fonııation, s. 25-28. 
•s i\•Ielclıcrt, The Fonnation, s. 29-30. i\lclchcrt'ın \m konuya özel bir ilgi duyduğuna ve 
ücret lwrşıliğında hadis rivayet edenler hakkında ınüstaltil bir çalışnw yaptı.i,\ına yuktırıda 
işaret etmişti!< (bkz. Bildiriler). 
_,,, .\.fclchert, The Fomıation, s. 30-31. 
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sevk eden iki etkenden daha söz edilebilir: Ş!a'ya50 ve ghl-i Kur'fın'a51 karşı 
ortak cephe oluşturma düşüncesi. 

1vlclehert "ghl-i I-Iııdis fıkhı" köııusunu, kitabından sonra yazdığı 

"Traditionist-Jurisprudcnts and the Fmining of Islanıic Law" adlı makale
sinde dahıı detaylı bir biçimde ele alıp incelcıniştir. Buı·ad~ı özellilde şu nol;;
taları vurgular: IL/VIII. yy. sonlarından IV./X. yy. başlarına kadar, .Mfıliki, 

Şfıfi! ve Ilanefi mezheplerine mensup fakilılerin temsil ettiği "gJıl-i Rcy fık
hı"nm yanı sıra müstakil bir ''Ehl-i Hadis fıkhı" mevcut olmuştur. Ya"ni bu 
a~'ının, Schaeht'ın ima ettiği .ı~ibi geriye dönük bir projeksiyon değildir. Bu
mı rağmen ilk dönem İslam hukuk tarihi incelemelerinde genellikle ihmal 
edilmiştir (Nonnan Cal~ler'ın çalışması örnek olarali zikredilebilir). Hi'ilhuki 
ı\hmcd b. Hanbel ve el-'Ilel ve ma'rifctii.'r-ıical adlı eseri, fıkıh mezheplerinin 
şekillenmesi ve klasik fıkıh teorisinin ortaya çıkışı açısından en az cş-Şfıfi! ve 
er-Hisdle'si kadar etkili olmuş, hatta uzunca bir süre onları göl,~edc bınık
mıştır. Ehl-i Hadis ile l~hl-i Rey'in fıkıh anlayışlan arasındaki en temel fark 
ise, fıkhın kaynağı olarak "lıadis"in yeri ve lmllanılış hiçimi ile "isnfıd"ın 

önemi ve ihtilafların giderilmesi konusunda ''isnad tctkiki" yönteminin kul-
lıınılması ilc ilgilidir52 • . 

2. Rey Fıkhr ve E/ıl-i Rey'in E/ıl-i Hadis'e Yakınlaşmasr 

IL/VIII. yy. ortalarından itibaren "gJıl-i Hııdis"in kendisini tanımlamıı
sıyla birlikte III./İX. yüzyıl sonhırına kadar, oluşum ıı~amasındıil<i (nascent) 
}.Ifılik!, Şafii ve Ilanefi mezheplerine mensup fakihlcr "Ehl-i H.ey" olıırnk ka
bul edilmiş olmaktadırlar -her ne lwdıır kendilerini böyle adlandırınıyorlarsa 
da-.5·

1 Aslında Ehl-i Hadis'in karşı çıktığı "rey fıkhı" anlayışı, söz konusu 
mezheplerin teşekkülünden önceki aşamada,_ .Medinc, KUfc ve Basra fılnh 

ekaileri içerisinde ıneveuttu. 1Iclchert bu dönemi, yani bölğesel!lwdim fıkıh 
elwllerinin "rey fıkhı" anlayışına sahip şahsi elwllere/mezheplere dönüşü
münü tezinin ikinci ve üçüncü bölümünde ele alır. 

İkinci bölümlin temel tezi şudur: Fıkhın kaynağı olarak bir bölgenin 
geleneğini esas alına konusunda m1l-i Hadis'in güçlü tepkisi ve ''hadis" üze-

"" Bkz. :--ıdclwrt, The Fonıwtio11, s. 201. 
"

1 Ehl-i Rl!y içinde, Kuran 'a ters düşen hadisleri terketme :ınlayışını lıenimseyl!n bir ğunıp 
vardı. Eserleri lıize ula~im:ıdığı için görüşlerini bclgclcıııek güç olııwlda birlikte, ereRisille 
ve İbn Kııteylıe'niıı Tc'l,z/ii mulztcl{fi'/-luıdls adlı eserlerinden hareketle biiyle lıir grup ilc 
mücadele edildi_[(i soııueuııa ulaşıl:ıbilir. ghl-i ll:ıdis, dalı:ı tehlikeli günliiideri bu gruba 

··karşı ... on:ıyoleu/ılıınlı" Ehl-i Rey'c yald:ışnıayı tercih ctıııiş olmalıdır (bkz. Mclchert, 
·'Traditinnist-Jurisprudcnts''. s. 40J--IOS). 
"

2 Mclelıcrt, .. Tnıditionist-Jurisprudcn,ts'·, s. Jtı2-0J. lll./lX. yy. Elıl-i Hadisi'nin lideri 
olan Ahmed h. Haniıci'in fıkıh ~ınlayışı ve "rcy fıklıı" ıılc~·lıindeki tavrı lmnusuııda n yrıca 
lıhz. ,\lelclıert. "The Advcrsııries of Alınıad lı. Hnnbal", s. 2:35-J(ı. 
'-' .\lelehert, "Tr:ıditioııist-Jurispnıdeııts", s. J8ô-HH. 
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rindeki vurgusu sebebiyle, söz lwnusu bölğesel geleneldere mensup bazı 
takihler, kendi fıkhl faaliyetlerini sınırları belirsiz bir "bölgesel gelenek" 
yerine otorite sahibi bir üstada (İmam) nispet etmeyi daha güvenilir buldu~ 
lar. Diğer bir ifadeyle, Ehl-i Hadis'in Peygamber ile Sahfıbe ve Tftbiuıi nesille
rinin otoritesi üzerindeki vurgusu kan~ısında, kendi şahsi rey ve ietihadlarını 
daha fazla savımamayan Ehl-i H.ey, .en azından Ebfı Hanife ya da .Mfılik gibi 
bir müctehidin otoritesinden yararlanma yoluna gitmiştir. Zamanla bu tnvır 
giderek yaygınlaşmış ve artık fıkhını bir bölgeye nispet eden ya da bir bölğe
~'C nispet edilen kimse kalmmnıştır. Hicaz/.lvledine fıkhı yerine "1vHllili:'in 
fıldıı/mezhebi", Irak/Küfe fıkhı yerine de ''Ebfı Hanife'nin fıkhı/mezhebi" 
esas alınır olmuştur. Basra Rey EJwlü'nün yoh: olup, flnncfl ve ı\Ifılikl mez
hepleri içinde erimesi de bu sürecin bir sonucudur5

·1• Şah s] clwllcre dönü
şümü "Ehl-i Rey'in güvenilir bir şahsın otoritesine sığınma ihtiyacı" ğerek
c,;esiyle açıklamak, özellikle ilk dönem Hanefiler arasında J\üıtezilllerin çok
luğu dikkate alındığında daha özel bir anlam kazanmakla birlikte55

, 

ı\Ielchert daha sonraki bir çalışmasında bu tezinin hoşluklarını farkedecek 
ve örneğin ";\kdine ameli" konusundaki eleştirilerin kaynağınin Ehl-i Hadis 
Jeğil eş-Şfıfil olduğunu vurgulamak zorunda kalacaktır. 5(' Bir başka makale
sinde ise şu· sonuca ulaşır: Ehl-i Rey fıkhının KUfe/Ebfi Hanife mcrlwzli ola
rak algılanması ya da takdim edilmesi büyük ölçüde Basra'da yaşanan geliş
melerle ilgilidir. Basra Ehl-i Hadisi'nin Medine ve Mfılik'i öne çıkarmasına 
karşın Basralı Ehl-i Rey Kfıfe Ekolü geleneğini güçlü bir •'geçmiş" olarak öne 
sürme yoluna gittiler. Hillbul{i Bağdat Ehl-i Hadisi açısından "Ehl-i Rey" 
1\fıfe ve Ebfı Hanife çevresi ilc özdcş olmadığı gibi, Ivlecline de hadisic özdeş-
lcştirilmiyordu. 57 · 

"Bölgesel ekollerin şahsi ekollere dönüşümü" teorisine yönelik bazı 
itirazlar bulunmalda birlilne5s, yaygın lwhul gören bu teoriyi esas alan 
~vlelehert5'J, yalnızca teorinin bazı eksikliklerine işaret eder ve bir takım clü
zeltıneler yapar. Onun bu konudaki en önenili katkısı, müstakil bir Basra 

51 ~lelehert, 1'/ıe Ji'omwtto;1, s. 32, 37-.18. 
55 ;\lclehert, The Fonnation, s. 36-38. 
5
'' ı\ldehert, "Traditionist-.lurispnıdeııts'', s. 401 

57 ~delehert, "IIow Hnnafism Canıe to Originate in Kufn nnd Traditionalism in l\bdina" 
(Hüküm ve somıç ifadeleri için özellilde bkz. s. 321, .146). Melelıert'ın bu çalışması, 
Bıısnı Ehl-i Hadisi içinde yer alan İbn Sa'd (ö. 230/844), Fesevi (ö. 240/854) ve Halife b. 
llayyfıt'ın (ö. 277 /890) eserleri ile Bagdat Elıl-i Hadisi'nin önde gelen isimlcrin.den Ah
med b. Ilanbel (ö. 241/855), Yahya b. Main (ö. 23.1/848) ve İbn Kuteybc'nin (ö. 
27o/H89) eserleri üzerinde yapılmış lwrşılnştırmnlı bir değerlendirmeden hardwtle, 
Kfıfe-1-I:ınefllik ve .Mcdine-Miilildlik ilişkisine farldı bir bakış ynpnı:ık~adır. 
"' ]<;n ciddi elcı,itiri Wael b. Hallaq'a aittir: "From Rcgiomıl to Pcrsonııl Sehools of Lııw·~ r\ 
Reevaluation ", lslwnic L(Ne.ı and Society, 8/1 (2001), s. 1-26. 
:;·, 1lelehert'a göre llall:ıq, aslında lünıscnin fazla vurgul:ımadı.~ı ''böl.~esel ekolleriıı 
:ıııoııiın dolariniere dayandığı" fil\rini çürütmek için fazla zmnün harcamış, :ıııcak 

1!./Vlll. yüzyıl fakihlcriııin karakteristik ol:ırak bölgelere :ıyrıldıldai-ı gerçegi üzerinde 
yeterince durın:ınıı::ıtır (bkz. ;\'lelelıert, "Tradi tionist-.1 urisprude.nts ", s .. 19<J-.f00). 
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Rey Ekolü'nün varlığına işaret etmesi ve bu ekolün Schacht'ın iddia ettiği 
gibi yalnızca Hanefi Mezhebi içinde erimediğini, bir yandan Hanefi Mezhe
bi'nin öte yandan Irak Maliki Ekolü'nün oluşumuna zemin hazırladığını tes
pit etmcsidir.1

'
0 

III./IX. yüzyıl Haneflliği'nin fıkıh anlayışı ve teorisinde Ehl-i Hadis telı
dirline karşı açık bir cevap niteliği taşıyan bir talum düzeltmeler yapıldığı 
tespiti yine Schacht'a aittir. lvlelchert, kitabının üçüncü bölümünü, ''Ehl-i 
Hadise yakınlaşma" (traditionalization) olarak adlandırılan bu sürecin tahli~ 
line a)ırmıştır. Bu süreç hem fıkıh hem de kclarn alanında işlemiştir. III./IX. 
yüzyıl Ilanefileri, Ehl-i Hadis'e daha yalun bir fıkıh anlayışı oluştunıbilmek 
amacıyla, Hanefi doktrinin hadis temellerini oluşturmaya yönelik çalışmalar 
yaptılar ve zaman zaman doktrindeki bazı görüşleri değiştirme yoluna gitti
ler. Bu arada Ebu Hanife ile çağdaşı Ehl-i Hadis mensuplan arasındaki düş
manlığı gizlemck amacıyla tarihi yeniden yazmaya yöneldiler. İlk Hanefi 
tabakfıtlan bu çabanın ürünleridir. Hanefiler arasındı:i hadis çalışmalannın 
,gelişmesi açısından en önemli isimlerden birisi Bağdatlı İbnü 'ş-Şucaa es
Selcl'dir (ö. 266/880). Ehl-i I-Iadis'e yakınlaşma çabalannın bir diğer boyu
tu, Hancfllcrin (en azından bir grubun) özellilde "Halku'l-Kur':ln" doktrini 
(Mu tezile), "irc:l düşüncesi" gibi bir takım şfıibeli görüşlerle ilişkilerini ko
parma yönündeki girişimlcridir. 1' 1 

3. 111.//X. yy. Şafiifiği ve "lhmii-AkiiCIIık" 

Melchert'ın ''fıkıh mezhebi" olgusunu Ehl-i Hadis (gelcnekçiler) ile 
Ehl-i Rey (akılcılar) arasında bir uzlaşma noktası olarak gördüğüne yukarıda 
temas etmiştHe Aslında "fıkıh mezhebi" bu uzliışmanın aracı olmaktan ziya
de sonucudur. .Melchert'a göre bu sonuç, söz konusu iki tarafın değil, 

III./LX. yüzyılda bir tür orta-yol doktrini olarak gelişen ve kendisinin "ılımlı
alulcılar" (semi-rationalists) adını verdiği üçüncü bir grubun/anlayışın ürü
nüdür.62 Görebildiğimiz kadarıyla o aslında yeni bir grup tasiıvvur etmiyor. 
Yaptığı şey, kaynaklarda sözü edilen bir grubu, özellilde III./IX. yüzyılda Ebi
i Hadis'in lideri olan Ahmed b. Hanbel'in vazılarııidan ve clcstirilcrinden 

.. .J • 

hareketle yeniden tanımlayıp, bu ,grubun fıkıh tarihi ve rey/hadis çatışması 

''
11 Melchert, 1'/ıc Formation. s. -!1-47, 200. 

"
1 1-lelchert, The Fomıatimı. s. 4.S-60. Eyyüp Sait Kaya, yukarıda atıfta buluı~duğ:ıınuz 

tezinde büyük ölçüde bu süreci tasvir etmektedir. 
''

2 Mclchert. Tlıe Fonnation, s. 79-S2. Özellikle bu konuya tahsis ettiği bir makalesinde, 
111./!X. yüzyılda Bağdat'ta etkili olan farklı teolojik/itikfıdl fırkaların "Ehl-i Sünnet, Şia ve 
~hıtczilc'' §eklindeki üçlü tasnifinin isabetli olımıdıgınııı artık anla§ıldiğına işaret eden 
~-lelchert (özellilde Josef van Ess'in katkısına atıfta bulunur), bu dönemde Şia'nın Bağ· 
efat'ta önemli bir güç unsuru olmadığını da dikliate alarak, "gelcnekçiler, akılcılar ve 
ılımlı-ııkılcılar" §eldinde bir üçlü tasnif önerir. "Akılcılar" o dönemdeki gev§ck Mutczilc 
ekolünü de içermekle birlikte onlıırla sınırlı değildir (~lclchcrt, "The Advcrsarics of 
Ahmad b. Hanbııl", s. 234-35). -
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açısından taşıdığı. öneme dikkatlerimizi çekmekten ibarettir. Ahmed b. 
Hanbel ve Ehl-i Hadis'in en az Mutezile kadar, hatta onlardan daha tehlikeli 
bulup mücadele ettiği, Hüseyin el-Kerabisi (ö. 248/862-63), Ebıl Sevr (ö. 
240/854) ve Haris el-1viuhasibi (ö. 243/857-58) gibi isimlerden oluşan ve 
Eş'ari'nin (ö. 324/936) de aralarında yetiştiği "Ehl-i Sünnet ketilmının ön
cüleri" olarak kabul edilen bu grup, kaynaklarda "KülHl.biye" ya da "Ashfıhü 
İbn KülHl.b" adıyla anılmaktadır.('3 Bu oluşumun İbn Küllftb gibi bir isme 
nispet edilerek bir "ekol" gibi tanımlanmasını doğru bulmayan Melchert, 
daha gevşek ve geniş bir "ılımlı-akılcılar" grubundan söz etmenin daha isa
betli olacağı görüşündedir. Ayrıca o, bu isimleri n İbn Küliab ve Kalanisi (di
ğer kaynaklarca halef-selef olarak ekolün temsilcileri kabul ediliyorlar) dı
şında kalanlarını bir şe1dlde eş-Şilfil ve III./IX. yüzyıl Şafiiliği ile 
irtibatlandırmaya çalışır. Böylece Melchert, hocası Makdisi'nin aksine, 
III./IX. yüzyıl Şilfilliği'nin aynı zamanda bir "kelami tavır" da ifade ettiğini 
kabul etmiş olmaktadır.64 

eş-Şfıfil'nin Ehl-i Rey/Ehl-i Hadis ayrışmasındaki konumu ilc eı-
Risdle'nin klasik Sünni fıkıh teorisinin gelişimindeki rolü konusunda ciddi 
tartışmalarolduğu bilinmektedir. Hallaq65 gibi Melchcrt da, cş-Şfıfii'nin I~hl-i 
Hadis ile aynı safta yer almadığını açıkça tespit etmekte, hatta onu da 
III./IX. yüzyıl Şafilleri gibi "ılımlı-alulcılar" arasında değerlendirmclücdir. (ı(, 
Bununla birlikte, "uzlaşma" ve "orta-yol" teorisinin mimarı olara!{ eş

Şfıfii'nin kendisinden ziyade III./IX. yüzyıl Şftfiileri'ni ve özellikle İbn 
Süreyc'i öne çıkarmaktadır. Nitekim eş-Şilfil'ye nispct edilen fıkıh teorisinin 
aslında onlar tarafından geliştirildiği ve e1·-Risdle'nin son şeklini IV./X. yüzyıl 

''
1 Eş'ıırt, ı'vlallaldtü'l-İslami)~vın ve'lıtiltifü'l-mıısall'iıı, ıışr. H. Ritter, 3. bs., \Visbadeıı, 

1963, s. 5, 170, 172, 173, 178; Kadı Iyaz, Teı-t'ibii'l-medaıih "-'e talu-lbii'l-mestclih li ına'rifeti 
a'ltmıi me:dıebi Mtılih, thk. lvi.. Tavit et-Tanct vdğr., 8 cilt, Rahat, 1981-83, IV, 25-26; Mak
dist, Alısenü't-tehaszmfi ma'rifeti'l-e/Wtım, ed. M. J. De Goeje, 3. bs., Leiden 1885, s. 37. 
Ayrıca bl\z. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşehhül Devri, ç. E. Ruhi Fığhılı, 
Ankara 1981, s. 349-355, 357-61; Y. ,Vehbi Yavuz, "İbn Küllilb", DİA, X.'\:, 157; a.nılf., 
"Hallnı'I-Kur'iln", DİA, >..'V, 372; Sait Özervarlı, "Kalfıni'si, I%ü'I-Abbas'', DİA, X.,\:IV, 224. 
Melchert, · kaynak vernıeksizin, bu grubun muhtemelen kendilerini miitehellinı'i Elıli's

siinne şeklinde adlandırdığını belirtir (bkz .. Melchert, "Ibn Mujahid and the Estnblish
ment of Seven Qur'anic Readingı;", s. 6). 
1'~ ~Jelchert, The Fonnation, s. 69-70; "The Adversaries of Ahmad b. !Ianbal", s. 241--!8. 
<•5 Wael B. Hallacı, "Şafi'i' Hukuk İlıninin Başmimarı mıyde", Siiııni Parculigmanm Oluşu
mımda Şfifi'i'nin Rolü (haz. M. Hayri Kırbaşoğlu, Anlwr:ı, 2000) içinde, s. 58-61. 
(,(, Melehert, The Fomıatioıı, s. 70; "The Adversaries of Ahmad b. Hanbal", s. 248-49; 
"Tr:ıditionist-Jurisprudents", s. 393-94. Nitekim çağdaş fıkıh tarihçilerinden Haevi' de, 
Şilfil Mezhebi'nin başarısını, İmam Şilfit'niıı "Ehl-i Hadis fıldıı" ilc "gJıJ-i Rey fıldu" anıs
mdald dengeyi iyi kurmasına bağlar (Muhammed b. Hasan el-Hacvl, d-Fihnı's-sc1ııı1 .fı 

taı-llıi'l:fıldıi'l-İsltıııı'i, 2 c.'de 4 cilt, Medine, 1396-97/1976-77, I-II, 471-72). Hacvi', :'dilli
ki'leri de Hanefllcr ile birlikte çatışmanın taratlarından birisini oluştunın Elıl-i !ky fı!du 
mensuplan anısında sayınış ve öyle anlaşılıyor ki İbnü'I-Kilsını merkezli Mısır-~üığrib 
Milliki'liğini esas almıştır. 
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başında aldığı kanaütindedirr'7 . ?vlclchcrt'a göre, eş-Şfıfil'nin I3ağdat ve :ı.ıısırlı 
öğrencileri ile onları takip eden nesillerin büyük bir Josmı, kendisinin ''ılım
lı-aloloılar" adını verdiği, Ahmed b. Hanbel ve takipçileı-inin "asıl" ınuhalit1e
ri durumundaki kclfuncı-fakihlcr arasında yer almaktadırlar. Mezhcpleşmc 
sürecinin en önemli aşamasını tamamlamış ilk "fıkıh mezhebi" (classical 
school of law 1 guild school) de, bu dönemde Bağdat Şftfii Ekolü'nün şcyhi 
olan l~bü'l-.\bbas İbn Süreye (ö.JOô/918) ile birlil\tc ortaya çıkmıştır. Bağ
dat n: :ı·lısır Şfıfi'ilcri -hatta Irak llaneflleri- açısından "görüşler topluluğu" 

anlamında bir mezhep oluşumu daha önce meYcut olmakla birliktç, mczhep
lqıne sürecinin tamanılanması ya da "klasik mezhep'' yapısının ortaya çık
ması, belirli hoca ve iiğrenciler zincirine dayalı, düzenli bir bilgi ve otorite 

ı ( .ı . . A ) • • • ı ~ ı ~ı .ı Ml . a \tarım tcurıs ve rıyasct sıstemının var ıgına xıg ıuır. 

4. ibn· Süreyc~in Temsil Ettiği Bağdat Şafii Ekofü ve ilk "Filalı Mezhebi" 

"Fıkıh mezhebi'' olgusunu_, hadis/re~· çatışmasının iki ucunu temsil 
eden düşünce akımlannın bir noktada buluşmasının ürünü olarak tasav\'llr· 
eden .:-ıfelchert'n göre, İbn Süreye bu dengeli tavrı fıkıh alanına taşıyanık ilk 
fıkıh mezhcbini, yani "Şafii Mezhebi"ni tesis etmiştir. Asimda İbn Sü~eye 
dışındaki Şafiiler arasmda olduğu gibi Şfıfiller dışındaki fıkıh· çevreleri a~·a
smda da (örneğin Kadı İsmail'in temsil ettiği Irak Mfılild Ekolü), "ılımlı
akılcı" çizgide yer alan ve söz konusu "dengeli tavrı" benimseyenler bulunu
yordu. Melchcrt'.a göre İbn Süreyc'i öne çıkaran husus, fıkıh eğitimini yeni 
bir anlayışla sistemleştirmesi ve bir İmaın'ı taklid esasına dayanan "mezhep" 
anlayışını yerlcştirmesidir. İbn Süreye'in sistemi öneclilde, Ehl-i Hadis gibi 
"hirçolı: hocadnn rivayet" anlayışı yerine "belirli bir hoca ve bilinen <\ğrenei
ler" silsilesine (halcfiyct ilişkisi) dayanan, düzenli bir bilgi ve otorite akta
rım (tedris ve riyasct) sistemi ı1itcliği taşıyordu. Nitekim Şfıfillcr arasında 
"reis" lakabı ilk defa İbn Süreye için kullanılacaktır. Sistemin yeniliklerin
den ve eİ1 ünemli ürünlerinden birisi de, "ta'llka" adı verilen ve büyük ölçü
de ı\lııhwsanı.'l-Mii:::;eni üzerine yapılmış şerhlerden oluşan bir literatürün 
do,ğuşudur. Melehert'a göre, ''klasik mezhep" yapısımn/anlayışının tamam
lanması için gerekli olan -nd unsur daha vardır: Normal öğrenciler (tclfııni:z) 
ile ihtisas öğrencileri (ashfıb) arasındaki ayınının nctleşmcsi ve mezhcbi;1 
tarihini yazan tabakfıt literatürünün doğması. Bunlardan birincisi İbn 
Süreye'in öğrencileriyle birlikte, ildneisi ise onun vefatından yaklaşık bir 

''
7 .Meldwrt. 'l1ıe Fonıuıtioıı; s. 68; "Traditionist-.lurisprudcnts", s. 394. Böylece Melchcrt, 

·"· er-Hisil/e'ııin nispcti ve yazılış tarihi ilc ilgili Wrtışımılara da lwtılınış olmakta ve mevcut 
(son) haliyle bu eserin cş-ŞMil'yc nispet edilcıncyeccği konusunda No;·ınan Caldcr'ııı 
tespitini tl!yid etmektedir. ~klclıcrt'ın özellilde dildwt çektiği husus, er-Riscile'nin c:ı-
t'üfil'nin diinenıi ve sonrasında uzuıwa bii· süre Elıl-i Hadis tarafından ihmal edilmiş ol
masıdır. 

''' :vldelıcrt, 1'/ıe Fonıwrioıı, s. 7 l-ı'>ô. 
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yüzyıl sonra ortaya çılı:acaktırc.·ı. ~·felchen'a göre. cedd ve hililf ilmi ile buna 
bağlı olara!\ ortaya çıluın fıkıh usfılü ilmi ve litenıtürü de büyü]\ ölçüde, İbn 
Sü;·eye'in geliştirdiği fıkıh eğitimi sisteminin ürünüdür. 70 

Melchert, İbn Sü_reyc'in farkını ve başarısını ortayn koyabilmek anweıy
la, III./IX. yüzyıl ortalarından itibaren ortaya çıkan farklı Şfıfii' ekaller ile 
Bağdat/İbn Siircye Elwlü anısında bazı ınulwyeseler yapar. Öncelilde i\lısır, 
fsfahaıı (.Mısır kaynaklı) ve Horasan Şfıfli ekallerinin hemen hepsi ''raldid"e, 
dolayısıyla hadisler dışındaki bir otoriteye (görüşler topluluğu: doh.trin) bağ
lı ''mezhep anlayışı"na lwrşıdır!ar. Bunlar arasında özellilde İbn 
!Iuzcymc'nin (ö. J ll veya 312/yak. 924) temsil ettiği Horasan Şfıfilliği ise, 
diğerlerinden farldı olarak l~hl-i IIadis çiz.~isindcdir. Sonuçta bu Şnfil elwl
Ier/çevrcler içerisinde: yalnızca İbn Süreye'in temsil ettiği Ba,i:\dat Elwlü, 
lıadis/rcy dengesini luınıbilmi§ \"c İmam q-Şfıfil ilc i\i:\rencilcriniıı giirüı:ılcri
ni esas ~ılan ve intisap anlayışına sahip biı: "mezhep" haline ,gclcbilnıi§tir. 
~lttlıammcd h. f\asr el-~·lervczl'nin ~emsil etti.~i ,.c henzer özcllildcr taşıyan 
~.fftvcrfıünnehir Şftfiili.~i de Ba.~dat Şfıfilliği içinde kayhohıeaktı r. 71 İhıı 
Süreye'in temsil etti.!!,i anlayış, diğerleri tarafından zaman zaman Ifancflliğe 
kaymalda ithaın edilmi§tir. Zira İbn Süreye'in özellilde "belirli bir hoea ve 
bilinen öğrenciler esasına dayanan fıkıh eğitimi" anlayıı:ıı daha ziyade Ilanefi 
geleneği yansıtıyordu. 72 İbn Süreye ilc Hanefiler arasındaki hir diğer önemli 
benzerlik de şüphesiz, Ba.~dat'tt1 Saray merlwzli yüksek kültürü ve clitlcri~·lc 
yakın ilişkisi, gördüğü siyasi himaye ve lwdılık ğöre,·ini kabul ctınesiydi. 7·1 

Kfıfe ve :tvledinc elwllcrinin Hanefi ve .ldfılikl mezheplerine diinüı:ınıesi 
ve mezhcplerin yayılmasını Ebfı Hanife ve Mfılik'iiı ö,ğrencilcriniıı ~·ürüttük
lcri tedvin çalışınalanna bağlayıın Sclwcht'a7~ nazaran olduk<,<a ileri bir aşa
ma kabul edebileceğimiz Melchert'ın bu teorisinin, önemli ölçüde hoc:ısı 
George ~·Iakdisi'nin Bağdııt merkezli ::vicdrese ve Fıkıh eğitimi ilc il.~ili ğörüı:ı 
H! tezlerine da;.'andığını rahatlıkla ifade eclehiliriz. 7~ ı\ncak ,\·Inkdisi'nin bir 

'''
1 Melelıert, The Fonıuıtion, s.I:J7, 1:>9-91, 99, 102-.IOJ, ı 14. 

;o Bkz. ~ıeıehert, Tlıe Fomwtion, s. lOH- ı ı O. 
71 Melehcrt, The Fonıwtimı, s. Wı-.1 Ol. Ilonısnn Ehl-i II:ıdis Şfıfiiliği'nin dnlı:ı fazi :ı 
arni;itırılııı:ısı ,ı_\erclniğini if:ıdc eden :\lclehcrt, Ş:)fii Mezhebi litermürünc.k önemli lıir yeri 
olan llor:ıs:m Ekolü'nün ise bunlarla ];:ırıi;itırılınaınası gercl\ti.~ine diklwr (,!ekiyor. Sii:z 
lw_nusu Horasan Ekolü, bir sonraki yüzyılda yaşayacak olan, İlın Süreye Ekolü ile ha.i;l:ın
tılı Kafffıl es-Sağir' e (ii. -117/1 CJ2(ı) nispet edilmektedir (u .. !J.e .. s. 1 00). 
'" Melchert, The Fomwtion, s. 89-90, 99. İbn Süreye fıkıh teorisini tc(h-iıı ederken de 
biiyük ölçüde lvfnhnmıucd eş-Şeybfınl'nin kit:.ıplarınd:m ve katcğorilerimlen istifade et· 
miştir (s. 91). 
7.ı Melelıert, The İi'omwtion, s. 89-90, 109, 112-15. 
7

"
1 I3kz . .Joscplı Sehaeht, "The Selıools of Law and Later Developnıeııts of .Jurispruderıec'', 

/.,(m.' in the ;\/iddle East (eds. ~·!. 1\h:ıdduri- ll. .J. Liebesny, vol. 1, \\':ıshiııgton, ı'JSS) 

içinde, s. (ıJ 
7
; Şfıfil Mezhebi'nin Bağdat'tnki bnş:ırısıııda İbn Süreye ve lıoeası gııııııitl'nin (ö. 

21:JS/90.1) ·önemine i§arct eden ~dakdisi, Medrese sisteminde ve iıkılı eğitiminde ı;ok 
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diğer öğrencisi Devin J. Stewart'ın da tespit ettiği gibi, Melchert hocasına 
önemli itirazlar da getirmektcdir.76 Örneğin Makdisi'ye göre ilk fıkıh mez
hebi Ebubekir el-Hallfıl'a (ö. 311/923) nispet edilen Hanbell Mezhebi'dir. 
Zira o fıkıh mezheplerinin teşekkülünü daha ziyade mezhebin tarihini oluş
turan tabakat kitaplarının ortaya çıkmasıyla açıklamaktadır. İlk tabakat 
yazarı da Ilallfıl'dıı-. 77 2vielchert'a göre de tabakat kitapları "klasik fıkıh mez
hebi"nin temel özelliiderinden birisi olmakla birlikte, kurucu bir unsur ol
malüan ziyade mezhebin teşekkül ettiğinin bir göstergesi olarak kabul 
edilmesi daha isabetli görünmektedir. 78 Melchert'ın en temel itirazı ise 
muhtemelen, hocasının klasik "r.'Iutezile (akılcılar) 1 Ehl-1 Hadis (gelenekçi
ler)" ayrımını esas alan yaklaşınuna ve mücadelenin gelenekçilerin zaferiyle 
sonuçlandığı kanaatine yöneliktir. 79 

5. iiibn Süreye ModeliN Aç1smdan Hanefi, Hanbeli ve Maliki Mezhepleri 

.tvlezhepleşme sürecini büyük ölçüde tamamlamış ilk fıkıh mezhebi 
(klasik hukuk ekolü/hukuk loncası) olarak kabul ettiği Şafii .Mezhebi'nin 
tcşekkül tarihi olarak III./L\.. yy. sonu ve IV./X. yy. başlarına işaret eden 
!vielchert'a göre, diğer üç Sünni fıkıh mezhebi açısından da aynı tarihin ve
rilmesi mümkündür. Hatta Şafii Mezhebi için yaptığı gibi Hanefi ve Ilanbeli 
mezhepleri için de kurucu isimler tespit eder: Ebü'l-Hasan el-Kerhi (ö. 
340/952) ve Ebubekir el-Halli\1 (311/923). Ancak Maliki Mezhebi için du
rum bu kadar net değildir. 

Kendi varlığın_ın farkında bir I-Ia~efilviezhebi'nin IV./X. yüzyıl başların~ 
dan itibaren mevcut olduğunun söylenebileceğini belirten Melchcrt,so bu 
tarihten itibaren .tviısır-Kuzey Afrika, Bağdat ve .Maverfıünnehir (Horasan
Mezopotamya) Hanefileri 'nin çalışmaları ve bu bölgelerde yaşanan gelişme
leri dikkate ahırak, İbn Süreye'de bulduğu özellikleri ta§ıyan ve mezhebin 
kurucu ismi olarak belirleyebileceği bir isim arar. Hanefi fıkıh daktirinin 
geli§iminde çok önemli katkıları olan Mısırlı Tahfıvi (ö. 321/933) ile Bağdat
lı Ebu Hazim (ö. 292/905) ve Ebu Said el-Berdai'nin (ö. 317 /929) belirli bir 
hoca ve çok sayıda öğrencileri olmayı§ını, dolayısıyla düzenli bir bilgi ve oto
rite aktarım zincirinin ilk halkası olarak kabul edilemeyeceklerini dikkate 

önemli bir yeri olan ··ta'lilm" ve hil:1f/cedel metotlarının yanısıra ıısı1lü~l:fıldı'ın 

ğclişiıninde de Şiifiller'in ve İbn Süreye'in belirleyici konumunu sürekli vurgular (George 
~üılidisi, Ortaçağ'da l'iihschöğretim: İslam Dünyası ·ve Hristiywı Batı, ç. Ali Hakan Çavu-

·O- şoğlu- Hasan Tuncny Başoğlu, İstanbul, 2004, s. 42, 182, 186-87, 223). 
71

' Review on Tlıc Fonnation-9 (Stewart), s. 279. 
77 Bkz. Mnkdisi, "Ta!Jaqat-Biography", s. 371-396. 
7s Revicw on The Fomıation-9 (Stewart), s. 2 77. 
7
'' Bu konu aş~ığıda ele alınncnktır. 

so Melchert, Tlıc Ponnation, s. 116. 
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alanll1 Melchert için bu açıdan uygun isim Ebü'l-Hasan el-Kerhi'dir. Ancak 
doktrinin gelişimi söz konusu olduğunda da Kerhi'nin ne lmdar etl\ili oldu
ğunu yeterince bilmediğini itiraf eder.ı-ı2 Bu da, tarih, tabakflt ve rioili kay
naklarını çok iyi kullanan Melchert'ın fıkıh kitaplarından uzak oluşuyla ilgili 
olmalıdır. ı-ı.1 Mfıverftünnehir Hanef!leri arasında III./L'C. yüzyıldan beri var 
olan müstakil fıkıh eğitimi ile Kerhi'nin bu bölgedelı.i etkisi konusundaki 
değerlendirmeleri de yeterince açıklayıcı ve tatmin edici görünmcınckte
dir.'~4 

Yukarıda, Ahmed b. Hanbel'in temsil ettiği katı Ehl-i Hadis fıkhının 
zaafları ve bu zaat1ar sebebiyle onun ölümünden !usa bir süre sonra rey fıkhı 
anlayışına sahip Hanbell Mezhebi'nin ortaya çıkışı konusunda .lvielchert'ın 

görüşlerini özetlemiştilc lvielchert bu süreci kitabının yedinci bölümünde 
detaylı bir biçimde tahlil etmeye çalışır. Bu süreç iki aşamada gerçekleşmiş
tir. Birinci aşama, Ahmed b. Hanbel'in göıiişlerinin bir araya getirilip tedvin 
edilmesi ve böylece bir mezhep (hukuk ekolü) için kaçınılmaz olan doktri
nin ortaya çıkarılması aşamasıdır. III./L'{. yüzyılın ortalanndan itibaren ya
şanan bu gelişmeye katkıda bulunan önemli isimler Horasanlı İshak b .. Man
sur el-Kevsec (ö. 251/868-9) ve Ebubekir el-Esrem (ö. 260-61/874) ile 
Ahmed b. Hanbel'in iki oğlu Salih (ö. 266/880) ve Abdullah'dır (ö. 
290/903). Görüşlerinin.yazılmaması ve başkalanna aktarılmaması lwnusun
daki katı tavrına rağmen Ahmed b. Hanbel'in ardından yürütülen bu faaliyet
ler ancak ham bir malzeme ortaya çıluırmıştır.ı-ıs Dolayısıyla mezhchin te
şekkülünü sağlayacak çalışmalar bir sonraki aşamada gerçcldeşeccktir. Bu 
ikinci aşamada, Zehebi'nin de lwydettiği gibi,ı-ı6 toplanan ham nuılzemcnin 
işlenmesi, delillerinin güçlendirilmesi ve bir teori h~ıline getirilmesi yönün
deki çalışmalar Ebubekir el-Hallill tarafından gerçekleştirilir. Jialltıl aym 
zamanda, daha önce de işaret ettiğimiz .~ibi, ilk "fıkıh mezhebi tabakihı" 
yazandır. Dolayısıyla gerek bu çalışmaları ğerekse Bağdat ?llelıdl Ca
mii'ndeki ders halkasının başına geçtiğinde Bağdat Ehl-i Hadisi'nden aldığı 
tepldler dikkate alındığında "rey fıkhı" anlayışına sahip bir Hanbel! :vlczhc
bi'nin ortaya çıkışında önemli bir aşamayı temsil eden Hallal, kendisinin 
fıkıh hocası/hocaları hakkında detaylı bir bilgi bulunmamasına ve İbn 
Süreye gibi halefiyet sistemine dayalı düzenli bir aktanm sistemi bırakma-

sı Melchert, Tlıe Fonnation, s. 116-122, 123, 129-31 (Tııhfıvl için); Mı, 123-24 (Ebfı 
Hfızim ve Berdfıl için). 
s2 Melchert, The Fomwtion, s. 106, 125-29, 136. 
SJ Oryantalist gelenek içerisinde yapılan İslam Hukuk Tarihi incelemelerinin genelinde 
olduğu gibi Melchert'ıiı çalışınıısı da, fıkıh nosyonu ve f1loh kitaplarına yeterince fışinfı 
olmayan bir tarihçinin yorumları niteliğindedir. Tsııfrir, bu eksikliğin özellilde "gele
nekçi" ve "akılcı" ği bi farklı ekollcrin fıloh/hulwk ıınhıyışhırı ile ilgili tııhlillcri z:ıafıı 
uğrattığını kaydeder: bJ,z. Rcvie\\" on Tlıe Fonnatioıı-11 (Tsafrir), s . .146. 
s.ı Blo:. ;\lclchert, The Fonıwtion, s. 132·3(ı. 
s:; :vlclehcrt, The Fonıwtion, s. 137-43. 
sr, Zchebl, Siyenı a'lc!nıi'n-niibelft, XIV (nşr. Ekrem ei-Flfışeyyi', 198.1), 2Wl. 
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nıı;: olma~ına rağmen me;r,hehiıı kurucu i~mi olarak tespit eclilueektir.ı-:7 

~Idehert, Zehubi'nin verdiği bilgiyi ve belki de houası l-hıkdisi'nin tezini 
diklwtu filarak, IIallal'ın Hanbel! .Mezhebi için taşıdığı öıiemi doğru tespit 
etmiş olmakin birlikte,ss geli;:tirdiği "İbn Büreyu modcli''nin Hanbeli .Mezhu
hi'ni açıldanwkta yuter~iz kaldığı açıkça görülmektedir.H'J 

Şafii lılezhebi'nin ğclcnckçilik ile nkılcılığı uzlaştmın bir anhıyışın 
ürünü ol:irak ortaya çıktığını, Hanefi Mezhebi'nin Irak I~hl-i Ruyi'nin gde
ıwl;:çili,i:!,e, Ilanbeli .Mezhebi'nin de Irak Ehl-i Hadisi'nin akılcılığa yaldaşnw
sının bir ürünü olduğunu net bir biçimde ortaya koyan Melehert'ın, i\1iilild 
~lezhubi için bu kadar net bir tablo çizmektc zorlandığını görüyoruz. Zira· 
}dalikf Mezhebi'nin oluşum aşamasında farklı bölgelerde ortaFı çıkan \'C 

uzunea bir süre birbirinden farklı seyirler izleyen '·mezhep-içi ekoller"den 
hiç birisi. en azından ~fdehert'ın inedediği dönem açısından (IY./:X. yy. 
ortalarına kadar), tam ohıral;: ··ibn t-lüreye modeli"ne uygun bir mezhep ~·apı
sı kazanahilmiş değildir. ivlezheh'in anayurdu sayılabilecek olan i\ludine'du, 
İmanı :\l[ı[il(in halk:ıı-.ını dc1·am ettiren öğreneileri daha ziyade l~hl-i H.cy'e 
~·~ılun bir fıkıh anlayı~ııw sahip olmuşlar, aneak Şii Ftıtıın'i hakimiyeti sebe
biyle düzenli bir tedris ve haldiyet sistemi geli§tiremedun, ~·ani henüz olıı
§UI11 aşamasını tanıamlamadan L\Jedine .\•li'ıliki l~kolü \·arlı.~ını knybctıni§tir.'10 

:\!ısır ve Endiilüs'tu (Kurtub:ı) ortaya çıkıp geli;:cn Mflliki fıkıh ÇU\Tderi, lr:.ık 

[ laııcfllcri, :)tıfilleri ve Ilaııhelilcri'ııden dnh:ı önce (Il .IVIl I. )~·'· sonlanndnn 
itibaren) "bir §ahsı (İmam) taldid csa~ına cinyanan mczh8p'' (:;:alısi hukuk 
ekolü) :ınlayışıria ve riy{iset .~elcnu.~inu s::ıhip olmalarına rağmen, re~/hadis 
dengesinin kurulması ve "belirli bir hoeayı esas alan düzenli bir tedris gele
neğinin" tc§ckküli.i açısından Ira];: merkezli ğuli§mclcrin ğurisinde luılmı§
lardır.'11 l.Ziyaset ğclene.~i dı§ında benzer bir durum Kuzey ı\frilw (I\:ıyravan) 
lıltılikileri için de .!4eçerliclir.'J2 Dolayısıyla mezhep doktriniııin oluşumunda 

" :\ klehen. 7/ıe Ji'onııution, s. I..JJ . ..J'J. , \!Tı<.:a bkz. (t..!.!.l' .. s. 1 O Cı. Bu tcspi L :ıslıııdn le
lıelıi'ye aittir: "1 l:ıll:il'cl:ııı öııee ,\lııııed b. iiaııbcl'c ııispct edilen ınii«tal\il bir ıııczlıcp 
ııw1·em de.Qikli'" (lclıcbi. !L.,!~,e .. Xl\·. 2<Jo). 
·'·' Hkz. !{el·iell' oıı 71ıe Foruıwion-'J (::;rewan), s. 277; 1\cl·iel\' oıı Tlıe l•'onnurioıı-;:; (Ibl
l:ıq). :-.. 2/'J. 
'•" ··tıiizeııli lıil~i ,.L. otorir·~ :ık[;ınııı si:-tc,mi"'ııi ııı·.:rl;•.:Zl: :ılıııalda :--leldıert'ıii selıc:p 1·e 
s<ıılUL'tı lıirhiriııe karı~tınlığıııı idlli:ı cdcıı ll:ıllaq·a .~iire. ··ibıı Süreye ıııuddi'" lıeııı Kerlıi 
iirııe.Qiııi lıenı de ll:ıllf'ıl iirıı~.Qiııi :u;ıiJay:ıııı:ııııalitadır (lıl;z. Ee1·iew on 7/ze FonHutioıı-5 
(IJ:ıllaq). s. 27')). 
"" :--lelelıen. 71ıc Fonnlllioıı, s. 1 5tJ, 1 tı..J-61-l. ;._ıetliııe :--lülilü Ekolü h k. gen i:; lıilği için lıkz . 

• 
0

• (,:;ıvu~o.Qlu, u .. !.i.e., s. :!...J-J-1. 
·-ı ~lelelıcrt, Tfıe Fomıuticm, s. xxvii, [06. 15(ı, lS'.J-62, lô.l. :\!edin<: gibi :,,[ısır .\-lfıliki 

I·:lwlü"ııii:ı de :)ii Fatııııi lı:ıkiıııiycti :<ebebiyle büyük ölçüde zaaf:ı ııgradığıııı bıırada lı:ıtır
larııı:ılıyız .. \!ısır 1·e Eııdülüs ~l:iliki dwlkri lık . . ~t.:ııiı; hiigi için bkz. Ç::vu~o.Qlu, (t:.!.i.c:., s . 
. 1..J.(ı..J (:-!ısır), 101-.11 (Eııdüliis). 

"
2 .\lelelıert. 1/ıc Fonnulioll, s. lCJ2-Cı-l. i\a;T:ı\·:ııı ~.li"ıliki Elwlii lık. blo:. Ç:ınışo,Qiu, (t.,!l.e., 

s. (ı5- ı 00. 
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çoh: önemli katkılan olduğu kesin olan bu bölğeler açİsından haluldığında, 
~lillil~l nlezhebi için bir kurucu isim tespit etmeh: oldull:ça zordur.'1·

1 

Farldı .\lfılikl dwller arasınd<ı, di.~er Irak kökenli. mezhepler il<:: benzer 
bir gelişim seyri izleyenler Irak },Ifılikileri'dir. Aslında bu durum, },!clelıert"ın 
rey/hadis çatışması \'C uzlaşnıası üzerine bina ettiği "fıkıh mezhebi" teorisi
ni desteklemektedir. Fıkıh tarihi çalışmalarında genellilde ihmal edilen, 
hatta klasik kaynaklarda i\Ifılikl ;'vfezhebi'ni temsilen çok fazla atıfta bulu
nulmayan Irak Maliki Ekolü'nün Melchert'ın dikkatini çekmesi ve özel ola
rak incelemeye konu edilmesi de buna bağlı olmalıdır. .\slmda ll./\111. yy. 
sonlarında Basra'da Abdurrahman b. J\lehdl (ö. 198/814) ve .\bdull<ıh h. 
lvlcsleme el-I\a'nebl (ö. 221/835) ğibi isimler tarafından· Ehl-i Ihıdis anlayı
şına sahip bir Malikilik tasavvunı oluşturulmuştu. Ancak çok .ııeçmeden 
Bağdat'ta Ahmed b. ı\luazzcl (ö. 240/854-55) ve öğrencisi Kadı İsmail (ö. 
282/896) gibi "ılımlı-akılcılık" çizgisinde değerlendirilebilecek Bnsralı ~Hı
lik~ fakihlerin öncülük etti,ği ve İbn Süreye modeline çok yakın hir fıkıh 
mezhebi anlayışı teşekkül ctti.'J.ı Uzla§ınanın minwrları olanık ğiinlüğü 
"ılıınlı-alolcıbr" arasında Kmlı İsmail'e özellilde elikkat çeken \'e hu açıdaır 
önunlü İbn .Süreye areısındaki ili§kilerin önemi üzerinde duran ,\lelehert, 
aslında Kadı İsmail'in öncü kabul edilmesi gerelüi,gi lwnaatindedir'ı~. Anca!.; 
düzenli \'e gi.iı,;lü bir tedris halkası olu§turan ve ''ta '!!ka'' türü eserlerin orta
ya çıkmıısını sağlayan -geç de olsa- Ebubekir ci-Ebherl ilc birlikte taı,ıı bir 

. "klasik fıkıh mezhebi" (hukuk loneası) niteliği kazanan Irak/Bağdat .\'!illil\1 
Elwlü, IV/X. yy. sonlarında etkisini lwybetmeye başlam ı§ ve \'./Xl. yy. 'da 
tamamen izleri silinmiştir.'11' Kadı İsmail'den sonnı ğelen Ba.~datlı .\lfılikl
ler'in, Şfıfii' Mezhebi yerine Doğu'nun hilli:im iki mezhebinden birisi -di.~eri 
her hfılülwrda Ilanefi ~-lezhchi'dir- olma §ansım bl payı kaçırdıldarını ifade 
eden'n Melehert, Mülikl Mezhebi'nin nihai §Cldini alrnasıııda Irak f.Wiil.;lle
ri'ııin önemine işaret etmi§ olmakla birlikte diğer mezheplerde oldu.~u gibi 
bir kurueu isim tespit etmekten kaçınır. 

nffılili:l Mezhebi konusundaki tespitlerinde büyü!.; ölı,;üdc isabetli oldu
ğunu sÖ~'Ieyebilecc.f:imiz .\lelchcrt'ın, özellilde Mısır :\lnlikllerini ycwrinee 
ineclcmedi.f:ini, yiiıe Endülüs'te JV./X. yi.izyıld:ın itih:ıreıı y:ı§~ın:ıı.ı ,.c !ral\ 

''.ı ~ıelchert, Tlıe Fonnmion. s. 15/:k)f.J. ı (>4. 

'" :-ııdehert, Tlıe Fonnwimı. s. ı Mi-U>. 
''·' ~lel<:hert. Tlıc: Fonııurio!l, s. 1),')-1-;'J. 17ı-72: "Reli.~ious Polil!ies of tlıe C:ıliphs". s. J.1'J
-J.O; "The .\dversaries of ,\hııı:ıd lı. H:ııılı:ıl''. s. 2:10. 
'"• :-ııeJehert. Tlıe Fonıwrion. s. 17(>-77. ~ıelehert bu .~elişnıeyi büyiil\ ölt;iide, s:ılıip oldu.~u 
siyasi desteği k:ıybetınesiyle :ıc.;ıld:ıııı:ılwıdır. ,\ne:ık lwııdisiııiıı de i~:ırct etri,ği .~ibi özel
lilde V./XI. ~·Cız~·ılda yaşan:ııı ı":ırl.lı ~c·li~ıııeler lıtı :ıt;ıd:ııı t:ılılil edilmelidir (rr.,!!.e., s. 177, 
dpıı. lJO). Bu lwmıchı d:ılw .~eniş bir değerlendirme it;iıı hkz. Çanışoğlu, (L!!.c: .. s. 22:"-
30. . 

'
17 ı\ıelcherr, Tlıe Fomwtimı. 170, ı72. 175-7o. Aynen hl\7.. ''The .\dversarics of ,\Jıııı:ıd h. 
[[aııbal", s. 245-50. 
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Malikileri'nin de etkili olduğu Ehl-i Hadis'e yakınlaşma eğiliminin farkında 
. olmadığını -çağdaş Endülüs çalışmalarının önemli bir kısmında olduğu gibi

• ifade etmeliyiz.98 Bu arada Irak Malik! Ekolü'nün mezhep için taşıdığı önemi 
:.- farketmiş olması oldukça önemlidir. Ancak Irak :Malildleri'nin özellikle 

mezhebin hHdis delillerinin oluşturulması ve savunulmasına yönelik çabaları 
ilc buna bağlı olarak hilaf ve fıkıh usulü literatürünün oluşumundaki katkı
ları konusunda Mclchert'ın kitabında önemli bir bilgiye rastlamıyoruz.99 

6. Yaşamayan Mezhepler Olgusu: Zahiri Mezhebi ve Ceriri Mezhebi 

Davud b. ı\li'ye (ö. 270/884) nispet edilen Zahiri Mezhebi ve öğrencisi 
İbn Cerir ct-Taber!'ye (ö. 310/923) nispet edilen Cer1r1 :~l'lezhebi, İbnü'n
Ned!m başta olmak üzere tabakat kaynaklarının verdiği bilgilere göre, IV./X. 
yy. sonlannda varlığından söz edilen fıkıh mezhepleri arasında yer alınakta
dırlar. Ancak bir sonraki yüzyıldan itibaren Doğu'da bu mezheplerin izleri 
tamamen kaybolacak, yalnızca Endülüs'te İbn Hazm (ö. 456/1064) Zahiı1li
ği yeniden canlandıracaktır. 100 

Davud b. Ali ve ekolü konusunda Melchert'ın en önemli tespitleri, Ehl-i 
Hadis ile ilişkileri konusunda söyledikleri olmalıdır. Zira hacası lviakdisi'nin 
de benimsediği 101 yaygın kanaatin aksine, Davud b. Ali 'nin Şafiiler ai·asında 
yetiştiğine dikkat çekmekte, dolayısıyla onu Ehl-i Hadis'in muhalifleri olan . 
· "ılımlı-akılcılar" arasında konumlandırmakta ve ardından gelen Zfthirller 
arasında Mu tezile'nin çok etkili olduğunu -Massignon 'un söylediği lutdar 
olmasa da- kabul etmektedir. Ayrıca lvlelchcrt, Zahiri' fıkhının da, tHklide 
karşı tutumu dışında tam bir rey fıkhı niteliği taşıdığı kanaatindedir. Bu 
mezhebin varlığını sürdürcme:yi.şi konusunda da yaygın ka.naatin dışında ve 
kendi tezine uygun bir yorum yapmaya çalışır. 1-·Iakdisi ve Hallaq'ın da be
nimsediği 102 yaygın kanaate göre, Zahiri ~l'lezhebi kıyas karşıtlığı sebebiyle 
Sünni fıkıh mezhepleri arasında varlığını lwruyamamıştır. Melchert'a göre 
kıyas karşıtlığı diğer mezheplerce tanınmasım engellemiş olmakla birlikte, 
mezhebin uzun ömürlü olamayıı;ıının daha başka sebepleri aranmalıdır. Ken
disi üç önemli sebep sıralar: Öncelikle telmik olarak uzun ömürlü bir fıkıh 
mezhebi olabilmesinin önündeki en önemli engel, taklid karşıtı tavrı ve bu
na bağlı olarak "belirli bir· hacaya bağlı düzenli bir tedris geleneği" oluştu
ramamış olmasıdır. Aslında .Melchert Zahirilerin ders halkaları olmadığı ve 

<JR Endi.ilüs'te yaşamın bu Ehl-i Hadis'c yah.ınlaşma süreci ve çağdaş araştırmaların bu 
•. açıdan değerlendirilmesi için bkz. Ali lblwn Çavuşoğlu, "Endüli.is'te Rcy-Hadis Mücade

lesi'", İslilıniyfıt, 7/3, Temmuz-Eylül 2004, s. 59-7 4. 
'''' lnık Mfıliki Elwli.ihk. geniş bilgi için bkz. Çm·uşoğlu, a.ğ.e., s. 133-231. 
ımı Melchcrt, Tlıe F'onıwtion, s. 178-79, 186. 
wı Bkz. ~·blidisi, Ortaçaifcia Yilhsel~öğretim, s. 46. 
1
"

2 l\-hıkdisi, Ortaçağ'da Yiihı·;ehöğı·etiın, s. 46; Wael b. Hallaq, "\Vas the Gatc of ljtihad 
CloscdT', Iıuenwtioııa/.Jourrıal ofMiddle East Studies, 16, 1984, s. S. · 

1 
1 
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Zahiri'liğİn daha ziyade kitaplar üzerinde kalan elit ve pür akademik bir an
layış olduğu kanaatindedir. Nitekim İbn Hazm'ı besleyen kaynak da yalnızca 
kitaplardır. Davud b. Ali'den sonraki Zahiriler arasında Mutezililerin çoklu,ğu 
da bir diğer önemli etkendir. Bu zaat1arına rağmen Zahiriliğin IV/X. yüzyıl 
sonlarına kadar yaşayabilmiş olmasını ise Büveyhl iktidarından gördükleri 
siyasi destck ile açıklar. Büveyhilerin iktidarı kaybetmesiyle Zahirllerin yük
selişi sona ermiştir. Dolayısıyla bir diğer neden yanlış siyasi tercihtir. 1m 

Hacası Davud b. Ali'yi terk ederek kendi halkasını kuran -belki de 
taklid anlayışının olmayışı sebebiyle-, ama a)Tflı zamanda hem eş-Şilfil'nin 

hem de :Ma!ik'in öğrencilerinden fıkıh öğrenen büyük tarihçi Taberl, büyük 
bir sentezci ve güçlü bir fakih olmasının yanısıra I·Ifıris el-lvfuhfısib! gibi 
"ılımlı-akılcılar"dandı. Kendilerini ayrı bir "mezhep" olarak telakki eden 
öğrencileri ve takipçileri bulunmuş olmasına, hatta Taberi'nin kitapları üze
rine şerhler ve mezhebi savunan çalışmalar ortaya koymuş olmalarına rağ
men., bu mezhep de uzun ömürlü olamamıştır. Taberi ve Cerirller hakkında
ki bilgilerimizin çok yetersiz olduğunu hatırlatan Melchcrt, yine "düzenli bir 
tedris geleneğinin" bulunmadığı kanaatindedir. Ancak bir başka muhtemel 
sebebe daha dikkatimizi çeker: Malik, Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel gibi 
ilk nesillere yakın ve güçlü otoritelere dayanan mezhep müntesiplerinin 
karşısında, en az kendileri kadar ilk nesillerden uzak olan ve böyle bir otori
teye "intisap etmek" yerine kendi mutlak ictihadını es~s alan Taberi'nin 
yeterince tatmin edici gelmeyişi. Taberl'nin, öğrenilmesi ve takip edilmesi 
zor elit bir fıkıh anlayışına sahip oluşu da buna ilave edilmelidir. HH 

B. Büyük Uzlaşma: "Ehl-i Sünnet"i Meydana Getiren Temel Unsurlar 

George ivfakdisi, Medrese ve esas itibariyle Fıkıh eğitimi tarihi hakkın
daki klasik eserinde, neden bazı fıkıh mezheplerinin uzun ömürlü olmadığı 
ve "yaşamayan fıkıh mezhepleri" olgusunun nasıl anlaşılması gerektiği ko
nusunu "Mezhepler Olgusunu Anlayabilmek İçin Anahtar" başlığı altında 
tartışır. Makdisi 'ye ğöre, fıkıh mezheplerinin doğnı anlaşılabilmesi, gele
nekçilik (Mutczile) ve akılcılık (Ehl-i Hadis) arasındaki Bağdat merkezli 
mücadele ve etkileşimin iyi tahlil edilmesine bağlıdır. eş-Şafii'den önce baş
layan ve ondan sonra da devam eden bu mücadele, Ahmed b. Hanbel saye
sinde gelenekçi kanadın zaferiyle sonuçlanmıştır. Mihne'nin sona ermesi ve 
daha sonra Hanbeli Mezhebi'nin teşekkülü bu zaferin göstergeleridir. Yaşa-

10
•
1 Melchert, Tlıe Ponnation, s. 179-90. 

10
·
1 i\·lelchert, The Formation, s. 191-97. Devin J. Stewart, Melchcrt'ın yaşamayan mezhe

pler konusundaki değerlendirmelerinin asıl tezi kadar güçlü olmadığını, bunun da büyük 
ölçüde lmynak yetersizligine bağlı olduğunu kaydeder ve örneğin Şin lwynaklıırının kul
lanılınası halinde daha fazla bilgiye uhışılabilcccğini belirtir: bkz. Revicw on The Fonıw
tion-9-(Stcwart), s. 277. 

~----,-~-~----=---.... ..,...'?.,., ....... , .... -..--... -.....-._,..-.""'-- ..... ......,._ - .... -~..-----·---- ~-···.··.·· 
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yan dört fıkıh mezhebi, artık Sünniliğin şemsiyesi ve bir meşruiyet kaynağı
dır.ıos 

Dört Sünni fıkıh mezhebinin oluşum sürecini bir doktora tezi olarak 
ele alıp inceleyen .Melchert, danışmanı .Makdisi'nin bu tezini esas alarak yola 
çıkmı§ ve görünü§tc bu tezi geliştirıniştir. Zira i\-Ielchcrt'ın ulaştığı sonuca 
göre de, "fıkıh mezhebi" olgusu akılcılar ilc gelenekçiler arasında yaşanan 
mücadelenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış, Sünn!liğin genel bir meşruiyet 
kaynağı haline gclmi§tir. Ancak J\lelchert bu tezi geliştirirken aynı zamanda 
tezi n önemli bir zaafını tespit edip gidermeye çalışacaktır. Zira Ehl-i Sünnet 
,gerçekten büyük bir uzlaşma olmakla birlikte, bu uzlaşmacia belirleyici ve 
hakim unsur Ehl-i Hadis değildir. Nitekim lvfeld1ert'a ğöre, Ehl-i Sünnet'in 
tc§ekkülündcn önce yaşanan mücadelenin taraflarını aluleılar (lvfutezile) \'C 

ğclcnekçiler (Ehl-i Hadis) olarak tespit ctnıeh:, İslaiı1 düşüncesi tarihini ve 
Ehl-i Sünnet 'in teşekkülünü doğru anlaınamızın önündeki en büyük engel
dir. Zira Ehl-i Hadis içinden çıkıp gelişen ve büyük ölçüde Şfıfiller ile ilişkili 
olan ortayoleu bir üçüncü grup daha vardır: "IIımlı-akılcılar'' (scmi
rationalists). Büyük uzla§ınanın \'C bunun ürünü olan "Fıkıh mezhchi"nin 
mimarları da, Ahmed b. ıranbel'in temsil ettiği Ehl-i Hadis'in asıl muhalifleri 
olaıı bu ortayolcu gruptur. 

i\Ielchcrt. bu teziyle .Josef van Ess'in i\{utezile konusundaki devrim sa
yılabilceck tespit ve yorumlarını daha da geliştirmc);i amaçladığını açıkça 
ifade eder. ıor, Aynı zamanda .Montgomery \Vatt'ın "Ehl-i Sünnet" ç~ıtısının 
teşeldüilü lwnusundaki tezini esas kabul edip geliştirdiğini de söyleyebiliriz. 
Nitekim \\'att, Sünni düşüncenin oluşuniu aşamasında etkili olan dört 
ii nemli gelişmeye işaret ediyordu: 1) "'{a§ayan sünnet" anlayışmı sınırlandı
nın bir "hadis" nizanıının teşekkülü, 2). Kıraat-ı seb'a ve tefsir usulünün 
benimsenmesi, J) Fıkıh mezheplerinin teşekkülü, 4) Sfıfl düşüncenin sınır

larının belirlenmesi. 107 Melchert da, başta lilasik ·fıkıh mezhepleri olmak 
üzere Ehl-i Sünnet çatısını olu§turaiı klasik kıraat ilmi ve klasil\ tasavvl.ıf 
anlayışının, kendilerine muhtemelen "l~hl-i Sünnet kelfımcıları'' (ıniitelwllimf 
Elıli'~-siinne} adını veren ıos bu "ılıınlı-alnleılar" grubunun çalışmalan sonu
cund;ı ortaya Çıktığı kanaatine ulaşır. Yoluında da ifadc ettiğimiz ğibi, tüm 
hu ilişkikrc tczinde sık Si k atıflar yapan .tvfelehcrt, daha sonra bunlardan her 
birini müstakil hir makale konusu yapıp ineelemiştiı·. Bu mal\aleler bir araya 

ıuö ~lakdisi, Orwr;(t.{;'cla l'iihsehü_ğrecim, s. 44-47. Makdisi'nin görüşleri için H. Tunl!ay 
Ba~o.i!,lu tarafından .\la kd isi haldnnda yazılmış olan "Gl!or.~l! ;\lakdisl: 1 <)20-:200:2" adlı 

dl!gl!ril!ııdirıııe yazısına lı:ılultılıilir. 
1
"'' Bhz . .\Idehert. "The .\th·l!rsaries of ,\hıııad b. II:ınbal", s. 234. :-ıitekim van Ess, 111./IX. 

yy. ic,;iıı kull:ııııl:ııı ".\lutezill" tl!rinıinin ''kbsik lvlutezile ekolü"nden daha ğcniş bir 
t;l!\Tcyi ifade ettiğini ve örııe,i!,in .\lihne'niıı .\lutezile'dcıı ziyadl! Hanefiler il~ 
ili~kilcndirilml!si gerektiğini ortaya lwyınuştu. ,\yrıca J.lelchcn, çalışınasına esas kabul 
etti.i!,i 1!1./IX. yüzyıl Bağdat'ında Şia'n.ın önemli bir .~üç olmadığını varsaymalwıdır. 
1117 J3kz. \\'att, a.,q.e., s. 7, i77, 333-34,371,395. 
ıos Bkz. }.felclwrt. "Ilm !llujahid and the Est:ılılislınıcııt of Seven Qur'aııic Readiıığs", s. ô. 
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p,etirildiğinde, \Vatt'ın kitabından sonra Ehl-i f;ünnct'in teşekkiilüne ilişldn 
o'ldukı,;<ı kapsamlı ve farklı bir yorum ortaya çıkmaktadır. 1119 Bu makalelerin
de. llf./I.X. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkan fıkıh mezheplerinin ku
rucuları ~ra da ünde gelen isimleri (İbn Süreye, Kerhl, llallfıl; Kadı İsmail, 
Dııvud b. Ali, Taberi \'C Ebu ScYr) ilc klasik Tasavvuf'un kurucusu sayılan 
Cüncyd-i Bağdfıdl ve ldasik lnraat anlayışının (Yedi Kınıat) mimarı olan İbn 
Mücfıhid arasındaki ilişld ,.c hcnzcrliklerc temas eden .Melchcrt, tüm bu 
tezinin kurgusunu "The i\dversaries of Ahınııd b. Hanbal" (Ahmed b. 
Ilanbel'in Muhalifleri) adlı makalesinde ortaya koyınah:tadır. ;\lelchcrt maka
le~·i, bu gözle incelendiği takdirde kendisinin üzerinde durmadığı dil ve C(.le

biyat ilimleri alanında da benzer bir ilişkinin kurulahileceği kanaatini ifade 
ederek bitirir. 

.\'lelchert'ın "ılımlı-akılcılar" gruhuım öne çıkarması ve uzlaşma teori
si, Abbilsl .halifclcrinin din siyaseti konusunda dn yeni ve örne.i:\in Watt'clan 
farklı yorumlar .~etinnesini sağlamıştır. Bu konuyu özel olanık inedediği 
nu~wlcsindc öncelikle, yaygın bir biçimde kabul edildiğinin aksine. :ı.lüte
vekkil'in kendisinden öneeki ı\lihnc siyasetini tümüyle tersine çc\·irıııe çaba
sında olmadığını, bununla birlikte ı\lihne'nin şiddetini zamanla azaltarak 
ılımlı-akıleılardan yana bir siyaset izlediJ::ini ortaya koymaya çalışır. 110 ı\ynea 
Watt'ın Sünnili,ğin olgunlaşmasına sebep olan itilwdi ve amcll yakıntaşınada 
siy:ısi tcsirin yol\ denecek kadar az oldu,ğu şeklindeki kanaatinin 111 aksine, 
.\lüte\'ekkil'in .~elcne,ğini sürdüren göl.f.4c halife Muvnffak ile Irak }lfılildle
ri'nin şeyhi Kadı İsmail anısıııdaki yalonlığın, ''ılımlı-akılcılık" aıılayışının 
tesisi ve hu anlayışın ·•fıkıh" yoluyla müdafaası lwnusunda ortak hareket 
ettiiderinin h ir göstergesi oldu.ğunu iddia eder. 112 1\'itekim kitabında da. İhn 
Süreye'in temsil ettiği ılıınlı-akıleılık ve "bir otoriteye/şahsa bağlılık" (fıkıh 
mezhebi) anbyışının, .Müslümanlar arasında meşru ve sahih bir din anlayışı 
(orthodoxy) tesis etmek isteyen vezir Ali h. isa gibi ümerfıdan destek gönlü
,ğünü ifade ediyordu.' ı.1 

Son olarak, .\•Iclchcrt'ın kitabı üzerine yapılmış dcğcrlendirınelerde, 
"Ehl-i Sünnet'' ile ilgili uzlaşma teorisini "fıkıh mezbepleri" lwnusuıw uyar
lamaktaki başarısının mrğulandığına işaret etmek isteriz.''·' 

11
''' ~lelclwrt'ın nıalwlclerinin çe,·irilerinden olu§an ve İnsan \'ayıııevi t:ınıfıııdaıı ~·a~·ım

laıı:ıe:ık olan biiyle bir derleme tanıfııııızdan hazırlannwkradır. 
11

" :-ıtelelıerr ... Rcli.!!,ious l'olieies of the Caliphs From :ıl-:-ılııt:ı\\'alddl to al-~luqtadir, ;\.1 I. 
2.12-2'J:' 1 ,\.ll . .S-1 7 -90.S ... s . .ı ı 1-l-.10. 
111 \\'atL. u .. ı,!.e .. s . .lJ-1-.15. 
112 ~lelelıen. ··tkligimis l'olieies", s. J-10. 
1 ı.ı :-.Ielehert. Tlıe Forıncıricnı. s. ı 1.1- ı 4. 
111 Revie\\' on T/ıe Fonıwcioıı-9 (t-itc\\'art). s. 271-l-7'); Revie\\' on 7'/ıe Fomwtiorı- ı ı 
(Tsafrir). s . .1-12. Aııc:ıl\ Ste\\'art, Makdisi'nin yanısıra ı{eiııhart \'C Ilall:ıq ğilıi araştırıııa

eılarııı da İlın tlüreye'iıı Şfıfii ~lezlıebi \'C fıkıh t:ırihi açısıııdmı t:ışıdı,i:\ı iiııcıııe i§:ıret et

melerine r:ıi:\meıı. ı~Iıl-i ı{e~·/ı~lıı-i l-ladis uzl:ışıııasıııııı mimarı ohınık İlın Süreye'in bu 
k:ıd:ır öne t;ıl\:ınım:ısıııı dcsteldeycecl\ hil.!!,iye sahip olııwdı.i:\ııııızı da hatırlatır. Biz de, 
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V. ORYANTALiST GELENEK VE CHRISTOPHER MELCHERT 

Doktora tezi ve ortaya attığı yeni iddialar, Hallaq'ın da tespit ettiği ği
bi, ı ls Schacht'ın İslam hukuk tarihi tezini bir bütün olarak sorgulayan ilk 
. ciddi çalışma olarak nitelendirilebilirse de, aslında Melchert kendisini 
Goldziher-Schacht ekolünün bir devamı olarak görmekte ve İslam Hukuku 
(Tarihi) araştırmalarında Schacht'ın otoritesini sarsınamaya özen göster
mektedir. Kendisinden önceki Batılı İslam araştırmacıları ile kıyaslandığın
da Schacht'ın İslam Hukuku kaynaklarına daha vakıf olduğunu ve eserlerinin 
Goldziher'den sonra bu alanda yapılmış en büyük katkı niteliği taşıdığını 
ifade ~den .Melchert, "ilk dönem" İslam hukuku ve tarihi alanında daha pek 
çok çalışma yapılması gerektiğini, fakat bu çalışınaların Schaeht'ın attığı 
temeller üzerine bina edileceğini vurgular. ı ır, Kendi lütabının bir ğiriş kitabı 
olamayacak kadar özel ve detaylı bir akademik çalışma niteliği taşıdığının 
farkında olan Melchert, İslam hukuk tarihi haldunda bir ğiriş kitabı arayan
lar için Schacht'ın Oıigins of Mıthammadan Jıırispnıdence ve An 
Introduction to Islamic Law adlı eserlerinin hfrla birer şaheser olarak ortada 
durduğunu -zaatlarına rağmen- hatırlatır. ı ı; 

Goldziher, Schacht, Wansbrouğh ve N. Calder gibi oryantalistlerin, İs
lam dünyasında yazılı metinlerin (hadisler ve kitaplar) ilk üç asırdaki duru
muyla ilgili şüpheci yaklaşımlarının bu dönemle ilgili çalışmalarda dikkate 
alınması gerektiğini vurgulayan -doğrudan bir eleştiriye tabi tutmaksızın
Melchert, 118 bu şÜpheleri "temelsiz" bulan Fuat Sezğin, Nabia Abbott ve 
Harald Motzki gibi "yeni" araştırmacıları da kendi araştırmalarının sınırları
nı aşarak "temelsiz" geneliemelerde bulunmakla itham eder. Ama örneğin 
Miklos Muranyi ve Greğor Schoeler'in kendi çalışma alanlannın sınırları 
içerisinde kalarak daha özelliidi ve isabetli sonuçlara ulaştıklanna da dikkat 
çeker. ı ı•ı Şüphesiz Melchert klasik oryantalist! erin tenkit edilmesine karşı 
değildir. Onun iki konuda hassas olduğunu görüyonız: Birincisi, klasik or
yantalist teziere yönelik eleştirilerin, güçlü ve daha özel araştırmalara da
yanması ve genellemelerden uzak olması, ikincisi de, bu eleştirilerin ve yeni 
çalışınalann klasik oryantalist geleneği yıkmali gibi bir amaçla yapılmaması. 

.Melehcrt 'ın ılımlı-akılcılığı büyük .ölçüde Şi\ filler ile ilişkilendiren yaldaşıınmııı, ılıınlı

akılcılığm fıkıh alanına yansıınasmda çok etkili olduklarına işaret ettiği Irak .Mfılikileri ve 
Kadı İsınail dilduıte alındığında tartı§maya açık hale geldiğini dii§ünüyoruz. · 
115 Review on The Fonnation-S (Hallaq), s. 278. 
111

' Melchert, The Fonnatioıı, s. xxi. 
117 Bkz. The Fonnation'ııı tanıtım sayfası: 

.. http:/ /www.amazon.com/ exec/ obidos/tg/detail! -/9004109528/102-506451 1-
5840168?v=ghince (22.12.2004). . 
1 ıs Melchert, The Fonnation, s. x.wiii. Öyle ımiaşılıyor ki Melchert, ilgisini mevcut rivayet 
birikiminin otantikliği sorunundan ziyade fakihlerin bu birikim ile olan ilişkilerine ve 
buna bağlı olarak farldı fıkıh anlayııılarının ortaya çıkıııına yöncltmiştir. 
119 Melchert, Book Revie\\'-21, s. 138. 
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Örneğin, Calder'ı Schacht'ın projesine alternatif sunmak isteyenlerden birisi 
olarak değerlendirmektc ve büyük ölçüde onun tezlerini teyit etmekte, en 
azından dikkate almaktadır. 120 Genel olarak klasik oryantalistlere yöneltilen
ler gibi Calder'a yönelik tenkitleri de bu açıdan ikiye ayıran Melchert, Yasin 
Dutton, Muranyi ve Jonathan Brockopp gibi Maliki kaynaldan üzerinde çalı
şanların yönelttiği eleştirilerin oldukça güçlü olduğunu kabul etmekle bir
likte, eş-Şafii ve er-Risale il~ ilgili henüz ciddi bir eleştiri getirilemediğini 
ifade eder. 121 

Melchert'ın hassasiyet gösterdiği diğer konu ise belki daha da önemli
dir. Zira İslam araştırmaları alanındaki akademik çalışmaların "oryantalist 
gelenek" içerisinde !\alınarak yapılması gerektiğini düşünen ve bu dü§ünce
sini Müslüman bilim adamlarının kendi geleneklerine olan bağlılığına atıfta 
bulunarak teyit etmeye çalışan .Melchert'ın ifadelerini aynen aktarmakta 
yarar görüyoruz: 

Aslında klasik dönem fıkıh literatürünün öncelikli hedefinin, geleneği sü
rel\).i yeniden teyit etmek olduğunu söyleyebiliriz. (Nitekim) akademik faaliyet, 
daha önce söylenenlerin bir başl-a biçimde yeniden dile getirilmesi ve birçok 
ayrıntının ustaca ifade edilmesinden ibaret bir tür gösteri sanatıdır. Sorun, mo
dern bilim adamları olarak bizlerin tevarüs edilen görüşleri alt-üst ettiğimiz için 
ödüllcndirilmesidir. Bizler gösteriyi, Goldziher ve Schacht'ın bildiği şeyleri us
taca yeniden ifade ederek değil, onların he_defe isabet ettireınedikleri noktaları 
göstererek yapınaya çalışıyoruz. Ne !;:adar çok hata buldunuz o kadar çok başarı
lısınız. 122 

Melchert, Müslüman ara§tırınacıların Schacht ve ekolüne yönelik eleş
tirilerini ise, İngiltere ve Amerika'daki muhafazakar Hristiyanlann özellilde 
Alınanya kaynaklı İncil Tenkidi· çalı§malarına (The Higher Criticism of the 
Bi b le) yönelik ele§tirilerine benzetir. Söz konusu ara§ tırmacılar arasında, 
yeni hadis tenkidi çalı§malarını "§eytanca" bulan Seyyid Hüse-yin Nasr ğibi 
oldukça uç örneklerin yanı sıra M. Mustafa el-A'zami gibi daha soğukkanlı ve 
sistematik tenkit çalı§maları ortaya koyanlar da bulunduğuna dikkat çeken 
Melchert, bununla birlikte "muhafazakar" olarak nitelediği .Müslümanların 
ortaya koyduğu tüm eleştirel çalışmaları "dogmatik" olmakla itharn eder. m 

Klasik oryantalist geleneğe bağlılığına dikkat çektiğimiz Melchcrt üze
rinde çok etkili olduğu anla§ılan önemli bir isim de, bir dünya medeniyeti 
olarak İslam tarihini incelediği The Ventıı1·e of Islam: Consciense and Histoı-:;.• 
in a lVorlcl Civilizationı 24 adlı eseriyle tanınan iviarshall G. S. Hodgson'dır. 
İslam Hukul;: tnrihinc ğiriş kitabı arayanlar için Schacht'ın kitaplarının hala 

120 Melchert, Book Review-3, s. 365; Book Revicw-25, s. 27 4. 
·

111 Melchert, Book Review-3, s. 366-67; Book Revie\\·-5, s. 272. 
122 Melchert, Book Review-24, s. 118. 
12.ı Melchert, Book Review-3, s. 363-65; Book Review-ll, s. 715. 
12; 3 cilt, Chicago: University of Chicago Press, 1973. Kitap, İslam'ın Serüveni: Bir Dünya 
Mede1ıiyetinde Bilinç ve Tmih (3 cilt, İz Yayınevi, İstanbul, 1993) adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir. 
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değerini konıduğunu hatırlatan lvlelchert'ın, kendisinin giri§ kitabı olarak 
Hodgson'ın söz konusu eserinin birinci cildini esas aldığını ifade etmesi n: 

,.; bu kitabın da Schacht'ınkiler ğihi bir §ahcser olduğunu -aynı ölçüde dü
zeltnıeyc ihtiyaç duymakla birlikte- \ı.ırgulaması 1 ~5 bu açıdan oldulH_ra önem
lidir. ı\Ielehert'ın ondan en fazla istifade ettiği konuların ba§ında, İslam dü
§Ünce clwllerinin daha iyi anla§ılabilmesi için sahip olduldarı farklı "dindar
lık" (zühd/talwa) biçimlerini ineeleme yalda§ıını gelmektedir. Zira ·'The 
Piety of the Hadith Fo lk" (Ehl-i Hadis'in Dindarlığı) adlı makaksiıii büyük 
ölçüde Hodgson'ın tezi üzeriqc kurduğu anla§ılı.ın i\lelchert, Hodgson'ın 
Quakcr121

' kimliğine ve ·yorumlarında "dindarlık" konusunun özel bir yeri 
olcluğumı dikkat çelmıcktedir. 127 ,\ynı zamanda Annales Ekolü'nc· bağlı olan 
Hodgson 'ın tarih anlayı§ında ve Avrupa-merkezci yakla§ıınlardan farldı bir 
İslam medcniycti yorumu gcli§tirıncsinde Quaker kimliğinin çok etkili ol
duou bilinen bir gierccktir. 1 ~s Farldı dinlerin mistil;; g·e]eneldcrine ve .Müslü-M, ... ..:. ... . 

manlar arasındaki farklı dindarlık (zühd/takva) anlayışiarına özel bir önem 
vermi§ olmasının yanı sıra İslam mcdeniyeti hakiundald yorum ve de.~erlen
dirmelerinde dikkati çeken itidalli yaklaşım diklwte alındığında, Ilodğson 
ğibi Melchert'm da ınistik/zfıhid yönleriyle öne çıkan söz konusu Hristiyan 
cemaatlerden birisiyle ilişkilendirilebileccği ihtimali akla ğelınektcdir. 12'J 
Tabii bu arada, Hodgson'ın İslam'a lwr§ı saygılı ve empatik tutumu üzerinde 
önemli etkileri olan ı:ıo L. 1vlassiğnon 'un aynı şekilde .MCiehert üzerinde de 
etkili cilduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

lvielchert'ın oryantalist gelenek içinde yüıi1tülcn İslam Hulmk (Fıkıh) 
Tarihi çalışmalan ilc ilgili oldukça önemli bir tespitini ve temennisiııi akta
ranık dc.~crlendirmemizc son verelim. ı\'lelchcrt kitabının ğiri§inde, .Müslü-

1
"" Bkz. The Fonıwcion'ın wıııtıııı sayfası: http:/ iwww.aııwzon.conı/cxcc/obitlos/t,ıV 

tletaili -/90041 O<J52o/ 102-5064511-5S40 l68'N=glance (22.12.2004) :\yrıca bkz. · ~tcl
chcrt, ''The. Picty of the Hadith Foll,", s. 425. 
12

" Quakedaı·, Kartleşlik Kilisesi ve Mennonitler gibi, savaş karşıtlığı (Vietnam s~ıwışı ilc 
.!.\iintlenıe gelmiştir) ile tanınan. Kilise ve Kanonili İncil otoritesini tanımayan, .tıünlük 
hayatta Hz. İsa )rı örn cl\ alma <;<aba sı içinde olan ve ıııistili/zi\lıid yiiıılcriylc öne çıkan bir 
Ilristiyan cemaattir (bkz. "Qualtcr'lar", JlıwBritwmica, X\'lll, 234). Ayrıca bkz. 
http:/ /www.reli,!.\ioustolenınce.org/qualier.htm (11.12.2004) 
117 .tvlclchcrt, ';The Piety of the Hadith Folk", s. 425. 
12

H Hodgson'ın savaş lwrşıtı bir Qua1wr oluşunun entclektücl yaşamı, tarih anlavısı \'e 
çalışmaları üzerindeiri etkileri konusunda bkz. Edmund Burke III, ;;Dünya Tarihi Olarak 
İslam Tarihi: Marshal G. S. Hodgson ve İslam'ın Serüveni", ~ı. G. S. Hodgson, Diinya 
Tariizini Yeniden Diişiimnek (ç. Alunet Kanlıdere ve Alıınct ı\ydoğan, İstanbul: Yöneliş, 
200J) içinde, s. 440, 444-47. 

'" ıc•ı ,\lclehert 'ın bir süre (muhtemelen 1 99S yılında) A.B.D.'nin Güney !\:ı rolina Eyalcti 'ne 
bağlı Blaekville kentinde bulunan ve ~leıınonite lvlezlıchi'ne bağlı özel bir Hristiyaıı okulu 
olan Barn\\'ell Christian School'da bulunduğunu hatırl:ıtmak isteriz (bkz. dpn. 4). 
ı.ıo Bkz. Etlmuııd Burlw lll, "Dünya Tn ri hi Olarak İslam T:ırihi: ~·l:ırsh:ıll G. S. Hotl.~son ve 
İslımı'ın 8erii"L-eni", J\L G. S. Hodgson, Diinya Tarihini Yeniden Diiı;.'iinmeh (ç. Ahmet 
Kanlıdere ve ,\hlnct ı\ydo.t:::ııı, İst:ı;ıbul: Yöneliş, 2003) içinde, s. 443-44. 
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manlarca geliştirilen hukuk doktrinlerinin tarihi üzerinde çalışacak kişilerin 
hem klasik anlamda İslam Hukuku (Fıkıh) melekesine hem de Batılı anlam
da tarih nosyonun~t sahip olmalan gerektiğini vurğuladıktan sonra, her iki 
disiplinele de uzmanlaşmış araştırmacıların olmadığına işaret eder ve ''Bir 
ğün özğün bir Fzhıh Tcaihi ortaya çıkacaktır" temcnnisindc bulunur. Kendi 
çalışmasını da, daha önce yapılmış olan başlangıç çalışınalanna mütevazı bir 
katkı olarak nitclendirir.uı. Kitabının girişinde ortaya koyduğu bu yaldaşını, 
Fıkıh kitaplarını lnıllanmaması sebebiyle kendi tezinin de önemli bii· zaaf 
taşıdığının farlunda olduğunu göstermektedir. 

1
•
11 ~vlelchcrt, The Fonnation, s . .\:vi-xvii. 




