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~ MAHMUT H. ŞAKİROGLU 

ı 
iLAHİCİ 

(bk. ilAHi). 
L 

ı 
İLAHINAME 

( .ı.oü ~ll 
Feridüddin Attar' ın 

(ö . 618/1221) 
tasawufi mesnevisi. 

L _j 

Yirmi bir bölümde (makale) 6500 beyit 
ihtiva eden eser, bir çerçeve hikaye ile bir
çok küçük hikayeden meydana gelir. Çer
çeve hikayenin konusu şöyledir: Bir hü
kümdarın altı oğlu vardır; bunlar döne
min bilgi, h üner ve edebinde eşsizdirler. 
Hükümdar, oğullarına dünyada en çok ar
zu duyup elde etmek istedikleri şeyleri 
sorar. Onlar da sırasıyla peri padişahının 
kızını, büyücülüğü, Cem'in kadehini. ab-ı 
hayatı, Hz. Süleyman'ın yüzüğünü ve kim
ya bilgisini elde etmek istediklerini belir
tirler. Hükümdar, oğullarının arzularını 
öğrendikten sonra peri padişahının kızı
nı isteyene şehvetin kötülüğünü, şehve

. te kapılan kimsenin bütün varlığını har-
cadığını; büyücülük ilmini öğrenmek is
teyen oğluna büyücülüğün kötülüğünü 
ve asılsızlığını; Cem'in kadehini arzu edip 
dünyanın sırlarını bilmek isteyene, o ka
dar bilgisine rağmen Cem'in kendisini 
ölüm kuyusuna düşmekten alıkoyamadı

ğını ve gerçek kadehin akıl kadehi oldu
ğunu; ab- ı hayatı arzu edene bilgi ve gör
gü ile canını aydınlatmasını; Hz. Süley
man'ın yüzüğünü isteyen oğluna dünya 
saltanatının geçici olduğunu, ahiret mut-
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luluğunu kazanmaya çalışmasını; kimya 
bilgisini isteyene de hırsından dolayı bunu 
istediğini. gözünü bir avuç toprağın dayu
racağını anlatır. 

Çerçeve hikayede söz konusu edilen her 
istek insanın kapıldığı ihtiraslardan birini 
temsil eder. Bu şekilde hükümdar. oğul
larına isteklerinin anlamsızlığını belirtip 
boş ve asılsız arzulardan vazgeçmelerini 
söyler. Attar, eserde çerçeve hikayenin 
arasına serpiştirdiği küçük hikayelerden 
ahlaki. tasawufi sonuçlar çıkarır ve ki
tabın son kısmında, "Şiirim, baştan başa 
noksan sıfatiardan münezzeh Tanrı tev
hididir; cennette okunursa buna şaşılır 
mı? İlahi hazinenin kapısını açtım; bu ki
taba İlfıhiname adını verdim" der. Hika
yelerin hemen hepsi hikaye tekniği bakı

mından kusursuzdur. 

İlahiname'de enbiya ve evliya hakkın
da 1 000 kitap okuduğunu ve otuz dokuz 
yıl kadar tasawufi şiir ve hikayeleri top
lamakla meşgul olduğunu söyleyen Attar 
hikayelerini halk Farsçası ile kaleme al
mıştır. Mantılfu't-tayr gibi İlahiname 
de Mevlana'nın Me§nevi'sini besleyen 
önemli kaynaklardan biridir. Nitekim 
Mevlana. Hüsameddin Çelebi'nin kendi
sinden Attar ve Senal'nin eserlerine ben-

Me§nevi'yi ona yazdırmaya başlamış
tır. 

İlfıhiname, Şemseddin Sivas! ( ö. ı 006/ 
1597) tarafından İbretnüma adıyla man
zum olarak Türkçe'ye çevrilmiş (Beyazıt 
Devlet Ktp., Bayezid, nr. 3315) ve Sultan 
lll. Murad'a takdim edilmiştir. Seyyid Mlr 
Kemall-yi Hansari (Tahran 1316 h ş./ 193 7), 
Hellmut Ritter (istanbul- Leipzig 1940) ve 
Fuad Ruhani (Tahran 1339 hş./1960) tara
fından neşredilen eseri Fuad Ruhani Fran
sızca'ya (Le liure diuin, Paris 1960), John 
A. Boyle İngilizce'ye (The Ilahi-name or 
Book o{God, Manchester 1976) çevirmiş
tir. Eser, ayrıca Abdülbaki Gölpınarlı ta
rafından nesir olarak Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (istanbul 1967). 
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zer bir eser yazmasını istemesi üzerine ı 
iLAHiYAT FAKÜLTESi 

ilahiname'nin ilk sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, 

nr. 234/5) 
L 

Din görevlisi, 
öğretmen ve ilahiyat alanında 

araştırmacı yetiştiren, 

üniversiteye bağlı 
yüksek öğretim kurumu. 

_j 

ilahiyat Fakültesi'nin kuruluşunu. 1 Ey
lül 1900 tarihinde istanbul'da açılan Da
rülfünGn-ı Şahane'deki Ulum-i Aliye-i 01-
niyye Şubesi ile başlatmak mümkündür. 
Dört yıl süreli bu şubede tefsir, hadis ve 
usulü. fıkıh ve usulü, kelam ve tarih-i din-i 
İslamdersleri okutulmuştur. 1908 Meş
rutiyeti'nden sonra büyük ölçüde değişik
liğe uğrayan DarülfünOn-ı Şahane'nin adı 

önce DarülfünOn-ı Osmanl'ye, 1913 yılın
dan itibaren istanbul Darülfünunu'na dö
nüştürülmüş. UIGm-i Aliye-i Dlniyye Şu
besi'nin adı da Ulum-i Şer'iyye olarak de
ğiştirilmiştir. Programına ahlak ve tasav
vuf. siyer. dinler tarihi, Arap edebiyatı ve 
felsefe gibi bazı dersler de ilave edilmiştir 
(Ayni, s. 36-37; Türkiye Maarif Tarihi, lll, 
1225). 18 Eylül1914'te medreselerin ısla
h ı sırasında Selimiye Camii avlusundaki I. 
Abdülhamid Medresesi'nde Medresetü'l
mütehassısln açılmış ve Darülfünun bün
yesindeki Ulum-i Şer'iyye Şubesi kapatıl
mıştır. Şeyhülislamlığa bağlanan Medre-



setü'l-mütehassısln 1918'den itibaren 
Süleymaniye Medresesi adıyla devam et
miş: Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Hikmet 
(tasavvuf. ilm-i nefs, ah lakda dahil) ve 
Edebiyat (Arap, Türk, Fars, Garp edebiya
tı) şubelerinden oluşmuştur. Süleymani
ye Medresesi. 3 Mart 1924 tarihinde çıka
rılan 430 sayılı Tevhld-i Tedrlsat Kanunu 
ile kapatılmıştır. 

istanbul Darülfünunu hükml şahsiyeti 
hakkında çıkarılan 21 Nisan 1924 tarih ve 
493 sayılı kanun ilahiyat Medresesi'ne de 
yer veriyordu. 7 Ekim 1925 tarihli Darül
fünun Talimatnamesi'nde ise ilahiyat Fa
kültesi adı yer almış ve okutulacakders
ler tefsir, hadis, fıkıh tarihi , içtimaiyat, 
ahlak, islam dini tarihi. Arap edebiyatı. 
din felsefesi. kelam tarihi, tasawuftarihi, 
felsefe tarihi, islam bedliyyatı. halihazır
da islam mezhepleri. akvam-ı İslamiyye 
etnografyası. Türk tarih-i dlnlsi, tarih-i 
edyan olarak tesbit edilmiştir. istanbul 
Darülfünunu 31 Mayıs 1933'te çıkarılan 
bir kanunla kapatılarak yerine istanbul 
Üniversitesi kurulmuş. ilahiyat Fakültesi 
de ortaöğretim kurumlarından din ders
lerinin kaı'dırılması, Diyanet İşleri teşkila
tında kadro bulunamaması ve sonuç ola
rak mezunlarının istihdam edilernemesi 
gibi sebeplerle kapatılmış. yerine öğren
cisi olmayan islam Tetkikleri Enstitüsü 
açılmıştır. 

Türkiye'de çok partili siyasi hayatın 
başlamasının ardından din öğretimi ko
nusu gündeme gelmiş, 14 Ocak 1948'de 
bazı milletvekilleri bir ilahiyat fakültesinin 
açılması yönünde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne kanun teklifi sunmuş , nihayet 
4 Haziran 1949 tarih ve 5424 sayılı ka
nunla Ankara Üniversitesi'ne bağlı ilahi
yat Fakültesi kurulmuş, fakülte 21 Kasım 
1949'da öğretime başlamıştır. Ortaöğre
tim üzerine dört yıl süreli (ı 972' den ı 982' 

ye kadar beş y ıl) olarak kurulan fakültenin 
ilk yıllarındaki ders programı şöyledir: 
Kur'an ve İslam dini esasları, tefsir, ha
dis, islam hukuku, kelam ve mezhepler 
tarihi, tasawuf tarihi, felsefe-mantık. 
islam felsefesi, dinler tarihi, İslam tarihi, 
din psikolojisi, din sosyolojisi, İslam sa
natları tarihi, Arapça. Farsça. klasik dini 
Türkçe metinler. paleografi, pedagoji. Za
man zaman yeni program denemeleriyle 
gelişmeler kaydeden fakülte giderek ken
di öğretim elemanlarını yetiştirmiş . daha 
sonraki yıllarda diğer fakültelere de aka
demik personel vermiştir. 1971 yılında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı 
beş yıl süreli islami İlimler Fakültesi ku
rulmuştur. 

1959'da Milli Eğitim Bakanlığı Müdür
ler Komisyonu'nun, Talim ve Terbiye Ku
rulu 'nun kararına dayanan 17 Kasım 1959 
gün ve 575 sayılı kararı ile istanbul Yük
sek İslam Enstitüsü açılmıştır. imam- Ha
tip okulları mezunlarını kabul eden dört 
yıl süreli enstitüyü Konya ( 1962) , Kayseri 
( 1965), İzmir (ı 966), Erzurum (ı 969), 

Bursa (ı 975). Samsun (ı 976) ve Yozgat 
(ı 980) Yüksek İslam enstitüleri takip 
etmiş, Yozgat Yüksek islam Enstitüsü 
1981 'de bakaniıkça kapatıl mıştır. 20 
Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Erzurum Yük
sek islam Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi 
islami İlimler Fakültesi ile birleştirilmiş ve 
bu fakülte ile diğer Yüksek İslam enstitü
leri ilahiyat fakültelerine dönüştürülerek 
bulundukları illerin üniversitelerine bağ
lanmıştır. Böylece yüksek din öğretimi 
kurumlarında birlik sağlanarak bu ku
rumlar aynı idari ve ilmi esaslara kavuş
turulmuştur (bk. YÜKSEK İSLAM ENSTi
TÜSÜ). 27 Haziran 1987 tarihinde Şanlı
urfa'da Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 
ilahiyat Fakültesi açılmış. daha sonra bu 
fakülte yeni kurulan Harran Üniversite
si'ne bağlanmıştır. 1992 yılında istanbul 
Üniversitesi'ne bağlı ilahiyat Fakültesi 
yanında Sivas (Cumhuriyet Üniversitesi, 
I 992), Darende (İnönü Üniversitesi, I 992). 

Van (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, I 993). Rize 
(Karadeniz Teknik Üniversites i, I 993), Ço
rum (Gazi Üniversitesi, I 993). Diyarbakır 

(Dicle Üniversitesi, I 993), Adana (Çukuro
va Üniversitesi. I 993). Isparta (Süleyman 
Demirel Üniversitesi, 1993), Adapazarı 

(Sakarya Üniversitesi, I 993), Elazığ (Fırat 

Üniversitesi, I 994). Çanakkale (Onsekiz 
Mart Üniversitesi, I 995) ve Kahramanma
raş'ta da (Sütçü imam Üniversitesi, I 996) 

ilahiyat fakülteleri kurulmuş olup toplam 
yirmi iki fakültede eğitim öğretim devam 
etmektedir. 199S'te Bakanlar Kurulu ka
rarıyla Eskişehir'de (Osman Gazi Üniversi
tesi) açılan ilahiyat Fakültesi henüz öğre
time başlamamıştır. 

ilahiyat fakültelerindeki akademik teş
kilatianma 1982-1983 öğretim yılından 
itibaren gelişme göstererek 1991-1992 
öğretim yılında şu şekli almıştır: Temel 
islam Bilimleri Bölümü tefsir, hadis. islam 
hukuku, kelam. İslam mezhepleri tarihi, 
tasawuf. Arap dili ve belagatı: Felsefe ve 
Din Bilimleri Bölümü felsefe tarihi, İslam 
felsefesi, din felsefesi, mantık, dinler ta
rihi. din sosyolojisi. din psikolojisi ve din 
eğitimi: islam Tarihi ve Sanatları Bölümü 
islam tarihi , Türk İslam sanatları tarihi, 
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Türk İslam edebiyatı ve Türk din müsiki
si. Bu ana bilim daliarına bağlı olarakyak
laşık kırk bilim dalında ders okutulmak
ta ayrıca yüksek lisans ve doktora prog
ramlarında da öğretim yapılmaktadır. 1 S 
Haziran 1989 tarih ve 358 sayılı kanunla 
ilahiyat fakülteleri öğretmen ve eğitim 
uzmanı yetiştiren yüksek öğretim ku
rumlarından kabul edilmiştir. 

1998-1999 öğretim yılından itibaren. 
üniversitelerinde eğitim fakülteleri bulu
nan ilahiyat fakültelerinde İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
Programı ile ilahiyat Lisans Programı ol
mak üzere iki ayrı program uygulanmaya 
başlanmıştır. İlk programı takip eden öğ
renciler, ilköğretim okullarında diri kültü
rü ve ahlak bilgisi öğretmeni olacak şe
kilde yetiştirilecektiL İkinci programdan 
mezun olanlar ise Diyanet işleri Başkan
lığı teşkilatındaki çeşitli görevlerden baş
ka ortaöğretimde ve imam -Hatip lisele
rinde öğretmenlik görevi alabileceklerdir. 
Ancak imam- Hatip liselerinde öğretmen
lik yapacak olanlar. ilahiyat lisans prog
ramını tamamladıktan sonra pedagojik 
formasyonun yanında mesleki bir ek eği
timin de verileceği üç yarı yıllık bir tezsiz 
yüksek lisans programına tabi tutulacak
tır. Diğer lise ve dengi okullara öğretmen 
olmak isteyenler ise sadece pedagojik for
masyon derslerinin alınacağı tezsiz yük
sek lisans programından geçirilecektir. 

Yüksek Öğretim Kurulu'nun 29 Aralık 
1988'de aldığı bir kararla ilahiyat fakül
telerine bağlı olarak iki yıllık ilahiyat Mes
lek Yüksek okulları kurulmuş olup bu okul
larda din hizmetleri mesleğine yönelik ön 
lisans seviyesinde program uygulanmak
tadır. Ancak beş ilahiyat Fakültesi bün
yesinde yer alan ilahiyat Meslek Yüksek 
okullarına 1998-1999 öğretim yılından 
itibaren öğrenci alınmamış, bunun yanın
da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fa
kültesi 'ne bağlı aynı nitelikte bir yüksek 
okul açılmıştır. Ayrıca 1998-1999 öğretim 
yılında ilahiyat fakülteleri ikinci öğretimi
ne öğrenci alınmasına son verilmiştir. 

Türk eğitim ve öğretim tarihinde ilahi
yat fakültelerinin önemli bir yer işgal et
tiği şüphesizdir. Yüksek seviyede din eği
timi ve öğretimi görevini yürütme, araş
tırma ve doktora çalışmalarını gerçekleş
tirme, eser telif edip yayın dünyasına sun
ma. öğretim elemanları ve mezunları va
sıtasıyla halkın dini ihtiyaçlarına cevap 
verme, yurt içinde ve yurt dışında dini 
görevleri yerine getirme. din bilgisi ve 
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ahlak öğretmenliğiyle İmam-Hatip lise
lerinde meslek dersleri öğretmenliğ i yap
ma. kamuya ait ve sivil kuruluşlarda çe
şitli memuriyet ve tıizmetleri ifa etme vb. 
f onksiyonlar ilahiyat fakültelerinin öne
mini kanıtlayan hususlardır. 
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Iii HALiS AYHAN 

ı 
iı.AHiYYAT 

ı 

( -:ı~yı ) 

Üç ana grupta toplanan 
İslam inanç esaslannın 

ilkini oluşturan, 
Allah'ın zatı ve sıfatlanyla ilgili 

konuların genel adı 
(bk. USÜL-i SEIASE). 

L _j 

ı i'LAM 
ı 

(r>~YI) 

L 
Hadis rivayet usullerinden biri. 

_j 

Sözlükte "öğretmek, bildirmek" anla
mına gelen i'lam, hadis terimi olarak ho
canın sema ve kıraat metotları ile aldığı 
hadisi veya hadis kitabını rivayeti için her
hangi bir açıklamada bulunmadan öğren
ciye göstererek bunların kendisine ait ol
duğunu bildirmesi veya öğrencinin hoca
ya rivayetlerini hatırlatması karşısında 
hocanın buna itiraz etmemesidir. Kay
naklarda. i'lam metodunun hadis naklin
de kullanıldığına dair biri İbn Şihab ez-
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Zühri, diğeri Hişam b. Urve ile ilgili olmak 
üzere iki örnek zikredilmiştir. Bunlardan 
ilkine göre Ubeydullah b. Ömer b. Hafs 
( ö. 14 7/764) Zühri'ye hadislerini ihtiva 
eden bir kitabı göstererek, "Bunlar senin 
hadislerin mi?" diye sormuş, o da "Evet 
benim hadislerim" demiştir. Ubeydullah, 
ayrıca Zühri'nin bu hadisleri kendilerine 
okumadığını ve rivayet için icazet verme
diğini belirtmiştir. Zühri'nin i'lam meto
dunu kullandığının delili olarak gösterilen 
bu haberle Ubeydullah b. Ömer'in, "Biz 
Zühri'den arzdan başka metotla hadis al
mazdık" dediğini bildiren rivayet çeliş
mektedir. İbn Şihab ez-Zühri gibi bir ha
dis imamının hadis rivayetinde i'lamı gü
venilir bir metot olarak kabul etmeyece
ğini ifade eden Rif'at Fevzi Abdülmutta
lib, Ubeydullah b. Ömer rivayetinin mez
kur şekline bakarak hüküm vermenin 
doğru olmayacağına dikkat çekmiş, Ha
tib el-Bağdadi ve İbn Abdülber en-Neme
ri' nin rivayetleri incelendiğinde söz ko
nusu kitap veya nüshayı Zühri'nin önce
den inceleyip hatasız olduğunu tesbit et
tiğinin ve özellikle Hatib el-Bağdadi'nin 
nakline göre rivayet için talebeye icazet 
verdiğinin açıkça görüldüğünü zikretmiş

tir. İ 'lam metodunun kullanıldığına delil 
olarak gösterilen ve İbn Ebü'z-Zinad (ö. 

174/790) tarafından nakledilen ikinci ör
nek, İbn Cüreyc'in Hişam b. Urve'ye, "Fa
lan kimseye verd iğin sahifedeki hadisler 
senin rivayetlerin rtıi?" diye sordu ğu , onun 
da "evet" dediğine dair rivayettir. Rif' at 
Fevzi Abdülmuttalib bu rivayetin de Ha
tib el-Bağdadi'nin naklinde böyle olma
dığını söylemiş, İbn Cüreyc'in bir kit apla 
Hişam b. Urve'ye gelerek, "Bunlar senin 
hadislerin mi, onları rivayet edebilir mi
yim?" diye sorduğunu , onun da "evet" di
ye cevap verdiğini ve Hatib'in bu rivayeti 
i'lam için değil icazet için kullandığım 
belirtmiştir. 

İ'lam metodunun kullanılabileceğine 
delil olarak zikredilen rivayetlerin bazı 
kaynaklardaki muhtevalarıyla i'lama de
ğil icazete örnek teşkil etmesi. tanınmış 
bazı hadis imamlarının bu metodu güve
nilir bulmaması . ayrıca bu metotla hadis 
nakleden İbn Habib es-Sülemi'nin bu yüz
den kınanması, i'lamın hadis rivayeti için 
sağlıklı ve yaygın olarak kullanılan bir me
tot niteliği taşımadığını göstermektedir. 
Ramhürmüz"i ve Kadi İyaz gibi alimler 
i'lam metoduyla hadis rivayetini caiz gö
rürken İbnü's-Salah eş-Şehrezuri, bazı 
muhaddisler ve diğer bazı alimlerce ter
cih edilen görüşe göre bunun tecviz edil
mediğini belirtmiş, Ebu Hamid et-Tusi'-

nin bu konuda kesin şekilde olumsuz ta
vır ortaya koyduğunu zikretmiştir. 
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!il M üCTEBA UGUR 

i'LAM 
(r>~YI ) 

Mahkemece verilen şer'i · hükmün 
kaydedildiği yazılı belge. 

_j 

Sözlükte "bildirmek, öğretmek, işaret 
koymak" manalarma gelen i'lam (çoğul u 
i'lamat), t erim olarak şer'i bir hükmü ve 
altında kararı veren hakimin imza ve 
mührünü taşıyan yazı lı belge demektir. 
Daha çok i'lamat-ı şer'iyye olarak kulla
nılır. Her i'lam belgesi davacının iddiası
nı. dayandığı delilleri, davalının cevabını, 

varsa def'in sebeplerini, verilen hükmün 
gerekçelerini ve nasıl karar verildiğine 
dair kayıtları ihtiva eder. İ' lam belgeleri
ni diğer şer'iyye sicilieri kayıtlarından ayı
ran en önemli özellik hakimin verdiği ka
rarı ihtiva etmesidir. Bu bakımdan da 
hüccet, maruz vb. belgelerden farklıdır. 
Ancak örfi anlamda ve uygulamada, hü
küm ihtiva et sin etmesin altında kadının 
imza ve mührünü taşıyan her belgeye 
i'lam denildiği ve bu sebeple arşivlerde 
birçok maruzun i'lam diye kaydedildiği 
görülür. Şer'iyye mahkemelerinde kadı 
yargılamayı tamamladıktan sonra verdi
ği kararı önce tarafiara şifahi olarak bil
dirir, daha sonra kararın gerekçelerini de 
ihtiva eden bir i'! am tanzim ederek davacı 
ve davalıya birer suretini verir; bir sure
tini de sicile kaydeder. 

Yapılan araştırmalar, Tanzimat önce
sinde i'lamların her mahkemenin kadısı 
tarafından sak kitaplarındaki i'lam örnek
leri esas alınarak hazırlandığını göster
mektedir. Ancak merkezdeki bazı hususi 
i'lamların hazırlanması için, Divan-ı Hü
mayun kalemlerinden olan beylikçiye 
bağlı i'lamcı diye özel bir kalemin bulun-


