
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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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 

139 



iLMiHAL 

dair konuları ekiediği Kitabü'l-Mukad
dime'si bu alanın ilk örneklerinden birini 
oluşturur. Abdurrahman Aksarayl'nin , 
Abdülazlz Farisi'ye ait 'Umdetü'l-İslam 
adlı eseri Türkçe'ye tercüme ederek bazı 
konuları eklemek suretiyle telif ettiği 
İmadü'/-İsliim* tesbit edilebilen bir baş
ka örnektir. XII-XIII. yüzyıllarda Harizm 
Türkçesi'yle yazılan ve x;.J. yüzyılda Meh
med b. Bali tarafından Anadolu Türkçe
si'ne aktarılan Güzide adlı eser de ilmi

hal geleneğinin ilk örnekleri arasında yer 
alır. 970 (1562-63) yılında yazıldığı tah
min edilen Birgivl'nin Vasiyetname'si 
(Risale-i Birgivf), Anadolu sahasındaki 
Türkçe ilmihal kitaplarının kısa cümleli, 
ezberlenmesi kolay ifadelerle örülü, ayrı
ca anonim Mızraklı İlmihal'e öncülük 
eden önemli bir metindir (nşr. Musa Do
ğan, Vasiyyet-name, istanbul2000). "ilmi
hal " adının kullanıldığı ilk kitap ise XVI. 
yüzyıldan sonra yazıldığı tahmin edilen 
ve zamanımıza kadar etkisini sürdüren 
Mızraklı İlınihai'dir (istanbul 1258; La
tin harfleriyle, istanbul1989, haz. ismail 
Kara). Mızraklı İlınihai'in sıbyan mek
teplerinde, camilerde, köy odalarında ve 
evlerde yaygın olarak okunması sebebiyle 
halkın din anlayışını etkilediği bilinmek
tedir. Bu yüzden. modernleşme dönemin
de adı zikredilerek çokça tenkide konu ol
muştur. Daha sonra kaleme alınan Kadı
zade İstanbüll'nin Cevhere-i Behiyye-i 
Ahmediyye ii şerhi'l-vasıyyeti'l-Mu
hammediyye'si de (istanbul 1241) ilk il
mihaller arasında gösterilir. 

Tanzimat'tan sonra açılan okullarda din 
derslerinin programda yer almasıyla bir
likte ilmihal kitaplarının yazımı hız kazan
mıştır. Yapılan incelemeler sonunda mev
cut kitapların din öğretimi ihtiyacını kar
şılamaktan uzak, hurafeler ve hikayelerle 
dolu bulunduğu , iyi tasnif edilmemiş ol
duğu, giderek dini hayatın zayıflamasına 
zemin hazırlayıcı bir nitelik taşıdığı anla
şılmış (Satı Bey, sy. 7 [ı 3261. s. ı 0-12), bu 
sebeple yeni ilmihal kitaplarının telifi ge
rekli görülmüştür. Bu aşamadan sonra 
ilmihal kitaplarıyla din dersi kitapları bir
birine yakınlaşacak, ayrıca "ahlak dersle
ri" adını taşıyan kitaplar telif edilecektir. 
Yeni kurulan ibtidaiye ve rüşdiye mek
teplerinde önceleri Birgivl'nin Vasiyet
name'si akutulurken (Türkiye Maarif Ta
rihi, ı, 99; ll, 384, 465) daha sonra Musta
fa Bey'in kaleme aldığı Telhisü'l-mülah
has (istanbul 1310). Mülahhas İlmihal 
(istanbul J3ıO), Mufassal İlmihal (is-
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tanbul 1314) ve Mesud Mahmud tarafın
dan yazılan Muhtasar İlmihal(istanbul 
ı 324) o kutulmaya başlanmıştır. Bu dö
nemde telif edilen ilmihaller arasında şu 
eserler kaydedilebilir: İşkodralı Lutfi Pa
şa, Sual ve Cevaplı İlmihal (Süleyma
niye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 378); Abdül
hamld b. Mustafa Reşld, Zübde-i İlmi
hfıl (İstanbul 1305); Süleyman Paşa. İlıni
hal-iKebir (İstanbul 1305) ve İlmihfıl-i 
Sa gir (İstanbul ı 305); Fatih Ahmed Ha

mldl, İlmihal (İzmir Milli Ktp., m 597); 
Mehmed Üstüvanl, İlmihal(Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bağışlar, nr 43); Rüml Efen
di, İlmihal (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr 
2454); Ahmed Akhisan, İlmihal (Süley
maniye Ktp., Laleli, nr. 2464); Oflu Meh
med Emin Efendi, Necatü'l-mü'minin 
(İstanbul ı 308); Mehmed Zihni Efendi. 
Ni'met-i İslfım (İstanbul ı 3 16); İmamza
de Esad Efendi, Dürr-i Yektfı (İstanbul 
ı 320); Halim Sabit(Şibay), Arneli İlmihal 
(5 . kitap istanbul 1328-1 332); İskilipli Meh
med Atıf, İslam Yolu- Yeni İlmihal (İs
tanbul ı 338). 

ll. Meşrutiyet'le birlikte hız kazanan ve 
Cumhuriyet döneminde yazımına devam 
edilip daha düzenli bir telif türü teşkil 
edecek seviyeye ulaşan ilmihallerin belli 
başlıları arasında şunları zikretmek müm
kündür: Ahmet Harndi Akseki, İslfım 
Dini (Ankara 1933); Nurnan Kurtulmuş. 
Yeni Amentü Şerhi (İstanbul 1 943); 
ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslfım İlıni
hali (İstanbul ı 947); Mustafa Asım Kök
sal, İlmihal (Ankara 1 954); Ali Fikri Yavuz. 
Geniş İslfım İlmihali-İslam Fıkhı ve 

Mızraklı 

ilmiha/'e 
ait bir yazma 

nüshanın 

ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Yazma Bağışlar, 
nr. 1164) 

Hukuku (İstanbull977); Süleyman Ateş, 
Muhtasar İslam İlmihali (Ankara ı 975, 
Yeni islam ilmihali, Ankara 1979); Celal 
Yıldırım, Hanefi ve Şafii Mezhebieri
ne Göre Büyük İlmihal (İstanbull976); 
Harndi Döndüren, Delilleriyle İslam İl
mihali (İstanbul 1991 ). 

Genellikle temel kaynaklara dayanan ve 
güvenilir bilgiler içeren Cumhuriyet devri 
ilmihallerinin bir kısmında dua. vaaz ve 
irşad mahiyetinde bölümler yer almakla 
birlikte büyük çoğunluğu sadece inanç, 
ibadet, ahlak ve günlükyaşayış bilgilerini 
ihtiva eder. Bunlardan Ahmet Harndi Ak
seki'nin İslam Dini ile Ömer Nasuhi Bil
men'in Büyük İslam İ Imihali 1980'li yıl
lara kadar çok basılıp okunmuş, daha son
ra yazılan ilmihallere de örnek teşkil et
miştir. Ahmet Tabakoğlu ile İsmail Kara'
nın hazırladığı Ansiklopedik Büyük İs
lam İlmihali, muamelat dahil olmak üze
re ilmihal konularının alfabetik olarak yer 
aldığı çalışmadır (İstanbul1979). İbrahim 

Kafi Dönmez'in yönetiminde hazırlanıp 
Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
Vakfı'nca yayımlanan İslam'da İnanç, 
İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklope
disi (HV, istanbul 1997) peygamberler ve 
semavl dinler. aile hukuku, İslam huku
kuna ait bazı genel konular ve fıkıh usulü 
kavramlarının da ilavesiyle hacimli bir il
mihal niteliği kazanmıştır. Türkiye Diya
net Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi ta
rafından yazdırılan İlmihal ise (1-11, istan
bul ı 998- ı 999) genel olarak din, İslam di
ni, akaid, bazı fıkıh kavramları, ibadet ko
nuları, kefaretler, adak ve yeminler, ha-



ramlar ve helaller. aile hayatı, siyasi ha
yat. çalışma hayatı. hukuki ve ticari ha
yat. sosyal hayat ve İslam ahlaki ana baş
lıklarını içermekte olup alanında önemli 
bir boşluğu doldurmuştur. 

Temel dini bilgileri içeren ilmihaller ya
nında akaid, ibadet. insanlar arası müna
sebet gibi konulardan yalnız birini veya 
sadece bir mezhebin. bir tarikatın esas
larını yahut bir zümreyi ilgilendiren bilgi
leri ihtiva eden özel ilmihaller de yazıl
mıştır. Selami Ali Efendi'nin Tarikat İl
mihali (istanbul Belediyesi Atatürk Kitap
lığı, nr. ı 081), Mehmed Zihni Efendi'nin 
Hanımlar İlmihali (istanbul 1321), Ah
med CCıdl'nin Yeni İlmihal-Akaid Ders
leri (istanbul 1328), Hüseyin Hıfzl'nin Kız 

lara Küçük İ imihal (is tan bul 1329). Ab
dürrahim HCıyl'nin İmamiyye İlmihali 
(istanbul 1341 ). Uryanlzade Ali Vahid'in 
Askerİlmihali(istanbul 1332, 1334;An
kara 1927. genişletilmiş 2. bs., jstanbul 
1927). Ahmet Harndi Akseki'nin Aske
re Din Kitabı (Ankara 1924, 1944). Mu
allim Cevdet'in Askeri Din Dersleri (is
tanbul 1928), Cemal Öğüt'ün Kadın İlıni
hali (istanbul 194 7). Uryanlzade Ali Va
hid'in Köy Hacası (Ankara 1965). Hay
dar Kaya'nın Bektaşi İlmihali (istanbul 
1976) ve Halil Gönenç'in Büyük Şafii İl
mihali (istanbul 1986) bunların örnekleri 
arasında yer alır. ilmihaller konularına gö
re tasnif edildiği gibi hacimleri dikkate 
alınarak ansiklopedik, mufassal, muhta
sar ilmihal ve cep ilmihali tarzında da 
gruplandırılır. Ayrıca manzum olarak ya
zılan ilmihaller de vardır. Birgivl'nin Va
siyetndme'sinin iki ayrı yazar tarafından 
nazma çekilmiş nüshaları (M. Duman, s. 
12). Manastırlı Mehmed Rıfat' ın Man
zum İlmihal'i ile (Se lim Ağa Ktp., Aziz 
Mahmud Hüdayl, nr. 859) Ali Efendi'nin 
Manzum İlmihal'i (Selim Ağa K tp., Ke
mankeş Emir Hoca, nr. 681) bunlara örnek 
teşkil eder. Akaid ve ibadet konularını 
özetleyen "otuz iki farz" , ahlak ve görgü 
kuralları başta olmak üzere ilmihal bahis
lerini kısaca içeren "elli dört farz" adlı el 
kitapları da oldukça yaygındır. 

ilmihallerin bir kısmı öncekilerin tekra
rı mahiyetindedir. Bazılarında da din ku
ralları aşırı derecede katı gösterilmiş, asıl 
ilkelere ilaveler yapılarak din, yaşanması 
zor bir şekle sokulmuştur. İlmihaller, ya
zıldıkları dönemin din anlayışını yansıt
maları ve dini bilgilerin günlük hayata uy
gulanmasını temin edip din kültürünün 
toplumun çeşitli kesimlerine yayılmasını 
sağlamaları bakımından önem taşır. 
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Osmanlı Devleti'nde eğitim, yargı, 
fetva ve diyanet teşkilatını oluşturan 

medrese menşeli ulema sınıfı. 
_j 

Osmanlı devlet teşkilat ve teşrifatında 
seyfiye ( askerizümrelerı ve kalemiye (bü
rokratları ile birlikte üç temel meslek gru
bundan biridir. Şeyhülislam, naklbüleş
raf, kazasker, kadı, müderris gibi ulema 
topluluğunun ve bunların oluşturduğu 
kurumun genel adıdır. Daha geniş anlam
da Osmanlı ilmiye sınıfı , klasik ve yerleş
miş İslami eğitim kurumu olan medrese
de usulüne uygun tahsilden sonra icazet
le mezun olup eğitim, hukuk, fetva, baş
lıca dini hizmetler ve nihayet merkezi bü
rokrasinin kendi alanlarıyla ilgili önemli 
bazı makamlarını dolduran müslüman 
ve çoğunlukla da Türkler'den oluşan bir 
meslek grubudur. Bu meslek umumiyet
le geleneğini, yetki ve imtiyazlarını iyi ko
ruyan bir anlayışa sahip olmakla ve bazı 
belirleyici aşamalardan geçmekle varlığı
nı yüzyıllar boyunca sürdürmüştür. Kuru
luştan İstanbul'un fethine kadar uzanan 
bir buçuk asırlık dönem. ilmi hayatta ba
şarılı gelişmelere rağmen henüz ilkelerin 
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tam olarak belirlenmediği ilk devreyi teş
kil eder. Fetihten XVII. yüzyıl başlarına ka
dar devam eden sürede ise sağlam bir ge
lenek oluşmuş, kendine has nizamı, eği
tim ve yargı alanında belirlenen derece
leri, yetki ve sorumlulukları ortaya konul
muştur. XVI. yüzyıldan itibaren ilmiye, 
seyfiye ve kalemiye mesleklerinin ayrı ay
rı formasyonlar gerektiren dallar haline 
gelmesiyle ilmiye mensupları eğitim ve 
yargı alanlarını inhisarlarına almışlardır. 

Zamanla güç ve etki alanlarını derece de
rece kaybetmekle birlikte Osmanlı Dev
leti'nin yıkılışına, hatta Cumhuriyet'in ilk 
dönemine kadar geleneğini devam etti
rebilmiştir. 

Osmanlı ilim geleneğinde eski Orta As
ya ilim ve kültür hayatının belli ölçüde et
kisi muhakkak olmakla birlikte bunun un
surlarını açık olarak ortaya koymak olduk
ça zordur. İslami gelenek ve etki ise tari
hi seyir içinde daha kolay takip edilebil
mektedir. Bu etkiyi biri yaklaşım, diğeri 
de uygulama olarak iki noktada değerlen
dirmek gerekir. Yaklaşım tarzı tamamıyla 
yerleşmiş geleneğin devamı olarak ken
dini gösterir ve Kur'an ayetleri ve hadis
lerde yer alan birçok övücü ve teşvik edi
ci ifadelere dayanır. Uygulama ise tarihi 
seyir içinde ortaya çıkmıştır. 

Osman Bey'in menkıbevl unsurlar ta
şıyan hayat ve saltanatında ilim alanın
daki teşebbüsleri sağlıklı bir şekilde bilin
memektedir. İlk Osmanlı kronikleri onun 
ilme değer verdiğini, çevresinde istişare 
ettiği bazı alim ve şeyhlerin bulunduğu
nu ısrarla vurgular. Orhan Bey dönemin
deki ( 1324- ı 360) ilim hayatını farklı kay
naklardan daha sağlıklı olarak takip et
mek mümkündür. Bursa kadısı başkadı 
olmak üzere fethedilen yerleşim birim
lerine kadılar tayin edilmiş. ilk medrese 
1330'da İznik'te açılarak devrin tanınmış 
alimi DavCıd-i Kayseri müderrisliğine ge
tirilmiştir. 1. Murad ( 1360-1389) ve Yıldı

rım Bayezid (ı 389-1403) dönemlerinde 
yeni medreseler yapılmış , eğitim ve yargı 
alanlarında yeni kurumlar teşkil edilmiş
tir. 1362'de kazaskerlik kurulmuş, mah
kemelerde bakılan davalardan belirli üc
retlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu 
resmi gelişmelerin yanında asıl önemli 
olan. bu dönemde ilim hayatının sağlam 
bir temele oturması ve bir geleneğin te
şekkül etmesidir. Bu dönemde alimler
den faydalanma onlarla İstişarelerde bu
lunmak, kadılık, kazaskerlik, vezirlik, ve
zlriazamlık, defterdarlık, nişancılık gibi 
divanın ve bürokrasinin önemli makam
Iarına tayin etmek gibi birkaç şekilde ol
muştur. 
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