
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-
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ki karşılığında Fransız işgal kuwetlerine 
destek olmakla suçlanmasına yol açacak 
neşriyatta bulundu. Adana'nın kurtulu
şundan sonra İstiklal Savaşı'na taraftar 
görünmüşse de Cumhuriyet'in kuruluşu
nun ardından hazırlanan 1 SO'likler liste
sinde kendisiyle beraber kardeşleri Zey
nelabidln İrfan! ile Mesud Fanl de yer al
mıştır. 

Bu yüzden önce Şam ve Halep'te, daha 
sonra İskenderun müstakil sancağı dahi
linde Antakya'da ikamet etti. 1929-1937 
yılları arasında Antakya Lisesi'nde Türkçe 
ve edebiyat hocalığı yaptı. 1 SO'likler için 
çıkarılan af kanununun ( 16Temmuz I 938) 
ardından Kadirli'ye döndü. Bilgili soyadı
nı alan Ali İlml25 Ağustos 1964'te bura
da öldü. 

İyi bir öğrenim gören, edebiyat ve şiir 
zevkine sahip bulunan Ali ilmi'nin güçlü 
bir hatip ve şair, aynı zamanda hoşsohbet 
ve nüktedan bir kimse olduğu kaydedilir. 
Bazı şi i rleri bestelenmiş olup babası gibi 
ebcedle tarih düşürecek maharete de sa
hipti. ll. Meşrutiyet'ten sonra kendi çı
kardığı gazeteden başka yine Adana'da 
yayım lananAnadolu ( !909-1914) ve Te
ceddüd ( 1908-191 0) gazetelerinde baş
yazarlık yapmıştır. Antakya'da bulundu
ğu sırada Türkçe -Arapça olarak çıkarıl
ması düşünülen Yeni Antakya gazete
sinin Türkçe kısmının yazarlığı teklif edil
mişse de bunu kabul etmemiştir. Halep'
te Refik Halit'in (Karay) Türkçe olarak 
yayımladığı Vahdet'te (ilk sayı 18 Mayıs 
1928), Kırıkhan'da yayımlanan aylıkSınır

taşı dergisinde (ilk sayı 19 Mayıs 1951) 
bazı makale ve şiirleri neşredilmiştir. 

Ali İlml, yurt dışına çıkarıldıktan sonra 
kendisi gibi 1 SO'likler listesinde yer alan 
Rıza Tevfik'le (Bölükbaşı) sürekli mektup
laşmıştır. Ayrıca Mehmed Akif (Ersoy) , 
Refik Halit, Tarık Mümtaz (Göztepe) ve 
Sabih Şevket'le dostluklar kuran Ali ilmi'
nin bu kişilerle zaman zaman görüştüğü 
ve mektuplaştığı bilinmektedir. Özellikle 
Rıza Tevfik'e yazdığı mektuplarda onun 
engin bir şiir bilgisi ve zevkiyle geniş bir 
kültüre sahip olduğu görülmektedir. 

Rıza Tevfik, Ali ilmi'nin daveti üzerine 
1934 yılı sonbaharında Antakya'yı ziyaret 
etmiş, bu sırada Antakya Lisesi'nde ede
biyat hocalığı yapan Ali İlml bir yazılı im
tihanda lise son sınıf öğrencilerine Rıza 
Tevfik'in şairliği konusunu sormuştur. Ge
rek bu imtihan dolayısıyla bir kısım öğ
rencilerin sorularını, gerekse Ali ilmi ta
rafından dile getirilen bazı hususlarla ge
nel anlamdaki eleştirileri cevaplandırmak 

üzere Rıza Tevfik'in Ali ilmi'ye hitaben 
yazdığı ve kendi şiir anlayış ını ortaya koy
duğu yirmi sekiz sayfalık mektup Abdul
lah Uçman tarafından kitap halinde ya
yımlanmıştır (Şiir ve Sanat Anlayışı Üze

rine Rıza Tevfik'ten Ali ilmi Fanf'ye Bir 
Mektup, istanbul I 996 ). Ali ilmi'nin 1926-
1948 yılları arasında Rıza Tevfik' e gönder
diği, Rıza Tevfik'in terekesinden çıkan ve 
devrin kültür ve edebiyat meseleleriyle 
çeşitli aktüel olaylarından bahseden elli
den fazla mektup da neşredilmiştir (Bir 
150 'liğin Mektupları, Ali ilmi Fani'den Rı

za Tev{ık'e Mektuplar, haz. Abdullah Uç
man- Handan inci, istanbul 1998). 
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iLMi EFENDi 

(bk. MEHMED iLMI EFENDi). 
L _j 

L 

iLMiHAL 

iLMiHAL 
( Jl>~ ) 

Temel dini bilgileri içeren 
el kitaplannın genel adı . 

_j 

Sözlükte ilm-i hal "davranış bilgisi" an
lamına gelir. Terim olarak "inanç. ibadet, 
muamelat (günlük yaşayı ş). ahlak konula
rı. yer yer büyük peygamberler, ayrıca Re
sul-i Ekrem'in hayatına dair özlü bilgileri 
içeren el kitabı" diye tanımlanabilir. Her 
ne kadar ilmihal tabiri. Hüseyin Remzi'
nin İlaveli İlmihô.l-i Tıbbi adlı eseriyle 
Auguste Comte'un Türkçe'ye Pozitiviz

min İlmihô.li adıyla çevrilen kitabında ol
duğu gibi herhangi bir alana ilişkin temel 
bilgileri içeren bir kavram olarak kullanıl
maktaysa da temel dini bilgileri ihtiva 
eden kitaplar için daha yaygın bir kullanı
ma sahiptir. ilmihallerde muamelata dair 
bilgiler. hitap edilen insanların yaşadığı 
zaman ve coğrafyaya göre değişiklikler 
göstermekle birlikte bu eserler daha çok 
herkesin bilmesi gereken hususları içe
rir. 

ilmihal geleneğ inin IV. (X.) yüzyıldan 
itibaren oluşmaya başladığını söylemek 
mümkündür. İlim öğrenmenin her müs
lümana farz olduğunu bildiren hadisteki 
(İbn Mace, "Mul5addime", 17) "ilim" keli
mesi "ilm-i hal" olarak yorumlanmış ve 
bunun kapsamına iman. namaz, oruç. he
la! ve haram gibi temel bilgilerin girdiği 
belirtilmiştir (Ebü'l-Leys es-Semerkandl, 
s. 6). ilmihal adı verilen eserlerin telifine 
ise muhtemelen IX-X. (XV-XVI.) yüzyıllar
da başlanmıştır. İslami ilimiere dair Il. 
(VIII.) yüzyıldan itibaren kaleme alınan ri
sale şeklindeki muhtasar eserlerin ardın
dan hacim li kitaplar yazılmış . telif hare
keti daha sonra uzun şerhler ve haşiye
lerle devam etmişti r. Alimiere hitap eden 
bu kaynaklar dini konuları ayrıntılı biçim
de ele aldığı ve eğitim de daha çok hoca 
merkezli olup sözlü geleneğe dayandığın
dan halk için temel konularda özlü bilgi
ler ihtiva eden, dili sade, anlatımı basit, 
hatta ezberlenmeye müsait eseriere ih
tiyaç duyulmuş. bu sebeple Osmanlılar 
döneminde ilk ilmihaller ortaya çıkmıştır. 
ilmihal geleneği önce, Arapça yazılmış 
bazı eserlerin Türkçe'ye çevrilmesi ve ek
sik görülen kısımların tamamlanmasıyla 
başlamıştır. Kutbüddin İznikl'nin, Ebü'l
Leys es-Semerkandl tarafından kaleme 
alınan Mu~addime adlı namaz risalesini 
Türkçe'ye çevirip inanç. ibadet ve ahlaka 
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