
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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( ~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 



olması, kendisi vasıtasıyla delil ve hu
kukun ikame edilmesi veya hakimiyeti 
elinde bulundurması sebebiyle sultan 
denir. Nitekim islam literatüründe dev
let başkanı için halife. imam. emir gibi 
su ltan kelimesi de kullanılmaktadır. Kur
'an-ı Kerim'de birçok ayette (b k Hüd ll / 
96. ei-Kehf 18/ 15, ei-Hicr 151 42)"hüccet" 
manasında geçen bu kelime, "Cihadın 

en üstünü zalim sultan karşısında hak
kı söylemektir" (Ebü Davüd, "Melahim", 
17 ; Tirmizi. "Fiten", 13; İbn Mace, "Fiten" , 
201 hadisinde, genel olarak idareci ve 
özellikle devlet başkanı anlamında kul
lanılmıştır. Bundan dolayı devlet başka
nı. devletin esas teşkilatı, idari, mali, 
kazai yapısı ve işleyişiyle ilgili hükümle
re ahkamü's-sultaniyye dendiği gibi, bu 
terim, adı geçen kqnuları ele alan hu
kuk dalına ve ilgili bazı eseriere de un
van olmuştur. 

Klasik islam hukuk sisteminde kamu 
hukuku-özel hukuk ayırırnma yer veril
mediğinden. Batı hukukunda özel ve 
kamu hukuku alanına giren konular fı
kıh kitaplarında "münakehat" (ai le hu
kuku). "muamelat" (borçlar. ticaret ve 
usul hukuku). "uklibat" (ceza hukuku) 
ana bölümleri altında veya tali bölümler 
halinde ele alınıp incelenmiştir. Bunun
la birlikte. devletin esas teşkilat ve ida
resiyle ilgili hükümler, birbirleriyle olan 
yakın ilişkileri ve pratik hayatta duyu
lan ihtiyaç sebebiyle sonraları beraber 
ele alınıp incelenmeye başlanmış ve bu 
konuya dair müstakil eserler meydana 
getirilmiştir. 

Özellikle devlet başkanlığı ve vezirlik 
ile ilgili müstakil ve telif bakımından 
daha erken dönemlere ait eserler ya
nında 1 bu konudaki literatür için b k. Ebü 
Fari s, s. 14 vd . i. genel olarak esas teşki
lat ve idare hukuku, mali hukuk. ve ara'
zi hukuku, adli teşkilat ve usul hukuku .. 
ceza ve harp hukukuyla ilgili konuları 
bir bütün halinde ele alan ve bu türün 
ilk örneklerini teşkil eden iki önemli 
eser vardır. Günümüze kadar gelmiş ve 
her ikisi de el-Ahkamü 's-sultaniyye 
ad ını taşıyan bu eserlerden biri Ebü 'I
Hasan ei-Maverdi'ye (ö 450 / 10581. di
ğeri de Ebü Ya'la ei-Ferra'ya (ö 458 / 
ı 0661 aittir. Tertip şekilleri ve muhteva
ları hemen hemen aynı olan bu iki eser 
yanında aynı konuyu işleyen ibn Cemaa·
nın Ta}ırirü '1-ahkilm ii tedbiri ehli'l-İs
lcim ve Fazlullah b. Rüzbihan ' ın SüJU
kü 'J-müJUk ad lı eserlerini de zikretmek 
gerekir ibk. Ann K. S Lambton, s. ı 39, 
ı 801. Başta devlet başkanlığıyla ilgili hu
suslar olmak üzere. konuyu hukuki ol
duğu kadar siyasi ve ahlaki, hatta daha 

çok bu ikinci yönüyle ele alan eserler de 
yazılmıştır. ibn Ebü'r-Rebfin Sülukü'I
mcilik ii tedbiri'I-memalik, imamü'I-Ha
remeyn ei-Cüveyni'nin Gıya-şü'l-ümem 
fi'Itiyaşi'z-zulem, Nizamülmülk'ün Si
yasetname, Gazzali'nin Naşi}ıatü'l-mü
Wk, Ebü Bekir et-Turtüşi'nin Siracü'I
müluk, Muhammed b. Talha ei-Kureşi'
nin el- 'j~dü'J-ferid li'l-meliki 's-sa 'id, 
ibnü't-Tiktaka'nın Kitabü '1-Fa{ıri fi'l
adabi's-sultaniyye, ibn Teymiyye'nin 
es-Siyasetü'ş-Şer'iyye ti ışla}ıi 'r-ra'i 
ve'r-ra 'iyye ve Kalkaşendi'nin Me, aşi
rü'l-indte ii me 'alimi'I-{ıilcife adlı eser
leri de bu türün günümüze kadar ulaş
mış belli başlı örnekleridir. 

Genel hatlarıyla ahkam-ı sultaniyye 
türünden sayılmasalar bile, bu eserler
de ele alınan bazı konulara temas et
meleri bakımından bu çerçevede müta
laa edilebilecek diğer bazı çalışmalar da 
vardır. Ebü Yüsuf, Yahya b. Adem ve 
Kudame b. Ca'fer'in Kitabü 'l-Ijarac 'la
rı. Ebü Ubeyd'in Kitabü 'l-Emval'i ve ibn 
Receb'in el-İsti{ırac Ii-a}ıkami'l-{ıarac'ı 
mali hukuk alanında kaleme alınanların 
en önemlileridir. ibn Semaa ve Hassafın 
Edebü'I-kadi, ibn Ebü'd-Dem'in Ede
bü'J-kaid, .(edDürerü 'l-manzQmat tr!· 
'akdlyye ve'l-hükQmat), Vekfin A{ıbd
rü'J-kudat, Kindi'nin Kitabü'J: VüJQt ve'I
~uı;tdt ve ibn Kayyim'in et-Turuku 'J
}ıükmiyye fi's-siyaseti'ş-şer 'iyye adlı 
eserleri. adli teşkilat ve usul hukuku ala
nında telif edilen eserlerin belli başlıları 
olarakzikredilebilir. 
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el-AHI<AMÜ's-SULTANİYYE 
( ~lW..J\~~')'1) 

Meşhur Şafii fakihi Maverdi'nin 
(ö. 450 / 1058) 

devletin esas teşkilat ve 
idaresiyle ilgili fıkhi alıkarnı 

bir araya toplayan eseri. 
_j 

Eserin tam adı el-AJ:ıkamü 's-sulta

niyye ve'l-vilayatü 'd-diniyye'dir. Mil
verdi'nin bu eseri kimin emri üzerine ve 
hangi tarihte kaleme aldığı konusu tar-

AHKAMÜ's-SULTANiYYE 

tışmalıdır. Kadı Ebü Ya'la ei-Ferra'nın 

(Ö . 458/ ıo66) aynı adlı eseri üzerinde 
doktora çalışması yapan Muhammed 
Abdülkadir Ebü Faris. çalışmasında her 
iki eserin mukayesesini yaparken Ma
verdi'nin eserinin 421 ( 1 030) yılını geç
meyen bir tarihte yazıldığını belirtir (bk. 
s. 522). Bu tarih esas alındığı takdirde, 
Maverdi'den eserin yazılmasını isteyen 
kişinin Abbasi Halifesi Kadir-Billah (ö 

4221 ı 03 ı) olması gerekmektedir. Aynı 
konuda görüş beyan eden müsteşrik 

Gibb de el-A}ıkdmü's-sultaniyye'nin 

adı geçen halife veya onun oğlu Kaim
Biemrillah'ın isteği üzerine yazıldığını 

söyler (bk. Gibb, s. ı 52). Söz konusu iki 
halife döneminde de Abbasl hilateti üze
rinde Şii-Büveyhi hakimiyetinin zayıfla
maya başladığı, Abbasi hilafetinin güç
lenmesi ve Sünniliğin yeniden hakim kı
lınması için çalışıldığı görülmektedir. 
Dolayısıyla, böyle bir siyasi ve içtimal 
vasat içinde, hem meselenin teorik yö
nüne ışık tutmak, hem de yürütülen si
yasi mücadeleye hukuki bir dayanak 
bulmak maksadıyla böyle bir eseri kale
me almasının Maverdi'den istenmiş ol
ması kuwetle muhtemeldir. Öte yandan 
Maverdi'nin, islam hukuku sahasındaki 
şöhreti ile halifenin elçisi olarak Büvey
hi emlri ve Selçuklu sultanı nezdinde 
yaptığı görüşmelerdeki diplomatik ba
şarılarının bu talepte önemli payı olsa 
gerektir. 

Eser yirmi bölümden meydana gel
miştir. Bunlar sırasıyla imarnet (dev
let reisliği), vezirlik, valilik (el-imare ale'l 
bilad), cihad emirliği, iç meseleler (ir
tidad. bağy, yol kesicilik). kadılık, meza
lim mahkemeleri, nikabe*, nampzlar
da imamlık, hac emirliği , zekat, fey ve 
ganimet, cizye ve haraç, hükümleri de
ğişik bölgeler, toprağın ihyası ve suların 
çıkarılması, hima • ve irfak, ikta •, divan
lar, suçlar ve son olarak hisbe* . Görül
düğü gibi Maverdi'nin ele aldığı konu
lar, devletin esas teşkilatı . hukuki, idari 
ve mali yapısıyla ilgili ana meseleleri 
kapsamaktadır. 

Eserin mukaddimesinde, devlet ida-
. resiyle ilgili hükümlerin özellikle devlet 
adamları tarafından bilinmesi gerekti
ğini, ancak bu hükümlerin fıkıh kitapla
rında ço~ dağınık bir halde bulunması
nın bunları öğrenme güçlüğü doğurdu

ğunu kaydeden Maverdi, bu dağınık hü
kümleri müstakil bir eserde bir araya 
getirmek suretiyle hem devlet adamla
rına . yardımcı olmaya gayret ettiğini, 

hem de böyle bir eserin telifı hususun
daki isteği yerine getirdiğini belirtir. 
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