
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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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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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 


