
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. 

_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-



duğu da hatıriatılmalıdır ( Sertoğlu , s. 43) . 
Tanzimat sonrasında ise hem hukuki mu
amelelerin istikrar içinde yürümesi hem 
de kadıların ehliyet açısından gittikçe za
yıfta maları sebebiyle i'lamların hazırlan

masıyla ilgili özel kalemler teşkil edilmiş

tir. Meşlhat-ı İs lamiyye Dairesi'ndeki Fet
vahane'nin üç kaleminden biri olan ve ba
şında i 'lamat-ı şer'iyye mümeyyizi deni
len bir amirin bulunduğu i' lamat odası 
kad ı ların verdikleri i'lamları inceleyip 
kontrol etmekle görevlendirilmiştir. 1296 
( 1879) tarihli Senedat - ı Şer'iyye Ta'limat - ı 

Seniyyesi, mahkemelerin hazırlayacağı 
i'lam ve hüccetlerin tanzim esaslarını ted
vin etmiştir. Aslında bu talimatla daha 
önce mevcut olup da yazılı halde bulun
mayan bir kısım kurallar yazılı hale geti
rild iğinden talimattan önceki ve sonraki 
i'lamlarda ciddi bir farklılık söz konusu 
değildir (Düs tur, Birinci tert ip, IV, 83-85). 

Bu talimata göre şer'iyye mahkemeler in
de bir davanın seyrine ait bütün kayıtlar 
zabıt cerldeleri denen dava tutanakları 

na geçirilir. Şer'! bir i'lamın hazırlanması 

için zabıt cerldesinde bulunan kayıtl ar 

esas alınarak i'lam müsveddesi "sakk- ı 

şer'!" kaidelerine göre kaleme alınır. Zabıt 
kati bi, i'lam müsveddesini yazdıktan son
ra müsvedde, ilgili mercilerce (sadreyn 
kat ibi, mümeyyiz- i evvel ve başkatip gibi) 
tashih edildikten sonra kad ıya takdim 
edilir. Kadının tetkiki ve "yazı la" kaydını 

düşmesinden sonra i'lam kaleme alınır. 
Zabıt katibi ve ilgili diğer memurlar i'la
mı inceleyip arkasını parafe eder ve ka
dının son tetkikinden sonra i'lam sicile 
kaydedilir. 

Şer'iyye mahkemelerinde tanzim edi
len bir i' lamın şu temel özellikleri ihtiva 
etmesi gerekir : 1. Hakimin imza ve müh
rü i'lamlarda alt tarafta yer alır. Araştır

malar, hem nazari bakımdan hem uygula
ma açısından bu kuralı teyit etmektedir. 
Aksi iddialar belgelerin birbirine karıştı 

rılmasından kaynaklanmaktad ı r. Sakk- ı 

şer'! kitaplarında , kullanılacak imza ve 
mühürlerle ilgili klasik ifadeler zikredil 
miştir. Şer'iyye sicillerinde i'lamın imza 
ve mühür kısmı deftere kaydedilmemek
t e, her kadının göreve başladığı gün def
tere kaydettiği imza ve mührüyle yetinil
mektedir. 2. Taraflar ve davanın görüldü
ğü yer formüle edilmiş ifadelerle tanıtı
lır. Önce davacının adresi, adı , babasının 
adı ve başka bir memleketten ise mem
leketi belirtilir; davanın görüldüğü yere 
niçin geldiği ve halen nerede oturduğu 
kaydedilir. Davalının ise sadece adı, un
vanı ve babasının adı yazılır. 3. Davacının 

iddias ı yani dava konusu yazılır. Davacının 

zabta geçirilmiş ifadeleri telhis edilir. 4. 

Davalının cevabı yani karşı davası. def'i 
ve itirazları veya iddiayı kabulü belirli ifa
de kalıplarıyla yazılır. s. İ'lamda kararın 
gerekçesi demek olan ispat vasıtaları (es
bab - ı sübOtiyye) mutlaka yer alır ve ispat 
vasıtalarına göre ku ll anılan kalıplar da 
farkl ı olur. 6 . İ'lamın son kısmın ı verilecek 
hükmün kalıp ifadeleri teşki l eder. İ'lam
daki ispat vasıtasının ikrar ve şahitlik ol
masına göre "ilzam" veya "tenbih" ifadesi 
yahut her ikisinde de "hükmolundu, kaza 
olundu" vb. ifadeler kullanılır. Bu tabirler
le i'lamlar diğer şer'iyye sicili kayıtl arın

dan kolaylı kla ayırt edilebilir. 7 . Tarih ya 
Arapça olarak yazılır veya bugünkü tarih 
atma şekillerine benzer bir tarzda kay
dedilir. 8. İ'lamlarda "şühudü'l-hal" başlı
ğ ı altında şahitler listesinin verilmesi şart 
değild i r. ispat vasıtası şahitlik ise i'lamın 
içinde veya sonunda şahitlerin ismi yazı

labilir. İ lk dönemlerde hüccetlerde oldu
ğu gibi i'lamlarda da şahitler yazılırken 
son zamanlarda ve özellikle ikrar yahut 
yemine dayanan i'lamlarda şahitler zik
redilmemektedir. Konusu şikayete bağlı 
olan i'lamlarda şikayet edenlerin isimle
rinin zikred ildiği de vakidir. 

Mahkemenin verd iğ i kararlara i'lam 
denmesinin sebebi muhatabın icra ma
kamları olmasındand ır. Yarg ı görevini ifa 
eden mahkemeler verdikleri kararları icra 
makamına bildirmek (i 'lam etmek) zorun
dadır. Osmanlı şer'iyye mahkemelerinde 

ispat vas ıtas ı şahitli k olan bir alacak i'ı amı {İstanbul Şer'iyye 

Sicilieri Arşivi , Bab Mahkemesi , nr. 2/110, vr. 43 ' ) 
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kadılar verdikleri kararları, icranın başı 
olan pad işaha veya onun mutlak veki li sa
yı lan sadrazama yahut da onun yetkili 
kıldığı ehl-i örf denilen mülki amire i'lam 
etmek zorundadır. Bundan do l ayı ve 
özellikle XVII. yüzyıldan itibaren i'lamla
rın karar kısmında, "Huzur-ı alllerine i'lam 
olundu"; "Tembih olunduğ u huzur-ı düs
turanelerine i' lam olu ndu ... " ifadeleri 
kullanı lmaya başlanmıştır. İ'lamların ba
şında, "Ma'ruz- ı dal-i devlet-i aliyyeleridir 
ki ... " vb. ifadelerle bazan sadece "m a' 
ruz" ifadelerinin kullan ılması da bu se
bepledir. Bazı araştırmacılar, bu ifade
lerden dolayı i'lamlarla bunlardan tama
men farklı bir belge çeşidi olan "ma'ruz" 
veya "ma'ruzat" ı birbirine karıştırmışlar

dır (Bay ı nd ı r, s. 18 vd.). 

İ ' lamlar, sakk-ı şer'! kitaplarında konu
larına göre bazı kısırn l ara ayrılıp tasnif 
edildiği gibi (Debbağzade N Oma n Efendi, 
s. 223- 339) Şer'iyye mahkemelerinin t ut 
tuğu şer'iyye sicil defterlerinde de yüz 
binlerle ifade edilebilecek i'lam suretler i 
mevcuttur. Ancak bunlar, i'lam l arın aslı 

değil sureti o lduğundan bilhassa şekil 

şartları açısından i'lamlara ait bazı özel
liklerden mahrumdur. Bunların i'lam olup 
olmadıkları muhtevadan anlaşılabilir. Baş

bakan lık Osmanlı Arşivi'nde bulunanlar 
ise hem şeki l hem muhteva bakımından 

i 'lamların bütün özelliklerini taşımakta
dır. 
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İ 'ıAMiİ'I-MUVAKKIIN 
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İbn Kayyim e i-Cevziyye'nin 
(ö. 751/1350) 

İslam hukuk düşüncesini 
Selefi bir yaklaşımla ele aldığı eseri. 

L ~ 

Müellif, çoğu eserinde olduğu gibi bu 
eserinin de önsözünde isminden söz et 
mez. Çağdaş yazarların büyük bir kısmı 

kitabın adın ı İ'lamü'l-muva~~ı 'in 'an 
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