
lamış ve her ayeti, umumiyetle bu "ki
tab"ların bir babı olarak kabul etmiştir. 
Eserin baş tarafında, Kur'an-ı Kerim'in 
muhkem ve müteşabih ayetlerden mey
dana geldiğini, muhkem ayetlerin Kur
an'ın aslını oluşturduğunu, müteşabih 

olanların taşıdığı hükümlerin ise yalnız 
muhkem ayetler vasıtasıyla, bir de Al
lah elçisi Hz. Muhammed'in açıklamala
rı ve hükümleriyle anlaşılabileceğini be
lirtmiş, Hz. Peygamber'in de "Allah adı
na" emirler verip yasaklar koyduğunu, 
bazı şeyleri farz. bazılarını haram kıldı
ğını , dolayısıyla ayetin hadisi neshettiği 
gibi, hadisin de ayeti nesh ve tahsis et
tiğini ifade etmiştir. Ayetleri batıni bir 
anlayışa göre değil, zahirierine göre tef
sir etmenin bir esas ve zaruret olduğu
nu, umumun hususa (bk. AM, HAS) dai
ma tercih edildiğini göz önünde tuta
rak tahsis* edici başka bir ayet, hadis 
ve icma bulunmadığı sürece ayetleri ke
sinlikle umumu üzere manalandırmak 
gerektiğini belirtmiş ve daha sonra (vr. 
4 b-5•) , yapmak istediği işi bu esaslar 
dahilinde yapacağını söyleyerek meto
dunu özetlemiştir. 

Tefsir kelimesi yerine te'vil kelimesini 
kullanan müellif. ayetin hükme mesnet 
teşkil eden kısmını "te'vilü kavlihl (kav
lillahi) teala " başlığı altında verdikten 
sonra, çoğu zaman hükmün mahiyet ve 
şümulünü ortaya koyacak bir soru so
rar, sonra da ayetin tamamını veya ye
terli kısmını zikreder; ardından da ilgili 
ahkam hadislerini ve varsa ilgili diğer 
ayetleri sıralar. Bazan da diğer alim
lerin konuyla ilgili görüşlerine ve delil
lerine yer verir; sahabenin görüşlerini 

ve varsa ittifak veya ihtilaf ettikleri hu
susları anlatır. Bundan sonra kendi gö
rüş ve tercihini belirtir; E!n sonunda da 
bu görüş ve tercihini benimseyen mez
hep sahibi imamlarla diğer müctehid ve 
alimierin adlarını sayar. Konusu itiba
riyle daha çok bir fıkıh kitabı görünü
münde olan eserde yer yer orijinal fikir 
ve açıklamalar bulunduğu gibi, fazlaca 
tekrarlara ve sayfalarca süren izahiara 
da rastlamak mümkündür. 
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• M. NAZİF ŞAHİNOÖLU 

AHKAMÜ1-KUR'AN 

( .:ı~ 'r~tı 

Hanefi alimlerinden 
Cessas'ın (ö. 370 / 980) 

ahkam ayetlerinin tefsirine dair eseri. 
L ~ 

Ahkamü'I-Kur'an sahasında yazılan ilk 
örneklerden biri olup daha sonra kale
me alınan ahkam tefsirlerine tesir et

. miştir. Eserde sOreler Kur'an'daki sıra
larına göre ele alınmış, ancak bütün bir 
sürenin değil, sadece içinde bulunan 
ahkam ayetlerinin açıklaması yapılmış
tır. Ahkam ayeti bulunmayan sarelere 
ise eserde yer verilmemiştir. Diğer ta
raftan süreler. ayetterin .. ilgili olduğu 

konu ve muhtevaya göre, fıkıh kitapla
rındaki gibi "bab" vb. başlıklar altında 

işlenmiştir. 

Müellif ahkam ayetlerini tefsir eder
ken usul ve fürQ meselelerine, bunlarla 
ilgili sahabe ve tabiln görüşlerine. mez
hep ihtilaflarına, tarafların delillerine 
geniş ölçüde yer vermekte, sonunda 
Hanefi mezhebinin görüşlerini nakli ve 

Ebü Bekir Ahmed ei-Cessas' ın Ahkamü '/·Kur' an adlı ese
rinin tezhipli ilk sayfası (Nuruosmaniye Ktp., nr. 107) 

AHKAMÜ' I-KUR'AN 

akli delillerle savunmaktadır. Bu arada, 
Hanefi mezhebinin koyu bir müntesibi 
olarak dikkati çeken müellifin zaman 
zaman diğer mezhep alimlerini sert bir 
üsiQpla tenkit ettiği de görülmektedir. 
Mezhep ihtilaflarına da yer veren eser. 
bu yönüyle mezhepler arası mukayeseli 
bir hukuk kitabı mahiyetindedir. Ayet
ler tefsir edilirken ayrıca nüzOI sebeple
ri açıklanmakta, nasih ve mensOhlar 
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra zaman 
zaman edebi tahliller yapılmakta, Arap 
şiirinden deliller getirilmektedir. Bun
dan dolayı Ahkamü'I-Kur' an, sonraki 
asırların sadece fakih ve müfessirleri
nin değil. edebiyatçılarının da müracaat 
kitabı olmuştur. 

Eserin birçok kütüphanede yazma 
nüshaları vardır (bk. Brockelmaiın. GAL, 

l, 204 ; Suppl., 1, 335; Sezgin. GAS, 1, 4451 
ilk defa Kilisli Rifat ve Karahisar mebu
su Kamil Efendi tarafından. istanbul 
kütüphanelerindeki yazma nüshaları 

esas alınarak üç cilt halinde yayımian
mış ( İ stanbu l 1335-13381. ayrıca 1347 yı
lında Kahire'de basılmıştır. Eserin Mu
hammed Sadık Kamhavl tarafından ten
kitli bir neşri de yapılmıştır (Kahire, ts , 
1-V) 
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[i] YuNus VEHBi YAvuz 

AHKAMÜ1-KUR'AN 

(.:ı~'r~'l 

Şafii fakihi ve müfessir 
Kiya ei-Herrasi'nin 

(ö. 504 / 1110) 
ahkam ayetlerinin tefsirine dair eseri. 

L ~ 

imam Şafiinin Beyhaki tarafından 
derlenen AJıktimü'J-~ur' an'ı ahkam 
ayetlerinin tamamını ihtiva etmediği 

için, Kiya ei-Herrasl diye tanınan Ebü'I
Hasan imadüddin Ali b. Muhammed et
Taberlnin bütün ahkam ayetlerini tef
sir eden bu eseri Şafiiler'ce en önemli 
fıkhl tefsirlerden biri olarak kabul edil
miştir. Eserde ayetler tefsir edilirken 
önce muhtemel manaları üzerinde du-
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AHKAMÜ'I-KUR'AN 

rulmuş ve bazı kelimelerin sözlük an
lamları açıklanmıştır. Bu açıklamalar, 

yer yer Arapça dil bilgisi kaideleri ve 
şiirlerle de desteklenmiştir. Daha son
ra aynı mahiyetteki diğer ahkam ayet
leri zikredilmiş, nüzül sebepleri ve ko
nu ile ilgili hadisler nakledilmiştir. Ayrı
ca nasih ve mensuh ayetler gösterilmiş, 
ashap ve tabiin fakihlerinin görüşlerine 
de yer verilmiştir. Şafii mezhebine taas
sup derecesinde bağlı olan Kiya el-Her
rasi, eserinin mukaddimesinde en isa
betli ve en sağlam mezhebin Şafii mez
hebi olduğunu, imam Şafii'nin mese
leleri maharetle ve dirayetle ele aldı

ğını gördükten sonra bu eseri yazdığı
nı açıklar. Hatta imam Şafii'nin birçok 
görüşünün zan ve tahminin ötesinde 
kesinlik ifade ettiğini söyler. Müellif, 
imam Şafii'ye muhalif görüşler ileri 
süren aynı mezhebe bağlı alimler hak
kında müsamahalı bir dil kullanmakla 
birlikte, kendisi gibi ahkamü'l-Kur'an'a 
dair bir eser yazan Hanefi alimlerinden 
Cessas'a aynı müsamahayı gösterme
miştir. Hatta onun Nüh kadar uzun bir 
ömür sürse bile Şafii'yi anlayamayaca
ğını ileri sürmüştür (bk. s. 67, 222. 385. 
387, 402, 404, 417, 431, 441 vd ). 

Eser ilk defa Müsa Muhammed Ali ve 
izzet Ali Atıyye tarafından iki cilt halin
de neşredilmiştir (Kahire 1974). Daha 
sonra tekrar gözden geçirilerek yeni
den basılmıştır (Beyrut 1405/ 1985). 
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AHKAMÜ1-KUR'AN 

( .;,I;Jit~l) 

Ebil. Bekir İbnü'l-Arabi'nin 
(ö. 543/ 1148) 

ahkam ayetlerinin tefsirine dair eseri. 
L ~ 

ibnü'l-Arabfnin en önemli eserlerinden 
biridir. Müellif, Kuran-ı Kerim'in tertibi
ne uygun olarak, içinde ahkam ayeti bu
lunan 1 08 süreyi ele almakta ve bu sü
relerdeki 852 ahkam ayetini teker te
ker açıklamaktadır. Ahkam ayeti ihtiva 
etmeyen Kamer, Hakka, Tekvir, infitar. 
Hümeze ve Kafirün süreleri eserde yer 
almaz. ibnü'l-Arabi her sürenin tefsiri
ne o süredeki ahkam ayetlerinin sayısı

nı zikrederek başlamakta, her ayetin 
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başında da o ayette kaç mesele oldu
ğunu ayrıca belirtmektedir. 

Müellif ayetlerden hüküm çıkarırken 
lugata, sünnete ve sahabenin tatbikatı
na dayanmaktadır. Sünnete başvurur
ken cerh ve ta'dil* noktasından riva
yetleri dikkatle değerlendirir, zayıf ha
disleri kullanmamaya itina eder. Mute
ber bir hadis bulamadığı durumlarda ise 
sahabenin tatbikatını esas alır. Bu yö
nüyle o, imam Malik'in "amel-i ehl-i Me
dine"yi kabuldeki usulünü takip etmek
tedir. Ayrıca İsrailiyat'tan da dikkatle 
kaçınmıştır. 

Eserde ayetlerin açıklanması sırasın
da zaman zaman diğer ayetlerden de
liller getirilmiş ve aralarındaki münase
betlere işaret edilmiştir. ibnü'l-Arabi. 
ayetleri tefsir ederken diğer mezheple
rin görüşlerine de yer verir. Mensup ol
duğu Maliki mezhebiyle diğer mezhep
ler arasında mukayeseler yapar, ken
di mezhebinin görüşlerini kuwetli bir 
mantık ve makul delillerle savunur. Ba
zı konularda mezhep tarafgirliği ağır 

basmakla birlikte, genellikle diğer mez
heplerin görüşlerini objektif olarak de
ğerlendirdiği görülmektedir. Bu yönüy
le Malikiler arasında büyük bir itibara 
sahip olduğu gibi, diğer mezhep alimle
ri tarafından da kabul görmüş ve eseri 

ibnü'I-Arabi'nin Af!kamü 'l-Kur'an adlı eserinin 688 (12891 
yılında yazılmış bir nüshasın ın ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., 

H. Hüsnü Paşa, nr. 48, vr. 1 h) 

tefsir ve fıkıhta muteber bir kaynak sa
yılmıştır. Bu eserin Malikiler nezdindeki 
itibarı o dereceye ulaşmıştır ki mesela 
yine bir Maliki alim olan Kurtubi (ö 

671 1 1272), el-Cc'imt li-ahkc'imi'J-Kur
, c'in adlı eserinin hemen her sayfas;nda 
AJ:ıkc'imü'l-Kur'c'in'dan nakiller yapmış
tır denebilir. 

AJ:ıkc'imü1-~ur'c'in'ın çeşitli kütüp
hanelerde yazma nüshaları vardır (bk. 
Brockelmann, GAL, I, 525; Suppl., !, 732; 
Karatay, TopkapL·Arapça Yazmalar, !, 478). 
Eser ilk defa Fas Sultanı Muhammed 
Refi' Abdülhafiz tarafından bastırılmış
tır (Kah i re 1331, l-ll). Ancak bu baskıda 
ayetler harekesiz ve numarasız olduğu 
gibi eserin fihristi de yoktur: ayrıca bir
takım baskı hatalarma rastlanmakta
dır. Daha sonra eserin tenkitli neşrini 
Ali Muhammed el-Bicavi gerçekleştir

miş (Kahire 1377-1378/ 1957-1958, I-IV) 
ve yine onun tarafından gözden geçiri
lerek tekrar basılmıştır (Kahire 13871 
1967, 1392/ 1972). Sicavi ayetleri numa
ralamış, garib* kelimelerin manasını 
açıklamış, hadisleri tahric* ederek şiir
lerin kaynaklarını göstermiştir. Eserin 
metnini, ondan iktibasta bulunan diğer 
tefsir kitaplarıyla ve özellikle Kurtubi' 
nin tefsiriyle de karşılaştıran Bicavi, her 
cildin sonuna süre ve ayetlerin fihristini 
koymuş, ayrıca dördüncü cilde, ayetleri 
ve konuları içine alan geniş bir fihrist 
ile hükümlerin bulunduğu yerleri gös
teren alfabetik tahlili bir fihrist de ek
lemiştir. 
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liJ OsMAN EsKİcİoGLu 

ı 
el-AHKAMÜ's-SULTANİYYE 

ı 

( ~lı.Lll t~"iil ) 

Klasik İslam hukuk literatüründe 
"devlet idaresiyle ilgili hükümler" 
manasında kullanılan bir terim. 

L _j 

"Galebe ve hakimiyet (sulta)" anlamı 
taşıyan bir kökten gelen sultan, Arap
ça'da "hüccet, delil. burhan" manasma 
geldiği gibi, yönetimi elinde bulunduran 
kimseye de, yeryüzünde Allah'ın hücceti 


