ilAHiYAT FAKÜLTESi
ahlak öğretmenliğiyle İmam- Hatip liselerinde meslek dersleri öğretmenliğ i yapma. kamuya ait ve sivil kuruluşlarda çeşitli memuriyet ve tıizmetleri ifa etme vb.
f onksiyonlar ilahiyat fakültelerinin önemini kanıtlayan hususlardır.
BİBLİYOGRAFYA :

Said Paşa. Hatırat, İstanbul 1328, !, 204, 572;
Mehmet Ali Ayni. Darill{ünCın Tarihi, İstanbul
1927, s . 18, 19, 32, 36, 37, 48, 80; Düstw; Birinci tertip, Ankara 1941, VII, 689; İkinci tertip,
IX ( 1928). s. 748; Üçüncü tertip, V (ı 931). s. 596;
VI (ı 934). s. 640; İstanbul Darül{ünCınu 'nun
Şahsiyeti Hükmiyesi Hakkında Kanun, DarülfünCın Talimatnamesi, İstanbul 1932, s. 6;
Türkiye MaarifTarih i, lll, 1220, 1225, 1233,
1235; Cemi! Bilse!, istanbul Üniversitesi Tarihi,
İstanbul 1943, s. 25, 26; C.H.P. Yedinci Kurultay Tutanağı, Ankara 1948, s. 456, 457; Faik
Reşit Unat. Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişme
sine Tarihi Bir Bakış, Ankara 1964, s. 5, 8, 33,
35; Osman 1\ıran, Türkiye 'de Manevf Buhran,
Din ve Laiklik, Ankara 1964, s. 74, 75; İbra
him Arvas. Tarihf .Hakikatler, Ankara 1964, s.
62; Hüseyin Atay. Osmanlılarda Yüksek Din
Eğitimi, İstanbul 1983, s. 293; Ömer Okutan.
Din Eğitimi, Cumhuriyet Döneminde Eğitim,
İstanbul 1983, s. 415, 420; T.C. Resmf Gazete, sy. 20215, 4.VII.1989; Ali Arslan, Darül{ünun 'dan Üniversite'ye, İstanbul 1995 , s. 55;
Türk Eğitim Sistemi, Alternatif Perspektif, Ankara 1996, s. 166; Halis Ayhan. Türkiye'de Din
Eğitimi, İstanbul 1999, s. 467 ; TBMM Tutanak
Dergisi, IX, Ankara 1948, s. 22, 23; X ( 1948). s.
3; SR, l/9 (ı 948). s. 133; Devlet Dergisi, sy. 9
(ı 969). s. 12; sy. 14 (ı 969). s. 7.

Iii
ı

HALiS AYHAN

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).
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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 vermediğini belirtmiştir. Zühri'nin i'lam metodunu kullandığının delili olarak gösterilen
bu haberle Ubeydullah b. Ömer'in, "Biz
Zühri'den arzdan başka metotla hadis almazdık" dediğini bildiren rivayet çeliş
mektedir. İbn Şihab ez-Zühri gibi bir hadis imamının hadis rivayetinde i'lamı güvenilir bir metot olarak kabul etmeyeceğini ifade eden Rif'at Fevzi Abdülmuttalib, Ubeydullah b. Ömer rivayetinin mezkur şeklin e baka r ak hüküm vermenin
doğru olmayacağına dikkat çekmiş, Hatib el-Bağdadi ve İbn Abdülber en-Nemeri' nin rivayetleri in celendiğinde söz konusu kitap veya nüshayı Zühri'nin önceden inceleyip hatasız olduğunu tesbit ettiğinin 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 örnek, İbn Cüreyc'in Hişam b. Urve'ye, "Falan kimseye verd i ğin sahifedeki hadisler
senin rivayetlerin rtıi?" diye sordu ğu , onun
da "evet" dediğine dair rivayettir. Rif' at
Fevzi Abdülmuttalib bu rivayetin de Hatib el-Bağdadi'nin naklinde böyle olmadığını söylemiş, İbn Cüreyc'in bir kit apla
Hişam b. Urve'ye gelerek, "Bunlar senin
hadislerin mi, onları rivayet edebilir miyim?" diye sorduğunu , onun da "evet" diye cevap verdiğini ve Hatib'in bu rivayeti
i'lam için değil icazet için kullandığım
belirtmiştir.

i'LAM
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Hadis rivayet usullerinden biri.
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Sözlükte "öğretmek, bildirmek" anlagelen i'lam, hadis terimi olarak hocanın sema ve kıraat metotları ile aldığı
hadisi veya hadis kitabını rivayeti için herhangi bir açıklamada bulunmadan öğren
ciye göstererek bunların kendisine ait olduğunu bildirmesi veya öğrencinin hocaya rivayetlerini hatırlatması karşısında
hocanın buna itiraz etmemesidir. Kaynaklarda. i'lam metodunun hadis naklinde kullanıldığına dair biri İbn Şihab ezmına
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İ'lam metodunun kullanılabileceğine
delil olarak zikredilen rivayetlerin bazı
kaynaklardaki muhtevalarıyla i'lama değil icazete örnek teşkil etmesi. tanınmış
bazı hadis imamların ın bu metodu güvenilir bulmaması . ayrıca bu metotla hadis
nakleden İbn Habib es-Sülemi'nin bu yüzden kınanmas ı, i' la mın hadis rivayeti için
sağlıklı ve yaygın olarak kullanılan bir metot niteliği taşımadığını göstermektedir.
Ramhürmüz"i ve Kadi İyaz gibi alimler
i'lam metoduyla hadis rivayetini caiz görürken İb nü's-Sal ah eş-Şehrezuri, bazı
muhaddisler ve diğer bazı alimlerce tercih edilen görüşe göre bunun tecviz edilmediğini belirtmiş, Ebu Hamid et-Tusi'-

nin bu konuda kesin şekilde olumsuz taortaya koyduğunu zikretmiştir.

vır
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Mahkemece verilen

şer'i · hükmün

kaydedildiği yazılı
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belge.

_j

Sözlükte "bildirmek, öğ retmek, 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 kullanılır. 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 belgelerini diğer şer'iyye sicilieri kayıtlarından ayı
ran en önemli özellik hakimin verd i ği kararı ihtiva etmesidir. Bu bakımdan da
hüccet, maruz vb. belgelerden farklıdır.
Ancak örfi anlamda ve uygulamada, hüküm 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 verdiği kararı önce tarafiara şifahi olarak bildirir, daha sonra kararın gerekçelerini de
ihtiva eden bir i'! am tanzim ederek davacı
ve davalıya birer suretini verir; bir suretini de sicile kaydeder.
Tanzimat önceher mahkemenin kadısı
tarafından sak kitaplarındaki i'lam örnekleri esas alınarak hazırlandığını göstermektedir. Ancak merkezdeki bazı hususi
i'lamların hazırlanması için, Divan- ı Hümayun kalemlerinden olan beylikçiye
bağlı i'lamcı diye özel bir kalemin bulunYapılan araştırmalar,

sinde

i'lamların

i'lAM Ü'I-M UVAKK!TN
duğu da hatıriatılmalıdı r ( Sertoğ lu , s. 43) .
Tanzimat sonrasında ise hem hukuki muamelelerin istikrar içinde yürümesi hem
de kadıların ehliyet açısından gittikçe zayıfta maları sebebiyle i'l amları n hazı rl an 
masıyla ilgili özel kalemler teşki l edilmiş
tir. Meşlhat-ı İslamiyye Dairesi'ndeki Fetvahane'nin üç kaleminden biri olan ve başında i ' lamat- ı şer 'iyye mümeyyizi denilen bir am irin bulunduğu i' lamat odası
kad ı ların verdikleri i'lamları ince leyip
kontrol etmekle görevlendirilmiştir. 1296
( 1879) tarihli Senedat - ı Şer' iyye Ta'limat - ı
Seniyyesi, mahkemelerin hazırlayacağı
i'lam ve hüccetlerin tanzim esaslarını tedvin etmişti r. Aslında bu talimatla daha
önce mevcut olup da yazılı halde bulunmayan bir kısım kurallar yazılı hale getirild i ğinden talimattan önceki ve sonraki
i'lamlarda ciddi bir farklılık söz kon usu
değildir (Düs tur, Birinci tertip, IV, 83-85).
Bu talimata göre şer'iyye mahkemelerinde bir davanın seyrine ait bütün kayıtlar
zabıt cerldeleri denen dava tutanakları 
na geçirilir. Şe r '! bir i'lamın hazı rlanması
için zabıt cerldesinde bulu nan kayıt l ar
esas a l ına r ak i'lam müsveddesi " sakk- ı
şer'!" kaidelerine göre kaleme alınır. Zabıt
kati bi, i'lam müsveddesini yazdıktan sonra müsvedde, ilgili mer cilerce (sadreyn
kat ibi, mümeyyiz-i evvel ve başkatip gibi)
tashih edildikten sonra kad ıya takdim
edilir. Kadının tetkiki ve "yazı l a" kaydın ı
düşmesinden sonra i'lam kaleme alınır.
Zab ıt katibi ve ilgili diğer memurlar i'lamı inceleyip arkasını parafe eder ve kadının son tetkikinden sonra i'lam sicile
kaydedilir.
Şer'iyye mahkemelerinde tanzim edilen bir i' l amın şu temel özellikleri ihtiva
etmesi gerekir : 1. Hakimin imza ve mührü i'lamlarda alt tarafta yer alır. Araştı r
malar, hem nazari bakımdan hem uygulam a açısından bu kura lı teyit etmektedir.
Aksi iddialar belgelerin birbirine ka rı ştı 

rılmasın d an kay n a kl an m a kta d ı r. Sa kk- ı

iddias ı

yani dava konusu yazı lır. Davacının
ifadeleri telhis edilir. 4.
Davalının cevabı yani karşı davası. def'i
ve itirazları veya iddiayı kabulü belirli ifade kalıplarıyla yazılır. s. İ'lamda kararın
gerekçesi demek olan ispat vasıtaları (esbab - ı sü bOtiyye) 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 olmasına göre "ilzam" veya "tenbih" ifadesi
yahut her ikisinde de "hükmolundu, kaza
olundu" vb. ifadeler kullanılır. Bu tabirlerle i'lamlar diğer şer'iyye sicili kayıt l arın
dan kolaylı kla ayırt edilebilir. 7 . Tarih ya
Arapça olarak yazılır veya bugünkü tarih
atma şekillerine benzer bir tarzda kaydedilir. 8. İ'lamlarda "şühudü'l- hal" başlı
ğ ı altında şah itler listesinin verilmesi şart
değild i r. ispat vasıtası şahitlik ise i'lamın
içinde veya sonunda şahitlerin ismi yazı 
labilir. İ lk dönemlerde hüccetlerde olduğu gibi i'lamlarda da şahitler yazılır ken
son zamanlarda ve özellikle ikrar yahut
yemine dayanan i'lamlarda şahitler zikredilmemektedir. Konusu şikayete bağlı
olan i'lamlarda şikayet edenlerin isimlerinin zikred il diği de vakidir.
zabta

geçi rilmiş

M ahkemenin verd i ğ i kararlara i'lam
denmesinin sebebi muhatabın icra makamları olmasındand ı r. Yarg ı görevini ifa
eden mahkemeler verdikleri kararları icra
makamına bildirmek (i 'lam etmek) zorundadır. Osmanlı şer'iyye mahkemelerinde

ispat vas ıtası şahitli k olan bir alacak i'ı a mı {İstanbul Şer'iyye
Sicilieri Arşivi , Bab Mahkemesi , nr. 2/110, vr. 43 ' )

kadılar

verdikleri kararları, icranın başı
veya onun m utlak vekili sayı l an sadr azama 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'lamların karar kısmında, "H uzur-ı alllerine i'lam
olundu"; "Tembih olunduğ u huzur-ı düsturanelerine i' lam olu n du ... " ifadeleri
kullanı l maya başlanmıştır. İ'la mların başında, "Ma'ruz- ı dal-i devlet-i aliyyeleridir
ki ... " vb. ifadelerle bazan sadece "m a' ruz " ifadelerinin kulla n ılmas ı da bu sebepledir. Bazı araştırma c ılar, bu ifadelerden dolayı i'lamlarla bunlardan tamamen farklı bir belge çeşid i olan "ma'ruz"
veya "m a'ruzat" ı birbirine karıştırmış l ar
dır (Bay ı nd ı r, s. 18 vd.).
olan

pad i şaha

İ 'lam lar, sakk-ı şer'! kitaplarında konularına

göre bazı kısırn l ara ay rılı p tasnif
gibi (Debbağzade N Oma n Efendi,
s. 223- 339) Şe r'iyye mahkemelerinin t ut tuğu şer'iyye sicil defterlerinde de yüz
binlerle ifade edilebilecek i'lam suretleri
mevcuttur. Ancak bunlar, i'lam l arın aslı
değil sur eti o l duğundan bilhassa şe kil
şartları açı sından i'lamlara ait bazı özelliklerden mahrumdur. Bun l arın i'lam olup
olmadıkları muhtevadan anlaşılabilir. Baş
bakan lı k Osman lı Arşivi'nde bulunanlar
ise hem şeki l hem m uhteva ba kı mından
i ' lam l a rı n bütün özelliklerini taşımakta
edildiği

dır.
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şer'! kitaplarında , kullanılacak

imza ve
mühürlerle ilgili klasik ifadeler zikredilmiştir. Şer'iyye sicillerinde i'lamın imza
ve mühür kısmı deftere kaydedilmemekt e, her kadının göreve başladığı gün deftere kaydettiği imza ve mührüyle yetinilmektedir. 2. Taraflar ve davanın görüldüğü yer formüle edilm i ş ifadelerle tanıtı
lır. Önce davacının adresi, adı , babasının
adı ve başka bir memleketten ise memleketi belirtilir; davanın görüldüğü yere
niçin geldiği ve halen nerede oturduğu
kaydedilir. Davalının ise sadece ad ı, unvanı ve babasının adı yazılı r. 3. Davacın ın
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İ ' ıAMiİ' I-MUVAKKIIN
( ~~ ,rı~!)
İbn Kayyim e i-Cevziyye' nin
(ö. 751/1350)
İslam hukuk düşüncesini
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Se lefi bir

yaklaş ımla

ele

aldığı

eseri.
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Müellif, çoğu eserinde olduğu gibi bu
eserinin de önsözünde isminden söz et mez. Çağdaş yaza r ların büyük bir kı sm ı
kitabın adın ı İ'lamü'l-muva~~ı 'in 'an

73

