
ilAHiYAT FAKÜLTESi 

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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Üç ana grupta toplanan 
İslam inanç esaslannın 

ilkini oluşturan, 
Allah'ın zatı ve sıfatlanyla ilgili 

konuların genel adı 
(bk. USÜL-i SEIASE). 
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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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Mahkemece verilen şer'i · hükmün 
kaydedildiği yazılı belge. 
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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-


