
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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AHKAMÜ'I-KUR'AN 

Ahkamü'I-Kur'an'a dair ilk eserin 
İmam Şafii tarafından hazırlandığı ka
bul edilir. Onun ahkam ayetlerinin tef
sirine dair görüşlerini daha sonra Ah
med b. Hüseyin el-Beyhakl müstakil bir 
eserde toplamış ve bu eser Zahid Kevse
ri'nin mukaddimesiyle birlikte Kahire 'de 
neşredilmiştir 1 1371 1 1952, l-ll ; Brockel
man n bu eserin Beyhakı'ye ait olduğu
nu zannetmiştir, bk. Brockelmann, CAL 
Suppl., ı , 619) Daha sonra . Haneff, Şa
fii. Malikf. Hanbeli mezttebine bağlı fa
kihlerle Zeydiyye, İmamiyye ve Zahiriy
ye alimleri ahkamü'I-Kur'an'a dair çeşit
li eserler kaleme almışlar ve bu eserler
de ahkam ayetlerini kendi mezhepleri
ni destekler mahiyette tefsir veya te'vil 
etmişlerdir. 

Ahkamü'l-Kur'an sahasında yazılmış 

başlıca eserler arasında. Haneffler'den 
Ebü'l-Hasan Ali b. Müsa el-Kummi'nin 
iö 305 / 9171 Ahkômü'I-Kur,ô.n ve Kita 
bü Na~iı (ba'iı) ma l]aleie fihi'ş-Şô.ti'i 
el- 'IraJ:.ıyyin ii a}Jkômi 'J-Kur, an adlı 
eserleri. Tahavi'nin Ahkamü'I-Kur,ô.n'ı, 
Cessas'ın A}Jkômü 'l-~ur, an'ı .(istanbul 
1338. 1-11 ; Kah i re 1347) ve Civen'in et-Tei
siratü'l-Ahmediyye ii beyani'l-aya
ti'ş-şer'iyye ma ' a ta'riiati 'I-mesa,i
Ii'l-iıJ:.hiyye'si (Hindistan 1300 ; Bombay 
1327; Mısır 13461 ; Şafiiler'den Ebü Sevr 
İbrahim b .. Halid el-Kelbf'nin iö 240/ 
854-551 A}Jkômü '1-~ı.ır, an 'ı ile Kiya el
Herrasi'nin (ö 504 / ıııoı Ahkamü'I
Kur, ô.n ' ı (Kah i re 1974, 1-111 ; Malikiler'
den İsmail b. İshak el-Ezdi (ö 282 / 8951 
ile Ebü Muhammed Kasım b. Asbağ el
Kurtubi'nin (ö 340/95 11 Ahkômü'l
Kur, an'ları, İbn Ebü Zeme~in diye 
meşhur olan Muhammed b. Abdullah 
el-Mürri'nin (ö 399/ 1008) Müntel]abü'J
ahkôm'ı (Cezayir 1308) ve Ebü Bekir İb
nü'I-Arabi'nin (ö 543 / 11481 Ahkômü'l
Kur, an' ı (Kahire 1332 / 1913. ı - il) ile Ab
dülmün'im b. Muhammed b. Feres el
Gırnati'nin (ö 5971 1200- 120 ı 1 aynı adlı 
eseri sayılabilir. Maliki alimlerinden Ebü 
Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kur
tubi'nin (ö 671 1 1272) tefsiri, el-Cami' 
li-a}Jkami'l-Kur, an (Kahire 19351 adını 
taşımakla birlikte sadece ahkam ayet
lerinin tefsirinden ibaret olmayıp daha 
çok ahkama ağırlık veren umumi bir 
tefsirdir. Hanbeliler'den Ebü Ya'Ia el
Ferra'nın da (ö 458 / ı 065-661 bir A}Jkô
mü'I-Kur, ô.n'ı vardır. 

Zeydiyye'den Hüseyin b. Ahmed en
Neceri'nin (VIII asır) Şer}Ju'l-{ıamsimi, e 
aye adlı eseri kaynaklarda zikredilmiş
se de · günümüze kadar ulaşma mıştır. 
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Yine Zeydiyye'den Necmeddin Yüsuf b. 
Ahmed el-Yemani'nin (ö. 832 / 14281 eş
Şemeratü'l-yani 'a ve'l-aJ:ıkamü'l-vaiı
J:ıa el-J:.atı 'a·sı, Muhammed b. Hüseyin 
b. Kasım el-Yemeni'nin Müntehe'l-me
ram şerJ:ıu ayô.ti'l-aJ:ıkôm'ı; İmamiyye·
den Mikdad b. Abdullah b. Muhammed 
el-Hilli'nin (ö 826/ 14231 Kenzü'l- 'irian 
ii iıkhi'I-~ur, an ' ı (Tahran 13131 ; Zahiri
ler'den Ebü'l-Hasan Abdullah b. Ahmed 
İbnü'I-Mugallis'in (ö . 325 / 9361 AJ:ıka
mü 'I~Kiı/ ô.n'ı da bu sahada yazılan · 
eserlerin diğer örnekleridir. 

Son zamanlarda ahkamü'I-Kur'an'a 
dair yazılan eserler arasında, Muham
med Sıddik Han'ın Neylü'l-meram min 
teisiri ayati'l-aJ:ıkam'ı (Leknev 1292). 
Konyalı Mehmed Vehbi Efendi'nin Ah
karn-ı Kur'ô.niyye (İstanbul 1343) adlı 

eseri. Muhammed Ali es-Sabüni'nin Ra
va,i'u'l-beyan ii teisiri ayô.ti'l-ahkôm 
mine 'l-Kur,an ' ı (Dımaşk 139 1; Mazhar 
Taşkesen li oğlu tarafında n tercüme ed ile
rek 1984'te istanbul'da yayımlanm ı ştır) 

ve Celal Yıldırım'in Kur 'an Ahkamı ve 
Mezheb İmamlannın Görüş Farklan 
(İstanbul 1971- 1972) adlı eserleri sayıla
bilir. 
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AHKAMÜ'l-KUR'AN 
( ,})ill~\5:.:..1 ) 

İmam Şafii'nin (ö. 204 / 819) 
Kur'an'daki 

bazı ahka.m ayetlerinin tefsirine ve 
onlardan hüküm çıkarma metoduna dair 

görüşlerini toplayan eser. 
L _j 

Eseri bizzat Şafii kaleme almamış, ta
nınmış hadis alimi Beyhaki (ö . 458/ 1066) 
derlemiştir. Beyhaki. gerek Şafii'nin ge
rekse öğrencileri Büveytf. EbO Sevr, 

Harmele, Rebi' ei-Cizi, Müzenf. Rebi' ei
Muradi gibi alimierin kitaplarından Şa
fii'ye ait görüş ve tahlilleri bir araya 
toplayarak bu eseri meydana getirmiş
tir. Eserin baş tarafında. Kur'an hüküm
lerini öğrenmeye teşvik. am ve has Ia
fızlar, Kur'an ve Sünnet'e uymanın farz 
oluşu, haber-i vahid*in Kur'an'daki ye
ri. nesi h. istihsan * ın red di gibi konula
ra kısaca temas edilmiş, daha sonra 
ayetler fıkhi konular esas alınmak su
retiyle tefsir ve tahlile tabi tutulmuş
tur. 

Eseri ilk defa Ebü Üsame İzzet el-At
tar. kendi elindeki nüsha ile Darü'l
kütübi'I-melekiyye el-Mısriyye'de (Talat 
Seksiyonu, nr. 715) kayıtlı bulunan nüs
hayı karşılaştırarak iki cilt halinde ya
yımlamıştır (Kahire 1371 / 19521. Abdül
gani Abdülhalik bu esere dipnotlar ek
Iemiş ve Şafii'ye ait görüşlerin zikredil
diği kaynaklara işaretle yer yer açıkla
malarda bulunmuştur. Ayrıca baş tara
fında Muhammed Zahid Kevseri'nin ese
ri tanıtan ve ahkamü'I-Kur'an'Ia ilgili 
bilgiler ihtiva eden bir takdimi vardır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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AHKAMÜ'l-KUR'AN 
( ..;,1_,.iill~ts:.:..l ) 

Tahavi'nin (ö. 321 / 933) 
ahkam ayetlerinin tefsirine dair 

eseri. 

Kaynaklarda bahsedildiği halde yaz
maları hakkında bugüne kadar bilgi bu
lunmayan eserin bilinen tek nüshası. Ve
zirköprü'de Fazı! Ahmed Paşa Kütüp
hanesi 'ndedir (nr 814 } Bu nüsha, mü
ellif nüshası ile mukabele edilen ve 455 
( 1 063) yılında tashih gören sağlam bir 
nüshadan 757'de ( 1356) İbnü'l-GuzO
li diye maruf Muhammed b. Ahmed ta
rafından istinsah edilmiştir. 35 X 25 
(24 X 17) cm. ebadında olan eser tam 
değildir. İki cüz halinde 425 varaktan 
ibaret olan mevcut kısım, müstensihin 
ifadesine göre, eserin birinci cildidir ve 
"Kitabü'l-mükatebe" ile son bulur. İkin
ci cilt ise "Kitabü'l-hudOd" ile başlar. 

Tahavi, ahkam ayetlerini sOrelerdeki 
yerlerine göre değil, "Kitabü't-tahare", 
"Kitabü's-salat", "Kitabü'z-zekat" vb. ad
larla fıkıh kitapları sistemine göre sıra-


