
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-

137 



iLME'I-YAKlN 

ler, ilme'l-yakinin kesin bilginin ilk basa
mağını oluşturup doğru bilgi ifade etme
sine rağmen dış tecrübeye dayanan ay
ne'I-yakin ile iç tecrübeye dayanarak biz
zat yaşanan hakka'I-yakin basamakları
nın zihne gelen tereddütleri gidermede 
daha güçlü olduğu hususunda birleşmiş
ler ve ilme'I-yakinin bu güce sahip bulun
madığını söylemişlerdir. Bununla birlikte 
Gazzall. yanlış olma ihtimali taşımayan 
kesin zihnl bilgilerin tecrübeye dayanan 
bilgilerden daha güvenilir olduğunu ileri 
sürmüştür. Bazı alimlerse ilme'I-yakini is
tidlal yoluyla üretilen bilgileri ifade eden 
bir terim olarak kabul etmişlerdir (Teha
nevl, Il, 1814) Ancak hem ilim hem yakin 
kavramı "gerçeğe uygun kesin bilgi" an
lamına geldiğinden ilme'I-yakinin kesin 
olmama ihtimali bulunan her istidlall bil
giyi kapsadığını söylemek isabetli görün
memektedir. 

SQfilere göre ilme'I-yakin, akli ve nakli 
ilimleri delilleriyle bilen alimierin bulun
duğu bilgi derecesini ifade eder. Ayne'l
yakin ve hakka'I-yakin ise derecelerine 
göre mükaşefe ve müşahedeye mazhar 
olan peygamberlerle velllerin bulunduğu 
bilgi mertebelerini oluşturur. Kuşeyrl il 
me'I-yakin seviyesinde olanlara "erbab-ı 
ukül", ayne'l-yakin derecesinde bulunan
Iara "ashab-ı ulüm" ve hakka'I-yakin mer
tebesine yükseleniere de "ashab-ı maarif" 
adın ı verir. 

Sonuç olarak her üç bilgi derecesi de 
gerçeğe uygunluk niteliği taşıdığı için 
bunların ifade ettikleri bilgilerin objektif 
mahiyeti açısından bir fark bulunmadı
ğını. ancak insanda oluşması yönünden 
değişiklik arzettiğini söylemek mümkün
dür. Elmalılı Muhammed Harndi'nin her 
üç bilgi derecesi için ilme'I-yakin tabirinin 
kullanılabileceğini belirtmesi bu hususa 
dikkat çekmeye yönelik olmalıdır. SQfile
rin ilme'I-yakini alimlere. ayne'I-yakin ve 
hakka'I-yakini sadece peygamberlerle ve
lll ere tahsis etmesi isabetli değildir, çün
kü İslam düşüncesine mal olan bu üç bilgi 
derecesi vahiy ve ilhama konu teşkil et
meyen bütün bilgiler için geçerlidir. 
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iLMi BEY, Fanizade 
(1877-1964) 

Son devir gazeteci, 
şair ve edebiyatçılarından. 

_] 

13 Kasım 1877'de Adana'ya bağlı Kars 
Zülkadriye (Kadirli) kasabasında doğdu. 
Babası şair, hattat ve alim olarak tanınan 
Süleymaniyeli Şeyh Mehmed Abdülbaki 
Fanl, annesi Ayşe Sıdıka Hanım'dır. Ali il
ml. ilk öğreniminden sonra 1893'te Mer
sin Rüşdiyesi'ni ve 1896'da Adana idadl
si'ni bitirdi. Bir müddet medreseye de
vam ederek mantık, Adana ulemasından 
Kayserili Mustafa Efendi'den meanl ve 
Adanalı Hoca Hayret Efendi'nin kardeşi 
Halil Asım Efendi'den kelam okudu. Fars
ça'yı babasından . Fransızca'yı da özel ho
calardan öğrendi. 

Adana Vilayetİ Mektübl Kalemi'nde mü
lazemetle memuriyete başlayan Ali ilmi 
( 13 Nisan 1897 ), vilayetin resmigazetesi 
Seyhan'ın yazarları arasına katıldığın

da henüz yirmi bir yaşındaydı ( 15 Kasım 

1898). Ce belibereket sancağı maarif tef
tiş memur! uğundan ( 1902) sonra mülki
yeden adliyeye geçen Ali ilmi. önce Adana 
Bidayet Ceza Mahkemesi aza mülazımlı
ğında ( 1903) ve aynı mahkemenin hukuk 
dairesi zabıt katipliğinde ( 1903-1905) bu
lundu. Vilayet Matbaası'nın müdürlüğü 
ile Seyhan'ın başyazarlığına tayininden 
kısa bir süre sonra görevi Cebelibereket 
sancağı tah ri rat katipliğine nakledildi ( 6 
Eylül 1906). II. Meşrutiyet'in ilanında bu 
memuriyette bulunuyordu. Ali ilmi ayrı
ca Adana Maarif muhasebe memurluğu, 
Adana İdadlsi katipliği ve mübayaa me
murluğu, id adi Türkçe muallimliği, Ada-

na'daki Cizvit, Katalik ve Ermeni mektep
Ierinin Türkçe hocalıkları, idadl ma'lQ
mat- ı ziraiyye ve hıfzıssıhha hocalığı gö
revlerinde de bulunmuştur. 

Ali ilmi, Il. Meşrutiyet'in ilanından son
ra 1908 sonbaharındaki seçimlerde Ada
na'da Ermeniler'den m eb us seçilmesi için 
çalışırken. hakkındaki yolsuzluk iddiala
rından dolayı önce Cebelibereket muta
sarrıfı Mahmud Nedim, daha sonra onun 
yerine gelen Mehmed Asaf beyler kendi
sine işten el çektirrnek için uğraşıyorlar
dı. Bu arada Adana'ya giderek Rehber-i 
İ'tidal adıyla haftalık bir gazete çıkarma
ya başladı (düzensiz şekilde çıkan bu ga
zete 20 Teşrlnisani, ll ve 20 Şubat 1324 13 

Aralık 1908, 24 Şubat ve 5 Mart 1909]. 3 

Mart 1325 116 mart 19091 tarihlerinde sa
dece dört sayı yayımlanabilmiştir). Öte 
yandan Derviş Sükütl takma adıyla Vol
kan gazetesine siyasi yazılar gönderi
yordu. Böylece tahrirat memurluğundan 
ayrılan Ali ilmi, Otuzbir Mart Vak'ası'n
dan bir gün sonra ( 14 Nisan 1909) Erme
niler'in hazırladığı Adana Vak'ası'nda san
cak merkezi Osmaniye'de kötü roller oy
nadı ve kaynakların ifadesine göre Erme
ni taraftarı olarak tanındı. Ardından Ada
na Vilayeti Tahrirat Kalemi mümeyyizliği
ne getirildi. 1912 seçimlerinde İttihat ve 
Terakki'ye rağmen Kazan mebusu seçil
di. 18 Nisan 1 S Ağustos 1912 devresin
de çalışmalarına fiilen katıldığı mecli
sin feshinden sonra bilinen son memu
riyeti Bolu'da tahrirat katipliğidir ( 1914-

1915) . 30 Ekim 1918'de Mondros Müta
rekesi'nin imzalanmasıyla yeniden mat
buat hayatına dönen Ali ilmi bu sırada 
Ferda gazetesini ( 1918-1921) yayımlama

ya başladı. Ancak bu defa da yüksek mev-

Fanizade irmi Bey'in el yazısı ve imzası {Abdullah Uçman koleksiyonu) 
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