ei-AHKAMÜ ' ş-ŞER ' iYY E

(örnek olara k her iki eserin "imamet" bölümleri karşılaştı rılabilir) dikkatli bir mukayesesİ . hem usul hem de muhteva bakımından bu iki eser arasındaki farkı
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
EbO va·ıa·nın el-Ahkamü 's-sultaniyye'si Muhammed Hamid ei-Fakki tarafından 866 ( 1462) tarihli bir yazma nüshası esas alınarak yayımlanmıştır (Kahi re 13571 1938) Eserin daha sonraki baskı 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 almaktadır. Ayrıca Maverdfnin eseri ile bu eser
arasındaki bazı farklılıkların dipnotlarda
gösterilmesi de bu neşrin önemli özelliklerindendir.
EbO Ya ' la ' nın bu eseri üzerinde. Ezher
Üniversitesi'nde Muhammed Abdülkadir EbO Fa ri s tarafından 1974 yılında
hazırlanan doktora çalışması. el-Kadi
Eb ıl Ya cia el-Ferra' ve kitabühıi elA hkamü's-sultani yye adıyla neşredil
miştir IBeyrut 1400 / 1980 ; 1403 / f98 3).
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Muhammed Kadri Paşa'nın
(ö. 1888 )
şahıs, aile ve miras hukukuna dair
Arapça eseri.
L

lenin hükmüne kanun metninde yer verilmek istendiğinden . bir aile kanununda 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
daha sonra da çeşitli baskıları
yapılmıştır. Eserin Fransızca ve italyanca resmi tercümeleri olduğu gibi (her
ikisi de iske nderiye'de 1875'te ba s 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 Personal Law (Londra 1914) ve A. F. M.
Abdurrahman lnstitutes of Mussalman
Law (Kalküta ı 907) adlarıyla ingilizce'ye
de çevirmişlerdir. Öte yandan Muhammed Zeyd el-ibyani esere Şerhu'l-A}ıkô
mi'ş-şer ciyye adıyla ÜÇ ciltlik bir şerh
hazırlamıştır (Kahi re 1342).
basılmış.

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 uygulanmamıştır. Bunun yerine devrin Mısır
Adiiye Nazırı M. Kadri Paşa tarafından
"medeni kanun" olarak kabul edilmek
üzere üç kitap kaleme alınmıştır ki bunlardan biri el-Ahkamü 'ş-şer ciyye 'dir.
Ancak bu kitap Mısır hidivi tarafından
tasdik edilmem iş ve kanunlaşmamıştır.
Bununla birlikte gerek Mısır' da gerekse
Filistin gibi bazı Arap ülkelerinde uzun
süre adeta bir kanun gibi mahkemeterin müracaat ve bilgi kaynağı olmuştur.
Eser iki bölüm ve beş "kitap" halinde
647 maddeden ibarettir. Birinci bölüm
aile ve kısmen şah ıs hukukuna. ikinci
bölüm miras hukukuna dairdir. Eser
hazırlanırken sadece Hanefi mezhebinin görüşlerinden faydalanılm ıştı r.
el-Ahkamü 'ş -şer ciyye sade ve anlaşılır

bir dille kaleme alınmıştır. Maddeler kısadır; ancak hükümlerde teferruata kaç ıldı ğından ve adeta her mese-
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