
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. 
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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. 
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AHKAMÜ'l-KUR'AN 
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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-


