
Bey en ünlüleri Nebô.tô.t-ı Saydalaniye 
( ı 912 ı olan birçok botan ik kitabının sahi
bidir. Türkiye'de ilk defa tıbbi bitkiler bah
çesi. tropikal bitkiler serası ve botanik öğ
retimi uygulama çalışmaları için labora
tuvar kuran kişi ise muallim Şerafeddin 
Tevfik Bey'dir (Tertemiz) . 
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Miikl İLHAN KUTLUER 

İLM-i NÜCÜM 

(bk. İLM-i FELEK). 

İLMAM 
( l"lo.lf'l) 

Şiirde başka şairlerden yapılan 

mana intihali 
(bk. İNTİHAL). 

_j 

_j 

ı ei-İLMAM 
( l"lo.lf'l ) 

İbn Dakikul'ld'in 
(ö. 702/1302) 

L ahkam hadislerini ihtiva eden eseri. _j 

Tam adı el-İlmô.m bi-ef:ıô.dişi'l-aJ:ıkô.m 
olan eserde hadis imamlarından en az bi
risi tarafından güvenilir kabul edilen ra
vilerin rivayet ettiği ve hadis hatızlarının 
ya da müctehid fakihlerin sahih saydığı 
1632 (baz ı neşirlerde 1474) hadis bir ara
ya getirilmiştir. Hadislerin senedinde sa
dece sahabi raviler zikredilmiş. "Kitabü't
Tahare"den başlamak üzere hemen bü
tün fıkıh bablarına yer verilmiştir. İbn Da
kikul'id, titiz bir çalışma ile kaleme aldı
ğını belirtiyorsa da müstensihlerden. ay
rıca eserini temize çekmeden vefat eden 
müellifin pek düzgün olmayan yazısından 
kaynaklanan bazı hatalara dikkat çekil
miştir(Sübkl. IX. 2 12, 246) 

Eser, el-İlmô.m bi-eJ:ıô.dişi'l-aJ:ıkô.m 
adıyla önce Muhammed Said el-Mevlevi 
tarafından notlar eklenerek(Dımaşk 1383/ 

1963; Riyad 1383/1963; Beyrut 1406/1986), 

daha sonra çeşitli nüshaları ve bu neşir 
dikkate alınmak suretiyle Hüseyin İsma-

. il el-Cemel tarafından (1-11, Riyad 1414/ 

ı 994) yayımlan m ış. bu neşirde hadislerin 
kaynakları gösterilmiş ve muhtelif nüs
halarda yer alan farklı rivayetler esere ila
ve edilmiştir. 

Ahkam hadisleri konusunda daha önce 
yazılanların en genişi olan ve zaman za
man hadislerin sıhhatini tesbit hususun
da kaynak olarak gösterilen el-İlmô.m 
üzerine muhtelif şerh ve ihtisar çalış
maları yapılmış olup bunlardan müellifin 
Şeri:ıu '1-İlmô.m bi-ef:ıô.dişi'I-aJ:ıkô.m'ı sa
dece ilk altı hadisin geniş bir şerhinden 
ibarettir (l-ll, nşr. Abdü lazlz b. Muhammed 
es-Said, Riyad 1418/ 1997). Geri kalan kıs
mının mevcut olup olmadığı tesbit edile
meyen bu şerhte ravilerin biyografileri , 
hadislerin hangi kaynaklarda geçtiği, ke
limelerinin dil yönünden açıklaması ve fık
hl meseleler üzerinde durulmuştur. Yine 
müellifin henüz müsvedde halinde iken 
kaybolduğu söylenen yirmi veya yirmi beş 
cilt hacmindeki el-İmam adlı kitabının 
el-İlmô.m'ın şerhi olduğu ileri sürülmüş
se de eserin ilk cildini ihtiva eden bazı 
yazmaların incelenmesi sonunda bunun 
müstakil bir çalışma olduğu anlaşılmış
tır (ibn Dakikul'ld, Şerf:ıu'l-İlmam bi-ef:ıa
dfşi'l-af:ıkam, neşredenin gi ri şi. ı. 3-14; 

Muhammed Ram iz ei-Uzeyzl, s. 144- I 46). 

Kaynaklarda el-İlmô.m'ı İbn Nasırüddin'in 
de şerhettiği kaydedilmektedir. 

iLME'I-YAKiN 

İbn Dakikül'id'in talebesi Kutbüddin el
Halebl eseri el-İhtimô.m bi-teLtJ.işi Kitô.
bi'l-İlmô.m adıyla ihtisar etmiş (nşr. Hü
sam Riyaz, Beyrut 141 0/ 1990). çalışmasın

da müellifin bazı hatalarını düzeltmiş, ha
dislerin kaynaklarını tesbit etmiş ve eser
de bulunmayan bir kısım rivayetleri ek
lemiştir. İbn Balaban'ın Tel{ıişü'I-İlmô.m 
ii eJ:ıô.dişi'l-aJ:ıkô.m (el-İf:ıkam li-ef:ı[ıdf
şi 'l-İlmam) adlı muhtasarının bir nüshası 
Halep'te bulunmaktadır (Kettanl, s. 383; 

Brockelmann, GALSupp/., ll. 66) Şemsed
din İbn Abdülhadl'nin el-MuJ:ıarrer adıy
la kaleme aldığı muhtasar ise önce Mu
hammed b. Ahmed b. Ali el-Müzeyni'nin 
tashihleriyle el-MuJ:ıarrer fi'l-J:ıadiş ii 
beyô.ni'l-aJ:ıkô.mi'ş-şer'iyye (Kah i re, ts . 
[e 1-M e ktebetü 't-ti ca riyyetü ' 1-kü b ra 1) , 
daha sonra Yusuf Abdurrahman el-Mar
'aşli ve diğerleri tarafından el-MuJ:ıarrer 
fi'l-J:ıadiş ( l-ll , Beyrut 1405/ 1985) adıyla 

yayımlanmıştır. Cemaleddin Yusuf b. Ha
san el-Hamevi bu ihtisarı esas alarak ese
ri şerhetmiştir. 
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!il ABDULLAH AYDINLI 

İLME'I-YAKİN 
(~1~) 

Kesinlik açısından 
ilk basamakta bulunan 

doğru bilgiyi ifade eden bir tabir. 
L _j 

Sözlükte "bir şeyi gerçek haliyle id rak 
etmek" anlamına gelen ilim ile "gerçeğe 
uygun kesin hüküm. inanç veya bilgi" ma
nasın daki yakin kelimelerinden meydana 
gelen ter kip, "kesin olan akli ve nakli de
lillerin ifade ettiği bilgi" diye tanımlana
bilir. İlme'I-yakin tabiri Kur'an'da sadece 
bir yerde geçmekte (et-Tekasür ı 02/5) ve 
insanların ölümle ilgili bilgilerini şuurlu 
ve sürekli hale getirmeleri durumunda 
boş şeylerle övünüp ebedi saadetlerini ih
mal etmeyeceklerini belirtmektedir. Alim-
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