
Ahkamü'l-vakf (vakıfla ilgili hükümler). 
el-ahkamü's-sultaniyye (hilafet ve devlet 
teşkilatı hukuku. kamu hukuku). ahka
mü'n-nücüm (astroloji). ahkamü'I-Kur'an 
(kendilerinden arneli hükümlerin çıkarıldı
ğı ayetler ve bunlardan çıkarılan hüküm
ler). ahkamü's-sıgar (muhtelif konular
da çocuklarla ilgili fıkhl hükümler) gibi. 
Arneli hükümlerin kaynağı olan ayetlere 
ahkam ayetleri, aynı türden hadisiere 
de ahkam hadisleri denilmektedir. 
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Iii AHMET ÖZEL 

AHKAM DEFfERİ 

Osmanlı Devleti'nde 
genellikle maliyeye ait hükümlerin 
toplandığı defterlere verilen ad. 

_j 

Ahkam, hükmün çağulu olup burada 
"padişah buyruğu" anlamına gelmekte
dir. Osmanlılar'da hükümler bizzat pa
dişah tarafından ısdar edilmez, padişa
hın yetki verdiği makam veya bu maka
ma bağlı daireler. onun adına hüküm 
verebilirlerdi. Bu bakımdan hükümler 
sadaret makamından veya defterdarlık
tan çıkardı. Sadaret makamından çıkan 
hükümler daha ziyade ferman genel 
adını taşırdı . Bunların bir suretlerinin 
toplandığı defterlere defatir-i umür-ı 

mühimme, ahkam-ı mühimme veya kı

saca mühimme• adı verilirdi. Defter
darlıktan çıkan ahkamın toplandığı def
terlere ise ahkam-ı maliye denilirdi. 
Bunlar defterdarlığa bağlı baş muhase
be, baş mukataa, mevkufat gibi kalem
lerde hazırlanırdı. Baş muhasebe ve baş 
mukataa dairelerinden çıkan emir ve 
tezkirelere, muhasebe-i ewel ahkamı, 
mukataa-i ewel tezkire ve ahkamı adı 
verilirdi. Nüzül, sürsat, bedel-i kürekçi 
gibi vergilerin toplanması ve bunlarla 
ilgili diğer hususlar. mevkufat ahkamı 
veya mevkufat defterleri denilen def
terlere kaydedilirdi. 

Önceleri bu kabil maliye ahkamı için 
Rumeli ve Anadolu defterdarlıklarında 

defter tutulduğu halde. XVI. yüzyıl son
larından itibaren maliye kalemlerinin 
artması ile her bir kaleme ait ayrı def
terler tanzim · edilmiştir. Bugün Başba-

kanlık Osmanlı Arşivi'nde muhtelif tas
niflerde yer alan maliye ahkam defter
lerinin en eskilerinden biri. 927 ( 1521) 
tarihli olup Kamil Kepeci Tasnifl'nde 
(nr. 6 ı) yer almakta ve daha ziyade Ru
meli'ye ait mali ahkamı ihtiva etmekte
dir. Gerek bu tasnifte gerekse maliye
den müdewer defterler serisinde ma
liye ahkam defterleri bulunmaktadır. 

Ancak bu tasniflerde "ahkam · defterle
ri " adıyla kayıtlı defterlerin hepsi. mali
ye ahkamı özelliğini göstermemektedir. 
Maliye ahkamı. XVIII. yüzyıldan itibaren 
yeni kurulan Evamir-i Maliye Kalemi'nde 
tanzim edilmeye başlanmıştır. Bu kale
me ait defterler de yine Kepeci ve mali
yeden müdewer defterler tasnifinde
dir. Ayrıca. ibnülemin, Ali Emiri ve Mu
aHim Cevdet tasniflerinde de maliyeye 
ait ahkamı toplayan defter parçalarına 
rastlamak mümkündür. Hatta mühim
me defterleri serisi içinde de maliyeye 
ait ahkam defterleri yer almaktadır. 

Mesela kırk bir numara ile kayıtlı def
ter. Anadolu Defterdarlığı'ndan çıkan 

ahkamı toplamaktadır. 

Bunların yanı sıra maliye ahkamı vas
fını taşımayan ve Divan-ı Hümayun'a ait 
olup daha ziyade XVII. yüzyılda görülen 
şikayet defterleri serisi de ahkam-ı şi
kayet defterleri adını taşımaktadır. Ah
karn-ı şikayet defterleri 1 058-1229 
( 1648-1814) yılları arasında tutulmuş

tur ve tasnife açık 208 defterden iba
rettir. Ayrıca ,11 55'ten ( 1742) itibaren 
eyaletlere göre ayrı defterler tanzim 
edilmiştir. 1255 ( 1839) tarihine kadar 
gelen bu defterler Anadolu. Sivas. Trab
zon. Diyarbek.ir, Şam, Adana. Karaman, 
Halep. Erzurum, Maraş. Rakka, Rumeli. 
Özi, Silistre, istanbul. Bosna ve Mora'ya 
aittir. Bugün arşivde devam eden tas
nif çalışmaları sırasında ahkam defter
leri karakteri taşıyan defterlerin bulun
ması mümkündür. 
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AHKAM-ı SULTANİYYE 

(bk. ei-AHKAMÜ's-SULTANİYYE). 
_j 

AHKAMÜ'I-KUR'AN 

AHKAMÜ1-KUR'AN 

(.;,).,Allt~l) 

İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili 
ayetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve 

bu dalda yazılan eserlerin ortak adı. 
L _j 

Ahkam ayetlerinin sayısı ve tasnifi 
konusunda alimler farklı görüşler orta
ya koymuşlardı r. Zerkeşi'nin belirttiği

ne göre Gazzali ile Fahreddin er-Razi 
Kur'an'daki ahkam ayetlerinin sayısını 

SOO olarak tesbit etmişlerdir. Bu sayıyı 
SOO'ün üzerine çıkaranlar olduğu gibi 
200'e kadar indirenler de vardır. Her
halde bu 200 ayet, içinde ahkam bu
lunduğu açıkça ifade edilen ayetler ol
malıdır. Çünkü kıssa. emsal* vb. hu
susları ihtiva eden ayetlerden de dotaylı 
olarak hüküm çıkarmak mümkündür. 
Bu yönüyle ele alındığında ahkam ayet
leri ikiye ayrılır: 1. içinde ahkam bulun
duğu tasrih edilmiş olan ayetler (el-Sa
kara, en-Nisa, ei-Maide ve ei-En 'am süre
lerinde bu çeşit ayetler çoktur) 2. Doğru
dan doğruya bir hüküm ifade etmeyen 
ve ancak istinba.t* yoluyla hüküm çıka
rılabilen ayetler. Bunlar da kendi arala
rında. başka bir ayete müracaat etme
ye gerek kalmadan hüküm çıkarılabi

lenler ve ancak başka bir veya birkaç 
nas yardımıyla hüküm çıkarılabilenler 

olmak üzere ikiye ayrılır. Ahkam ayetle
ri ayrıca . ihtiva ettikleri hükümler bakı
mından ibadat, muamelat ve ukübat 
gruplarına ayrılabilirler. Bu grupların 

her birinde yer alan ayetlerin sayısı ke
sin olmamakla birlikte, son zamanlarda · 
benimsenen bir tasnife göre. bunların 
140'ı ibadetlere, yetmişi aile hukukuna, 
yetmişi medeni hukuka. otuzu ceza hu
kukuna. on üç veya yirmisi usQI-i mu
hakemata. yirmi ikisi harp ve sulh hu
kukuna. onu da mali ve iktisadi konula
ra dairdir. 

Tefsir ilminin tedvin • i nden itibaren 
günümüze kadar telif edilmiş olan eser
lerde ahkam ayetlerinin tefsirine de yer 
verilmiş, bu ayetlerin ihtiva ettiği hü
kümlere ve fakihlerin bunlardan çıkar
dığı farklı neticelere işaret edilmiştir. 

Bunun yanı sıra. hicri lll. asırdan itiba
ren özel ihtisas alanlarına yönelik tefsir
lerin kaleme alınmaya başlanmasından 
sonra. islam hukukçuları da özellikle 
kendi ihtisas alanlarını ilgilendiren ah
kam ayetlerinin tefsiri ile meşgul olmuş 
ve bu sahada müstakil eserler meyda
na getirmişlerdir. 
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