
ei-AHKAMÜ's-SULTANiYYE 

Maverdf. eserde her bölümü kendi bü
tünlüğü içerisinde ele alır ve inceler. Ele 
aldığı halife. vezir. vali, kadı gibi kamu 
görevlilerinin nitelikleri, tayini, hak ve 
yetkileri üzerinde durur. Mesela kitabın 
en önemli bölümü olan imameti şu alt 
bölümler halinde inceler: Halife tayini
nin lüzumll, halifede aranan şartlar, 

halifenin belirlenmesi, halifeyi seçecek 
olanlar (ehlü'I-hal' ve'l-akd) ve seçim 
usulleri, veliaht usulüyle halife tayini, 
veliaht tayininde aranan şartlar. halife
nin hak ve vazifeleri. 

Maverdi, konuları mukayeseli bir me
tot takip ederek incelemiştir. islam hu
kukçularının ittifak ettiği meseleleri 
imam Şafii'nin usulüne göre anlatırken. 
ihtilaflı konularda diğer mezheplerin 
görüşlerini de belirtir. Çok defa Şafii'

nin görüşünü benimsernek ve savun
makla birlikte. bazan diğer mezheple
rin görüşlerini benimsediği de olur. Ba
zan da sadece mezheplerin görüşlerini 
ortaya koymakla yetinir, aralarında bir 
tercih yapmaz. Bu yönüyle Maverdi, 
serbest ictihad taraftarı bir Şafii hu
kukçu olarak görünmektedir. Ayrıca 

ayet. hadis ve hukukçuların ictihadları
nın yanı sıra. başta Hulefa-yi Raşidin 

olmak üzere önceki devir uygulamaları
na da yer verir. Zaman zaman Arap şii
rinden faydalandığı da olur. 

el-A}zkdmü's-sultdniyye'de ele alı

nan konular fıkıh kitaplarının değişik 

bölümlerinde ineelenmekle birlikte. 
eser bunları toplu ve müstakil olarak 
ele alan ilk kaynaklardan birisi olması 
açısından önemlidir. Eserin oldukça er
ken dönemlerden beri pek çok Batılı 

araştırmacının dikkatini çekmesi muh
temelen bu sebepledir. Worms, kitabın 
12. 13. ve 18. fasıliarını Journal Asiati
que'de neşretti {October 1842 , s. 377 
vd .i. Eserin tamamı ise ilk defa Maxi
milian Enger tarafından yayımlanmıştır 
(Maverdii Constitutiones Politicae, Bonn 
185 31 Daha sonra Leon Ostrorog eserin 
sadece iki bölümünün (imamet. cihad 
emirliği) Fransızca tercümesini neşret

miştir {Traite de droit public musulman, 
Paris 190 1-1906) el-Ahkdmü's-sultdniy
ye'nin Fransızca tam tercümesini ise E. 
Fagnan yapmıştır (Les Statuts gouverne· 
mentaux, Algiers 1915 ). Eser hakkında 
ilk inceleme S. KeUzer tarafından yapıl 

mıştır (Maverdi 's publiek en adminisrati· 
ef Regt van den Islam met een lnleiding 
over de Toepasselijkheid van dat Regt in 
Nederlandsch Jndie, The Hague 1862). 
Daha sonra Kremer, Gibb, Rosenthal 
başta olmak üzere çok sayıda Batılı mü-
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eli if. el-Ahkdmü 's-sultdniyye 'nin be
lirli bölümlerini inceleme konusu yap
mışlardır. Maverdi'nin eserinde ele aldı
ğı konuları değerlendiren bu yazarlar. 
onun yaşadığı dönemin şartlarından et
kilenip etkilenmediğini tartışmışlardır. 

Bunlardan Kremer ve Sauvaget. Maver
di'nin zamanının şartlarından hiç etki-

. lenmeden tamamen nazari bir görüşle 
eserini kaleme aldığını söylerken. Gibb 
ve Rosenthal gibi pek çok müsteşrik ise 
müellifin içinde bulunduğu dönemin 
şartlarından çok fazla etkilendiği görü
şünü savunmaktadır {bk Gibb, s. 153; 
Henri Laoust, RE/, XXXVI / I, s. 12-13 ; Do
nald P Little, The Muslim World, LXIV/ 1, 
s. 3-4; Maverdi'nin eseri ile E bO Ya'la '
n ı n aynı adı taşıyan eserinin mukayesesi 
için ayrıca aşağıdaki ei-Ahkamü 's-Sul
taniyye maddesine bakınız . ) 

Maverdi ve el-A}zkdmü's-sultdniyye'
si hakkında Harvard Üniversitesi'nde 
John Mikail tarafından 1968'de bir dok
tora tezi hazırlanmıştır {Maverdi: A 
Study in lslamic Political Thought). el
Ahkdmü's-sultdniyye Ali Şafak tara
fından Türkçe'ye tercüme edilmiştir {İs: 
tanbul 1976). 
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el-AHKAMÜ's-SULTANİYYE 
( ~lkLJI t ~S:>-':)1! ) 

Hanbeli fakihi Ebu Ya 'IA ei-FerrA'nın 
(ö. 458 / 1066), 

devletin esas teşkilAt ve 
idaresiyle ilgili fıkhi ahkAmı 

bir a raya toplayan eseri. 
_j 

Ebü Ya'la Mul]tasarü'J-mu 'temed ii 
usı1Ji 'd-din adlı bir başka eserindeki 
imarnet (devlet reisliği) bahsini bu ese
rinde temel olarak kullanmıştır. Nite
kim el-A}zkdmü's-sultdniyye'nin mu
kaddimesinde müellif bu konuya temas 

etmiş ve adı geçen eserının imarnet 
bahsini yeniden ele alarak bazı ekleme 
ve çıkartmalarla bu kitabı telif ettiğini 
belirtmiştir. 

Eser on yedi bölümden meydana gel
mektedir. Plan ve bölüm başlıkları ba
kımından Maverdi'nin eseri ile bu eser 
arasında önemli bir fark göze çarpma
maktadır. Ancak Ebü Ya'la'nın vezirlik, 
valilik, cihad emirliği ve iç meseleler ko
nularını bir tek bölüm başlığı altında 

incelemesi, bu eserin bölüm sayısını on 
yediye düşürmüştür. Konuların ele alı- . 

nışı ve işieniş tarzı bakımından da her 
iki eser arasında büyük ölçüde benzer
likler göze çarpar. Bununla birlikte Ebü 
Ya'Ia. çağdaşı Maverdi'nin eserinde 
görülen mukayeseli metodu uygulama
yarak genellikle Ahmed b. Hanbel'in 
görüşlerine yer verir. Muhtevada görü
len bazı farklılıkların temel sebebi de 
budur. Maverdi ile Ebü Ya'la'nın el
Ahkdmü 's-sultdniyye 'leri arasındaki 

tertip, muhteva ve metin benzerlikleri. 
birbirinin çağdaşı olan bu iki yazardan 
hangisinin diğerinden istifade ettiği so
rusunu zihinlere getirmiştir. Zira böyle 
bir benzerlik, ancak müelliflerden biri
sinin diğerinden veya her ikisinin bir 
üçüncü kaynaktan faydalanması halin
de gerçekleşebilir. Araştırıcılar bu ko
nuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Abdullah Mustafa ei-Meragi, Ebü va·ıa·
nın eserinin orUinal olduğu ve imam Ma
verdf'nin Ebü va:la'dan istifade ettiği 

görüşündedir ibk. Muhammed Abdülka
dir Ebü Faris, s. 5171 Cahen. Kamerüddin 
Han. Mikhail ve Ebü Ya'la'nın el-Ahkd
mü's-sultdniyye 'si üzerinde doktora ça
lışması yapan Muhammed Abdülkadir 
E:bü Faris ise Maverdi'nin eserinin orUi
nal olduğu kanaatindedirler (bk Donald 
P Little , The Muslim World, LXIV / I , s. 
7-8 ; Muhammed Abdülkad ir E bO Faris, s. 
521 vd ı Maverdi'nin Ebü Ya'la 'dan daha 
yaşlı olmasından hareket eden bu araş
tırmacılar. onun bu eseri Ebü Ya'la'dan 
daha önce yazmış olabileceğini düşün
mektedirler. Bu konuda, özellikle Mu
hammed Abdülkadir Ebü Paris'in ileri 
sürdüğü deliller dikkate değer olmakla 
birlikte, üçüncü bir ihtimali. yani bu iki 
yazarın birbirinden bağımsız olarak. bu
gün bilfnemeyen bir başka kaynaktan 
faydalanıp eserlerini telif etmiş olmaları 
ihtimalini de gözden uzak tutmamak 
lazımdır {bk. H. Laoust, "Haniibila", E/ 2 

(İng . ), lll. 159) Aralarında bulunan ben
zeriikiere rağmen, iki eser için birbirinin 
tamamen kopyası hükmünü vermek ko
lay değildir. Her iki eserdeki bölümlerin 



(örnek olarak her iki eserin "imamet" bö
lümleri karşılaştı rılabilir) dikkatli bir mu
kayesesİ . hem usul hem de muhteva ba
kımından bu iki eser arasındaki farkı 

açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

E bO va·ıa·nın el-Ahkamü 's-sultaniy
ye'si Muhammed Hamid ei-Fakki tara
fından 866 ( 1462) tarihli bir yazma nüs
hası esas alınarak yayımlanmıştır ( Kahi
re 13571 1938) Eserin daha sonraki bas
kı ları na da esas teşkil eden bu neşirde. 
metinde geçen hadislerin önemli bir kıs
mının tahric* i. müellifin hal tercümesi 
ve ayrıntılı bir konu fihristi yer almakta
dır. Ayrıca Maverdfnin eseri ile bu eser 
arasındaki bazı farklılıkların dipnotlarda 
gösterilmesi de bu neşrin önemli özel
liklerindendir. 

EbO Ya ' la ' nın bu eseri üzerinde. Ezher 
Üniversitesi'nde Muhammed Abdülka
dir E bO Fa ri s tarafından 197 4 yılında 

hazırlanan doktora çalışması. el-Kadi 
Eb ıl Ya cia el-Ferra' ve kitabühıi el
A hkamü's-sultaniyye adıyla neşredil

miştir IBeyrut 1400/ 1980 ; 1403 / f983). 
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el-AHKAMÜ'ş-ŞER'İYYE 
Fİ1-AHVALİ'ş-ŞAHSİYYE 

( ~ıjı,._')'l_} ~_;.ll~~')'\) 

Muhammed Kadri Paşa'nın 
(ö. 1888 ) 

şahıs, aile ve miras hukukuna dair 
Arapça eseri. 

1869-1876 yılları arasında hazırlanan 
ve uygulamaya konan Mecelle-i Ahkam-ı 
Adliyye. birtakım siyasi sebepler ve 
Fransa ' nın tesiriyle, o zaman Osmanlı 

Devleti'ne bağlı bulunan Mısır'da uygu
lanmamıştır. Bunun yerine devrin Mısır 
Adiiye Nazırı M. Kadri Paşa tarafından 
"medeni kanun" olarak kabul edilmek 
üzere üç kitap kaleme alınmıştır ki bun
lardan biri el-Ahkamü 'ş -şer ciyye 'dir. 
Ancak bu kitap Mısır hidivi tarafından 
tasdik edilmemiş ve kanunlaşmamıştır. 
Bununla birlikte gerek Mısır'da gerekse 
Filistin gibi bazı Arap ülkelerinde uzun 
süre adeta bir kanun gibi mahkemete
rin müracaat ve bilgi kaynağı olmuştur. 
Eser iki bölüm ve beş "kitap" halinde 
647 maddeden ibarettir. Birinci bölüm 
aile ve kısmen şahıs hukukuna. ikinci 
bölüm miras hukukuna dairdir. Eser 
hazırlanırken sadece Hanefi mezhebi
nin görüşlerinden faydalanılmıştı r. 

el-Ahkamü 'ş -şer ciyye sade ve anla
şılır bir dille kaleme alınmıştır. Madde
ler kısadır; ancak hükümlerde tefer
ruata kaçıldığından ve adeta her mese-

ei-AHKAMÜ ' ş-ŞER ' iYYE 

lenin hükmüne kanun metninde yer ve
rilmek istendiğinden . bir aile kanunun
da bulunması gerekenden fazla madde 
ihtiva etmektedir. Eserin yazılışından 

yaklaşık otuz beş yıl sonra kabul edilen 
Hukuk-ı Aile Kararnamesi sadece 157 
maddedir. 

Eser ilk defa 1298 yılında Bulak'ta 
basılmış. daha sonra da çeşitli baskıları 

yapılmıştır . Eserin Fransızca ve italyan
ca resmi tercümeleri olduğu gibi (her 
ikisi de iskenderiye'de 1875'te bas ıl mış
tır ). Eug. Clavel tarafından yapılmış bir 
Fransızca tercümesi de (Droit musul· 
man adlı eserinin ikinci ci ldine ek olarak) 
vardır. Kitabı ayrıca Wasey Sterry ve N. 
Abcarius Code of Muhammadan Per
sonal Law (Londra 1914) ve A. F. M. 
Abdurrahman lnstitutes of Mussalman 
Law (Kalküta ı 907) adlarıyla ingilizce'ye 
de çevirmişlerdir. Öte yandan Muham
med Zeyd el-ibyani esere Şerhu'l-A}ıkô
mi'ş-şer ciyye adıyla ÜÇ ciltlik bir şerh 
hazırlamıştır (Kahi re 1342). 
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