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ÖNSÖZ 
 

        İman, ibadet ve ahlak konuları başta olmak üzere her Müslüman’ın bilmesi gereken 

pratik ve günlük dini bilgileri anlatan kitaplar genelde İlmihal ismi ile anılmaktadırlar. 

Daha geniş bir ifadeyle ilmihaller, başta iman konuları olmak üzere İslam’ın fert ve toplum 

hayatıyla ilgili emir ve yasaklarını, Müslüman toplumların geleneklerini, İslam 

bilginlerinin görüşlerini kısaca ve öz olarak anlatan ya da anlatması gereken eserlerdir. 

Allah’a, kendine ve çevresine karşı görevlerini yerine getirmek isteyen Müslüman’a 

rehberlik vazifesi gören ilmihal kitapları, genellikle tartışmalardan uzak ve halk için   

yazılmış eserlerdir.   

        İlmihal’in Müslüman’ın din ve diyanet hayatında çok önemli bir yeri vardır. 

İlmihaller zamana, şartlara ve beklentilere göre uzun ya da kısa tutulmakla beraber genel 

olarak Müslümanların günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleri, mükellefi oldukları   

görevleri yapabilmeleri için gerekli olan bilgileri ihtiva ederler. Dinin bütün emir ve 

yasaklarına dair detaylı bilgiler ise, daha geniş kapsamlı çalışmalarda ele alınmaktadırlar. 

Bütün bu özellikler dikkate alındığında, İlmihal bilgileri kullanıma hazır, ilk yardım 

bilgileridirler denebilir. 

        İslam bilginleri tarafından günümüze kadar pek çok ilmihal yazılmıştır. Milyonlarca 

Müslüman  tarafından okunan bu kitaplarda ibadetlere ve ibadetlerden de namaz, oruç, 

zekat ve hac gibi konulara oldukça fazla yer verilirken, İslam dininin temelini oluşturan 

iman esasları gibi konulara çok fazla yer verilmediği görülmektedir. İlmihallerde yer 

verilen konuların yoğunluğuna bakarak, İlmihallerin özellikle ibadet konularını ve 

ibadetlerden de zikredilenleri önemsedikleri ve önceledikleri söylenebilir.  

        Bu çalışmada Müslümanlara, dinlerine ait özellikle ibadet konularını öğreten ya da 

öğretmeyi hedefleyen bir muhteva taşıyan ve bir el, ev kitabı mesabesinde  herkesin  elinde 

ve evinde en azından bir tane de olsa bulunan “İlmihal”lerin ya da benzer isimli 

çalışmaların, fıkıh tarih içerisinde ne zaman, nasıl ve niçin ortaya çıktıkları ve bunların dini 

görevlerin ve ödevlerin öğrenilmesi konusundaki önemlerini, faydalarını, yazılma 

gerekçelerini, rollerini, ihtiva ettikleri bilgilerin değerlerini, bu bilgilerin ne kadar sağlıklı 

olduğu ile İlmihallerin yeterliliklerini ve ideal bir ilmihalde bulunması gerekli konular 

incelemek istenmiştir.  

          İlmihaller, Müslümanların mensubu oldukları dinin kendilerini mükellef kıldığı 

iman, ibadetler ve ahlak konusu ile ilgilendikleri için en fazla kullanılan en fazla istifade 

edilen, en fazla okunan ya da okunması gereken eserlerdir. Bu kadar fazla kullanıma açık 
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olan eserlerin içindeki bilgilerin çok ciddi olması, olmayanların tespit  edilmesi yerinde ve 

gerekli bir husustur. Zira ilmihaller Müslümanların dindarlık anlayışlarını yada bilinçlerini 

temellendiren ve şekillendiren eserler olacağından bu temelin sarsılmaz ve sağlam olarak 

atılması çok önemlidir. İşte bu çalışmada “İlmihal”ler projemizdeki amacı ve kapsamı 

ölçüsünde incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.   

         Bu çalışmanın hazırlanması sırasında bizlere her türlü yardımı ve kolaylığı gösteren 

değerli hocalarım Prof. Dr. Orhan ÇEKER, Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Doç. Dr. Halit 

ÇALIŞ ve bilhassa danışmanım Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU’na 

teşekkürlerimi arz ederim.   

        Çalışmak bizden başarı Allah’tandır.  

 

 

 

Ramazan BOZKURT 

 

                                                                                                                  KONYA 2006 
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GİRİŞ 

 

I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI: Çalışmanın konusu inanç, ibadet ve 

ahlak konuları başta olmak üzere müslümanların asgari olarak bilmesi gerekli 

bilgileri ihtiva eden ilmihal türü çalışmaların Cumhuriyet döneminde yazılan 

örnekleri, bu çalışmaların problemleri ve ilmihallerde olması faydalı görülen bazı 

niteliklerdir. Cumhuriyet Dönemi İlmihal Çalışmaları ve Problemleri adını 

verdiğimiz tezimiz üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İlmihal’in ne 

demek olduğu, önemi ve gerekliliği, faydaları, ilmihal türünde yapılan çalışmalarının 

tarihi seyri, çeşitleri ile ayrıca İlmihallerin kültürümüzü şekillendiren yönlerinin olup 

olmadığı ile ilgili olarak İlmihallerin sosyolojik boyutu üzerinde durulmuştur. Bu 

bölümde Cumhuriyet döneminde yapılan İlmihal çalışmaları, muhtelif yönlerden 

tasnif edilerek tanıtılmış, her birinin hazırlayanı, hazırlanmasındaki amacı, yöntemi, 

muhtevası ve yazarına ait görüşlerinden bazılarına değinilmiştir. Bu bölümde İlmihal 

sahiplerinin görüşleri ile ilgili doğrudan değerlendirme yapılmamış, problem görülen 

görüşler hakkındaki değerlendirmeler, tezimizin “İlmihal Problemleri” bölümünde 

ilgili çalışmalara atıfta bulunularak yapılmıştır. 

         Çalışmamızın ikinci bölümünde İlmihal Problemleri ve bununla ilgili 

değerlendirme ve tespitler üzerinde durulmaktadır. Tez içerisinde mütalaa edilen 

İlmihallerin, yeterliliğinin ve halinin incelendiği bu bölümde ilgili iddialar ve 

tespitler üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. İlmihal çalışmalarının sayısı 

oldukça fazla olsa da, İlmihalleri ve muhtevalarını özellikle akademik anlamda 

değerlendiren, tartışan çalışmaların yok denecek kadar az olması sebebiyle bu konuda 

çok fazla ve farklı kaynaklar kullanılamamıştır1.  

        Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise “İyi Bir İlmihal” nasıl olmalıdır 

sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Bunu yaparken az da olsa konu ile ilgili 

olarak yazılan değerlendirme yazılarından, makalelerden istifade edilmiş, yeni 

çalışmalarda, problem olduğu kabul edilen hususları içermeyecek yöntemler 

geliştirmenin gerekli olduğu ifade edilmiştir.  

        Çalışmamızda Türkçe olarak yazılmış ve halkımızın genel olarak taklit ettiği 

mezhep olması itibariyle özellikle Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun olarak 

                                                 
1 Konuyla ilgili az da olsa, daha önce yapılan tezler de de bu konuya dikkat çekilmektedir. Bunun için bkz: 

Kurt, Hasan, İlmihal Kitaplarında İman Esasları, s.14 
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hazırlanmış İlmihallerden  ülkemizde yaygın olarak bilinenleri, kullanılanları, bunlar 

içerisinde de tezimizi ilgilendirdiği için Cumhuriyet Türkiye’si döneminde yazılmış 

İlmihaller üzerinde durulmuştur.  Bu arada sayıları Hanefi İlmihalleri kadar olmasa 

da Şafii İlmihalleri, Alevi İlmihalleri, herhangi bir mezhebe göre yazılmayan 

İlmihaller ile birden fazla mezhebin görüşlerinin mukayeseli olarak ele alındığı 

çalışmalara da yer verilmiştir. Yine her hangi bir konuya özel olarak hazırlanan 

İlmihallere de değinildiği olmuştur. Tezin hazırlanışı sırasında elde edilen bilgilerin 

yönlendirmesi ile çalışmamız amaç ve kapsamının dışına çıkmadan, çalışmada her 

çeşit bilgiden istifade edilmeye çalışılmıştır. 

         Çalışmamızda Cumhuriyet dönemi öncesinde yazılan ve Türkçe’ye çevrilen 

İlmihaller ile yine bu dönemde olmasına rağmen Türkiye dışında yapılan ve 

Türkçe’ye çevrilen çalışmaları da tezimizin kapsamına almadık ve sadece isimlerini 

zikrederek geçmeye çalıştık. Özellikle İlmihal ismini kullanan çalışmalara yer 

vermeye çalıştık Ancak önemli gördüğümüz bir kaç eseri İlmihal ismi taşımasa da 

konularındaki ortaklıkları sebebiyle değerlendirmelerimize tabi tuttuk.  

II. AMAÇ: Halkın dini bilgilerinin kaynağını oluşturan ve her evde bir tane olsun 

mutlaka bulunan ilmihallerin hangileri olduğu, kimler tarafından hazırlandıkları, 

bilgilerinin sıhhati ve yeterliliği gibi konularda araştırma yapmaktır.  Bu çalışmada 

Cumhuriyet Türkiye’sinde yapılan İlmihal çalışmaları ve problemleri ile bir 

İlmihal’de olması arzu edilenlere dair bazı teklifler sunulmaktadır. Çalışmamızda söz 

konusu dönemde yazılan İlmihaller muhtelif açılardan tasnif edilerek tanıtılmış, farklı 

çalışmalarda dikkati çeken görüşlere imkan ölçüsünde yer verilerek emsalleri ile olan 

farkları gösterilmiş, çalışmalarla ilgili olarak yapıldıkları dönemlerin özellikleri ve 

şartları göz önüne alınarak, değerlendirmelerin hakkaniyet ölçüsü taşımasına 

çalışılmıştır.   

           Bu çalışmayı yapmaktaki en temel amaç, dini bilgilerin öğrenildiği ilk ve çoğu 

müslümanın tek sayılabilecek kaynağı durumundaki itikat, ibadet ve ahlak konularını 

muhtevi ilmihal çalışmalarının Cumhuriyet dönemindeki örneklerini tespit etmek, 

bunların problemlerine ilişkin görüşleri değerlendirmek ve bu problemler için çözüm 

önerisi olabilecek görüşleri değerlendirmektir.  

III. METOT: Tezimizle ilgili dönemde hazırlanan İlmihal çalışmalarının tespit edilmesi 

konusunda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, İlahiyat Fakülteleri kütüphaneleri ve Yayınevleri 

katalogları da gözden geçirilerek  İlmihaller tespit edilmeye çalışılmıştır. Bazı 
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ilmihallerin basılı örneklerine ulaşılamadığı için, internetten ulaşılmış ve hangi 

kaynaktan alındıkları ilgili yerlerde gösterilmiştir. 

          İlmihaller, hazırlayanları, hazırlanma amaçları, yöntemleri, mezhepleri, 

muhtevaları, problemleri ve içerilerinde dikkat çekmeyi başaran görüşleri ile ele 

alınmaya çalışılmıştır. Büyük İlmihal çalışmaları isimlerinin alfabetik sırası ile 

anlatılmışlardır. Muhtasar çalışmalara ise kronolojik olarak yer verilmiştir. Kadın ve 

Aile İlmihalleri  Büyük İlmihal çalışmaları gibi isimlerinin alfabetik sırasına göre 

düzenlenmiştir. Çalışmamızda İlmihal yazarlarının hayatlarına dair geniş bilgi 

verilmemiş, görevlerine ve mesleklerine dair kısa bilgiler sunulmuştur. Tezimizde, 

sayıları az da olsa, herhangi bir mezhebe göre hazırlanmamış ilmihallerle, birden 

fazla mezhebin görüşlerinin yer verildiği mukayeseli çalışmalardan da örnekler 

verilmiştir.  

         Çalışmamızın birinci bölümünde İlmihaller muhtelif yönleriyle tanıtılmış, 

içlerinde yer alan bazı görüşlerden seçmeler yapılmıştır. Bu bölümde ilmihal 

problemlerine değinilmemiş, cevap verilmemiş, tezimizin konu ile ilgili olan ikinci 

bölümünde ilgili yerlere atıflar yapılarak değerlendirmeler yapılmıştır. İkinci 

bölümde genel olarak İlmihal problemleri üzerinde durulmuş, üçüncü ve son 

bölümde bir ilmihal hazırlanırken kullanılması önemli görülen bazı ölçüler 

verilmiştir. 

IV. FAYDALANILAN KAYNAKLAR: Araştırma sırasında özellikle İlmihal 

değerlendirmeleri konusunda başvurulabilecek temel kaynak sayısının azlığı bu 

konudaki çalışmayı zorlaştıran sebeplerin başında gelmiştir. Her ne kadar basılmış 

pek çok İlmihal kitabı varsa da, akademik anlamda bunları değerlendiren müstakil 

çalışmalar yok denecek kadar azdır. Yapılan araştırmalar neticesinde tezimizin 

hazırlanmasında müracaat edilen başlıca kaynaklarımız şunlar olmuştur. 

1. İLMİHAL KİTAPLARI: Çalışmanın konusu ve kapsamı, Cumhuriyet döneminde 

yazılan İlmihaller olduğundan, ilk başvuru kaynaklarımız bu dönemde yazılan 

ilmihal kitapları olmuştur. Bu dönemde yapılan çalışmalar, ilgili bölümlerinde 

tanıtılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde yapılan çalışmalara ise gerekli 

yerlerde atıflarda bulunularak geçilmiştir.  

2. DEĞERLENDİRME YAZILARI: Cumhuriyet Döneminde çok sayıda İlmihal 

yazılmasına rağmen, İlmihaller üzerinde değerlendirme yazıları ve çalışmaları çok 

fazla, hatta neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bu konuda ulaşabildiğimiz bazı 

kaynaklarımız şunlar olmuştur:  
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a) Hayrettin Karaman’ın yazdığı ve İslam’ın Işığında Günün Meseleleri isimli 

kitabında “İlmihal Geleneği” başlığı ile yayımlanan ve içerisinde İlmihal 

bilgilerinin ve ilmihallerin değerlendirildiği iki sayfalık makale. 

b) İslâmiyât Dergisinin Türkiye Dindarlığını tartışmaya açtığı Ekim-Aralık 2002 

sayısında M. Hayri Kırbaşoğlu tarafından kaleme alınan “İlmihal 

Dindarlığının İmkanı Üzerine” isimli makalesi. 

c) Cumhuriyet dönemi öncesinde yapılan İlmihal çalışmalarını büyük ölçüde Dr. 

Recep Cici’nin, “Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar Osmanlı Dönemi 

İslam Hukuku Çalışmaları” adlı eserinden istifade ederek tespit ettik.  

d) Bibliyografik Eserler: Çalışmada önemli ilmihallerin müellifleri hakkında 

bilgi verildiği olmuştur. İslam Dini, Amentü Şerhi, Büyük İslam İlmihali ve 

Tam İlmihal gibi çalışmaların sahipleri olan Ahmet Hamdi Akseki, Numan 

Kurtulmuş, Ömer Nasuhi Bilmen ve Hüseyin Hilmi Işık gibi müelliflerin 

hayatlarından bahsedildiği olmuştur. Bu konuda DİA’ de Süleyman Hayri 

Bolay’ın hazırladığı “Akseki, Ahmet Hamdi” Rahmi Yaran’ın hazırladığı 

“Bilmen, Ömer Nasuhi”, maddelerinden,  Niyazi Kurtulmuş’un “Merhum 

Numan Kurtulmuş’un Tercüme-i Hali” isimli eserlerinden faydalanılmıştır. 

e) Başta TDV İslam Ansiklopedisi “DİA” olmak üzere muhtelif ansiklopedilerde 

“İlmihal” maddesinde yazılan bilgilerden de istifade ettik.  

f)       Köşe Yazıları: İlmihaller üzerine gazetelerin köşe yazılarında yayımlanan bazı 

makalelerden de tezimizde istifade edilmiştir.   

1.) Akyol, Taha, İslamda Hukuk ve Din, Milliyet, İstanbul, 

http://www.milliyet.com/2006/05/04/yazar/akyol.html, 28.05.2006 

2.) Akyol, Taha, Kadın Hareketi, Milliyet, İstanbul, 

http://www.milliyet.com/2006/01/30/yazar/akyol.html, 20.05.2006 

3.) Şemsinur, B.Özdemir, “Kadın Kuruluşları İlmihallerin Yeniden Yazılmasını 

İstiyor”,http://www.zaman.com.tr/?bl=kadinaile&alt=hayatinicinden&trh=2003

1226&hn=7644, 20.05.2006 

g) İlmihaller üzerine yapılan bazı lisans ve yüksek lisans tezlerinden de 

çalışmamız sırasında istifade ettik. Biri yüksek lisans tezi olmak üzere genelde 

lisans tezi olarak yapılan bu çalışmalar İlmihallerin tümü üzerinde olmaktan 

ziyade, bir ilmihaldeki her hangi bir durumun veya belli dönemlerde yazılan 

İlmihallerdeki bir konunun ele alınışı şeklinde yapılmıştır.  Bu çalışmalardan 

bazıları şunlardır. 
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1) Kurt, Hasan, İlmihal Kitaplarında İman Esasları, (Basılmış Yüksek Lisans 

Tezi), Rağbet Yayınları, İstanbul 2005  

2) Avcı, Nazife, Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali’ndeki Hadislerin 

Tespit veTahrici, (Basılmamış Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi, İzmir 1998 

3) Koçak, Nihat, “Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihalindeki 

Hadislerin Tahrici” (Basılmamış Lisans Tezi), AÜİF,  Ankara 1989 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 İLMİHAL ÇALIŞMALARI 

I. İLMİHAL ÇALIŞMALARI 

A. İLMİHAL KAVRAMI: İlmihal, Arapça “ilim” ve “hal” kelimelerinden türetilmiş bir 

isim tamlamasıdır. Sözlük anlamı “durum bilgisi” demektir. Terim olarak ise her 

müslüman’ın öğrenmek ve yapmak durumunda olduğu itikat, ibadet ve ahlaka ait temel 

bilgileri öğreten eserlere “İlmihal” denir. Daha geniş bir ifadeyle İlmihal, kişinin 

kendisine farz olan görevleri yaparken ihtiyaç duyduğu şeyleri bilmesidir; namaz 

kılarken temizliği, ticaret yaparken fasit akit ve faizden kaçınmayı, malının cinsine 

göre zekat vermeyi ve haccın eda edilebilmesi için gerekli şartları bilmesi gibi.2 Benzer 

diğer bir tanımda “Bir müslümanın günlük yaşantısında lazım olan, kul ile Allah ve 

kulların kendi aralarındaki ilişkilerini düzenleyen ve herkesin bilmesi gerekli olan 

bilgileri ihtiva eden ilme “İlmihal” denir3. İlmihaller, öncelikle inanç esasları ve 

ibadetleri, İslam’ın fert ve cemiyet hayatına dair ortaya koyduğu prensipleri  tavsiye, 

emir ve yasakları ile müslümanların tarih boyunca bu prensipler muvacehesinde 

kazanmış oldukları örf, anane ve adetlerini bir de islam alimlerinin anlayış ve 

uygulamalarını ihtiva ettikleri için, müslüman bir ferdin baş ucundan eksik 

edemeyeceği en temel eserler mahiyetindedir4.       

         İlmihal bilgilerinin her müslüman için gerekli oluşunu Karaman "Her bir 

müslümana gerekli olan bilgiler bütününe" İlmihal denmesi İslâm'da, yükümlülük ile 

kişinin durumu ve dolayısıyla bu duruma uyan bilgi arasında sıkı bir ilişkinin, 

bağlantının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada "kendini ilgilendiren" kaydı 

önemlidir. İman her müslümanı ilgilendirir, iman konusunda istisnâ yoktur; her mümin, 

dinde inanılması gereken hususlara, "âmentü"de formülleştirilmiş olan altı esasa 

inanmak, iman etmek durumundadır. Bu sâhada müminler arasındaki fark bilgide, 

şuurda, bilginin genişlik ve derinliğinde olabilir5 görüşleri ile açıklamaya çalışır. 

Karaman, “İbâdet sâhasına girdiğimizde daha önemli farklılıklar başlar; meselâ zenginlik 

başta olmak üzere gerekli şartlara sahip bulunmayan bir müslümanın zekât ve hacc 

                                                 
2 Şeybani, Ebu Abdullah Muhammmed b. Hasan b. Ferkat el-Hanefi, Kitabu’l-Kesb, thk. Abdulfettah Ebu 

Gudde, Mektebetu’l-Matbaati’l-İslamiyye, Haleb 1997 s.149; Serahsi, Ebu Bekir Şemsu’l-eimme 

Muhammed b. Ahmed b. Sehl, el-Mebsut, Daru’d-Da’ve, İstanbul 1912, XXX, 260 
3 Erdoğan, “İlmihal”, Fıkıh Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, İstanbul 1998, s.194 
4 Altıkulaç, Tayyar, İlmihal I  “İman ve İbadetler”, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara t.y., I, 4 
5 Karaman, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, Yeni Şafak, İstanbul 1996, III, 161 
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konusunda geniş, detaylı bilgi edinme ihtiyacı yoktur. "İslâm'ın şartları" cümlesinden 

olarak hacc ve zekât ibâdetlerinin de bulunduğunu, kendisinin bununla yükümlü 

olmadığını veya olduğunu bilmek ve buna inanmak her müslümana farzdır. Bundan 

sonrası yükümlünün durumuna bağlıdır; yükümlü olan detayları da bilecek ve 

uygulayacaktır, yükümlü olmayan ise yalnızca farzı bilecek ve "kendisinin yükümlü 

bulunmadığı" bilgisini edinmiş olacaktır. İslâm ahlâk ve âdâbı bir yandan kişinin 

eğitimine, yetişmişliğine ve kemâline, diğer yandan örf ve âdete, bölgeye, kültür ve 

medeniyet seviyesine bağlı olarak değişiklikler arz eder. Çocuktan, büyükten, âlimden, 

cahilden, eğitilmişten, eğitilmemişten, insan için mukadder olan kemâl ve Allah'a 

yakınlık basamaklarını farklı seviyelerde tırmanmış bulunanlardan aynı ahlâk ve aynı 

âdâb beklenemez. Burada, herkes için ortak bulunan bir tabandan söz edilebilir ve 

herkesten ancak bu beklenebilir, bunun bilgi ve eğitimi verilir. İslâm'da "muâmelât" 

terimi ile ifade edilen "ferd ile ferd, ferd ile toplum, toplum ile diğer toplumlar arasındaki 

ilişkiler", başka bir ifade ile "siyâsî, hukûkî, ekonomik ve sosyal ilişkiler" sâhasına 

bakıldığında burada, bilgi ve uygulama yükümlülüğü bakımından müslümanlar arasında 

önemli farklılıkların bulunduğu görülür. Her bir müslümanın, insanlar ve eşya ile 

ilişkileri bakımından serbest sâha ile yasak sâhanın sınırını (helâl-haram sınırlarını) 

bilmesi ve buna riâyet etmesi gereklidir. Bugün adına İlmihal dediğimiz bilgi 

mecmûasının belki ilk örneği, İmam-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin “el-Fıkhu'l-Ekber” isimli 

eseridir. Yalnızca derleyip düzenlemeye ve öğretmeye yönelik bulunan bu eser, ilmihalin 

akaid (inanç) ile ilgili kısmını ihtivâ etmektedir ve günümüze kadar mûteber, faydalı bir 

metin olarak vazifesini yapmıştır6. Ahmed b. Hanbel'in namaz ibâdeti ile ilgili bulunan 

"Kitâbu's-salât"ını da ilmihalin ibâdet ve amel kısmına ait ilk deneme olarak 

değerlendirmek mümkündür7. O günden bugüne kimi zaman akaid ve ibâdetler ayrı 

kitaplarda, kimi zaman her ikisi bir kitapta, bazen de ihtiyaca göre "ahlâk, siyer, âdâb" 

gibi bahisler de programa alınmak suretiyle, adı ilmihal olsun olmasın "ilmihal kitapları" 

yazılmış, halkın ihtiyaçları ve durumları göz önüne alınarak gereken yapılmıştır. 

“Şurûtu's-salât, Necâtü'l-mü'minîn, eski Amentü Şerhi, Mızraklı İlmihal, Halebî 

tercümesi Babadağî, kısmen Ni'met-i İslâm” hep bu nev'in örnekleridir8.  

                                                 
6 Karaman, a.g.e, III, 163  
7 Karaman, a.g.e, III, 163 
8 Karaman, a.g.e,  III, 163 
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          İlmihallerin bundan sonra nasıl bir yöntem ve muhteva ile hazırlanması gerektiği 

konusunda ise Karaman, “Artık kelâm, hikmet-i teşrî'i, ibâdet bilgilerini ayrı ayrı vermek 

yerine bunların hepsini bir araya getiren, çeşitli yaş ve baş gruplarına hitâp eden, bir 

yandan bilgi veren, bir yandan savunan, bir yandan muhtemel tecavüzlere karşı 

hazırlayan ilmihaller vermek gerekiyordu. Eyüp Necâti'nin Felsefeli Din Dersleri'ni, 

Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Bey'in Üss-i İslâm (Yeni İlm-i Akaid)'ini, Ahmed Hamdi 

Akseki'nin İslâm Dini'ni, hedef kitlesi farklı da olsa Prof. Muhammed Hamidullah'ın 

İslâm'a Giriş'ini bu yeni ilmihaller cümlesinden saymak mümkündür9”demektedir. 

           İlmihal kitaplarındaki inanç, ibadet ve ahlakla ilgili konu başlıklarının Cibril 

hadisi’ndeki açıklamalara göre belirlenmiş olduğu görülmektedir. Söz konusu hadiste 

anlatıldığına göre Cebrail (a.s.) bir gün insan suretinde gelerek Allah resulüne iman, 

İslam ve ihsan’ın ne demek olduğunu sorar. Peygamber (a.s) “İmanın Allah’a, 

meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve bir de kaderin hayır ve 

şerrine inanmak olduğu, İslam’ın Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in 

Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, 

ramazan orucunu tutmak, yoluna güç yeterse haccetmek olduğu, İhsanın ise, sen O’nu 

görmesen de Allah’ın seni görüyor olduğu şuuruyla ibadet etmek10” olduğu şeklinde 

cevap verir.    

         Sonuç itibariyle İlmihal kitaplarının, inanç, ibadet ve ahlak konularıyla herkesin 

günlük hayatta karşılaşacağı meselelere yönelik temel hükümleri öğretmek amacıyla 

yazılmış eserler olduğu söylenebilir. Yukarıda bahsedilen konulara bazen peygamberler 

tarihi, Hz.Peygamberin hayatı ve aile hukuku ile ilgili bölümler ilaveli İlmihal örnekleri 

de bulunmaktadır. Çok az da olsa fıkhın tüm konularını ihtisar eden çalışmalara da 

rastlanmaktadır.  

B.   İLMİHAL BİLGİSİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ: Bilgisinin ne kadar önemli 

olduğu, tanımından, konularının kapsamından ve üzerinde yapılan çalışmaların 

fazlalığı ile de anlaşılacak olan İlmihallerin, müslüman insanın kendini ispat ve temsil 

kabiliyetini temin edecek içerikte olduğu yada olması gerektiği muhakkaktır. Sözlerini 

hedefine isabetle gönderen ünlü şair Necip Fazıl’ın İlmihal için söylediği iki mısrası 

onu bilmenin ne kadar önemli olduğuna dair çok önemli bilgiler içermektedir. Fazıl 

“Yandı kitap dağlarım ne garip bir hal oldu, Sonunda bana kalan yalnız ilmihal 

                                                 
9   Karaman, a.g.e,  III, 163 
10 Buhari, “İman” 37; Müslim, "İman” 1; Tirmizi, “İman” 4   
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oldu11” demektedir. Çok yazan, çok kitabı olan birinin, elinde kalanın İlmihal bilgileri 

olduğunu söylemesi, bu bilginin önemini anlatmaya yeter derecededir. İlmihal bilgileri 

müslüman insan için temel eğitim niteliğinde olan, her müslüman için asgari bilinmesi 

gereken bilgilerdir. İlmihal, bilgisi müslüman olmam neyi gerektirir sorusuna cevap 

veren çalışmaların ortak adıdır. İlmihal bilgileri müslümanların birinci derecede 

öğrenmesi gereken bilgiler olması itibariyle öğrenilmesi ve bilinmesi mükellefine farz  

olan bilgilerdir. Bir başka ifade ile İlmihaller, müslümanların ehliyetlerine uygun 

şartları taşımaları kaydıyle üzerlerine farz olan görevlerin anlatıldığı ve öğretildiği 

eserlerin genel adıdır. Bilinmesi, müslüman olan kadın ve erkeğe farz olan bir ilmin, 

gerekliliği üzerinde  fazla söze hacet yoktur aslında. Müslüman olan insan, sınırları 

Allah’ın emrettikleri ve yasakladıkları ile çizilen bir hayata giriş yapar. Allah’ın 

emirlerine muhatap olma çağına gelen müslüman görev ve sorumluluklarını 

öğrenmekle mükelleftir. İman, ibadet, ve ahlak gibi pek çok konularda kulluk mükellefi 

olan insan neyi, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kimin için yapması gerektiğine dair 

bilgileri öğreneceği bir bilgi kaynağına muhtaçtır. İslami ilimlerin en mühim kaynağı 

olan Kur’an ve onu bize öğreten Hz. peygamber’in sünnetinden herkesin bu kulluk 

bilgisini kullanıma hazır hale getirerek belirleyebilmesi bulabilmesi mümkün değildir. 

Kitap ve sünneti hayatta yaşanılabilir, kullanıma hazır bilgilere dönüştüren fıkıh 

ilmidir. İşte İlmihal ya da İlmihal bilgileri, fıkıhla filtre edilmiş  kulluk bilgilerinin bir 

kısmını  ihtiva eder.  

 

C. İLMİHALLERİN FAYDALARI: İlk ortaya çıkması ile birlikte, bu zamana kadar 

geçen uzunca süreçte, İlmihallerle ulaşılmak istenen hedefler ve faydaların 

bulunmaması düşünülemez. Bunların ne kadarının istenen hedefi gerçekleştirebilecek 

muhteva ve şekle sahip olup olmadıklarına, tezimizin başka bir bölümünde 

değinilmektedir. İlim öğrenmenin her müslümana farz olduğunu bildiren hadisi 

şerifteki ilim, ilmihal olarak yorumlanmış, ve bunun kapsamına iman, namaz, oruç, 

helal ve haram gibi temel bilgilerin girdiği belirtilmiştir. İslami ilimlere dair h.II / 

m.VIII. yüzyıldan itibaren kaleme alınan risale şeklindeki muhtasar eserlerin ardından 

hacimli kitaplar yazılmış, telif hareketi daha sonra uzun şerhler ve haşiyelerle devam 

etmiştir. Alimlere hitap eden bu kaynaklar dini konuları ayrıntılı biçimde ele aldığı ve 

eğitim de daha çok hoca merkezli olup, sözlü geleneğe dayandığından, halk için temel 

                                                 
11 Kısakürek, Necip Fazıl, Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul 1992, s. 44 
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konularda özlü bilgiler ihtiva eden, dili sade, anlatımı basit, hatta ezberlenmeye müsait 

eserlere ihtiyaç duyulmuş, bu sebeple Osmanlılar döneminde ilk ilmihaller ortaya 

çıkmıştır. İlmihal kültürü genel olarak, Türkler arasında çok yaygın olarak bilinir. 

Türkler dışında özellikle “Arap ülkelerinde ise genellikle ilmihal kitapları yerine ez-

Zarurat’ud-Diniyye vb. isimlerle yazılan eserler bulunmaktadır.12” İlmihal 

çalışmalarının tanımından, öneminden ve gerekliliğinden bahsettiklerimizden hareketle 

İlmihallerin okuyucularına sağlayacağı faydaları ve imkanları aşağı ifade edildiği 

şekilde özetlemek mümkündür.  

1.   Temel dini bilgiler konusunda hazır bilgilere ulaşabilmek 

2. Delillerinden bulunarak çıkarılmış hükümleri öğrenebilmek 

3.   Sorumlu olunan görevleri, ödevleri kolayca öğrenebilmek 

4.   Tartışmalardan ve ihtilaflardan uzak olarak bilgileri öğrenmek 

5.   İhtiyaç duyulan bilgileri kolay ve çabuk bir şekilde elde etmek  

6.   Dini bilgilerin günlük hayata kolaylıkla aktarılmasını sağlamak 

7. Din kültürünün toplumun çeşitli kesimlerine ve özellikle halk arasına   

     yayılmasını sağlamak 

8.  Yazıldıkları dönemlerin din anlayışı hakkında bilgi vermek 

9.  Dinin halka tebliğ ve irşadını temin etmek  

D. İLMİHALLERİN SOSYOLOJİK BOYUTU: Burada kültürümüzü şekillendiren 

İlmihal bilgilerine, başka bir ifadeyle, toplumsal hafızamızda yer alan kimi 

alışkanlıklarla ilmihaller arasında ne tür bir iletişim ve etkileşimin olduğuna dair 

bilgiler ve bulgular üzerinde durulacaktır. Bidat ve hurafelerden temizlenmiş bir dini 

öğretebilme ya da halkı bunlardan muhafaza etme noktasında, bazı İlmihallerin yeterli 

hassasiyeti göstermedikleri görülmektedir13. 

                İlmihallere bakıldığında yazıldıkları dönemlerin sosyal problemleri ile yakından 

ilgili bilgiler ihtiva ettikleri görülecektir. Yazıldıkları dönemin, inanç, ibadet ahlak ve 

güncel meseleleri ile ilgili tartışmaların çalışmaları yönlendirdiği yada çalışmaların bu 

konularda islamın öğretilerini hedef kitlelerine anlatmaya çalıştığı söylenebilir. Bu işin 

bir başka boyutu ise ilmihal bilgilerinin halkı nasıl yönlendirdiği ve bilgilendirdiğidir. 

Dinin istediği yöndeki davranış değişikliğine vesile oldukları sürece İlmihallerin faydalı 

                                                 
12 Kurt, Hasan, İlmihal Kitaplarında İman Esasları., Rağbet Yayınları, İstanbul 2005, s.23 
13 Bununla ilgili örnekler için çalışmada yer alan ilmihallerden, Numan Kurtulmuş’un Yeni Amentü Şerhi;  

M.Sıddık Gümüş’ün Tam İlmihal; Ömer Öngüt’ün  İslam İlmihali isimli çalışmalarından yapılan alıntılara 

bakılabilir. 
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oldukları, aksi yöndeki gelişmeleri besleyici olmaları halinde ise zararlı bile 

olabileceklerinden söz edilebilir.14 

                İlmihallerin bir kısmı öncekilerin tekrarı mahiyetindedir15. Bazılarında da din 

kuralları ve dini hükümler aşırı derecede katı gösterilmiş, asıl ilkelere ilaveler edilerek 

din yaşanması zor bir şekle sokulmuştur16. İlmihaller yazıldıkları dönemin sosyal 

hayatına, ihtiyaçlarına dair bilgiler vermesi, dönemin din anlayışını ve tartışmaların 

niteliğini yansıtmaları ve dini bilgilerin günlük hayata uygulanmasını temin edip din 

kültürünün toplumun çeşitli kesimlerine yayılmasını sağlamaları bakımından 

önemlidirler. 

II. İLMİHAL ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM 

          İlmihal çalışmalarında işlenen konuların genel olarak, imanın şartları ve islamın 

şartları olarak bilinen meseleler olduğu, bazı çalışmalarda konuların daha fazla 

detaylandırılmış ve artırılmış olduğu da görülmektedir. İlmihallerde ilk işlenen konu iman 

ve iman esaslarına ilişkin bilinmesi gerekenlerdir. Bundan sonra islam’ın şartları olarak 

bilinen kelime-i şehadet ile namaz, zekat, hac ve oruç ibadetleri ile ilgili konular 

anlatılmaktadır. 

          Konular genelde belli bir mezhebin görüşleri ve tercihleri çerçevesinde 

anlatılmaktadır. Kendisini belli bir mezhebin görüşlerine uygun olmakla takdim etmeyen 

ilmihal örneği pek bulunmamaktadır. Biz çalışmamızı hazırlarken yaptığımız 

araştırmalarda herhangi bir mezhebe göre olmadığını ifade eden Seyfullah Erdoğmuş’un 

“Kitap ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal” ve Beşir İslamoğlu’nun “Modern İlmihal” adı 

ile yapılan İlmihal çalışmaları olduğunu gördük. Bunların dışında mezhebe bağlılık ifade 

etmeyen İlmihal örneği yok gibidir. İlmihal örneklerimiz arasında geçen Yusuf Ziya 

Yörükan’ın “Müslümanlık ve Kur’an-ı Kerimden Ayetlerle İslam Esasları” adlı çalışması 

ile Sami Kocaoğlu’nun “Çağdaş İslam İlmihali” de mezhep bağımlılığı olmayan kitaplar 

                                                 
14 Kırbaşoğlu, Hayri, “İlmihal Dindarlığının İmkanı Üzerine”, İslamiyat, V/4 (2002), s.109-124 
15 Cumhuriyet döneminde yazılan İlmihallerin birbirinden etkilendikleri görülmektedir. Zaman zaman aynı 

cümleler kullanılmakta ve aralarında bir farklılık gözlenmemektedir. Doğruyu aynen veya başka şekilde ifade 

etmeye bir şey söylenemeyecek olsa da eksiklerin aynen tekrarlanması tekrar olduğunu açıkça 

göstermektedir. Bunun örnekleri ilgili yerlerde verilmiştir. 
16 Bunlarla ilgili olarak tezimizin “İlmihallerde Zor Olanın tercih Edilmesi” başlığı altında zikredilen 

örneklere bakılabilir. Ayrıca M.Sıddık Gümüş ve Ömer Öngüt’ün çalışmalarında ilgili pek çok örnek yer 

almaktadır. 



 12 

olarak gösterilebilir. Çünkü bunlarda da konuların anlatımında mezheplere vurgu ve 

uygunluk konusuna çok dikkat edilmemiştir.  

         İlmihaller çoğunlukla kendi mezhep görüşlerini yaymak ve öğretmekle beraber, 

bazen ilgili konularda diğer mezhep görüşlerine de atıflarda bulunmaktadırlar. Diğer 

mezhep görüşlerinden tercihlerde bulunma ise pek rastlanılan bir durum değildir. İman ve 

ibadetlerin hikmet, fazilet ve faydalarına da değinildiği görülmektedir. Bazı çalışmalar ise 

tamamen fıkhi hükümleri açıklamakta, hikmet ve fayda boyutunun başka çalışmaların 

konusu olduğunu ifade etmektedirler17.  İlmihal çalışmaları itikat ve ahlak konularına da 

yer vermekle beraber, üzerinde çok ve ısrarla durdukları konu ibadetler ve ibadetler içinde 

de, İlmihal problemlerinde çok sık tekrar edileceği ve dile getirileceği üzere ibadetlerin 

namaz, oruç, hac ve zekat bahisleridir. Bu konuların ele alınış yöntemi ise, hazırlayanın 

öncelikli gördüğü husus ne ise ona göre değişebilmektedir. Çalışmalardan bir kısmı sadece 

ahkam çıkarırken, bir kısmı bunu sağlıklı bir yöntem görmeyerek, anlattığı konulara 

okuyucuyu etkileyeceğini düşündüğü hikmet, fazilet gibi gönül dünyasına dokunmayı 

düşündüğü anlatımlara yer verebilmektedir. Bu tamamıyla İlmihal yazanın tercihi meselesi 

gibidir. Bazıları İlmihallerin görevinin ibadetlerin hikmet ve faziletini anlatmak olmadığı, 

bunun başka uzmanlık sahası olduğu düşüncesiyle bu tür konulara bilerek girmezken, 

başkaları İlmihallerin görevinin sadece ibadetleri ve hükümlerini saymak, sıralamak 

olmadığı bu nedenle besleyici ve etkileyici sözler ve söylemlere de yer vermek gerektiğini 

dile getirmektedirler. İlmihallerin her birinin kullanmış olduğu yöntemlerini kendi takdim 

edildikleri yerde daha geniş ve özel olarak açıkladıK. 

 

III.      İLMİHALLERİN YAZILMA NEDENLERİ 

        İlmihal bilgileri en baştan itibaren yazılarak aktarılmış bilgiler değildir. 

Hz.Peygamber döneminde tamamen şifahi olarak öğrenilen ve öğretilen bir bilgidir ilmihal 

bilgileri. Aslında sözü edilen dönemde sadece ilmihal değil, hemen her bilgi sözlü olarak 

aktarılmakta ve yayılmaktadır. Daha sonraları yazılı eserlerin verildiği, yapıldığı bir alan 

olmuştur. İlim öğrenmeyi her müslümanın boynunun borcu olarak anlatan peygamber 

sözünde kastedilen ilmi, ilim adamları genelde ilmihal’e yormuşlardır. Konu üzerinde 

yapılan mütealalarda “ilimlerin en üstünü ilmihal bilgisi” denmiştir.18  İlmihallerden her 

                                                 
17 Akyüz, Vecdi, Mukayeseli İbadetler İlmihali, I, Önsöz 
18 Şeybani, Ebu Abdullah b. Muammed b. Hasan b. Ferkat el-Hanefi, Kitabu’l-Kesb,  thk. Abdülfettah Ebu 

Gudde, Mektebetu’l-Matbaati’l-İslamiyye, Haleb 1997, s.148    
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birinin hangi amaca hizmet etmek için yazıldığına dair ayrıntılı bilgiler ilgili yerde 

verilmiştir. İlmihallerin neden yazıldığı ile ilgili gerekçeleri “ilim öğrenmenin her 

müslümana farz olduğuna hükmeden19 peygamber sözünde kastedilen bilginin İlmihal 

bilgisi olduğu düşüncesi, Müslüman insanlara sağlıklı, kapsamlı ve düzenli bilgiler sunma, 

İslam’ın itikat ve ibadet meselelerini kolayca öğrenebilecekleri eserler telif etme, 

Peygamberin kendilerine tutunulduğunda yolunuzu şaşırmazsının dediği kitap ve sünnetten 

müslümanın ihtiyacı olan bilgileri istifade edebileceği şekilde sunma; inanç, ibadet ve 

ahlak boyutuyla İslam’ın getirdiği mesajı özlü ve kolay anlaşılır bir şekilde sunmak 

gayreti; herkesin okuyup anlayabileceği, ve her an müracaat edebileceği, İslam ibadetleri 

ve hukukuna dair bir el kitabı yazma; İslam’ın iman, ibadat, muamelat ve ahlak ile ilgili 

konuları hakkında derli toplu bir eser hazırlama; Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygu-

lama bakımından durumlarının kesiştiği, birleştiği bir ortak saha olan bilgileri öğretme; 

kulluk görevinin nasıl yerine getirileceği ve dini bilgiler konusunda derli toplu bir eser 

sunma; dinimizin inanç esasları ve ibadetleri, müslümanların sakınması gerekli haramlar 

ve günahlar  ile gündemdeki tartışmalı dini konuları herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir 

şekilde anlatma; İslam’ın itikat, ibadet, muamelat ve ahlak ile ilgili konularının halka 

sağlıklı bir şekilde ulaştırılması, Müslümanlığın temeli olan esasların incelenmesi ve 

istifade edilecek şekilde anlatılma çabası; müslümanların dini ihtiyaçlarını yeterince 

karşılayabilecek bir kitap hazırlama; Müslümanların kendi dinleri olan İslamiyet hakkında 

bilgi sahibi olmaları ve İslam’ı yaşamalarının en önemli görevleri olmasından bahisle, bu 

gayeye ve ihtiyaca cevap verme; ben müslümanım diyen kimseye dinin mahiyetinin ne 

olduğu, hangi esaslara inanması gerektiği ve hangi amelleri yapmakla mükellef olduğunu 

su katılmadık bir membadan saf haliyle öğrenebileceği bir eser sunma; İnsanı dünya ve 

ahirette saadete ulaştıran ve Allah’a kavuşturan yegane vasıta olan ibadet konularını 

kolay ve özlü olarak anlatma” şeklinde özetlemek mümkündür. 

 

IV.  İLMİHAL KİTAPLARININ TARİHİ SEYRİ: İlmihal bilgilerinin ilk kez Hz 

Peygamber tarafından sözlü olarak öğretilmeye başladığı söylenebilir. Ya da sahabe 

sorularını efendimize yönelterek bu bilgileri öğrenebiliyorlardı. Buna göre İlmihal 

bilgileri hicri ilk asırda büyük ölçüde şifahi yöntemle öğretilmiş ve öğrenilmiştir.  Yazılı 

ilk Çalışmalara ise İmam-ı Azam’ın “el-Fıkhu’l-Ekber” ve Ahmed b Hanbel’in 

                                                 
19 İbn Mace Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid, es-Sünen, İstanbul 1991, “Mukadime” 17 
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“Kitabu’s-Salat”’ı örnek verilebilir20. Ebu Hanife’den  sonra İlmihal türü çalışmalar Ebu 

Mansur Maturidi (ö.333/944) döneminde gelişme göstermiş, ve zaman zaman geçirdiği 

değişmelerle Gazali (ö.505/1111) ve Nesefi (ö.508/1114) devirlerine, sonra İmam Birgivi 

(ö.981/1573)’den beri bu güne kadar gördüğümüz Türkçe İlmihaller şekline 

dönüşmüştür21. O günden bugüne kimi zaman, akait ve ibadetler  ayrı kitaplarda kimi 

zaman ikisi bir kitapta, bazen de ihtiyaca göre ahlak, siyer, adap gibi bahisler ilave 

edilerek İlmihal adı ile veya başka bir isim ile yayınlanmıştır. Bu çalışmalara “Necatu’l-

Müminin, Eski Amentü Şerhi, Mızraklı İlmihal, Halebi Tercümesi ve Nimet-i İslam” 

örnek olarak verilebilir22. İlmihal kültürü genel olarak, Türkler arasında çok yaygın 

olarak bilinir. Türkler dışında Arap ülkelerinde ise genellikle ilmihal kitapları yerine ez-

Zarurat’ud-Diniyye vb. isimlerle yazılan eserler bulunduğu23” söylenmektedir. 

          İlk Türkçe İlmihal yazan kişinin veya yazanlardan birinin Kutbeddin İzniki 

(ö.821/1418) olduğu söylenmektedir. İzniki’nin “Mukaddime24” adlı eserinin dil ve 

muhteva bakımından oldukça iyi bir örnek olduğu, Hanefi Mezhebinin görüşleri esas 

alınarak yazılan ilmihalde, diğer mezhep görüşlerine de atıflar yapıldığı ve fıkhi 

konuların yanında ahlaki konulara da değinildiği söylenmektedir25.  

         Osmanlıca yazılmış ilk İlmihal türü eserler arasında Birgivi’nin (ö.981/1573) 

Vasiyetnamesi’nin önemli bir yeri vardır. Eser “Vasiyetname-i Birgivi” adıyla meşhur 

olmasına rağmen özet bir İlmihal kitabı özelliğindedir. Eserin bu isimle meşhur olma 

sebebi, baş tarafında vasiyet kelimesi geçmesi ve müellifi tarafından başka bir isim 

verilmemesidir. Aynı eser “Risale-i Birgivi” diye de anılmaktadır. Bu çalışma İtikada, 

ibadete ve ahlaka dair herkesin bilmesi gereken konuları ihtiva etmektedir. Eser, halk 

tarafından kolayca anlaşılır olması ile de meşhur bir çalışmadır.26 

                                                 
20 Karaman, Hayrettin, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, Yeni Şafak, İstanbul 1996, III, 163 
21 Yörükan, Yusuf Ziya, “İslam İlmihali”,  AÜİFD, İstanbul 1952, sy.1, s.7  
22 Karaman, Hayrettin, İslamın Işığında Günün Meseleleri, Yeni Şafak, İstanbul 1996, III, 163  
23 Kurt, Hasan, İlmihal Kitaplarında İman Esasları., Rağbet Yayınları, İstanbul 2005, s.23 
24 Akkuş, Süleyman, Kültürlerin Buluşma Noktasında Uluslararası İznik Sempozyumu Üzerine, Sakarya 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 2005,  XII, 262 
25 Akkuş, a.g.m., s.262 
26 Bunun için bkz: Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivi, Hayatı, Eserleri, Arapça Tedrisatındaki Yeri, Seha 

Neşriyat, İstanbul 1992; Yüksel, Emrullah, “Birgivi”, DİA, İstanbul 1991, VI, 191-194  
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         Osmanlı döneminde yazılan İlmihallerin en bilineni “Mızraklı İlmihal”dir27. Eser, 

günümüz Türkçe’si ile yeniden hazırlayan İsmail Kara bu çalışma hakkında “ilk baskısı 

1862 yılında yapılan halen de Osmanlıca baskıları devam eden Mızraklı İlmihal anonim 

bir eser mahiyetindedir. Bir çok baskısının kenarında namazlar, dualar, tasavvuf ve 

ahlakla ilgili küçük risalelerde yer almaktadır. İlk telifinin ne zaman olduğu konusunda 

kesin bir tarihe ulaşılamamıştır. Eserde kullanılan dile bakıldığında bir asır öncesine ait 

olduğu tahmininde bulunulabilir. Kesin olan şey, bu eserin İmam Birgivi’den sonra 

yazıldığıdır. Zira eserde Birgivi’ye atıflar yapıldığı görülmektedir28” demektedir. Buraya 

kadar anlatılanlara bakılırsa  Mızraklı İlmihal’in XVI. Yüzyıldan sonra yazıldığı tahmin 

edilmektedir.29 Mızraklı İlmihal bir dönemin en fazla kullanılan ve okutulan İlmihali 

olmuş, halkın din anlayışını önemli ölçüde etkilemiştir. “Mızraklı İlmihal’in sıbyan 

mekteplerinde, camilerde köy odalarında ve evlerde yaygın olarak okunması sebebiyle 

halkın din anlayışını etkilediği bilinmektedir. Bu yüzden modernleşme döneminde adı 

zikredilerek çokça tenkide konu olmuştur30”. Mızraklı İlmihal’de itikat, ibadet ve ahlak 

konuları bölümlere ayrılmadan karışık olarak anlatılmaktadır.  

        Osmanlıca yazılan İlmihal kitapları arasında halen en bilinenlerden ve günümüz 

Türkçe’si ile de yayınlanmış olanı Mehmet Zihni Efendi’nin “Nimet-i İslam” adlı 

eseridir. Bu çalışma Cumhuriyet dönemi ilmihallerinin pek çok konuda başvuru kaynağı 

da olmuştur. Osmanlıdan günümüze bin’e yakın benzer çalışma yapıldığını söyleyen 

Kurt, bunlar içerisinde yaptığı ikinci bir değerlendirme ile 240 adet İlmihal türü 

çalışmadan bahsetmektedir. Aynı çalışma da, Osmanlı döneminde İlmihal türünde en 

fazla eser veren kişinin Molla Fenari olduğuna da dikkat çekilmektedir.31 

        Cumhuriyet dönemi ilmihalleri söz konusu olduğunda ilk ciddi çalışmanın Ahmet 

Hamdi Akseki’nin “İslam Dini” adlı eseri olduğu söylenebilir. Cumhuriyetin 

kuruluşundan on yıl kadar sonra Türkçe yazılan kapsamlı ilk İlmihal örneğidir denebilir.  

                                                 
27 “Mızraklı İlmihal” denmesi kitabın içerisinde yer alan bir mızrak resmi’dir. Mızraklı İlmihal adı ile 

yapılan onlarca çalışmaya rastlamak mümkündür. Bütün bunlar Mızraklı İlmihal’in tarihin bir döneminde 

halkın din bilgisinin en meşhur kaynağı olduğu düşüncelerini teyit etmektedir. Bu İlmihal üzerinde Dokuz 

Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir lisans tezi yapılmıştır. Deniz, Nuray, Mızraklı İlmihal 

Kitabının Amaç ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi, (Basılmamış Lisans Tezi), Dokuz Eylül 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir 2001 
28 Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Çıdam Yayınları, İstanbul 1990, s. 6-7 
29 Kelpetin, Hatice, “İlmihal”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı,  İstanbul 2000, XXII, 140 
30 Kelpetin, “a.g.md”, DİA., XXII, 141 
31 Kurt, a.g.e., s.29  
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Bu çalışmada itikadi konulara ağırlık verildiği ve özellikle bu dönemde yoğun olarak 

yaşanan din aleyhindeki akımların ileri sürdükleri iddialara cevap verilmeye çalışıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmaya, adı İlmihal olmasa da konuları İlmihal konuları olduğu için 

çalışmamız içerisinde yer verilmiştir. Bundan sonra 1943 yılında Numan Kurtulmuş’un 

“Yeni Amentü Şerhi”, 1949 yılında  Ömer Nasuhi Bilmen’in “Büyük İslam İlmihali” ve 

1960’lı yıllarda M.Sıddık Gümüş’ün “Tam İlmihal Saadeti Ebediyye”si Cumhuriyet 

tarihinin ilk kırk yılında yazılan büyük İlmihaller olarak gösterilebilir. Bu dönemde daha 

çok muhtasar türünde çalışmaların yapıldığı görülmektedir32. Cumhuriyet döneminde 

yazılan İlmihallerin sayısı yüzü aşmıştır. Bunlardan bir kısmı mufassal, bir kısmı 

muhtasar çalışmalardır. Ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan halkın büyük çoğunluğu 

hanefi olduğu için yazılan ilmihaller de bununla doğru orantılı olarak çoğunlukla hanefi 

mezhebine göre hazırlanmış çalışmalardır. Bundan sonra en fazla şafii mezhebine göre 

hazırlanmış  ilmihal vardır.   

 

V. CUMHURİYET DÖNEMİ İLMİHAL ÇALIŞMALARI 

        Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yeni alfabenin kullanılmaya başlanmasıyla 

birlikte İlmihal türünde, Türkçe olarak çok sayıda muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan bir kısmı oldukça hacimli çalışmalar iken, bir kısmı muhtasar çalışmalardır.  

        Cumhuriyet öncesi dönemde dini bilgiler genel olarak dili Arapça ve Osmanlıca olan 

kaynaklardan öğrenilmektedir. 1928 yılında yapılan harf İnkılabı’ndan sonra giderek bu 

dillere yabancılaşan halk, dini bilgilerini öğrenebileceği bir kaynak bulma konusunda ciddi 

sıkıntılara düşmüştür. Bu hem eski dili, hem yeni dili doğru dürüst bilememenin doğal bir 

sonucudur. Bu geçiş döneminde tüm zorluklara rağmen halkın ilmihal bilgileri kadarı ile 

olsun dini bilgileri bulabileceği kitaplar az da olsa yazılmış, ancak bunların içeriklerinin 

çok zengin olmadığı ve pek çoğunun 30-40 sayfadan oluştuğu görülmektedir33. 

Cumhuriyetin 30 yıllık bu ilk döneminde hacimli sayılabilecek İlmihallere Akseki’nin 

“İslam Dini”, Kurtulmuş’un “Amentü Şerhi” ve halen İlmihaller arasında yerini halen 

önemli ölçüde koruyan Bilmen’in “Büyük İslam İlmihali” ile Hüseyin Hilmi Işık 

(M.Sıddık Gümüş) tarafından hazırlanan “Tam İlmihal Saadeti Ebediye” örnek olarak 

verilebilir.  

                                                 
32 Bunların örnekleri için çalışmamızın “Küçük İlmihaller” bölümüne bakılabilir. 
33 Bunun örnekleri için tez içerisinde yer alan “küçük ilmihaller” bölümüne bakılabilir. 
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        Cumhuriyet döneminde yazılan ilmihallerin muhtevalarında ve yöntemlerinde görülen 

farklılıkların, hazırlayanlarının farklı meslek, cemaat ve tarikatten olmaları yada 

akademisyen kimliklerinden kaynaklandığı görülmektedir34. Bu cümleden olmak üzere, 

bazı İlmihallerin tasavvuf ve hikmet boyutlarını, bazılarının ise sadece fıkhi hükümleri 

öncelemiş ya da önemsemiş oldukları söylenebilir. 

        Bu dönemde yazılan İlmihallere bakıldığında, İlmihallerin en fazla yer verdikleri 

konuların ibadetler ve ibadetlerden, İslam’ın beş şartı olarak bilinenlere tahsis edildiği 

görülmektedir. İlmihaller üzerine yapılan eleştirilerde dile getirilen bu husus, adı geçen 

konuların ilmihal ibadetleri olarak algılanmasına neden olacak boyutlara ulaştığı 

yorumlarına sebep olmaktadır. 

        İlmihal kitaplarında İtikat ve ahlak bahislerine ise çok daha az yer verilmekte ve hatta 

bazılarında hiç değinilmeden geçildiği de olmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu 

eksikliğin kısmen de olsa giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.   

      Cumhuriyet döneminde yapılan ilmihal çalışmalarından en önemlisi sayılabilecek olanı 

hiç şüphesiz Ömer Nasuhi Bilmen’in 1950’li yılların başında yayımlanan “Büyük İslam 

İlmihali” adlı çalışmasıdır. Bu güne değin değişik yayınevleri tarafından onlarca baskısı 

yapılan ve 2.5 milyon adet olduğu söylenen sayısı bir rekordur35. Bu çalışma sonraki 

yıllarda yapılan çalışmalara örnek ve kaynak seçilen bir eser olması ve halen çok talibi 

olması ile dikkatleri üzerine çekmekte, belki bu nedenle de ilmihaller hakkında yapılan 

değerlendirmelerde ilk hedef olmaktadır36. 

        Bu dönemde yapılan çalışmaların bir kısmında bilgilerin kaynaklarının 

gösterilmemesi, ya da doğru yerlerden gösterilmemesi önemli bir eksik ve kusurdur. Zira 

ayet, hadis, yada ulemaya ait görüşlerin kimlere ait olduklarının bilinmemesi, adı ilimle 

birlikte anılan çalışmalar için çok görülmelidir. Bununla ilgili olarak İlmihal problemleri 

bahsimizde gerekli örnekleri yeteri kadar vermiş bulunmaktayız.  

                                                 
34 İlmihaller tek tek incelendiğinde ve karşılaştırıldığında bazı farklılıkları olduğu görülmektedir. Bunun 

sebebi hazırlayanların farklılıkları olsa gerekir. Zira Türkiye’de neredeyse her cemaatin bir ilmihali, her 

ilmihalin bir cemaati vardır.   
35 Kurt, a.g.e., s. 73 
36 İlmihallerle ilgili yapılan değerlendirmelerde Bilmen’in “Büyük İslam İlmihali”  ilk hatırlatılanlardan 

olmaktadır. M.Hayri Kırbaşoğlu “İlmihal Dindarlığının İmkanı Üzerine” isimli makalesini bu çalışma 

merkezinde yaparken, Hayrettin Karaman da  “İlmihal Geleneği” isimli yazısında Bilmen’in çalışması ile 

ilgili önemli açıklamalar yapmaktadır. Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri, III, 164 
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        İlmihallerin adlarına yakışır olarak, sürekli gelişen ve değişen dünyada, aynı süreci 

takip edecek çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Her dönemin kendine özgü ihtiyaçları ve 

gerekleri olduğu hatırdan çıkmamalı, geçmişe değil, bu güne ve belki de geleceğe hitap 

edecek çalışmalar ön plana çıkmalıdır.   

        Cumhuriyet döneminde yazılmalarına rağmen, ilmihallerin büyük çoğunluğunun 

cumhuriyet dönemini değil, daha önceki dönemleri ve o dönemlerin örneklerini yazdıkları 

görülmektedir37. Bu dönem içerisinde hazırlanan tüm çalışmaların hepsini aynı şekilde 

değerlendirmek doğru olmasa da, pek çoğunun bu problemi taşıdığı söylenebilir. 

          Genellikle temel kaynaklara dayanan, güvenilir bilgiler içeren Cumhuriyet devri 

ilmihallerinin bir kısmında dua, vaaz ve irşat mahiyetinde bölümler yer almakla birlikte 

büyük çoğunluğu sadece inanç, ibadet, ahlak ve günlük yaşayış bilgilerini ihtiva eder. 

Bunlardan Ahmet Hamdi Akseki’nin “İslam Dini” ile Ömer Nasuhi Bilmen’in “Büyük 

İslam İlmihali” 1980’li yıllara kadar çok basılıp okunmuş, daha sonra yazılan ilmihallere 

de örnek olmuştur38.  

         Bu dönem içerisinde yazılan ilmihallerden Ahmet Hamdi Akseki’nin İslam Dini ile  

Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali adlı çalışmalarını dönemle yaşıt olmalarına 

rağmen halen en fazla talep edilenlerden olmaları, M.Sıddık Gümüş’ün Tam İlmihali’ni 

emsallerinden çok farklı dil, üslup ve muhtevası, Beşir İslamoğlu’nun “Modern İlmihali” 

ni konulara yaklaşımında emsallerine benzemeyen kendine özgü tavrı ve kendi ifadesiyle 

yığılmış ilmihâl problemlerini cesaretle, kararlılıkla, akılcı ve bilimsel yaklaşımlarla 

çözmeye çalışan ve her türlü yapıcı eleştiriye açık olduğunu söylemesi, Sami 

Kocaoğlu’nun Çağdaş İslam İlmihali’ni İlmihallerde görmeye alışık olunmayan sözler ve 

düşünceleri, Heyet’in hazırladığı İlmihal’i gerekli görülen hususlarda durumu yeniden 

değerlendirmesi ve insiyatif kullanması, İsmail Mutlu’nun Yeni İslam İlmihali, Mehmet 

Paksu’nun Açıklamalı İslam İlmihali, Mehmet Dikmen’in İslam İlmihali ile Akademi 

Araştırma Heyeti’nin Bir Müslüman’ın Yol Haritası adlı çalışmaların Bediüzzaman’ın 

muhtelif eserlerinden önemli ölçüde istifade ve alıntılarla hazırlanmış olmaları, Yusuf Ziya 

Yörükan’ın İlmihali’ni Kur’an ayetlerine dayanarak hazırlanmış bir çalışma olması gibi 

özellikleri ile emsallerinden ayırmak mümkündür.    

 

                                                 
37 Konuyla ilgili örnekler için tezimizin “İlmihallerde Sosyal Hayattan Kopuk Hükümler ve Örnekler ” ve 

“İlmihallerde Güncel Olmayan Bilgi ve Kelimelere Yer Verilmesi” başlıkları altında verilen örneklere 

bakılabilir. 
38 Kelpetin, Hatice “İlmihal” md., DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2000, XXII, 140 
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A. HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE YAZILAN İLMİHALLER 

            Türkiye sınırları içinde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun temel islam bilgileri 

hanefi mezhebi görüşleri doğrultusundadır. Bu nedenle çalışmaların büyük çoğunluğu da 

bu mezhebin görüşlerine uygun olarak yapılmıştır ve yapılmaktadır. Çalışmaların her biri 

farklı hacimlerde olmakla beraber, biz çalışmamızda bunları “Büyük İlmihaller” ve 

“Küçük İlmihaller” olarak iki bölümde incelemeye çalıştık.   

 

a. Büyük İlmihaller: Cumhuriyet döneminde yazılan büyük ilmihaller iki gruba 

ayrılabilir. Birincisi, nakli esas alıp, rivayetlere geniş yer veren klasik tarzda yazılmış 

ilmihaller. Bu ilmihallerde ayet, hadis ve ehli sünnet alimlerinin görüşlerine ağırlık 

verilirken akli izah ve yorumlara  fazla  itibar edilmediği görülmektedir. Ayrıca 

konuların izahında belli bir düzen ve metot takip edilmezken tasavvufi konulara, 

rivayetler ve menkıbelere fazla yer verilmiştir. Mevzular anlatılırken fazla tafsilata 

girilen eserlerde, ibadet ve Allah korkusu gibi konulara fazla yer verildiği, tekfir 

meselesinde ifrata düşüldüğü görülmektedir39. Bu söylediğimiz problemin en çok 

görüleceği çalışmalar ise Numan Kurtulmuş’un “Amentü Şerhi” ile Hüseyin Hilmi 

Işık’ın “Tam İlmihal Saadeti Ebediye” adlı eserleridir. Özellikle Tam İlmihal  

alternatif görüşleri reddedici dili ve farklı görüşlere karşı  sabırsızlığı ile dikkati 

çekmektedir. İkincisi; nakli esas almakla beraber akla da önem veren müellifler 

tarafından yazılan İlmihaller. Bu çalışmalarda zayıf rivayet ve menkıbelere fazla yer 

verilmezken konuların belli bir düzen ve metot takip edilerek anlatıldığı 

görülmektedir. İtikadi konuların anlatımında devrin şartına göre akla hitabeden 

izahlar yapılırken tasavvufi ve hissi ifadelere rastlanmamaktadır. Bu özellikteki 

ilmihallerden ilk döneme örnek olarak Akseki’nin İslam Dini ve Müslüman’a 

Büyük İlmihal adlı eseri ile Bilmen’in Büyük İslam İlmihali verilebilir. Bu konuda 

son yıllarda yapılan çalışmalardan Heyet’in hazırladığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından basılan “İlmihal I-II” “İman ve İbadetler” ile “İslam ve Toplum” adlı 

İlmihal çalışmasının iyi örneklerden biri olduğu söylenebilir. 

                Çalışmamızın bu bölümünde Hanefi mezhebine göre yazılan büyük ilmihaller, 

isimlerinin alfabetik sırasına göre, hazırlayanları, amaçları, yöntemleri, muhtevaları ve 

içlerinde yer verilen bazı görüşleri ile ele alınmaktadır. 

                                                 
39 Kurt, a.g.e, s. 89-90 
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1. AÇIKLAMALI İSLAM İLMİHALİ40 

         İlmihal, araştırmacı, gazeteci ve yazar Mehmet Paksu tarafından hazırlanan bir 

çalışmadır. Müslüman insan için hayati değeri olan ilmin, öğrenilmesi her müslümana farz 

olan iman ve ibadetler olduğu, söz konusu bilgilerin elde edileceği İlmihal çalışmalarının 

öteden beri yapıldığı, yazarın da, bu ilmihal geleneğini takip ederek, yapmış olduğu 

inceleme ve araştırma sonucunda böyle bir eser yazmayı amaçlamış olduğu dile 

getirilmektedir. 

         Paksu, İlmihalinde Hanefi mezhebinin görüşlerini esas aldığını, bazı konularda diğer 

mezheplerin görüşlerine atıfta bulunduğunu, bunu problemlerini çözme konusunda 

sıkıntıya düşenlerin, ihtiyaç duyduklarında diğer mezheplerin görüşleri ile amel ederek 

çıkış yolu bulmaları için yaptığını belirtmektedir. 

            Paksu, İlmihalinde din ve dinlerin mahiyeti, iman ve iman esasları, edille-i şer’iyye, 

hak mezhepler, mezhep değiştirme ve telfik, mükellef ve dini hükümler, taharet, abdest, 

gusül, kadınların ve özürlülerin durumları, teyemmüm, namaz, oruç, zekat, hac ve kurban 

ile ilgili meseleler, müslümanlara haram ve helal olan yiyecek, içecek ve giyecekleri 

anlattığı helaller ve haramlar ile son olarak evlenme ve boşanmaya dair hukuktan 

bahsederek İlmihalini tamamlamıştır.  Paksu, diğer İlmihallerde farklı yoğunlukta da olsa 

değinilen ahlak konularına yer vermemiştir. 

        Paksu, İlmihalinin özellikle itikat bahislerindeki konularda kendisinin de ifade ettiği 

üzere imani meselelerde söz sahibi olduğunu41 söylediği Bediüzzaman Said Nursi’nin 

Risale-i Nur Külliyatı’ndan istifade etmiştir. Anlattığı konuların hikmet ve esrarını 

belirtmek üzere iman ve ibadetlerin faydalarından ve kazandırdıklarından da bahsetmeye 

çalışmıştır. Paksu, ilmihalinde yer alan bilgiler, fıkıh kitaplarında bulunan ortak bilgiler 

olduğu için her meseleye kaynak vermediğini, ancak bazı meselelerde önemine binaen 

kaynak vermeye çalıştığını belirtmektedir. 

         Paksu, İlmihali’nde kullandığı bazı hadislerin kaynaklarını zikretmeden, sadece 

hadisi şerif olduklarını hatırlatmakla yetinmiştir42. Bazı hadisleri ise asli kaynaklardan 

                                                 
40 Paksu, Mehmet, Açıklamalı İslam İlmihali, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1990 
41 İmani meselelerde söz sahibi olmak ifadesinin bir insan için kullanılmasının doğru olmadığı 

düşünülmektedir. Allahtan başkasının imani meselelerde söz sahibi edilmesi uygun olmaz. Yazarın bu 

ifadeleri ile, imani meseleleri anlatmada mahir olmasını kastetmiş olduğu akla gelmektedir. 
42 Paksu, Mehmed, Açıklamalı İslam İlmihali, s.126, 127, 261, 411, 412, 602, 603, 604, 605  
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değil, tali kaynaklardan nakletmiştir43. Paksu’nun İlmihali’nde, bazı ayetlerin bulundukları 

sure veya sure içindeki yerleri44  de yanlış olarak kaynaklandırılmıştır. 

          Paksu’nun çalışmasında yer alan görüşlerine “kadınların özel durumlarda ziyaret 

maksadıyla da olsa, mescit ve camilere giremeyecekleri45, hanefiler dışındaki diğer 

mezheplere atıfla, namazların yolculuk nedeni ile cem edilebileceği46, ikrahla bile olsa 

yeminin bozulacağı47, bir kimsenin hanımı hayatta iken48 hanımının kız kardeşi ve onun 

kızı -yeğeni- ile halası ve teyzesini nikahlayamayacağı49, unutarak, hata ile, uyuyarak, 

delirerek ve zorla bile olsa kişilerin kayın valide ve kızlarına dokunmaları halinde eşlerinin 

kendilerine ebediyyen haram olacağı50, kocanın karısı ile ilgili nafaka borçlarının arasında 

kına, sürme ve diğer süs malzemelerini almak, hatta doktor ve tedavi ücretlerinin 

bulunmadığı51” gibi hususlar örnek olarak verilebilir. 

2. AÇIKLAMALI MUAMELATLI İSLAM İLMİHALİ52 

         İstanbul eski müftülerinden Ali Fikri Yavuz, İlmihali hazırlamaktaki amacını 

“herkesin okuyup anlayabileceği, ve her an müracaat edebileceği, İslam ibadetleri ve 

hukukuna dair bir el kitabı” hazırlamak olarak açıklamaktadır. 

         Yavuz, eserinde tüm meseleleri Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun olarak 

değerlendirdiğini, en muteber görüşleri esas aldığını ve ihtilaflardan uzak durmaya 

çalıştığını, bazı meselelerde lüzumuna binaen diğer mezheplerin görüşlerine de gerekli 

açıklamaları yaparak atıfta bulunduğunu bildirmektedir.  

         Yavuz, bu çalışmasında ilk olarak iman ve imana dair bilinmesi gerekli hususlar ile 

itikadi ve fıkhi mezhepler ve bunların bilinen imamları hakkında bilgi vermektedir. 

Bundan sonra sırasıyla ibadet, önemi, gerekliliği, ibadet mükellefi ve mükellefin görevleri 

                                                 
43 Paksu, a.g.e., s.372 (156) nolu dip not; s.376 (159) nolu dipnot; s.468 (208) nolu dipnot, s.581(269 ve 270) 

nolu dip not, s.590 (275) nolu dip not 
44 Paksu, a.g.e., s.255 (82) nolu dip not; s.483  
45 Paksu, a.g.e., s 217 
46 Paksu, a.g.e., s 374 
47 Paksu, a.g.e., s 452 
48 Hayatta iken değil de, hanımı ile evliliği devam ederken olmalıdır. Zira hanımından boşanmak suretiyle de 

söz konusu haramlık sona erecektir. Buna göre hanımının hayatta olduğu sürece şeklindeki bir kullanım 

doğru değildir. 
49 Paksu, a.g.e., s 599 
50 Paksu, a.g.e., s 600 
51 Paksu, a.g.e., s 613 
52 Yavuz, Ali Fikri, Açıklamalı Muamelatlı İslam İlmihali, Çile yayınevi, İstanbul 2002 
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ile ibadetin kısımlarından bahsetmektedir. Daha sonra tüm yönleriyle temizlik ve temizliğe 

dair hükümleri, hemen sonrasında namaz, ve namazlara ilişkin bütün hususlar; zekat ve 

fitre; oruç; hacc ve umre ibadetinin malumatını anlatmıştır. Yavuz, itikat ve ibadetlerden 

sonra eserinin diğer yarısında, Nikah ve boşanma, yeminler, zina, hırsızlık, cihad ve siyer, 

şirket bahisleri, vakıf, alış verişlere dair bilinmesi gerekenler, kefalet ve havale, kadı ve 

kaza, şahitlik müessesesi, vekalet, dava, sulh, vedia, iare, hibe, icar, ikrah, hicr, gasb, 

kısmet, hayvan kesimi, av, kerahet ve istihsan, ölü araziyi diriltme, rehin, cinayetler, 

vasıyyet ve feraiz gibi muamelatın neredeyse tüm konularına yer vermeye çalışmıştır.                      

Yavuz, İlmihal’inde bazı konularda kullandığı rivayetleri, hadisleri temel hadis 

kaynaklarından değil, Abdurrahman el-Cezeri’nin “Kitabu’l-Fıkh ale’l-Mezahibi’l-

Erbaa53”, Merğınani’in “el-Hidaye54” Mevsılı’nin “el-İhtiyar55” adlı, fıkıh kitaplarından 

nakletmiştir ki, bilimsel araştırma teknikleri açısından uygun bir kaynak gösterme 

sayılmaz. Yavuz’un İlmihali 1979 yılında “Din Dalında Jüri Özel Armağanı” ödülüne 

layık görülmüştür.  

            Yavuz’un görüşlerine “hayız ve nifas halinde olan kadınların tevrat, zebur ve incili 

okumalarının da mekruh olduğu56, “ ����� ��	
�� �������������� ��� ��� ���   57” ayetinin beş 

vakit namazın farzıyeti için en büyük delil olduğu58, ramazan ve şevval aylarının sübutu 

için  astrologların hesaplarının kabul edilemez olduğu, dinin ramazan orucu için hilalin 

gözle görülmüş olmasını şart koştuğu, bunun hiçbir zaman değişmeyecek bir uygulama 

olduğu ve rü’yet hesabına göre hareket etmek mecburiyeti bulunduğu59, şüphe ve zandan 

dolayı bozulan oruca kefaret gerekeceği60, vücuda saplanan iğne, ok ve mermi gibi 

maddelerin orucu bozacağı61, iğne ile vücuda verilen ilaçların orucu bozacağı62, mide’ye 

salınan hortumun bir kısmı dışarıda kalınca orucu bozmayacağı, tamamı içeri girerse 

                                                 
53  Yavuz, A.Fikri, İslam İlmihali, s.44, 247 
54  Yavuz, a.g.e., s.318, 328, 358 
55  Yavuz,  a.g.e., s.320 
56 Yavuz, a.g.e., s. 77 
57 Haşr 59/7 
58 Yavuz, a.g.e., s. 88; Bu ayetin doğrudan namazın beş vakit oluşuna delil gösterilmesi salıklı değildir. Zira 

ayetin burada asıl anlatmak istediği konu namaz değil, ganimetlerin paylaşımı ile ilgili bir meseledir. 
59 Yavuz,  a.g.e., s. 227 
60 Yavuz,  a.g.e., s. 229-230 
61 Yavuz,  a.g.e., s. 233 
62 Yavuz,  a.g.e., s. 233 
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bozacağı63, ön veya arkaya sokulan ıslak parmakla orucun bozulacağı64, kalpten bir hafta, 

dilden bir ay diyerek oruç nezr edilse, dilden çıkana göre davranılıp bir ay oruç tutmak 

gerektiği65, efendimizin annesi için dua ve istiğfar etmesine Allahu Teala’nın izin 

vermediği66, kabrini ziyarete izin verdiği67, kocanın, karısını mehrini verdikten sonra bile 

90 km. yi aşan uzak bir yere karısı istemedikçe götüremeyeceği68, devlet başkanı hakkında 

had cezalarının uygulanamayacağı, çünkü Allah hakkı olan hadlerin ancak devlet başkanı 

veya onun  yetkili kılacağı bir kişi tarafından yerine getirebileceği, buna göre de kişinin 

kendisi hakkında hüküm veremeyeceği, ancak kısas para ve mal cezaları tatbik 

edilebileceği69, düşman memleketlerinde dar-ı harp’te  İslam’ı kabul eden canını ve küçük 

çocuklarını kurtarmış olur, fakat ele geçirilen memleketindeki akarları, zevcesi ve büyük 

çocuklarının ganimet hükmünde olacağı70” örnek olarak zikredilebilir. 

3. ANSİKLOPEDİK BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ71 

            Ansiklopedik İlmihal çalışmalarından biri olan bu çalışma, Ahmet Debbağoğlu ve 

İsmail Kara tarafından hazırlanmıştır. Kitabın takdim yazısında ilmihal kitaplarının 

nitelikleri üzerinde durulmuş, ilmihal çalışmalarının tarihine dair malumat verilmiş, 

özellikle cumhuriyet döneminde ilk yıllarda yaşanan sürece dikkat çekilmiş,  dönem 

içerisinde yapılan ve iz bırakan çalışmalardan kısaca bahsedilmiştir. Kendilerinin bu 

çalışmasının ise, “mevcut ilmihallerdeki dilin çok anlaşılır ve kullanılır olmaması, 

konuların kolaylıkla bulunamaması ve yeni neslin merak ettiği konuların önceki 

çalışmalarda yeterli ölçüde olmaması” gibi sebeplerle yapıldığı belirtilmektedir. 

            Ansiklopedik bir çalışma olması sebebiyle konular alfabetik sıra ile anlatılmıştır. 

Bütün konular ve ıstılahlar ayrı maddeler halinde ele alınmış ve yeterli bilgiler verilmiştir. 

İbadetlerde okunan dua ve ayetlerin, Arapçalarıyla beraber Türkçe mealleri de verilmiştir. 

Abdest ve namaz konularının resimlendirilerek anlatıldığı görülmektedir.  

                                                 
63 Yavuz,  a.g.e., s. 233-234 
64 Yavuz,  a.g.e., s. 234 
65 Yavuz,  a.g.e., s. 241 
66 Yavuz,  a.g.e., s. 285 
67 Müslim, “Cenaiz” 105 
68Yavuz, a.g.e., s.  297 
69 Yavuz,  a.g.e., s. 320 
70 Yavuz,  a.g.e., s. 330 
71 Debbağoğlu, Ahmet-Kara, İsmail, Ansiklopedik Büyük İslam İlmihali, Dergah Yayınları, İstanbul 1979 
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            Tek büyük cilt halinde ve 715 sayfa olarak hazırlanan çalışma içerisinde iman 

esasları, ibadetler, muamelat, ahlak, tasavvuf, peygamberler ve İslam tarihi ile ilgili 

konular bulunmaktadır.   

          Çalışmada “Adem (a.s.)’ın yaratılmasına meleklerin itiraz ettiği72, Hz. Fatıma’nın 

başlangıçta Hz. Ebu Bekir’e biat etmediği ve peygamber mirasından hisse istediği, ancak 

peygamberlerin miras bırakmayacakları hadisini öğrenince vazgeçtiği, adetli kadınların 

Kur’an tercümelerine de dokunamayacakları73, nikah akdinin şimdiki ve geniş zaman kipi 

ile değil, kesinlik bildiren geçmiş zaman kipi ile yapılması gerektiği74 gibi görüşleri 

görmek mümkündür.   

4.  ANSİKLOPEDİK İSLAM İLMİHALİ75 

          Hamdi Mert76’in ilmihal hazırlamaktaki amacı “Her yaştan her kültür seviyesinden 

insana hitap edecek bir ilmihale olan ihtiyaca cevap vermektir.” Bu çalışmanın özellikle ilk 

ve orta öğretimde okumakta olan öğrencilerin kullanabileceği bir eser olduğu ifade 

edilmektedir. 

          Ansiklopedik bir çalışma olması nedeniyle konular alfabetik sırasıyla anlatılmış, 

sade bir dil kullanılmaya çalışılmış, ibadet ve diğer muamelelere ilişkin konularda Hanefi 

mezhebinin görüşlerine uygun kararlar, fetvalar verilmiştir. Abdest, teyemmüm ve namaz 

gibi konular resimlerle de gösterilerek anlatılmıştır.Toplam 208 sayfadan oluşan ilmihal 

içerisinde “iman esasları,  İslam esasları, taharet, ibadet, namaz, oruç, hac, zekat, kurban, 

ahlak prensipleri, peygamberimizin hayatı, itikadi ve ameli mezhepler, hadis ve hadis 

usulüne ilişkin konular, Kütüb-i sitte sahipleri ve eserleri, ile usulleri ve Türkçe Kur’an ve 

ezan’ın imkanı gibi çağdaş bazı sorunlar ve sorularla ilgili bilgiler” bulunmaktadır. 

Çalışmada ayrıca, sahabe ve İslam bilginlerinden meşhur olanların da biyografisine yer 

verilmiştir. 

          Mert’in çalışmasında “Mevzu hadisin muhaddis geçinen birileri tarafından 

uydurulan ve peygamberimize ve sahabeye isnat edilen sözler olduğu77, hak mezhebin 4 

                                                 
72 Debbağoğlu, Ahmet-Kara İsmail, a.g.e.,  s. 24 
73 a.g.e., 204 
74 a.g.e., 487 
75 Mert, Hamdi, Ansiklopedik İslam İlmihali, Tercüman Aile ve Kültür Kitaplığı Yayınları, İstanbul 1986; 

Basılması Diyanet İşleri Başkanlığınca uygun görülmüş bir çalışmadır. 
76 Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
77 Mert, a.g.e., s.68 
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tane olduğu78, Museviliğin intikam, İseviliğin merhamet ve İslam’ın adalet hukuku 

olduğu79, nikah akdinde tarafların geçmiş zaman kip kullanmalarının şart olduğu80” gibi 

görüşleri yer almaktadır. 

 

5. BİR MÜSLÜMANIN YOL HARİTASI81 

         Bu ilmihal Akademi Araştırma Heyeti tarafından hazırlanmış bir çalışmadır. Eseri 

hazırlayan heyet, çalışmalarının amacının “inanç, ibadet ve ahlak boyutuyla İslam’ın 

getirdiği mesajı özlü ve kolay anlaşılır bir şekilde sunmak gayreti” olduğunu ifade 

ediyorlar. Eserin hedefi İslamla tanışanlara itikad, günlük ibadetler ve sosyal muamelatla 

ilgili pratikleri vermektir.  

          Heyet, çalışmalarını hazırlarken Hanefi mezhebinin görüşlerini esas almış, yer yer 

diğer mezhep görüşlerine de göndermeler yapmıştır. Heyet “islamdaki mezhebe ait 

farklılıklar dinin asılları üzerinde değil, daha teknik detaylarda, farklı sosyal yaşama 

alanlarının ve tabii olarak kültürel algılayış farklılıkları ile islami nasslara yaklaşım 

farklarından kaynaklandığını, bütün ihtilafların yoruma müsait ictihadi yani değişime ve 

gelişime açık alanlarda teşekkül ettiğini  söylemekte” ancak, ihtilafın hafifletilen bu 

tanımının farklı mezhep görüşleri ile amel etmede tercih sebebi olma konusunda diğer 

ilmihallerde olduğu gibi zorlaştırıldığı görülmektedir. 

         Heyet, İlmihallerinin müslümanların günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleri 

için gerekli olan bilgileri, ilk elden, islam dininin gerekleri ve pratiklerini ihtiva ettiğini 

belirtiyorlar. İslam dininin gerekleri, tavsiye, öğüt, teklif ve direktiflerinin bunlarla sınırlı 

olmadığını ancak çalışmalarının sınırlı ve öncelikli olan bir takım temel dini bilgileri ihtiva 

ettiğini belirtiyorlar. Heyet, çalışmalarında itikat, ibadet ve ahlak konusunu gereği ve yeteri 

kadar anlatmaya çalışmış, muamelata dair meselelere başlı başına bir çalışma konusu 

olması hasebiyle girilmediğini belirtmişlerdir. Heyet, kitapta iman ve iman esasları 

üzerinde etraflıca ve derinliğine izahlarda bulunmaya çalışmış, imana dair meseleleri 

Bediüzzaman ve Fethullah Gülen’in eserlerinin ilgili yerlerinden yaptığı alıntılarla 

beslemeye ve zenginleştirmeye gayret etmişlerdir. Kitap içerisinde neredeyse tüm 

konuların ilgili yerlerinde söz konusu kişilerin eserlerinden alıntılar yapılmış ki, bunların 

eserin önemli bir kısmını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Heyet, eserlerine 

                                                 
78 Mert, a.g.e., s. 66 
79 Mert, a.g.e., s. 80 
80 Mert, a.g.e., s. 139 
81 Akademi Araştırma Heyeti, Bir Müslümanın Yol Haritası İlmihal, Işık Yayınları, İstanbul 2005 
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müslümanın yol haritası demelerinin gerekçesini “ibadetlere ait hükümler, bir müslümanın 

ibadetlerini yerine getirirken takip etmesi gereken semavi kaynaklı bir yol haritası gibidir” 

cümlelerinde açığa çıkarmıştır. Heyet, eserlerinde sadece ilmihal bilgilerini vermekle 

yetinmemiş, bunların hikmetlerine ve maslahatlarına değinmişler ve bunu yaparken daha 

ziyade Bediüzzaman ve Fethullah Gülen’ in eserlerinden istifade etmişlerdir. Çalışmanın 

ibadetlerden sonraki kısmında yiyecek, içecek ve giyeceklerle ilgili meseleleri helal-haram 

sınırlarında kısaca anlatmaya çalışmışlardır. Heyet, müslüman olmanın en bariz ve ayırıcı 

vasfı olması, müslümanlığın huy güzelliğinden ibaret olması gibi sebeplerle, eserlerinde 

klasik ilmihal sınırlarını aşan bir genişlikte ahlakla ilgili konulara yer vermişlerdir.  

             İlmihalde “Kur’an’ın mucizeleri ile ilimlerin ulaşabileceği son sınırları işaretlemiş 

olduğu82, peygamberlerin mucize olarak insanları diriltmelerinden hareketle, gelişen tıbbın 

da böyle bir şeyi başarabileceği83, Allah’ın cebren lütufta bulunarak hidayete erdireceği84,  

peygamberlerin en zor problemleri bir çay içme rahatlığında hallettikleri85, vacibin 

hükmünün de farz gibi olduğu86, mevcut su ile abdest alındığı takdirde Cuma ve vakit 

namazlarının kaçmasının, teyemmüm ile bu namazları kılmaya imkan vermediği87, 

kadınlara rahatsız, özürlü oldukları zamanlarda şerir mahlukların zarar verdiği88, selamdan 

önce hadislerde geçen dualardan okunabileceği89” söylenmektedir.  

 

6. BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ90 

            Ömer Nasuhi Bilmen91, “Büyük İslam İlmihali” adını verdiği çalışmasını 

kendisinden istenen “çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış din kardeşlerimizin dini 

                                                 
82 Akademi Araştırma Heyeti, Bir Müslümanın Yol Haritası İlmihal, s.34 
83 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.35 
84 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.45 
85 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.131 
86 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.232 
87 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e.,  s.270 : “su ile abdest alırken geçen sürenin namaza yetişmeye engel 

olması halinde namaza yetişmek için teyemmüm alarak namaza katılmanın caiz olmadığı  anlatışılmak 

isteniyor.” 
88 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.277 
89 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.358-359 
90 Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Timaş yayınları, İstanbul 1995, Makaleye konu olan 

ilmihalin aynı baskısı olması sebebiyle bu baskıyı tercih ettik. Ömer Nasuhi Bilmen’in, 1947-1949 yılları 

arasında fasiküller halinde basılan “Büyük İslam İlmihali” adlı bu çalışması ilk defa 1954 yılında bir cilt 

olarak basılmıştır. 
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ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek bir kitap yazması talebi92” üzerine hazırladığını 

belirmektedir. 

          Bilmen, İlmihalinde Hanefi mezhebinin görüşleri esasında konuları açıklamış, 

zaman zaman diğer mezhep görüşlerine atıflarda da bulunmuştur. İlmihalinde en fazla yer 

ayrılan konu ibadetlerdir. Diğer konular bu kadar ayrıntılı olarak açıklanmamıştır. Bilmen, 

İlmihalinde anlattığı konularda kullandığı hadislerin kaynaklarını zikretmemiş, hadisleri 

genelde “bir hadisi şerifte buyuruldu ki” diyerek nakletmiştir. İlmihalde kullanılan 

hadislerin sıhhati konusunda araştırma yapacaklar için bu tabii ki olumsuz bir durumdur. 

Bilmen, İlmihali’nde konuları anlatırken ayetlerden de yararlanmakta fakat ayetlerle ilgili 

kaynakça vermemektedir.  

            Bilmen, İlmihalinin muhtevasının “..kutsal dinimizin itikada, temizliğe, ibadete, 

kerahiyet ve istihsan’a, ahlaka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük 

peygamberlerin hayatları ile İslam dininin tarihçesine ait  on kitaptan ibaret93” olduğunu 

ifade etmektedir. 

            Cumhuriyet döneminde yapılan İlmihal çalışmalarından en önemlisi sayılabilecek 

olanı hiç şüphesiz Ömer Nasuhi Bilmen’in 1950’li yıllarda yayımlanan “Büyük İslam 

İlmihali” adlı çalışmasıdır. Bu güne değin 2.5 milyon adet basıldığı94 söylenen sayısı bir 

rekordur. Bu çalışma sonraki yıllarda yapılan çalışmalara örnek ve kaynak seçilen bir eser 

olması ve halen çok talibi olması ile dikkatleri üzerine çekmekte, belki bu nedenle de 

İlmihaller üzerine yapılan eleştirilerde her zaman hedef olmaktadır. 

           İlmihal problemleri konusunda eleştirilerin ilk yöneltildiği bir eser de olan 

Bilmen’in İlmihali üzerinde “Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali’ndeki 

hadislerin Tahrici” ismi ile 1989 yılında Ankara üniversitesi İlahiyat fakültesinde, “Ömer 

                                                                                                                                                    
91 1883’te Erzurum’da doğdu. 1908 yılında İstanbul’a geldi. 1913 yılında Medresetu’l-Kudat’ı birincilikle 

bitirdi. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Bilmen, uzun yıllar muhtelif okullarda hocalık yapmıştır. 

İstanbul İmam-Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde Usul-i fıkıh ve İlm-i Kelam dersleri 

okutmuştur. 1926’da İstanbul müftü  muavinliğine, 1943 yılında da İstanbul Müftülüğü görevlerine 

getirilmiştir. 30 haziran 1960 tarihinde getirildiği Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 6 nisan 1961 

tarihinde kendi isteği  ile emekliliğe ayrılmıştır. Bilmen, 12 Ekim 1971 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 

Yaran, Rahmi “Bilmen, Ömer Nasuhi”, DİA., VI, İstanbul 1992, s.162); Ömer Nasuhi Bilmen’in hayatı, 

eserleri, fıkıhçılığı hakkında ayrıca bakınız, Türcan Talip, Bir Fıkıh Alimi Olarak Ömer Nasuhi Bilmen, 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, VI, 427-438 
92 Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, s.8 
93 Bilmen, a.g.e. , s.8 
94 bkz: Kurt, a.g.e., s.73 
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Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali’ndeki Hadislerin Tespit ve Tahrici” ismi ile de 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans tezleri yapılmıştır.95 Yine İslamiyat 

Dergisi’nin  (Türk)iye Dindarlığı konusunu tartışmaya açtığı Ekim-Aralık 2002 sayısında 

yayımlanan ve M.Hayri Kırbaşoğlu tarafından kaleme alınan “İlmihal Dindarlığının 

İmkanı Üzerine” isimli makale’de de konu Bilmen’in İlmihal’i merkezinde tartışılmış ve 

genel olarak tarihsel bir bakış açısını yansıttığı ifade edilen İlmihalden, iddiaları 

destekleyen pek çok örnekler sunulmuştur96. İlmihal geleneği üzerine yazı yazan Hayrettin 

Karaman, Bilmen’in Büyük İslam İlmihali ile ilgili olarak “Ömer Nasûhî Hocamızın 

yıllarca büyük bir boşluğu dolduran "Büyük İslâm İlmihali" de tertip, düzen, konu 

zenginliği ve yeni harfler dışında, yaşanılan çağın ihtiyaçlarına yönelik yenilikler ihtivâ 

etmeyen bir ilmihal örneğidir97” demektedir.   

          Bilmen, İlmihalinde “meunet ve istidracın Peygamberlik davasına kalkışmayan ve 

Peygamberin sünneti üzere yürümeyen bazı bayağı kimselerden meydana çıkan ve 

olağanüstü bir halde görülen birtakım olaylar olduğu98, istinca’nın önce taşla sonra su ile 

olmasının daha uygun olacağı99, abdestin edeblerinden birinin toprak ibrik kullanmak 

olduğu100; Bir imamın taşradaki akrabasını görmek için, bir zaruret veya dinlenmek için 

yılda bir hafta kadar imamlık hizmetini bırakmasının adete ve şeriata göre hakkı olduğu101; 

                                                 
95 Avcı, Nazife, Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali’ndeki Hadislerin Tespit veTahrici, 

(Basılmamış Lisans Tezi), Dokuz Eylül üniv. İlahiyat Fakültesi Lisans Tezi, İzmir 1998; Avcı, tezini 

“Bilmen’in ilmihalinde 204 adet hadis metni vaya tercümesi bulunmakta, bu hadislerden 109 tanesinin 

Kütüb-ü tis’a diye bilinen hadis kaynaklarında bulunduklarını buna göre ilmihalde kullanılan hadislerin 

büyük çoğunluğunun sahih olduğuna karar vermekte, 179 hadisin kaynağına ulaşabildiğini, 25 tane hadisi 

bakabildiği kaynaklarda bulamadığını, ancak başka kaynaklarda bulunabileceği düşüncesiyle bitirmektedir. 

Ancak Avcı’nın Kütüb-ü Tis’a’da var diyerek hadislerin sahih olduğuna hükmetmesi usulen doğru 

değildir. Zira bu eserlerde bulunuyor olması önemli olmakla beraber sahih olmak zorunluluğuna 

hükmedilemez. Ancak bu sahih olmadığı anlamına da gelmez.  Yapılacak olan, sıhhat ölçüleriyle 

rivayetleri test etmektir.   
96 Kırbaşoğlu, M.Hayri, İlmihal Dindarlığının İmkanı Üzerine, İslamiyat, V/4, s.109-124 
97 Karaman, a.g.e, III, 164 
98 Bilmen, a.g.e., s.21 
99 Bilmen, a.g.e., s.68 
100 Bilmen, a.g.e., s.139 
101 Bilmen, a.g.e., s.145; Bugün için, İmamların izinleri ve diğer sosyal hakları ile ilgili tabi oldukları 

mevzuat vardır ve buna göre hareket etmek gerekir. Aksi hareketler imamların görevlerinde kusurlu 

olmaları anlamına gelir ki, bunlar çeşidine göre cezalandırılır. Çalışanların görev ve haklar konusunda ilgili 

mevzuat hükümleri dışına çıkılması uygun olmaz.  
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kadın ve erkeğin ilgili şartları yerine gelmesi kaydıyla, yan yana namaz kılmalarının 

erkeğin namazını ifsat edeceği102, kadınların cemaatle namaza katılmalarının mekruh 

olduğu103, hutbenin sünnetlerinden birisinin söz konusu yer, savaşla alınan bir belde ise 

imamın sol elinde tutacağı bir kılıca dayanarak hutbe okuması gerektiği104, din yönünden 

seferin, belli bir uzaklığa gitmekle gerçekleşeceği, Bunun da orta bir yürüyüşle üç günlük 

(onsekiz saatlik) bir uzaklıktan ibaret olduğu, Orta yürüyüşün, piyade -yaya- yürüyüşü 

olduğu, kafile halinde develerle olan yürüyüşlerde ise orta yürüyüşün, deve yürüyüşü 

olduğu, denizlerde de, yelkenli gemiler ile havanın mutedil olmasının esas alınacağı105, 

mukim ile müsafirin kazaya kalan dört rekatlı farz namazları olsa, müsafirin mukime 

uymasının caiz olmayacağı, çünkü müsafirin ikinci rekatta oturmasının kendisine farz 

olduğu mukimin oturmasının ise vacip olduğu, bunun farz kılanın nafile kılana uyması 

anlamına geleceği için caiz olmayacağı106, kaza namazları olanların vakit namazları ile 

birlikte kılınan müekket ya da gayrı müekket sünnetleri  terk etmemeleri gerektiği, hatta 

hakkında rivayet bulunan diğer nafile namazları da kaza namazı kılmak için terk etmemek 

gerektiği107, Ramazan ayına ait kefaretin sebebi, bu orucu bir isyan eseri olarak kasten 

bozmak olduğu108, güneşin batmasından tereddüt ederek  edilen iftar, hata ile de yapılmış 

olsa hem kaza hem de kefaret gerektireceği109, ramazan ayını astronomik bilgilere göre 

belirlemenin doğru ve caiz olmadığı110, uykuda yeme içmenin orucu bozacağı111, oruçlu 

kimsenin büyük abdest temizliği yaparken nefes alıp vermemesi gerektiği, dikkat 

etmemekten dolayı içeriye su sızmış olacak olursa orucun bozulacağı112, vücuda saplanan 

odun ve demir gibi maddelerin orucu bozacağı113, 10 yaşında olduğu halde oruç tutmayan 

                                                 
102 Bilmen, a.g.e., s.146 
103 Bilmen, a.g.e., s.147 
104 Bilmen, a.g.e., s.158 
105 Bilmen, a.g.e., s.167 
106 Bilmen, a.g.e., s.170 
107 Bilmen, a.g.e., s.176 
108 Bilmen, a.g.e., s.262 
109 Bilmen, a.g.e., s.266 
110 Bilmen, a.g.e., s.272 
111 Bilmen, a.g.e., s.276; Bunu İslam’ın mükellefiyet Anlayışına aykırı bulan görüş için bkz: Hatiboğlu, 

Mehmed Said, Müslüman Kültürü Üzerine, Kitabiyat, Ankara 2001, s.37-48 
112 Bilmen, a.g.e., s.279 
113 Bilmen, a.g.e., s.279-280 
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çocuğun, namaz kılmayan çocuk gibi dövülebileceği114, taş, demir ve kurşun gibi 

maddelerin yutulması halinde orucun bozulacağı115, üzüntü ve acı verecek şekilde 

meydana gelen bir zorlama neticesinde bozulan oruç için kefaret gerekeceği116, adet 

gördüğünü sanarak orucunu bozana kefaret gerekeceği görüşünün  tercihe şayan olduğu117, 

nafile ve kaza orucu tutan bir kimseye orucunu bozmazsa karısının kendisinden boş olması 

konusunda yemin eden kimseye kolaylık olması için oruç tutan kimsenin orucunu 

bozmasının yerinde olacağı118, nafakasını kazanmaya muhtaç olan bir işçi veya sanatkarın, 

bu işle uğraştığı takdirde, orucunu bozmasını mubah kılacak bir hastalığa uğrayacağını 

bilecek olsa dahi, daha hasta olmadan iftar etmesinin kendisine helal olmayacağı119, bir 

gün diyeceği yerde bir ay diyerek adakta bulunan kimseye bir ay oruç tutması gerektiği120, 

Türkiye’de arazilerin genel olarak kişilerin mülkiyetlerine geçirilmeyen, sadece kullanım 

hakları verilen memleket arazisi hükmünde olup, öşür vermeyi gerektirmeyen topraklar 

statüsünde olduğu121, İmam-ı Azam’a göre öşürde nisap aranmayacağı, İmameyn’e göre 

ise beş vesk -950 kg- ten az olan ürünlere öşür gerekmeyeceği122, öşür hesaplanırken işçi, 

tohum ve diğer masrafların mahsup edilmeyeceği123, bir fakiri evde oturtmanın zekata 

sayılamayacağı, çünkü temlikin olmadığı124, Hacca gidecek kadının, kocasından boşanmış 

veya kocası ölmüş ise, iddetinin bitmiş olması gerektiği, Böyle bir iddet bekleme içinde 

bulundukça kadının hacca gidemeyeceği, yola çıktıktan sonra Mekke'ye en az on sekiz saat 

uzak bir yerde iken kocasının orada ölmesi gibi bir sebeple iddet bekleyecek olan kadının o 

yerden iddeti bitmeden önce çıkmaması gerektiği125, fakirin kedisine vacip olmadığı halde 
                                                 
114 Bilmen, a.g.e., s.282 
115 Bilmen, a.g.e., s.283 
116 Bilmen, a.g.e., s.286 
117 Bilmen, a.g.e., s.288 
118 Bilmen, a.g.e., s.288 
119 Bilmen, a.g.e., s.289 
120 Bilmen, a.g.e., s.306 
121 Bilmen, a.g.e., s.334 
122 Bilmen, a.g.e., s.334 
123 Bilmen, a.g.e., s.334 
124 Bilmen, a.g.e., s.339 
125 Bilmen, a.g.e., s.353; hac yolculuğunda başına böyle bir sıkıntı gelen kadının ne yapacağının cevabı 

verilmeden geçilmiştir. Yani, kadının orada kalıp, iddetini orada tamamlaması gerektiği görüşü 

uygulanabilir bir hüküm değildir. Hac yolunda kocası ölen kadının orada iddet bekleyeceğine ilişkin 

görüşlerin uygulanmasının sıkıntı ve zorluk çıkaracağı ve başka mezhep görüşlerinin tercihi konusunda 

bakınız: Yaran, Rahmi, İslam İlmihali, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı, İstanbul 2006, s.519  
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kurban kesmesi halinde bunun adak yerine geçeceği ve etinden yiyemeyeceği görüşünde 

olanların bulunduğu126, saksağan, kumru, bülbül ve keklik gibi kuşların etlerinin helal 

olmakla beraber, etlerini yiyenlerin belaya uğrayacakları yönünde halk arasındaki 

söylentiler nedeniyle yenmelerinin iyi olmayacağı127, Kur’an’ı küçük harflerle yazmanın 

tenzihen mekruh olduğu128, erkeklerin etekli elbiselerinin bacaklarının yarısını aşacak 

uzunlukta olması gerektiği129, ekin tarlalarına zararlı hayvanlardan ve nazardan korunmak 

için kafatası takılabileceği130, hamile iken ölen kadının karnından çocuğun alınması için 

kadının karnının sol tarafından  yarılarak çocuğun dışarı çıkarılacağı131, onüç yaşına 

geldiği halde namaz kılmayan çocukların hafifçe dövülebileceği, 16 yaşında olan 

çocukların herhangi bir engelleri olmaması halinde evlendirilmeleri gerektiği132, 

Hz.Peygamber’in, insanlara mudara etmenin sadaka olduğunu söylediği133, Nuh (a.s.)’ın 

tufan sırasında Adem (a.s.)’ın cesedini gemi’ye aldığı ve sonradan Beyt-i Makdis’e 

gömüldüğü134, Necaşi’nin kendisine sığınan müslümanları kabul ettiği ve müslüman 

olduğu135,  Ebu Talib’in  kavminin dedikodusundan çekinerek iman etmiş gibi 

davranmamasına rağmen kendisine isnat edilen bazı şiirlerinden müslüman olduğunun 

anlaşıldığı136” görüşlerine yer vermektedir. 

 

 

                                                 
126 Bilmen, a.g.e., s.393 
127 Bilmen, a.g.e., s.396 
128 Bilmen, a.g.e., s.411 
129 Bilmen, a.g.e., s.428 
130 Bilmen, a.g.e., s.430 
131 Bilmen, a.g.e., s.435 
132 Bilmen, a.g.e., s.444 
133 Bilmen, a.g.e., s.470 
134 Bilmen, a.g.e., s.477; Bilmen böyle bir rivayetin olduğunu söyleyerek bunu nakletmektedir. Ancak böyle 

bir rivayetin aslı var mı yok mu ya da sıhhatiyle ilgili bir şey bahsetmemiştir. Kurtulmuş ise 

peygamberlerin ölümlerinin ardından 40 gün içerisinde bedenleriyle beraber gökyüzüne çıktıklarının 

rivayetlerini nakletmektedir. İki rivayet karşılaştırıldığında ikisinden birinin hatta ikisinin de doğru 

olmadığı anlaşılabilir. Zira Kurtulmuş’un söylediği ile Adem (a.s.)’ın tufan sırasında bedeninin 

yeryüzünde olma ihtimali yoktur. Bu tür rivayetlerin böyle eserlerde sorumsuzca nakledilmesi sağlıklı bir 

yöntem değildir.  
135 Bilmen, a.g.e., s.501 
136 Bilmen, a.g.e., s.502 
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7. DELİLLERİYLE İSLAM İLMİHALİ137 

            Bu çalışma Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi 

Hamdi Döndüren tarafından yapılmıştır. Eserin hazırlanmasında “Müslümanca bir hayat 

için, asgarî ölçüde, İslâm'ın inanç, ibadet ve günlük yaşayışa ilişkin hükümlerini bilmek 

gerekir” ve  "Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından durumlarının kesiş-

tiği, birleştiği bir ortak saha vardır" ki bu ortak sahanın bilgisine "İlmihal" denildiği 

düşüncesi bulunmaktadır.  

          Yazarı eseri yazmaya hazırlayan bu düşünce olmakla beraber, yazar yazacağı 

ilmihalin, sadece herhangi bir ilmihal değil, özellikli bir ilmihal olmasına da gayret etmeye 

çalıştığını ifade etmektedir. Yazar eserini hazırlamadaki niyetini “Elinizdeki eser, her müs-

lümanı özellikle ibadetler ve günlük hayatta karşılaşılan önemli bazı meseleler konusunda 

vahiy ve sünnetle karşı karşıya getirmek amacını taşımaktadır” şeklinde izah etmektedir. 

           Döndüren İlmihalinde takip ettiği yöntemi “…hükümlerin dayandığı deliller genel 

olarak verilmiş, kaynakları alt notlarda gösterilmiştir. Eserin hazırlanmasında Hanefi 

mezhebi esas alınmakla birlikte,  bazı konularda diğer mezheplerle karşılaştırmalar yapıl-

mıştır. Çünkü günümüzde dünya küçülmüş, çeşitli mezheplere mensup müslümanlar hac, 

umre, iş seyahati veya turizm yoluyla sık sık bir araya gelir olmuştur. İbadetlerde ayrıntı 

sayılabilen mezhep ayrılıklarının çıkış sebeplerine kısaca yer verilmiş, böylece farklı mez-

hepten olan müminlerin, özle ilgisi bulunmayan meselelerde müsamahalı davranması 

amaçlanmıştır” sözleriyle açıklamıştır. 

          Eser sekiz bölümden oluşmuştur. Birinci, bölümde, İslâm’ın temel konuları, din kavra-

mı, insanın yaratılışı, dünyaya gelişi ve evrendeki konumu ve sorumluluğu üzerinde durul-

muştur. İkinci bölümde; temel inanç konuları yer almış, her mümine gereken kadarıyla aki-

de meseleleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; temizlik konusu işlenmiş, iç, dış ve çevre te-

mizliği açıklanmıştır.Dördüncü bölümde; namaz ibadeti, çeşitleri hükümleri ve duaları yer 

almıştır.Beşinci bölümde; oruç ibadeti, çeşitleri, hükümleri, hikmetleri açıklanmıştır.Altın-

cı bölümde; zekat ve fitre üzerinde durulmuş, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine, para, altın 

ve gümüş stoklarına, ticaret mallarına, hayvanlara ve tarım ürünlerine uygulanacak zekat 

hükümleri belirtilmiş ve bunların toplum hayatına getireceği olumlu sonuçlara işaret edil-

miştir.Yedinci bölümde; hac, umre ve kurban konuları işlenmiştir. Bu bölümde uygulamalı 

olarak hac’da yapılacak ibadetlerle ilgili ve hac yapana gerekli olan bilgilere yer verilmiş-

tir.Sekizinci bölümde, günlük hayatla ilgili çeşitli hükümler üzerinde durulmuş, aile haya-

                                                 
137 Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları, İstanbul 2003 
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tında veya ticari ve ekonomik hayatta güncel olarak karşılaşılan problemler verilmiş ve çö-

züm yolları aranmıştır. 

        Yazar İslam’ın ilmihalde yer alan bilgilerden ibaret olmadığını “Ancak İslâm’ın bütün 

hükümlerinin bu eserde yer aldığı da sanılmamalıdır. İslâm doğumdan ölüme kadar, fert ve 

toplum hayatıyla ilgili münasebetleri düzenlediği için, geniş kaynak eserlerde bunlar açık-

lanmıştır” şeklinde ifade ederken ilmihallerin islamı azalttığı ya da daralttığı düşüncesinde 

olanlara veya islam bundan ibaret sanabilecek okuyucuya cevap vermek istemiştir. 

Döndüren’in, çalışmasında yer verdiği görüşlerden bazılarına “Ayetlerin çoğunun soru ya 

da olaylar üzerine inmiş olduğu138, fıtır sadakası, kurban kesme, vitir ve bayram 

namazlarının vacip olmasının haberi vahid ile sabit olduğu139, yolculukta dört rekatlı 

namazların kısaltılarak kılınmasının Kur’an, sünnet ve icma ile caiz olduğu140,  ıskat-ı salat 

meselesinde yapılan devrin anlamsız olduğu141, ağza giren yağmur sularını yutmak ve 

eşinin tükürüğünü yutmakla kefaret gerekeceği, çünkü bunlardan şehvet duyulacağı142, veli 

şartı olması nedeni, ile Şafii mezhebinden olanların resmi nikahtan sonra imam yada dini 

nikah yapmaları gerektiği143, üç ve dört rekatlı farz namazlarda fatiha’dan sonra sure ilave 

etmede sakınca bulunmadığı ve bu iki rekatta kıraat için bir sınır olmadığı144 ifade 

edilirken, sehiv secdesi gerektiren hallerden biri olarak söz konusu rekatlarda fatiha’dan 

sonra bir şey okumanın sehiv secdesi gerektirdiği145 örnekleri verilebilir. 

 

 

                                                 
138 Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslam İlmihali, s. 28 
139 Döndüren, a.g.e., s.50 
140 Döndüren, a.g.e., s.382 
141 Döndüren, a.g.e., s.395 
142 Döndüren, a.g.e., s.454 
143 Döndüren, a.g.e., s.636 
144 Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha okumak sağlam görüşe göre sünnettir. Buna bir 

sure ilavesinde de bir sakınca bulunmaz. Çünkü bu iki rekatta kıraat bir sınır belirlenmeksizin meşrû kılın-

mıştır. Hanefiler dışındaki çoğunluğa göre, Fatiha’nın son iki rekatta da okunması farzdır. Bkz: Döndüren, 

Delilleriyle İslam İlmihali, s.262 
145 Farz namazlarda kıraatin yerini değiştirmek. Meselâ; ilave sureden sonra Fatiha okumak veya dört rekatlı 

namazların son iki rekatında sure okumak gibi durumlarda sehiv secdesi yapmak gerekir. Bkz: Döndüren, 

a.g.e., s.368 
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8. DİYANET İSLAM İLMİHALİ146 

            İlmihalin hazırlanmasındaki amaç “dinimizin inanç esasları ve ibadetleri, 

müslümanların sakınması gerekli haramlar ve günahlar  ile gündemdeki tartışmalı dini 

konuları herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir şekilde” açıklamaya çalışmaktır  

          Özelikle kurum çalışanları arasında “Diyanet İlmihali” olarak da bilinen bu ilmihal 

herkesin anlayabileceği bir dil ile kaleme alınmış, dini terimler mümkün olduğunca 

sadeleştirilmiş, Hanefi mezhebinin görüşleri çerçevesinde anlatılan konular hakkında 

bazen diğer mezhep görüşlerine de atıflarda bulunulmuş ve araştırma yapacaklara kolaylık 

sağlaması açısından ayetlerin bulundukları sureler ve hadislerin de alındıkları kaynaklar 

dipnotlarda gösterilmiştir. 

             Toplam 584 sayfalık kitap, altı bölümden oluşmakta birinci bölümde “İtikat” 

başlığı altında; din ve dine olan ihtiyaç, itikadi ve ameli mezhepler, dini hükümlerin 

kaynakları ve iman esasları gibi konular işlenmiştir. İkinci bölümde İbadet başlığı altında 

İslam’ın şartları, Mükellefin fiilleri, temizlik, abdest, namaz, oruç, zekat, hac, kurban, 

mübarek gün ve geceler ile yeminlere dair hükümlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, 

yiyecek ve içecekler ile ilgili helal ve haramlara ve ticari hayatımızda riayet edilmesi veya 

kaçınılması gerekli hususlara değinilmiştir. Yine bu bölümde evlilik ile ilgili konulara ve 

muamelatın içerinde yer alan bazı konulara da yer verilmiştir.Dördüncü bölümde genel 

olarak büyük günah kabul edilen şirk, zina, sihir, hırsızlık, yalan şahitlik, savaştan kaçma, 

anne babaya itaatsizlik ve yetim malı yemek gibi yapılması haram olan meseleler 

anlatılmıştır.Beşinci bölümde ahlak, önemi ve gerekliliği ayet ve hadisler doğrultusunda 

izah edilmiş, altıncı ve son bölümde ise Peygamberimizin örnek hayatı ve güzel ahlakı 

anlatılmıştır. İlmihalde anlatılan itikat, ibadet ve ahlak konularında hikmet ve fayda boyutu 

da unutulmamış açıklanmaya çalışılmıştır.   

           İlmihalde “Tarım ürünlerinden öşür vereceklerin ürünün hasat edilmesine kadar 

yapmış oldukları masrafları çıkardıktan sonra geriye kalandan öşür nisabı kadar (bir ton) 

ürün kalırsa, tabii yollarla sulanan arazide on’da bir, masraf veya emekle sulanan arazide 

yirmi’de bir oranında zekat verilmesi gerekir147” denmektedir. Hanefilerin de hastalık ve 

yolculuk gibi durumlarda namazları cem ederek kılınabileceğini söyleyenlerin görüşleri ile 

                                                 
146 Şentürk, Lütfi-Yazıcı, Seyfettin, Diyanet İslam İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 

1998; Bu çalışma ilk baskılarında “Diyanet İslam İlmihali” olarak yayımlanmış, şimdi ise “Diyanet” eki 

kaldırılarak “İslam İlmihali” olarak yayımlanmaktadır. Ancak eserin içeriği aynı şekildedir. Çalışma 

özellikle kurum çalışanları tarafından “Diyanet İlmihali” olarak tanınmaktadır. 
147 Şentürk, Lütfi; Yazıcı Seyfettin, İslam İlmihali, s.275 
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amel edebilecekleri148, kan aldırdıktan sonra orucu bozulduğu zannıyla orucunu bozana 

kefaret gerekeceği149,  tarım ürünlerinde nisabın bir ton olduğu150, regaib gecesi ile ilgili 

sağlam rivayetlere dayanan bir namaz olmadığı151, peygamberimizin Türk çadırında itikafa 

girdiği152, yeminde kefaretin gerekmesi için yeminin bilerek, hata ederek, unutarak veya 

baskı altında bozulmuş olması arasında fark olmadığı153, riba’da kalite farkının önemli 

olmadığı154, diş dolgusu ve kaplamanın gusle mani olmadığı155” görüşlerine yer 

verilmektedir. 

 

9. EMANET VE EHLİYET “İSLAM İLMİHALİ I-II”156 

          Emanet ve Ehliyet isimli bu çalışma araştırmacı, gazeteci ve yazar Yusuf Kerimoğlu 

tarafından hazırlanmıştır. Kerimoğlu, İlmihalinin adını emanet ve ehliyet olarak seçmesini 

“Resûl-i Ekrem (sas)'in "İlim taleb edilip öğrenilmesi, her mü'min erkek ve kadın üzerine 

farzdır" buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla her mü'min; içinde bulunduğu hal ile ilgili 

ilimleri öğrenmek zorundadır. İşte bu noktada karşımıza "Farz-ı Ayn" ilimler çıkmaktadır. 

"İlmihal" tabiri; "İnsanın içinde bulunduğu halin ilmi" manasınadır. Tağuti güçlerin; 

İslâm topraklarını kan ve zulümle istilâ etmelerinden sonra, insanın içinde bulunduğu 

hallerde değişiklikler olmuştur. İşte bu eserin hazırlanması ve yayınlanması; "Ehliyet" 

sahibi mü'minlere, Allahû Teâla (cc)'nın yüklediği "Emanet'in" hatırlatılması içindir. 

"Emanet ve Ehliyet" isminin konulmasının sebebi de, budur” diyerek neden bu ismi tercih 

ettiğini açıklamaktadır. 

          Emanet ve ehliyet isimli bu eserde  yazar; “Meseleleri izah ederken; hangi 

eserlerden faydalandığımızı baskı tarihlerine, cilt ve sayfa numaralarına kadar açıkça 

zikrettik” diyerek yazdıklarının kaynaksız olmadığına işaret etmek istemiştir. Kaynaklara 

bakıldığında genel olarak son asır öncesi fıkıh kaynaklarının kullanıldığı açıkça 

                                                 
148 Şentürk, Yazıcı,  a.g.e., 120 
149 Şentürk, Yazıcı,  a.g.e., 256 
150 Şentürk, Yazıcı,  a.g.e., 275 
151 Şentürk, Yazıcı,   a.g.e., 333 
152 Şentürk, Yazıcı,  a.g.e., 335 
153 Şentürk, Yazıcı,  a.g.e., 344 
154 Şentürk, Yazıcı,  a.g.e., 368 
155 Şentürk, Yazıcı,  a.g.e., 411 
156 Kerimoğlu Yusuf, Emanet ve Ehliyet “İslam İlmihali”, Ölçü Yayınları, Ankara 1985 
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görülmektedir. Diğer İlmihal çalışmaları ile mukayese edildiğinde siyasi, radikal bir üslup 

içerdiği görülmektedir 

          Kerimoğlu, İlmihalini sekiz bölümü birinci cildinde, yedi bölümü de ikinci cildinde 

olmak üzere toplam on beş bölüm olarak hazırlamıştır. Birinci cildinde sırası ile “tevhit ve 

sıfat ilmi, temizlik, namaz, cihad, oruç, hac, zekat ve kurban” bahislerine yer 

vermektedir.İlmihalin ikinci cildinde ise sırasıyla “nikah, had ve hudud bahsi, rızık ve 

kazanç temini, adabı muaşeret bahsi, adalet bahsi, feraiz (miras hukuku) ve çeşitli 

meseleler” ana başlıkları bulunmaktadır. Konularda da görüldüğü üzere itikat, ibadet ve 

ahlak konularına özelleştirilen ve konuları özetleyen ilmihal özelliği emanet ve ehliyette 

fıkhın bütün konularına değinilen bir muhtasar fıkıh kitabına dönüşmüştür. Sosyal, siyasi 

ve ticari hayata paralel olarak değişecek ve gelişecek bir saha olan ve devamlı surette 

güncellenmesi gereken fıkhın büyük bir bölümü tamamen cumhuriyet öncesi yazılan fıkıh 

kitaplarına göre düzenlenmiş ve değerlendirilmiştir. .  

          Kerimoğlu’nun çalışmasında “Hanefi olan Müslümanların ağızlarında kaplama ve 

dolgu bulunması halinde gusülde Şafii mezhebini taklit etmeleri gerektiği157, Hanefi 

mezhebini taklit eden mükellefin yolculukta da olsa namazları vaktinde kılıp cem 

edemeyeceği, ancak Şafii mezhebini taklit edenlerin bunu yapabilecekleri158, laik devletin 

namaz kıldırmaları için memur görevlendirmesinin ibadetlere müdahale anlamına 

geldiği159, camilerin avlularının da mescit hükmünde oldukları ancak günümüzde cami 

avlularına bankalara ait bankalar konulduğu ve cemaatin çekinmeden üzerine oturdukları, 

bunlara müdahale edecek kadıların ve mütevellinin bulunmadığı160, kılıç zoruyla fethedilen 

ülkelerde hatibin sol elinde kılıç ile hutbe okuması gerektiği161, tağuti güçlerin emri ile 

savaşırken ölenlerin Müslüman dahi olsalar şehit olamayacakları162,  astronomi 

bilginlerinin ayın hareketlerini esas alarak yaptıkları hesaplara itibar ederek ramazan 

orucuna başlanamayacağı163” şeklindeki görüşleri dikkati çekmektedir.     

 

                                                 
157 Kerimoğlu, a.g.e.,I, 149 
158 Kerimoğlu, a.g.e.,I, 418 
159 Kerimoğlu, a.g.e.,I, 236 
160 Kerimoğlu, a.g.e.,I, 271 
161 Kerimoğlu, a.g.e.,I, 321 
162 Kerimoğlu, a.g.e.,I, 351 
163 Kerimoğlu, a.g.e., I, 410 
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10. İLM-İ HAL164 

            Seyyid Ahmet Arvasi, bu ilmihalde müslüman’a hayatında ihtiyaç duyacağı  

bilgileri, hayatının evrelerine uygun, islamın öğretileri ve pedagoji ilminin imkanları 

çerçevesinde ehli sünnet görüşlerine uygun olarak açıklamaktır.   

          Yazarın, çalışmasını uzun araştırma neticesinde, çağdaş pedagoji ilkelerine riayet 

ederek ve İslam’ın ezelden ebede konuşan esasları muvacehesinde hazırladığı ifade 

edilmektedir. Yazar çalışmasını yaparken emsal mevcut tüm çalışmaları gözden geçirdiğini 

ehli sünnet Alimlerinin eserlerini inceleyerek bu çalışmada istifade ettiğini söylemektedir. 

Yazar, eğitim psikolojisinden, sosyolojisinden ve konu ile ilgili eserlerden istifade etmiş, 

konusunda uzman kişilerin açıklamalarına yer vermiş, insanın gelişim basamaklarına 

uygun olarak açıklamalarda bulunmuştur. Konuları anlatırken kullandığı ayet ve hadislerin 

dipnotlarda kaynaklarını genellikle göstermekle beraber, bazen hadisleri sadece hadisi şerif 

olarak da nakletmektedir. Yazar konularının sırasını insan hayatındaki sırası ile anlatmaya 

çaba göstermiş yani insan hayatının değişik basamaklarında ve zamanlarında karşısına 

çıkacak sırası ile anlatmaya çalışmıştır. Müslümanın günlük, haftalık ve yıllık çalışma  

biçiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durmaya çalışmıştır. Anlamı herkes tarafından 

bilinemeyecek kelime ve kavramlar geçtikleri yerlerde parantez içi açıklamaları ile 

verilmiştir. Yazarın Fıkhi hükümlerde Hanefi mezhebinin görüşlerini tercih ettiği 

görülmektedir. Zaman zaman tasavvufi söylemlere ve bakış açılarına yer verilmektedir. 

Yazarın bu çalışması emsal çalışmalardan hazırlanış ve konuların sıralanışı gibi yönleriyle 

farklılık arzetmektedir. 

            Yazar, 455 sayfalık çalışmasının birinci bölümünde Allah ve alemler, ikinci 

bölümde islam ve doğumundan ölümüne kadar insan başlığı altında insanın hayatının tüm 

safhalarına karşılık gelecek şekilde Müslüman olarak sorumlu olduğu, bilmesi ve yapması 

gereken görev ve sorumluluklarını üçüncü ve son bölümde ise kıyamet ve yeniden dirilişle 

birlikte gelen yeni ve ebedi hayatın içindekileri anlatmaya çalışmıştır. Eser İnsanı bebeklik, 

ilk çocukluk, ikinci çocukluk, ergenlik ve mükelleflik, gençlik ve ihtiyarlık safhaları ile 

anlatmakta ve her safha ile ilgili olduğunu kabul ettiği İslami emir ve ölçüleri vermektedir.  

           Arvasi’nin çalışmasında “Ümmetin alimlerinin beni İsrail’in peygamberleri gibi 

olduğu165, Allahu Tealanın efendimize “sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” dediği166, 

                                                 
164 Arvasi, Seyyid Ahmet, İlm-i Hal, Burak Yayınevi, İstanbul 1990 
165 Arvasi, Seyid Ahmet, İlm-i Hal, s. 19 
166 Arvasi, a.g.e., s.36 
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Adem henüz su ile çamur arasında iken efendimizin peygamber olduğu167, amca ve dayı 

çocuklarının birbirleri ile evlenmeleri haram kılınmamışsa da, bu tür evliliklerden zayıf 

nesillerin  meydana gelmesinin muhtemel olduğu, İmam Gazali’nin bu tür yakın 

evlenmelerin tenzihen mekruh olduğu düşüncesini taşıdığı, bu günkü bilimsel verilerin de 

benzer şeyler söylediği168, peygamberimizin anne babasının cahiliyye üzere öldüğünü 

söylemenin doğru olmadığı, böyle olduğuna dair İmam-ı Azam’a nispet edilen görüşün 

gerçek olmayıp, konu ile ilgili olarak eserlerinde yer alan bilginin İmamın eserinin tahrif 

edildiğini gösterdiği169, Şit (a.s.)’ın Kur’an da adı geçen peygamberlerden olduğu170, 

seferilik mesafesinin 108 km olduğu171, Ramazan Bayramının ikinci ve üçüncü günleri 

oruç tutmanın müstehap olacağı172, boşanmış kadınlar için iddetin üç adet görümlük zaman 

olduğu173, peygamberimizin akraba ile evlenmelerde çocukların zayıf olacaklarını 

söylediği174, nikah akdinde “kabul ettim” şeklinde geçmiş zaman kipi kullanmalı, başka 

siyga kullanmamalıdır175, nikah töreninde kadın ve erkekler arasında  en azından bir perde 

engelinin olması gerektiği176, mut’a nikahı ile yaşamanın düpe düz fuhuş olup haram 

olduğu, yapanların sapık oldukları177, kadının kocasını adı ile çağırmasının harama yakın 

mekruh olduğu, soyadı ile çağırabileceği178, kıyametin en son ortaya çıkacak olan 

alametinin güneşin batıdan doğması olduğu179” gibi görüşleri dikkat çekmektedir.     

 

                                                 
167 Arvasi, a.g.e., s.36 
168 Arvasi, a.g.e., s.65 
169 Arvasi, a.g.e., s.130 
170 Arvasi, a.g.e., s.132 
171 Arvasi, a.g.e., s.213 
172 Arvasi, a.g.e., s.275 
173 Arvasi, a.g.e., s. 283, 331; Boşanmış kadın adet görmeyen ve adetten kesilmiş ise bekleyeceği iddetin 

müddeti farklıdır. Buna göre burada açıklanan süre adet görmekte olan kadınların bekleyeceği iddeti 

göstermektedir. 
174Arvasi, a.g.e., s. 296 
175 Arvasi, a.g.e., s.299 
176 Arvasi, a.g.e., s.302 
177 Arvasi, a.g.e., s.306 
178 Arvasi, a.g.e., s.322, Bu şer’i bir kerahet değil, örfi bir kerahattir. Genel geçer bir hüküm değildir.  
179 Arvasi, a.g.e., s.426 
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11. İLMİHAL  I-II  “İMAN VE İBADETLER-İSLAM VE TOPLUM”180 

           Çalışmanın İlmi Müşavere ve Redaksiyon Heyeti, Hayrettin Karaman, Ali 

Bardakoğlu ve Yunus Apaydın’dır. Çalışmanın her iki cildi onbir kişilik İlahiyatçı 

Akademisyen bir heyet tarafından belirli konular paylaşılarak hazırlanmıştır181.   

          Bu ilmihal çalışmasının niçin yapıldığı hazırlayanları tarafından “…ilmihal kültürü 

çerçevesindeki problemleri güncelleştirmek ve günceli de problem edinmek, dini-fıkhi 

hükümlerin anlatımında klasik doktrindeki farklı görüşlerin ve şekli tartışmaların arasına 

sıkışıp kalmadan fakihlerin yaklaşım tarzlarını ve demek istediklerini araştırmak, hem 

geleneksel fıkıh kültürünü vermek hem de bu bağlamda makul ve uygulanabilir bir çözüm 

önerisi getirmek182” olarak açıklanmıştır.  

           İlmihali hazırlayanlar, konularını anlatırken dinin asli kaynaklarında yer alan 

hükümler ile İslam toplumunda bu hükümler etrafında oluşan fıkıh kültür ve geleneğini, 

yorumları ve farklı bakış açılarını birbirinden ayırt etmeye çalışmışlar ve bunu eserin 

hazırlanmasında temel bir metot olarak kullanmışlardır. 

           Bu ilmihalin birinci cildinde “İman ve İbadetler”, ikinci cildinde ise “İslam ve 

Toplum” konuları, hazırlayanlarının amaçlarını ifade ederken dile getirdikleri ölçü, üslup 

ve ilkelere bağlı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.  

           Eserde kullanılan dil anlaşılır olmakla beraber, belli dini bir eğitim ve kültür 

düzeyine sahip, okullu kişilere hitap etmektedir. İlmihalde konulara gösterilen yaklaşım 

tarzı geleneksel olarak alışık olunan bir tavır olmadığı için, sözlerinde ve kararlarında 

yanlış anlamalara maruz kalabilir. Diğer ilmihallerde çok fazla görülemeyen hükümleri 

tercih etme konusunda insiyatif kullanma, vaktiyle bir takım iyiliklere sebep olacağı hesap 

edilerek kabul edilen bir takım uygulamalar ve alışkanlıklara, artık düşünülen maslahatı 

gerçekleştirmemesi, hatta zararlarının daha fazla olması ve dinin yanlış anlaşılmasına 

sebep olacağı için terk edilmesinin uygun ve yerinde olacağı görüşlerini açık ve net olarak 

belirtmesi de bu ilmihali emsallerinden ayıran önemli özelliklerindendir.   

                                                 
180 Heyet, İlmihal I-II, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları,  Ankara 1999; Bu İlmihal tamamı İlahiyatçı olan  

yazarlar tarafından hazırlanmıştır. İlmihal’in İlmi Müşavere ve Redaksiyon Heyeti “Hayrettin Karaman, 

Ali Bardakoğlu ve Yunus Apaydın”dır.  
181 İlmihalin birinci cildinin telif heyeti Hüseyin Algül, H.Yunus Apaydın, Ali Bardakoğlu, İbrahim Kafi 

Dönmez, Mehmet Erkal, Faruk Harman, Ahmet Saim Kılavuz, Süleyman Uludağ ve İrfan Yücel; İkinci 

cildinin ise H.Yunus Apaydın, Ali Bardakoğlu, M.Akif Aydın ve Mustafa Çağırıcı’dır. 
182 Heyet, a.g.e., Önsöz 
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          İlmihal, konuların anlatılmasında, var olan mirası inkar etmemekte ve gerektiğinde 

geçmişle bu gün arasındaki farkı görmeden geçmeyen ve gördüğü değişime paralel, 

usulsüz değil ilkeli olarak bu günün müslümanının meselelerinin çözümünü bulmasına 

katkı sağlamaya çalışmaktadır. İlmihalin bu yönleriyle müslümanın tarihinde oluşan dini 

mirasın tahliline fikir harcadığı görülmektedir. 

            Heyet’in çalışmasında “Cinlerin meleklerden haber çalabileceği183;  bazı ibadetler 

ve davranışlar sebebiyle ömrün uzamasından söz edilmesinin, hakiki ya da zahiri bir 

manadan ziyade insanları söz konusu davranışları yapmaya teşvik hedefine yönelik 

anlatımlar olduğu, Bundan maksat rahat bir hayat ya da kişinin hayatında nasıl yaşayacağı 

bilindiği için Allah’ın başlangıçta ömrünü böyle takdir etmesi anlamına geleceği184; her 

ikisinin terki, ceza sebebi ise de farz’ın cezasının vacip’ten daha ağır olacağı185, kaplama 

ve dolgunun, sargı üzerine yapılan mesh gibi olup, bu nedenle gusle mani olmadığı186; 

İmam-ı Malik’in setri avreti namaza has olmayan genel bir farz olarak gördüğü, namazda 

ve namaz dışında uyulması gereken dini bir emir olduğunu dikkate alarak kadınların 

namazda başlarını örtmelerini ayrıca şart olarak saymadığı187, Ebu Yusuf’a göre kadının 

başının yarısından fazlası açık kalmamak kaydı ile namazının geçerli olabileceği188, Hanefi 

mezhebine göre Arapça’ya dili dönmeyen veya ezberleyemeyen kimselerin, öğrenene 

kadar namazda Kur’an’ı kendi kıraatlerinde yapabilecekleri189; fıkıh kültüründe kadınların 

cemaate gitmeleri üzerine konan kerahat meselesini bugün için kaldırmak gerektiği, zira 

cami değil, hayatta her yerde karşılaşılan, çarşıda, pazarda işte birlikte çalışılan kadınların 

camiye geldiklerinde kerahat işlemeleri ya da fitneye sebep olmalarını tartışmanın yersiz 

olacağı, kadınlarla muhazat meselesinde şafiilerin dediği gibi namaza bir zarar 

gelmeyeceğinin tercih edilebileceği190, cemaatin mezhebine göre imamın namazının sahih 

olmadığını cemaatin bilmesinin namazlarını fesada uğratacağına karşılık, Maliki ve 

                                                 
183 Heyet, İlmihal, I, 97 
184 Heyet, İlmihal,  I, 140 
185 Heyet, İlmihal, I, 165 
186 Heyet, İlmihal, I, 203-207 
187 Heyet, İlmihal,  I, 230; Bu, tercih edildiği ifade edilen bir görüş olarak değil, Malikilerin bir görüşü olarak 

verilmiştir. Ancak eserin geneline bakıldığında farklı mezhep görüşleri verilirken, bu görüşlerin 

gerektiğinde tercih edildiği bir usül olarak dikkati çekmektedir.  
188 Heyet, İlmihal, I, 230 
189 Heyet, İlmihal,  I, 243 
190 Heyet, İlmihal, I, 275 
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Hanbeli’lerin imamın kendi mezhebinde namazının geçerli sayılmasını yeterli görmelerinin 

yerinde bir karar olduğu191; sefer hükümlerinin iş ve güvenlik amaçlı yolculuklarda 

kullanılabileceği bunun dışında kalan yolculuklarda kişilerin insiyatifine 

bırakılabileceği192, gerekli durumlar varsa iki namazı birleştirerek kılmanın, namazı kazaya 

bırakmaktan daha tercihe şayan olduğu193, namazın kendisinin zaten bir taat olması ve 

tahtında tilavet secdesini temsil edecek manayı saklaması nedeniyle namazda okunan secde 

ayeti sebebiyle tilavet secdesi yapılamayabileceği194, efendimizin namazda tilavet secdesi 

yaptığına dair sağlam bir bilginin olmadığı195, ıskat ve devir sebebiyle uzun yıllar devam 

eden uygulamalar müslümanlara asli görevlerini unutturmakta ve yanlış inançlara sebep 

olmaktadır. Bu nedenle ıskat ve devir konusunda anlayışın değiştirilmesinin iyi olacağı196, 

Ramazan ayının başlangıç ve bitişi konusunda astronomik hesaplara itibar edilmesi, kamu 

tarafından bildirilen hesaba göre davranılmasının yerinde ve hatta uygun olduğu, kendini 

rahatsız hissedenlerin kendi başlarına bir şeyler yapsalar da bunu fitneye dönüştürmemeleri 

gerektiği197, Zekat nisabının belirlenmesinde temel ihtiyaç malzemelerinin neler olduğu 

konusunda yeni bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı198, İslam’ı yaymak, korumak, 

Müslümanları düşman zararından muhafaza amacıyla yapılan harcamalar zekat yerine 

geçer, yoksullara ve acizlere bakmak için hizmet gören kurumlara da zekat verilebilir, bu 

vekaleten ya da dolaylı bir temlik sayılır199,  evde oturtulan bir fakirin, oturma bedelinin 

zekata sayılması temliki dar manası ile değerlendiren fakihlere göre temlik olamayacağı ve 

zekat yerine geçemeyeceği söylense de, fakirin evde oturma süresince evi kullanım 

mülkiyetine sahip olması nedeniyle temlikin hükmen gerçekleşeceği ve araya göstermelik 

bir para alış verişi sokmaya gerek olmadığı200, fakir bir kimsede alacağı olan zengin fakire 

alacağımı sana zekat olarak veriyorum dese temliki geniş anlamına alarak bunun geçerli 

olacağı201, tarımda sulamadan ziyade masrafı olan gübre, mazot, ve işçilik masraflarının 

                                                 
191 Heyet, İlmihal, I, 280 
192 Heyet, İlmihal, I, 326 
193 Heyet, İlmihal, I, 233 
194 Heyet, İlmihal, I, 354 
195 Heyet, İlmihal, I, 354 
196 Heyet, İlmihal, I, 376 
197 Heyet, İlmihal, I, 394 
198 Heyet, İlmihal, I, 433 
199 Heyet, İlmihal, I, 439 
200 Heyet, İlmihal, I, 439 
201 Heyet, İlmihal, I, 440 
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ciddi bir yekün tutması nedeni ile ödenecek öşürde bu masrafların mahsup edilebileceği202, 

Hanefi fıkıh kitaplarında aralarında Türkiye, Irak, Suriye Mısır’ında aralarında bulunduğu 

ülkelerin topraklarının haraci olduğundan bahsedilse de, bu gün için söz konusu toprakların 

Müslümanların özel mülkiyetlerinde olması sebebiyle öşür vermeleri gerektiği203, zekat 

verilecek yerlerden biri olan kölelerin artık bulunmaması nedeni ile bu kalemin dünya 

ölçeğinde insan haklarının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarda kullanılabileceği204; 

Allah yolunda kaleminden ülke savunması ve Müslümanlara hizmet olarak dönecek diğer 

sahalara zekat tahsisi yapılabileceği205; zekatın vergiden mahsup edilemeyeceği206; fitrede 

verilecek ölçü için yaşanılan bölgedeki yaşam standartları ve insanların ortalama 

tüketiminin dikkate alınmasının ve fitreye ihtiyaç duyan fakirlerin haklarını daha iyi 

gözeteceği için asgari bir ödeme tutarının yeni piyasa şartları dikkate alınarak belirlenmesi 

gerektiği207,  Medine’de sekiz (8) gün kalıp kırk (40) vakit namaz kılmanın fazileti ile ilgili 

efendimizden sağlam bir rivayet bulunmadığı208, fakirin kaybolan kurbanının yerine aldığı 

ikinci kurbandan daha sonra kaybolan hayvanını da keseceği istenmesinin hakiki manadan 

ziyade fakire sana gerekmiyor, bu nedenle kendini sıkıntıya sokma anlamında bir tedbir 

gibi düşünülmesi gerektiği209, Allah’ın isim ve sıfatları zikredilmeksizin söylenen sözün, 

yemin sayılıp sayılmamasında toplumun örfü ve kutsal hakkındaki değerlendirmesinin ölçü 

alınabileceği210; kesenin Müslüman olması kaydıyla besmele kasten bile terkedilmiş olsa, 

Şafiilerin kararına uygun olarak kestiğinin yenmesinin helal olduğunun söylenebileceği 211; 

sigaranın tahrimen mekruh, hatta sağlığına zararı tıbben belli olan ve ailesinin nafakasına 

kısıtlama sayılabilecek türden bir harcama da yapıyorsa haram dahi denebileceği212; göze 

hitap etme amacı taşıyan estetik müdahalelerin yasak kapsamına girdiği213; nişan yada 

evlilik göstergesi olarak altın yüzük kullananlara kesin haram işleyen ve hadislere aykırı 

                                                 
202 Heyet, İlmihal, I, 477 
203 Heyet, İlmihal, I, 449 
204 Heyet, İlmihal, I, 485 
205 Heyet, İlmihal,  I, 488 
206 Heyet, İlmihal, I, 499 
207 Heyet, İlmihal, I, 509 
208 Heyet, İlmihal, I, 571 
209 Heyet, İlmihal, II, 6 
210 Heyet, İlmihal, II, 26 
211 Heyet, İlmihal, II, 52 
212 Heyet, İlmihal, II, 69 
213 Heyet, İlmihal, II, 83 
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davrananlar gözüyle bakmamanın yerinde olacağı214; saç, sakal ve bıyığı risaletin gereği 

dini bir sünnet ve alamet olarak vacip-haram çizgisine oturtmak yerine örfi ve kültürel bir 

unsur olarak değerlendirerek biraz daha müsamahalı davranılabileceği215, sevinç ve 

eğlence boyutunu ihmal ederek nutuklu vaazlı düğün törenlerinin dini anlamda olmasa da 

gelenek anlamında bidat olacağı216; ölenin, bedeni ve ayni ibadet borçlarını para ile 

düşürme içerikli bir ıskat ve devirin yol açtığı yanlış anlayışlar sebebiyle bid’at grubunda 

sayılması gerekeceği217  İslam bilginlerinin insanların duyular ötesi alemle irtibat 

vasıtalarından birisinin cinler olduğunu söyledikleri218; kabir azabının ruh ve beden ile 

birlikte olduğu görüşü ahad haberlere dayanmasına rağmen akaid kitaplarında itikadın bir 

parçası olarak yer aldığı219; insanların gayb alemi ile irtibatının doğrudan Allah’ın vahyi, 

meleklerin aracılığı, şeytan ve cinlerin bilgilendirmesi vasıtalarıyla olabildiği220; bir dert ve 

hastalıktan kurtulmaya çalışmanın hem tevekküle hem de hakiki şifa verenin Allah olduğu 

hakikatine aykırı düşmeyeceği221, nikah akdinde mazi siga kullanılmasında bir zorunluluk 

olmadığı, Zira Türkçe’de şimdiki ve geniş zaman kiplerinin farklı kullanıldığı, ayrıca akit 

sırasında evet ile de akdin sahih olacağı222; İslam hukukçularının Müslüman kadının ehli 

kitap bile olsa Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi üzerinde yasaklayıcı karara 

varmalarının kadının ve doğacak çocuğun dininin menfi olarak etkilenmeleri endişesine 

dayandığı, Ancak bunun geçici bir engel olduğu, gerek erkeğin ve gerekse kadının 

Müslüman olarak bu engelleri bertaraf etme imkanlarının her zaman olacağı223; Hanefilere 

göre ikrah altında olan boşamaların geçerli olduğu ancak fakihlerin çoğunluğuna göre bu 

boşanmaların hükümsüz ve geçersiz olduğu224, evlat edinmelerde süt yolu ile mahremliğin 

sağlanabileceği225, miras hukukunda islamdaki feraiz hesabına göre miras isteyip İslam 

hukukuna göre diğer sorumluluklarını yerine getirmeme isteğinin doğru olmadığı ve 

                                                 
214 Heyet, İlmihal, II, 89 
215 Heyet, İlmihal, II, 93 
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istismar sayılacağı 226; hilafet meselesinin dini olmaktan ziyade siyasetle ilgili bir mesele 

olduğu227; hilafet konusunda Şiilerin Hz. Ali, Sünnilerin ise Ebu Bekir hakkında şer’i nass 

bulunduğu yönündeki iddialarının doğru olmadığı228; dinden dönenlere karşı sert 

yaptırımların uygulanmasını, bir yönüyle dinlerin kuruluş dönemlerinde alınması gerekli 

önlemler, bir yönüyle de yarım adada siyasal birliğin kurulabilmesi için zorunlu idari ve 

siyasi tedbirler olarak görülmesi gerektiği229” şeklindeki tercihleri dikkat çeken görüşleri 

olarak zikredilebilir. 

 

12. İSLAM DİNİ230 

            “İslam Dini” isimli bu çalışma eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi 

Akseki231. Cumhuriyet döneminde yazılan  ilmihal örneklerinin başında Akseki’nin “İslam 

Dini” adlı çalışması gelmektedir. Amacı “dönemin İmam-Hatiplerinin İslam’ın itikat ve 

ibadet meselelerini kolayca öğrenebilecekleri ve halka öğretebilecekleri Türkçe bir kitap 

hazırlamak”tır. Arapça olarak yazılı bulunan kaynaklardan istifade etmenin neredeyse 

imkansız olduğu söz konusu dönemde, bu ihtiyaca cevap vermek üzere, dönemin Evkaf 

Umum Müdürlüğü’nün isteği ile Ahmet Hamdi Akseki bu eserini yazmış, zamanın Diyanet 

İşleri Reisi Rifat Börekçioğlu’nun oluruyla İmam ve Hatiplere dağıtılmasının uygun 

olacağına karar verilmiştir. Cumhuriyetin ilanından yaklaşık 10 yıl sonra 1933 yılında ilk 

baskısı yapılan bu çalışma, halkın ve görevlilerin teveccühünü görmüş ve çok kısa sürede 

tükenmiştir. 

         Akseki, çalışmasında itikat konularını hikmet ve faydaları ile anlatmaya gayret 

etmiştir İbadet konularında özellikle namaz ve oruç bahislerini yeteri kadar anlatmakla 

beraber, zekat konusunu çok kısaca anlatmaya çalışmış, tarım ürünlerine ilişkin öşür’den 

                                                 
226 Heyet, İlmihal, II, 248 
227 Heyet, İlmihal, II, 277 
228 Heyet, İlmihal, II, 278 
229 Heyet, İlmihal, II, 309 
230 Akseki, Ahmet Hamdi, İslam Dini, Nur Yayınları, Ankara 1993  
231 1887 yılında Antalya ili Akseki ilçesi güzelsu nahiyesinde doğmuştur. 1905 yılında yüksek tahsil için 

İstanbul’a gitmiştir. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir. Hayatını okumaya ve yazmaya adamış bir 

şahsiyettir. Köylüye Din Dersleri adıyla halka, Askere Din Dersleri adıyla askere, Yavrularımıza Din 

Dersleri adıyla çocuklara, İslam Dini adlı eseriyle de İmam Hatip Lisesi öğrencilerine seslenmek 

suretiyle toplumun herkesiminden herkesine hitap etmeye çalışmıştır. Akseki 1947-1951 yılları arasında 

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulunmuş ve bu görevi devam  ederken vefat etmiştir. Bolay, 

Süleyman Hayri, “Akseki, Ahmet Hamdi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1989, II, 293-295 
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hiç bahsetmemiş yine hac konusunu da toplam yarım sayfaya sığdırmıştır ki neredeyse 

hacla ilgili hiçbir bilgi vermemiştir denebilir. Hac ve zekat konusundaki bu yetersizlik 

dönemin özel şartlarından kaynaklanmış bir durum gibi görünmektedir. Müellifin eserinde 

zikrettiği görüşlerin kaynaklarını vermemiş olması düşüncenin kime ait olduğunu 

anlamada okuyucu ve araştırmacı için zorluk çıkarmaktadır.  

            Akseki “İslam Dini” adlı bu kitabında itikat, ibadet ve ahlak ile ilgili konuları 370 

sayfada, dört ana bölümde ve kırk altı (46) derste anlatmaya çalışmıştır. Kitabın birinci 

bölümünde dinler ve mezhepler hakkında genel bilgiler vermiş, ikinci bölümünde inanç ve 

inanç esasları, üçüncü bölümünde ise ibadetlerle ilgili bahislere yer vermiştir. Akseki, 

kitabının dördüncü ve son bölümünde ise İslam ahlakına ilişkin konulara ve derslere yer 

vermiştir. Akseki, Çalışmasında konuları izah ederken ayet ve hadislerden faydalanmakla 

beraber, ayetlerin yerini, hadislerin hangi kaynaklardan alındığını göstermemiştir. 

Akseki’nin İslam Dini adlı bu çalışması sonraki yıllarda yazılan pek çok ilmihal için 

başvuru kaynağı olmuştur. Genelde, konuları fazla teferruata boğmaması ve sadeliği ile 

tanınmıştır. Kitabın sonunda biri sayfa sıralı diğeri, alfabetik sıralı iki fihrist ile, erken bir 

dönem olması itibariyle içerisinde geçen Arapça ve Osmanlıca kelimelerin açıklandığı  bir 

de lügatçe bulunmaktadır. Akseki’nin bu çalışması döneminde ki diğer ilmihallerle 

kıyaslandığında, itikadi konuların daha geniş, düzenli ve düzeyli olarak ele alındığı ve 

tartışıldığı  görülmektedir. Bunda en önemli etken belki de kendisinin felsefe ve kelam 

konularında ihtisas sahibi olmasıdır. Akseki’nin bu çalışması, dönemin hatırda kalan ve en 

fazla istifade edilen eserlerinin başında gelmektedir. Bugüne değin 1.5 milyon civarında 

baskısı yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı’nca okullarda okutulması için tavsiye kararı olan ve 

uzun yıllar okullarda ders kitabı olarak kullanılan bir eserdir. 

        Akseki çalışmasında “Beşeriyetin başlangıcının kemal olduğu232, ilhamın ancak ilham 

edilen için bilgi olabileceği233,  peygamberlerin Allah tarafından görevlendirilmeleri ile 

resul, mesajı halka tebliğ etmeleri ile de nebi oldukları234, teravihin 20 rekat olduğunda 

sahabenin icma’ının olduğu235,  kan aldırdıktan, gıybet ettikten sonra orucum bozuldu 

                                                 
232 Akseki, a.g.e,  s.10 
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zannı ile yeme içmenin kefaret gerektireceği236,  uyurken boğazına başkasının dökeceği 

suyun orucu bozacağı237” gibi görüşlere yer verilmektedir. 

 

13. İSLAM DİNİ ESASLARI238 

            Cemal Sofuoğlu239, bu çalışmayı hazırlamaktaki amacını “…islamın 

öğretilmesinde, efendimizin kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret 

ettirmeyiniz şeklinde öğrettiği metodun zaman içerisinde unutulduğu, kolay dinin adeta 

zorlaştırıldığı ve yaşanmaz hale getirildiği, dinin özünün hurafelere ve batıl inançlara 

teslim edildiği, uydurma hadisler ve toplumsal adetlerin din olarak algılandığı bir ortamda, 

yukarıda efendimizin öğrettiği yöntem çerçevesinde islam dininin temel esaslarını ele 

almak ” olarak ifade etmektedir. 

           Sofuoğlu, çalışmasını yukarıda zikrettiği hadis doğrultusunda, Kur’an’a ve sahih 

hadislere dayanarak hazırladığını ifade etmektedir. Eserin hazırlanmasında oldukça sade 

bir dil kullandığı ve anlaşılır olduğu görülmektedir. Sofuoğlu, bazı konuların anlatımında 

uzmanından görüşler alarak bilgiler sunmaya çalışmıştır.   

          Sofuoğlu, İslam Dini Esaslarını öğretme, anlatma konusunda yeni bir bakış ve yeni 

bir yorum sloganı kullanarak kitabına başlamıştır.  Yazar, İslam Dini Esasları adını verdiği 

çalışmasında konuları “İnanç, İbadet, Helal ve Haramlar, Aile hayatımız, İslam Ahlak 

İlkeleri, Vakıflar ve Cihad”  başlıkları altında, gösterilen sırası ile anlatmaya çalışmıştır. 

Sofuoğlu, eserinin muhtelif yerlerinde, anlattığı konuya uygun, şiirlere ve makalelere de 

yer vermek suretiyle farklı bir tarz denemiştir. Sofuoğlu, diğer İlmihallerde değinilen bir 

takım ahlaki davranışlara ilave olarak, trafik kurallarına uyma, çevre bilinci konusunda 

duyarlı olma, hayvanlara karşı merhametli olma ve ilim, teknik, kültür, sanat ve medeniyet 

yarışına katılma konusuna da yer vermektedir. Bu yönüyle, müslümanın değişen ve gelişen 

sosyal hayata paralel dini davranışlar geliştirmesi ve çevresi ile iletişimine katkı sağlamak 

istediği görülmektedir.   

                                                 
236 Akseki, a.g.e, s.240; Böyle bir durumda kefaretin gerekmesi söz konusu hadiselerin orucu bozan şeyler 

olmaması nedeniyle verilmiş bir hüküm gibi görünmektedir. Ancak kefaretin tanımı ile düşünüldüğünde bu 

durumda kefaretin gerekmesi ağır bir ceza gibidir. Bazı ilmihallerin bu tür hadiselerin orucu bozacağına 

dair bir fakih fetvası ile olması halinde kazaya hükmetmesi bunu doğrulamaktadır.   
237 Akseki, a.g.e , s.243; Bunun eleştirisi için bkz: Hatiboğlu, M.Said, Müslüman Kültürü Üzerine, s.37-48 
238 Sofuoğlu, M.Cemal, İslam Dini Esasları, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir 1999; Adı 

İlmihal olmasa da İlmihal konularını işlemesi sebebiyle tez’de incelenmiştir.  
239 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi  
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          Sofuoğlu’nu bu çalışmayı yapmaya sevk eden, yukarıda söylediği, islamı zorlaştıran 

ve yaşanmaz hale getiren kabullere karşı gösterdiği tepkiden sonra, kendi çalışmasında öne 

çıkan hususlara göz atmak yerinde olacaktır.  

          Sofuoğlu’nun çalışmasındaki görüşlerinden bazılarına “Peygamberin din ile ilgili 

davranışlarının sünnet olduğu240, kültürel bilgilerinin sünnet ve kaynak olmadığı241, insanın 

genetik yapısında kaderinin bulunabileceği242, islamın beş şartı olarak bilinen hususlardan 

ilkinin iman, diğerlerinin amellere dayanmasının iman amel arasında olan ilişkinin 

önemine dikkat çektiği243, yaşadığımız imkanlarda suyun temiz olup olmamasına modern 

bilimin karar vermesinin daha yerinde olacağı244, kadınların kullandıkları ojeye abdest ve 

gusül meselelerinde cevaz verenlerin de bulunduğu245, eğitim ve öğretim alanında 

abdestsiz Kur’an’a dokunma konusunda müsamahalı olunabileceği246, adetli kadının 

Kur’an’a dokunması konusunda Maliki’lerin görüşlerini tercih edilebileceği247, adetinde 

istikrar olmayan kadının durumuna tıbbi tetkiklere göre karar verilmesinin yerinde 

olacağı248, temizlik için her türlü imkanın olduğu günümüzde -yerine göre- pisliğin azının 

da ibadetlere mani olduğunun söylenebileceği249, namazda okuyacak ayet ve sure 

bilemeyenlerin ezberleyene kadar ellerine alacakları, yada karşılarına koyacakları mushafa 

bakarak namaz kılabilecekleri250, namazın sahih olması için namazın sünnetlerine de 

dikkat etmek gerektiği251, kadınlara cuma namazını mecbur etmemek üzere cumaya 

gitmelerinde kolaylık sağlanması252, zuhru ahir namazının bid’at olduğu253, bütün 

camilerde aynı anda kılmak yerine bazı camilerde belli aralıklarla cuma namazı 
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kılınmasının herkesin yada daha fazla kimsenin namaza katılmasına imkan sağlayacağı254, 

cenaze namazını kılmayı bilmedikleri için yada abdest almak zor geldiği için yakın 

dostlarının namazını kılmayanların abdest almadan da cenaze namazı kılabilecekleri255, 

teravih namazını şuursuz 20 rekat kılmaktansa, sekiz rekat kılmanın daha faziletli 

olacağı256, şartlara göre kadının erkeğe imamlık yapabileceği257, yolculuk ve ilmi 

toplantılar gibi mazeretler sebebiyle namazların cem edilebileceği258, istismar etmemek 

üzere, namazları kendi vakitlerinde rahatlıkla kılmakta zorlanan herkesin, namazları cem 

edebileceği259, ramazan orucunu kasıtlı bir hareketle bozma girişimi için gerekli görülen 

kefaret konusunda zanlıların durumlarının dikkate alınması gerektiği260, vakitlerin anormal 

olduğu bölgelerde yaşayanlara kolaylık olmak üzere imsak ve iftar için hükmi bir vakit 

belirlenmesinin iyi olacağı261, yine Avrupa ülkelerinde teravih namazlarının mutlaka yirmi 

kılınması gerektiği düşüncesi ile sıkıntı yaşayan işçiler için bazı camilerde 8 kılınmasının 

sağlanmasının yerinde olacağı262, güneş battı zannederek edilen iftar 5-10 dakikalık bir 

süre ise oruç’un tam  olacağı263, gelişen ulaşım imkanları nedeniyle, emniyet 

sağlanabiliyorsa kadınların mahremsiz hacca gidebilecekleri264,  Kur’an’da geçen “hac 

belli aylardadır” ayetinin derinliğine incelenerek yeni kolaylıklar ve imkanlar aranması 

yoluna gidilip gidilemeyeceği tartışmaya açılmalı ve ilmi kongreler düzenlenerek 

sonuçlandırılmalı265, altın yüzük kullanmanın temel gerekçesinin israf ve övünç vesilesi 

sayıldığı, bu nedenle nişan ve evliliği temsilen altın yüzük kullanılabileceği266, spor 

olmaktan çıkarmamak kaydıyla her türlü sporun yapılabileceği267, riba ve faiz’in aynı şey 

                                                 
254 Sofuoğlu, a.g.e., s. 276 
255 Sofuoğlu, a.g.e., s. 296 
256 Sofuoğlu, a.g.e., s. 312 
257 Sofuoğlu, a.g.e., s. 340 
258 Sofuoğlu, a.g.e., s. 369 
259 Sofuoğlu, a.g.e., s. 370 
260 Sofuoğlu, a.g.e., s. 384 
261 Sofuoğlu, a.g.e., s. 395 
262 Sofuoğlu, a.g.e., s. 396 
263 Sofuoğlu, a.g.e., s. 399 
264 Sofuoğlu, a.g.e., s. 451 
265 Sofuoğlu, a.g.e., s. 506 
266 Sofuoğlu, a.g.e., s. 544 
267 Sofuoğlu, a.g.e., s. 548 
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olamayacağı268, Peygamberimizin kadınlarla musafaha ettiği örneklerinin bulunduğu –hind 

ve diğer kadınlar- 269, fakihlerden, avret sayılmayıp, açılması haram olmayan yere 

dokunmakta sakınca görmeyenler bulunduğu, bu nedenle tokalaşmak zorunda kalanlara 

kesin olarak haram işlemiş gözüyle bakılmaması gerektiği270, efendimizin içinde köpek 

bulunan eve melek girmeyeceğini kendi evini kastederek söylediği271, kadın sesinin avret 

olmadığı272, üç şeyin şakası olmaz hadisi ile söz konusu meselelere dikkat çekildiği273, 

öfke ve ikrah halinde yapılan boşamanın hükümsüz olduğu274, nikah akdinde geçmiş 

zaman siygası kullanmak gerekmediği275, belediye nikahının yeterli  olduğu276, kayıplık ile 

ilgili ileri sürülen bekleme  sürelerinin dönemin haberleşme, ulaşım ve  iletişim 

imkanlarına göre düzenlendiğini, bu konunun yeniden düşünülmesi gerektiği277” örnek 

verilebilir.  

          Örneklerde de görüleceği üzere Sofuoğlu, şikayet ettiği şiddeti ve zorlamaları, konu 

hakkında “alternatif düşüncesi olanların görüşlerini tercih etmek, hakkındaki hükmün 

böyle olmasını gerektirecek mutlaklık olmayan meselelerde daha esnek düşünmek, değişen 

ve gelişen imkanları değerlendirmek ve kendisinin yeni bazı teklifleri” ile aşmaya 

çalışmıştır.   

  

14. İSLAM DİNİ İLMİHALİ278 

            Mehmet Aydın279 bu çalışmayı, İslam dini hakkında Türkçe olarak yazılmış 

çalışmalar olmakla ve ihtiyacı kısmen karşılamakla beraber, konuları çok dağınık ele 

almaları, ağır ve anlaşılmaz dil kullanmaları sebebiyle yapmıştır. Yazar, İslam’ın itikat, 

ibadet, muamelat ve ahlak ile ilgili konularının halka sağlıklı bir şekilde ulaştırılması 

                                                 
268 Sofuoğlu, a.g.e., s. 571-576 
269 Sofuoğlu, a.g.e., s. 597 
270 Sofuoğlu, a.g.e., s. 595 
271 Sofuoğlu, a.g.e., s. 557 
272 Sofuoğlu, a.g.e., s. 590 
273 Sofuoğlu, a.g.e., s. 656 
274 Sofuoğlu, a.g.e., s. 657-658 
275 Sofuoğlu, a.g.e., s. 660 
276 Sofuoğlu, a.g.e., s. 661 
277 Sofuoğlu, a.g.e., s. 651 
278 Aydın, Mehmet, İslam Dini İlmihali, Hibaş Yayınları, Konya 1984 
279 Aydın, bu çalışmasını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

olduğu sırada yazmıştır. 



 50 

noktasında ilahiyatçıların sorumlulukları olduğunu kendisinin de bu bilinçle ve düşünceyle 

bu çalışmayı hazırlamak istediğini ifade etmiştir. 

         Çalışma, konuları ayrıntılarda kaybetmeyen, kapalı ifadeler kullanmayan, konularla 

ilgili çağdaş yorumlar getirmeye çalışan ve sade bir dil kullanan bir eser olarak 

sunulmaktadır. Yazar, eserin hazırlanması sırasında istifade ettikleri kaynakları göstermek 

suretiyle, okuyucuya konu hakkında daha geniş bilgi elde edebileceği yerleri gösterdiğini 

ifade etmektedir  

          Toplam 368 sayfadan oluşan kitapta on bölüm içerisinde İslam itikadının, İslam fıkıh 

mezheplerinin, İslam ibadet ve ahlakının ilkeleri ve öğretileri anlatılmıştır. Aydın’ın 

çalışmasında İlmihallerde genel olarak az yer bırakılan itikat konusu oldukça genişçe ele 

alınmıştır. Toplam 370 sayfa olan çalışmanın 180 sayfası itikat konularının anlatılmasına 

ayrılmıştır. Bu yönüyle bakıldığında eserin, itikat konularının  ibadet konularından daha 

fazla değinildiği tek ilmihal çalışması olduğu bile söylenebilir.  

            Aydın “Yahudilik ve Hristiyanlığın bu günkü haliyle hak din olarak kabul 

edilemeyeceği280, ehli sünnet ve’l-cemaatin İslam toplumlarının % 99’unu bünyesinde 

bulunduran ekol olduğu281, Maturidi’nin İslam akidesi ve kelamı üzerinde akli düşünceyi 

temsil ettiği282, bir defasında cinlerin efendimizin namazını ifsat ettiği283, Ayni’nin Buhari 

şerhinde iblis’in ne melek ne de şeytan olduğunu kendine özgü bir yaratık olduğunu 

söylediği284, Yakub’un İsrail adı ile anılmasının kendisinin Allah’ı yenmesi inancından 

kaynaklanarak verildiği, Mısır’dan çıkan Yahudilere komşularının mallarını çalmayı 

tavsiye eden bir kitabın Allah’ın gönderdiği Tevrat olamayacağı 285, Hz. Musa’nın ölümü 

ve defni olayının yer aldığı eldeki Tevrat’ın Allah’tan geldiğini söylemenin imkansız 

olduğu, peygamber Harun’un puta tapan olarak vasfedildiği Tevrat’ın Allahtan gelen 

Tevrat olamayacağı286, nebi ve resul arasında her hangi bir fark olmadığını söyleyenlerin 

de bulunduğu287, Hz. İsa’nın kıyamet habercisi olarak yer yüzüne tekrar gelişi konusunun 

                                                 
280 Aydın, Mehmet, İslam Dini ve İlmihali, s.14-16 
281 Aydın, a.g.e., s.39 
282 Aydın, a.g.e., s.41 
283 Aydın, a.g.e., s.98 
284 Aydın, a.g.e., s.104 
285 Aydın, a.g.e., s.111 
286 Aydın, a.g.e., s.112 
287 Aydın, a.g.e., s.130 
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İslam alimleri arasında ihtilaflı olduğu ve bunu en iyi Allah’ın bileceği288,  levh-i 

mahfuz’da yazılı olanların kafi değil, vasfi olduğu, insanların iradesine bağlı olarak 

kaydedildikleri, insanlar hangi tarafı tercih ederlerse o şekilde kesinleşeceği289, insanın, 

kaderin katı pençesinde değil, kendi iradesi istikametinde şekillendiği290, sadaka ve diğer 

hayırların ömrü hakikaten uzatıp ölümü geciktirmediği, söylenmek istenenin insanları  

hayırlara teşvik ve yönlendirme olduğu291, sezeryanla doğum yapan kadının rahminden kan 

gelmemesi halinde loğusa sayılmayacağı292, zengin bir kimsenin fakir karısına zekat 

verebileceği293” şeklindeki görüşleri ile dikkat çekmektedir. 

 

15. İSLAM DİNİ VE İLMİHALİ294 

             İsmail Kaya, böyle bir ilmihal hazırlarken “kulluk görevinin nasıl yerine 

getirileceği ve dini bilgiler  konusunda derli toplu bir eser sunma”yı amaçlamıştır. 

          Kaya, İlmihallerin bir özelliğinin ihtilaflardan ve tartışmalardan uzak kalınarak 

yapılan çalışmalar olduğunu ifade ederek, kendi çalışmasında  ihtilaflara girmemeye 

çalıştığını söylemektedir. Kaya, ilmihalinde anlattığı konularla ilgili ayet ve hadislerden 

yararlanmakla birlikte, hadislerin kaynaklarını sadece hadisi aldığı kitapların adlarını 

vererek geçmiştir.  

          Kaya’nın toplam 330 sayfa olan çalışmasında ele alınan başlıca konular arasında 

“din, mezhepler ve imamları, iman ve İslam, Müslümanlıkta inanç temelleri, 

peygamberimizin hayatı, islamın şartları başlığı altında tüm öncülleriyle birlikte namaz, 

zekat, oruç, hac ve umre gibi konular, kurban, cihad, şehid ve hükümleri, emri bil maruf 

nehyi anil münker, ticaret ve faiz meseleleri, sorumlular ve sorumlulukları, aile 

mahremiyeti başlığında nikah ve talak konusu, iyi ve kötü yönleriyle ahlaki kavramlar, 

görgü kuralları” sayılabilir. 

            Kaya, çalışmasında “Hz. Eyyub (a.s.)’ın vücudunu kurtların sardığı haberlerinin 

uydurma olduğu295, peygamberlerin ellerindeki malların emanet hükmünde olması 

                                                 
288 Aydın, a.g.e., s.148 
289 Aydın, a.g.e., s.172 
290 Aydın, a.g.e., s.172 
291 Aydın, a.g.e., s.178 
292 Aydın, a.g.e., s.206 
293 Aydın, a.g.e., s.307 
294 Kaya, İsmail, İslam Dini ve İlmihali,  Madve Yayınları, İstanbul, ty.  
295 Kaya, a.g.e, s.60 
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sebebiyle zekat vermedikleri, mallarında haram şüphesi bulunmadığından zekatla 

temizlenecek bir kir olmadığı bu nedenle zekat vermelerinin de gerekmediği,  hatta zekatta 

var olan mal kiri nedeni ile zekat da alamadıkları296, efendimizin miraç’ta Allahu  Tealayı 

dünya gözüyle gördüğü297, bu devirde seferilik mi olur demenin Allah’ın ikramını 

beğenmemek anlamına geleceği298, Hz.Amine’nin regaib gecesinde efendimize hamile 

olduğunu anladığı299, cuma namazının Mekke’de farz kılınmakla beraber Daru’l-harp 

olması nedeniyle efendimizin ve Müslümanların Mekke’de cuma namazı kılmadıkları300” 

görüşlerine yer vermektedir.  

 

16.  İSLAM İLMİHALİ301 

             Bu ilmihal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Fahrettin 

Atar, İlyas Çelebi, Mehmet Erdoğan ve Rahmi Yaran’ın ortak bir çalışmasıdır. Amaçları 

müslüman’ın bireysel ve toplumsal hayatta bilmesi zorunlu bilgiler anlamına gelen 

“İlmihal” türü çalışmalardan biri olarak, söz konusu bilgileri ihtiva eden kullanılabilir bir 

çalışma yapmaktır. 

           Sade ve anlaşılır bir dille yazıldığı görülen ilmihal ile geniş halk kitlelerine 

ulaşılmak istendiği görülmektedir. Halkın büyük çoğunluğunun mensubu olması sebebiyle 

özellikle ibadetlere dair hükümler, Hanefi mezhebinin görüşleri doğrultusunda ele 

alınmakta, zaman zaman diğer mezhep görüşlerine de atıflar da bulunulmaktadır. 

Konuların varsa ayet ve hadislerden delillerine de yer verilmiştir.  Çalışmada akaid ve 

kelam kısmı İlyas Çelebi; İbadet kavramı, taharet ve namaz bölümü Fahrettin Atar; Oruç, 

hac,  kurban, yeminler, kefaretler ve aile hayatı Rahmi Yaran; zekat, dua, adak, helaller ve 

haramlar ile siyer ve ahlak bölümü ise Mehmet Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. 

           Tümü İlahiyatçı dört Akademisyen tarafından, beş bölümde ve 880 sayfa olarak 

hazırlanan bir çalışmadır. Birinci bölümde din kavramı ve İslam dini,  ikinci bölümde 

                                                 
296 Kaya, a.g.e., s.61; peygamberlerin böyle bir sebeple zekat vermeyecekleri sağlıklı bir yorum değildir. Zira 

peygamber olmayanların mallarının içerisinde haramlık oranı aynı değildir. Eğer zekat vermenin gerekçesi 

haram şüphesinden doayı olsa haramlığın oranına göre zekat verilmesi gerekmez miydi? Herhangi bir 

bilgiye ve kaynağa dayandırılmayan bu görüşün kabul edilmesi mümkün görünmemektedir.  
297 Kaya, a.g.e., s.69 
298 Kaya, a.g.e., s.161 
299 Kaya, a.g.e., s.191 
300 Kaya, a.g.e., s. 325 
301 Atar, Fahrettin-Çelebi, İlyas-Erdoğan, Mehmet- Yaran, Rahmi, İslam İlmihali, İFAV., İstanbul 2006 
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ibadetler, üçüncü bölümde aile hayatı, dördüncü bölümde helaller ve haramlar beşinci ve 

son bölümde ise güzel ahlak, Hz. Peygamber’in hayatı ve örnek ahlakı ile terimler 

sözlüğüne yer verilmektedir. Mevcut çalışmalar içerisinde en son yapılanıdır. İlk baskısı 

nisan 2006’da yapılmıştır. 

           Ortak bir çalışmanın ürünü olan eserde “Din, Mekke döneminde nazil olan ayetlerde 

daha çok bireysel bir tecrübe, Medine döneminde nazil olan ayetlerde ise, toplumsal yönü 

daha ön planda bir kavram302, nebi kavramının yalnızca insan peygamberler için 

kullanıldığı, resul kavramının ise insanlarla beraber melekler için de kullanıldığı303, 

peygamberlerin peygamber olarak görevlendirilmeleri öncesinde mutlak olarak masum 

olmaları gerekmemekle beraber, ilerideki hizmetlerini engelleyecek fiilleri de işlememiş 

olmalarının da gerektiği304, Adem’in cennette yasak ağacın meyvesinden yiyerek günah 

işleyip, asi olduğu, demek ki peygamberlerin en azından nübüvvet öncesinde günah 

işleyebildikleri305, kabir azabı ile ilgili olduğu söylenen rivayetlerin tevatür derecesinde 

olmamaları sebebiyle inkar edenlerin tekfir edilemeyeceği306, İsa’nın nüzulu’nun mütevatir 

bir bilgiye dayanmadığı, inkar edenin tekfir edilemeyeceği, İsa’nın halen yaşıyor olmasının 

sünnetullah’a da aykırı olduğu, zira bu kadar uzun bir süre beşerin yemeden içmeden 

duramayacağı307, Kıraatta asıl olanın Arapça olduğu, aslını okuyamayanların tek başına 

kılacakları namazlarda öğreninceye kadar meal ile kıraat yapabilecekleri308, cuma 

namazından sonra zuhru ahir diye bir namaz kılmanın ictihadi bir mesele olup, diyenin bu 

ictihada dayanarak söz konusu namazı kılabileceği309, seferilikle ilgili hafifletilmiş 

hükümlerin, illetin seferilik olması sebebiyle uygulanması gerektiği310, bazı fıkıhçıların 

ilgili rivayetlerden hareketle namazların cem edilebileceği görüşlerinin namazların beş 

vakit olması hikmetinden uzaklaştırıcı ve zamanla üç vakit namaz anlayışına doğru 

gidilebileceği düşüncesiyle çok hassas olunması gerektiği311, ender durumlar için genel 

                                                 
302 Çelebi, İlyas, İslam İlmihali, İFAV., İstanbul 2006, s. 16  
303 Çelebi, a.g.e., s. 140 
304 Çelebi, a.g.e., s. 147 
305 Çelebi, a.g.e., s. 157 
306 Çelebi, a.g.e., s. 206 
307 Çelebi, a.g.e., s. 215 
308 Atar, Fahrettin, İslam İlmihali, İFAV., İstanbul 2006, s. 257 
309 Atar, a.g.e., s. 388 
310 Atar, a.g.e., s. 410 
311 Atar, a.g.e., s. 426 
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geçer hükümler konulamayacağı312, zekat nisabının belirlenmesi konusunda kişi başına 

düşen mili gelir istatistiklerinin kullanılabileceği313, Hz.Aişe’nin, efendimizle evlendiği 

sırada 17 yaşında olduğu, dokuz yaşında olduğu şeklindeki rivayetlerin isabetli 

görülmediği314” şeklindeki görüşler dikkati çekmektedir. 

 

17. İSLAM İLMİHALİ315 

            Mehmet Dikmen, İslam İlmihali adlı bu çalışmayı yaparken, ilmihal bilgilerinin var 

olan önemine binaen hazırlanan çalışmalarda fıkıh hükümlerinin hikmetlerine, tasavvufî 

taraflarına ağırlık verilmediğinden hareketle, net ve kuru fıkıh bilgisi yük gibidir. O yükü 

kaldırmak için, bugünkü okuyucunun iç  âlemi, meselenin hikmetine vâkıf olmakla kuvvet 

bulmalı, tasavvufî taraflarını da okuyarak aşk ve şevki çoğalmalı ki, kendinde mükellefiyet 

yükünü taşıma arzu ve iştiyâkı bulsun, ilmihali okudukça, öğrendiği vazifelerini ifa hissi 

duysun, diyerek, ilmihallerde gördüğü bu eksiği telafi edebileceği bir ilmihal çalışması 

yapmak istemiştir.  

           Dikmen, İlmihali’nde meselelerin sadece fıkhî hükümlerini açıklamamış, dinî 

mükellefiyetleri kupkuru şekilde sıralamakla iktifa etmemiş, bu hüküm ve 

mükellefiyetlerin hikmetlerine, dünyevî faydalarına, sosyal yönlerine de dikkat çekmeye 

çalışmıştır; Yine zaman zaman günümüzün, ilim ve fikir adamlarının  mevzu hakkındaki 

görüşleri, nükteleri de nakledilerek, İlmihal meselelerinin akıl, mantık plânında da kabul 

edilebilir olmasını arzu etmiştir. Dikmen, bu düşüncesini “din bilgisinin ve iman dersinin 

ilimle imanı meczeden, akıl ve mantığa imani meseleleri kabul ettiren tahkiki bir 

muhtevada olması şarttır” diyerek ifade etmektedir. Dikmen’in eserine aldığı bazı 

menkıbeler insanlar tarafından yanlış inançlara sebep olacak ifadeler taşımaktadır. 

Dikmen, konuları Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun olarak anlatmış, az da olsa diğer 

mezheplerin ilgili görüşlerine atıflar yapmıştır. Dikmen konuların anlatımında ayet ve 

hadislerden de yararlanmıştır. 

           Dikmen, İlmihalinde din ve İslam dini, iman ve iman esaslarına dair bilinmesi 

gerekenler, şer’i hükümlerin kaynakları, mükellefin fiilleri, tüm yönleriyle taharet, namaz, 

oruç, zekat, hac ve kurban ibadeti ile İslam’da kazanç yolları ve günlük hayatla ilgili 

                                                 
312 Erdoğan, İslam İlmihali, İFAV., İstanbul 2006, s. 487 
313 Erdoğan, a.g.e.,  s. 487 
314 Erdoğan, a.g.e., s. 803 
315 Dikmen, Mehmet, İslam İlmihali, Cihan  Yayınları, İstanbul 2002 
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helaller ve haramlara dair meselelere yer vermiştir. İlmihal bilgilerini nükteler, hikmetler, 

ilmî îzahlar ışığında veriyor. 

 

18. İSLAM İLMİHALİ316 

            Mustafa Asım Köksal, bu çalışmayı, dinimizin iman, ibadet ve güzel ahlaktan 

oluşan öğretilerini müslümanlara öğretmek ve kulluğun nasıl yerine getirileceği konusunda 

onlara rehber olması için hazırlamıştır. Köksal, anlattığı konuların anlaşılmasına katkı 

sağlaması için iman, ibadet ve ahlakın hikmet ve fayda boyutu ile ilgili bilgiler 

vermektedir. Meseleler Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun olarak açıklanmaktadır. 

Kullandığı hadislerin kaynaklarını vermemekte sadece hadis olarak nakletmekte, ayetlerin 

ise bazen sure ve numarasını vermekte bazen bunları da vermemektedir. Köksal, 

ilmihalinde bazı konuları şiirlerle de anlatmaya çalışmıştır.   

          Köksal, 416 sayfalık çalışmasında İslam’ın iman, ibadet ve güzel ahlaka dair  

bilinmesi gerekenlerini anlatmaktadır. Yazar, çalışmasının birinci bölümünde iman, ikinci 

bölümünde ibadetler, üçüncü ve son bölümünde ise güzel ahlak konularını anlatmaktadır. 

         Köksal, “hadis ve sünnetin mana bakımından ilahi, söz bakımından beşeri olduğu317, 

İmam-ı Azam’ın ramazan ayında 30 gündüzünde, 30 gecesinde ve bir de teravih 

namazında olmak üzere toplam 61 hatim yaptığı318, oruç hakkında fidye meşru olduğuna 

göre namazda oruç gibi hatta daha mühim olduğuna göre kılınamayan namazlar için de 

fidye verileceği319, aş yeren kadınların kil, kül, kömür yemelerinin oruçlarını bozup hem 

kaza hem de kefaret gerektireceği320, ramazanda orucu bozulanın, imsaktan sonra hayz ve 

nifastan kesilenin, hasta iken iyileşenin, ergenlik çağına giren çocukların iftar vaktine 

kadar oruçlu gibi davranmalarının vacib olduğu321” görüşlerini okuyucuyla 

paylaşmaktadır.  

 

 

 

                                                 
316 Köksal, Mustafa Asım, İslam İlmihali, İrfan Yayınevi, İstanbul 1977 
317 Köksal, a.g.e., s. 19 
318 Köksal, a.g.e., s. 155 
319 Köksal, a.g.e., s. 179 
320 Köksal, a.g.e., s. 283 
321 Köksal, a.g.e., s.  286 
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19. İSLAM İLMİHALİ322 

            Ömer Öngüt tarafından yazılan bu çalışma, eseri neşre hazırlayanların ifadesiyle bu 

çalışma “Müslümanların kendi dinleri olan İslamiyet hakkında bilgi sahibi olmaları ve 

İslam’ı yaşamalarının en önemli görevleri olmasından bahisle, bu gayeye ve ihtiyaca 

cevap vermek üzere hazırlanmış”  bir ilmihaldir. Takdim yazısında eserin “ilahi bir lütuf” 

olarak takdim edilmesi ise, ilk kez bu çalışmada karşılaştığımız bir ifadedir  

           Yazar, İlmihal’inde açıkça zikretmemiş olmakla beraber, özellikle fıkhi görüşlerinin 

Hanefi mezhebine  uygunluk arz ettiği görülmektedir. Diğer ilmihallerde görülen itikadi 

mezhepler ve fıkhi mezhepler ile ilgili, ortaya çıkış nedenleri ve imamları hakkında da pek 

bilgi bulunmamaktadır. Tercih ettiği hükümler  genelde Hanefi mezhebinin görüşleri ile 

paralellik arz etmektedir.  

          Öngüt, İlmihal’inde “İslam’ın inanç ve ibadet esasları, her müslümanın ticari 

hayatını ve sosyal yaşantısını düzenleyen esasları,  organ nakli, tüp bebek, kürtaj ve 

benzeri güncel bir takım sorunlara / sorunlara verdiği cevaplar, elli dört farz ve 

açıklamaları, mübarek gün ve geceler..” gibi konuları anlatmaya çalışmışlar.   

          İlmihalde konuların anlatımında genel olarak ayet ve hadislerin kullanılması, ayet ve 

hadislerin hem metninin hem de Türkçe anlamlarının verilmesi ve kaynaklarının 

zikredilmesi dikkat çeken hususlardan birisidir. Ancak eserde delil olarak kullanılan 

hadislerin büyük çoğunluğunun Suyuti’nin el-Camiu’s-sağir adlı eserinden alındığı 

görülmektedir. Bu hadislerden bazılarının mevzuat kitaplarında yer alan rivayetlerden 

olduğu da dikkati çekmektedir. İbadet konularının anlatımında çok fazla detaylara 

girmediği görülmektedir. 

            Yazarın hayatının anlatıldığı bölümde kendisinin “Efendimizin neslinden, Medine-

i Münevvereli Şeyh Ahmet’in torunu323” olduğu bahsedilmektedir. 

           Öngüt, “İsa (a.s.) peygamberimizin gelmesini nasıl önceden haber vermişse, 

peygamberimizin de O’nun kıyamet öncesi gelişini haber verdiği324, kıyamet öncesi 

gerçekten bir imam geleceği ve kanaatine göre bu zamana otuz-kırk sene kadar bir süre 

olduğu, çıktığı zaman tereddüt etmeden kendisine biat etmek gerektiği325 , Cebrail’in 

sünneti de, Kur’an gibi efendimize indirdiği ve öğrettiği326, bir kimsenin asli ihtiyaçlarına 

                                                 
322 Öngüt, Ömer, İslam İlmihali, Hakikat Yayıncılık, İstanbul 2004  
323 Öngüt, Ömer, İslam İlmihali, s.810 
324 Öngüt, a.g.e., s.60 
325 Öngüt, a.g.e., s.61 
326 Öngüt, a.g.e., s.97 
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sarf edilmek üzere nisab miktarı üzerinde parası olsa bile yok hükmünde olacağı327, dua 

ederken Enbiya ve Evliya’ya tevessül etmek lazım olduğu328, Hz.Ali’nin mübarek yüzüne 

bakmanın ibadet makamına kaim olduğu329, Türkiye’nin ne daru’l-harp ne de daru’l-İslam 

olduğu330, trafik kazalarında sürücünün kasten bir kimseyi öldürmesinin kısas 

gerektireceği331, insan ve hayvan suretindeki her türlü oyuncak ve bibloların put 

mesabesinde olduğu332,  gayrı müslim bankalarında biriken faizlerin iyi olmasa da 

alınabileceği, bunun paraların bankada kalıp sahiplerine yaraması yerine dağıtılabileceği 

için caiz olduğu333 , Allahu teala’nın kelamına iman edenlerin çocuk sahibi olmak için tüp 

bebek uygulaması yapmamaları gerektiği, bunun caiz olmadığı334, rahmin esrar-ı ilahi  

odası olup orayla meşgul olunmaması gerektiği335, insanların nikahım var diyenler de dahil 

yüzde doksanının nikahsız yaşadığı336, organ naklinin ölüye vereceği eziyet dolayısıyla 

kesinlikle haram olduğu337, kan naklinin de organ nakli gibi caiz olmadığı338, kan nakline 

çok dikkat etmek gerektiği, çünkü fasık bir kimsenin kanı ihlaslı bir kimseye 

nakledildiğinde akidesinin bozulacağı ve kötü işlere meyledeceği339, organ naklinde 

vücudun hayattaki gibi aynı acıyı duyacağı340, organ naklinin caiz olduğunu iddia edenlerin 

delil yaptıkları “bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir” anlamındaki ayette, 

kastedilenin “gaflette bulunmasından dolayı ruhu ölmüş olanlar” olduğu bu nedenle organ 

nakline caiz diyenlerin yanıldıkları341, ve  sele kapılıp gitmekte olanı kurtarmakla pek 

mühim bir şey yapmış sayılmayacağı, kurtarılmasa  belki de şehit olacağı342” şeklindeki 

diğer çalışmalarda rastlanmayacak görüşleri ile  dikkat çekmektedir.  

                                                 
327 Öngüt, a.g.e., s.231 
328 Öngüt, a.g.e., s.357 
329 Öngüt, a.g.e., s.373 
330 Öngüt, a.g.e., s.404 
331 Öngüt, a.g.e., s.407 
332 Öngüt, a.g.e., s.435 
333 Öngüt, a.g.e., s.487 
334 Öngüt, a.g.e., s.691 
335 Öngüt, a.g.e., s.694 
336 Öngüt, a.g.e., s.697 
337 Öngüt, a.g.e., s.749 
338 Öngüt, a.g.e., s.751 
339 Öngüt, a.g.e., s.751 
340 Öngüt, a.g.e., s.752 
341 Öngüt, a.g.e., s.759 
342 Öngüt, a.g.e., s.759 
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20. İSLAM İLMİHALİ “İBADETLER” 343 

            Diyanet İşleri Başkanlığı, Eski Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mustafa Varlı 

tarafından yazılan bu ilmihalin, Müslüman’ın yüce Allah tarafından çizilen İslam yolunda 

ilerlerken, hayat boyunca gerekli olan ibadetleri bilmek ihtiyacını duyacağı, bu eserin 

eğitim düzeyi ne olursa olsun her insanın bu ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış 

olduğu belirtilmektedir.  

         Yazar, herkesin anlayabileceği bir Türkçe kullanmaya çalıştığını, önemli görülen bazı 

konuları soru cevap şeklinde anlattığını, halkın çoğunluğunu teşkil etmesi nedeni ile 

Hanefi mezhebinin görüşleri esasında konuları değerlendirdiğini, bazı konularda Şafilerin 

görüşlerine de atıflar da bulunduğunu, diğer mezheplerin ülkemizde mensubu olmaması 

nedeni ile görüşlerine yer vermediğini ifade etmektedir. Konulara ait kimi kavramların 

okuyucu tarafından anlaşılamayacağı düşünülerek geçtiği sayfada, dipnotlarda kavramların 

açıklamasının yapıldığı, konuların anlaşılacak kadar anlatıldığı ve maddeleştirildiği ifade 

edilmektedir. İbadetlerin hikmet ve faydalarına temas edildiği de olmuştur.  

         Giriş kısmında iman esasları,  birinci bölümde temizlik, ikinci bölümde namaz, 

üçüncü bölümde oruç, dördüncü bölümde zekat, beşinci bölümde hac, umre ve kurban 

konularına yer verilmiştir. İlmihalde kısaca, imanın ve islamın şartları olarak bilinen 

konular anlatılmaktadır.   

         Varlı’nın çalışmasında “Güneşte ısınmış su ile abdest almanın iyi olmadığı şeklindeki 

rivayetin sağlıklı olmadığı, hatta uydurma olabileceği344, kaza edilebilecek namazların 

kaçırılma endişesiyle teyemmümle kılınamayacağı345, namazların kendi vakitleri içerisinde 

en az bir rekatının kılınması halinde namazın eda edilmiş olacağı346, namazların vakitlerine 

Kur’an’da açık işaretler bulunduğu347, radyo, tv ve hoparlörden çıkan sesin nakil olduğu, 

buna göre secde ayeti okuması halinde, tilavet secdesi yapılması gerektiği348, ramazan 

girişini astronomik hesaplara göre tespit etmenin caiz olmadığı, çünkü Allah’ın hilali 

gözlerimiz ile göreceğimiz zamandan itibaren ramazan orucuna başlamamızı emrettiği349, 

                                                 
343 Varlı, Mustafa, İslam İlmihali “İbadetler”,  TDV Yayınları, Ankara 1991 
344 Varlı, Mustafa, İslam İlmihali, s. 39 
345 Varlı, a.g.e., s. 51 
346 Varlı, a.g.e., s .61 
347 Varlı, a.g.e., s .63 
348 Varlı, a.g.e., s .127 
349 Varlı, a.g.e., s .248 
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tarım ürünlerinden verilecek öşür için nisab olmadığı350, kadınların fitne korkusu varsa 

yüzlerine değmeyecek baştan aşağı bir örtü kullanmaları gerektiği351” görüşleri yer 

almaktadır. 

 

21.       İSLAM’DA İNANÇ, İBADET VE GÜNLÜK YAŞAYIŞ  ANSİKLOPEDİSİ352      

            İlmî Müşaviri ve redaktörü İbrahim Kafi Dönmez olan bu ansiklopedik çalışmanın 

maddeleri, tamamı ilahiyatçı 43 akademisyen tarafından yazılmıştır. Çalışmanın 12 

akademisyenden müteşekkil bir de danışma ve redaksiyon kurulu bulunmaktadır. 

         Müslüman insanlara sağlıklı, kapsamlı ve düzenli bilgiler sunan, belirli bir kültür 

birikimini yansıtan ve ilmihal bilgilerini günün ihtiyaçlarına göre genişleterek takdim eden 

bir çalışma yapmaktır. 

          Ansiklopedik bir çalışma olması hasebiyle içerisinde yer alan konular alfabetik 

olarak işlenmekte, konuların açıklanmasında dört mezhebin görüşlerine yer verilmekte, 

bazen dört mezhep dışında bırakılan görüşlere atıflar yapılmakta, yeri geldiğinde çağdaş 

İslam bilginlerinin görüşlerine ve İslam Fıkıh Akademisi Kurumunun fetvalarına da yer 

verilmekte, özellikle ayet ve hadislerin kaynaklandırıldığı görülmektedir. Çalışmada 

kullanılan dilin açık ve anlaşılır olduğu görülmektedir.   

         Tamamı dört büyük ciltten meydana gelen çalışma içerisinde yer alan konuların ana 

başlıkları akait, ahlak, peygamberler ve dinler, siyer, ibadetler, aile hukuku, helal haram 

muamelat ve bunların dışında kalan genel bir takım hususlar olduğu görülmektedir.   

        Çalışmada “Adem (a.s.)’ın ömrünün kırk yılını Davut (a.s.)’a verdiği bilgilerinin 

peygamber kıssalarını anlatan kitaplarda yer aldığı353, bi’ri maune olayında katledilen 

sahabe için efendimizin bir ay boyunca sabah namazlarında olayı gerçekleştirenlere beddua 

ettiği354,  aile kuruluşunda taraflar için aranan denklik konusunda Osmanlının son 

döneminde hazırlanan aile hukuku kararnamesinin 45. madde ile denkliği, sadece iş ve 

meslek konusunda aradığı ve bunu akdin lüzum şartı olarak saydığı, günümüzde de iyi 

geçinen aile olmaya katkı sağlayacak gereklilikleri yerine getirmenin iyi olacağı355, 

                                                 
350 Varlı, a.g.e., s .286 
351 Varlı, a.g.e., s .315 
352 Dönmez, İbarahim Kafi, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi I-IV, İFAV, İstanbul 

1997 
353 Dönmez, İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, I, 46 
354 Dönmez a.g.e., I, 253 
355 Dönmez a.g.e., III, 17 
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Adem’in yaratılmasında kadın, İsa’nın yaratılmasında erkek faktörünün bulunmadığı356, 

Allahu Teala’nın kıyametin yaklaştığını gösteren bir takım belirti ve olayları 

peygamberimiz vasıtasıyla haber verdiği357, büyük alametlerinin ortaya çıkmasından 

hemen sonra kıyametin kopacağı358, zannedildiği gibi kurtarıcı bir mehdi beklemenin 

yersiz olduğu359, nebi ve resul arasında bir fark olmadığını söyleyenlerin de bulunduğu360, 

Yahudi kaynaklarında Nuh (a.s.)’ın içki içtiği, çıplak olarak oğulları tarafından görüldüğü 

bilgilerinin bulunduğu361, cumhur İsa (a.s.)’ın yeniden dönüşü ile ilgili rivayetleri haberi 

vahit derecesinde görmekte, bir kısım ise tevatür derecesinde görmektedir. Buna göre inkar 

edenin küfre düşmüş denemeyeceği362, fıkıh kitaplarında orucu bozan konular olarak 

anlatılanların çoğunun bir delili bulunmadığı ve bir çok durumun nasslarla değil, illet 

birliği olmayan kıyaslara dayanılarak verildiğini düşünenlerin bulunduğu, efendimiz 

zamanında savaşta yaralanan pek çok müslümanın açık yaralarından içeri bir şey 

girmesinin orucu bozduğuna dair bir hadis bulunmadığı363, kadının tesettürünü çarşaf ve 

peçe olmadıkça gerçekleşmeyeceğini söylemenin isabetsiz olduğu364, her erkek ve kadının 

avret yerlerini örtmek kaydıyla şahsi ve bölgesel zevk ve kültürüne, şart ve imkanlarına 

göre giyinebileceği365,  çene, burun, göğüs, kalça ve bacaklara yapılan müdahaleler estetik, 

güzel, genç ve dinç görünüp göz alsın diye yapılan işler olup hadisteki tehdidin kapsamına 

gireceği366” görüşlerine yer verilmektedir. 

 

22. İSLAMDA İBADET “İLMİHAL”367 

            Özek, bu çalışmanın kendisinden istenen bir taleb ile hazırlandığını ve amacının 

Müslümanlara “İslam’ın iman, ibadat, muamelat ve ahlak ile ilgili konuları hakkında derli 

                                                 
356 Dönmez a.g.e., III, 30 
357 Dönmez, a.g.e., III, 47 
358 Dönmez, a.g.e., III, 48 
359 Dönmez, a.g.e., III, 166 
360 Dönmez, a.g.e., III, 454 
361 Dönmez, a.g.e., III, 499: Böyle bir hadise doğru olduğu için nakledilmemekte, sadece ilgili kaynakların 

böyle bir şeyden bahsettiği söylenmektedir.  
362 Dönmez, a.g.e., III, 508 
363Dönmez ,a.g.e.,  III, 539 
364 Dönmez, a.g.e., III, 552 
365 Dönmez,  a.g.e., III, 554 
366 Dönmez, a.g.e., IV, 174 
367 Özek, Ali, İslam’da İbadet “İlmihal”, Hisar Yayınları, İstanbul, Altıncı Baskı, ty. 
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toplu bir eser hazırlamak” olduğunu belirtmektedir. İlmihalin hedef kitlesinin halk ve 

talebe olduğuna dikkat çekilmektedir.  

           Özek, çalışmasına ibadet ve kulluğun ne anlama geleceğini Zariyat suresinin 

ayetlerini tefsir ederek anlatmış ve eserine böyle bir giriş yapmıştır. Çalışmasında 

ayrıntılardan kaçındığını, konuları kısaca anlatmaya çalıştığını belirtmektedir. Özek, 

konuları genel olarak hanefi mezhebinin görüşleri çerçevesinde anlatmakla beraber, bazı 

konularda kendi insiyatifini kullanarak tercihler de yapmış, diğer mezhep görüşlerine 

atıflar da bulunmuştur. Konuların özellikle giriş kısımlarında soru cevap yöntemi 

kullandığı görülmektedir. Özek, çalışmasında hadisler  başta olmak üzere konuları 

anlatırken istifade ettiği eserleri, kaynakları dipnotlar da göstermiştir. Özek, zaman zaman, 

anlattığı konuların hikmetlerine de değinmiştir. Toplam 415 sayfa ve 16 bölümde 

tamamlanan çalışmada konular sırasıyla: giriş, birinci bölümde iman, ikinci bölümde 

taharet, üçüncü bölümde ibadetler namaz, dördüncü bölümde zekat, beşinci bölümde oruç, 

altıncı bölümde hac, yedinci bölümde cihad, sekizinci bölümde haram helal, dokuzuncu 

bölümde nikah, onuncu bölümde süt emzirme, on birinci bölümde yeminler, on ikinci 

bölümde kurbanlar, on üçüncü bölümde hayvan kesme, on dördüncü bölümde İslam ahlakı, 

on beşinci  bölümde İmam Gazali’ye göre çocuk terbiyesi, on altıncı ve son bölümde ise 

dini ıstılahların açıklandığı lugatçe’den oluşmaktadır.  

         Özek, çalışmasında “yolculuk gibi konularda diğer üç mezhebin namazların cem 

edilerek kılınabileceği konusunda görüşleri olduğuna göre Hanefilerin de evet 

diyebilmeleri gerektiği368, zekatın kameri yıl üzerinden verildiğinde alacaklar için, şemsi 

yıl üzerinden verildiğinde ise verecekler için kolaylıklar bulunduğu her ikisine göre de 

verilebileceği, İslam’da ibadetlerin “oruç gibi” bir kısmında kameri, bir kısmında da 

“namaz gibi”  şemsi hesaplara itibar edildiğine göre bunda da böyle bir tercih 

olabileceği369, tapulu arazileri için devlete vergi ödeyen toprak sahiplerinin ayrıca öşür 

vermelerine gerek bulunmadığı370, devletin arazisini ücret karşılığında kullanan kimselerin 

de öşür vermeleri gerekmez, hem kira hem vergi hem öşür aynı anda verilmez371” şeklinde 

ifade edebileceğimiz görüşlerine yer vermektedir. 

 

                                                 
368 Özek, a.g.e., s.153 
369 Özek, a.g.e., s.238 
370 Özek, a.g.e., s.244 
371 Özek, a.g.e., s.244 
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23. KUR’AN VE SÜNNET IŞIĞINDA İSLAM İLMİHALİ372 

            Celal Yıldırım373, çalışmasına Kur’an ve sünnet ölçüsü ile hazırlanmış bir ilmihal 

olduğunu anlatmak üzere “Kur’an ve Sünnet Işığında İslam İlmihali” ismini vermiştir. 

Çalışmanın yapılmasından amaç, ilmihal konularını müslüman halklara Kur’an ve Sünnet 

çizgisinde kalarak anlatma ve açıklama çabasıdır. Konuları anlatırken kullandığı ayet ve 

hadislerin kaynakları gösterilmiş, ancak hadisler bazen sadece nakledilen eserin adı 

zikredilerek nakledilmiştir. 

           Toplam 556 sayfa ve dört bölümde tamamlanan çalışmanın birinci bölümünde 

itikad ana başlığında iman ve iman esasları ile ilgili bilinmesi gerekli hususlar, ibadetler 

konusunun işlendiği ikinci bölümde temizlik, namaz, zekat, oruç, adak, itikaf, hac, umre, 

alım satım ve ticaret ahlakı, faizle ilgili bahisler, hayvan kesme, kara ve deniz hayvanları, 

kurban, işlenmesi güzel ve çirkin görülen davranışlar, ailenin geçimini temin etmek için 

çalışmak ve spor gibi konular, üçüncü bölümde siyer, dördüncü ve son bölümde ise ahlak 

ve ahlaki değerler konusu işlenmiştir. Yıldırım, çalışmasında kimi konularla ilgili reformist 

dediği kimselerin görüşlerine reddiyelerde bulunmuştur,  

           Yıldırım, Çalışmasında “sahifelerin ve kitapların ramazan ayında indirildiği374, 

efendimizin elinde levhi mahfuzdan yansıtılan ve kaderden bahseden iki yazılı belge ile375 

sahabeye bir şeyler anlattığı376, Hz. Ömer’e kitap ve sünnete uyan da uymayan da ilhamlar 

geldiği, uyanlar için kitap ve sünnette zaten var ihtiyaç kalmıyor, uymayanlar için ise bir 

değer taşımadığını söylediği377, Hz.Adem’in yaklaşmaması istenen ağaçtan yemesi bir hata 

ve kaymadır. Adem peygamberin şu ağaç denilince belli ve muayyen bir ağacı anladığı, 

Aynı cinsten bir ağaçtan yemekte bir sakınca olmadığını sandığı378, hesaba çekilmeden379 

                                                 
372 Yıldırım, Celal, Kur’an ve Sünnet Işığında İslam İlmihali, Anadolu Yayınları, İzmir, 1993 
373 Emekli müftü 
374 Yıldırım,  a.g.e., s. 66 
375 Tirmizi, “Kader” 8 
376 Yıldırım,  a.g.e., s. 112 
377 Yıldırım,  a.g.e., s. 121 
378Yıldırım, a.g.e., s.  126; Yıldırım’ı böyle bir yorum yapmaya sevk eden şey yüceltmeci bir tavır gibi 

görünmektedir. Fetanet gibi bir sıfata sahip bir peygamberin böyle bir yanlış anlamanın faili olması doğru 

değildir. Eğer böyle olsa Allah hadiseyi ayette geçtiği gibi mi anlatırdı? Yanlış anlamanın karşılığı da 

böyle bir netice olur mu? İlmihallerden bazılarında benzer yaklaşımların bulunması Kur’an’da konu 

hakkında yer alan açıklamalara da uygun düşmemektedir.   
379 Buhari, Libas 18, Müslim, İman 369,370,373 
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yetmiş bin müslümanın cennete gideceği380,  efendimizin isra ve mirac hadisesinden 

alınacak ibretler ve dersler bağlamında Burak’ı Beytu’l-Makdis’te kapının halkasına 

bağlamasından efendimizin her şeyi sağlam esaslara bağladığı ve günün birinde 

mücahitlerin atlarını bu halkaya bağlayıp bu mescitte namaz kılacaklarına işaret ettiği381,  

madde nasıl enerjiye dönüşüyorsa, özellikle son peygamber de bedenin ruha dönüştüğü, bu 

bakımdan efendimizin günlerce yemeden içmeden durabildiği382, efendimizin miraç’ta 

rabbimizin nurunu baş gözüyle değil, kalb gözüyle gördüğü383, kendisinin o nurdur onu 

nasıl görebilirim  dediği384” ni ifade etmektedir. 

 

24. MÜSLÜMANA BÜYÜK İLMİHAL385 

            Ahmet Hamdi Akseki, bu ilmihali, Hz. Peygamberin kendilerine tutunulduğunda  

yolunuzu şaşırmazsının dediği kitap ve sünnetten müslümanın ihtiyacı olan bilgileri 

istifade edebileceği şekilde sunma amacı ile yazmıştır. 

            Akseki, İlmihalinde konuları ayrıntılı olarak açıkladıktan sonra derslerinin özetini 

vererek, bilinmesi gerekenleri kısaca maddeleştirmiştir. Konuları anlatırken temsili 

hikayeler kullanmış, iman ve ibadetlerin hikmetlerine ve kazandıracaklarına değinmiş, 

hadisleri kaynaklarını zikretmeden hadiste buyuruluyor ki şeklinde nakletmiş, çalışmada 

Arapça ve Osmanlıca kelime ve tamlamaları çokça kullanmış ve ibadetlere dair ahkamı 

Hanefi mezhebine göre açıklamıştır.  

            Akseki, çalışmasında sırasıyla “itikada dair meseleleri, namaz, zekat, oruç ve hac 

ibadetinin bilinmesi gerekli yönlerini, İslam ahlakı başlığı altında bireyin yaratan ve 

yaratılan tüm eşya ile olan hukuku ve ilişkilerini tanzim edecek ahlaki kaideleri” 

anlatmaktadır. Yazar çalışmasının büyük bir kısmını din, dinin kaynağı, gereği, gerçeği, 

faydası, ahlakın faziletin kaynağı oluşu ile dinsizliğin kötü akıbeti üzerindeki görüşlere 

ayırmakta bunu yaparken kutsal kitaplardan, bilim adamlarından ve felsefecilerin 

görüşlerinden alıntılar yapmakta ve konuyu anlatmaya çalışmaktadır. İlmihal çalışmaları 

                                                 
380 Yıldırım,  a.g.e., s. 139 
381 Yıldırım, a.g.e., s. 145 
382 Yıldırım,  a.g.e., s. 147 
383 Müslim, iman 291 
384 Yıldırım, Celal, a.g.e., s. 156 
385 Akseki, Ahmet Hamdi, Müslüman’a Büyük İlmihal, Üç Dal Neşriyat, İstanbul 1971, Kırbaşoğlu, 

“İlmihal Dindarlığının İmkanı Üzerine” adlı makalesinde Akseki’nin bu çalışmasının mevcut İlmihaller 

içerisinde en iyisi olduğunu ifade etmektedir.  
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içerisinde konu üzerinde en fazla söz edenin Akseki olduğunu söylesek mübalağa etmiş 

olmayız. Akseki’nin bundan önce hazırladığı “İslam Dini” adlı çalışması ile 

kıyaslandığında, daha hacimli bir eser olduğu, konuların  daha ayrıntılı olarak açıklandığı 

görülmektedir.  

            Çalışmadan, “Amel ve ibadetin itikadın fiili bir tercümanı mesabesinde olduğu386,  

medrese, mektep, hastane, donanma, hava kurumu, askeri techizat gibi mensub olduğumuz 

islam heyeti ictimaiyesinin dünyevi ve uhrevi işlerini takviye ve mesaili umumiyelerini 

muhafaza edecek cemiyat ve müessesata da zekat verilebileceği387, yeryüzünde bir halife 

yaratılacağından bahseden ayette Adem’den bahsedildiği, bunun kendisinden önce de 

yeryüzünde insanın var olduğunu gösterdiği388, Adem’in ilk insan olduğuna değil, 

olmadığına işaret eden işaretler ve karineler bulunduğu389” görüşleri örnek olarak 

verilebilir. 

 

25. MÜSLÜMANIN EL KİTABI390 

            Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyelerinden Kemal Güran, müslüman halkların 

dinlerini öğrenme konusunda istifade ettikleri kitaplar arasında önemli bir yeri olan İlmihal 

türü bir eser yazmadaki amacını “İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ile ilgili meselelerini 

hedef kitlenin, halkın anlayabileceği uygun bir dil, iyi bir yöntem ve üslup ile ele alarak 

ilmihal bilgilerinin okuyucu tarafından kolaylıkla anlaşılmasını ve öğrenilmesini 

sağlamak” olarak açıklamaktadır. 

            Güran, çalışmasında Hanefi mezhebinin görüşlerini esas almış, çok nadir de olsa 

diğer mezhep görüşlerine atıflar yapmıştır. Konuları anlatırken kullandığı ilgili ayet ve 

hadisler ile diğer bilgilerin kaynaklarını da dipnotta göstermiştir. Güran, kitabını 

hazırlamadaki amacına uygun olarak, konuları fazla ayrıntılara girmeden anlatmakla 

beraber, bazen konuları yeterince anlaşılamayacak kadar kısa olarak geçmiş ve buralarda 

okuyucuyu, konu hakkında daha geniş bilgi için başvurulması gereken kaynaklara 

yönlendirmekle yetinmiştir. Örneğin, Güran, hac bahsinde neredeyse hiçbir şey 

anlatmamış, zekat bahsini çok kısa olarak geçmiş, hatta tarım ürünlerinin zekatı “öşür” 

                                                 
386 Akseki, a.g.e., s.122 
387 Akseki, a.g.e., s.210 
388 Akseki, a.g.e., s.417 
389 Akseki, a.g.e., s.421 
390 Güran, Kemal, Müslüman’ın El Kitabı “Her Müslüman İçin Gerekli İlmihal Bilgileri”, Timaş 

Yayınları, İstanbul 2005 
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konusunda okuyucuyu başka eserlere yönlendirerek konuya hiç girmemiştir. Güran, 

kitabında yine baştaki amacına uygun olarak dilini mümkün olduğunca bozmamaya gayret 

etmiş ve yalın bir dil kullanmıştır. Güran, anlattığı konularla ilgili okuyucu için nükteli ve 

ibret alınacak bazı kıssalar ile şiirlere de yer vererek etkileyici bir anlatım olmasına 

çalışmıştır. Güran, “Müslümanın El Kitabı” adını verdiği ve içerisinde “Her Müslüman 

İçin Gerekli İlmihal Bilgileri”ni anlattığı kitabında,  “insan ve din ilişkisi, iman ve iman 

esasları, dini yükümlülük kavramı ve ibadet, islam ve islamın şartları, islam dini açısından 

insan ve sosyal hayat ile ilgili konular, islam ahlakı ve son olarak tövbe ve dua” ile ilgili 

bilgiler vermektedir.Güran, kitabında “Bilim, evrenin nasıl yaratıldığı üzerinde bilgi 

verebilse de niçin yaratıldığı konusunda söz hakkı olmadığı ve bu konuda dinin 

bilgilendirme yapabileceği, evrim ve yaratılış modellerinin açıklamaları391; evde olsun 

camide olsun farz namazları cemaatle kılmanın 27 derece fazla sevap olduğu392, güneş 

batmadığı halde battı zannederek iftar etmenin kefaret gerektirdiği393, yabancı ülkede 

parasız kalana zekat verilebileceği394, altın nişan yüzüğü takanlara haram işleyenler ya da 

bil bile hadise aykırı davrananlar gözüyle bakılmamasının uygun olacağı395, aşk’ın 

insanoğlunun bir masalı olduğu ve ailenin bu bağla korunmasının mümkün olmayacağı396” 

görüşlerini okuyucuyla paylaşmaktadır. 

26.      MÜSLÜMANLIK VE KUR’AN-I KERİMDEN AYETLERLE İSLAM ESASLARI397 

           Yusuf Ziya Yörükan398 bu çalışmayı yaparken “müslümanlığı her türlü fikir ve 

münakaşanın fevkinde, peygamber döneminde olduğu gibi tespit etmek, onun, hayatı ve 

                                                 
391 Güran, Kemal, Müslümanın El Kitabı, s.43-54 
392 Güran, a.g.e., s 204 
393 Güran, a.g.e., s 255 
394 Güran, a.g.e., s 263 
395 Güran, a.g.e., s 287 
396 Güran, a.g.e., s 305 
397 Yörükan, Yusuf Ziya, Müslümanlık ve Kuran-ı  Kerim’den Ayetlerle İslam Esasları, Doğuş Matbaacılık, 

Ankara 1993, Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği ile hazırlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca da basımı 

yapılan (1961) bir çalışmadır. İlk defa 1952 yılında Ankara Üniversite İlahiyat Fakültesi dergisinin birinci 

sayısında “İslam İlmihali” adıyla yayımlanmış olan, aynı yıl ve aynı kuruluş tarafından baskısı yapılmış 

olan bir kitap, bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı’nca yardımcı ders kitabı olarak da okutulmuştur. 
398 Prof.(1887-1954), 1887 selanik’te doğdu, İlahiyat Fakültesi İslam Dini ve Mezhepleri tarihi, 1942 yılında 

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti azalığına tayin edildi, bir dönem Diyanet İşleri İkinci Reisliği 

görevlerinde bulundu, 1949 yılında Ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi İslam dini ve mezhepleri 

profesörü intihap edildi, içerisinde dini bilgilerin bulunduğu dergiler yayımladı,  1954’te vefat etti. Yazarın 

hayatı için bkz: http://www.tahtacilar.com/ziya.html, 25.05.2006 
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milli refahı teşvik edici, ilim ve fazileti, terakki ve tekamülü emreidici vasıflarını belirtmek 

ve müslümanlık binasının temellerini bütün müslümanlarca üzerinde ittifakla kabul edilen 

ve söz götürmez bir delil olan Kur’an ayetleriyle vermek ve din sahibinin çizdiği hatlar 

içinde gösterme399” yi hedeflemiştir. Yörükan, ayrıca “ben müslümanım diyen kimseye 

dinin mahiyetinin ne olduğu, hangi esaslara inanması gerektiği ve hangi amelleri yapmakla 

mükelef olduğunu su katılmadık bir membadan saf haliyle öğrenebileceği” bir eser 

kazandırmak istediğini de dile getirmektedir. 

         Araştırmamız süresinde karılaştığımız ilmihaller içerisinde en orijinal ve farklı bir 

tavrı olan çalışma olarak dikkatimizi çekmiştir. Osmanlı’nın son döneminde yetişen, 

Cumhuriyet döneminde dini kurum ve kuruluşlarda aktif görevler üstlenen, sürekli yazan 

ve özgün bir tavır ortaya koyan Yörükan’ın çalışması, diğer çalışmalara göre oldukça farklı 

bir muhteva ve yöntem ile yapılmıştır. Yörükan, çalışmasındaki yöntemi hakkında 

“kitabullahın ayetlerinden başka söz alınmamış, delil olduğu halde Hazreti Peygamberin 

hadislerine dayanılmamış, buna gerekçe olarak, “hadislerin kabul edilebilirlik şartlarının 

herkese ve her mezhebe göre farklılık arzettiği” savını ileri sürmüş, üzerinde herkesin 

ittifak ettiği Kur’an ayetleri ile meseleleri açıklama yoluna gitmiştir. Eserde ayetler 

konularına göre sıralanmış, ayetlerin diziminde nüzul sıralarına itibar etmiş, ayetlerden 

bazen sadece hüküm ifade eden kısımları alınmıştır. Çalışma arkadaşı Hilmi Ziya Ülken de 

kitabı takdim ederken, bir kısım Kur’an-ı kerim ayetlerinin ilgili bulundukları islam 

esaslarına ve akide, amel, ibadet konularına göre bir araya getirilmesi suretiyle 

hazırlanmıştır demektedir. İlmihale konu edinilen meseleler ilgili olduğu kabul edilen 

ayetlerin mealleri ile verilmiş, hadis ya da başka bir ilavede bulunulmamıştır. Ancak 

dipnotlarda bazen açıklamalar yapılmıştır. Örneğin, namazı emreden ayetlerden söz ettiği 

yerde dipnotta namazın nasıl kılınacağını peygamberin öğrettiği ifade edilmiştir. 

           Yörükan’ın çalışması iki bölümden oluşmakta, birinci kitapta yer alan başlıca 

konular, müslümanlık ve Hz.Muhammed, islam dininde delil başlığı altında ahkama 

kaynaklık eden deliller ile islami ilimler, islam dininde iman, islam dininde ibadet, islam 

dininde fazilet, islam dininde tarikat ve mezhepler, kitabi dinler ve müslümanlık ve fatiha 

ile namazda okunan bazı sureler ile duaların mealleridir. Yörükan’ın çalışmasının ikinci 

kitabı400 “Kur’an-ı Kerimden ayetlerle islam esasları’dır. Bu kitap da ise imana dair olan 

                                                 
399 Yörükan, a.g.e., s.274-275 
400 İlmihal adı ile anılan bu kitaptır 
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esaslar, amel ve ahlak ile ilgili emirler, ibadete müteallık olan farzlar, ayrı ayrı bahisler 

halinde üç kısımda toplanmıştır.  

         İlmihalde sırasıyla “akide” ana başlığı altında din, iman, islam, Allah, Allahın varlığı, 

birliği, ibadetin yalnız Allaha yapılacağı, Allahın sıfatları, Hz. Muhammed, diğer 

peygamberler, kuran, diğer semavi kitaplar, melekler, ahiret günü, kitap ve hesap, cennet, 

cehennem, beşer hürriyeti, kaza ve kader gibi konular ilgili ayetler ile anlatılmakta, “amel 

ve ahlak” ana başlığı altında tebliğ ve teklif, ameli farzlar konusunda itaat, aile ve terbiye, 

yetime bakma, çalışma ve kazanç, adalet, eminlik ve doğruluk, birleşmek ve yardımlaşmak 

ve haramlar gibi konular, “ahlak” maddesinde öğüt, iyilik, sabretmek, affetmek, muaşeret, 

sakıncalar ve takva ile “ibadet” ana başlığı altında da ibadetin ne olduğu, ibadete dair 

farzlar olarak, cihad-vatan ve millet savunması-, paklık, namaz, kıble ve mescit, Cuma ve 

bayram, zekat ve sadaka, oruç, hac ve kurban, nezir ve yemin, vasiyet, zikir ve şükür,  

tövbe ve dua meseleleri tercih edilen yönteme bağlı kalınarak açıklanmaktadır. 

         Diğer ilmihallerde pek fazla rastlanamayacak görüşlerle dolu olan bu çalışmadan 

“İman esaslarından biri olarak, kaza ve kadere yer vermemesi401; Kur’an’ın peygamber 

zamanındaki yazısı ile bu günkü yazısının birbirine benzemediği, buna göre Kur’an’ı yeni 

harflerle yazmanın bir mahzuru olmadığı402, Buhari, Müslim ve Taberi’nin ilk tefsir 

örneklerini verdikleri ve üçünün de Türk oldukları403,  bir hadisi peygamberden sadece bir 

kişi işitip başkaları teyit etmemişse İmam-ı Azam’ın bu hadisleri delil olarak 

kullanmadığı404, sahabenin her birinin müçtehit olduğu405, sahabenin üzerinde birleştiği 

fikre icma’ dendiği406, Havva’nın Adem’in sol  kaburga kemiğinden yaratıldığı bilgilerinin  

doğru olmayıp, bu bilgilerin hurafe olduğu407, kadere imanın ehli sünnet mezhebinin 

çoğunluğunca kabul ettiği bir husus olduğu, ancak Müslümanlığın ana kaidelerinden birisi 

olmadığı408, bir saat ilim tahsilinin yetmiş gece ibadetten hayırlı olduğunu ifade eden bir 

hadisin bulunduğu409, hatip Arapça bilmeden, hutbeyi Arapça okusa ve cemaatten en az üç  

                                                 
401 Yörükan, Yusuf Ziya, a.g.e, s. 19-20 
402 Yörükan, a.g.e., s. 41 
403 Yörükan, a.g.e., s. 45 
404 Yörükan, a.g.e., s. 49 
405 Yörükan, a.g.e., s. 55 
406 Yörükan, a.g.e., s. 55 
407 Yörükan, a.g.e., s. 78 
408 Yörükan, a.g.e., s. 88 
409 Yörükan, a.g.e., s. 97 
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kişi hatibin dilini anlamasa hutbenin yerini bulmayacağı410, namazda duaları bilinen dil ile 

yapmak gerektiği ve bunun müstehap olduğu, insanların ne istediklerini bilmelerinin 

önemli olup, istediğini bilmemesinin dua olmayacağı411, ramazan bayramının şeker 

bayramı olduğu412, doktor isteği ile iğne ve sonda yapılması halinde orucun 

bozulmayacağı413, devletin aldığı verginin zekat yerinde olduğu, ayrıca zekat verilmesinin 

gerekli görülemeyeceği, kurumlara zekat verilebileceği, devletin aldığı vergilerin dışında 

kişilerin sahip oldukları başka mal varlıkları varsa bunun 1/40’ını fakirlere verebilecekleri, 

zekatın tamamen devletin hakkı olduğu ve vergi dediğimiz hükümet hissesinden ibaret 

olduğu414, sadaka ve zekatın farz, vacip ve nafile olan kısımları olduğu, hükümete verilen 

verginin, aileye verilen nafakanın ve fakire verilen zekatın farz olduğu415, nisabın ictihadi 

ve örfi bir ölçü olduğu416, hacc’ın farz olmasının üç esaslı şartının zenginlik, kudret ve 

emniyet olduğu417, Mekke’de Kabe’yi, Medine’de peygamber kabrini ziyaret edenlerin 

geçmiş günahları yıkanır diye halk arasında dolaşan sözlerin yanlış olduğu418, zenginliğin 

örfe bağlı olup zamana göre değişebileceği419, dinin ilahi tarafının iman ve ibadet, insani 

tarafının da fazilet, amel ve ahlak olduğu420, Kur’an’ın akılla tefsir edilemeyeceğini 

söylemenin yanlış ve İslam’ın ruhuna aykırı bir söz olduğu421, erkeklerin namaz kılarken 

başlarının açık yada örtülü olmasının örfi bir mesele olup, saygı duruşunun baş açık olarak 

yapıldığı bir yerde, yörede namazda baş açık olmasının gerektiği422, iman ve amele dair 

işlerin iyi veya kötü  olduğuna aklın, ahlaka dair işlerin iyi veya kötü olduğuna dair ise 

vicdanın karar verdiği423, dini olmayan şeyler veya  dünyevi olan işlere din adına 

                                                 
410 Yörükan, a.g.e., s. 120 
411 Yörükan, a.g.e., s. 125 
412 Yörükan, a.g.e., s. 131 
413 Yörükan, a.g.e., s. 131 
414 Yörükan, a.g.e., s. 134 
415 Yörükan, a.g.e., s. 137 
416 Yörükan, a.g.e., s. 138 
417 Yörükan, a.g.e., s. 140 
418 Yörükan, a.g.e., s. 141 
419 Yörükan, a.g.e., s. 142 
420 Yörükan, a.g.e., s. 144 
421 Yörükan, a.g.e., s.  148 
422 Yörükan, a.g.e., s. 150 
423 Yörükan, a.g.e., s. 151 
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karışmamaya laiklik dendiği424, kimsenin başına, ayağına, sırtındakilere, kadınların 

modalarına karışmamak gerektiği, bunların  dünyevi işler olup, dinle ilgilerinin 

bulunmadığı425, peygamberin Mekke’de sırf din işleri ile meşgul olduğu426, Hz. Ömer’in 

savaşta kılıç kullanamaz düşüncesiyle hırsızın elini kesme cezasını kaldırdığı427, din ve 

dünya işlerini birbirinden iyice ayırmak gerektiği,  din işlerinin iman, ibadet helal ve 

haramlar olduğu428, doğruluk, ilim tahsil etmek,  çalışmak, aileye bakmak vatanı korumak 

ve adaleti yerine getirmenin ameli farzlar olduğu429, şart olan farz yerine gelmedikçe 

erkandan olan farzın yerine gelmeyeceği430, ülkemizde evlenmelerin kanunen yapıldığı, 

buna göre başka evlenmelerin dinen muteber olmadığı, erkeğin öfkelenip karısına seni 

boşadım sözünün hükmünün olmadığı431, üçten dokuza diye yapılan boşamanın bir kıymeti 

olmadığı432, üç boşamayı Hz. Osman’ın ceza olarak üç boşamayı üç saydığı433, 

efendimizin, bir saat düşman karşısında nöbet beklemenin kadir gecesi haceri esvedin 

dibinde bütün gece ibadetten daha hayırlı olduğunu söylediği434, nikah kanunu varken gizli 

nikah yapmanın günaha girmek olduğu ve bunun makbul olmadığı435, arpa suyu, darıdan 

yapılan boza, hurma ve üzüm şıraları az pişirilmiş ve keskinleşmiş olsalar da memnu 

içeceklerden olmadığı436, peygamberimiz zamanında nebiz denilen içkinin çok içildiği437, 

baldan, incirden, elmadan, armuttan, buğday ve mısırdan karışık veya sade pişirilmiş veya 

pişirilmemiş olarak yapılan içkilerde de hükmün böyle olduğu438, hükümete ait bankaların 

verdiği faizin riba olmadığı439, bankaya yatırılan paralar veya oradan çekilen paralar alana 

da verene de memlekete de faydalı olursa maslahata ve ihtiyaca binaen hükmün değişeceği 
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ve faiz olmayacağı440, riba insanı mahva sürüklediği takdirde haram, ancak banka gibi 

hayra götürüyorsa faydalı olacağı, Hz. Ömer devrinde, hırsızın eli kesildiğinde kılıç 

kullanmak gibi önemli işlerde kullanılamayacağı için el kesme yerine başka cezalar 

öngörüldüğü441, mal çalmak ne kadar günah ise namus çalmanın ondan daha büyük günah 

olduğu442, dua olması sebebiyle cenaze namazının abdestsiz kılınabileceğini söyleyen 

alimlerin de bulunduğu443, ölüm halinde para ile hatim yaptırmanın caiz olmadığı, namaz 

yerine, para ile ıskat yapmanın dinde yerinin olmadığı, devir ile zimmetten ibadetleri 

düşürmenin tam anlamıyla hile olduğu, İmam Birgivi’nin İlmihal adlı eserine ıskat ve 

devrin faydalı olacağı şeklinde yazılan ibarenin sonradan oraya sokuşturulduğu444, Hz. 

Aişe’ye göre mirac’ın ruhani olduğu s.197, tasavvufun İslam’a Türklerle girdiği445, 

tarikatların, efendimizin Hz.Ebu Bekir ve Hz.Ali ye gizliden el verdiği şeklindeki 

kabullerinin doğru olmadığı, zira böyle bir şeyin peygamberin tebliği açıklamayıp gizlediği 

anlamına geleceği ve bunun da kendisine emredilen hususa aykırı olduğu446, salahiyetli 

kimselerin yalnız Hanefi usul ve kaynaklarından değil, ihtiyaca göre Şafii ve hatta Maliki 

ve Hanbeli ictihatlarından faydalanmalı ve bilhassa memleketimizde birbirine pek yakın 

olan Şafii ile Hanefi, Eş’ari ile Maturidi mezhepleri birleştirilmeli ve günün ihtiyaçlarına 

göre kaynaklar geliştirilmesi gerektiği447, İslam dünyasının en büyük müfessirlerinin 

Türklerden çıktığı, Taberi, Zemahşeri gibi tefsirciler ile, meşhur altı hadis kitabının hemen 

hepsinin Türkler tarafından telif edildikleri448, insana anlamadığı dil ile dua etmesini 

söylemenin anlamsız ve faydasız bir  iş olacağı449, İmam-ı Azam’ın hiçbir mazereti 

olmaksızın namazda Allahu Ekber yerine “hüda büzürgest” şeklinde farsça veya “tanrı 

uludur” şeklinde Türkçe olarak  söyleyebileceğini söylediği450, mutezile, cebriyye ve 

müşebbihe gibi kimsesiz kalmış mezhepler ile ilgili tartışmalarla akait kitaplarının hala 

dolu olduğu, hakiki ilm-i hal hududunun Kur’an  hatlarıyla çizilmesine şiddetle ihtiyaç 

                                                 
440 Yörükan, a.g.e., s. 180 
441 Yörükan, a.g.e., s. 181 
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olduğu 451, peygamberin bazı bilgileri hususi olarak yaranlarına verdiği  şeklindeki 

kabullerin doğru olamayacağı, bütün insanlığa şamil olan bir dinde gizlilik  ve hususi 

talimat olamayacağı452” görüşlerini emsal çalışmalarda olmayan görüşler olarak ifade 

etmek mümkündür. 

 

27. T A M   İ L M İ H A L “SAADETİ EBEDİYYE”453 

            Tam İlmihal Hüseyin Hilmi Işık454 tarafından hazırlanmış  bir çalışmadır. 

İlmihal’in niçin, hangi düşüncelerle ve nasıl hazırlandığını sahibi “Salâhiyyetim 

olmadığını bildiğim hâlde, yalnız İslâm âlimlerinin, akılları durduran üstünlüklerine 

hayrânlığımın ve onlara karşı taşıdığım sevgi ve saygının mükâfâtı olarak ve bu temiz 

milletin, asîl gençlerin, din simsarlarının tuzaklarından kurtulmaları, dünyâ ve âhıret 

se’âdetine kavuşmaları için, kalbim sızlayarak etdiğim düâların karşılığı olarak, Allahü 

teâlânın tevfîkı ile meydâna gelen bu üç kitâbı, bir araya getirip, (Tâm ilmihâl) adını 

verdim…Büyük, mubârek zâtların yazıları olduğu için, okuyanların fâidelendiklerini, zevk 

aldıklarını ve bölücülere, kitâblarıma saldıran, iftirâ eden mezhebsizlere aldanmadıklarını 

görmekle, cenâb-ı Hakka şükr ediyorum. Böylece, temiz rûhlu, sâf kanlı, mubârek 

gençlerin, müstecâb düâlarına kavuşacağımı düşünerek seviniyor, bu kitâbı ve düâları 

kıyâmet günü için, biricik sermâyem biliyorum.” sözleriyle açıklamaktadır ki biz buna yeni 

bir ilave yapmak istemedik. 

           Tam İlmihal’in hazırlanmasında herhangi bir yöntemin izlendiği söylenemez. İtikat, 

ibadet, ahlak, muamelata dair konular, konuları din olan ve olmayan konular birbirine 

karışmış ve karıştırılmış olarak sunulmaktadır. İbadetlere dair ahkamın Hanefi mezhebine 

göre düzenlendiği ve kaynak olarak özellikle İbn Abidin’in Reddu’l-Muhtar adlı meşhur 

eserinin tercih edildiği söylenmektedir. Işık, çalışmasında İmam Rabbani’nin “Mektubat” 

adlı eserinden pek çok alıntılar yapmaktadır. Bu kitaptan aldığı bazı mektupları kitabın 

muhtelif yerlerine yerleştirmiştir ki, Tam İlmihal’in ciddi bir kısmı bu kitaptan alıntılardan 
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meydana gelmektedir. Işık, çalışmasını takdim ederken, kendisinin hiçbir meselede taraf ve 

müdahil olmadığını söylemesine rağmen Tam İlmihal’de pek çok konuda bu ilkeye bağlı 

kalmadığı görülmektedir. Kitapta en çok dikkati çeken konulardan birisinin Hanefi 

mezhebi ve imamı hakkındaki fanatizm olduğu rahatlıkla söylenebilir. Öyle ki bunu 

yaparken mevzu hadisler bile çekinmeden kullanılabilmiştir455.  

           Tam İlmihal, içerisinde ele alınan konular, İlmihal konularını, sınırlarını çok aşan, 

fıkhın neredeyse tüm konularının ihtisar ve istinsah edildiği, fıkhın dışında hadis, tefsir, 

kelam ve diğer İslami bilimlere ait de pek çok ilmin yetki ve görev sahasına girildiği, 

eserin neredeyse tamamına yansıdığı söylenen tasavvufi bir bakış açısı, islami ilimleri de 

aşarak fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp ve şifalı bitkiler gibi genel olarak İlmihalle hiç 

alakası olmayan konulara da yer vermesi ile emsallerinden çok farklı bir ilmihal örneğidir. 

Konuların takdiminde belirli bir sıraya uyulmamış, itikat, ibadet ve diğer tüm konular 

karmaşık bir şekilde ele alınmıştır. Tam İlmihal, sadece konuları ile değil, hemen hemen 

tüm ayrıntıları ile emsallerinden çok farklı bir çalışma olarak kendini göstermektedir. Dili, 

üslubu, konuları ele alış yöntemi ve sıralaması, kendisi gibi düşünmeyenlere karşı sabırsız, 

hoşgörüsüz, kırıcı, ve hatta nereden aldığı bilinmeyen bir yetkili edasıyla bazen dinden, 

bazen Ehli Sünnetten reddeden bir tavrı ile, okurken bile okuyucuyu ciddi derecede 

rahatsız etmektedir. Eserde anlaşılması gerçekten zor bir dil, anlamları halkın bilemeyeceği 

Arapça kelime ve tamlamalar, okuduğumuz ve yazdığımız Türkçe’ye çok benzemeyen 

kelimeler yer almaktadır ki, mevcut haliyle bu güne kadar yüz’e yakın baskısı yapılmıştır. 

Kitabının anlaşılır olmadığı şeklindeki eleştiriler yazarına ulaşmış olmalı ki  “Bu kitâb bir 

ilm kitâbıdır. Her ilmde olduğu gibi, din bilgisinin de kendine mahsûs kelimeleri vardır. Bu 

kelimelerin ma’nâları, sırası geldikçe bildirildi. Bunlar, kitâbı temâmen okuyunca, 

öğrenilir. Bunları öğrenmiyen, kafasını yormıyan bir câhil, kitâbdaki ilmleri anlıyamaz. 

(Bu kitâb anlaşılmıyor) diyerek, kendi kusûrunu kitâba yükler” diyerek anlaşılamamanın 

kendi üslubunun değil, anlamakta güçlük çektiğini söyleyen kişinin kendi ayıbı olduğunu 

da söylemekten te çekinmemiştir.   

           Eserin tamamında, sürekli olarak birilerine, bir takım gruplara ve farklı düşüncedeki 

kimselere doğrudan yada dolaylı olarak cevap verilmeye çalışıldığı, kendi gibi 

düşünmeyenlere sınırsız ve hiçbir hukuk tanımadan söz söylenebildiği ve kendinden başka 

doğrunun olmadığı ima edilmekte hatta açıkça söylenmektedir. İlmihalin geneline 
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bakıldığında özellikle Vehhabiler başta olmak üzere pek çok kişi yada grupların çok 

şiddetli bir şekilde tenkit edildiği görülmektedir.  

           Tam İlmihal sahibi eserinde hiçbir konuya müdahil olmadığı ve yazmış olduğu her 

bir şeyin geçmiş ehli sünnet ulemasının kitaplarından alıntı olduğunu “Bu kitâbda, bu 

fakîre âid hiçbir bilgi ve fikir yokdur. Terceme ve toplamakdan başka nasîbim olmamışdır” 

şeklinde söylemesine rağmen, kitabın muhtelif yerlerinde kararlara ve fetvalara müdahale 

ettiği görülmektedir. Bunun örneklerini ilgili yerlerde göstermeye çalıştık. 

           Tam İlmihalde emsallerinde bulunmayacak çok farklı görüşler bulmak mümkündür. 

Bunlardan bazılarına örnek olarak “Farzları yapmayanların sünnetlerinin kabul 

olmayacağı456, Hz. İsa’nın dünyaya geri döndüğünde İmam-ı Azam’ın mezhebine uygun 

kararlar vereceği457, Dört mezhebde ictihâd derecesine yükselmiş olan âlimlere ve bunların 

yetiştirmiş oldukları büyük âlimlere “Ehl-i Sünnet Alimleri” dendiği458,  Musa ve İsa 

(a.s.)’ın ümmetinden İmam-ı Azam gibi biri çıksaydı yahudilik ve hristiyanlığa 

dönmezlerdi459, Allah’ın, efendimiz olmasa alemleri, hiçbir şeyi yaratmayacağını 

söylediği460, tefsir kitaplarını anlamak için otuz sene durmadan çalışmak, yirmi ana ilmi iyi 

öğrenmek gerektiği, bu yirmi ana ilmin de seksen tane kolu olduğu461, bizim gibi, din 

bilgisi az olanların, islâmiyyeti öğrenmek için, tefsîr ve hadîs-i şerîf okumasının uygun 

olmadığı, Çünki, Kur’ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîfi yanlış anlamanın veyâ şüphe etmenin 

insanın îmânını gidereceği462, ma’nâları açık ve meydânda olan âyet-i kerîmelere ve hadîs-i 

şerîflere nass dendiği463, Evliyâ’nın, kalb gözleriyle, Hanefî mezhebini, büyük deniz gibi, 

diğer mezhepleri, ufak dereler, ırmaklar gibi gördükleri, İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe 

hazretlerinin, ictihâdında da sünnete tâbi olmakta, herkesten ileri gitmiş olduğu, Mürsel 

hadisleri bile, Müsned hadisler gibi, senet olarak aldığı ve Eshâb-ı kirâmın sözlerini, kendi 

görüşlerinin, buluşlarının üstünde tuttuğu464, İmam-ı Azam’ın ehli sünnetin reisi, fıkhın 

kurucusu, dünyada uygulanan İslam ahkamının dörtte üçünün sahibi ve kalan birinin de 
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ortağı olduğu, İslâmiyette ev sahibinin, âile reîsinin İmam-ı Azam olduğu, Bütün diğer 

müctehidlerin, onun çocukları olduğu465, Hicretten dört yüz sene sonra, müctehide ihtiyâc 

da kalmadığı, Çünki, Allahü teâlâ ve Onun Resûlü Muhammed aleyhisselâm’ın, kıyâmete 

kadar hayât şekillerinde ve fen vâsıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine 

şâmil olan ahkâmın hepsini bildirdiği, müctehitlerin de bunların hepsini açıkladığı, fen 

vâsıtaları değişti, yeni hâdiselerle karşılaşıyoruz, din adamları toplanarak yeni tefsîrler 

yazılmalı, yeni ictihâdlar yapılmalıdır diyerek, nasslara ilâveler, değişiklikler yapmak 

lâzım olduğunu savunanların zındık ve islâm düşmanı olduklarını gösterdiği466, 

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” (Allahü teâlâdan kendisinden sonra Alî’nin 

halife olmasını istediği, Meleklerin ise, Yâ Muhammed! Allahü teâlânın dilediği olur. 

Senden sonra halîfe, Ebû Bekr-i Sıddîkdır dedikleri467, dişinde kaplama ve dolgu bulunan 

hanefi’nin guslünün sahih olmadığı ve mutlaka uygun mezhebi taklit etmesi gerektiği468, 

peygamberimizin mirac hadisesinde Allah’ı görmesinin ahiret ortamında gerçekleştiği469, 

vehhabilerin Adem (a.s.)’ı peygamber olarak kabul etmediği470, helada avret yerini 

çömelince açmak gerektiği471, Kaplama ve dolgu dişi bulunan kimsenin, kaplama ve 

dolgusu olmayan hanefîlere imâm olabilmesi için, şâfi’îyi veyâ mâlikîyi taklîd etmesi 

lâzım geldiği472, takvanın kaplama ve dolgulu olan dişleri takma dişlerle değiştirmek 

olduğu473, Kaplama ve dolgusu olan hanefîlerin, dört mezheb için söylenmiş olan 

“Ümmetimin müctehidleri arasındaki ayrılık, rahmet-i ilâhiyedir” hadîs-i şerîfindeki 

rahmete kavuşarak, mâlikî veyâ şâfi’î mezhebine uymakla, cenâbetlikden kurtuldukları474, 

misafir olduğu evde gusül gerektiren bir durumla karşılaşanın su olduğu için teyemmüm 

edemeyeceği, tekbirsiz, kıratsız namaz kılıp sonradan kaza etmesi gerektiği475, parmaktaki 

yüzüğün altını ıslatma konusunda görüş ayrılığı nasıl yoksa, dişinde kaplama ve dolgu 

bulunanın da guslünün buna göre olmayacağı ve hanefi müslümanın taklitçilik yapmak 
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zorunda olduğu476, diş kaplatmış veyâ doldurtmuş olanların guslde ve abdestde ve nemâz 

kılarken mâlikî veyâ şâfi’î mezhebini taklîd etmelerinin takvâ değil, mezheb taklîdi fetvâ  

olduğu, kurtuluş çâresinin bu olduğu, dinde meşakkat yoktur, kolaylık vardır gibi sözleri 

zındıkların, silâh olarak kullanarak, birçok farzları terk ettirdikleri477, kadınların bakılması 

harâm olan yerlerinin aynadaki veyâ sudaki görüntülerine şehvetsiz bakmanın harâm 

olmadığı478, ezân okumanın, hicretten önce Mekkede, Mi’râc gecesi başladığı, hicretin 

birinci senesinde, namaz vakitlerini bildirmek için emr olunduğu479, hoparlörden ezan 

okumanın günaha soktuğu ve bu ezanların tekrarlanması gerektiği480, camide hafızın 

okuduğu Kur’an’ı değil, ehli sünnet aliminin vaazını dinlemek gerektiği, vaaz’ın ehli 

sünnet kitaplarının yüzüne yada ezbere okunması demek olduğu481, Hanbelilere göre 

namazı özürsüz terk edenin mürted olacağı482, kaza namazı olanların nafile namazlarını, 

kaza niyeti ile kılmaları gerektiği483, zekatı kağıt ile vermenin sahih olmadığı484, dört 

mezhebin dışına çıkmanın caiz olmadığı485, zekatın mutlaka altın olarak verilmesi yada 

kağıt paranın altına dönüştürülerek(!) verilmesi gerektiği486, ramazanın takvimlere veya 

mezhepsiz memleketlere uyarak başlatıldığı yerlerde bayramdan sonra iki gün kaza orucu 

tutmak lazım geldiği487, iftarı akşam namazından önce yapmak müstehab ise de bir ibadeti 

bozmak şüphesi olduğundan önce namaz kılıp, sonra iftar edilmesi gerektiği488, parasının 

helal olduğundan şüphe duyanın başkasından borç olarak hacca gitmesi ve kendi parasıyla 

borcunu ödemesi gerektiği489, mirac’ın Allahu tealanın cebrail’e  peygamberimi çok üzgün 

gördüm, mübarek bedenini ve kalbini çok incittim git onu bana getir şeklinde anlatılan bir 

                                                 
476 Gümüş, a.g.e., s.143 
477 Gümüş, a.g.e., s. 147 
478 Gümüş, a.g.e., s.168 
479 Gümüş, a.g.e., s.204 
480 Gümüş, a.g.e., s.206 
481 Gümüş, a.g.e., s.247 
482 Gümüş, a.g.e., s.272 
483 Gümüş, a.g.e., s.276 
484 Gümüş, a.g.e., s.300 
485 Gümüş, a.g.e., s.302 
486 Gümüş, a.g.e., s.302 
487 Gümüş, a.g.e., s.315 
488 Gümüş, a.g.e., s.317 
489 Gümüş, a.g.e., s.339 
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olay üzerine gerçekleşmiş olduğu490, Arapları sevmenin ve saymanın ibadet olduğu491, 

Azer’in İbrahim a.s.’ın babası değil amcası ya da üvey babası olduğu492, veda haccı 

sırasında efendimizin anne babasının diriltilerek iman ettikleri ve efendimize ümmet 

olmakla şereflendikleri493, efendimizin annem babam ateştedir sözünü ictihadı ile söylediği 

ancak kendisine daha sonra iman ettiklerinin bildirildiği494,  insanların kabirleri türbeleri 

ziyaret etmelerine, evliya’ya adak yapmalarına ve türbeden bereket beklemelerine engel 

olunmaması gerektiği495, velilerin ölümle birlikte daha etkin olacağı496, hiç bir din 

tanımayan, puta tapan müşriklerin cennet ve cehennem görmeyeceği, zulümleri kadar azap 

çekip, daha sonra hayvanlar gibi yok olacağı497,  kelam ve iman ilmini ihtiyaçtan fazla 

bilmenin caiz olmadığı498, dinini doğru öğrenmek isteyenlerin Seyyid Kutub, Mevdudi, 

Hasan el- Benna ve Hamidullah’ın kitaplarından uzak durmaları gerektiği499, Suyuti’nin 

Camiu’s-sağir’inde, İmam Gazali’nin İhya’sında hiçbir mevzu  hadis bulunmadığı500, 

İhya’nın sayfalarına severek dokunanın Müslüman olmakla şerefleneceği501, meşhur 

hadislere inanmayanın kafir olacağı502, Ebu Hanife’nin geleceğini efendimizin 

müjdelediği503, evliya’nın gaybların çoğunu bildiği504, Resulullah ve evliyanın ismi ile 

kasemin caiz olduğu505, bir müminin kabrini ziyaret ederken ya rabbi Muhammed 

hürmetine buna azap yapma dense, kıyamete kadar azabının durdurulacağına dair hadis 

olduğu506, peygamberimizle Adem a.s. arasında 313 bin sene olduğu507, cennetten çıkan 

                                                 
490 Gümüş, a.g.e., s.353-354 
491 Gümüş, a.g.e., s.376 
492 Gümüş, a.g.e., s. 375 
493 Gümüş, a.g.e., s.388 
494 Gümüş, a.g.e., s.388 
495 Gümüş, a.g.e., s.398 
496 Gümüş, a.g.e., s.398 
497 Gümüş, a.g.e., s.404 
498 Gümüş, a.g.e., s.409 
499 Gümüş, a.g.e., s.409-410 
500 Gümüş, a.g.e., s.418 
501 Gümüş, a.g.e., s.420 
502 Gümüş, a.g.e., s.422 
503 Gümüş, a.g.e., s.440-441 
504 Gümüş, a.g.e., s.448 
505 Gümüş, a.g.e., s.448 
506 Gümüş, a.g.e., s.449 
507 Gümüş, a.g.e., s.450 
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Adem (a.s.)’ın efendimiz hürmetine affedildiği508, bütün sahifeler ve kitapların İslam 

harfleri ile gönderildiği509, Seyyid Kutub’un tefsir konusunda çok beceriksiz ve bilgisiz 

olduğu, itikadı sağlam iken Elmalı’nın tefsirini okumakla irtidata düşenlerin olduğu510, ehli 

sünnet alimlerinin hiç birinin siyasete karışmadığı511, ashabın inanışlarının hep aynı 

olduğu512, dört mezhepten başka ehli sünnet olmadığı513, Ebu Hanife’nin kıyası doğru 

değildir diyenin kafir olacağı514, kıyamete kadar lazım olacak tüm bilgilerin mezhep 

imamlarınca kitaplara yazılmış olduğu515, İslâm âlimlerinin söz birliği ile, hicretin 

dördüncü asrından sonra, dünyâda, ictihâd edebilecek hiç alim kalmadığını bildirdikleri,  

Şimdi bütün müsülümânların, bilinen dört mezhebden birine uymalarının lâzım olduğu516, 

eski tefsirlerin her şeyi yeterince anlattığı ve yeni tefsirlere ihtiyaç olmadığı517, efendimizin 

hayatta iken Muaviye’ye halife olacağından bahsettiği518, Hz. Ali’nin bu rivayeti hatırlamış 

olsaydım sıffin’de Muaviye ile savaşmazdım dediği519, Endülüs Müslümanları acı bir son 

yaşasalar da, bu felaketin İbn Hazm ve İbn Rüşd gibilerinin görüşlerinin İslam dünyasında 

daha önce yayılmasını engellediği520, Efendimizden iki asır sonra evlenmemenin daha iyi 

olduğu521, nikah akdinde mutlaka geçmiş zaman kipi kullanılmasının gerekli olduğu522, 

kadına boşama yetkisi verileceğinden hareket ederek, hacca gitmek isteyen kadınların ve 

hulle için evlenecek kadınların erkeklerden boşama hakkı istemelerinin yerinde bir istek 

olacağı523, birden fazla evlenmek isteği olan erkeğin önceki eşi, evlenmesi halinde intihar 

                                                 
508 Gümüş, a.g.e., s.450 
509 Gümüş, a.g.e., s.450 
510 Gümüş, a.g.e., s.461 
511 Gümüş, a.g.e., s.461 
512 Gümüş, a.g.e., s.464 
513 Gümüş, a.g.e., s.464 
514 Gümüş, a.g.e., s.467 
515 Gümüş, a.g.e., s.468 
516 Gümüş, a.g.e., s. 469 
517 Gümüş, a.g.e., s.470 
518 Gümüş, a.g.e., s.510-511 
519 Gümüş, a.g.e., s.511 
520 Gümüş, a.g.e., s.532 
521 Gümüş, a.g.e., s.564 
522 Gümüş, a.g.e., s.566 
523 Gümüş, a.g.e., s.568 
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edeceğini söylemesi halinde bile erkeğin evlenebileceği524 Müslüman ana babanın akıl 

baliğ olan çocuğunun “lailahe illallah muhammedun resulullah” demekle Müslüman 

olamayacağı, imanı ve islamı bilip anlatmasının gerekli olduğu525, yaşlı ve çirkin kadını 

boşamanın mübah olduğu, yani bir günahı olmadığı526, diğer mezheplere göre fasit olan bir 

nikah üzerine üç boşamanın terettüp etmeyeceği527, zevceyi cadde üstünde, parklara, oyun 

yerlerine mekteplere karşı olan evlerde oturtmamak gerektiği528, evli eşler arasında olmak 

şartıyla tüp bebek caiz olmakla beraber, bu işi karı kocanın kendilerinin yapmaları 

gerektiği, tabip, hemşire ve ebenin bakmasını gerektirecek kadar zaruret olmadığı529, helalı 

haramı gözetmeyenin mürted olacağı530, karı koca mürted olup Amerika gibi ülkelere 

kaçsalar, yakalandıklarında imana gelmedikleri takdirde küçük çocukları da beraber katl 

edileceği, Mekke’deki binaların hac zamanı hacılara kiralanmasının haram olduğu531, 

kadınların parmaklarındaki yüzüklerini mahrem olmayanlara göstermelerinin haram 

olduğu532, aklı olan din adamının tütünü mübahlara benzeteceği533, din bilgisi olanın tütüne 

tahrimen mekruh diyemeyeceği534, sigaranın kötü bir alışkanlık olamayacağı, çünkü hoca, 

vaiz, müftü, halife-i Müslim, şeyhülislam ve Osmanlı padişahı ikinci Abdülhamit’in bile 

kullandığı535, eti az yemenin ahlakı bozacağı536, ayva yiyen hamile kadının çocuğunun 

güzel olacağı537, tevekkülün İkinci mertebesinde olanın, para kazanmadığı, Fakat, şehirleri 

terk etmeyeceği, Câmi’lerde ibâdet edeceği, Kimseden birşey beklemeyeceği, Allahü 

teâlâdan bekleyeceği, İstemeden gelen hediyyeyi kabûl etmenin tevekküle mâni’ 

olmayacağı538, çocuk çoluk sahiplerinin bir seneden daha fazla süre için mal 

                                                 
524 Bu konunun yukarıda geçen ifadelerle anlatılması çok kabul edilebilir bir husus değildir. Bu meselenin 

sosyal hayattan tecrit edilerek anlatılması sağlıklı değildir.  
525 Gümüş, a.g.e., s.579 
526 Gümüş, a.g.e., s.581 
527 Gümüş, a.g.e., s.582 
528 Gümüş, a.g.e., s.602 
529 Gümüş, a.g.e., s.605 
530 Gümüş, a.g.e., s.612 
531 Gümüş, a.g.e., s.612 
532 Gümüş, a.g.e., s.620 
533 Gümüş, a.g.e., s.633 
534 Gümüş, a.g.e., s.634 
535 Gümüş, a.g.e., s.636 
536 Gümüş, a.g.e., s.648 
537 Gümüş, a.g.e., s.650 
538 Gümüş, a.g.e., s.686 
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saklamalarının tevekkülü bozacağı539, insanların eşyalarının çalınmasını hayır olarak 

düşünmeleri gerektiği, mallarını  geri almamalarının daha iyi olacağı ve hatta tevekkülün 

mükemmel olması için böyle yapılması gerektiği540, hastalıklara sabrederek oturarak 

namaz kılmanın sağlam olanın ayakta kıldığı namazdan daha faziletli olduğu541, 

yaralandığında dua etmiş olsaydı Ömer’in ömrü uzardı542 , sesin ud, keman ney gibi 

enstrüman eşliğinde dinlenmesinin haram olduğu543, hoparlörle namaz kılmanın ve Kur’an 

okumanın günah olduğu544, içinde Kur’an bulunan plak ve kaset gibi araç gereçleri 

abdestsiz tutmamak lazım geldiği545, imam ve müezzinin kendi seslerini duymadan 

hoparlörden çıkan sese göre kılınan namazların sahih olmayacağı546, Radyo’dan Kur’an 

dinlerken radyo’yu yüksek bir yere koymanın iyi olacağı547, İbn Sina’nin islamdan nasibi 

olmadığı548, teganni ile okunan Kur’an için ne güzel okudun demenin imanı götüreceği549, 

ashabın tümünün müctehid olduğu550, Hz.Peygamberin, “ümmetinin alimlerinin 

israiloğullarının peygamberi gibi” olduğunu söylediği551, Tarlaya bereket gelmesi için, 

mahsûlün uşrunu vermek, sonra Eshâb-ı Kehf’in ismlerini dört kâğıda yazıp, ayrı ayrı 

sarıp, tarlanın ayak basmıyan dört köşesine defn etmek gerektiği552, ticaret için uzun 

yolculuk yapılmaması, deniz ve hava yolculuklarına katılınmaması gerektiği553, İtalya, 

Fransa gibi darul harp olan yerlerde kafirlerden faiz alınabileceği554, genel evde ücret 

karşılığı zina edene İmam-ı Azam’a göre had cezası uygulanamayacağı, tazir cezası 

verilebileceği, mehr-i misil vermek gerektiği555, Bir adamı yabancı kadınla zinâ hâlinde 

                                                 
539 Gümüş, a.g.e., s.689 
540 Gümüş, a.g.e., s.691 
541 Gümüş, a.g.e., s.694 
542 Gümüş, a.g.e., s.699 
543 Gümüş, a.g.e., s.721 
544 Gümüş, a.g.e., s.722 
545 Gümüş, a.g.e., s.726 
546 Gümüş, a.g.e., s.727 
547 Gümüş, a.g.e., s.728 
548 Gümüş, a.g.e., s.737 
549 Gümüş, a.g.e., s.731 
550 Gümüş, a.g.e., s.742 
551 Gümüş, a.g.e., s.756 
552 Gümüş, a.g.e., s.783 
553 Gümüş, a.g.e., s.848 
554 Gümüş, a.g.e., s.858-859 
555 Gümüş, a.g.e., s.880 
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gören kimse, bağırmakla veyâ döğmekle ayıramıyacağını anlarsa, katlinin câiz olduğu, 

Kadın zinâya râzı olmuş ise, kadının da öldürülebileceği, Zevcesini veyâ mahremini zinâ 

hâlinde görenin, onu da, adamı da birlikte öldürebileceği, Başka sûretle korkutmağa lüzûm 

olmadığı, Bir kadının veyâ oğlanın, kendisini zorlıyan adamı öldürebileceği, Bütün bu 

durumlarda öldürenin isbât etmesinin lâzım olduğu ve bunun kolay bir şey olmadığı556, 

Çalgı çalınan evin hurmetinin kalmayacağı, Halîfe Ömer’in şarkıcı kadının evine girip 

kamçı ile vurduğu, kadının başı açıldığı, sorulduğunda, harâm işlemeyi âdet edindiği için, 

hurmeti kalmamış, câriye hâline gelmiştir dediği557, haram ve helalden 200 bin meseleyi 

bilmenin farz olduğu558, tefsirle vakit geçirmenin doğru olmadığı559, kendilerini sigaraya 

zamanla ve yavaş yavaş alıştıran ve mu’tâdına göre kullanan büyüklere, sigaranın hiç zarar 

vermediği, sigaranın tüberkülozu, kanseri ve damar sertliğini kolaylaştırdığı hakkındaki 

korkunç hikâyelerin, temâmen yanlış olduğu, Bu hastalıklara yakalananlarda, sigara 

içmeyenlerin mikdârının içenlerden az olmadığı560, Ağır hastalara iğne yaparak, tesellî 

ilâcları vermemek gerektiği, bunun hastaya eziyyet olacağı, ağır hastaları hastahâneye 

kaldırmamak gerektiği, evde, âilesinin, sâlih kimselerin yanında, Kur’ân-ı Kerîm okuyarak 

ve Kelime-i şehâdet telkîn ederek, cân vermesine uğraşmak gerektiği561, hasta olan 

ihtiyarların, kadın hizmetçi kullanamayacakları ve hizmetçilik edecek kadınlarla ne kadar 

genç olurlarsa olsunlar, dedikodulara bakmaksızın nikahlanmaları gerektiği562, ölmek üzere 

olan hastanın yanında cünüp ve özürlü, adetli kadın bulundurulmaması gerektiği563, 

kadınların örtülü olarak bile olsa yabancı erkeklerle beraber oturmalarının yasak olduğu564, 

Kur’an okuyanın, ana babası kafir de olsa azaplarının hafifleyeceği565, kabirdekilerin 

dışarıdakilerin neler yaptıklarını bileceği566, ölü için mutlaka ıskat yapmak gerektiği567, 

                                                 
556 Gümüş, a.g.e., s.885 
557 Gümüş, a.g.e., s. 885 
558 Gümüş, a.g.e., s.886 
559 Gümüş, a.g.e., s.886 
560 Gümüş, a.g.e., s. 985-986 
561 Gümüş, a.g.e., s.989 
562 Gümüş, a.g.e., s.990 
563 Gümüş, a.g.e., s.990 
564 Gümüş, a.g.e., s.1006 
565 Gümüş, a.g.e., s.1009 
566 Gümüş, a.g.e., s.1013-1015 
567 Gümüş, a.g.e., s.1019 
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cehennemden en son çıkacak müminin yedi bin ahiret senesi cehennemde yanacağı568, 

Mürtedlerin, anaları, babaları müslümân olduğu, islâm terbiyesi ile büyüdüğü hâlde, câhil 

veyâ okuyup, diploma alıp, kendilerini âlim, fen adamı sanan dinsizler olduğu569, en çok 

hadis bilenin Abdullah b. Ömer olduğu, ondan onra ise Ebu Hureyre olduğu570, Ebu 

Talib’in dirilerek iman ettiğinin bir mevlit kitabında yazdığı” gibi burada çok azını 

sayabildiğimiz yüzlerce görüşü bulunmaktadır. 

            Tam İlmihal’de benzerlerinde olmayan bir diğer özellik kitabın sonunda, eser 

içinde herhangi bir sebeple zikredilen kimselerin biyografisinin verilmesidir. Bunu 

yaparken de başta İbn Teymiyye571 olmak üzere, Hamidullah572,  Şevkani573, Seyyid 

Kutup574 ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy575 hakkında oldukça şiddetli denebilecek 

beyanatlar verdiği görülmektedir. 

                                                 
568 Gümüş, a.g.e., s.1044 
569 Gümüş, a.g.e., s.1045 
570 Gümüş, a.g.e., s.1065-1066 
571 İslâm âlimleri, onun dalâletde [sapık] olduğunu, sözbirliği ile bildirdi.Tam İlmihal,s.1116-1117 
572 Hamidullah…İsmâ’îlî mezhebinde, koyu Ehl-i sünnet düşmanı olarak yetişdi. Açıkca ve sinsice, 

islâmiyyeti bozmağa, Ehl-i sünnet âlimlerini lekelemeğe çalışdı. (İslâma Giriş) ve (İslâm Peygamberi) 

kitâblarında, bozuk düşüncelerini açığa vurmakdadır. Sebe’ sûresinin yirmisekizinci âyetinin meâl-i şerîfi, 

(Seni bütün insanlara Peygamber gönderdim)dir. O ise, kitâbına, yalnız müslimânların Peygamberi 

olduğunu anlatan ism takmışdır. Kâfirlerin çoğunun inançları böyledir……..kitabımda azgın bir islâm 

düşmanı olduğu, isbât edilmişdir. Tam İlmihal, s.1105-1106 
573 Kâdî Muhammed bin Alî Şevkânî, 1173 [m. 1759]  Şî’îlerin Zeydî fırkasından... Zeydî mezhebinde 

olduğunu saklar, hanefî görünürdü. Şî’îler böyledir. Gitdikleri şehrlerdeki mezhebden olduklarını 

söylerler. Kendi mezheblerini saklarlar. Şevkânî de hanefî olduğunu söyler, fekat zeydî mezhebine göre 

fetvâ verirdi. Böylece şî’î mezhebini yaymağa çalışırdı. Şî’îler böyledir…Ehl-i sünnete uymıyan yazıları 

zararlıdır. ..1976 senesinde Pâkistânda Siyalküt şehrinde urdu dilinde basılmış olan (Vehhâbî 

mezhebinin iç yüzü) kitâbında, İbni Teymiyyenin ve Şevkânînin mezhebsiz oldukları, vesîkalarla isbât 

edilmekdedir. Hindistânın büyük âlimlerinden Abdülhay Lüknevînin, Şevkânî için (Şevkânînin kötü 

hâllerini ve bozuk kitâblarını öğrenmek istiyen, benim (Ferhat-ül-müderrisîn bi-zikril-müellefât-i vel-

müellifîn) kitâbımı okusun! Burada İbni Teymiyyenin (Minhâc-üssünne) kitâbını anlatırken, Şevkânînin 

de İbni Teymiyye gibi olduğunu, onun gibi ilmi çok ve aklı az olduğunu ve ondan da aşağı olduğunu 

uzun bildirdim) dediğini yazmakdadır. Tam İlmihal, s.1179 
574 Önce sosyalist fikrlerini yaydı. Sonra din adamı şekline girerek, eski Kâhire müftîsi ve mason locası 

başkanı olan Abduhun dinde reformist yolunu tutdu. Bütün kitâblarında olduğu gibi, (Fî-zılâl-il-Kur-ân) 

ismindeki tefsîrinin birinci cildinde de, cihâdın bir kısmını kabûl, esâs kısmını inkâr etmekde, (İnsanların 

dîne girmelerini kolaylaşdırmak için cihâd edilmez) demekdedir….(Cihâd, zulm edenlere ve zâlimlere 

karşıdır) meâlindeki âyet-i kerîmeyi ileri sürerek hükûmetlere karşı ayaklanmağa, ısyâna ve fitne 
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           Kurt, çalışmasında576 Tam İlmihal hakkında, düzenli olarak yeniden ele alınır, ifrata 

giren görüşleri tashih edilirse halkın daha fazla istifade edebileceği şeklinde görüş 

bildirmektedir. Ancak, eser baştan sona incelendiğinde o kadar çok problem vardır ki, 

bunların bir tashihinin yapılabilmesi bile çok kolay değildir. Eserin, Ehli Sünnet’i ve 

Alimlerini gündemden düşürmemesi, karşı gelinecek bir şey olmasa da, yazarın bunu 

yaparken yaptıkları hiçbir şekilde tasvip edilecek gibi değildir. Bu tespit eser üzerinde 

çalışanların ortak bir düşüncesi gibidir.577  

 

 

 

                                                                                                                                                    
çıkarmağa kışkırtmakdadır. Hâlbuki, zâlim sultânlara, hattâ kâfir hükûmetlere bile ayaklanmağı dînimiz 

yasak etmekdedir. Böyle ayaklanmak, cihâd değil, ahmaklıkdır…Seyyid Kutbun bu câhilce, ahmakca 

yazıları, Mısrda fitne çıkarmasına, onbinlerce müslimânın zindânlarda çürümelerine, çoklarının ölmesine 

sebeb oldu. Bu fâci’a ve fitnelerin cezâsını kıyâmetde çekecekdir. Câhilce davranışları ve gâfilce yazıları 

ile devlete karşı ihtilâle sebeb olduğu için, kendisi de 1386 [m. 1966] da i’dâm edildi. İlmi, aklı ve ihlâsı 

olmıyan din adamları târîh boyunca, hep böyle felâketlere sebeb olmuşlardır……Cihâd, Seyyid Kutbun 

anladığı gibi değildir. Eğer cihâd ile emr-i ma’rûfu iyi anlamış olsaydı, kendi başını yimez ve kırkbinden 

fazla müslimânı felâkete sürüklemezdi….  Ahmed Dâvüdoğlu, (Dîni ta’mîr da’vâsında din tahrîbcileri) 

kitâbında, (Seyyid Kutb bir edîbdir. Biraz dînî kültürü vardır. Mehmed Âkife benzemekdedir. Sözü 

dinde sened olamaz. Çünki, din âlimi değildir) demekdedir…Seyyid Kutb, Zümer sûresinin üçüncü 

âyetinin tefsîrinde, (Tevhîd ve ihlâs sâhibi, Allahdan başka kimseden birşey istemez. Hiçbir mahlûka 

i’timâd etmez. İnsanlar, islâmiyyetin bildirdiği tevhîdden ayrıldı. Bugün bütün islâm memleketlerinde 

Evliyâya ibâdet ediliyor. Câhiliyye zemânındaki arabların meleklere, heykellere tapınmaları gibi, 

onlardan şefâ’at istiyorlar. Tevhîd ve ihlâs sâhibleri, Allah ile kul arasına vâsıta koymaz. Kimseden 

şefâ’at istemez) diyor……… Bu sözleri ile de, vehhâbî, mezhebsiz olduğunu i’lân etmekdedir . Tam 

İlmihal, s.1169-1170 
575 …(Safahât) kitâbı heyecânlı şi’rlerle dolu ise de, seksenaltıncı sahîfesinde (İstibdâd) adındaki yazısında ve 

dörtyüzbeşinci sahîfesinde, müslimânların halîfesi ve islâmiyyetin bekçisi olan sultân ikinci Abdülhamîd 

hânın şânını ve kıymetini zedeleyen çok çirkin ve bayağı iftirâları ve Mısr müftîsi sicilli mason, 

Muhammed Abduhu öven ve bir çalgıcıyı, çalgısının seslerini nidâ-yı ilâhîye benzeterek öven şi’rleri 

kendisini lekelemekde, îmânlı kalblerde nefret hâsıl etmekdedir. İstanbuldaki yüksek islâm enstitüsü eski 

müdîrlerinden ve öğretim üyelerinden Ahmed Dâvüdoğlu, 1394 [m. 1974] senesinde İstanbulda basılan 

(Dîni ta’mîr da’vâsında din tahrîbcileri) kitâbında, Muhammed Âkifin de sâir reformcular gibi, ilhâmı 

doğrudan doğruya Kur’ân-ı kerîmden almak istediğini bildirmekdedir. Tam ilmihal, s.1140 
576 Kurt, Hasan, İlmihal Kitaplarında İman Esasları,  s.89 
577 Bunun için bkz. Kurt, a.g.e., s.89 
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28.  YENİ AMENTÜ ŞERHİ “BÜYÜK İLMİHAL”578 

          Numan Kurtulmuş579, bu ilmihali Müslümanlığın temeli olan esasların incelemek ve 

istifade edilecek şekilde anlatmak amacıyla yazmıştır. Kurtulmuşun bu çalışmasında 

konuların fıkhi hükümlerinin Hanefi mezhebine göre açıklandığı, konuların anlatılmasında 

ayet ve hadislerin kullanıldığı, hadislerin çoğu zaman kaynaklarının verilmediği, 

israiliyyattan bazı kıssalara ve rivayetlere yer verildiği, ayetlerin tercümelerinin lafzen 

değil, manen yapıldığı, kelimelere göre anlam verilmediği, konuların anlatımında temsili 

hikayelere yer verildiği görülmektedir. Amentü Şerhi ya da Büyük İlmihal, Cumhuriyet 

döneminde konusunda yapılan hacimli çalışmaların ilklerinden biridir denebilir. 

          Yazar, Birinci bölümde, Allah’a iman ve ilgili diğer bahisler, ikinci bölümde 

meleklerin vasıfları, çeşitleri ve görevleri, üçüncü bölümde kitaplara iman ile abdest, 

namaz, oruç, zekat, hac, kurban, kul hakkı, evlenme-boşanma gibi ibadet bahisleri yanında 

doğruluk ve takva gibi bazı ahlak konularına yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, kimi 

konularla ilgili ayetlerin ve fatiha, ayete’l- kürsi ve bazı kısa surelerin  manaları da 

verilmektedir. Dördüncü bölümde Kur’anda adı geçen peygamberler, miraç, 

peygamberimizin bazı mucizeleri, şemaili ve ahlakı, hicreti ve zevceleri, mevzu hadisler, 

ziyade namazlar ve bazı mekruhlar, ahlak ve temzilik konuları anlatılmaktadır. Beşinci 

bölümde ahirete iman ve ilgili bahisler yer almaktadır. Altıncı ve son bölümde ise kaza-

kader, saidlik-şakilik, levh-i mahfuz, irade, ecel, rızık, musibetler ve dua konuları yer 

almaktadır. Çalışma içerisinde yer alan konuların özetle, islamın şartları olarak bilinen 

konulardan namaz, oruç, zekat, fitre, kurban, hac gibi ibadetlerin yanı sıra, ana baba hakkı, 

akraba ve komşu hakkı, kul hakları, kafir ve hayvan hakları,  müminlerin birlerine karşı 

olan hakları, kadın, şehitlik, ilim, kıyamet alametleri gibi konular olduğu söylenebilir. 

Kurtulmuş’un çalışması cumhuriyet döneminde konusunda yazılan ilk örneklerden biridir. 

                                                 
578 Kurtulmuş, Numan, Yeni Amentü Şerhi, Ahmet Sait matbaası, İstanbul 1964;  Amentü Şerhi için bkz: 

Yavuz, Yusuf Şevki, Amentü Şerhi, DİA., III, 30 
579 1887 yılında Kastamonu’da doğan Numan Kurtulmuş, Kastamonu ve Bursa İdadisinde okuduktan sonra 

1905 senesinde İstanbul harbiye mektebi’nden mezun olarak Edirne’deki ikinci Ordu’ya teğmen olarak 

atanmıştır. Balkanlarda, Erzurum, Batum ve Azerbaycan’da çeşitli savaşlara katılan Kurtulmuş, Sakarya 

Muharebesi’nde ağır bir şekilde yralanınca binbaşı rütbesiyle emekli olmuştur. 23 kasım 1952 yılında 

İstanbul’da vefat etmiştir. Hayatı ve eserleri için bkz: Niyazi Kurtulmuş, “Merhum Numan Kurtulmuş’un 

Tercüme-i Hali”, Amentü Şerhi, İstanbul 1993, s.7-9; Kurtulmuş’un hayatı için ayrıca bakınız:  Yavuz, 

Yusuf  Şevki, “Amentü Şerhi”, DİA., III, 30 
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Türkçe olarak yazılı dini kaynakların çok nadir bulunabildiği dönemlerde halkın konu ile 

ilgili ihtiyacını büyük ölçüde karşılamıştır.580 

            İlmihalde “Tecvid ile Kur’an okumanın Cebrail’den efendimize ondan da sahabe ye 

geçmiş olduğu581, Kevser suresi okumakla Kevser şerbeti ve peygamberin şefaatı ile 

dünyada da hayırlı ve devamlı nesil ve zürriyet kazanılacağı582, Süleyman dede’nin 

mevlidindeki beyitlerin ezberlenip amel edilmeye değer oldukları, mevlidin ifadelerinden 

her işin başında Allah adı anmanın vacip olduğu583, Beyyine suresinde olup ta nesh edilen 


ف ا��  “� ��� �� ���و� �� �� ����� ��
��� ��  !� ” şeklinde bir ayet olduğu584, zina eden 

kişilerin recm edileceğine dair ayetin ahzap suresinden neshedildiği ancak hükmünün baki 

olduğu585, esir olan kimsenin namaz kılmasına engel olunması durumunda namazlarını 

teyemmüm ederek kılacağı fakat, daha sonra iade etmesi gerektiği586, iki eli ile pantolonun 

dizini çekmenin namazı bozacağı587, ramazanda hiç oruç tutmayanın öğleden önce bir şey 

yemesi halinde kefaret lazım geldiği588, imsak vaktinden sonra temizlenen kadının akşama 

kadar oruçlu gibi davranması ve sonradan o günü kaza etmesi gerektiği589, hacı’nın 

mahşerde dört yüz (400) kişiye şefaat edeceği590, kafirin hakkına giren müslümana kafirin 

küfrünün yüklenmeyeceği, müslümanın sevabının kafirin işine yaramayacağı, belki 

Allah’ın kafirin azabını küçülteceği591, zalime dünyada beddua etmenin ahirette cezasının 

azalmasına sebep olacağı592, çocukların dini konularla mükellef olmamakla beraber kul 

haklarından sorumlu olacakları593,  adetli kadının namaz vakitlerinde yetmiş (70) 

                                                 
580 Yavuz, Yusuf  Şevki, “Amentü Şerhi”, DİA., III, 30 
581 Kurtulmuş, Numan, Amentü Şerhi (Büyük İlmihal), s. 80 
582 Kurtulmuş, a.g.e., s. 84 
583 Kurtulmuş, a.g.e., s. 97 
584 Kurtulmuş, a.g.e., s.103 
585 Kurtulmuş, a.g.e., s. 104 
586 Kurtulmuş, a.g.e., s. 129 
587 Kurtulmuş, a.g.e., s. 159 
588 Kurtulmuş, a.g.e., s. 182 
589 Kurtulmuş, a.g.e., s. 186 
590 Kurtulmuş, a.g.e., s. 207, konu tamamıyla rivayet ile bilinebilecek bir mesele olmasına rağmen herhangi 

bir kaynak kullanılmadan nakledilmektedir. Bu haliyle kabul edilebilirliği olan bir haber değildir. 
591 Kurtulmuş, a.g.e., s. 218 
592 Kurtulmuş, a.g.e., s. 227 
593 Kurtulmuş, a.g.e., s. 227 
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istiğfarının namaz yerine geçeceği594, kadınların evlerinde bile baş açık durmalarının 

meleklere eza vereceği595, peygamberlerin cesetlerinin 40 günden fazla yerde kalmayıp 

göğe çıktıkları596,  Arapça konuşarak peygamberlik yapanların Hud, Salih, İsmail, Şuayb 

ve Muhammed a.s. olduğu597, peygamberler ne varis ne de muris olabilirler,  malları 

ellerinde emanettir zekat alamazlar, zekat vermezler de, çünkü mallarında zekatla 

temizlenecek bir kir de bulunmamaktadır598, peygamberimizin pek çok mucizesi olduğu, 

her üç ayet bir mucize olduğuna göre Kur’an’da 2222 tane mucize var olduğu599, 

efendimizin geceleri bile gündüz gibi gördüğü600, peygamberimiz için ölü denemeyeceği 

ve kabrinde diri olduğu601, mevlid’in iyi niyetle okunması halinde, nebi hürmetine 

belalardan kurtulunacağı, sevabının ölülere hediye edilebileceği602, Allahu Tealanın diğer 

peygamberlere ismi ile hitap ederken efendimize “ey nebi” veya “ey resul” diye hitap 

ettiği, bunun onun şerefini gösterdiği603, efendimizin iki omuzu arasında bir ben 

bulunmakta olduğu, fakat üzerinde yazı bulunmadığı604, surelerin fazileti ile ilgili 

rivayetlerin çoğunun uydurma olduğu 605, mahşer halkının sadece binde birinin cennette 

olacağı, cennette 120 saf insan olup bunlardan 80 safının efendimizin ümmeti olacağı606, 

cennetliklerin boylarının 60 arşın enlerinin 7 arşın olacağı, kuş eti yeneceği ve kuşların 

tekrar kanatlanıp uçacakları607, Hz.İsa’nın vefat ettiğinde efendimizin yanına 

defnedileceği608” gibi görüşleri dikkati çekmekte olan konulardır.    

 

 

                                                 
594 Kurtulmuş, a.g.e., s. 239 
595 Kurtulmuş, a.g.e., s. 242 
596 Kurtulmuş, a.g.e., s. 258 
597 Kurtulmuş, a.g.e., s. 282 
598 Kurtulmuş, a.g.e., s. 283 
599 Kurtulmuş, a.g.e., s. 287 
600 Kurtulmuş, a.g.e., s. 289 
601 Kurtulmuş, a.g.e., s. 290 
602 Kurtulmuş, a.g.e., s. 291 
603 Kurtulmuş, a.g.e., s. 293 
604 Kurtulmuş, a.g.e., s. 302 
605 Kurtulmuş, a.g.e., s. 303 
606 Kurtulmuş, a.g.e., s. 370 
607 Kurtulmuş, a.g.e., s. 375 
608 Kurtulmuş, a.g.e., s. 379 
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29. YENİ İSLAM İLMİHALİ609 

            İsmail Mutlu, günümüzde inkarın cehaletten çok bilgiden kaynaklandığı, ancak 

mevcut ilmihallerin iman konularını ikna edici, açıklayıcı ve tatmin edici şekilde 

işleyemedikleri, ibadetlerin hikmetlerine ve faydalarına temas edemedikleri, konuların 

açıklanmasında ayet ve hadislere fazla yer bırakmadıkları ve güncel meselelere yer 

vermemeleri nedeniyle yetersiz olduklarından hareketle böyle bir çalışmayı hazırlamak 

istediğini ifade etmektedir. Mutlu, İlmihalinde konuları Hanefi mezhebinin görüşlerine 

uygun olarak anlatmış, zaman zaman diğer mezhep görüşlerine, genellikle de Şafii 

mezhebinin görüşlerine atıflarda bulunmuştur. İman ve ibadetlerin kullara sağlayacağı 

maddi ve manevi hikmetleri, kazançları da genel olarak Bediüzzaman’ın eserlerinden 

yaptığı alıntılarla açıklamaya çalışmıştır. Temsili hikayeler anlatarak konuların 

anlaşılmasına katkı sağlamak istemiştir. Konuların anlatımında ayet ve hadislerden de 

yararlanılmış, dipnotlarda kaynakları gösterilmiştir. Toplam 682 sayfa olan çalışmasını on 

bir ana bölümde tamamlamıştır. Birinci bölümde iman ve iman esaslarını, ikinci bölümde 

dini hükümlerin kaynakları ve mezhepleri, üçüncü bölümde ibadet ve temizlik bahislerini, 

dördüncü bölümde namaz, beşinci bölümde oruç, altıncı bölümde zekat, yedinci bölümde 

hac ve umre, sekizinci bölümde kurban, av, adak, ve yemin gibi konular, dokuzuncu 

bölümde ölüm, cenaze ve miras, onuncu bölümde evlilik ve boşanma, on birinci ve son 

bölümde ise faiz ve ticaret konularını işlemiştir. 

            Muhtevadan da görüleceği üzere İlmihal iman ve ibadetler ile muamelata dair çok 

kısa bilgiler ihtiva etmektedir. Bu çalışmada İlmihallerde genel olarak eksik bırakılmayan 

ahlak konusunun işlenmediği görülüyor. Mutlu, günümüzün meseleleri ve hikmetleri ile 

açıklanan bir İlmihal yazmak istemiştir.  

           Mutlu, çalışmasında, “Hz. Adem’in ağaçtan yemesinin günah olarak 

değerlendirilemeyeceği, çünkü kendisine ağaçtan yemesinin haram kılınmadığı610, 

efendimizin cenneti ve Allah’ın cemalini görebilecek bir yaratılışa sahip olduğu611, Ebu 

Hanife’nin “Din Süreyya yıldızına çıksa, Farisi oğullarından biri alıp elbette getirir” 

                                                 
609 Mutlu, İsmail, Yeni İslam İlmihali, Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı, İstanbul 1993 
610 Mutlu, İsmail, Yeni İslam İlmihali s.68; Mutlu’nun ayette açıkça yer verilen bir hükmü nasıl görmediği 

doğrusu anlaşılacak gibi değildir. Ayetlere bakıldığında yemesi değil, yaklaşmaması bile emredilmiştir. 

Burada yemesi değil, yaklaşmaması emredildi bu nedenle yemesi yasaklanmadı anlamak tahriften başka 

bir şey olamaz.     
611 Mutlu, a.g.e., s. 78 
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hadisi ile şereflendiği612, farz gibi, vacibin de yerine getirilmesine sevap, terk edilmesine 

azap verileceği613, namazın beş vakit olduğunun Kur’an’da açıkça614 bildirilmiş olduğu615, 

abdestlinin teyemmüm etmiş olana cemaat olmasının caiz olmayacağı616, istihare sırasında 

görülen yeşil ve beyaz rengin hayra, siyah veya kırmızı rengin şerre yorulacağı617, regaib 

gecesinin efendimizin anne rahmine düşmesi vakti olması sebebiyle değerli hale geldiği618, 

renkli iplik ağızda tükürüğü boyasa ve bu tükürük yutulsa orucun bozulacağı619, kadınların 

spiral kullanmalarının orucu bozacağı620, ticaret eşyalarının zekatının hesaplanmasında 

KDV’nin hariç tutulacağı, çünkü tüccara değil, maliye’ye ait olduğu621, nikahta icab ve 

kabulün mazı sıygası ile yapılmasının gerektiği622, nikah tazelenirken “ د ا����ح��أر�� أن أ �� ”ا

diye muzari kip kulanılır, halbuki mazi sıygası kullanmak gerektiği623,  üç talakı bir 

saymanın ehli sünnet karşıtlığı ve sapıklık olacağı624, başkasıyla zina neticesinde hamile 

kalan kadınla evlenen adamın, kadın doğuruncaya kadar cinsel ilişkiye giremeyeceği625, 

eşya ve hayat sigortasının caiz olmayıp, faiz sayılacağı626, bankaların ve şahısların 

yaptıkları emeklilik sigortalarının da caiz olmayıp, aldıkları paraların faiz hükmünde 

olduğu627, emekli sandığının ve S.S.K.’nın sigortalarının caiz olduğu628” görüşlerine yer 

vermektedir. 

 

 

                                                 
612 Mutlu, a.g.e., s. 152 
613 Mutlu, a.g.e., s. 184 
614 Mutlu, a.g.e., s. 260 
615 Rum 17-18, kaf 39-40  
616 Mutlu, a.g.e., s. 334 
617 Mutlu, a.g.e., s. 366-367 
618 Mutlu, a.g.e., s. 370 
619 Mutlu, a.g.e., s. 394 
620 Mutlu, a.g.e., s. 395 
621 Mutlu, a.g.e., s. 424 
622 Mutlu, a.g.e., s. 593 
623 Mutlu, a.g.e., s. 598 
624 Mutlu, a.g.e., s. 610 
625 Mutlu, a.g.e., s. 615 
626 Mutlu, a.g.e., s. 632 
627 Mutlu, a.g.e., s. 632 
628 Mutlu, a.g.e., s. 632 
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30. YENİ İSLAM İLMİHALİ629 

             Süleyman Ateş, bu ilmihali hazırlarken “Türkçe olarak yazılan pek çok ilmihal 

bulunduğu, ancak bir kısmının çok teferruatlı meselelere girmeleri, bir kısmının da  

fakihler arasındaki ihtilaflara yer vermeleri” nedeniyle islamın iman ve ibadet esaslarını 

yeni öğrenecek olan kimselerin kafalarında, islam hakkında tereddüt oluşturabileceği 

tehlikesine dikkat çekmekte, mevcut ilmihallerde kullanılan dilin özellikle genç kuşaklar 

tarafından anlaşılamadığını hatırlatmakta ve kendisinin özellikle genç kuşakların kolayca 

kavrayabileceği, ihtilaflı konulara girilmemiş, islamın iman, ibadet ve ahlak konularını 

işleyen, yeni bir ilmihal kitabı hazırlamaya karar verdiğini dile getirmektedir 

         Ateş, İlmihalinde meselelerin hükümleri konusunda, Hanefi mezhebine göre görüş 

açıklamakla beraber, örneklerde de görüleceği üzere bazen mezhep görüşleri dışına çıkarak 

farklı kanaatte de bulunmuştur. ilmihalini tasavvufta kabul edilen “ruhun yedi 

mertebesi”ne kıyasla yedi ana bölüme ayırmıştır. Birinci bölümde genel olarak din, dinin 

kaynağı ve dinlerin özellikleri, İslam dininin    kaynakları ile fıkhi ve itikadi mezhepler ile 

imamları hakkında bilgiler verilmiştir.İkinci bölümde iman ve iman esasları, üçüncü 

bölümde islamın beş şartı başlığı altında şehadet, namaz, oruç, zekat ve hac ile bu 

ibadetlerin yapılmasında gerekli olan harici ve dahili hususlara ve Kurban konusuna yer 

vermiştir. Ateş İlmihalinin dördüncü bölümünü diğer ilmihallerde çok fazlaca bulunmayan, 

muhtelif vesilelerle okunması tavsiye edilen dualara ayırmıştır ki, 600 sayfalık eserinin 100 

sayfalık bölümünü oluşturmaktadır. İlmihalin beşinci bölümünde helaller ve haramlara 

ilişkin meselelere yer veren Ateş, bu bölümde yeme, içme, giyme, çalışma, eğlence hayatı, 

sihir ve nazar, kadın erkek ilişkileri ile evlenme ve boşanmaya dair hükümlere değinmiş,  

Altıncı bölümde  İslam ahlakının öneminden gerekliliğinden ve ilkelerinden bahsetmiştir. 

Ateş, İlmihalinin son bölümünü cihad hükümlerine ayırmış, cihadın öneminden, cihadın 

müslümanlar için görev oluşundan bahsetmiş, cihadı emreden ve teşvik eden ayetler ve 

hadisler ile, şehidliğin faziletine ilişkin düşüncelerini dile getirmiştir. Ateş, Yeni İslam 

ilmihalinin değişik baskılarında aynı konularda farklı görüşler tercih etmekte veya İlmihal 

kitabında tercih ettiğini söylediği bir hükmü, başka bir eserinde daha önceden kendisi de 

öyle düşündüğü bir konuda, başkalarını kişi rivayetleriyle İslam’a ilave yapmak gibi ağır 

bir şekilde itham etmektedir. Buna “adet ve lohusa halindeki” kadınla ilgili hükümlerde 

                                                 
629 Ateş, Süleyman, Yeni İslam İlmihali, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1988 
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düştüğü çelişkiler verilebilecek en ciddi örnektir630. İlmihalin eski baskılarında adet ve 

lohusa halinde olan kadının “oruç tutamayacağı, namaz kılamayacağı, camiye 

giremeyeceği” kanaatinde iken, sonradan konu hakkındaki görüşlerini tamamen 

değiştirmiştir631.  

           Ateş’in çalışmasında yer alan farklı görüşlerinden bazıları şunlardır. “ruhun kabirde 

cesede döneceği bilgilerinin sağlam olmadığı ve ahad haberlere dayandığı632, kıyamet 

alametlerinin ahad haberlere dayalı bilgiler olması nedeni ile itkatta delil olamayacakları, 

kendisinin de bu nedenle bunlara yer vermediği633, abdestte ayakları yıkamanın sünnet 

olduğu ve yıkamanın farz olmadığı634, namaz vakitleri ilgili ayetlerden günlük namazların 

                                                 
630  “….Kur'ân-ı Kerîm'in kendisinde ne âdetin süresinden, ne de adetli iken Kur'ân okunamayacağından, 

namaz kılınamayacağından, oruç tutulamayacağından söz edilir. Hayd tıpkı idrar tutamamak gibi bir 

özürdür. Özürlü erkek ibâdetten mu'âf tutulmaz, sadece her vakit için abdest alıp ibâdetini yapar.Kendi 

içinde olağanüstü çelişkili olan bu kişi rivâyetleriyle ma'alesef din bozulmuş, Kur'ân'ın söylemediği şeyler 

dine sokulmuştur. Kur'ân, adetli kadının neyi yapamayacağını söylüyor: O da cinsel ilişkidir. Kadına eziyet 

vereceği için erkeklere, bu durumdaki kadınla ilişkiye girmemeleri emredilmiştir. Maksat kadına eziyet 

vermemek, bir de o durumda kadına karşı bir soğukluk duygusu oluşma olasılığını uzaklaştırmaktır. Bunun 

dışında hayd hali, normal bir özür durumudur. Nasıl cünüp kimse su ile yıkanamadığı takdirde teyemmüm 

ederek namaz kılıyorsa özürlü özrü devam ede ede ibâdetini yapabiliyorsa adetli kadın da her namaz için 

abdest alarak namazını kılar, Kur'ânını okur, orucunu tutar, diğer ibâdetlerini yapar.Kur'ân'ın sınırlamadığı 

bir şeyi kimse sınırlayamaz. Kur'ân'a ters şeyler hadîs olamaz. O rivayetler, peygamber'e iftiradır. Adetli 

kadın hakkında Yahudilikten ve çeşitli uluslardan Araplara sızan gelenekler hadîs biçimine getirilerek 

İslâm literatürüne sokulmuştur. Bunların aslı olsaydı mutlaka Kur'ân'da kadının hayd halinde bu ibâdetleri 

yapamayacağına dair bir açıklama olacaktı. Zira Kur'ân ibâdet yapamama gibi önemli bir hali kapalı 

bırakmaz, bunu belirtirdi. Kur'ân hayd halindeki kadınla cinsel ilişki yapılmamasını söylüyor da hayd 

halindeki kadının namaz kılamayacağını, oruç tutamayacağını, diğer ibâdetleri yapamayacağını neden 

söylemiyor? Yoksa Allah katında cinsel ilişki namazdan, oruçtan, Kur'ân okumaktan daha mı önemlidir? 

Kur'ân'a ters bu tür düşünce ve uygulamaları bırakıp Kur'ân'a dönmeli ve Kur'ân ne diyorsa onu 

uygulamalıyız.Bir özür (hastalık) dolayısıyla oruç tutamayanın, başka zaman onun yerine oruç tutacağı, 

ama hastalık veya sefer durumunda oruç tutmanın daha sevâb olduğu bildiriliyor. Hiçbir halde namaz 

düşmüyor veya ertelenmiyor. Hastalık halinde nasıl namaz düşmüyorsa bir hastalık olan özür halinde de 

namaz düşmez. Ancak oruç başka günde tutulmak üzere ertelenebilir. Fakat oruç tutmak daha efdaldir” 

Ateş, “hayd md” Kur’an Ans., Kuba, İstanbul trs,  s.115-123 
631 Ateş, Kur’an Ansiklopedisi’nde “Hayd” maddesinde yer verdiği görüşlerine “Yeni İslam İlmihali”nin en son 

baskılarında, konu ile ilgili yerde  “Adetli Kadınla İlgili Önemli bir Açıklama” başlığı altında aynen yer 

vermektedir. bunun için bkz: Ateş, Yeni İslam İlmihali, t.y., s.111-114  
632 Ateş, a.g.e., s.66 
633 Ateş, a.g.e., s.75 
634 Ateş, a.g.e., s.92 
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5 vakit olduğunun anlaşıldığı, ancak bu namazları 3 vakitte toplamanın mümkün olduğu, 

konu ile ilgili mezhep ayrılıklarına takılmamak gerektiği635, mübarek gün ve gecelerle ilgili 

rivayetlerin problemli olduğu, halk arasında görülen uygulamaların tamamıyla bidat 

olduğu636, Uyuyan kimsenin boğazından su dökülmesi fetvaya göre orucu bozsa da doğru 

bunun doğru olmadığı637, çiftçilerin devlete ödedikleri mahsül vergisinin zekat yerine 

geçeceği ve ayrıca öşür vermelerine gerek kalmadığı, kocasından ayrılan kadınların 3 ay 

beklemek zorunda oldukları638, kadının yanında hacca gidecek olan mahreminin Müslüman 

olmasının şart olmadığı 639, safa ve merve tepelerinde tekbir alır gibi Kabe’yi işaret 

etmenin hatalı bir davranış olduğu, teberrüken hacerü’l-esved’e el sürmenin bidat olduğu, 

tavafın her şavtına özel dualar okumanın hata olduğu640, Kabe’yi arkalarına almamak için 

geri geri mescid-i haram’dan çıkmanın bidat olduğu641, efendimizin 63 kurbanın tamamını 

kendi elleri ile kesmesinin abartılı olduğu zira bir insanın bu kadar hayvanı zor keseceği 

belki içlerinden birkaç tane kesmiş olabileceği642, domuz kıllarından badana fırçası ve 

ayakkabı dikilmesinin caiz olduğu643, erkeklere ipek giyme ve altın kullanmanın 

yasaklanmasının ekonomik nedenlerden dolayı olduğu, buna göre şimdi 

kullanılabileceği644, aynı cinste olsa kalite farkından dolayı bir fazlalığın sanılanın aksine 

faiz olmayacağı, bunun aldatmaların önüne geçmek için kabul edilmiş bir şey olduğu645, 

kadın sesinin haram olmadığı646, peygamberimizin kadınlarla musafaha ettiği647, aynı anda 

üç talakın olamayacağı, zira nasıl 33 kere sübhanellah demekle veya mülaane sırasında bir 

defa da bütün yeminleri aynı anda yapmak doğru değilse bir defada üç kere boş olsun 

demekle üç talak meydana gelmeyeceği648, mükreh’in boşamasının geçerli olmadığı649, 

                                                 
635 Ateş, a.g.e., s.115 
636 Ateş, a.g.e., s.163 
637 Ateş, a.g.e., s.225 
638 Ateş, a.g.e., s.252 
639 Ateş, a.g.e., s.252 
640 Ateş, a.g.e., s.310 
641 Ateş, a.g.e., s.312 
642 Ateş, a.g.e., s.318 
643 Ateş, a.g.e., s.383 
644 Ateş, a.g.e., s.387 
645 Ateş, a.g.e., s.401 
646 Ateş, a.g.e., s.407 
647 Ateş, a.g.e., s.409 
648 Ateş, a.g.e., s.435-436 
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sarhoşun boşamasının da, sarhoşluğun cezasının, haddinin başka bir şey olması sebebi ile 

boşamasının gerçekleşmeyeceği650, aile gibi ciddi bir kurumun şakacıktan boşadım 

demeyle yıkılamayacağı651” . 

 

 

 

31.      DİĞER ÇALIŞMALAR 

           Yukarıda zikredilenler dışında Ömer Fevzi Mardin’in “Din ve İlmihal Esasları”, 

Hasan Hilmi Ekşigil’in “Mufassal İslam İlmihali”, Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın “Bütün 

Yönleriyle İslam İlmihali”, Ali Küçüker’in “İzahlı İslam İlmihali”, Mehmed Emre’nin 

 “ İman ve İslam Esasları Namaz Hocası İlmihal Bilgileri”, Halim Sabit’in 

“Ameli İlmihali,  Ali Arslanoğlu’nun “Tüm İlmihali, Hasan Yavaş’ın “Herkes İçin 

İlmihal” gibi çalışmaları da bulunmaktadır. Cumhuriyet öncesi yazılan ve sonradan 

Türkçeye çevrilen çalışmalardan Mehmet Zihni Efendi’nin “Nimet-i İslam”ı oldukça 

tafsilatlı ve en fazla bilinen eserlerdendir. Yine Abdullah Aydın’ın “Nuru’l-İzah ve 

Tercümesi” ismi ile Türkçe’ye çevirdiği “el-Miftah Şerh-u Nuru’l İzah” adlı çalışma da 

cumhuriyet öncesi dönemden gelen ancak sonraki dönem çalışmalarında önemli 

kaynaklardan birisi olarak kullanılan bir çalışma örneğidir.     

       Bu arada adı ilmihal olmamakla beraber aynı konuları işlediği görülen çok sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bunlara Talat Koçyiğit’in “Hadislerin Işığında İman, İbadet, 

Ahlak”, Necip Fazıl Kısakürek’in “İman ve İslam Atlası”, Şemseddin Yeşil’in “İslam 

Dininde Sarsılmayan Esaslar”, Tacettin Atasayan’ın “İslamiyetin Genel Esasları” gibi 

pek çok çalışma örnek olarak verilebilir. 

 

b. Küçük İlmihaller: Cumhuriyet Döneminde büyük hacimli ilmihal kitaplarından çok, 

cep ilmihalleri ile Muhtasar adı verilen küçük İlmihallerin yazıldığı görülmektedir. 

Muhtasar ölçeğindeki İlmihallerin özelikle Cumhuriyet tarihinin ilk yarısında daha 

fazla olduğu dikkati çekmektedir. 1960’lı yıllara kadar bu tür çalışmaların daha fazla 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların en büyük özelliği, büyük ilmihallerden farklı 

olarak, konuları oldukça sade ve özlü bir şekilde anlatmalarıdır. Muhtasar İlmihal 

                                                                                                                                                    
649 Ateş, a.g.e., s.452 
650 Ateş, a.g.e., s.453 
651 Ateş, a.g.e., s.454 
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çalışmalarında itikadi konuların başlıca din, iman ve iman esasları gibi konu 

başlıklarını muhtevi oldukları görülmektedir. İbadet konuları ise temizlik, abdest, 

namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi konular oldukları görülmektedir. Ahlak konuları 

ise tüm çalışmalarda bulunmamaktadır.   

         Cumhuriyet döneminde tespit edilen bu küçük ilmihallerden Mehmet Soymen’in 

Cep İlmihali kısa ve öz olmakla beraber halk arasında en fazla bilinen ve elli yılı aşkın 

zamandır basılmaya devam eden bir çalışmadır. Bu çalışmanın İngilizce, Almanca ve 

Fransızca çevirileri de bulunmaktadır.  

         Muhtasar adı verilerek yapılan çalışmalar az olmakla beraber, konuları anlatış 

şeklini ve hacimlerini dikkate alarak muhtasar adı verilmeyen çalışmaları da bu 

kategoride incelemeye çalıştık. Tezimizin kapsamında yer alan tarihlerde yapılan 

çalışmalardan bazıları şunlardır. 

1. İslam Yolu, Yeni İlmihal, İskilipli Mehmet Atıf (ö.1345/1926), Toplam 60 sayfa ve 

orta boy büyüklüğünde olan bu çalışma içerisinde yer alan konuların, iman ve iman 

esasları, İslam ve İslam esasları ile cihad, halife, ahlak, günah, zulüm, katl, darp, kul 

hakkı, kumar, içki, fuhuş, yalan yenmesi haram olan hayvanlar, sihir ve büyü, ana 

babaya itaat, evlada merhamet, akrabaya hürmet, komşu hakkı, Müslümanlara hürmet, 

ticaret, sanat, iktisat gibi kelime ve kavramlar olduğu görülmektedir. 

2. Yeni İlmihal: Ahmet Halit tarafından kaleme alınan 48 sayfalık bu küçük çalışma 

1931 de Halit Kitabevi tarafından İstanbul da basılmıştır.  

3. Yeni İlmihal (Halk İçin Din Kitabı): İbrahim Hilmi’nin halk dilinde hazırladığı 

çalışması Hilmi Kitabevi tarafından 1931 yılında İstanbul’da basılmıştır. 

4. Tatbikatlı İlmihal: 1932 yılında tefeyyüz kitabevinin yayımladığı 52 sayfalık bir 

çalışmadır. Mustafa adında biri tarafından yazılan küçük boyda ve sade bir dil ile 

yazıldığı görülmektedir. 

5. Ameli İlmihal: Mehmet Nuri tarafından kaleme alınan 37 sayfalık bu çalışma 1932 

yılında tefeyyüz kitabevi tarafından İstanbul da basılmıştır. 

6. Büyük İlmihal: Muhammet Salih Yeşil’in yazdığı büyük ilmihal Burhanettin matbaası 

tarafından 1944 yılında İstanbul da basılmıştır. Adından başka büyüklüğü olmayan bu  

çalışma 48 sayfalık bir eserdir. 

7. Çocuklarımıza Sualli Cevaplı İlmihal: 25 sayfadan oluşan ve Hüseyin İkiz tarafından 

1947 yılında Mersin’ e ve Yeni Mersin Matbaası tarafından  basılmıştır. 

8. Çocuk İlmihali: 31 sayfalık küçük bir çalışmadır. H.H.Rahmi Şenses’in yaptığı bu  

çalışma Ahmet Sait matbaası tarafından 1949 yılında basılmıştır. 



 93 

9. Temel İlmihal: Kocahisar müftüsü Hasan Bilge tarafından hazırlanan 40 sayfalık bu 

küçük  çalışma  1949 yılında Ankara’da Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O. 

tarafından basılmıştır. 

10. İslam İlmihali: 19 sayfadan oluşan bu küçük kitap, 1952 yılında Ankara Üniversitesi 

İlahiyat fakültesi tarafından neşredilmiştir. Müellifi bir dönem Diyanet İşleri İkinci 

Reisliği görevi de yapan Prof.Yusuf Ziya Yörükan’dır. Diğer çalışmaları ile 

birleştirilerek 200’ li yıllarda yeniden basılmaya devam etmektedir. 

11. Cep İlmihali: Mehmet Soymen’e ait 116 sayfalık bu çalışma 1954  yılında Diyanet 

İşleri Başkanlığı tarafından basılmıştır. Yazıldığı günden itibaren ilgi görmüş halen 

basımı devam etmektedir sade bir anlatımı olan bu eser İngilizce, almanca, Fransızca 

ve Rusça gibi dillere  de çevrilmiştir. 

12. İlmihal: 16 sayfalık bu çalışma Kasım Yapıcı tarafından kaleme alınmış, 1954 yılında 

Yeni Matbaa tarafından Ankara da basılmıştır. 

13.  İlmihal: Mustafa Asım Köksal tarafından yapılan ve konuları ayrıntılara girmeden 

özlü olarak anlatan bir çalışmadır. Doğuş limited Ortaklığı Matbaası tarafından 1954 

yılında basılmıştır. Bu çalışmanın sonraki yıllarda yapılan baskısı ile ilgili olarak 

değerlendirmemizi yaptık.  

14. Dürri Sencide Mufassal İslam İlmihali: 208 sayfalık bu çalışma 1955 yılında Hasan 

Hilmi Ekşigil tarafından yapılmıştır. Sade bir üslup kısa ve özlü bilgiler verildiği, 

dipnot ve kaynak gösterilmediği görülmektedir.  

15. İslam Dini İlmihali İtikadi ve Ameli: 32 sayfalık muhtasar bir çalışmadır. Hasan 

Tahsin Başak tarafından yazılmış ve 1957 yılında Doğrusöz Matbaası tarafından ikinci 

baskısı yapılmıştır. Allahın sıfatları, imanın şartları ve ibadet konularını kısaca 

anlatmaktadır.  

16. İzahlı Cep İlmihali: 1960 yılında Ankara da basılan eser veli Ertan tarafından kaleme 

alınmıştır. İtikat, ibadet ve amel bölümleri yer almaktadır. Ertan’ın çalışması 1975 

yılında genişletilmiş olarak  212 sayfa halinde  yine basılmıştır. Cep ilmihalleri 

arasında önem verilen bir çalışmadır. 

17. Yeni İlmihal (20.asır müslümanları için): Osman Haluk Alpander’in 1961 yılında Yeni 

Matbaa tarafından Ankara da basılan eseri 61 sayfalık küçük bir çalışmadır. Diğer 

ilmihallerden farklı bir metodu  olduğu görülmektedir. Dört bölümden oluşan 

çalışmanın birinci bölümünde Allahın varlığı ve sonsuz kudreti hakkında özet bilgiler, 

ikinci bölümde insanın yaratılışı, nitelikleri, vazifeleri ve gerçek Müslümanlık, üçüncü 

bölümde din, iman, ibadet ve itikat gibi tanrı kul arasındaki ilişkilerin anlatıldığı 
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görülmektedir. Çalışmanın farklı olduğu “konuların öz ve mutlak manalarına temas 

etme, ele alınan her konunun müspet ilim ve çağdaş zihniyete göre incelenmesi, din ve 

dünya işlerinin birbirinden ayrılmayacağı konusu, gerçek Müslümanlık esaslarının her 

türlü hurafelerden arınmış şekilde zihinlerde yer edebilmesi” yönleriyle 

gösterilmektedir.      

18. İlmihal (İtikat, İbadet, Müslümanlık Rehberi): Dönemin Kuyucak müftüsü Mustafa 

Çakır tarafından kaleme alınan 56 sayfalık bu çalışma 1962 yılında Aydın Nazilli’de 

basılmıştır.  

19. Kolay İlmihal (İman, İbadet ve Ahlak Bilgisi): Hilmi Kitabevi limited şirketi 

tarafından basılan 29 sayfalık bu  küçük çalışma Hasan Hilmi Ekşigil tarafından 

yapılmış ve 1962 yılında İstanbul da basılmıştır.    

20. Küçük İslam İlmihali: 116 sayfalık bu ilmihal çalışması zamanın eğridir müftüsü 

Mehmet Ali Mutlu tarafından hazırlanmış, 1963 yılında Ankara Ayyıldız matbaası 

basmıştır. İman ve ibadet konularını anlatmaktadır. 

21. İtikat, İbadet ve İman Esasları Üzerine Sualli Cevaplı İlmihal: küçük boy, 141 

sayfadan meydana gelen çalışma buldan vaizi Ahmet Faik Aslantürkoğlu tarafından 

kaleme alınmıştır. Konular soru cevap şeklinde anlatılmadır. Denizli’de Kanaat 

Matbaası tarafından basılmıştır. Çalışma içerisinde itikat ve ibadet konuları sade olarak 

anlatılmaktadır.  

22. İslam’da İbadet: ilim yayma cemiyeti tarafından 1964 yılında ilk baskısı yapılan 

İlmihalin müellifi Ali Özek’tir. Kitap giriş, itikat, ibadet ve sure mealleri olmak üzere 

dört bölümden oluşmaktadır. İbadetin lüzumu zariyat suresi tefsiri ile anlatılmak 

istenmiştir. 1965 yılında yapılan ikinci baskısına cihat ve İslam ahlakı bölümleri ilave 

edilmiştir.      

23. Köy Hocası İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti azasından Ali Vahid 

Üryani tarafından kaleme alınan, orta boy yüz sayfa ve onbeş dersten oluşan bir 

çalışmadır. İşlenen konular iman ve iman esaslarına dair bilinmesi gerekli hususlardır. 

Son derste peygamber efendimizin şemaili anlatılmaktadır. 1965 yılında Ankara 

Ayyıldız Matbasında basılmıştır. 

24. Muhtasar İslam İlmihali, Süleyman Ateş, Elif Matbaası, Ankara 1975: Kur’an’ın 

özü olan iman ve ibadet konularını herkesin anlayabileceği bir üslup ile ve fazla 

teferruata girmeden orta hacimli bir çalışma ile anlatmaktır. Ateş, ilmihalinde anlattığı 

konuları Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun olarak anlatmakta, konuları anlatırken 

kullandığı ayet ve hadislerin kaynaklarını dipnotlarda göstermekte, genel olarak kabul 
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edilen hükümleri bildirmektedir. Halen savunduğu görüşlerine bu çalışmada 

rastlanmamaktadır. Ateş, orta boy, 500 sayfalık çalışmasında,  iman ve iman esasları, 

İslam’ın şatları başlığı altında namaz ve mukaddimeleri, oruç, zekat hac ve kurban 

ibadetleri, üçüncü bölümde kimi vesilelerle okunması tavsiye edilen dualar, dördüncü 

bölümde hayatın içinden helaller ve haramlar, beşinci bölümde İslam ahlakının temel 

ilkeleri, altıncı ve son bölümde ise cihad ve şehadet ile ilgili bilinmesi gerekenlere yer 

vermektedir. Ateşin çalışmasında yer verilen konulardan bazıları: “Ahad haberlere 

dayanması sebebiyle yeni İslam ilmihaline almadığı kıyamet alametleri konusuna bu 

çalışmasında yer verdiği görülmekte652, vacibin hükmünün653 de farz gibi olduğu654, 

namazlar beş vakit olsa da bunları üç vakitte kılmanın mümkün olduğu ve konu 

hakkında mezhep ihtilaflarına takılmamak gerektiğini söylediği yeni İslam İlmihali’ne 

karşılık burada namazların beş vakit olarak kılınmasından söz etmekte655, mübarek 

gecelerde kılınması tavsiye edilen namazları yeni İslam İlmihalinde reddetmesine 

rağmen burada kabul ettiği görülmekte656, ölü için ıskat yapılırken devire gerek 

olmadığı, olanının verilmesinin yeterli olacağı657 görüşleri yer almaktadır. 

25. Ameli ve Tatbiki İlmihal, Konya Yüksek İslam Enstitüsü eski müdürlerinden ve 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü “dini psikoloji ve dini pedagoji”  öğretim üyeliğinden 

emekli Veli Ertan, 212 sayfalık, orta boy çalışmasını dört bölümde tamamlamıştır. 

Birinci bölümde din ve islam dini hakkında malumat, ikinci bölümde iman ve imanın 

şartları, üçüncü bölümde islam ve islamın şartları dördüncü ve son bölümde ise islam 

ahlakının ilkeleri üzerinde durmuştur. Ertan çalışmasının sonuna bir sözlük ekleyerek 

anlamı bilinemeyecek kelimeleri açıklamaya çalışmaktadır. Türdav yanlarınca 1976 

yılında İstanbulda basılmıştır. Çalışmada Hadisler kaynakları zikredilmeksizin 

nakledilmekte, konuları anlatırken Mehmet Akif, Yahya Kemal, Yunus Emre, 

Süleyman Çelebi, Arif Nihat Asya, Fuzuli gibi şairlerin manzum ifadelerinden ve 

şiirlerinden örnekler vermektedir, ibadetlerle ilgili hükümleri Hanefi mezhebinin 

görüşlerine göre açıklamakta, tablolar halinde konuları göstermek suretiyle 

                                                 
652 Ateş, Süleyman, Muhtasar İslam İlmihali, Elif Matbaası, Ankara 1975, s. 43-44 
653 Ateş, a.g.e., s.152 
654 Ateş, a.g.e., s.51 
655 Ateş, a.g.e., s.54-56 
656 Ateş, a.g.e., s.171 
657 Ateş, a.g.e., s.193 
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kolaylaştırmakta, abdest ve namaz konularını resimlendirerek anlatmakta, ibadetlerin 

hikmet ve faziletlerine de yer vermektedir.  

26. Cep İlmihali, Abdullah Naim Şener, Eskin Matbaası, İstanbul, 1975, 110 s. 

27. Cep İlmihali, Hayrettin Karaman, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1967, 

111 s., İlmihal konularının özetlendiği kısa ve öz bir çalışma. 

28. Cep İlmihali, Şemsettin M.,  Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1957, 108 s. 

29. Cep İlmihali Namaz Hocası ve Dualar, Ömer Lütfi-Haydar Temuroğlu, Mevlana 

Yayınları, Ankara, 1980, 156 s. 

30. Cep İlmihali, Mehmet Paksu, İbadetin neden gerekli olduğu ve ibadetlerin nasıl eda 

edileceklerine dair konuların ihtisar edilerek anlatıldığı bir çalışmadır. Çalışma cep boy 

255 sayfalık bir eserdir. 

31. Cep İlmihali, Mehmet Dikmen, İstanbul 1997: Çalışma, İslâm dininin temelleri, 

imanın esasları, islâm ahlâkı ve ilmihal bilgilerini içerir. Cep boy bir çalışmadır. 

Kendisinin İslam İlmihali isimli mufassal bir çalışması daha bulunmaktadır ki, cep 

ilmihali bunun küçültülmüşü denebilir. 

32. Pratik cep İlmihali, Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi, Cep boy, 155 sayfalık bir 

çalışma olan bu kitapta iman ve islamın şartlarına ait bilinmesi gerekli görülenler 

özetlenmiştir. Çalışma içerisinde namaz duaları ve namaz sureleri ile 32 ve 54 farz 

konularına da yer verilmiş olduğu görülmektedir 

33. Mükellefin İlmihali, Emekli İmam hatip Abdullah Nazırlı tarafından hazırlanan bu 

çalışma TDV Elazığ şubesince 1997 yılında basılmıştır. Yazar, efendimizin, islamın 

beş esas üzerine kurulmuş olduğunu söylediği hadisinden hareketle söz konusu bu beş 

esasa ait meseleleri anlatan bir çalışma yapmak istemiştir. Yazar, orta boy 160 sayfa 

olan çalışmasında itikat ve ibadet ana başlıklarında İslam’ın beş esası olan, kelime-i 

şehadet, namaz, zekat, hac ve oruç konularını kısaca anlatmış, ayrıntılara girmemiştir. 

Yazarın çalışmasında Osmanlıca ve Arapça kelimelerin ve terkiplerin  fazlaca 

kullanıldığı görülmektedir. Yazarın eserindeki görüşlerinden bazılarına, Dört mezhebin 

dışındaki mezheplerin sahiplenilmedikleri ve reddedildikleri658, dört mezhebin ehli 

sünnet ve’l- cemaat mezhebi oldukları659, kadınla erkek bir imamın arkasında yan yana 

namaz kılsalar ikisinin de namazlarının fesada uğrayacağı660, daima çarşıda, 

                                                 
658 Nazırlı, Abdullah, Mükellefin İlmihali, s. 23 
659 Nazırlı, a.g.e., s. 24 
660 Nazırlı, a.g.e., s. 92 
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lokantalarda yemek yemeği adet edinenlerin imamlıktan azledileceğine fetva 

verildiği661  şeklindeki düşünceleri örnek verilebilir. 

34. Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat, t.y. : Kur’an Kursları, İlk ve Orta dereceli okullar 

ile yetişme çağındaki bütün Müslüman çocukları, zaruri dini bilgiler konusunda 

aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla Fazilet Neşriyat tarafından hazırlanmış bir 

çalışmadır. Toplam 190 sahifeden meydana gelen, orta boy bir kitaptır. Çalışma 

içerisinde İslam’ın şartları, imanın şartları ihtisar edilerek anlatılmış,  32-54 farz’a, 

cihad ile okunması tavsiye edilen bazı dualara ve salavat örneklerine de yer verilmiştir. 

Emsalleri içerisinde en fazla satılan çalışmalardan biri olduğu tespit edilmiştir. 

Muhtasar bir çalışma olması nedeniyle konuların oldukça özetlendiği ve Hanefi 

mezhebinin görüşlerine uygun olarak anlatıldığı görülmektedir. Konuların anlatımında 

ayet ve hadislerden de istifade edilmekle beraber, sahih olmayan bazı hadislere de yer 

verilmiştir. dört büyük meleğin diğerlerinin peygamberi olduğu, her insanda 384 melek 

var olduğu 662, bütün sahabenin müctehid olduğu ve içtihatlarıyla hareket ettikleri663 

mezhep imamlarının dini meseleleri sahabeden öğrendikleri664, Salat-ı nariye665 (4444 

kere) hatminden söz edildiği666  görülmektedir. 

35. Namaz Hocası ve İlmihal Bilgileri, Muhammet Vehbi Dereli tarafından yapılan bu 

çalışma içerisinde, Fıkıh ilmine dair verilen malumatın akabinde şer’i deliller, itikadi 

ve fıkhi mezhepler, efali mükellefin, otuz iki farz, iman ve iman esasları, temizlik, 

abdest, gusül, mesh, teyemmüm, ezan ve kamet, namaz, cenaze ile ilgili hükümler, 

oruç, zekat hac ve umre, kurban ile namaz dua ve sureleri çalışmada yer verilen 

konular. Bunun yanında abdestin nasıl alınacağı ve namazın nasıl kılınacağı şekillerle, 

resimlerle de gösterilmeye çalışılmıştır. 

                                                 
661 Nazırlı, a.g.e., s.98 
662 Fazilet Neşriyat, Muhtasar İlmihal, s. 9 
663 Fazilet Neşriyat, a.g.e., s. 19 
664 Fazilet Neşriyat, a.g.e., s. 30 
665 Toplumumuzda en fazla okunan ve genellikle kadınlar arasında yoğun olarak yapılan tefriciye hatimleri 

hakkında efendimizden gelen sahih bir söz bulunmamaktadır. Şii kaynaklarında geçtiği söylenen bu salat 

anlamlı bir dua olsa da, kendisine yüklenen ve kendisinden beklenenler açısından bakıldığında çok sağlıklı 

bir düşünce olmadığı ortadadır. Bunun anlamı ve eleştirisi için bakınız: Beşer, Faruk, Sorular Cevaplar, 

http://www.farukbeser.com/tr/cevapoku.asp?id=265 ,  25.05.2006 
666 Fazilet Neşriyat, a.g.e., s. 170 
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36. Gençlik İlmihali, A.Başak Sezgin tarafından gençlere ve çocuk yaştakilere hitap 

etmek üzere yapılan bir çalışmadır. Toplam 151 sayfa olan çalışma Muştu yayınları 

tarafından basılmıştır. 

37. Gençlik İlmihali,  Mehmet Paksu tarafından hazırlanan 190 sayfalık bir çalışmadır. 

Okul öğrencilerine yönelik ders kitabı niteliğindedir. Yeni Asya Yayınları tarafından 

1995 yılında basılmıştır. 

38. Cep İlmihali, Ali Nar, Elif Yayınları, İstanbul 2002, 203 s.; Bir müslümanın beşikten 

mezara uzanan yolculuğu boyunca hayatını işleyen ana ilkeler ne? Hayatımızın gayesi 

ne? İbadet nedir? Sahih itikat nedir? Din nedir, dünya nedir? Gibi soruların 

cevaplarının verildiği bir çalışmadır. Osmanlı'dan zamanımıza uzanan Mızraklı ilmihal 

geleneğine uygun olarak; gayet net, gayet veciz ve Ehl-i Sünnet ilkelerine bağlı olarak 

kaleme alınmış bir eser olduğu söylenmektedir. 

39. Namaz İlmihali, İsa Kayaalp tarafından yazılan İlmihal, Nesil Yayınlarınca 2005 

yılında 144 sayfa olarak basılmıştır. İlmihal hem büyük boy hem de cep boy olarak 

yayımlanmaktadır. 

40. Gençler İçin İbadet İlmihali, Yöneliş yayınları tarafından 2006 yılında Konya’da 

basılan, orta boy çalışma, İmam-Hatip Adem Karataş tarafından hazırlanmıştır. Toplam 

256 sayfadan oluşmaktadır. 

 

B. ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE YAZILAN İLMİHALLER 

         Türkiye’de halkın büyük çoğunluğunun dini davranışlarını Hanefi mezhebi 

doğrultusunda belirledikleri yapılan çalışmalardan da anlaşılmaktadır. Hanefi mezhebine 

göre yazılan ilmihaller genel olarak “İslam İlmihali” ismini kullanmayı tercih ederlerken, 

örneğin ülkemizde Şafii mezhebinin görüşleri çerçevesinde hazırlanan İlmihaller istisnasız 

mezhep ismine nispet edilerek yazılmışlardır. “Şafii İlmihali” veya “Büyük Şafii 

İlmihali” gibi.  

       İlmihallerin mezhep ismine nispet edilmesinin daha doğru olduğu da görülüyor. Zira 

İslam İlmihali ismi, İlmihalde ne var ne yok hepsinin İslam’a ait olduğu izlenimi 

vermektedir. Aslında işin hakikatine bakıldığında ilmihallerin, mezheplerin ileri 

gelenlerinin konular hakkındaki görüşlerinin derlendiği eserler olduğu ortadadır. 

Cumhuriyet dönemi süresinde Şafii görüşlerini anlatan ilmihal çalışmalarının sayısı çok 

fazla değildir. Büyük hacimli birkaç ilmihal çalışması ile bazı cep ilmihalleri 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan en fazla bilinenleri hakkında çalışmamızda bazı bilgilere 

yer verilmektedir. Türkiye’de Şafii nüfus Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu 
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Bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Ancak iş ve diğer sebeplerle başta 

büyükşehirler olmak üzere diğer bölgelere yaşanan göçlerle birlikte ülkemizin her yerinde 

Şafii olanlara rastlamak mümkündür.   

 

a. Büyük İlmihaller: Hanefi ilmihallerinde olduğu gibi, Şafii İlmihalleri içerisinde de 

büyük hacimli olanlar  olduğu gibi daha küçük çalışmalar da bulunmaktadır. Büyük ilmihal 

örneklerinden en fazla bilinen ve piyasada bulunanlar şunlardır. 

 

1.     BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ667 

          Bu çalışma Halil Gönenç tarafından yapılmıştır. Amaç Şafii mezhebinin 

mensuplarına ihtiyaçları olan ilmihal bilgilerini anlatmaktır Gönenç, ilmihalini hazırlarken 

konuları şafii mezhebinin görüşleri ile temellendirmiştir ki, eserin “Büyük Şafii İlmihali” 

olarak tercih edilen adından da bu anlaşılmaktadır. Gönenç, Hanefi mezhebine göre yazılan 

ilmihallerin diğer mezhep görüşlerine zaman zaman atıfta bulunmaları gibi kendisi de 

özellikle Hanefi mezhebinin  görüşlerine atıflar yapmıştır.  

          Gönenç, birinci bölümde akaide dair meseleleri, ikinci bölümde ibadetler ve 

mukaddimelerini, üçüncü bölümde de muamelata dair hususları Şafii mezhebinin görüşleri 

etrafında açıklamıştır. Gönenç, hanefi ilmihallerinde genelde görülen itikadi ve fıkhi 

mezheplerin ortaya çıkmaları ile ilgili süreçlere, mezheplerin kabul edilen imamları 

hakkındaki bilgilere yer vermemiştir. Yazar, İlmihalin en sonunda, sadece İmam Şafii ve 

mezhebi hakkında bilgiler vermiştir. Göneç, çalışmasında ilmihallerde “islam ahlakı” 

başlığı altında genel olarak bulundurulan konulara da ter vermemiştir. İlmihalde akait, 

ibadetlerden namaz, zekat, oruç ve hac ile muamelata dair meselelerin önemli bir kısmına 

değinmiştir.  Hutbe okunurken kılıç ya da bastona dayanmanın sünnet olduğu, efendimizin 

bunu yaptığı668, Hanefi mezhebinde seferilik mesafesi genel olarak 90 km. ve üzeri kabul 

edilir iken, Şafiiler bunu 144 km. olarak takdir ediyor, ayrıca 216 km.yi geçmedikçe 

namazları kısaltmadan, geçtiğinde ise kısaltmanın efdal olduğu669,  Hanefi mezhebinde 

terki hapis cezası olan namazın, Şafii mezhebinde cezasının idam olduğu670, Hz. Ali’nin 

babası Ebu Talib’i yıkamasını efendimizin emrettiği buna göre kafirlerin 

                                                 
667 Gönenç, Halil, Büyük Şafii İlmihali, Yasin Yayınevi, İstanbul ty.  
668 Gönenç, Halil, Büyük Şafii İlmihali, s.197 
669 Gönenç, a.g.e., s. 221 
670 Gönenç, a.g.e., s. 233 
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yıkanabilecekleri671, Hanefi fıkıh kitaplarının Türkiye toprakları için öşür vermek 

gerekmediğini söylediği, ancak bu günkü haliyle Türkiye topraklarının öşür arazisi 

olduğu672, halkın vereceği zekatın kirli olması nedeni ile efendimiz ehline zekat 

verilemeyeceği673, ramazan ayının, hilalin teleskop, veya başka bir cihaz ile görülmesi ile 

değil, çıplak gözle görmekle vacip olacağı674, Şafii mezhebinde kadına kefaret orucunun 

vacip olmadığı675, kadınların 144 km’yi geçmedikçe yalnız başlarına hacca gidebilecekleri, 

geçerse kadınlar gurubu ile gidebilecekleri676, İslam’ın mürted’e kesinlikle hayat hakkı 

tanımadığı677,  irtidat’ın cezasının idam olduğu678 eserinde yer verilen görüşlerinden bir 

kısmıdır. 

 

2.  BÜYÜK ŞAFİİ İLMİHALİ679 

       Mehmet Keskin tarafından hazırlanan bir ilmihaldir. Keskin, Şafii mezhebine mensup 

Müslümanların itikat, ibadet, ahlak ile helal ve haramlar konusunda bilgi alabilecekleri bir 

çalışma yapmak istemiştir. Şafii mezhebine göre akide, ibadetler ve helal-haramlar 

konusunda herkesin el kitabı olacak bir çalışma, Hanefi mezhebi ile mukayeseli olarak 

hazırlamış  Büyük boy 605 sayfalık bir çalışmadır. Şafii mezhebine göre akide, ibadetler 

ve helal-haramlar konusunda herkesin el kitabı olacak bir çalışma. Alanında  Türkçe olarak 

hazırlanmış oldukça kapsamlı, ve  sade anlatımı olan bir eserdir. 

 

3.   KAYNAKLI ŞAFİİ İLMİHALİ680 

        Mehmet Can, çalışmasında yer verdiği konularda özellikle Şafii mezhebine mensup 

Müslümanların ihtiyaçları olan bilgileri anlatmak istemiştir. Çalışmasında itikat, ibadet, 

ahlak ve siyer konularını anlatmakta, ibadetlere dair hükümleri Şafii mezhebine göre 

açıklamaktadır. Toplam 256 sayfalık çalışmasında  İ'tikad, ibâdet, helal-haram, alış-veriş, 

ahlak ve siyer konulanıyla ilgili önemli ve öncelikli bilgilere yer vermektedir. 

                                                 
671 Gönenç, a.g.e., s. 250 
672 Gönenç, a.g.e., s. 277 
673 Gönenç, a.g.e., s. 298 
674 Gönenç, a.g.e., s. 302 
675 Gönenç, a.g.e., s. 317 
676 Gönenç, a.g.e., s. 333 
677 Gönenç, a.g.e., s. 542 
678 Gönenç, a.g.e., s. 583 
679 Keskin, Mehmet, Büyük Şafii İlmihali, Semerkand Yayıncılık, İstanbul 2005  
680 Can, Mehmet, Kaynaklı Şafii İlmihali, Şefkat Yayıncılık, İstanbul 2003 
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4.   ŞAFİİ İLMİHALİ681 

        Siirt Tillolu Molla M.Said Özdemir tarafından hazırlanmış bir çalışmadır. Yazar, 

yaşadığı dönemi kastederek, ülkemizde 5-6 milyon civarında Şafii mezhebine mensup 

müslüman bulunduğunu, bunlara hitap etmek üzere hazırlanmış bir ilmihal çalışması 

bulunmadığını, dile getirdikten sonra her hangi bir mezhep tefrikası veya üstünlük  davası 

güderek değil, İslam’da hak mezheplerden biri olan ve İmam Şafinin ictihatlarından 

oluşarak meydana gelen Şafii mezhebinin ilgili görüşlerini bir ilmihalde yoplamak 

istemiştir. 

         Yazar, çalışmasını hazırlarken Şafii mezhebinin temel fıkıh kaynaklarından istifade 

etmiş, Şafii mezhebine göre yazmış, Hanefi mezhebi ile mukayeseler de bulunmuş, 

çalışmanın sonunda istifade ettiği kaynakların listesini vermiştir. Çalışmanın itikat ve 

ibadetler konusunda oldukça sade ve ayrıntısı olmayan bir görünümü vardır. Toplam 237 

sayfalık çalışmaya, Arkasında Şafii bulunan Hanefi bir imamın dikkat etmesi gerekenlerin 

zikri ile başlanmış, bundan sonra, islamın rükünleri, imanın rükünleri, ibadet bölümünde 

taharet, namaz, zekat, oruç, hac ve umre, kurban, yemin, nezir ve adak, avlanma gibi 

ilmihal kitaplarında her zaman var olan muhtevaya bağlı kalınarak çalışma 

tamamlanmıştır. Çalışmanın sonunda bazı kısa surelere yer verilmiştir.    

         Özdemirin eserindeki bazı görüşlerine Abdest’in isra gecesi beş vakit namazla 

birlikte farz kılındığı682, gebeliğin en çok dört sene olduğu683, mürted olanın İslam’a 

girdiğinde mürtedlik zamanlarındaki namazları kaza edeceği684, seferilik mesafesinin 80 

km olduğu685, yolculuk halinde uygun vakit namazlarının cem edilerek kılınabileceği686, 

teravihin on selamda kılınacağı, dört rekatta bir selam verilirse sahih olmayacağı687, 

kadınların sabırsız ve korkak olmaları sebebiyle kabir ziyaretlerinin mekruh olduğu688” 

örnek verilebilir. 

                                                 
681 Özdemir, M.Said, Şafii İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Örnek Matbaası, Ankara 1956,  
682 Özdemir, M.Said, Şafii İlmihali, s.29 
683 Özdemir, a.g.e., s. 51 
684 Özdemir, a.g.e., s. 61 
685 Özdemir, a.g.e., s. 122; Diğer bir Şafii İlmihalinde farklı bir uzaklık kabul edilmektedir. Bkz: Gönenç, 

a.g.e., s.221 
686 Özdemir, a.g.e., s. 125 
687 Özdemir, a.g.e., s. 139 
688 Özdemir, a.g.e., s. 157 
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5.    DİĞER ÇALIŞMALAR 

         Ülkemizde Hanefilerden sonra en fazla mensubu bulunan Şafii mezhebine göre 

yazılmış ilmihallerden bir kısmını yukarıda gösterdik. Bunların dışında diğer Şafii 

İlmihallerine  Haydar Hatipoğlu’nun “Şafii İlmihali” ile İlim Yayınlarının çıkardığı 

“Büyük Şafii İlmihali” de bu dönemde yazılan Şafii İlmihalleri’dir. Ayrıca Türkiye 

dışında yazılıp, Türkçe’ye çevrilen Şafii İlmihalleri de bulunmaktadır. Bunlardan en fazla 

bilinenlere Fehremez Sercan689 tarafından Türkçeye çevrilen “Büyük Şafii İlmihali690” ile 

Halil Gönenç’in çevirisi ile hazırlanan Muhammed Emin İrbili’nin “Tenviru’l-Kulub Tam 

Şafii İlmihali” örnek verilebilir. Daha çok, Arapça yazılan ve Türkçe’ye kazandırılan 

başka çalışmalar da olmakla beraber, tam anlamıyla tezimizin ilgi alanında olmadıkları için 

bunlara değinmedik.   

b) Küçük İlmihaller: Yukarıda zikrettiğimiz büyük ilmihaller dışında muhtasar bazı 

çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan en fazla bilineni Ahmet Serdaroğlu ve Yakup 

İskender’in birlikte hazırladıkları “Şafii İlmihali” gelmektedir.  İnsanı dünya ve 

ahirette saadete ulaştıran ve Allah’a kavuşturan yegane vasıta olan ibadet konularını 

kolay ve özlü olarak anlatmak amacıyla yazılmıştır. İbadetlerle ilgili hükümler Şafii 

mezhebinin görüşlerine uygun olarak açıklanmakta, konularla ilgili olarak Hanefi 

mezhebinin görüşlerine de atıflar da bulunulmaktadır. Cep boy, 120 sayfalık çalışmada 

taharet, sular ve hükümleri, namaz, oruç, zekat ve hac gibi konular kısaca, özlü ve sade 

bir dil ile sunulmaktadır. Bunun dışında benzer bir çalışma  “Temel Şafii İlmihali” 

adıyla Siraceddin Önlüer tarafından yapılmıştır.  192 sayfalık bu çalışma semerkand 

yayınlarınca basılmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere Şafii mezhebinin ilgili 

görüşleri, mezhebin  muteber kabul edilen kaynaklarına dayandırılarak verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
689 Siirt çarşı camii İmam-Hatibi 
690 Kitabın yazarları Mustafa el-Hin, Mustafa el-Buğa ve Ali eş-Şerbeci’dir. Gonca Yayınevi tarafından  

İstanbul’da basılmıştır. 
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C.     ALEVİ-BEKTAŞİ İLMİHALLERİ 

1.     EHLİ BEYT YOLU ALEVİ İLMİHALİ 691 

          Kemal Kılıçoğlu tarafından yazılan bir ilmihal olup, amacı alevi cemaatının 

mensuplarını inanç, ibadet, ahlak ve ihtiyacı olan diğer konularla ilgili  aydınlatacak ve 

bilgilendirecek bir çalışma yapmaktır.  

          Kılıçoğlu, İlmihalin hazırlanmasında takip ettiği metodu şöyle açıklamaktadır: “Ehl-

i Beyt yolu - Alevî İslâm İlmihâli” değerli âlim kardeşlerimiz tarafından kaleme alınır ve 

hizmete sunulur. İlmihâlimizin hacminin fazla kabarık olmaması için, konuların öz ve özet 

olmasına, kaynakların da sınırlı olarak verilmesine gayret ettik. Şunu özellikle 

belirtmeliyiz ki, biz; Ehl-i Beyt mektebinin bağlıları olan Alevî-Caferî-İmâmî-Şîi 

Müslüman’larca, Kur’ân-ı Kerîm hâriç, hiç bir kitâp bütünüyle kabul edilebilir özellikte 

değildir. Ve yine Peygamberler (a.s) ile Ehl-i Beyt’in diğer masûm zatları olan Hz. Fâtıma 

(a.s.) ve Oniki İmâm’lar (a.s.) hâriç, kendisine saygı duyup değer verdiğimiz hiç bir “Ehl-i 

Beyt yolu” âlimi ya da “Ehl-i Sünnet yolu” âlimi de tartışmasız mutlak otorite değildirler. 

O zâtların hak olan kelamlarını tasdîk eder, varsa yanlışlarını reddederiz. 

         İlmihalde yer alan başlıklar: Aleviler ve Aleviliğin ne olduğu, dinler ve mezhepler 

hakkında bilgiler, ehli beyt mektebinde dini hükümlerin kaynakları, dinin esasları, imamet 

inancının günümüze bakan yönü, on dört masum imam ve hayatları hakkında bilgi, ehli 

beyt yolunda ictihat, müctehit   ve taklit, taharet, abdest, gusul, kadınların özel durumları, 

teyemmüm, namaz ve namazlara ait meseleler, oruç, fıtra, zekat, hac, kurban, alış veriş 

hükümleri, nikah ve talak ile bunlara ait bilinmesi gerekenler, yemin, nezir, av ile yiyecek 

ve içeceklerle ilgili haramlar ve helaller, yeme içme adabı gibi konular anlatılmıştır. 

           Alevi’nin Ali gibi yaşayan kimse demek olduğu692, ibadet maksatlı ise Kur’an-ı 

abdestli okumanın yerinde olacağı, Kur’an’ın kapağına ve kağıdına Abdestsiz dokunmanın 

haram olduğuna dair Kur’an ve sünnette delil olmadığı693, Ehli sünnetten kardeş olarak söz 

edilmesi694, Ehli sünnetçe muteber olan hadis kaynaklarına kendilerinin de zaman zaman 

başvurdukları695, sünnetin kaynağının ehli beyt olduğu696, Alevi Sünni elele, elbet varır 

                                                 
691Kılıçoğlu, Kemal, Ehl-i Beyt Yolu Alevi İlmihali, 

http://www.caferilik.com/kutuphane/ahkam/aleviilmihali/alevi_ilmihali.pdf, 01.05.2006 
692 Kılıçoğlu, Kemal, Ehli Beyt Yolu Alevi İlmihali, s. 12 
693 Kılıçoğlu, ag.e., s. 26 
694 Kılıçoğlu, ag.e., s. 42 
695 Kılıçoğlu, ag.e., s. 42 
696 Kılıçoğlu, ag.e., s. 43 
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menzile697, Beş vakit namaz, üç vakitte birleştirilerek kılınabilir698, abdestte ayakları 

yıkamanın değil meshetmenin farz olduğu, yazar burada “ehli sünnetten değerli ilim adamı 

Süleyman Ateş”in de bu konuda aynı düşüncede olduğunu zikrediyor699, namazların 

yolculukta kesinlikle kısaltılarak kılınması gerekir, bu mesafe 48 km yi aşan bir 

yolculuktur700, vaktinde eda edilmeyen namazlar geciktirilmen kaza edilmeli, kaza namazı 

olan nafile ve sünnet namazlar kılabilir701, en makbul telkinin hayatta iken olacağı702, 

cem’i namaza, cem evini camiye alternatif görenlerin haktan sapmış olduğu703, Müslüman 

olarak ölen anne babanın namaz ve oruç borçları en büyük oğul tarafından kaza edilir, 

etmezse diğerlerine gerekmez, kefaret orucunda en azından 30 günü peş peşe olmalıdır, 

geri kalanın peş peşe olmasının mahzuru olmaz704, 72 gr altına zekat gerekeceği705, temettu 

haccının farzlarından birinin nisa tavafı olduğu, erkeklerin bununla eşlerinin ve ailelerinin 

hukukuna saygılı olacaklarını belirtmiş oldukları706 takıyyenin tedrici bir tebliğ, taktik, 

savunma, korunma, emniyet, iman ve inanç, takva ve savaşta hile olduğu vb.707 mut’a 

nikahı İki karşı cins arasında belirlenen şartlara göre ve şerîata uygun bir tarzda süresi 

belirlenerek kıyılan geçici bir nikahtır. Mut’a nikâhı; İslâm’ın ilk devirlerinden itibâren 

Allâh-u Teâlâ tarafından Müslüman’lara meşrû kılınmıştır, Mut’a nikahı sadece cinsel 

amaçla yapılan bir nikah değildir. Birbirleri ile dâimî eş olma niyetleri olan iki kişinin, 

harama düşmeden meşru sınırlar içerisinde konuşması, birbirlerini biraz olsun tanımaya 

çalışmaları, yan yana olmaları, vs. gibi amaçlarla da yapılabilir. Meselâ; insanlarımızın 

tanıma devresi gibi gördükleri nişanlılık dönemindeki yakınlığın dînin meşru sınırları 

içerisinde gerçekleşmesi gibi amaçlarla. Bu amaçlarla mut’a yapan kişiler 

antlaşmalarındaki şartlara mutlaka riâyet etmeli, haramlara vesîle olacak hal ve 

                                                 
697 Kılıçoğlu, ag.e., s. 65 
698 Kılıçoğlu, ag.e., s. 156 
699 Kılıçoğlu, ag.e., s. 124 
700 Kılıçoğlu, ag.e., s. 189 
701 Kılıçoğlu, ag.e., s. 191-192 
702 Kılıçoğlu, ag.e., s. 201 
703 Kılıçoğlu, ag.e., s. 218 
704 Kılıçoğlu, ag.e., s. 248 
705 Kılıçoğlu, ag.e., s. 271 
706 Kılıçoğlu, ag.e., s. 294 
707 Kılıçoğlu, ag.e., s. 325 
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hareketlerden kaçınmalıdırlar. Çünkü Müslüman nikah ve antlaşma ile hem karşısındakine 

söz vermiş ve hem de Allâh’a söz vermiş olur708 

2. DİĞER ÇALIŞMALAR: Yukarıda anlatılan İlmihalin dışında benzer çalışmalara 

Haydar Kaya’nın “Bektaşi İlmihali709” Necip Asım’ın “Bektaşi İlmihali710”, Nazmi 

Sakallıoğlu’nun “Ehl-i Beyt İlmihali, İslam’da İbadet711”  adlı eserler de örnek 

verilebilir. 

 

D. HER HANGİ BİR MEZHEBE GÖRE YAZILMAYAN İLMİHALLER: İlmihaller 

genelde bir mezhebin ilgili görüşlerini öğreten ve çalışan eserler olmakla beraber, 

sayıları çok az da olsa her hangi bir mezhebe göre hazırlanmadığını ve başka ilkeleri 

öncelediğini söyleyen çalışmalara da rastlanmaktadır. Bunlara örnek olabilecek 

çalışmalara da tezimizde yer verilmiştir. Bu bakış açısıyla yazılan ilmihal 

örneklerinden bazıları şunlardır. 

 

1.    KİTAP VE SÜNNET IŞIĞINDA SAHİH İLMİHAL712 

         İlmihal, Seyfullah Erdoğmuş tarafından hazırlanmıştır. Erdoğmuş, eseri 

hazırlamaktaki amacını “Allah’ın Kitabına ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 

sahih hadislerine dayalı bir ilmihal ihtiyacı”na cevap vermek olarak açıklamıştır. Eserin 

adından ve hazırlanış amacından da anlaşılacağı üzere belli bir mezhebin görüşleri 

doğrultusunda hazırlanmış bir ilmihal değildir. Konulara ayet ve hadisler ile çözüm ürettiği 

izlenimi verilmek istenen eser, diğer ilmihallerin kitap ve sünnet ötesi olduklarını açıkça 

olmasa da zımnen söylemiş gibidir 

        Yazar, eserine sünnete ittiba konusunun önemine, mezhep imamlarından yaptığı 

alıntılarla değinerek başlamış -belki de mezhep imamlarından yaptığı tek nakil budur 

denebilir- daha sonra sırasıyla tüm yönleriyle taharet, namaz, zekat, oruç, cenaze bahisleri, 

hacc, umre, kurban, haramlar, nikah, talak ve aile hayatı ile ilgili tüm meseleler ile kadının 

tesettürü ve mahremleriyle oturup kalkması ilmihalde yer verilen ana başlıklar olarak 

söylenebilir.Yazar, ilmihalinde ülkemizde çok yaygın olan mübarek gün ve gecelerle ilgili 

                                                 
708 Kılıçoğlu, ag.e., s. 350-360 
709 Kaya, Haydar, Bektaşi İlmihali,  Ayyıldız Yayınları, y.y., t.y. 
710 Asım, Necip, Bektaşi İlmihali,  Kanaat Kitabevi, Dersaadet,  1343 
711 Sakallıoğlu, Ehl-i Beyt İlmihali, İslam’da İbadet, Nazmi, Alan Yayıncılık, İstanbul 1992 
712 Erdoğmuş, Seyfullah, Kitap ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal, http://www.islah.de/ibadet/ibd00003.pdf /  

05.10.2006 
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bir takım adet ve ibadetlerin tamamıyla uydurma olup bir aslının bulunmadığını 

söylemektedir. Yazar “Kitabın hazırlanışında kaynak Hadis, fıkıh ve tefsir eserlerinin yanı 

sıra, son devrin alimlerinden Huseyn Bin Avde el Avayşe’nin; “El-Mevsuatu’l- 

Fıkhiyyeti’l-Müyessere”, Seyyid Sabık’ın; “Fıkhus Sünne”, Ebu Said Yarbuzi’nin, 

Nasıruddin Elbani’nin ve Ebu Emre Huseyin Alıcı’nın muhtelif eserlerinden büyük ölçüde 

istifade ettim” demektedir.  

          Yazar, mezhep imamlarının kendi görüşleri dışında öğrenilen sahih bir bilgi olacak 

olursa görüşleri ile amel edilmemesini rica ettiklerine dair görüşlerini vermek suretiyle 

mezheplerde ısrar edilen bazı görüşlerin terk edilmesi gerektiğine dair bir şey söylemek 

istemiş gibidir.   

          İlmihallerde genelde namaz bölümünün sonunda yer verilen cenaze bahisleri, bu 

çalışmada oruçtan hemen sonra verilmiş, haramlar bahsinde kabirlere ibadet konusunu 

oldukça detaylandırarak anlatmıştır.  

         Yazar ilmihalini hazırlarken delil olarak kabul ettiği rivayetleri kullanmıştır. 

Mezheplerin kendi ilkelerine uymaması sebebiyle amel etmedikleri rivayetler olduğu gibi, 

Erdoğmuş da bazı rivayetleri kullanmamıştır. Özellikle Hanefi mezhebine mensup olanlara 

ilginç ve farklı görünebilecek örneklerden bazılarını aşağıda zikretmeye çalıştık.  

Yazar, çalışmasında mezheplerin birden fazla olmasında genelde hikmetli bir taraf 

olduğunu anlatılırken kullanılan “ümmetimin ihtilafı rahmettir713” anlamında rivayet 

edilen hadisin batıl ve uydurma olduğu görüşünde olduğunu ifade etmekte, burada söz 

konusu edilen rivayet sebebiyle müslümanların dört mezhebin arasındaki şiddetli ihtilafları 

kabul ettikleri, içlerine sindirdikleri görüşlerine yer vermektedir714, Ashabın yıldızlar gibi 

olup hangisine uyulsa hidayete erileceğini ifade eden hadisin de uydurma olduğu715,  yazar, 

ashab içerisinde de farklı görüş sahibi olanların bulundukları, ancak birbirleri arkasında 

çekinmeden namaz kıldıklarını716, mukallitlerin ise bundan kaçındıklarını ifade ederken, 

söylemini desteklemek üzere camilerde her mezhebe ayrı bir mihrab tahsisini de örnek 

                                                 
713 Erdoğmuş, Seyfullah, Kitap ve Sünnet Işığında Sahih  İlmihal,  s.16; yazar bu hadisin aslının olmadığı, 

muhaddislerin  çok uğraşmalarına rağmen bu hadisin senedlerine ulaşamadıklarını söylemekte, muhakkik 

alimlerin bu hadisin anlamını da münker gördüklerini ifade etmektedir. Hadisle ilgili olarak İbn Hazm’ın  

İhkam 5/64’ te bunun  söylenen en kötü sözlerden biri olduğuna dair görüşlerine de yer vermektedir.   
714 Erdoğmuş, Seyfullah, Kitap ve Sünnet Işığında Sahih  İlmihal,  s.16 
715 Erdoğmuş, a.g.e., s.17 
716 Erdoğmuş, a.g.e., s.20 
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olarak göstermektedir717, şeriat’ın, cünüp olanın ve abdestsizin mushafa dokunmasını 

Kur’an’a dokunmasını yasaklamadığı, ancak abdestli olmanın faziletli olduğu718, abdest 

alırken boynu meshetmenin bidat olduğu, konu hakkında sahih bir rivayet bulunmadığı719, 

sakalı tıraş etmenin fıtrata müdahale olması ve kadınlara benzemesi nedeniyle lanetli bir iş 

olduğu720  namazların kazasının olmadığı, namazı inkar etmese bile terk edenin İslam’dan 

çıkarmayan kafir, dinsiz ve müşrik olacağı721, huşu niyeti ile baş açık namaz kılmak diye 

bir şey olamayacağı722, namazda elleri göbek altına bağlamanın zayıf bir rivayete 

dayandığı723, namazların tek rekatlarından kıyama kalkarken de oturulacağı, secdeden 

kıyama kalkarken elleri üzerine dayanarak kalkmanın sünnet olduğu724, kadelerde, teşehhüt 

halinde kadınların da erkekler gibi oturacakları, farklı oturmaları ile ilgili mezhep 

görüşlerinin aslı olmadığı725, teravih namazını on bir yada on üç rekat kılmanın doğru ve 

efdal olduğu726, kadın ve erkeklerin yollarda karşılaşmalarının evde karışık olmalarından 

daha tehlikeli olacağı, namaz kılarken önden geçeni zorla da olsa durdurmak gerektiği727, 

hapşırma yada herhangi bir nimetten dolayı namazda da olsa hamd etmenin mübah olduğu, 

namaz esnasında ihtiyaç duyulması halinde üşümek gibi elbisenin duvardan alınarak bile 

giyilebileceği, seferilik için belli bir mesafe olmadığı, seferde iken müekket namazların 

kılınamayacağı, kılınacaksa zaten farzın kısaltılmayacağı, seferi iken namazları 

kısaltmadan ve cem etmeden kılmanın hata olduğu, ve peygamberimizin uygulamalarına 

ters düştüğü728, zuhru ahir namazının bidat olduğu729, bayram namazlarını kılmanın farzı 

ayn olduğu730, ramazanda bilerek özürsüz orucu bozana kaza ya da kefaret gerektiğinin bir 

                                                 
717 Erdoğmuş, a.g.e., s.20 
718 Erdoğmuş, a.g.e., s.48 
719 Erdoğmuş, a.g.e., s.52 
720 Erdoğmuş, a.g.e., s.55 
721 Erdoğmuş, a.g.e., s.92 
722 Erdoğmuş, a.g.e., s.102 
723 Erdoğmuş, a.g.e., s.109 
724 Erdoğmuş, a.g.e., s.127 
725 Erdoğmuş, a.g.e., s.131 
726 Erdoğmuş, a.g.e., s.146 
727 Erdoğmuş, a.g.e., s.180 
728 Erdoğmuş, a.g.e., s.198-200 
729 Erdoğmuş, a.g.e., s.214 
730 Erdoğmuş, a.g.e., s.219 
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delille sabit olmadığı, bunun günahını kaza ve kefaretin ödeyemeyeceği731, Müslüman 

erkeklerin Yahudi ve hristiyan kadınlarla evlenmesinin kerahatle caiz olduğu732, aynı anda 

üç talakın olamayacağı733, kadınların tesettüründe ellerin ve yüzlerin de örtülmesi 

gerektiği, göze güzel görünen cazip renkli kumaşların tesettürü ihlal ettiği, kadınların dışarı 

çıkarken koyu renkli kıyafetler tercih etmeleri gerektiği734, kadınların takılarını ve 

yüzüklerini göstermemeleri gerektiği735, kadının mahrem olmayan erkeklerle 

tokalaşmasının haram olduğu736, kadının tedavi için bile olsa doktorla yalnız kalmasının 

caiz olmadığı en azından bir hastabakıcı yanında bulunmasının gerektiği737, muska 

takmanın haram olduğu738, şehvetsiz olarak bile olsa mahremlerin öpüşmelerinin, 

birbirlerine sarılmalarının tahrimen mekruh olduğu, kız ve erkek kardeşlerin birbirlerinin 

yanaklarından öpmelerinin haram olduğu ve buluğa ermemiş çocuklarla musafaha etmenin 

mekruh olduğu gibi görüşlerine yer vermektedir. 

 

2.  ÇAĞDAŞ İSLAM İLMİHALİ739 

       Sami Kocaoğlu740, çalışmasını “Türklerin Müslüman oluşundan bu yana ilmihal 

bazında, İslam’ı bulunulan çağa göre yaşamak gerektiğini söyleyen ve bu nedenle değişimi 

öneren ilk kitap olarak takdim etmektedir. Yazar, okuyucunun kitabı okurken bir takım 

ilkelerle karşılaşacağını, böyle bir dine mensup olmakla mutlanacağını” ifade etmektedir. 

Çalışma ile, zorlaştırılan İslam sebebiyle, araları İslam’la kopuk ve gevşek olanların, 

yeniden İslam’a ısındırılması amaçlanmış, ayrıca İslam dışı toplumlara da İslam anlatılmak 

istendiği ifade edilmiştir. 

        Kocaoğlu, çalışmasında görüşlerini aktarırken sıklıkla Yaşar Nuri Öztürk’ten alıntılar 

yapmakta, Öztürk’ü ve görüşlerini en önemli referans olarak kullanmaktadır. Çalışmanın 

hazırlanmasında her hangi bir mezhebin görüşlerine uygunluk gibi bir çerçeve çizilmemiş, 

                                                 
731 Erdoğmuş, a.g.e., s.339 
732Erdoğmuş, a.g.e., s.426 
733 Erdoğmuş, a.g.e., s.441 
734 Erdoğmuş, a.g.e., s.452 
735 Erdoğmuş, a.g.e., s.453 
736 Erdoğmuş, a.g.e., s.460 
737 Erdoğmuş, a.g.e., s.459 
738 Erdoğmuş, a.g.e., s.505 
739 Kocaoğlu, Sami, Çağdaş İslam İlmihali, Kastaş Yayınevi, İstanbul 2004 
740 1934 Bulgaristan, 1960 Ankara İlahiyat lisans,  askeri okul ve birliklerde subaylık, milli eğitimde 

öğretmenlik, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 4 yıl kadar öğretim üyeliği yapmıştır.  
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ancak eserin farklı söylemleri dışında, genelde Hanefi bir bakış ya da söylem taşıdığı 

görülmektedir.  

        Yazar, İlmihalinde din, dinin kaynağı, önemi, İslam’ın kaynakları, iman amel ilişkisi, 

Müslümanlıkta iman esasları, İslam’da temizlik ve abdest, İslam’da ibadet ve tüm 

yönleriyle namaz, ezan, ibadetler ve oruç, zekat, hac ve umre, ihsan, ahlak, Kur’an’daki 

yasaklar ve haramlar başlığı altında, Müslümanların sakınması ve yaklaşmaması gereken 

hususlar, Müslümanların uymak zorunda oldukları buyruklar ile seçilmiş ayet ve 

hadislerden bazılarının meallerine yer vermiş. Çalışmanın sonunda Kur’an’ı Kerim’in sure 

ve alfabetik sıralı fihristlerine de yer vermiştir. Yazar, çalışma içerisinde şiirlere de yer 

vermiş, kitabın konularına kolaylıkla ulaşılabilmesi için sayfa sıralı içindekiler bölümünü 

de kitaba eklemiştir.   

           Bu çalışma “Mezhep imamlarının iyi niyetli çalışmış olmalarına rağmen 

arkalarından gelenlerin onların eserlerinden pek fazla etkilendikleri için, onların 

yöntemlerini ekolleştirdikleri ve böylece İslam’ın parçalanmasına, Müslümanlarla 

Kur’an’ın arasına bu ekollerin girmesine zemin hazırladıkları, mezhep ve tarikatların İslam 

anlayışlarını çatallaştırmış olmalarının, dinin değil geçmiş yüzyılların siyasal, kültürel yada 

töresel tortularının bir yansıması olduğu741, dört mezhebin birbirine yakınmış gibi 

gösterilmelerine rağmen kitaplara bakıldığında böyle bir yakınlığın bulunmadığı, 

Müslümanlara dinin zorlaştırıldığı,  mezhep anlayışlarına ve görüşlerine yapılan vurgunun, 

kişileri mezhep görüşlerine bağlanmak zorunda bırakacak şiddet içerdiği742, yeterince 

okunmayan Kur’an’ın boşluğunu İlmihallerin doldurduğu743, Allah’ın yeryüzünde evrene 

egemen olacak insanı yarattığı744, peygamberimizin İslam’ın koyucusu ve kurucusu değil, 

tebliği edicisi ve öğreticisi olduğu745, iman esaslarının beş tane olduğu, kaza ve kader 

konusu iman esaslarından biri olmadığı746, Kur’an’da 6284 ayet bulunduğu747, yalan 

sözleri peygambere isnadından sakınan hadisçilerin yüz binlerce hadis içerisinden 3-5 bin 

kadarını eserlerine aldıkları748, yaptırım kaynağı Kur’an’a dayanan emirlerin farz 

                                                 
741 Kocaoğlu, Sami, Çağdaş İslam İlmihali, s.15 
742 Kocaoğlu, a.g.e., s.16 
743 Kocaoğlu, a.g.e., s.28 
744 Kocaoğlu, a.g.e., s.34 
745 Kocaoğlu, a.g.e., s.38 
746 Kocaoğlu, a.g.e., s.39-40 
747 Kocaoğlu, a.g.e., s.41 
748 Kocaoğlu, a.g.e., s.42 
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olduğu749, kaderin İslam’ın iman esasları arasında yeri olmadığı halde eserine almak 

zorunda kaldığı750, efendimizin hadisine kader konusunun sonradan yamandığı751, kader 

konusunun Cibril hadisine sonradan bir takım amaçlar ve endişelerle sokulduğu752, 

Kur’an’ın kader konusunda sünnetullah denen doğa kanunlarından bahsettiği753, Amentü 

de kadere iman konusunun olmaması gerektiği754, abdestsiz Kur’an’ın ele alınamayacağını 

söylemenin Kur’an’ın kendi mesajına ters bir düşünce olacağı755, abdestte ayakların 

yıkanmalarının değil, mesh edilmelerinin farz olduğu756, kadınların kullandıkları ojelerin 

abdest ve gusle mani olmadığı757, kadınların külotlu ya da külotsuz çorapları üzerine 

abdestte mesh edebileceği758, ay başı halinde olan kadınların özgür iradeleri dışında olan 

bu durumlarında Kabe’yi tavaf edebileceği, camiye girebileceği, her namaz vaktinde yeni 

bir abdest alarak namazlarını isterlerse kılabilecekleri, oruçlarını tutabilecekleri759, nifas 

halinde de kadınların kendilerini iyi hissedebiliyorlarsa ibadetlerini yapabilecekleri760, 

peygamberimizin savaş, yolculuk gibi sebeplerle namazları bazen üç vakit olarak kıldığı, 

diğer zamanlarda beş vakit kıldığına göre namazların şartlara ve içinde bulunulan  duruma 

göre  üç yada beş vakitte kılınabilecekleri761, kaza namazı diye bir namazın olamayacağı, 

namazların da eksiği olanların Allah’ım sen beni biliyorsun, hatalı ve kusurluyum ne olur 

beni bağışla demelerinin yeterli olacağı762, 24 saatlik bir günlük  zaman diliminde kendine 

göre beş değil, üç nirengi noktası olduğu bu nedenle Kur’an da üç vakit –güneşin doğuşu, 

batışı ve tam tepe noktasındaki halinde- namazın adının geçtiği763, XXI.yüzyıl ve sonrası 

müminlerinin peygamberin sünnetine uyarak  günde üç vakit namaz kılacakları, bunun 

                                                 
749 Kocaoğlu, a.g.e., s.51 
750 Kocaoğlu, a.g.e., s.129 
751 Kocaoğlu, a.g.e., s.129 
752 Kocaoğlu, a.g.e., s.130 
753 Kocaoğlu, a.g.e., s.135 
754 Kocaoğlu, a.g.e., s.143 
755 Kocaoğlu, a.g.e., s.156 
756 Kocaoğlu, a.g.e., s.157 
757 Kocaoğlu, a.g.e., s.157 
758 Kocaoğlu, a.g.e., s.161 
759 Kocaoğlu, a.g.e., s.162-167 
760 Kocaoğlu, a.g.e., s.169 
761 Kocaoğlu, a.g.e., s.178 
762 Kocaoğlu, a.g.e., s.179 
763 Kocaoğlu, a.g.e., s.181 
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tanrı buyruklarını azaltma ve eksiltme değil, insanların tanrı buyruğuna tutunup yaşamaları 

için şartların zorunlu kıldığı bir kolaylık olduğu 764, gün içinde kılınması gerekli 

namazların  güneş doğmadan önce kılınan  iki rekat seher namazı, güneşin zevalinden 

sonra kılınan  4+4 rekat gündüz namazı, güneş battıktan sonra kılınan 3+4 gece / akşam 

namazı olduğu765, kendilerinin namazların böyle kılınabileceği şeklindeki sözlerinin beş 

vakitte namaz kılmakta güçlük çekenleri mutlu edip sevindirdiği766, vitir namazının sünnet 

olduğu767,  vakit namazlarına eklenen sünnet namazların farz namazların koruyucusu ve 

peygambere olan sadakati gösterdiği düşüncelerine katılmadıkları, Müslümanların farz 

görevlerini yapıp peygamberle ibadet yarışına girmelerinin doğru olmadığı, peygamberin 

namaz dışında da pek çok sünnetlerinin bulunduğu ve Müslümanların bunlara kulak 

vermeleri gerektiği768, İslam’da kılık kıyafetin  dinsel bir rükün olmadığı, kıyafet 

meselesinin değişkenlik taşıdığı İslam’ın evrensel olması sebebiyle kıyafet konusunda bir 

belirleme yapmadığı, yapsa evrenselliğinin bozulmuş olacağı, kıyafet konusunda İslam’ın 

insanları sadece edep sınırlarını korumaya çağırdığı769, kaza namazı uygulamasının 

Kur’an’a ters olduğu, ramazan orucunun kazasından bahseden Kur’an’ın namazın 

kazasından bahsetmediği770, namazda  ille de alışılmış duaları okumak gerekmediği, 

istenilen şekilde dua edilebileceği771, beldeleri, şehirleri, kurumları bile yöneten kadınların, 

yapabileceklerse ezan da okuyabilecekleri ve namaz da kıldırabilecekleri, olmaz diyenlerin 

sözlerinin şartlara göre değişebileceği772, çocukların kulaklarına ezan okumak güzel 

olmakla beraber kamet okunmanın yanlış olduğu773, namaz kılınması yasak olan vakitlerde 

namaz kılmaya devam edenin namazı bozulur denmişse de Müslümanların o tür gök 

cisimlerine tapanlar gibi olmamaları nedeniyle namazlarının bozulmayacağı774, erkek 

egemen görüşlere yatkın ulemanın kadınları cemaatle kılınan namazlardan dışladıkları775, 

                                                 
764 Kocaoğlu, a.g.e., s.182 
765 Kocaoğlu, a.g.e., s.182 
766 Kocaoğlu, a.g.e., s.184 
767 Kocaoğlu, a.g.e., s.190 
768 Kocaoğlu, a.g.e., s.191 
769 Kocaoğlu, a.g.e., s.193 
770 Kocaoğlu, a.g.e., s.194 
771 Kocaoğlu, a.g.e., s.196 
772 Kocaoğlu, a.g.e., s.205 
773 Kocaoğlu, a.g.e., s.205 
774 Kocaoğlu, a.g.e., s.207 
775 Kocaoğlu, a.g.e., s.211 
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artan nüfusu göz ardı ederek halen tek bir camide veya en eski camide kılınan cuma 

namazından söz etmenin anlaşılır olmadığı ve üzücü olduğu776, cuma’nın baştan sona  

toplumsallık içeren törensi bir ibadet olduğu777, elde kılıç, yay  ile hutbe irad etmeye 

kalkılmaması gerektiği, çünkü hiç kimsenin peygamber  olmadığı778, teravih namazının 

aslen 4 yada 8 rekat olduğu 20 rekat teravih’in uydurma olduğu, sekiz rekatlık teravih 

sünneti varken 20 rekatlık  bozuk senetli sünnete uymanın anlaşılmasının imkansız 

olduğu779, 90 km’lik uzaklıkla yolcu sayılacağı ve seferilik hükümlerinin yürürlüğe 

gireceği780, buna göre yolcunun namazlarını seher 2, gündüz 2+2, gece 3+2 olarak 

kılacağı781,  vaktinde kılınmayan namazın kazasının olmadığı ve af dilemek gerektiği782, 

sehiv secdesi ile Müslümanlara namazın zorlaştırıldığı, bununla Müslümanların namaz 

kılmalarına engeller çıkarıldığı, buna sebep olanların hesabını verecekleri, namazda 

yapılacak hatalar için istiğfar edilmesi gerektiği783, tilavet secdesi yapmak için abdeste 

gerek olmadığı, hayız halinde kadınların bu secdeyi yapabilecekleri784, cenaze duası için 

abdestli olmaya gerek bulunmadığı785, cenaze duası için abdesti gerekli görmenin İslam’a 

sokuşturulan ayrıntılardan olduğu786, ölünün kabre konmasından sonra Kur’an okumanın 

telkin de bulunmanın Kur’an’i değil, töresel bir davranış olduğu, yapılsa da yapılmasa da 

bir şey değişmeyeceği787, ölü için ıskat ve devir yapılmasının açık gözler tarafından 

uydurulduğu, aslının olmadığı, devir uygulamasının ise tam olarak Yahudi hesabına 

benzediği788, haksız yere trafikte can verenlerin şehit sayılacağı789, zekatla ilgili bilinen 

değerlerin efendimizin dönemine ait olduğu, hükümetlerin İlahiyat Fakültelerince 

                                                 
776 Kocaoğlu, a.g.e., s.224 
777 Kocaoğlu, a.g.e., s.227 
778 Kocaoğlu, a.g.e., s.229 
779 Kocaoğlu, a.g.e., s.243 
780 Kocaoğlu, a.g.e., s.251 
781 Kocaoğlu, a.g.e., s.252 
782 Kocaoğlu, a.g.e., s.253 
783 Kocaoğlu, a.g.e., s.254 
784 Kocaoğlu, a.g.e., s.254 
785 Kocaoğlu, a.g.e., s.258 
786 Kocaoğlu, a.g.e., s.259 
787 Kocaoğlu, a.g.e., s.262 
788 Kocaoğlu, a.g.e., s.264 
789 Kocaoğlu, a.g.e., s.265 
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hazırlanacak zekat yasasını TBMM den geçirerek yasalaştırmalarının gerektiği790, 

Medine’de 40 vakit namaz konusunda halk arasında yaygın olan kanaatlerin aslının 

olmadığı791, devletin olduğu yerde imam nikahı diye bir şey olamayacağı792, recm 

cezasının İslam’da olmayıp, İslam’ın yayıldığı yerlerin ya da Yahudilerin töresi olduğu793, 

hırsızın elinin kesilmesi maddi anlamda olabileceği gibi, ellerini hırsızlıktan kesmek, 

çekmek olarak ta anlaşılabileceği794, bankaların ticari birer şirket olup, amaçları para 

kazanmak olduğuna göre kazandıkları paraların bir kısmını ortaklarına niçin 

veremeyecekleri795, Adem ile Havva’nın yaratıldığı ve sonradan içerisinden çıkarıldıkları 

cennetin ölümden sonra gidilecek cennet olamayacağı796, cennetimsi bir yer olacağı, zira 

şeytanın cennete girmesinin ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla imkansız olduğu797” gibi 

görüşleri ile emsallerinden farklı bir ilmihal olarak dikkat çekmetedir.dir.     

 

3. MODERN İLMİHAL798 

         Beşir İslamoğlu799 çalışmayı yapmaktaki amacını müslüman insanın Rabbine, 

kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarınının neler olduğunu anlatma ve öğretme 

çabasında olan bir ilmihal hazırlamak olar açıklamaktadır. İslamoğlu, konulara 

yaklaşımında benzerlerinden farklı tavırlar göstermekte olduğunu, bunun tartışmalara 

sebep olacak olsa da, tartışma ve eleştiriler olmadan sağlıklı ve makul çözümler üretmenin 

imkansız olduğunu ifade etmektedir.   

         Yazarının ifadeleriyle ilmihalde ele alınan konular, Kur’an, sahih sünnet ve diğer 

sağlıklı ictihatlar esas alınarak işlenmektedir. İlmihalin hazırlanması sırasında herhangi bir 

mezhebin ve görüşlerinin öncelenmediği ve tercih sebebi olmadığı ve çalışmanın bu 

yöntemle hazırlandığı, hurafe bilgilerden uzak bilimsel bir yöntemle konuları ele aldığı 

ifade edilmektedir. İlmihalde önyargıdan uzak tespit ve değerlendirmeler yaptığı da 

söylenmektedir. 

                                                 
790 Kocaoğlu, a.g.e., s.297 
791 Kocaoğlu, a.g.e., s.352 
792 Kocaoğlu, a.g.e., s.370 
793 Kocaoğlu, a.g.e., s.370 
794 Kocaoğlu, a.g.e., s.381 
795 Kocaoğlu, a.g.e., s.414 
796 Kocaoğlu, a.g.e., s.487 
797 Kocaoğlu, a.g.e., s.488 
798 İslamoğlu, Beşir, Modern İlmihal, İlahiyat Yayınları, Ankara 2002  
799 Elazığ İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni  
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           İlmihalde ele alınan konular, başlıca inanç esasları ve metodoloji, temel ibadetler ve 

sosyal hayata dair konulardır. Emsalleri ile kıyaslandığında konuların ayrıntılara 

boğulmadan daha özet olarak sunulduğu görülmektedir. 

           İslamoğlu’nun farklı sayılabilecek görüşlerine, Resul ve Nebi kavramlarının kelime 

anlamlarının farlı olsa da terimsel olarak aynı şeyi ifade ettikleri800, peygamberlerin kulluk 

vasıflarının unutulmaması gerektiği, zira peygamberlerin insanlar tarafından 

ilahlaştırılmaya müsait varlıklar olduğu801, Farabi ve İbn Sina gibi İslam felsefecilerinin 

“alemin kadim olması, haşrin cismani olmayacağı ve Allah’ın cüz’iyyatı bilmediği” 

şeklindeki görüşleri nedeniyle İmam Gazali tarafından tekfir edilmelerinin doğru olmadığı, 

bunun tekfir etme hastalığının bir parçası olabileceği802, itikatta mezhep olmayacağı, çünkü 

itikadın bölünemeyeceği, bölünen ve değiştirilenin sadece yorumlar olduğu803, tarihteki 

“ehl-i hak”, “fırka-i Naciye”, “ehl-i bid’at” gibi isimlendirmelerin bilimsel bir değeri 

olmadığı, siyasi söylemler olduğu, günümüz Müslümanların bütün müctehitlerin 

görüşlerinden istifade etmeye hakları olduğu804, mezheplerin din değil, dinden çıkartılan 

yorumlar olduğu805, mezheplerin sivilleşme olarak düşünülmesi gerektiği806, ergenlik 

yaşının bireylere göre değişip, bazılarında 9-10, bazılarında 20-21 yaşlarında başladığı807, 

Hz.Peygamber’in en büyük müçtehit olduğu ve kararlarının bağlayıcılığı olduğu, bu 

yönüyle diğer müçtehitlerden ayrıldığı808, günümüzde rey ve ictihat kurumuna eskisinden 

daha çok ihtiyaç olduğu809, namaz ve zekatın birlikte çokça kullanılıyor olmasının 

esprisinin namazın kişi ile Allah, zekatın ise kişi ile toplum arasında bir iletişim kurması 

olduğu810, namaz dışında hiçbir ibadet için abdestin şart olmadığı, tavafın içerisinde namaz 

da olması sebebiyle peygamberin tavaf namaz gibidir dediği, bunun dışında abdestli olarak 

yapılması gereken bir şey olmadığı, Kur’an’a abdestsiz dokundurmamanın toplumu ve 

                                                 
800 İslamoğlu, Beşir, a.g.e., s.22 
801 İslamoğlu, a.g.e., s.24 
802 İslamoğlu, a.g.e., s.41 
803 İslamoğlu, a.g.e., s.41 
804 İslamoğlu, a.g.e., s.43 
805 İslamoğlu, a.g.e., s.57 
806 İslamoğlu, a.g.e., s.57 
807 İslamoğlu, a.g.e., s.59 
808 İslamoğlu, a.g.e., s.67 
809 İslamoğlu, a.g.e., s.2 
810 İslamoğlu, a.g.e., s.78 
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bireyleri Kur’an’dan ayrı düşürdüğü811, ayakların, abdest alırken ayakta çorap ve mest 

olması halinde mesh edilebileceği, çıplak ayakların yıkanacağı, Hz.Peygamber’in böyle 

yaptığı812, süreleri farklı olmakla beraber çıkarılmadıkları müddetçe mestlere mesh 

edilebileceği813, kadının kıyafetinin kimin yanında olduğuna göre değişebileceği, kadının 

kendi özel odasında normal kıyafetiyle namaz kılabileceği814, namazda fatiha’nın Arapça 

olarak değil, meali ile de okunabileceği, peygamber’in bu konuda verdiği iznin muvakkat 

olmayıp süreklilik arzettiği815, namazlarda fatiha’dan sonra, ayet yada sure okunmasında 

bir zorunluluk olmadığı, okunmasa da olabileceği816, namaz sırasında dişleri 

misvaklamanın doğru olmadığı817, seferilik konusunun ulaşım araçlarının değişmesi, 

yolculukların muhtevasının ve şartlarının oldukça farklılaşması sebebiyle yeniden 

değerlendirilmesi gerektiği, zorluklar olduğu sürece dileyenlerin namazları kısaltarak 

kılmalarının mümkün ancak zorunlu olmadığı818, cuma namazına katılmamayı 

meşrulaştıran sebeplerde namazların birleştirilerek kılınabileceği819, kadınların adetli ve 

lohusalık hallerinde ibadetlerden engellenmesinin ciddi bir delili olmadığı, çelişkili 

bilgilerle yasaklamaların yapıldığı, kadınların istemeleri ve zorlanmamaları halinde  

ibadetlerini yapabilecekleri, onların durumlarının özürlü gibi düşünülmesi gerektiği, 

tamamen fizyolojik yapıları ve anne olmaları sebebiyle kendilerinden gelen akıntıların 

ibadetlerini etkilememesi gerektiği820, seferde kazaya kalan namazların daha sonra iki rekat 

olarak kaza edileceği821, bilerek ve sebepsiz namazlarını kılmayanlara kaza etme kolaylığı 

olmadığı822, Kur’an’da namaz vakitleri konusunda açık ve kesin ifadeler kullanılmadığı, 

esneklikler olduğu bunun da zorlukları engellemek için olduğu, bunların namazların 

                                                 
811 İslamoğlu, a.g.e., s.83 
812 İslamoğlu, a.g.e., s.84 
813 İslamoğlu, a.g.e., s.86 
814 İslamoğlu, a.g.e., s.90 
815 İslamoğlu, a.g.e., s.95 
816 İslamoğlu, a.g.e., s.96 
817 İslamoğlu, a.g.e., s.99 
818 İslamoğlu, a.g.e., s.103 
819 İslamoğlu, a.g.e., s.104 
820 İslamoğlu, a.g.e., s.106 
821 İslamoğlu, a.g.e., s.109; yazar seferiliği aslında yeniden düşünülmesi gerekli ve namazları kısaltmayı 

gerektirmeyen bir durum olarak kabul ederken, bu konuda neden böyle net olduğunu açıklamamıştır. 
822 İslamoğlu, a.g.e., s.109 
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birleştirilmesi için  ruhsat verdiği823, efdal olanın teravih namazını evde kılmak olduğu824, 

keyfi olarak oruç tutmayan ve başladığı orucu sebepsiz yere bozanlara Kur’an’da ve 

hadiste kaza ve kefaret cezası olmadığı, tövbe etmeleri gerektiği, kitaplarda kefarete delil 

olarak kullanılan zayıf bir Ebu Hureyre rivayeti bulunduğu825, Müslümanların hem vergi 

hem de zekat mükellefi olarak haksızlık yaşadıkları826, zekat mükellefi sayılmak için 

günümüzde 150 gr altın karşılığı bir mal sahibi olmak gerektiği827, Allah yolunda 

kaleminden ülke savunması, ilim tahsili, İslam tebliği, camii, hastane ve okul gibi 

kurumlara zekat tahsisi olabileceği828, kurban da asıl olanın fakir ve ihtiyaç sahiplerinin 

gözetilmesi olduğu, bunu hayvan kesmek dışında diğer yöntemlerle de yapmanın mümkün 

ve hatta bazen daha da gerekli olduğu, Allah’ın kendisine ulaşacak olanın kan değil, 

iyilikler olduğunu söylemesinin kurbanın anlamının iyilik yapmak olduğunu anlattığı, 20 

kg’lık   bir koyunu bir kişi kesebildiğine göre 300 kg’lık bir sığırı veya deveyi 15 kişinin 

kurban edebileceği, tavuk ve hindi gibi hayvanların efendimiz döneminde kurban  

edilmelerinin yaygın  olmaması nedeniyle kurban edilmediği829, modern çağda eşlerin 

haklarını güvence altına alacak sahih bir evlilik akdinin nüfus dairelerinde oluşturulan 

birimler tarafından yapılması gerektiği830, boşanmada temel ilkenin eşlerden birinin zarar 

görmesi olduğu, islam’ın kimseyi mağdur etmemek için bu işlemi meşru gördüğü831, 

günümüz toplumlarında evlenme ve boşanmaların resmileştirilmesi gerektiği832, boşanan 

kadınların üç ay iddet bekledikleri833, miras paylaşımının değişen sosyal statülere göre 

yeniden değerlendirilmesi gerektiği834, devrin ıskat konusunda yapılan bir hile olduğu835, 

ölünün kabirde münker nekir tarafından sorgulanacağı, azap görüleceği, kabirdekinin kabre 

                                                 
823 İslamoğlu, a.g.e., s.111 
824 İslamoğlu, a.g.e., s.117 
825 İslamoğlu, a.g.e., s.129 
826 İslamoğlu, a.g.e., s.159 
827 İslamoğlu, a.g.e., s.163 
828 İslamoğlu, a.g.e., s.169 
829 İslamoğlu, a.g.e., s.177 
830 İslamoğlu, a.g.e., s.179 
831 İslamoğlu, a.g.e., s.185 
832 İslamoğlu, a.g.e., s.186 
833 İslamoğlu, a.g.e., s.186 
834 İslamoğlu, a.g.e., s.193 
835 İslamoğlu, a.g.e., s.197 
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gelip gidenden haberdar olacağı şeklindeki düşüncelerin yanlış olduğu836, ne sebeple olursa 

olsun ölü için Kur’an okumanın peygamber geleneğinde yerinin bulunmadığı837” örnek 

verilebilir.  

 

E. MUKAYESELİ İLMİHALLER: İlmihal çalışmaları genelde tek bir mezhebin İlgili 

görüşleri esas alınarak hazırlanmakla beraber, birden fazla mezhebin görüşlerine 

mukayeseli olarak yer veren çalışmalar da bulunmaktadır. İlmihaller genel olarak kendi 

mezhepleri dışındaki farklı mezhep görüşlerine sadece atıfta bulunarak geçerler. Sayıları az 

da olsa bunu daha ayrıntılı olarak yapan çalışmalardan bir kısmı şunlardır. Bunların da 

bazısı sadece iki mezhebin görüşlerini mukayeseli olarak anlatan çalışmalardır. 

 
1. B Ü Y Ü K  İ L M İ H A L838 

         Celal Yıldırım839, Büyük İlmihal adını verdiği çalışmasını hazırlamaktaki amacını 

açıklarken, Cumhuriyet döneminde Türkçe olarak kaleme alınan ilmihallerin genelde tek 

bir mezhebe “Hanefi mezhebine” göre hazırlanmış olduğu ve çalışmalarda kullanılan dilin 

günümüz Türkçe’sine uygun olmadığı için ilmihallerden yeterince istifade edilemediğini 

belirtmektedir. Yıldırım, görmüş olduğu eksikliğe ve ihtiyaca cevap verebilecek bir ilmihal 

yazmaya karar vermiş ve çalışmasında Türkiye’de mensubu en fazla olan Hanefi mezhebi 

ile Şafii mezhebinin  görüşlerine  yer verdiği mukayeseli  bir ilmihal  hazırlamıştır. 

          Yıldırım’ın çalışmasına ilk bakışta fark edilen şey, diğer İlmihallerde genelde 

bulunan itikat bahislerine, itikadi ve ameli mezhepler konularına, bu mezheplerin kabul 

edilen imamları hakkındaki bilgilere, efali mükellefin’e, İslam  ahlakı ile ilgili konulara ve 

siyeri nebi ye hiç yer verilmemiş olduğudur. Büyük İlmihal bu yönüyle emsallerinden 

farklılık arz etmektedir. Çalışmanın en önemli özelliği Hanefi ve Şafii mezhebinin 

görüşlerine mukayeseli olarak yer vermesidir. 

          Yıldırım, Büyük İlmihal adını verdiği çalışmasında, taharetten başlayarak, namaz, 

oruç, zekat, hac ve kurban ile ilgili ibadetlere ilişkin meseleleri Hanefi ve Şafii mezhebinin 

görüşlerine uygun olarak değerlendirmiş, çalışmasının son kısmında ise günlük hayatta 

yiyecek, içecek ve giyeceklerden kullanılması helal ve haram olan hususları yine Hanefi ve 

Şafii mezhebinin görüşlerine uygun olarak cevaplandırmaya çalışmıştır. Yıldırım, kitabının 

                                                 
836 İslamoğlu, a.g.e., s.199 
837 İslamoğlu, a.g.e., s.200 
838 Yıldırım, Celal, Hanefi ve Şafii Mezhebi’ne Göre Büyük İlmihal, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1976 
839 Emekli Müftü 
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genelinde, bu iki mezhebin dışında kalan diğer mezheplerin çalışmaya esas görüşlerine çok 

az yerde atıfta bulunmuştur.  

          “Hanefilere göre mestler üzerine meshetmenin ayakları yıkamaktan efdal olduğu840, 

kadınlara adet günlerinde etrafa nahoş kokular neşretmeleri, beden ve elbiselerini 

kirletmeleri nedeniyle namaz kılmalarının haram kılındığı841, Hz.Ömer’in Müslüman 

olmasında gusletmeden kendisine sayfaların verilmediği842, Hanefi mezhebinde kadınların 

cemaatle namaz kılmalarının meşru olmadığı843, seferilikte bugün seyri vasatın otobüs ile 

yapılan yolculuk olduğu844, bu görüş isabetli olmakla beraber genel kabulün ümmet için 

daha kolaylık olduğu845, akşam iftardan önce hataen de olsa orucu bitirmenin hem kaza 

hem kefaret gerektireceği846, kendisine kefaret gerekmesine rağmen, vermesi gerekeni 

kendi çocuklarına dağıtması olayının sadece sahabeye ait bir tasarruf olup, başkalarına 

örnek olamayacağı847” görüşleri çalışmada dikkat çekilen görüşler olduğu görülmektedir.  

 

2. HANEFİ VE ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE İBADETLERİN EDEP VE         

SIRLARI İLMİHAL848 

            Seyda Muhammed Konyevi, tarafından yazılmış bir ilmihaldir. Müslümanlara 

öğrenmeleri farz olan ilmi öğreten bir çalışma yapmak istemiştir. Eserde yer verilen 

konular, Hanefi ve Şafii mezhebinin ilgili görüşlerine göre mukayeseli olarak 

anlatılmaktadır. Toplam 537 sayfadan meydana gelen kitapta, itikat, sular, taharet, 

temizlik, abdest, gusül, namaz, imamet, oruç, hac ve umre, zekat, kurban, alışveriş, 

şehadet, muhtelif meseleler, evlilik, kadın ilmihali ve feraiz gibi ana başlıklar 

bulunmaktadır. Yazar çalışmasında iki mezhebin ilgili görüşlerini mukayeseli olarak 

                                                 
840 Yıldırım, a.g.e., s. 85 
841 Yıldırım, a.g.e., s. 92-94 
842 Bununla ilgili olarak “Hz. Ömer’in daha peygamberle karşılaşmamış ve müslüman olmamış olduğundan 

konumuza delil olması sağlıklı değildir.” Diyenler bulunmaktadır. Bununla ilgili bkz. Dalgın, 

Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, s.34 
843 Yıldırım, a.g.e., s. 303 
844 Yıldırım, a.g.e., s. 381 
845 Yıldırım, a.g.e., s. 382 
846 Yıldırım, a.g.e., s. 465 
847 Yıldırım, a.g.e., s. 477 
848 Konyevi, Seyda Muhammed, Hanefi ve Şafii Mezhebine Göre İbadetlerin Edep ve Sırları İlmihal, 

Reyhani Yayınları, Konya, 2004 



 119 

verirken, ibadetlerin edeb ve sırlarında dair de açıklamalara yer vermektedir. ilmihal de 

ayrıca kadın ilmihali eki de bulunmaktadır. 

 

3. MUKAYESELİ İBADETLER İLMİHALİ849 

            Akyüz, ülkemizde ibadetlerin fıkhi yönünün ilmihal kitaplarında ele alındığı, ancak 

bunların ibadetleri asıl konu olarak seçmemeleri, dillerinin ağır ve anlaşılmaz olması ve 

içeriklerinin de günümüz insanının anlayışına uygun olarak sunulmaması nedeniyle 

bunlardan yeterli ölçüde istifade edilemediğini, kendisinin bu sebeplerle ilmihali 

hazırlamaya karar verdiğini söylemektedir. Çalışmada amaçlanan şey ibadetlerin 

yorumlanması, hikmetlerinin ve yararlarının açıklanmasından ziyade hukuki durumlarının 

sistematik biçimde sunulmasıdır. Akyüz, ibadetlerin sözü edilen sosyolojik ve psikolojik 

tesirlerini ele alan çalışmalar ciddi araştırmalar neticesi ortaya konabilecek şeylerdir 

diyerek ibadetlerin hikmet ve fayda boyutunu ilmihal çalışmalarından başka çalışmalara 

ihale etmektedir.  

            Akyüz’ün çalışmasında en fazla görüşü verilen mezhep hanefi mezhebi olmakla 

beraber, İlmihalde yer alan konularda mezhep görüşleri mukayeseli olarak verilmiş, 

konuların uygun yerlerinde diğer ilmihallerde olmayan bir örnek olarak konular hakkında 

mezheplerin görüşleri tablo halinde gösterilmiştir. Akyüz’ün bu yaptığı alternatif öğretme 

tekniğine örnek olacak bir durumdur. Bu metot, farklı mezheplerin konulara yaklaşımını 

bir arada görebilmek ve konuyu öğrenme açısından kolaylık sağlayacak niteliktedir. 

Akyüz, konuların anlatımında istifade ettiği kaynakları da dipnotlarda göstermiştir.             

Mukayeseli İbadetler İlmihali toplam dört cilt olan bir çalışmadır. Giriş kısmında ibadet 

kavramı açıklanmaya çalışılmış, kitapta her hangi bir şekilde geçen mezhepler ve 

mezheplerin ileri gelenlerinden bahsedilmiştir. Daha sonra sırasıyla namaz, oruç ve itikaf, 

zekat ve fitre, hac, umre ve kurban, yemin, adak ve keffaret konuları tüm detaylarıyla 

açıklanmıştır. Bu çalışma, ilmihal ibadetlerinden başka meselelere girmemiş, diğer 

ilmihallerde az çok yer verilen itikad ve ahlak bahislerini de ele almamıştır.  

            Akyüz, çalışmasında konuları genel olarak dört mezhebin görüşlerine göre 

açıklamaya çalıştığı için, ortaya oldukça ayrıntılı ve hacimli bir çalışma çıkmıştır. En 

azından dört mezhebin görüşlerini ihtiva ettiği düşünülünce aslında fazla olmadığı da 

söylenebilir. Kırbaşoğlu, İlmihal çalışmalarına yapılan eleştirilerin yer aldığı, “İlmihal 

Dindarlığının İmkanı” adlı yazısında ilmihallerin ibadetleri bir talimatnameye dönüştürüp 

                                                 
849 Akyüz, Vecdi, Mukayeseli İbadetler İlmihali, İz Yayıncılık, İstanbul 1995 
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ayrıntılarda buharlaştırdığını söylerken Akyüz’ün çalışmasına gönderme yapmakta ve 

Akyüz’ün, ibadetler konusunu 1800 sayfa tutacak kadar teferruata boğabilmiştir 

demektedir850. 

           Akyüz’ün bu çalışması konuyu ele alış yöntemi ve konulara yaklaşımı ile emsali 

olan diğer çalışmalardan oldukça farklı bir özelliktedir. Alternatif öğretim yöntemlerini de 

kullanan  bu çalışma, görüşleri ağırlıklı olarak dört mezhebi mukayese ederek verirken, 

mezhep olarak devam edemeyen şahsi görüşleri de zaman zaman vermeye çalışmıştır.   

 

F. KADIN VE AİLE İLMİHALERİ 

a. Kadın ve Aile Konulu İlmihal Çalışmaları: Cumhuriyet döneminde yazılan 

ilmihallerde, en fazla işlenen konuların başında kadın ve aile konusu gelmektedir. 

Hatta bu konu için müstakil çok sayıda ilmihal çalışması da yapılmıştır. Söz 

konusu çalışmalarda dikkati çeken konulardan birisi, kadın ilmihallerinin tamamına 

yakınının erkek yazarlarca hazırlanmış olduğudur. Kadınların kendi hallerinden 

öncelikli olarak bahseden ilmihallerini yazma konusunda bir iki örnek çalışma 

dışında başka bir eser bulunmamaktadır.  Bu tür çalışmalarda konu ağırlıklı olarak 

“kadın, İslam’da kadına verilen değer, diğer toplumların kadına bakışı, kadının 

sosyal, siyasi, ticari, ailevi ve güncel hayatında nasıl olması ve davranması 

gerektiği, kadının özel zamanları ve bunlarla ilgili hükümler” gibi hususların 

öncelikle ele alındığı görülmektedir. Yine bu çalışmalarda kadının özel hayatı 

dışında itikat ve ibadet konuları gibi ilmihallerin ortak konularına da yer verildiği 

görülmektedir. Aşağıda bu dönem içerisinde yazılan “Kadın ve Aile İlmihalleri” 

bulunmaktadır. Çalışmalar isimlerinin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir.   

1. Açıklamalı Kadın İlmihali, Öztürk, Abdülvahab, Kılıç Yayınevi,  İstanbul, 

Öztürk, çalışmasında kadın ve kadına dair konuları   incelemeye ve açıklamaya 

çalışmaktadır. 

2. Aile İlmihali, Şahin, Ahmet, Cihan yayınları, İstanbul 2003: Yeni Aile 

İlmihali, ailenin yaşlı-genç bütün fertlerine, özellikle evleneceklere ve evli çiftlere 

hitap etmek üzere hazırlanmıştır. Geçmişte yaşanmış olaylar ışığında, günümüzün 

aile problemlerine yeni bir yaklaşım sergilenmekte; farklı bir bakış açısı 

getirilmektedir. Eser bir aile rehberi olduğu kadar, bir kadın ilmihali de sayılabilir. 

                                                 
850 Kırbaşoğlu, Hayri, “İlmihal Dindarlığının İmkanı Üzerine”, İslamiyat, V/4 , s.123 
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Hanımlarla alakalı aile, toplum ve ibadet hayatını içine alan pek çok fıkhi konu, 

sohbet üslubu içinde, akıcık bir dille işlenmiştir. 

3. Delil ve Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali, Uca, İsmail Hakkı, Kitap 

Dünyası, Konya 2006, 622 s. Uca’nın bu çalışması alanında yapılan son 

çalışmalardan biridir. 

4. Delil ve Örnekleriyle Kadın ve Aile İlmihali, Selvi, Dilaver, Semerkand 

Yayıncılık, İstanbul 2005: Son yıllarda yapılan bir çalışmadır. Eserde aileyi 

ilgilendiren temel farz, hak ve vazifeler özetle işlenmiştir. Eserde önce, ilmihal, 

yaratılış ve kadın konusunda bazı konulara açıklık getirilmiştir. Sonra evliliğin 

hedefinden başlayarak bir ailenin kurulmasından ölüm veya boşanma ile son 

bulmasına kadar yuvayı ilgilendiren bütün temel ilmihal konuları ele alınmıştır. 

Ayrıca, özellikle kadınların günlük hayattaki karşılaştıkları temel sorunlara 

cevaplar verilmiştir. Selvi’nin çalışmasında halk ve özellikle kadınar arasında çok 

ça bilinen hurafelere değinilmektedir. 

5. Delilleriyle Aile İlmihali, Döndüren, Hamdi,  Erkam Yayınları, İstanbul 2003: 

Eserin hazırlanmasındaki amacın “mü’minin doğumundan, ölümüne kadar aile 

içinde ve dışında karşılaştığı eğitim, terbiye, cinsel sorunlar, evlilik, aile içi hak ve 

sorumluluklar gibi her fert ve aileyi ilgilendiren güncel meselelere islami açıdan 

çözümler araştırmak” olduğu ifade edilmekte ve buna uygun olarak konular 

işlenmektedir. 

6. Hanımlara İlmihal, Çalışkan, Hasan, Serhat Yayıncılık,  Konya 2005; 

Çalışkan, çalışmasında kadınlara kendileri ve aile, ibadet ve sosyal hayatlarıyla 

ilgili bilgiler vermeye çalışmaktadır. 

7. Hanımlara İslam İlmihali, Yıldırım, Enbiya (y.y.), İstanbul 1991, 280 s.  

8. Hanımlara Özel İlmihal, Beşer, Faruk, Nun Yayıncılık, İstanbul 1997; 

Beşer’in çalışması toplam 533 sayfadan, beş ana bölümden ve her bölümün kendi 

içerisinde ara bölümlerden oluşacak şekilde hazırlanmıştır. Eserde yer alan konu 

başlıkları, islamda kadının ne anlama geldiği, hakları,  kadının sorumlulukları, 

kadın erkek eşitliği  meselesi, eşit oldukları ve olmadıkları konular, çok eşlilik, 

miras, boşama, şahitlik, feminizm ve kadın, iman ve şartları, inanç temelleri, ibadet 

ve kulluk başlığı ile temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, ibadetler ve kadın, kadın 

halleri, günlük hayatta kadın, kadınlarla ilgili genel konular, kadın ve aile hayatı ile 
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ilgili olarak hazırlanmış fetva maddeleri851 ve  hanımlarla ilgili kırk hadis 

sayılabilir. 

9. İzahlı Kadın İlmihali, Uysal Asım / Uysal Mürşide, Uysal yayınevi, Konya 

2001; Kadın ve Aile ilmihalleri arasında kadın yazarı da olan bir çalışmadır. 

Sürekli geliştirilen ve değiştirilen bir çalışmadır. 

10. Kadın İlmihali, Bursalı, Mustafa Necati, Erhan Yayın Dağıtım, İstanbul 1998, 

Bursalı 450 sayfalık İlmihal’inde kadın ve erkeğin yaratılışı, İman ve iman esasları, 

İbadetler ve ahkamı, Kadın ve halleri, tesettürü ile evlenme ve boşanmaya dair 

konuları anlatmaktadır.  

11. Kadın Kaleminden Kadın İlmihali, Sevim Asımgil ve Merve Şahin’in 

hazırladığı çalışma İpek yayınları tarafından 2005 yılında İstanbul’da basılmıştır. 

480 sayfalık çalışma içerisinde kadın konusu muhtelif yönleriyle ele alınmaktadır. 

Çalışmanın en önemli özelliği kadın yazarlarca hazırlanmış olmasıdır denebilir. 

Zira kadın ilmihalleri genelde erkekler tarafından yazılmaktadır.   

12. Kadın İlmihali, Gül, Ayşe,Timaş yayınları, İstanbul 2003: Kadınlara, 

hallerinin bir kadın tarafından anlatıldığı ender çalışmalardan biridir.  Kadınla ilgili 

meselelerin anlatıldığı toplam 160 sayfalık bir çalışmadır. Kadınlara ait özel 

durumlar çok ayrıntıya inebilir. Hanımlar çoğu zaman içerisinde bulundukları özel 

durumları teşhis ve ifadede zorlanabilirler.  Böyle bir durumda ibadetler sağlıklı 

yapılamaz, üstelik şeytan da vesvese vererek kulu Rabbinden uzaklaştırmaya 

çalışır. Kadın İlmihali, bir kadının kalemiyle yazılmıştır. Amacı temel dini 

prensipleri vermenin yanında en karmaşık görünen, hatta dile getirilemeyen fıkhî 

meseleleri çözümleyebilmeleri için kadınlara yardımcı olmaktır. 

13. Kadın İlmihali, Öğüt, Hasan Cemal, Bahar Yayınevi, İstanbul 1966, Emsalleri 

arasında ilk yapılan çalışmalardandır. Bu güne kadar basılmaya devam eden ve 

devamlı olarak genişletilen bir çalışmadır.  

14. Kadın ve Aile İlmihali, Uysal, Şule, Uysal Kitabevi, y.y., t.y., 430 s. Kadın ve 

aile konusunun muhtelif yönleriyle anlatıldığı bir çalışmadır.  

15. Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali, Pehlivan, Rauf,  İstanbul Dağıtım, 

İstanbul 2003; oldukça geniş hacimli bir çalışmadır. Benzer konuları ihtiva 

etmektedir. 

                                                 
851 Beşer’in çalışmasında yer verilen bu fetvalar Bayram Ali Öztürk tarafından hazırlanmıştır. Beşer, a.g.e., s. 

354 
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        Kitapta ayrıca sık karşılaşılan haram ve helalle ilgili meseleler, başta abdest, 

namaz, oruç, zekat ve hac gibi konularda sık sorulan sorular, toplum hayatında 

görülen nazar, büyü gibi gündemi işgal eden konular üzerinde de durulduğu 

görülmektedir. 

16. Mutlu Bir Yuva İçin Kadın ve Aile İlmihali, Paksu, Mehmed, Nesil 

Yayınları, İstanbul 2005: Kitabın ilk bölümlerinde yer alan konuların, doğrudan 

aileyi ilgilendiren, Karı koca arasında yaşanan geçimsizlik ve anlaşmazlıklar, 

dertler, sıkıntılar, çocuk eğitiminde karşılaşılan zorluklar, akrabalar arasında 

yaşanan problemler, sosyal hayatta karşılaşılan çeşitli açmazlar ve çıkmazlar 

olduğu görülmektedir.  

17. Diğer Çalışmalar: Yukarıda zikredilenler dışında kadın konusunu anlatan çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmında İlmihal ismi 

kullanılmamakta, genelde İslamda Kadın, Müslüman Kadın,  Müslüman Kadının 

Şahsiyeti gibi isimlerle yayımlanmaktadırlar.  

b. Kadın ve Aile İlmihallerinde Yer Verilen Bazı Görüşler: Kadın konusunun 

ilmihallerin en problemli konularından biri görülmekte, yapılan yorumlarda 

ilmihallerin kadını yeniden tanıması, tanımlaması ve anlatması gerektiği çeşitli 

şekillerde ifade edilmektedir. Hatta bazı kadın konulu toplantılarda, İlmihallerin 

yeniden yazılmaları gereği bile dile getirilmektedir852. Kadın ve aile ilmihallerinde 

konuların nasıl işlendiği, hangi konuların bulunduğu ile ilgili olarak bazı 

çalışmalarda yer verilen görüşleri aşağıda ilgili yerlere atıfta bulunarak gösterdik. 

Bu çalışmalarda da diğer ilmihallerle ortak pek çok bilgiler bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları: “Kendisine tüm nesli gösterilen Adem (a.s.)’ın, Hz. Davut’un 

ömrünün 60 yıl olduğunu görünce kendi ömründen 40 yılını ona vermek istediği, 

verdiği, ancak daha sonra geri almak istediği 853, para karşılığı yapılan zina için had 

                                                 
852 Akyol, Taha, Kadın Hareketi, Milliyet, İstanbul,  http://www.milliyet.com/2006/01/30/yazar/akyol.html, 

20.05.2006; Şemsinur, B.Özdemir, Kadın Kuruluşları İlmihallerin Yeniden Yazılmasını İstiyor, Zaman   

http://www.zaman.com.tr/?bl=kadinaile&alt=hayatinicinden&trh=20031226&hn=7644, 20.05.2006 
853 Döndüren, a.g.e., s. 18; Burada sözünden dönen bir peygamberden bahsedilmektedir. Hz. Adem’e neslinin 

ve kendisinin yaşayacakları ömrün gösterildiği bilgisi de islam prensiplerine uygun değildir. Ecelin 

değişmeyeceğini en iyi bilecek biri olarak bir peygamberin böyle istekleri nasıl olmuştur? Efendimiz de 

61 yıl yaşamış, neden peygamberlerin en yücesine, hatta kendisinin affedilmesine sebep olan biri olarak 

ömrünün uzatılmasını istememiş. Böyle bir rivayetin doğru olması peygamberi sözünde durmayan biri 

durumuna düşürmez mi?   
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uygulanamayacağı854, karı kocanın birbirlerinin cinsel organlarına bakmalarının 

mekruh olduğu855, İmam Şafii’ye göre boş vakitleri ibadetle geçirmenin ve ilimle 

meşgul olmanın evlenmekten daha üstün sayıldığı856, Hanefilerin zorlanan 

kimsenin nikahını ve boşamasını geçerli saydığı857, ehli kitapla evli erkeğin, 

kadınının kilise ve havra’ya gitmesine engel olabileceği, Hanefi ve Şafiilere göre 

anlaşmalı evlilik yaparak hulle için evlenmenin tahrimen mekruh sayıldığı858, bir 

adamın efendimize gelerek “benim karım kendisine dokunan yabancı erkek elini 

çevirmez, yani zina eder dediği, Peygamberimizin onu kendinden uzaklaştır 

buyurduğu, Adamın, nefsimin onun ardına düşmesinden korkarım demesi 

üzerine Resulullah (s.a.v.)’ın öyleyse onun cinsel yönünden yararlan dediği859, 

Hanefiler dışındaki üç mezhep imamına göre kadın akıllı ve ergin de olsa evlenme 

akdinde söz hakkına sahip olmadığı, konunun tamamen velinin insiyatifinde 

olduğu860,  kadınlarla belli bir süre için para karşılığı ilişki yaşamak demek olan 

mut’a’yı sahabe ve tabiinden de bazı helal sayanların bulunduğu861,  başlık parası 

olarak alınan para evlenecek kızın ihtiyaçları için harcanmışsa  mehir 

sayılabileceği862, birden fazla evlenme konusunda ilk eşin rızasının gereğine Nisa 

suresinin 128. ayetinin işaret ettiği863, eşini döven kimsenin sorumlu olmayacağı864, 

kocanın karısını dövmesine verilen müsadenin karısının saldırısına uğrayan ve 

karısından dayak yiyen kocaya kendisini savunma hakkı olarak da verilmiş 

olabileceği865, müslüman erkeğin ehli kitaptan olan karısı ile aralarında miras 

                                                 
854 Döndüren, a.g.e., s. 111 
855 Döndüren, a.g.e., s. 145 
856 Döndüren, a.g.e., s. 154 
857 Döndüren, a.g.e., s. 164 
858 Döndüren, a.g.e., s. 175 
859 Döndüren, a.g.e., s. 176; Döndüren söz konusu rivayetleri  “Nesai, Nikah 12, Talak 34” den 

nakletmektedir. 
860 Döndüren, a.g.e., s. 183 
861 Döndüren, a.g.e., s. 210; bu tercih edilen bir görüş olmaktan ziyade bilgi verme amaçlı söylenmiş bir 

ifadedir. 
862 Döndüren, a.g.e., s. 227 
863 Döndüren, a.g.e., s. 262 
864 Döndüren, a.g.e., s. 270; Döndüren, delil olarak “Ebu Davut, Nikah 42, İbn Mace, Nikah 51” de geçen 

rivayetleri vermektedir. 
865 Döndüren, a.g.e., s. 270 
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hükümlerinin geçerli olmayacağı866, iş ve hizmetin gerektirdiği durumlarda kadının 

mahremlerinin yanında göbekle diz kapakları arası dışında kalan yerlerini 

göstermesinin caiz olacağı867; Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı868, 

bu hadisin, ikisinin bir bütünün parçası olduğunu gösterdiği869, Kadının nafakası 

gibi, tedavisi ve ilaç harcamalarının da kocaya ait olduğu, Süslenmesini istediği 

kadınına erkeğin süz malzemesini almasının gerektiği, örfe göre yapmaması 

ayıplanan işler dışında  kadınların iş yapmak zorunda olmadığı, kadının kocasının 

yakınları ile oturmak zorunda olmadığı870,  öne geçmekle geçirilmek başka 

şeylerdir, erkeklerin bir kadına ileri bir görev verip kadınların bu yüksek 

makamlara yükselebildiklerini söylemenin kandırmaca olduğu, bunun kadının 

değil, erkeğin başarısı olacağı871, idaresini kadınlara teslim edenin iflah 

olmayacağını ifade eden peygamber sözü ile örneklenecek başta Roma, Emeviler, 

Abbasiler ve Osmanlılar gibi pek çok yok olmuş devletler olduğu872, kadınla erkek 

arasında mutlak bir eşitlikten bahsetmenin imkanı olmadığı873,  1983 yılı emniyet 

raporlarına göre Türkiye de 338 bin hayat kadının var olduğu874, birden fazla 

evliliğin makul gerekçelerinin bulunduğu875 , İslam toplumunda boşama hakkının 

erkeğe verilmesi boşanma oranlarını artırmadığı, batılı toplumlarla kıyaslandığında 

boşanma oranlarında çok ciddi farklılıklar olduğu876, kadının idareci olduğu hangi 

sistemin ve devletin çökmediği, buna göre efendimizin sözünün haklı olduğu877, 

şeytanın insan kalitesini ölçmek için yaratılmış bir varlık olduğu878, zalim felek 

derken kader kastedilirse imanın yok olacağı879, mushafı yüzünden okumanın 

                                                 
866 Döndüren, a.g.e., s. 525 
867 Döndüren, a.g.e., s. 567 
868 Buhari, Enbiya 1, Müslim, Rada, 61 
869 Beşer, Faruk, Hanımlara Özel İlmihal,  s. 20 
870 Beşer, a.g.e., s. 26 
871 Beşer, a.g.e., s. 33 
872 Beşer, a.g.e., s. 33 
873 Beşer, a.g.e., s. 34 
874 Beşer, a.g.e., s. 41 
875 Beşer, a.g.e., s. 40-42 
876 Beşer, a.g.e., s. 46 
877 Beşer, a.g.e., s. 50 
878 Beşer, a.g.e., s.  68 
879 Beşer, a.g.e., s. 78 
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namazı bozacağı880, zekat düşürmek için hilelere başvurmanın haram olduğu881, 

demir, çelik gibi şeyleri yutmanın orucu bozacağı882, rujun, altına su geçirmiyorsa 

abdest ve gusle mani olacağı883,  kadın, cinlerle ilişki kurduğunu söylese, gusül 

gerekmez, ancak bu arada tahrik olup boşalma gerçekleşirse gerekir, cinler beyni 

cinselliğe uyarıcı etkide bulunabilirler884, kadınların ezan okumalarının mekruh 

olduğu885,  kadınların adetli iken okunan ezana icabet etmeyecekleri886, kadının 

kadına imam olmasının  mekruh olduğu, kadınların cemaatle namaz kılmak için 

camiye gitmelerinin mekruh olduğu 887, teravih namazına gitmelerinin de hoş 

olmadığı888, cenaze namazı için çıkabilecekleri çünkü cenaze namazının sadece 

cemaatle kılındığı ve yalnız kılınamayacağı, erkeklerin yanına duran kadının 

şartları gerçekleşirse  erkeklerin namazlarını ifsat edeceği889, tam bir ayetin yazılı 

olduğu bir şeye adetli kadının dokunmasının haram olduğu, aynı haldeki kadınların 

tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını da tutamayacakları 890, Kur’an’ın yabancı dillere 

yapılan tercümelerine de dokunmalarının mekruh olduğu891, beklemeksizin mescit 

içinden  geçmelerinin  de haram olduğu892,  adet görmenin kadınların sağlıklı 

olduklarına işaret ettiği893, doğumunda boş ol denilerek boşanan kadının en az 85 

günü bulan bir iddet bekleyeceği894, bir kısım organları belirli hale gelen çocuğun 

düşmesi ile de beklenen bir iddet varsa bitmiş sayılacağı895, tıbben zarar vermediği 

sürece hamile kadınla ilişkiye girilebileceği896, gebeliğin ilk ve son üç ayının  

                                                 
880 Beşer, a.g.e., s. 132 
881 Beşer, a.g.e., s. 132 
882 Beşer, a.g.e., s. 143 
883 Beşer, a.g.e., s. 149 
884 Beşer,  a.g.e., s. 150 
885 Beşer, a.g.e., s. 151 
886 Beşer,  a.g.e., s. 152 
887 Beşer, a.g.e., s. 153 
888 Beşer, a.g.e., s. 154 
889 Beşer, a.g.e., s. 154 
890 Beşer, a.g.e., s. 190 
891 Beşer, a.g.e., s. 191 
892 Beşer, a.g.e., s. 192 
893 Beşer, a.g.e., s. 200 
894 Beşer,  a.g.e., s. 212 
895 Beşer, a.g.e., s. 216 
896 Beşer, a.g.e., s. 217 
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tehlikeli olup dikkatli davranılması gerektiği897, loğusa ile ilişkinin haram 

olduğu898, sigaranın düşük ve erken doğumlara, zeka problemlerine sebep 

olduğu899, iş görme gibi durumlarda kadının dirseklere kadar kollarının avret 

olmadığı900, meleklerin varlığını düşünerek kadının evinde de tesettürlü olmasının 

iyi olacağı901, kadın cinselliğini düşünemeyecek durumda olanların yanında 

kadınların ziynetlerini gösterebilecekleri902,  yabancı bir kadının elini tutan ele ateş 

doldurulacağı903,  kadının ellerini ve yüzünü kapatmasının iyi olacağı904, tesettürün 

esprisini iyi anlayan sahabe kadınların renk olarak siyah rengi tercih ettikleri905, 

Alusi’ye göre kadınların dışarı çıkarken giyindikleri rengarenk kıyafetlerin bile 

ziynet olup gizlenmesini gerektiğini söylediği906,  Havva’nın Adem a.s.ın uyuduğu 

sırada  sağ kaburga kemiğinden yaratıldığı, uyandığında yanında havayı gören 

Adem (a.s.)’ın kendisine sarıldığı907, bir şair’in “masal değil, onu benden yarattığın 

Mevla, içimde koptuğu yer sızlamaktadır hala” dediği908, kadınların kabir 

ziyaretine gitmemelerinin daha iyi olacağı909, kayın pederin gelinine herhangi bir 

şekilde değdiğinde cinsel bir duygu yaşamasının, kadının kocası ile nikahını 

düşüreceği zira bu şehvetin hissedilmesi ile sanki karı koca gibi olacakları, bunun 

karanlıkta eşi sanarak bile olsa sonucun değişmeyeceği910,  anlaşmalı bile olsa hulle 

yapıldığında çirkin ve günah olmakla beraber eşine dönmesinin Hanefilere göre 

helal olduğu, zira efendimizin lanet ederken bile “helal kılmak için” lafzı kullanmış 

olduğu911, resmi nikah yapmadan dini nikah yapılmaması gerektiği912, erkek ve 

                                                 
897 Beşer, a.g.e., s. 220 
898 Beşer, a.g.e., s. 222 
899 Beşer,  a.g.e., s. 223 
900 Beşer, a.g.e., s. 238 
901 Beşer, a.g.e., s. 242 
902 Beşer, a.g.e., s. 243 
903 Beşer,  a.g.e., s. s.246 
904 Beşer,  a.g.e., s. 251-252 
905 Beşer, a.g.e., s. 255 
906 Beşer, a.g.e., s. 256 
907 Beşer, a.g.e., s. 261 
908 Beşer,  a.g.e., s. 262 
909 Beşer,  a.g.e., s. 284 
910 Beşer, a.g.e., s. 292 
911 Beşer, a.g.e., s. 296 
912 Beşer, a.g.e., s. 302 
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kadının kendileri için yabancı olanlara karşı süslenmesinin ve kokulanmasının 

haram olduğu913, ergin oluncaya kadar sünnet olmamış olanın, bundan sonra sünnet 

olması için erkeklere organını göstermesinin haram olduğunu söyleyenlerin olduğu, 

zira işlemin sünnet; bakmanın ise haram olduğu914, spiral kullanmanın kadının 

kendisi ya da kocası tarafından takılırsa caiz, olabileceği, başkaları tarafından 

takılmasının ise zaruret olmadıkça caiz olmayacağı915, 4 aydan önce çocuğu 

aldırmanın caiz olduğunu ve olmadığını söyleyenlerin de bulunduğu916, sünnetsiz 

erkeğin ilişkiden daha çok zevk alacağı917, cinsel ilişkiden sonra yıkanacak kadının 

hamam ücretinin koca’ya, adet halinden çıkan kadının hamam ücretinin ise 

kendisince ödeneceği918, kadının hayız günüdür zannıyla iftar etmesi halinde, o gün 

hayız görmezse kaza ve kefaret lazım geleceği919, şehvetle dokundu davasına bir 

adam iki kadının şahitlik etmesi durumunda hürmeti müsaharenin gerçekleşecek 

olduğu920, kocanın karısını 90 km’lik sefer mesafesinden daha uzağa istemediği 

takdirde götüremeyeceği921,  kocanın karısını yemek pişireceksin diye 

zorlayamayacağı922,  halkın özel günlerde giyinip kadın erkek bir yerde 

toplanmaları, mizahlaşmaları, şen şakrak olmaları halinde şiddetli tazir cezasına 

çarptırılacakları, hatta bu nedenle bayramların ilk üç günü kadınlara sokağa çıkma 

yasağı getirildiği dönemler olduğu923, çiçek hastalığına yakalanarak saçları dökülen 

kadına peruk takmasına izin verilmediği924, efendimizin kadının tek başına kıldığı 

namazın, mescitte kıldığı namazdan 25 derece daha fazla sevabı olduğunu 

söylediği925, iki erkekle evlenen kadının, cennette son kocası ile olacağı926, işleri 

                                                 
913 Beşer, a.g.e., s.  310 
914 Beşer, a.g.e., s. 341 
915 Beşer,  a.g.e., s. 341 
916 Beşer,  a.g.e., s. 342 
917 Beşer,  a.g.e., s. 346 
918 Beşer,  a.g.e., s. 358 
919 Beşer,  a.g.e., s. 360; kadının zanna dayanan bu davranışının hem kaza hem de kefaret ile cezalandırılması 

ağır bir ceza gibi görülmektedir. 
920 Beşer, a.g.e., s. 367 
921 Beşer, a.g.e., s. 386 
922 Beşer, a.g.e., s. 387 
923 Beşer, a.g.e., s. 400 
924 Beşer, a.g.e., s. 479; Müslim, Libas 115 
925 Beşer, a.g.e., s. 498 
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kadınlara bırakan milletin iflah olmayacağı927 gibi görüşler bu çalışmalarda genelde 

yer verilenlerdir. 

 

G. ÖZEL BİR KONUYA TAHSİS EDİLMİŞ İLMİHALLER: Cumhuriyet dönemi 

ilmihal çalışmalarında özel bir konuyu çalışan örneklere de rastlamak mümkündür. 

Bunların en fazla yoğunlaştığı alanın Hac ve Namaz ibadeti olduğu, bunların 

dışında Gençlik ilmihali, ticaret ile ilgili müslümanın bilmesi gerekenleri anlatan 

“Ticaret ve İktisat İlmihali” gibi çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalar her zaman 

ilmihal adı ile hazırlanmamakta “hac rehberi” ve “namaz hocası” gibi isimlerle 

yayımlanmaktadır. Her boy örnekleri olan bu çalışmaları burada tek tek saymak 

yerine ilmihal ismi kullanan bazı çalışmalara atıfta bulunarak geçeceğiz. Konuya 

özel çalışmalardan biri olan “Kadın ve Aile İlmihal”lerini yukarıda ayrıntılı olarak 

ele aldığımız için burada tekrar  etmeyeceğiz. 

1. Hac İlmihali, İsmail Karagöz, Mehmet Keskin, Halil Altuntaş,  Türkiye  

Diyanet Vakfı, Ankara 2004. Hac çok fazla bilinmeyeni, daha doğrusu bilinmesi 

gerekli olan hususları bulunan, ayrıntıları olan, son derece sabır ve dikkat 

gerektiren bir ibadettir. Hac ve umre ibadetinin yapılmasında, din görevlilerinin 

rehberliğine ihtiyaç duyulduğundan hareketle, hacda görevli kafile başkanı ve din 

görevlilerine yardımcı olması için hazırlanan bir çalışmadır.  

 Eser biri giriş olmak üzere toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde haccın dindeki yeri ile farz oluşu, ikinci bölümde ihsar ve fevat, üçüncü 

bölümde bedel hac, dördüncü bölümde kurallara uymama ve cezaları, beşinci 

bölümde haccın yapılışı, altıncı bölümde umre ve nasıl yapılacağı, yedinci ve son 

bölümde ise Medine ziyareti ele alınmıştır. Eserin sonuna hac ve umre ile ilgili 

terimlerin açıklandığı bir lügat ile hac ve umre ibadetleri görev takip cetveli 

konmuştur. Çalışmanın sonunda bibliyoğrafya’ya da yer verilmiştir.             

           İlmihal konuları Hanefi mezhebinin görüşleri merkezinde açıklanmış, 

mezhep içerisinde farklı görüşlere zaman zaman müracaat edilmiş ve bazen de 

diğer mezhep görüşlerine de atıflar da bulunulmuştur. Çalışmanın hazırlanması 

sırasında istifade edilen kaynaklar dipnotlarda gösterilmiştir. Çalışmanın 

                                                                                                                                                    
926 Beşer, a.g.e., s. 511 
927 Beşer, a.g.e., s. 522; Buhari, Meğazi 82,Fiten 18 
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anlaşılabilir bir dil ile yazılmış olduğu görülmektedir. Bu İlmihalin başkanlığın 

sahiplendiği ve yayınladığı bir eser olmanın yanı sıra rehber amaçlı olmasına da 

dikkat edilmiştir. Hac ibadetinin yapılacağı mekanlara ait resimler ve bölgeleri tarif 

eden haritalar da konmak suretiyle çalışmaya görsel bir özellikte katılmıştır. 

2. Gençlik İlmihali, Mehmet Paksu tarafından hazırlanan 190 sayfalık bir 

çalışmadır. Okul öğrencilerine yönelik ders kitabı niteliğindedir. Yeni Asya 

Yayınları tarafından 1995 yılında basılmıştır. Aynı isim ile A. Başak Sezgin’in de 

Muştu yayınları tarafından basılan bir çalışması bulunmaktadır. 

 

H. MIZRAKLI İLMİHALLER 

           İlmihal çalışmalarında “Mızraklı İlmihal” tabiri çok bilinen bir kullanımdır. 

Hatta ilmihal ismini kullanan ilk çalışmanın XVI. Yüzyıl sonrasında İsmini 

içerisinde yer alan mızraktan aldığı söylenen “Mızraklı İlmihal” olduğu 

söylenmektedir. Mızraklı İlmihal, Cumhuriyet döneminde farklı kişiler tarafından 

yeni alfabeye de uyarlanarak çok kere basılmıştır. Bu İlmihal üzerine Dokuz Eylül 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir lisans tezi yapılmıştır928. Mızraklı İlmihal 

adıyla yayımlanan çok sayıdaki çalışmadan bazıları şunlardır. Mızraklı İlmihalleri 

ayrı bir başlık altında incelememizin nedeni çok ayrı konusu ve özellikli olmaları 

değildir. Zaten bir mezhebin ilgili görüşlerine yer veren çalışmalardır.  Bir dönemin 

din anlayışını ve kültürünü etkileyiciliği ile dikkati çeken bir ilmihal olması 

sebebiyle bu adı taşıyan ilmihalleri ayrı bir başlık altında göstermek istedik. 

Mızraklı İlmihaller için muhtasar ölçeğinde çalışmalar denebilir.  

1. Mükemmel Mızraklı İlmihal, Osmanlı döneminde başlayan Mızraklı İlmihal 

geleneğinin Türkçe olarak yazılmış devamı niteliğindedir. Çalışma Süleyman 

Tevfik Zoroğlu tarafından hazırlanmıştır. Toplam 72 sayfadan oluşan kitap 1933 

yılında İkbal kütüphanesi tarafından basılmıştır. 

2. Hakiki ve İlaveli Mızraklı İlmihal, Mehmet Şakir tarafından yapılan 62 sayfalık 

bu çalışma 1933 yılında basılmıştır. 

                                                 
928 Bu ilmihal ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Mızraklı İlmihal Kitabının 

Amaç ve Muhteva Bakımından Değerlendirilmesi” adıyla Nuray Deniz tarafından bir lisans tezi 

yapılmıştır.   Bkz: Deniz, Nuray, Mızraklı İlmihal Kitabının Amaç ve Muhteva Bakımından 

Değerlendirilmesi,  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Basılmamış Lisans Tezi, İzmir 2001 
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3.   Mufassal İlaveli Mızraklı İlmihal, Toplam 62 sayfa olan ve Selami Münir 

Yurdatap tarafından hazırlanan çalışma 1938 yılında Yusuf Ziya Balçıkoğulları 

Kitabevi tarafından İstanbul’da basılmış, 1940 yılında 4. baskısı yapılmıştır.  

4.  Hakiki ve İlaveli Mızraklı İlmihal, Müellifi M.Aziz Bozkurt olan ve 1939 yılında 

Bozkurt Basımevi tarafından 48 sayfa olarak İstanbul’da basılmış bir çalışmadır. 

5.   Mızraklı İlmihal, 32 sayfalık çalışma Ak-ün basımevi tarafından 1944 yılında 

yayımlanmıştır. Çalışmanın müellifi Muharrem Zeki Korgunal’dır 

6.   Küçük Mızraklı İlmihal, 1955 yılında Fethi Demir Matbaası tarafından 4. baskısı 

yapılan bu eser 127 sayfadan oluşmakta ve konular soru cevap  şeklinde 

anlatılmaktadır.Birinci baskısı bulunamayan eseri Muzaffer Ozak yazmıştır. Aynı 

müellifin bazı ilaveleriyle ve Büyük Mızraklı İlmihal adıyla 1958 yılında 157 sayfa 

olarak Ergin Kitabevi tarafından tekrar basılmıştır.   

7.  Büyük Mızraklı İlmihal, Hüseyin Hilmi Işık’ın yeni düzenleme ve ilaveleriyle 

yazılan bu çalışma 1976 yılında Salah Bilici Kitabevi tarafından İstanbul’da 

basılmıştır.  

8.   Mızraklı İlmihal, İsmail Kara’nın düzenleme ve uyarlamasıyla Kitabevi Yayınları 

tarafından 1999 yılında İstanbul’da basılmıştır. Kara’nın bu çalışması daha önce 

Çıdam yayınları tarafından da basılmıştır. 

 

İ. MANZUM İLMİHALLER: İlmihaller genelde nesir yazı türünde yazılmakla beraber, 

bazen manzum türünde de yazılmışlardır. Bu tür çalışmalar, İlmihal konularının daha 

kolay ve çabuk öğrenilmesi, öğrenilenlerin ise daha kalıcı olması ve zevkle öğrenilmesi 

için yapılmışlardır. Bunların bir kısmı Cumhuriyetten önce yapılan çalışmalardan 

olmakla beraber, cumhuriyet döneminde de yeni yazı ile basılmaya devam edenler 

olmuştur. Bu çalışmalar, şiir gibi kısa cümlelerle büyük çaplı çalışmaların muhtevaları 

ihtisar edilmeye çalışılmıştır. Muhtasar İlmihaller içerisinde anlatılabilecek 

çalışmalardan olsalar da, farklılıklarına istinaden ayrı bir başlık altında incelenmek 

istenmiştir.  

1. Manzum İlmihal: Tefeyyüz Kütüphanesi tarafından 1932 yılında basılan 29 

sayfalık eserin müellifi Manastırlı Mehmet Rıfat’tır. Çalışmanın böyle yapılmasına, 
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manzum sözlerin kolayca ezberlenmesi ve hatırda kalmasının da kolay olması gerekçe 

gösterilmektedir929. 

2. Manzum İlmihal: Hüseyin Aksakal tarafından hazırlanan çalışma 24 sayfa olarak, 

1939 yılında Aydınlık Matbaası tarafından basılmıştır. 

3. Manzum İlmihal (Armağan): Mustafa Asım Köksal’ın bu çalışması 1939 yılında 

basılmıştır.  

4. Manzum İslam İlmihali: İbrahim Kocaş’ın yaptığı bu çalışma Doğuş Matbaası 

tarafından 31 sayfa olarak 1957 yılında Sivas’ta basılmıştır. 

 

VI. İLMİHAL ÇEŞİTLERİ 

A. KONULARINA GÖRE İLMİHAL ÇEŞİTLERİ 

      İlmihaller bazen bir konuya, mesleğe, kuşağa, mezhebe veya cinse özel olarak hitap 

edecek biçimde hazırlanmışlardır. Namaz, hac gibi her hangi bir ibadeti özel olarak 

anlatmaya çalışan ilmihaller, kadınlara hitap etmek üzere hazırlanan kadın ve aile 

ilmihalleri, ticaretle uğraşanlara hitap etmek üzere hazırlanan ticaret ve iktisat ilmihali, 

genç kuşaklara hitap etmek üzere hazırlanan Gençlik İlmihali gibi örnekler 

bulunmaktadır. Bunlar konularını ve muhataplarını özel olarak seçtikleri için 

çalışmaların muhtevası da ağırlıklı olarak buna göre düzenlenmektedir. 

a) Mezhep ve Tarikatlarla İlgili İlmihaller: Bunlara Tarikat İlmihali, İmamiye 

İlmihali, Ehl-i Beyt İlmihali, Bektaşi İlmihali, Şafii İlmihali, Hanefi ve Şafii 

İlmihali gibi isimlerle yazılarak genelde bir mezhep veya tarikatın görüşlerini esas 

alan kitaplar örnek olarak verilebilir. 

b) Bayanlarla İlgili İlmihaller: Kadın İlmihali, Kadın ve Aile İlmihali, Hanımlara 

Özel İlmihal, Kızlara küçük İlmihal gibi isimlerle yazılmış olup, ağırlıklı konuları 

kadın ve ailedir. Bu konuda yazılan ilmihallerde işlenen konular ve çalışmalarla 

ilgili örnekler Cumhuriyet dönemi İlmihal çalışmalarında ilgili yerde 

gösterildiğinden burada tekrarlanmayacaktır.  

c) Çocuklarla İlgili İlmihaller: Çocuk Büyütme İlmihali, Çocuklara İlmihal 

Bilgileri, Gençlik İlmihali, Yavrularımıza Din Dersleri gibi adlarla yazılan 

İlmihallerdir. Bu çalışmalara Ali Vahid Yaşat’ın “Çocuk Büyütme İlmihali”, 

                                                 
929 Kurt, a.g.e., s. 97; Bu ilmihal ile ilgili olarak ayrıca bakınız. Kırkıl, Hasan, Türk Edebiyatında Manzum 

İlmihal ve Fıkıh Kitapları İle Son Devre Ait Manzum Bir İlmihal: Manastırlı Mehmet Rıfat Bey ve 

Manzum İlmihali, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, VII (2006), 433-476  
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Hüseyin Hafizi’nin “Kızlara Küçük İlmihali930”, Mehmet Paksu’nun Gençlik 

İlmihali ve A.Başak Sezgin’in gençlere ve çocuklara hitap eden “Gençlik İlmihali” 

örnek olarak gösterilebilir. 

d) Özel Bir Alanla İlgili İlmihaller: Özellikle belli bir konu üzerinde bilgi veren 

çalışmalardır. Ticaret ve İktisat İlmihali, Akait İlmihali, Namaz ilmihali, Hac 

İlmihali, Gençlik İlmihali, Ameli İlmihal, Askeri İlmihal, Modern İlmihal, Yemek 

Yemenin İlmihali gibi belli bir konu üzerinde yapılan ilmihal çalışmalarıdır. 

B. HACİMLERİNE GÖRE İLMİHALLER: İlmihaller konularına göre tasnif 

edildiği gibi hacimleri dikkate alınarak, ansiklopedik, mufassal, muhtasar ilmihal 

ve cep ilmihali tarzında da gruplandırılabilirler. Ayrıca manzum olarak yazılan 

ilmihallerde vardır.  

a. Büyük / Mufassal İlmihaller: Genellikle Mufassal İlmihal, Tüm İlmihal, Tam 

İlmihal, Amentü Şerhi ya da Büyük İlmihal, Büyük İslam İlmihali, Müslümana 

Büyük İlmihal, Ansiklopedik ilmihal gibi isimlerle yazılan kitaplar bu gruba dahil 

edilebilir. Bunların en büyük probleminin konuları haddini aşacak boyutlarda 

uzatmış olduğudur. Fıkhın tamamını ve hatta daha başka konuları ihtisar eden 

örnekleri de bulunmaktadır. Yukarıda bunlardan çok sayıda örnek verilmiştir. 

b. Ansiklopedik İlmihaller: Bunlar, İlmihal konularını işlemekle beraber, hazırlanış 

biçimi olarak Ansiklopedilerde olduğu gibi, konuların alfabetik olarak takdim 

edildiği İlmihal çalışmalarıdır. Cumhuriyet döneminde bu şekilde yazılan 

ilmihallere örnek olarak, Hamdi Mert’in Ansiklopedik İslam İlmihali, Ahmet 

Debbağoğlu ve İsmail Kara’nın birlikte hazırladığı Ansiklopedik Büyük İslam 

İlmihali ile ilmi müşavirliğini ve redaktörlüğünü İbrahim Kafi Dönmez’in yaptığı 

ve maddelerini 43 İlahiyatçı Akademisyen’in yazdığı “İslam’da Günlük Yaşayış ve 

İbadetler Ansiklopedisi” verilebilir. Bu tür eserlerde okuyucu istediği konuya 

alfabetik olarak bakarak doğrudan  ulaşabilmektedir. İlmihal çalışmaları içerisinde 

fazla örneği olmayan bir tür olsa da, Ansiklopedik ilmihaller de hazırlanmış ve 

okuyucunun hizmetine sunulmuştur.  

c. Muhtasar İlmihaller: Genellikle namaz hocası, Köy hocası, Elli Dört Farz, Otuz 

İki Farz, manzum İlmihal, Muhtasar İlmihal, Mülahhas İlmihal, Cep İlmihali, Sualli 

                                                 
930 Bu İlmihal üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Sabiha Uçar tarafından bir lisans tezi 

yapılmıştır. Uçar, Sabiha, Kızlara Küçük İlmihal, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

(Basılmamış Lisans Tezi), İzmir 2001 
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Cevaplı İlmihal, Öz İlmihal, Kolay İlmihal, Mızraklı İlmihal ya da sadece İlmihal 

adlarıyla yazılan küçük kitaplardır. Konuları büyüklerine göre biraz daha sade ve 

ayrıntısız anlatan çalışmalardır. İlmihaller üzerinde yapılacak araştırmalar 

neticesinde ulaşılacak bir sonuç, ilmihallerde konuların hep aynı ayrıntı ve 

sadelikte yazılmadıklarıdır. Bazı ilmihaller konularını itikat ve ibadet konuları ile 

sınırlarken bazıları itikat, ibadet, muamelat, ahlak, siyer, gibi çok daha fazla ve 

farklı sahalara da girmektedirler. Konuların artması  çalışmaların hacmine de 

yansımaktadır. Mufassal  çalışma yapanlardan pek çoğu aynı zamanda muhtasar 

çalışmalar da yapmışlardır. Muhtasar ilmihaller genelde aynı konuların biraz daha 

sade, ayrıntılara girmeden ve özetle anlatıldığı çalışmalardır. Cumhuriyet 

döneminde yapılan ilmihal çalışmaları içerisinde adı muhtasar olarak konulan ve 

konulmayan örneklere rastlamak mümkündür. Biz bu çalışmamızda muhtasar 

İlmihallere örnek gösterilebilecek çalışmalara yukarıda da örnekler verdik.      

                      Cumhuriyet Döneminde büyük hacimli ilmihal kitaplarından çok, küçük ve 

cep ilmihalleri ile Muhtasar adı verilen İlmihallerin yazıldığı görülmektedir. 

Muhtasar ölçeğindeki ilmihallerin cumhuriyet tarihinin ilk yarısında daha fazla 

olduğu dikkati çekmektedir. 1960’lı yıllara kadar yapılan bu tür çalışmaların 

sayısı…kadardır. Bu çalışmaların en büyük özelliği, büyük ilmihallerden farklı 

olarak, konuları oldukça sade ve özlü bir şekilde anlatmalarıdır. Muhtasar İlmihal 

çalışmalarında itikadi konuların başlıca din, iman ve iman esasları gibi konu 

başlıklarını muhtevi oldukları görülmektedir. İbadet konuları ise temizlik, abdest, 

namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi konular oldukları görülmektedir. Ahlak 

konuları ise tüm çalışmalarda bulunmamaktadır.   

d. Cep İlmihalleri: İlmihal çalışmaları içerisinde cep boy çalışmalar da 

bulunmaktadır. Aslında muhtasar çalışmalar içerisinde mütalaa edilirler. Bundan 

amaçlanan genelde kolay taşınabilir, meramını tek cümle ile anlatan, konuları 

maddeleştirerek okuyucuya anlatan çalışmalar sunmaktır. Okuyucuya unutabileceği 

konuları hatırlatıcı bir özelliği bulunmaktadır. Bu tür çalışmalarda konular mümkün 

olduğunca sade bir anlatım ile anlatılmaktadır. Hacminin küçük olması nedeni ile 

konuları ilk defa öğrenecekler için yeteri kadar bilgi ve ayrıntı bulunmaması 

olumsuz olarak görülebilir. Bu tür çalışmalar isimlerini genelde “cep ilmihali” 

olarak koymaktadırlar. Bu çalışmalara örnek olarak Mehmet Soymen’in “Cep 

İlmihali”, Ömer Lütfi’nin “Cep İlmihali Namaz Hocası ve Dualar”, Mehmet 

Paksu’nun “Cep İlmihali”, Mehmet Dikmen’in “Cep İlmihali” ile Yeni Asya 
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Neşriyat tarafından yayımlanan “Pratik Cep İlmihali” verilebilir. Bu tür çalışmalar 

tezimizin küçük İlmihaller başlığında daha ayrıntılı olarak yer almıştır.  
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İKİNCİ BÖLÜM  

        İLMİHAL PROBLEMLERİ VE İDDİALAR 

 

I. İLMİHALLERİN BİLGİ KAYNAKLARI: İlmihallerin bilgilerini kaynaklandırırken 

büyük ölçüde fıkıh kitaplarının ilgili bölümlerinden, tefsir, hadis, tarih, siyer ve yer 

verdikleri diğer konuların sahasına giren kitaplardan yararlandıkları görülmektedir931. 

Her ilmihal öncelikle ve özellikle kendi mezhebinin muteber sayılan, bilinen eserlerini 

kaynak olarak kullanmıştır. Bunların dışında bazı ilmihallerin kaynak olarak özel yer 

verdikleri bazı çalışmalar da bulunmaktadır. İncelediğimiz çalışmalardan İsmail 

Mutlu’nun Yeni İslam İlmihali, Mehmet Dikmen’in İslam İlmihali, Mehmet Paksu’nun 

Açıklamalı İslam İlmihali ile Akademi Araştırma Heyetinin hazırladığı Müslüman’ın 

Yol Haritası İlmihal isimli çalışmalarda özellikle İman ve iman esaslarından bahseden 

konularda kaynak olarak Bediüzzaman’ın Mektubat ve Risaleler’i başta olmak üzere 

diğer çalışmaları kaynak olarak kullanılmaktadır. Adı geçen ilmihallerden Akademi 

Araştırma Heyeti’nin çalışmasında Fethullah Gülen’in muhtelif eserlerinin konularla 

ilgili olduğu düşünülen bölümlerinden uzunca sayılabilecek alıntılar yapılmıştır. 

          Cumhuriyet döneminde dönemde en fazla baskısı yapılan ve en hacimli olanlarının 

başında gelen Tam İlmihal’in de kaynakları arasında en fazla kullanılan İbn Abidin’in 

Reddu’l-Muhtar’ı ile İmam Rabbani’nin Mektubat adlı eserleri gelmektedir932. Tam 

İlmihal bunun dışında Abdülkadir Geylani’nin muhtelif çalışmalarından, tasavvuf, ahlak 

ve mevlit kitaplarından istifade etmiştir. 

          Dönem içerisinde yapılan çalışmalardan biri olan Yusuf Ziya Yörükan’ın 

“Müslümanlık ve Kur’an-ı Kerimden Ayetlerle İslam Esasları” adlı çalışmasında bütün 

                                                 
931 İlmihallerde genelde kullanılan kaynaklardan bazıları şunlardır: Kur’an-ı Kerim, Sahih-i Buhari, Sahih-i 

Müslim, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai, Sünen-i Ebi Davud, Sünen-i İbn Mace, Muvatta’, Müsned-i 

Ahmed b. Hanbel, Feyzu’l-Kadir, Camiu’s-sağir, Kitabu’t-Terğib ve’t-Terhib, Şema’il-i Tirmizi,  Şifa-

i Şerif, Mevahib-i Ledünniye, Mülteka, Reddu’l-Muhtar, Feteva’yı Hindiyye, Kitabu’l-Fıkh Ale’l-

Mezahibi’l-Erbaa, el-İhtiyar, Mektubat-ı Rabbani, Akaid-i Nesefiye, el- Bedayi, el-Hidaye, el-

Bahru’r-Ra’ik, Mülteka, Halebi, Merakı’l-Felah, Bidayetu’l-Müctehid ve Nihayetu’l-Muktasit, el- 

Muhalla, el-Muğni, Siyer-i İbn Hişam, Siyer-i Halebi, İhya’u Ulumi’d-Din, Nimet-i İslam, Riyazü’s-

Salihin, Hak Dini Kur’an Dili, Mefatihu’l-Gayb, İbn kesir, Keşfu’l-Hafa,  Hukuk-ı İslamiyye ve 

Istılahat-ı fıkhıyye Kamusu, Kimyay-ı  Saadet   vd.    
932 Gümüş, bu iki kitaptan çok fazla alıntılar ve bunlara atıflar yapmakla beraber kendi görüşlerini ilave 

ederken bunu belirtmemiştir. Bu da bazı görüşlerin kendine değil de onlara ait olduğu izlenimini 

vermektedir. 
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bilgilerin ayetlerden alındığı söylenmekte, böyle bir yöntem tercih etmelerinin gerekçesi 

olarak, Kur’an-ı Kerim’in herkesin ve her kesimin ittifakla kabul ettiği bir kaynak olması 

gösterilmektedir. Yörükan, bu hassasiyetinden dolayı hadisleri bile delil olarak 

kullanmadığını ifade etmektedir. Çünkü hadisleri kabul edip etmeme konusunda herkesin 

ve her kesimin farklı tercihleri bulunmaktadır. Bu nedenle üzerinde herkesin ittifak ettiği 

kaynak olan Kur’andan başka yerden bilgi almadığını ifade etmektedir.   

        Kendi tabiriyle İlmihal tarihinde bir ilk olduğunu ifade eden Sami Kocaoğlu’nun 

Çağdaş İslam İlmihali’nde ise, görüşlerine en fazla atıfta bulunulan ve kaynak yapılan, 

kendisinden yüce ruhlu aziz insan diye söz ettiği Yaşar Nuri Öztürk ve eserleridir.  

        Tezimizin kapsamında yer alan ve incelenen ilmihallerin tümünün aynı olduklarını 

söylemek toptancı bir yaklaşım olur doğru olmaz. Bu süre içinde yapılan çalışmalardan bir 

kısmının bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak hazırlanmadıkları görülmekte, özellikle 

son zamanlarda ve akademisyenlerce yapılan çalışmalarda kaynak problemlerinin azaldığı 

ve bilimsel araştırma tekniklerine daha uygun çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bazı 

ilmihallerin ise bilgileri kendi kaynağından, konusunda muteber eserlerden değil de, 

kaynak özelliği olmayan kitaplardan sunmaları ciddi bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.  

         İlmihallerde kaynaklandırma görülen en ciddi problemin hadislerin naklinde 

yaşandığı söylenebilir. Hadislerin temel hadis kaynaklarından sunulmaları bir yana 

özellikle fıkıh kitaplarından nakledildikleri görülebilmektedir.933 Buna örnek vermek 

gerekirse, Ali Fikri Yavuz, İlmihal’inde bazı konularda kullandığı rivayetleri, hadisleri 

temel hadis kaynaklarından değil, Abdurrahman el-Cezeri’nin “Kitabu’l-Fıkh ale’l-

Mezahibi’l-Erbaa934”, Merğınani’in “el-Hidaye935” Mevsılı’nin “el-İhtiyar936” adlı, fıkıh 

kitaplarından nakletmiştir. 

         Kelpetin, İlmihallerin verdikleri bilgileri kaynaklandırmaları konusunda, özellikle 

son zamanlarda yapılan ilmihal çalışmalarının bu konuda seleflerinden daha iyi bir 

durumda olduklarını ifade etmektedir937. 

           

                                                 
933 Yavuz, İlmihal’inde bazı konularda kullandığı rivayetleri, hadisleri temel hadis kaynaklarından değil, 

Abdurrahman el-Cezeri’nin “Kitabu’l-Fıkh ale’l-Mezahibi’l-Erbaa933”, Merğınani’in “el-Hidaye933” 

Mevsılı’nin “el-İhtiyar933” adlı, fıkıh kitaplarından nakletmiştir 
934  Yavuz, A.Fikri, İslam İlmihali, s.44, 247 
935  Yavuz,  a.g.e., s.318, 328, 358 
936  Yavuz,  a.g.e., s.320 
937 Kelpetin, “a.g.md”, DİA,  140-143 
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II.     İLMİHAL PROBLEMLERİ VE İDDİALAR 

          Cumhuriyet döneminde genel olarak itikat, ibadet ve ahlak konularını muhtevi, 

İlmihal adı ile yapılan çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, bu eserlerin sundukları 

bilginin ne kadar sağlıklı ve kullanışlı olduğu, hedefine ne kadar ulaşabildiği ve doğru 

anlaşılıp anlaşılamadığı konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. İlmihaller üzerine 

yapılan birkaç yüksek lisans tezi, bir iki tane lisans tezi, birkaç makale ve konu 

hakkında genel birkaç sözden başka ilmihal değerlendirmesi yapan bir şey bulmak 

mümkün değildir938. Halkın din bilgisini ve kültürünü şekillendiren bu çalışmaların 

bilimsel değeri ve nasıl bir dindarlık anlayışı meydana getirdikleri üzerinde daha fazla 

mesai harcanmalıdır. Tezimizin bu bölümünde İlmihal dindarlığının mümkün olup 

olmadığı, daha doğrusu nasıl bir dindarlığa yol açtığı veya açacağı üzerinde muhtemel 

iddia ve problemlerden bazıları tartışılmıştır.  

         İlmihallerde görülmek istenmeyen problemlerin yalnızca bir ilmihal problemi 

olmadığı, fıkıh, tefsir ve hadis gibi islami ilimlerde var olan ihtilafların ve bir takım 

kabullerin ilmihal ortamına yansıması olduğu görülmektedir.  

        İlmihallerin problemleri olduğu konusunda medya’da da zaman zaman görüşler 

ifade edilmekte ve bazı örnekler verilmektedir. İlmihallerde kadınla erkeğin 

tokalaşması ve asgari evlenme yaşı gibi sosyal yaşamla ilgili konularda tarihsel 

bilgilerin yer almasını günümüz için doğru bulmadığını söyleyen Akyol939, konu ile 

ilgili olarak bazı ilahiyatçı akademisyenlerin ilgili görüşlerine yer vererek ilmihal 

problemlerinden söz etmektedir. Akyol, kadınla erkeğin tokalaşmaması meselesinin 

eski bir adet olup, dini bir tarafı olmadığı940, evlilik yaşının ise erkeklerde on sekiz, 

kızlarda on yedi olması gerektiğini941 bazı ilahiyatçıların görüşlerine dayanarak 

açıklamaya çalışmaktadır. Akyol’un yazısında dikkat çekilen konu, ilmihallerin sosyal 

açıdan sorunlu olduklarıdır942.  

                                                 
938 Kırbaşoğlu, a.g.m., s. 109; Kurt, a.g.e, s.14 
939 Taha Akyol, Milliyet Gazetesindeki köşesinde “İslam’da Hukuk ve Din” başlıklı yazısında İlmihal 

problemlerine değinmektedir.  Akyol, Taha “İslam’da Hukuk ve Din”, Milliyet, İstanbul 2006, 

http://www.milliyet.com/2006/05/04/yazar/akyol.html , 28.05.2006 
940 Heyet, İlmihal, II., 476-478 
941 Akyol’un verdiği kaynaklardan birisi: Yaman, Ahmet, İslam Aile Hukuku, Konya 2002, s. 32. 
942 Akyol’un verdiği örnekler İlmihallerin konunun basında da zaman zaman gündeme geldiğini göstermek 

için verilmiştir.  
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         İlmihallerde gördüğümüz problemleri “yanlış bilgiler, hükümler, anlatım 

bozuklukları, çelişkili ifadeler, sahih olmayan rivayetlerin kullanılması, tarihi 

malumatlar, istinsah ve kopyalamalar, kavramların yanlış kullanılması, yayımcılardan 

kaynaklanan hatalar, sonraki baskılarda düzeltme yapılmaması ve hataların 

tekrarlanması, özenti göstermemek, sehven yapılan hatalar, şekilci yaklaşımlar, 

tahrifler, üslup bozukluğu,  yanlış kaynak kullanımı, usul belirtmemek, farklı fetvaları 

bir arada vermek fakat karar vermemek, tercih ölçüleri vermemek,  ispatlanması 

imkansız bilgiler vermek, bid’at ve hurafelere yönlendirmek943” şeklinde özetlemek 

mümkündür. 

 

A. İLMİHALLERDE PROBLEMLİ BAZI KONULAR 

a) Kur’an Bilgileri: Kur’an-ı Kerim de 6666944 veya 6284 ayet bulunduğu945, Kur’an’ı 

küçük harflerle yazmanın mekruh olduğu946, Kur’an ayetlerinin çoğunun soru yada 

olaylar üzerine indiği947, Beyyine suresinden “ ��� �� ����� ��
��� ��  !� �"� #�$ %&' ��

��� ��” ayetinin nesh edilmiş olduğu948, Zina edenlerin recm edileceğine dair ayetin 

metninin Ahzab suresinden nesh edildiği949, ancak hükmünün devam ettiği950, 

Kur’an’a abdestsiz ve temiz olanlardan başkalarının dokunabileceği endişesiyle 

efendimizin düşman memleketlerine sefer sırasında askerlerin Kur’an’ı yanlarına 

                                                 
943 İlmihalleri incelerken tespit ettiğimiz konular genelde bunlar olmuştur. Bunların örnekleri ilgili yerlerde 

verilmiştir. 
944 Yörükan, Yusuf Ziya, Müslümanlık ve Kur’an-ı Kerimden Ayetlerle İslam Esasları İslam İlmihali, s.39; 

Kurtulmuş, Numan, Amentü Şerhi, s.72; Fazilet Neşriyat, Muhtasar İlmihal, s.10; Mert, Hamdi, 

Ansiklopedik İslam İlmihali, s. 21, Mutlu, a.g.e., s.91;  
945 Kocaoğlu, Sami, Çağdaş İslam İlmihali, s. 41 
946 Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, s.446/36 
947 Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslam İlmihali, s.28 
948 Kurtulmuş, a.g.e., s. 103 
949 Recm ayetinin tilavetten kaldırıldığı fakat hükmünün baki kaldığı hususu akıldan geçirilmesi dahi son 

derece tehikeli ve kabul edilemez bir faraziye’dir. Bunun için bkz: Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin, Kur’an-

ı Kerim’de Olmayan Ceza Recm, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi,   (2003), II, 123  
950 Kurtulmuş, a.g.e., s. 104 
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almalarına müsaade etmediği951, Kur’an’ın mucizeleri ile ilimlerin ulaşabileceği son 

sınırları işaretlemiş olduğu952, “ 
	�� �����   �� ا��آ�و�� ”953” ayetinin beş vakit 

namazın farzıyeti için en büyük delil olduğu954, teganni ile okunan Kur’an için ne 

güzel okudun demenin imanı götüreceği955, Kur’an okuyanın, ana babası kafir de olsa 

azaplarının hafifleyeceği956, her üç ayet bir mucize olduğuna göre Kur’an’da 2222 

tane mucize var olduğu957, Kur’an’ın peygamber zamanındaki yazısı ile bu günkü 

yazısının birbirine benzemediği, buna göre Kur’an’ı yeni harflerle yazmanın bir 

mahzuru olmadığı958” vd. 

b) Peygamberimiz ve Diğer Peygamberlerle İlgili Bilgiler: Hz.Adem’in 

yaklaşmaması istenen ağaçtan yemesi bir hata ve kaymadır. Adem peygamberin şu 

ağaç denilince belli ve muayyen bir ağacı anladığı, aynı cinsten başka bir ağaçtan 

yemekte bir sakınca olmadığını sandığı959, peygamberlerin ellerindeki malların 

emanet hükmünde olması sebebiyle zekat vermedikleri, mallarında haram şüphesi 

bulunmadığından, zekatla temizlenecek bir kir olmadığı bu nedenle zekat 

vermelerinin de gerekmediği,  hatta zekatta var olan, mal kiri nedeni ile zekat da 

alamadıkları960, Hz. Adem’in ağaçtan yemesinin günah olarak 

değerlendirilemeyeceği, çünkü kendisine ağaçtan yemesinin haram kılınmadığı961, 

                                                 
951 Yıldırım, Celal, Büyük İlmihal, s.93; peygamberimizin bu sebeple böyle bir yasak koyduğu doğru 

değldir. Abdestli olmayanların ellerine geçer diye değil, zaten sayılı olan nüshaların muhafazası için 

böyle bir yasaklama söz konusu olmuştur. 
952 Akademi Araştırma Heyeti, Bir Müslümanın Yol Haritası İlmihal, Işık Yayınları, İstanbul 2005, s.34 
953 Haşr 59/7 
954 Yavuz, A.Fikri, a.g.e., s. 88 
955 Gümüş, a.g.e., s.731 
956 Gümüş, a.g.e., s.1009 
957 Kurtulmuş, a.g.e., s.287 
958 Yörükan, a.g.e., s. 41 
959Yıldırım, Celal, a.g.e., s.126; Yıldırım’ı böyle bir yorum yapmaya sevk eden şey yüceltmeci bir tavır gibi 

görünmektedir. Fetanet gibi bir sıfata sahip peygamberin böyle bir yanlış anlamanın faili olması doğru 

değildir. Eğer böyle olsa Allah hadiseyi ayette geçtiği gibi mi anlatırdı? Yanlış anlamanın karşılığında 

böyle bir netice olur mu? İlmihallerden bazılarında benzer yaklaşımların bulunması Kur’an’da konu 

hakkında yer alan açıklamalara da uygun düşmemektedir.   
960 Kaya, a.g.e., s.61 
961 Mutlu, İsmail, Yeni İslam İlmihali s.68; Mutlu’nun ayette açıkça yer verilen bir hükmü nasıl görmediği 

doğrusu anlaşılacak gibi değildir. Ayetlere bakıldığında yemesi değil, yaklaşmaması bile emredilmiştir. 
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Hz. İsa’nın  dünyaya geri döndüğünde İmam-ı Azam’ın mezhebine uygun kararlar 

vereceği962, peygamberlerin cesetlerinin 40 günden fazla yerde kalmayıp göğe 

çıktıkları963, peygamberlerin malları ellerinde emanettir zekat alamazlar, zekat 

vermezler de, çünkü mallarında zekatla temizlenecek bir kir de bulunmamaktadır964, 

efendimizin geceleri bile gündüz gibi gördüğü965, peygamberimiz için ölü 

denemeyeceği ve kabrinde diri olduğu966, Hz. İsa’nın vefat ettiğinde efendimizin 

yanına defnedileceği967, Nuh (a.s.)’ın tufan sırasında Adem (a.s.)’ın cesedini gemiye 

aldığı ve sonradan Beyt-i Makdis’e gömüldüğü968, Adem (a.s.) henüz su ile çamur 

arasında iken efendimizin peygamber olduğu969, Şit (a.s.)’ın Kur’an da adı geçen 

peygamberlerden olduğu970, peygamberlerin en zor problemleri bir çay içme 

                                                                                                                                                    
Burada yemesi değil, yaklaşmaması emredildi bu nedenle yemesi yasaklanmadı anlamak tahriften / 

yanlış anlamaktan başka bir şey olamaz.     
962 Gümüş, a.g.e., s.22; Bu ve benzeri görüşlerin tamamen mezhepçilik güdüleriyle söylenmiş olduğu 

hissedilmektedir. Gelmesi üzerindeki tartışmalar bir yana, neden böyle bir iddia da bulunulduğu da başka 

bir problemdir.  
963 Kurtulmuş, a.g.e., s. 258 
964 Kurtulmuş, a.g.e., s. 283 
965 Kurtulmuş, a.g.e., s. 289 
966 Kurtulmuş, a.g.e., s. 290; Efendimizin kabrinde, hayatta olan bir insan gibi diri olduğu yönündeki bu 

ifadeler sağlıklı değildir. Kendilerinden öncekiler gibi öleceği ve dünyayı terk edeceği ayetle 

bildirilirken, olayı farklı mecralara taşımanın anlamı olmasa gerekir. Allah’ın özellikle şehitler için var 

olduğunu söylediği, dünyalıların şuurları ötesinde olan bir hayat yaşamalarından hareketle böyle şeylerin 

imkan dahilinde olması ise, başka bir husustur. Efendimiz vefat etmiştir. Bunu peygamber efendimizin 

vefatı sırasında sahabe’nin iki büyüğü arasında geçen meşhur konuşma açıkça ifade etmektedir. 
967 Kurtulmuş, a.g.e., s. 379 
968 Bilmen, a.g.e., s.477; Bilmen böyle bir rivayetin olduğunu söyleyerek bunu nakletmektedir. Ancak  böyle 

bir rivayetin aslı var mı yok mu bir şey bahsetmemiştir. Kurtulmuş ise peygamberlerin ölümlerinin 

ardından 40 gün içerisinde bedenleriyle beraber gökyüzüne çıktıklarının rivayetlerini nakletmektedir. İki 

rivayet karşılaştırıldığında ikisinden birinin hatta ikisinin de doğru olmadığı anlaşılabilir. Zira 

Kurtulmuş’un söylediği ile Adem (a.s.)’ın tufan sırasında bedeninin yeryüzünde olma ihtimali yoktur. 

Bu tür rivayetlerin böyle eserlerde soruşturulmadan nakledilmesi sağlıklı bir yöntem değildir.  
969 Arvasi, a.g.e., s.36; Şit (a.s.)’ın Kur’an’da adı geçen peygamberlerden sayıldığını ilk kez bu İlmihalde 

gördük. Başka hiçbir çalışma da Şit (a.s.)’ın böyle bir özelliğinden söz edilmemektedir. Hakkında 

söylenen kendisine 50 sahife verilen peygamber olduğudur. 
970 Arvasi, a.g.e., s.132 
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rahatlığında hallettikleri971, kendisine tüm nesli gösterilen Adem (a.s.)’ın, Hz. 

Davut’un ömrünün 60 yıl olduğunu görünce kendi ömründen 40 yılını ona vermek 

istediği, verdiği, ancak daha sonra geri almak istediği 972”vd. 

c) Kadınlarla İlgili Bazı Meseleler: İlmihallerde en problemli alanlardan birisinin 

kadın konusu olduğu görülmektedir973. Kadın konulu tartışmalarda, toplantılarda 

ilmihallerle kadınların aralarının iyi olmadığı, kadınların ilmihallerde kendileri ile 

ilgili yazılan, anlatılan bazı şeylerden memnun olmadıkları ve rahatsız oldukları dile 

getirilmektedir. Bu tartışmalar basın tarafından da takip edilmektedir.974  Genel 

olarak bakıldığında, ifrat ve tefrit derecesinde görüşlerin yer aldığı söylenebilir. 

Halbuki her iki tarafın uzlaşabilecekleri daha sağlıklı bir ortam kesinlikle vardır ve 

bu yapılmalıdır. İlmihallerde kadınlarla ilgili olduğu söylenen problemlerden bir 

kısmının çok daha derin tartışmaları olduğu için burada değinmedik. Örneğin kadının 

şahitliği ve bununla ilgili meseleler sadece ilmihal düzeyindeki bir tartışma değildir. 

Biz bu çalışmamızda kadının ibadet ve sosyal hayattaki bazı problemlerine ilişkin 

örnekler üzerinde durmaya çalıştık. İlmihallerde kadınlar hakkında problemli görülen 

bazı bilgiler şunlardır. “Kadınların cenaze kafilesine, törenine katılmalarının 

tahrimen mekruh olduğu975, kadınlara rahatsız, özürlü oldukları zamanlarda şerir 

mahlukların zarar verdiği976, kabir ziyareti konusunda kadınlara verilen cevazın, 

                                                 
971 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.131; fetanet sıfatının açıklanması sırasında dile getirilen bu hususun 

konu ile ilgisi kurulamamıştır. Peygamberlerin hayatlarının mücadele ile geçtiği düşünülürse böyle bir 

yargının çok sağlıklı olmadığı görülür. Peygamberlerin çabalamaları onların başarısızlığına, 

zorlanmalarına yorulacak bir husus da değildir.  
972 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali., s.18; Burada sözünden dönen bir peygamberden bahsedilmektedir. 

Efendimiz de 61 yıl yaşamış, neden peygamberlerin en yücesine, hatta kendisinin affedilmesine sebep 

olarak gösterilen biri olarak ömrünün O’nun ömrünün uzatılmasını istememiş. Böyle bir rivayetin doğru 

olması peygamberi sözünde durmayan biri durumuna düşürmez mi?   
973 İlmihallerin kadın konusunda problemleri olduğu ile ilgili basında da zaman zaman görüşler 

bildirilmektedir. Uluslar Arası Kadın Kongresinde Prof. Dr. Mehmet Aydın, İslamın tarihsel erkek-

egemen zihniyetle yorumlanmasını eleştiriyor: ve “İlmihal kitaplarında en yanlış bölümler, kadınlarla 

ilgilidir. Bu sorunlar birike birike gelmiş; çağımızda sadece işe yaramaz değil, ciddi sorunlar yaratıyor” 

diye de ekliyor. Konu hakkında bakınız: Akyol, Taha, Kadın Hareketi, Milliyet, İstanbul,  

http://www.milliyet.com/2006/01/30/yazar/akyol.html, 20.05.2006 
974 Şemsinur, B.Özdemir, Kadın Kuruluşları İlmihallerin Yeniden Yazılmasını İstiyor,  Zaman, 

http://www.zaman.com.tr/?bl=kadinaile&alt=hayatinicinden&trh=20031226&hn=7644, 20.05.2006 
975 Paksu, Açıklamalı İslam İlmihali, s 409 
976 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.277 
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ölümden ibret almak isteyen  ve İslam adabına riayet eden  bilhassa yaşlı kadınlar 

için olduğu, kadınların sabırlarının az, feryatlarının çok olması nedeniyle bazı alimler 

tarafından kabir ziyaret etmelerinin mekruh görüldüğü977, kocanın, karısını mehrini 

verdikten sonra bile 90 km’yi aşan uzak bir yere karısı istemedikçe 

götüremeyeceği978, şartlara göre kadının erkeğe imamlık yapabileceği979, adet gören 

kadının ziyaret için de olsa cami ve mescitlere giremeyeceği980, yaşlı ve çirkin kadını 

boşamanın mübah olduğu, yani bir günahı olmadığı981, zevceyi cadde üstünde, 

parklara, oyun yerlerine mekteplere karşı olan evlerde oturtmamak gerektiği982, 

kadınların parmaklarındaki yüzüklerini mahrem olmayanlara göstermelerinin haram 

olduğu983, Çalgı çalınan evin hurmetinin kalmayacağı, Halîfe Ömer’in şarkıcı kadının 

evine girip kamçı ile vurduğu, kadının başı açıldığı, sorulduğunda, haram işlemeyi 

âdet edindiği için, hürmeti kalmamış, câriye hâline gelmiştir dediği984, ölmek üzere 

olan hastanın yanında cünüp ve özürlü kadın bulundurulmaması gerektiği985, 

kadınların kendi aralarında cemaat yapmalarının harama yakın mekruh olduğu986, 

genç kadınların camide namaza katılmalarının harama yakın bir mekruh olduğu987, 

                                                 
977 Yavuz, A.Fikri, a.g.e., s. 286 
978 Yavuz,  a.g.e., s. 297 
979 Sofuoğlu, a.g.e., s. 340; bu şartların neler olduğu tam olarak açıklanmamıştır. Konuyu değerlendiren 

Dalgın, kadınların erkeklere imamlığını yasaklayan deliller güçlü olmasa bile bu güne değin gelen 

uygulamanın ve kadının arkasında namaz kılacak olan erkeğin kadın ile ilgili düşüncelerinin kendisinin 

namazla ilgisini keseceği nedeniyle kadınların erkeklere iamlık yapamayacağı görüşünün tercihe şayan 

olduğunu belirtmektedir. Dalgın, Nihat, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, s.80 
980 Mutlu, a.g.e., s. 216, Ziyaret amaçlı olduğunda ve kirletilmemek kaydıyla kadınların bu hallerinde 

camileri ziyaret edebilecekleri için bkz: Dalgın, Nihat, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, s.45 
981 Gümüş, a.g.e., s.581; izafi olan bir şey sebebiyle boşamanın bu kadar hafifletilmesi doğru değildir. 

Tasavvufi bir bakışı olduğunu söyleyen bir ilmihalde böyle bir gerekçe ile kadını boşamaktan söz 

edilmesi ise hiç anlaşılır değildir. Zira tasavvuf kalıbın değil, kalbin güzelliğini önceleyen bir disiplindir.   
982 Gümüş, a.g.e., s.602 
983 Gümüş, a.g.e., s.620 
984 Gümüş, a.g.e., s. 885; Cariye hükmünde görülen birisine neden cariye gibi davranılmamıştır. Zira 

cariyelere bu tür hareketlerin fazla görülmediği herkesçe bilinir. 
985 Gümüş, a.g.e., s.990; Aynı halde iken ölecek kadın bu durumda ne yapacaktır. Elinde olmayan bir 

meseleden dolayı kadının meleklerle arasının açılması hiç anlaşılır şey değildir. 
986 Kurtulmuş, a.g.e., s. 154 
987 Kurtulmuş, a.g.e., s. 154 



 144 

kadınların evlerinde bile baş açık durmalarının meleklere eza vereceği988, yola 

çıktıktan sonra Mekke'ye en az on sekiz saat uzak bir yerde iken kocasının orada 

ölmesi gibi bir sebeple iddet bekleyecek olan kadının o yerden iddeti bitmeden önce 

çıkmaması gerektiği989, hamile iken ölen kadının karnından çocuğun alınması için 

kadının karnının sol tarafından  yarılarak çocuğun dışarı çıkarılacağı990, kadının 

kocasını adı ile çağırmasının harama yakın mekruh olduğu, soyadı ile 

çağırabileceği991, kadınlara adet günlerinde etrafa nahoş kokular neşretmeleri, beden 

ve elbiselerini kirletmeleri nedeniyle992 namaz kılmalarının haram kılındığı993, Hanefi 

mezhebinde kadınların cemaatle namaz kılmalarının meşru olmadığı994, kadın ve 

erkeklerin yollarda karşılaşmalarının evde karışık olmalarından daha tehlikeli 

olacağı995, kadınların sabırsız ve korkak olmaları sebebiyle kabir ziyaretlerinin 

mekruh olduğu996, eşini döven kimsenin sorumlu olmayacağı997, adetli kadınların 

                                                 
988 Kurtulmuş, a.g.e., s. 242 
989 Bilmen, a.g.e., s.353; hac yolculuğunda başına böyle bir sıkıntı gelen kadının ne yapacağının cevabı 

verilmeden geçilmiştir. Yani kadınını orada kalıp iddetini orada tamamlaması gerektiği görüşü 

uygulanabilir bir hüküm değildir. Kadının hangi uzaklıktaki yerlere hangi gerekçelerle mahremsiz 

gitmemesi gereği üzerinde duran Karaman, iletişimin ve ulaşımın eskisinden çok farklı olduğu bugün, 

konuya aynı şekilde bakmanın doğru sonuçlar vermeyeceği kanaatindedir. Bunun için bakınız: Karaman, 

Hayrettin, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, s.235  
990 Bilmen, a.g.e., s.435; Bu tamamen tıbbi bir müdahaleyi gerektirir. Aksi davranışlar adli sorunlara sebep 

olabilir. 
991 Arvasi, a.g.e., s.322 
992 Kadınları kimi ibadetlerden muaf tutan hallerini, onlar için ibadet bile yapamayacak kadar kirli ve kötü bir 

durumda olmaları şeklinde yorumlamak ve ibadetlerden uzak kalmalarının bundan dolayı emredildiğini 

söylemek sağlıklı bir hüküm değildir. Kadın olmalarından kaynaklanan bir durumdan dolayı böyle bir 

aşağılanmayı hak etmiş değillerdir. Psikolojik, fizyolojik ve daha pek çok yönden kadını etkileyen özel 

durumlar sebebiyle Allah’ın kendilerine tanıdığı bir hakkı kötüye kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısında 

konu ele alınmakta ve “Kadınların özel hallerinde, namaz yükümlülüğünden muaf tutulmaları, onların 

temiz olmamaları sebebiyle değil, psikolojik ve fizyolojik yüklerini hafifletme düşüncesiyledir. Ancak 

kadınlar, bu gibi durumlarda, Kur'an okuyabilecekleri gibi mescitlere de girebilirler992” denmektedir. Bkz: 

Aydın, Mehmet Akif, “Çağdaş Dünyada Kadın Problemleri İle İlgili Tartışmalar”, Güncel Dini Meseleler 

İstişare Toplantısı I, İstanbul 2002, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.369 
993 Yıldırım, Büyük İlmihal, s. 92-94 
994 Yıldırım, a.g.e., s. 303 
995 Erdoğmuş, a.g.e., s.180 
996 Özdemir, a.g.e., s. 157 
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Kur’an’ın yabancı dillere yapılan tercümelerine de dokunmalarının mekruh 

olduğu998” 

                      Diğer taraftan ise bazı ilmihaller de, yukarıda kabul edilen hükümlere karşı 

aynı sertlikle karşılık vermekte ve “Kadınların kullandıkları ojelerin abdest ve gusle 

mani olmadığı999, ay başı halinde olan kadınların özgür iradeleri dışında olan bu 

durumlarında her namaz vaktinde yeni bir abdest alarak namazlarını isterlerse 

kılabilecekleri, oruçlarını tutabilecekleri1000, nifas halinde de kadınların kendilerini 

iyi hissedebiliyorlarsa ibadetlerini yapabilecekleri1001, beldeleri, şehirleri, kurumları 

bile yöneten kadınların, yapabileceklerse ezan da okuyabilecekleri ve namaz da 

kıldırabilecekleri, olmaz diyenlerin sözlerinin şartlara göre değişebileceği1002, erkek 

egemen görüşlere yatkın ulemanın kadınları cemaatle kılınan namazlardan 

dışladıkları1003” gibi görüş bildirmektedirler. Birbirleriyle kıyaslandıklarında her iki 

tarafın da uzlaşmaya ihtiyacı olduğu görülmektedir. 

d) Kelime ve Kavramlarla İlgili Problemlemler: İlmihallerin bir kısmında bazı 

kelime ve kavramların terim anlamlarından farklı kullanıldıkları görülmektedir. 

Bunlara “Mevzu hadis’in muhaddis geçinen birileri tarafından uydurulan ve 

peygamberimize ve sahabeye isnat edilen sözler olduğu1004, hak mezhebin 4 tane 

olduğu1005, vacibin hükmünün de farz gibi olduğu1006, Sünneti Müekkede’nin 

peygamberimizin devamlı olarak yerine getirdiği ibadetler olduğu1007, namazın sahih 

olması için namazın sünnetlerine de dikkat etmek gerektiği1008, takvanın kaplama ve 

                                                                                                                                                    
997 Ebu Davud, “Nikah” 42, İbn Mace, “Nikah” 51; Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali., s. 270;  
998 Beşer, a.g.e., s. 191 
999 Kocaoğlu, a.g.e., s.157 
1000 Kocaoğlu, a.g.e., s.162-167 

1001 Kocaoğlu, a.g.e., s.169 
1002 Kocaoğlu, a.g.e., s.205 
1003 Kocaoğlu, a.g.e., s.211 
1004 Mert, a.g.e., s.68 
1005 Mert, a.g.e., s. 66 
1006 Akseki, İslam Dini, s.126; Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.232 
1007 Yavuz, A.Fikri, a.g.e., s. 42 
1008 Sofuoğlu, a.g.e., s. 251; sahih kavramı batılın karşılığı olarak kullanılan bir tabirdir. Sünnetin terk 

edilmesi iyi bir şey olmamakla beraber sahih olmayı etkileyecek bir şey değildir.  
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dolgulu olan dişleri takma dişlerle değiştirmek olduğu1009, parmaktaki yüzüğün altını 

ıslatma konusunda görüş ayrılığı nasıl yoksa, dişinde kaplama ve dolgu bulunanın da 

guslünün buna göre olmayacağı ve hanefi müslümanın taklit etmek zorunda 

olduğu1010, Mürtedlerin, anaları, babaları müslümân olduğu, islâm terbiyesi ile 

büyüdüğü hâlde, câhil veyâ okuyup, diploma alıp, kendilerini âlim, fen adamı sanan 

dinsizler olduğu1011, sünneti müekkede’nin efendimizin devamlı kıldığı sünnet 

namazlar olduğu1012 örneklerinde yer alan “mevzu hadis, hak mezhep, vacib’in 

hükmü, sünnet-i müekkede, sahih, takva ve mürted” gibi kelime ve kavramların 

hepsinde de anlam kayması bulunmaktadır.  

e) Hanefi Mezhebi İmamı İle İlgili Değerlendirmeler: “Ebu Hanife’nin “ Din 

Süreyya yıldızına çıksa, Farisi oğullarından biri alıp elbette getirir” hadisi ile 

                                                 
1009 Gümüş, a.g.e., s.138; insanların ağız ve diş sağlığı açısından ihtiyaçları olan bir tedaviye takva’sızlık 

olarak bakmak başlı başına bir problemdir. Allah’ın kullarına güçlük çıkarmak değil, kolaylık 

sağlamak yönündeki beyanatları takma diş kullanmanın takva ile ilgisi olmadığını gösteren en ciddi 

delillerdir. Allah’ın kullarına yapmadığını kulların kullara yapması yetki gaspından başka bir şey 

değildir. Bununlu ilgili olarak Beşer: “Diş dolgusu tedavi maksatlı olduktan sonra (ki, başka bir 

maksatla olması zaten mümkün değildir) abdeste ve gusle engel değildir. Bunun için bir başka 

mezhebe geçmek, sonra artık abdestini ve namazını o mezhebe göre kılmak ve bunu da belli 

merasimlerle yapmak gerekir şeklindeki bir anlayış bize göre gülünç, garip ve temeli bulunmayan bir 

anlayıştır. Dini, sırf kendi  zannına dayanarak zorlaştırmak ve yaşanmaz kılmaktır. Bu sebeple de 

sadece bir yanlış değil, insanları dinden soğuttuğu için aynı zamanda bir yıkımdır. Bir defa abdestte ve 

gusülde ağzı yıkamak herkese göre vazgeçilmez bir şart değildir. Cünüp olan insandan Allah’ın (cc) 

istediği şey, “tertemiz yıkanmasıdır”. Şimdi ağzında diş dolgusu bulunan bir insan tertemiz 

yıkanamaz denebilir mi? Kaldı ki, dişin çürümüş olması bir hastalıktır ve dolgu ile tedavi edilerek, 

böyle olan bir dişin daha uzun yıllar hizmet etmesi sağlanmış olur. İslam ise bizden tedavi olmamızı 

ister. H. Peygamber (sav): “tedavi olun ey insanlar!” diye uyarıda bulunur. Ve vücudumuzun her 

hangi bir yerinde bir hastalık olsa ve orası sarılsa ya da alçıya alınsa, hastalık iyileşmedikçe insan bu 

sargının, ya da alçının altını yıkamak zorunda olmaz ve ömür boyu sadece onların üzerini meshederek 

abdest ve gusül alır. Bunun aksini söyleyen, ya da caiz olmayacağını iddia eden hiçbir fıkıh alimi 

yoktur” demektedir.  Bkz: Beşer, Faruk, “Diş Dolgusu ve abdest”, Sorular Cevaplar, 

http://www.farukbeser.com/tr/cevapoku.asp?id=179, 20. 05. 2006  
1010 Gümüş, a.g.e., s.143; Gümüş, burada kıyaslanması imkansız bir iş yapmaktadır. Tamamen estetik ve 

lüks sayılabilecek ve altına su ulaşması konusunda hiçbir zorluk olmayan parmaktaki yüzükle, tedavi 

amaçlı yapılan kaplama ve dolguyu birbirine nasıl kıyas yapabildiği anlaşılır değildir. 
1011 Gümüş, a.g.e., s.1019 
1012 Varlı, a.g.e., s .58 
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şereflendiği1013, Evliyâ’nın, kalb gözleriyle, Hanefî mezhebini, büyük deniz gibi, 

diğer mezhepleri, ufak dereler, ırmaklar gibi gördükleri, İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe 

hazretlerinin, ictihâdında da sünnete tâbi olmakta, herkesten ileri gitmiş olduğu, 

Mürsel hadisleri bile, Müsned hadisler gibi, senet olarak aldığı ve Eshâb-ı kirâmın 

sözlerini, kendi görüşlerinin, buluşlarının üstünde tuttuğu1014, İmam-ı Azam’ın ehli 

sünnetin reisi, fıkhın kurucusu, dünyada uygulanan İslam ahkamının dörtte üçünün 

sahibi ve kalan birinin de ortağı olduğu, İslâmiyette ev sahibinin, âile reîsinin İmam-ı 

Azam olduğu, Bütün diğer müctehidlerin, onun çocukları olduğu1015, İmam-ı  

Azam’ın bir gündüz, bir gece bir de  namazın bir rekatını kılarken bir olmak üzere 

günde toplam üç hatim yaptığı1016, Ebu Hanife’nin geleceğini efendimizin 

müjdelediği1017, Ebu Hanife’nin kıyası doğru değildir diyenin kafir olacağı1018” gibi 

mezhepçilik propagandası denebilecek keskin söylemler bulunmaktadır ki, bunların 

çok yerinde ve sağlıklı düşünceler olmadığı görülmektedir. 

f) İtikadi Konularla İlgili Bazı İfadeler: İlmihallerde itikadi açıdan insana hata 

yaptıracak bazı yönlendirmeler olduğu görülebilmektedir. Bunlara “kelam ve iman 

ilmini ihtiyaçtan fazla bilmenin caiz olmadığı1019, Suyuti’nin Camiu’s-sağir’inde, 

İmam Gazali’nin İhya’sında hiçbir mevzu  hadis bulunmadığı1020, İhya’nın 

sayfalarına severek dokunanın Müslüman olmakla şerefleneceği1021, meşhur hadislere 

inanmayanın kafir olacağı1022, bir müminin kabrini ziyaret ederken ya rabbi 

                                                 
1013 Mutlu, a.g.e., s. 152 
1014 Gümüş, a.g.e., s.49 
1015 Gümüş, a.g.e., s. 49 
1016 Gümüş, a.g.e., s.440 
1017 Gümüş, a.g.e., s.440-441 
1018 Gümüş, a.g.e., s.467 
1019 Gümüş, a.g.e., s.409 
1020 Gümüş, a.g.e., s.418; herhangi bir eser için bu ve buna benzer yargılarda bulunmanın bilimsel hiçbir 

değeri yoktur. Her iki eser üzerinde yapılan çalışmalarda problemli rivayetlerin bulunduğu 

uzmanlarınca tespit edilmiştir. Birine duyulan saygının kişiyi engelli yapmaması çok önemli bir 

gerekliliktir, aksi halde doğruyu kaybetmek riski bulunmaktadır. 
1021 Gümüş, a.g.e., s.420; İhya ya da başka bir eser için böyle bir şeyden bahsetmenin ne kadar anlamlı 

olacağı iyi düşünülmelidir. Tamamen hamasi duygularla yazılan bu ifadelerin terbiye edilmeye 

ihtiyacı vardır. Sayfalarına dokunmayla hidayet bulunması diye bir tabir kutsal kitaplar için bile 

kullanıldığı pek görülen bir şey değildir.   
1022 Gümüş, a.g.e., s.422; Kavramlar kendi bilim dalına ait literatüre uygun olarak kulanılmamıştır. Hadis 

ilminde, meşhur olan rivayetin inkarı kişiyi küfre düşürmez. 
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Muhammed hürmetine buna azap yapma dense, kıyamete kadar azabının 

durdurulacağına dair hadis olduğu1023, itikadı sağlam iken Elmalı’nın tefsirini 

okumakla irtidata düşenlerin olduğu1024, dört mezhepten başka ehli sünnet 

olmadığı1025, Ebu Hanife’nin kıyası doğru değildir diyenin kafir olacağı1026, 

tevekkülün İkinci mertebesinde olanın, para kazanmadığı, Fakat, şehirleri terk 

etmeyeceği, Câmi’lerde ibâdet edeceği, Kimseden bir şey beklemeyeceği, Allahü 

teâlâdan bekleyeceği, İstemeden gelen hediyyeyi kabûl etmenin tevekküle mâni’ 

olmayacağı1027, çocuk çoluk sahiplerinin bir seneden daha fazla süre için mal 

saklamalarının tevekkülü bozacağı1028, insanların eşyalarının çalınmasını hayır olarak 

düşünmeleri gerektiği, mallarını  geri almamalarının daha iyi olacağı ve hatta 

tevekkülün mükemmel olması için böyle yapılması gerektiği1029, hastalıklara 

sabrederek oturarak namaz kılmanın, sağlam olanın ayakta kıldığı namazdan daha 

faziletli olduğu1030, teganni ile okunan Kur’an için ne güzel okudun demenin imanı 

götüreceği1031, Kur’an okuyanın, ana babası kafir de olsa azaplarının 

hafifleyeceği1032, Allah’ın cebren lütufta bulunarak hidayete erdireceği1033, mahşer 

halkının sadece binde birinin cennette olacağı, cennette 120 saf insan olup bunlardan 

80 safının efendimizin ümmeti olacağı1034, kan naklinin ve organ naklinin caiz 

olmadığı1035, kan nakline çok dikkat etmek gerektiği, çünkü fasık bir kimsenin kanı 

ihlaslı bir kimseye nakledildiğinde akidesinin bozulacağı ve kötü işlere 

                                                 
1023 Gümüş, a.g.e., s.449 
1024 Gümüş, a.g.e., s.461; Asrın Kur’an tefsiri denecek kadar itibar gören bir eseri okuyanın düştüğü içler 

acısı hali bir ilmihal kitabında anlatmanın insanları bir daha kitap okumaya yaklaştırmayacağı 

kesindir. Bunun doğal bir sonucu olarak kitabi olmayan bir din anlatıldığında, gerçeğin farkında 

olmayan insanların yalanları / yanlışları din zannetmesi gayet makul karşılanmalıdır. Din konusundaki 

yanlış anlamaların arkasında büyük oranda bunun yattığı açıklıkla söylenebilir. 
1025 Gümüş, a.g.e., s.464 
1026 Gümüş, a.g.e., s.467 
1027 Gümüş, a.g.e., s.686 
1028 Gümüş, a.g.e., s.689 
1029 Gümüş, a.g.e., s.691 
1030 Gümüş, a.g.e., s.694 
1031 Gümüş, a.g.e., s.731 
1032 Gümüş, a.g.e., s.1009 
1033 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.45 
1034 Kurtulmuş, a.g.e., s. 370 
1035 Öngüt, a.g.e., s.751 



 149 

meyledeceği1036, organ naklinde vücudun hayattaki gibi aynı acıyı duyacağı 

nedeniyle caiz olmadığı1037 vd. örnek olarak verilebilir.  

g) Düşünmekten ve İçtihat Etmekten  Sakındıran Hükümler: İlmihallerin bir 

kısmında  insanı düşünmekten korkutan, alıkoyan bazı değerlendirmelere hatta 

hükümlere rastlamak mümkündür. Bunlar daha çok geçmişi, bizden öncekileri yanlış 

anlamaktan, daha doğrusu hiç anlayamamaktan kaynaklanan kanaatlerdir. Asırlar 

öncesinin özel şartlarında oluşan kimi ictihadi hükümleri bile tartışmayı, onlardan 

farklı düşüncelere sahip olmayı sapıklık ve dinin tahrifi olarak tanımlamak haddini 

aşan bir hüküm gibi durmaktadır. Doğruyu yanlış olarak anlatmak, aslında o 

doğrunun da hakkına girmektir. Bazı İlmihallerde konu hakkında yer verilen 

hükümlerden bazıları şunlardır: “Hicretten dört yüz sene sonra, müctehide ihtiyâç 

kalmadığı, Çünki, Allahü teâlâ ve Onun Resûlü Muhammed aleyhisselâm’ın, 

kıyâmete kadar hayât şekillerinde ve fen vâsıtalarında yapılacak değişikliklerin, 

yeniliklerin hepsine şâmil olan ahkâmın hepsini bildirdiği, müctehitlerin de bunların 

hepsini açıkladığı, Fen vâsıtaları değişti, Yeni hâdiselerle karşılaşıyoruz, Din 

adamları toplanarak yeni tefsîrler yazılmalı, yeni ictihâdlar yapılmalıdır diyerek, 

nasslara ilâveler, değişiklikler yapmak lâzım olduğunu savunanların zındık ve islâm 

düşmanı olduklarını gösterdiği1038, kelam ve iman ilmini ihtiyaçtan fazla bilmenin 

caiz olmadığı1039, dinini doğru öğrenmek isteyenlerin Seyyid Kutub, Mevdudi, Hasan 

el- Benna ve Hamidullah’ın kitaplarından uzak durmaları gerektiği1040, Suyuti’nin 

Camiu’s-sağir’inde, İmam Gazali’nin İhya’sında hiçbir mevzu hadis bulunmadığı1041, 

İhya’nın sayfalarına severek dokunanın Müslüman olmakla şerefleneceği1042, meşhur 

hadislere inanmayanın kafir olacağı1043, itikadı sağlam iken Elmalı’nın tefsirini 

okumakla irtidata düşenlerin olduğu1044, İslâm âlimlerinin söz birliği ile, hicretin 

dördüncü asrından sonra, dünyâda, ictihâd edebilecek hiç alim kalmadığını 

                                                 
1036 Öngüt, a.g.e., s.751; böyle bir gerçeklik olsa insanları terbiye etmede neden kullanılmasın. İyi 

insanların kanları kötü insanlara nakledilerek pekala ıslah edilebilirler. 
1037 Öngüt, a.g.e., s.752 
1038 Gümüş, a.g.e., s.51 
1039 Gümüş, a.g.e., s.409 
1040 Gümüş, a.g.e., s.409-410 
1041 Gümüş, a.g.e., s.418 
1042 Gümüş, a.g.e., s.420 
1043 Gümüş, a.g.e., s.422 
1044 Gümüş, a.g.e., s.461 
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bildirdikleri,  Şimdi bütün müslümânların, bilinen dört mezhebden birine uymalarının 

lâzım olduğu1045, eski tefsirlerin her şeyi yeterince anlattığı ve yeni tefsirlere ihtiyaç 

olmadığı1046” vb. görüşleri okuyan birisi okumaya ve düşünmeye ve ictihat etmeye 

nasıl cesaret edebilecektir. Zira kişi en değerli varlığını, imanını kaybetmekle karşı 

karşıya bırakılmaktadır. 

h) Kötü Alışkanlıkların Hoş Gösterilmesi: Dünya’nın Müslim, Gayr-ı Müslim 

kendisiyle mücadele ettiği, reklamlarının yasaklandığı, içilmesi için özel yerlerin 

tahsis edildiği, kanuna uymayanların ağır para ile cezalandırıldığı, neredeyse her 

hastalığın anası sayılan binlerce çeşit mikroba sahip sigaranın bir müslümanın dinini 

öğreneceği ilmihal kitabında insanı, müslümanı şaşırtacak şekilde iltifat görmesi, 

zararının küçük hatta yok sayılması çok kötü bir temsil olmuştur. Bir ilmihalin 

sigaraya ve içenlere bakışı: “Aklı olan din adamının tütünü mübahlara 

benzeteceği1047, din bilgisi olanın tütüne tahrimen mekruh diyemeyeceği1048, 

sigaranın kötü bir alışkanlık olamayacağı, çünkü hoca, vaiz, müftü, halife-i Müslim, 

şeyhülislam ve Osmanlı padişahı ikinci Abdülhamit’in bile kullandığı1049, kendilerini 

sigaraya zamanla ve yavaş yavaş alıştıran ve mu’tâdına göre kullanan büyüklere, 

sigaranın hiç zarar vermediği, sigaranın tüberkülozu, kanseri ve damar sertliğini 

kolaylaştırdığı hakkındaki korkunç hikâyelerin, temâmen yanlış olduğu, Bu 

hastalıklara yakalananlarda, sigara içmeyenlerin mikdârının içenlerden az 

olmadığı1050” şeklinde ifade edilmektedir. Kötülüğü konusunda üzerinde icma olan 

bir meselede yazarın bu cesareti şaşılacak gibidir. Hele hele, sigara kullanan kimi 

zümre ve zevatı bunun masumiyetine gerekçe saymak hiç doğru bir yol değildir. Zira 

kötülükler yapanları ile temize çıkarılamazlar.   

         Bu konuda bir başka örnek hakların kötüye kullandırılması konusundadır. 

Kadına boşama yetkisi verileceğinden hareket ederek, hacca gitmek isteyen 

                                                 
1045 Gümüş, a.g.e., s. 469 
1046 Gümüş, a.g.e., s.470 
1047 Gümüş, a.g.e., s.633 
1048 Gümüş, a.g.e., s.634 
1049 Gümüş, a.g.e., s.636 
1050 Gümüş, a.g.e., s. 985-986; Ancak Gümüş, aynı kitabın başka bir yerinde  Amerika’da yapılan bir 

araştırmaya göre fazla sigara içenlerde kalp hastalığının, içmeyenlere göre üç kat daha risk altında 

olduklarını kendisi de kabul etmektedir Gümüş, a.g.e., s. 639. Sigara içen bazı büyükleri üzeceği 

kanaatiyle sigaraya gösterilen iltifatın bu çeşit bir çalışmada bulunmasının çok daha üzücü olduğu 

düşünülmektedir.  
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kadınların ve hulle için evlenecek kadınların erkeklerden boşama hakkı istemelerinin 

yerinde bir istek olacağı1051, yaşlı ve çirkin kadını boşamanın mübah olduğu, yani bir 

günahı olmadığı1052, diğer mezheplere göre fasit olan bir nikah üzerine üç boşamanın 

terettüp etmeyeceği1053 düşünceleri de iyi müzakere edildiğinde hiç iyi örnekler 

değildir ve sorumsuzca istismar edilebilir. 

i) İlmihallerde Modern Söylemler: Bu başlık altında klasik ilmihal geleneğine göre 

yazılan çalışmalarda pek rastlanmayacak örnekler üzerinde durulmaktadır. Bu 

görüşler tümüyle yeni söylemler olmayıp, aslında selefi olan görüşlerdir. Yani, 

vaktiyle “kıyl” olarak ifade edilmesine rağmen, taraftarsız kalan yada azınlık olarak 

bilinen kanaatlerdir. İlmihallerin bir kısmında tekrar gündeme gelen, getirilen bu 

konuları   “Kader’e imanın ehli sünnet mezhebinin çoğunluğunca kabul ettiği bir 

husus olduğu, ancak Müslümanlığın ana kaidelerinden birisi olmadığı1054, zekatın 

tamamen devletin hakkı olduğu ve vergi dediğimiz hükümet hissesinden ibaret 

olduğu1055, erkeklerin namaz kılarken başlarının açık yada örtülü olmasının örfi bir 

mesele olup, saygı duruşunun baş açık olarak yapıldığı bir yerde, yörede namazda 

baş açık olmasının gerektiği1056, kimsenin başına, ayağına, sırtındakilere, kadınların 

modalarına karışmamak gerektiği, bunların dünyevi işler olup, dinle ilgilerinin 

bulunmadığı1057, Hz. Ömer’in savaşta kılıç kullanamaz düşüncesiyle hırsızın elini 

kesme cezasını kaldırdığı1058, ülkemizde evlenmelerin kanunen yapıldığı, buna göre 

başka evlenmelerin dinen muteber olmadığı, erkeğin öfkelenip karısına seni boşadım 

sözünün hükmünün olmadığı1059, üçten dokuza diye yapılan boşamanın bir kıymeti 

olmadığı1060, nikah kanunu varken gizli nikah yapmanın günaha girmek olduğu ve 

bunun makbul olmadığı1061, hükümete ait bankaların verdiği faizin riba olmadığı1062, 

                                                 
1051 Gümüş, a.g.e., s.571 
1052 Gümüş, a.g.e., s.581 
1053 Gümüş, a.g.e., s.582; üç boşanma gerçekleşmeyeceğine göre, bir boşama nasıl gerçekleşir? Daha 

doğrusu  bu şartlarda boşama diye bir şey olur mu? Yazar bunların hiç birine cevap vermemiştir.  
1054 Yörükan, a.g.e., s. 88 
1055 Yörükan, a.g.e., s. 134 
1056 Yörükan, a.g.e., s. 150 
1057 Yörükan, a.g.e., s. 155 
1058 Yörükan, a.g.e., s. 156 
1059 Yörükan, a.g.e., s. 162 
1060 Yörükan, a.g.e., s. 162 
1061 Yörükan, a.g.e., s. 175 
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bankaya yatırılan paralar veya oradan çekilen paralar alana da verene de memlekete 

de faydalı olursa maslahata ve ihtiyaca binaen hükmün değişeceği ve faiz 

olmayacağı1063, riba insanı mahva sürüklediği takdirde haram, ancak banka gibi hayra 

götürüyorsa faydalı olacağı1064, dua olması sebebiyle cenaze namazının abdestsiz 

kılınabileceğini söyleyen alimlerin de bulunduğu1065, dört mezhebin birbirine 

yakınmış gibi gösterilmelerine rağmen kitaplara bakıldığında böyle bir yakınlığın 

bulunmadığı, Müslümanlara dinin zorlaştırıldığı,  mezhep anlayışlarına ve 

görüşlerine yapılan vurgunun, kişileri mezhep görüşlerine bağlanmak zorunda 

bırakacak şiddet içerdiği1066, efendimizin hadisine kader konusunun sonradan 

yamandığı1067, kader konusunun Cibril hadisine sonradan bir takım amaçlar ve 

endişelerle sokulduğu1068, Amentü’de kadere iman konusunun olmaması 

gerektiği1069, abdestsiz Kur’an’ın ele alınamayacağını söylemenin Kur’an’ın kendi 

mesajına ters bir düşünce olacağı1070, abdestte ayakların yıkanmalarının değil, mesh 

edilmelerinin farz olduğu1071, kadınların kullandıkları ojelerin abdest ve gusle mani 

olmadığı1072, ay başı halinde olan kadınların özgür iradeleri dışında olan bu 

durumlarında Kabe’yi tavaf edebileceği, her namaz vaktinde yeni bir abdest alarak 

namazlarını isterlerse kılabilecekleri, oruçlarını tutabilecekleri1073, nifas halinde de 

kadınların kendilerini iyi hissedebiliyorlarsa ibadetlerini yapabilecekleri1074, 

peygamberimizin savaş, yolculuk gibi sebeplerle namazları bazen üç vakit olarak 

kıldığı, diğer zamanlarda beş vakit kıldığına göre namazların şartlara ve içinde 

bulunulan duruma göre üç yada beş vakitte kılınabilecekleri1075, kaza namazı diye bir 

                                                                                                                                                    
1062 Yörükan, a.g.e., s. 180 
1063 Yörükan, a.g.e., s. 180 
1064 Yörükan, a.g.e., s. 181 
1065 Yörükan, a.g.e., s. 190 
1066 Kocaoğlu, a.g.e., s.16 
1067 Kocaoğlu, a.g.e., s.129 
1068 Kocaoğlu, a.g.e., s.130 
1069 Kocaoğlu, a.g.e., s.143 
1070 Kocaoğlu, a.g.e., s.156 
1071 Kocaoğlu, a.g.e., s.157 
1072 Kocaoğlu, a.g.e., s.157 
1073 Kocaoğlu, a.g.e., s.162-167 
1074 Kocaoğlu, a.g.e., s.169 
1075 Kocaoğlu, a.g.e., s.178 
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namazın olamayacağı, namazların da eksiği olanların Allah’ım sen beni biliyorsun, 

hatalı ve kusurluyum ne olur beni bağışla demelerinin yeterli olacağı1076, 24 saatlik 

bir günlük zaman diliminde kendine göre beş değil, üç nirengi noktası olduğu bu 

nedenle Kur’an da üç vakit –güneşin doğuşu, batışı ve tam tepe noktasındaki halinde- 

namazın adının geçtiği1077, kendi inançlarına göre 21.yüzyıl ve sonrası müminlerinin 

peygamberin sünnetine uyarak günde üç vakit namaz kılacakları, bunun tanrı 

buyruklarını azaltma ve eksiltme değil, insanların tanrı buyruğuna tutunup yaşamaları 

için şartların zorunlu kıldığı bir kolaylık olduğu 1078, gün içinde kılınması gerekli 

namazların güneş doğmadan önce kılınan iki rekat seher namazı, güneşin zevalinden 

sonra kılınan 4+4 rekat gündüz namazı, güneş battıktan sonra kılınan 3+4 gece yada 

akşam namazı olduğu1079, kendilerinin namazların böyle kılınabileceği şeklindeki 

sözlerinin beş vakitte namaz kılmakta güçlük çekenleri mutlu edip sevindirdiği1080, 

İslam’da kılık kıyafetin dinsel bir rükün olmadığı, kıyafet meselesinin değişkenlik 

taşıdığı İslam’ın evrensel olması sebebiyle kıyafet konusunda bir belirleme 

yapmadığı, yapsa evrenselliğinin bozulmuş olacağı, kıyafet konusunda İslam’ın 

insanları sadece edep sınırlarını korumaya çağırdığı1081, kaza namazı uygulamasının 

Kur’an’a ters olduğu, ramazan orucunun kazasından bahseden Kur’an’ın namazın 

kazasından bahsetmediği1082, beldeleri, şehirleri, kurumları bile yöneten kadınların, 

yapabileceklerse ezan da okuyabilecekleri ve namaz da kıldırabilecekleri, olmaz 

diyenlerin sözlerinin şartlara göre değişebileceği1083, çocukların kulaklarına ezan 

okumak güzel olmakla beraber kamet okunmanın yanlış olduğu1084, namaz kılınması 

yasak olan vakitlerde namaz kılmaya devam edenin namazı bozulur denmişse de 

Müslümanların o tür gök cisimlerine tapanlar gibi olmamaları nedeniyle namazlarının 

bozulmayacağı1085, erkek egemen görüşlere yatkın ulemanın kadınları cemaatle 

                                                 
1076 Kocaoğlu, a.g.e., s.179 
1077 Kocaoğlu, a.g.e., s.181 
1078 Kocaoğlu, a.g.e., s.182 
1079 Kocaoğlu, a.g.e., s.182 
1080 Kocaoğlu, a.g.e., s.184 
1081 Kocaoğlu, a.g.e., s.193 
1082 Kocaoğlu, a.g.e., s.194 
1083 Kocaoğlu, a.g.e., s.205 
1084 Kocaoğlu, a.g.e., s.205 
1085 Kocaoğlu, a.g.e., s.207 
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kılınan namazlardan dışladıkları1086,  teravih namazının aslen 4 yada 8 rekat olduğu 

20 rekat teravih’in uydurma olduğu, sekiz rekatlık teravih sünneti varken 20 rekatlık 

bozuk senetli sünnete uymanın anlaşılmasının imkansız olduğu1087, vaktinde 

kılınmayan namazın kazasının olmadığı ve af dilemek gerektiği1088, sehiv secdesi ile 

Müslümanlara namazın zorlaştırıldığı, bununla Müslümanların namaz kılmalarına 

engeller çıkarıldığı, buna sebep olanların hesabını verecekleri, namazda yapılacak 

hatalar için istiğfar edilmesi gerektiği1089, tilavet secdesi yapmak için abdeste gerek 

olmadığı, hayız halinde kadınların bu secdeyi yapabilecekleri1090, cenaze duası için 

abdestli olmaya gerek bulunmadığı1091, cenaze duası için abdesti gerekli görmenin 

İslam’a sokuşturulan ayrıntılardan olduğu1092, devir uygulamasının ise tam olarak 

Yahudi hesabına benzediği1093, devletin olduğu yerde imam nikahı diye bir şey 

olamayacağı1094, recm cezasının İslam’da olmayıp, İslam’ın yayıldığı yerlerin ya da 

Yahudilerin töresi olduğu1095, hırsızın elinin kesilmesi maddi anlamda olabileceği 

gibi, ellerini hırsızlıktan kesmek, çekmek olarak ta anlaşılabileceği1096, bankaların 

ticari birer şirket olup, amaçları para kazanmak olduğuna göre kazandıkları paraların 

bir kısmını ortaklarına niçin veremeyecekleri1097, cenaze namazını kılmayı 

bilmedikleri için yada abdest almak zor geldiği için yakın dostlarının namazını 

kılmayanların abdest almadan da cenaze namazı kılabilecekleri1098, teravih namazını 

şuursuz 20 rekat kılmaktansa, sekiz rekat kılmanın daha faziletli olacağı1099, şartlara 

göre kadının erkeğe imamlık yapabileceği1100, güneş battı zannederek edilen iftar 5-

                                                 
1086 Kocaoğlu, a.g.e., s.211 
1087 Kocaoğlu, a.g.e., s.243 
1088 Kocaoğlu, a.g.e., s.253 
1089 Kocaoğlu, a.g.e., s.254 
1090 Kocaoğlu, a.g.e., s.254 
1091 Kocaoğlu, a.g.e., s.258 
1092 Kocaoğlu, a.g.e., s.259 
1093 Kocaoğlu, a.g.e., s.264 
1094 Kocaoğlu, a.g.e., s.370 
1095 Kocaoğlu, a.g.e., s.370 
1096 Kocaoğlu, a.g.e., s.381 
1097 Kocaoğlu, a.g.e., s.414 
1098 Sofuoğlu, a.g.e., s. 296 
1099 Sofuoğlu, a.g.e., s. 312 
1100 Sofuoğlu, a.g.e., s. 340; Bu şartların ne olduğu açık olarak anlatılmamaktadır. Daha ziyade yaşanmış 

örnekler gösterilmektedir. 
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10 dakikalık bir süre ise oruç’un tam olacağı1101, Kur’an’da geçen “hac belli 

aylardadır” ayetinin derinliğine incelenerek yeni kolaylıklar ve imkanlar aranması 

yoluna gidilip gidilemeyeceği tartışmaya açılmalı ve ilmi kongreler düzenlenerek 

sonuçlandırılmalı1102, abdestte ayakları yıkamanın sünnet olduğu ve yıkamanın farz 

olmadığı1103, namaz vakitleri ilgili ayetlerden, günlük namazların 5 vakit olduğunun 

anlaşıldığı, ancak bu namazları 3 vakitte toplamanın mümkün olduğu, konu ile ilgili 

mezhep ayrılıklarına takılmamak gerektiği1104, çiftçilerin devlete ödedikleri mahsül 

vergisinin zekat yerine geçeceği ve ayrıca öşür vermelerine gerek kalmadığı1105, aynı 

anda üç talakın olamayacağı, zira nasıl 33 kere sübhanellah demekle veya mülaane 

sırasında bir defa da bütün yeminleri aynı anda yapmak doğru değilse, bir defada üç 

kere boş olsun demekle üç talak meydana gelmeyeceği1106, mükreh’in boşamasının 

geçerli olmadığı1107, sarhoşun boşamasının da, sarhoşluğun cezasının, haddinin başka 

bir şey olması sebebi ile boşamasının gerçekleşmeyeceği1108, aile gibi ciddi bir 

kurumun şakacıktan boşadım demeyle yıkılamayacağı1109, müziğin ruhun gıdası 

olduğu1110” vd. şeklinde özetlemek mümkündür.  

j) Bilgiler Arasında Çelişkiler: İlmihallerde görülen önemli problemlerden birisi, 

tanımlarla bu tanımlar üzerine bina edilen hükümler arasında ciddi çelişkiler 

görülmesidir. Bu durum, okur açısından, konuyu anlaşılması oldukça problemli hale 

getiren ve zorlaştıran bir husustur. Tüm ilmihallerde var olan her örneği burada 

vermek imkanı kabil değildir. Bu cümleden olmak üzere aşağıdaki hususları örnek 

vermek mümkündür. 

1. Sehiv Secdesi Gerektiren Durumlar: Döndüren’in İlmihalinde, üç ve dört rekatlı 

farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında fatiha’dan sonra bir sure ilave 

etmede sakınca bulunmadığı ve bu iki rekatta kıraat için bir sınır olmadığı hakkında 

                                                 
1101 Sofuoğlu, a.g.e., s. 399 
1102 Sofuoğlu, a.g.e., s. 506 
1103 Ateş, a.g.e., s.92 
1104 Ateş, a.g.e., s.115 
1105 Buna göre Ticaretle uğraşan da devlete vergi ödediğine göre onlara da gerekmez denemez mi? Ancak, 

Yazar bu konuda başka bir açıklama ve yorum yapmamıştır. 
1106 Ateş, a.g.e., s.435-436 
1107 Ateş, a.g.e., s.452 
1108 Ateş, a.g.e., s.453 
1109 Ateş, a.g.e., s.454 
1110 Ateş, a.g.e., s.497 
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“Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha okumak sağlam görüşe 

göre sünnettir. Buna bir sure ilavesinde de bir sakınca bulunmaz. Çünkü bu iki re-

katta kıraat bir sınır belirlenmeksizin meşrû kılınmıştır1111.” denmesine rağmen, 

sehiv secdesi gerektiren durumlar sayılırken “ …dört rekatlı namazların son iki re-

katında sure okumak gibi durumlarda sehiv secdesi yapmak gerekir1112 ” 

denmektedir ki bu az önce söylenilen ile çelişmektedir. Üç ve dört rekatlı farz 

namazların son iki rekatında kıraatın zararı yoksa, sehiv secdesi de gerekmemelidir. 

Yapıldığın da sehiv secdesi gerektirecek kadar bir hataya sakıncası yok denmesi 

önceki ifadeyle çelişir gibi gözükmektedir. Eğer kastedilen sünnet bir namaz olsa, üç 

ve dördüncü rekatlarda fatihadan sonra okumak değil okumamak sehiv secdesi 

gerektirir. 

2. Organ Naklinin Caiz Olmadığı: Öngüt, cana kıymanın ne kadar büyük bir günah ve 

cinayet olduğunu anlatırken, “kim bir cana kıymamış, yada yeryüzünde 

bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi 

olur1113” hükmünü veren ayeti delil olarak kullanmakta ancak, organ naklinin haram 

olduğunu anlatırken bu ayetin devamında geçen “kim bir canı kurtarırsa bütün 

insanları kurtarmış gibi olur1114” ifadesinde, kurtarılması kastedilenin gaflete düşen 

ruh olduğunu söylemektedir. Halbuki ayetin bağlamı açıktır ve kendisi de ayetin ilk 

cümlelerini cana kıymak şeklinde anlatmıştır. Aynı ayette birbirine atfedilen 

cümlelerde nasıl böyle bir ayrımcılık yapılabildiği anlaşılır gibi değildir. Buna göre 

Öngüt, konu hakkında ciddi bir çelişki örneği sunmaktadır. Burada da ayetten 

“ruhun ihyasını” anlamanın imkanı olmadığı ayetin bulunduğu siyak, sibaktan 

rahatlıkla anlaşılmaktadır. Zira söz konusu edilen ayetin hemen başında “bir kimseyi 

öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi” olacağından söz edilirken, katl kelimesi 

kullanılmaktadır. Yazar, cana kıymanın ne kadar büyük bir günah olduğunu anlattığı 

yerde zaten bu ayetin ilk kısmında geçen “kim bir cana kıymamış, ya da yer yüzünde 

bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi 

olur” kısmını delil gösterirken, organ nakline cevaz  vermediği yerde aynı ayetin 

atıfla devam eden kısmını nasıl “ruhun gafleten kurtarılması” şeklinde 

açıklayabilmiştir. Aynı ayette birbirine atfedilen ifadelerin nasıl birinde nefis -kişi-, 

                                                 
1111 Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, s.262 
1112 Döndüren , a.g.e., s.368 
1113Maide 5/32 
1114 Maide 5/32 
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diğerinde ruh olarak anlaşıldığı merak konusudur. Dahası ayette geçen ه�  zamirinin, 

nasıl nefse değil de, ruh’a döndüğü de açıklanmamıştır. Zira yazarın kastettiği olsa, 

burada zamirin müennes değil, müzekker olarak kullanılması gerekirdi.  

3. Zanna Dayanarak Oruç Orucu Bozmaya Kefaret Cezası Verilmesi:  Unutarak, 

bilmeyerek ya da zanna dayanarak oruç bozana kefaret gerekmeyeceği “Ancak unu-

tarak, bilmeyerek veya zanna dayanarak oruç bozan kimseye keffâret gerek-

mez1115” denmesine rağmen kefaret gerektiren durumlar sayılırken “diğer yandan 

gıybet ettikten sonra, dedikodunun orucu bozduğunu, yine kan aldırdıktan sonra 

veya şehvetle öpüştükten sonra orucun bozulduğunu sanarak bilerek yemek de 

keffâreti gerektirir. Ancak bu konuda fakih bir kimse fetva verir de yemek yenirse 

kaza yeterli olur1116” denmiştir. Burada söz konusu durumların orucu bozan şeyler 

olmaması nedeni ile kişinin böyle bir tereddüt yaşamaya hakkı olmadığı için kefaret 

gerektiği söylendiği görülmektedir. Ancak verilen hükümler kefaretin tanımına 

uygun bir sonuç değildir. Kişilerin haklı olup olmamaları bir yana, kasten değil, öyle 

olduğu varsayımıyla oruçlarını bozmalarına kefaret gerektiğinin söylenmesi ağır bir 

ceza gibi görünmektedir. 

4. Namazları Kısaltmanın Hükmü: Seferilik hükümleri anlatılırken “Yolculukta dört 

rekatlı namazların kısaltılarak kılınması Kur’an, Sünnet ve İcma  ile caizdir1117” 

ifadesinde geçen “caiz” sözcüğünün sabit yada vaciptir şeklinde olması kabul edilen 

hükme daha uygun düşmektedir. Zira aynı konunun devamında yazar “hanefilere 

göre yolcu sayılan kimsenin namazlarını kısaltması vacip ve aynı zamanda 

azimettir. Yolcunun bilerek iki rekattan fazla kılması mekruhtur”1118 diyerek 

konuya devam ettiği için aynı konunun hükmüne hem caiz, hem vacip denmiş olur ki, 

bu hem anlatım bozukluğu, hem de çelişki olur. Hanefiler açısından seferi sayılanın 

namazları tam kılana harama yakın bir mekruh işleme cezası kesileceğinden, ifadenin 

daha uygun seçilmesi gerekmektedir. 

                                                 
1115 Döndüren, a.g.e., s.459; Akseki, İslam Dini, s.240, Şentürk, Yazıcı, Diyanet İslam İlmihali, s.256; 

Ateş, Süleyman, Yeni İslam İlmihali, s.219; Sofuoğlu, Cemal, İslam Dini Esasları, s.398 
1116 Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali., s.454; Akseki, İslam Dini, s.240, Diyanet İslam İlmihali, 

s.256; Ateş, Süleyman, Yeni İslam İlmihali, s.219; Sofuoğlu, İslam Dini Esasları, s.398; Paksu, 

Açıklamalı İslam İlmihali, s.438 
1117 Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, s.382 
1118 Döndüren, a.g.e., s.382-383 
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5. Mahremi Olmayan Kadının Hacca Nasıl Gideceği: Tam İlmihal, Hanefi 

mezhebine göre seferi sayılacak bir uzaklıktan “Hacca götürecek erkeği olmayan bir 

kadının, hacca gidebilmek için, hacca gitmek de olan bir erkek ile evlenmesi ve 

hacdan gelince boşanması da, muvakkat nikâh olduğu için harâmdır1119” demesine 

rağmen, kadına erkekten boşama hakkı verilebileceğini anlatırken tüm kurallarını 

çiğneyerek “……. nikâh yapılmasını anlatırken diyorlar ki, kadın, boşanmak 

benim elimde olmak üzere seninle evleniyorum der ve erkek de bunu kabûl ettim 

derse, hem nikâh sahîh olur, hem de, kadının boşanması kendi elinde de olur). 

Zevci ve mahremi olmıyan kadının sefere, meselâ hacca gidebilmesi için ve Hulle 

için evlenecek kadının böyle şart yapmaları uygun olur1120 diyebilmektedir. 

Cümleden de anlaşılacağı üzere kadına böyle bir hakkı al denmesi tamamen kadının 

hacca gitmesi veya eski eşine dönmeye imkan sağlaması içindir. Burada yapılan en 

büyük yanlış ise yazarın “…. nikâh yapılmasını anlatırken diyorlar ki, kadın, 

boşanmak benim elimde olmak üzere seninle evleniyorum der ve erkek de bunu 

kabûl etdim derse, hem nikâh sahîh olur, hem de, kadının boşanması kendi elinde 

de olur” cümlesinden sonra ilave edilen “Zevci ve mahremi olmayan kadının sefere, 

meselâ hacca gidebilmesi için ve Hulle için evlenecek kadının böyle şart yapmaları 

uygun olur1121” hükmünün kendi yorumu olduğunu ifade etmemesidir. Her ne kadar 

parantez dışı da olsa, kitabın takdim edildiği yazısında, bu kitapta yer alan hiçbir 

konuya müdahil olmadığı, kendisinin her hangi bir ilave yapmadığı ve tamamıyla 

ehli sünnet alimlerinin eserlerinden kopya ettiğini söylemesi nedeniyle eserin, 

okuyucuyu ciddi olarak yanılttığı görülmektedir. 

k) Yanlış ve Eksik Bilgiler: İlmihallerde sıklıkla rastlanan problemlerden biri doğru 

olmayan bilgiler, doğru açıklanmayan kavramlar ve tanımlardır. Bunlarla ilgili olarak 

ilmihallerde görülen örneklerden bazıları şunlardır. 

1.  Vacibin Hükmünün Farz Gibi Olduğu: Bazı ilmihallerde “Vacibin hükmünün farz 

gibi olduğu, buna göre vacibin işlenmesi halinde sevap, terkin de ise azap vardır1122” 

denirken vacibin işlenmesinden elde edilecek sevapla terk edilmesinde uğranacak 

mahrumiyetin farz ile aynı olamayacağına dikkat edilmemiştir. Bir diğer sorun da 

                                                 
1119 Gümüş, a.g.e., s. 340, 343,  
1120 Gümüş, a.g.e., s. 568 
1121 Gümüş, a.g.e., s.571 
1122Ateş, Süleyman, Yeni İslam İlmihali, s.79; Akademi Araştırma Heyeti, Bir Müslümanın Yol Haritası, 

s.232, Sofuoğlu, Cemal, İslam Dini Esasları, s.188 
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aynı ayrıntının pek çok ilmihalde aynen tekrarlanabilmesidir1123. Farz ve vacibin 

benzeyen tek yönü her ikisininin de yapılmasının talep edilmesi olsa da, talebin aynı 

derecede olmadığı buna göre sonuçlarının da farklı olacağı açıktır.  

2. Hz.Peygamberin Anne Babasının Durumu:Tam İlmihal sahibi “Efendimizin anne 

babasının dirilerek iman ettikleri1124”nden bahsetmektedir. Bu aslında peygamber 

ailesine karşı saygı gösterisi gibi görülse de tam tersi olarak anlaşılmasının daha 

kolay olduğu unutulmamalıdır. Onların dirilerek iman ettiklerini söylemek, ölürken 

imansız olduklarını, öldüklerini söylemenin en açıkçasıdır. Halbuki akl-ı selim 

peygamberin daveti ile imtihan olmayan bu kişilerin durumu hakkında ikna edici 

bilgi vermeli ya da sukut etmelidir. Gümüş, efendimizin anne babasının imanı ile 

ilgili tartışmaya yukarıdaki rivayetlere dayanarak dahil olmaktadır. Böyle bir şeyin 

gerçekleşip gerçekleşmemesi aslında tartışılacak bir şey değildir. Onların halini en iyi 

bilen Allah olduğuna göre kulların böyle bir meseleyi tartışmalarının anlamı da 

yoktur. Öldükten sonra dirilerek iman etme ehl-i sünnetin kabul ettiği bir görüş 

değildir. Ehl-i Sünnet’in, imanın geçerliliği için ileri sürdüğü şartlara da uygun 

olmayan bu yaklaşımın doğru bir tavır olmadığı ortadadır. Ölmek üzere iken edilen 

iman bile, iman sayılmazken, öldükten sonra dirilerek nasıl iman edildiği pek 

anlaşılır değildir. Onların dirilerek iman etmelerinin peygamberin ümmmeti olmakla 

şereflenmeleri için olduğunu ifade etmek de çok sağlıklı değilidir. Zira bu onlar için 

bir eksiklik niçin olsun? Böyle bir şerefe ermek için ölmemeleri daha anlaşılı değil 

midir?  

3. Sahabe’nin Tümünün Müçtehit Olduğu: Bazı İlmihallerde Sahabenin tamamının 

müctehit olduğu ve kendi ictihatlarıyla hareket ettiklerinden bahsedilmektedir.1125 Bu 

cümleden olmak üzere “…….Bu yüzden harb etmezler, birbirini üzmezler, En 

yüksek makâmdalar ve hepsi müctehiddir1126” denilmesi sahabe’ye karşı duyulan 

saygıdan kaynaklanmış bir ön kabul olduğunu düşünüyoruz. Ancak aksini 

düşünmenin saygısızlık ve sahabenin hakkını teslim etmemek olarak anlaşılmasının 

da uygun düşmediği bilinmelidir. Zira fıkıh tarihi ile ilgili yapılan çalışmalarda fakih 

ya da müçtehid seviyesinde olan sahabe sayısı yirmi veya yedi olarak verilirken tüm 

                                                 
1123 Akseki, a.g.e, s.126; Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.232; Sofuoğlu, a.g.e., s. 188; Kaya, a.g.e., 

s.96; Köksal, a.g.e., s. 17 
1124 Gümüş, a.g.e., s.387-388 
1125 Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat, İst., trs. s. 19 
1126 Gümüş, M.Sıddık, Tam İlmihal, s.742 
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sahabe müçtehit denilmesi bilimsel bir bilgi olamaz. Sahabenin tamamının müçtehit 

olmaması onlar için bir ayıp değildir. Sayıları 150 bine yaklaşan sahabe’nin tümünün 

fakih ve müçtehit olarak tanıtılması doğru değildir. Bu onlar için küçük düşürücü bir 

ifade değildir. Onların tamamının müçtehit olduğu ile ilgili beyanatları sahabe’ye 

duyulan sevgi ve saygıya dayalı hissi, duygusal değerlendirme olarak kabul etmek 

gerekir1127.  Sahabe’ye gösterilecek sevgi ve saygının böyle şeylerle ispatı da sağlıklı 

bir yol değildir.    

4. Kur’an’daki Ayet Sayısı: İlmihallerin büyük çoğunluğunda Kur’an Kerim’in 

özellikleri anlatılırken Kur’an’da 6666 ayet bulunduğu1128 yönünde bilgilere 

rastlanmaktadır. Kur’anda ki ayet sayısının 6666 olmadığı, öğrenilmesi ve ezberde 

kalması kolay olacağı için böyle söylenilmiş olduğu, gerçekte 6236 ayet bulunduğu 

Din İşleri Yüksek Kurulunun konu ile ilgili verdiği kararda ifade edilmektedir1129. 

Kur’andaki ayet sayısının farklı çıkmasının sayımdan kaynaklandığı ifade 

edilmektedir. Burada dikkat çekmek istediğimiz konu, Kur’an bilgileri verilirken ayet 

sayısını 6666 olarak vermemizin kişiyi yanıltacağına dikkat çekmektir. Yapılacak bir 

sınavda bunu doğru saymak soruyu yanlış cevaplandırmak olarak 

değerlendirilmektedir. 

5. Zina Edenlerin Recm Edileceğine Dair Ayet’in Metninin Ahzab Suresinden 

Nesh Edildiği, Ancak Hükmünün Devam Ettiği1130: İslam ceza hukukunda en 

önemli tartışmalardan birisi olan  muhsan zani ve zaniye’nin recm edilmesi 

meselesinde, dayanılan delillerden birisi metni ortada olmayan, ancak hükmü devam 

etiği söylenen bir rivayettir. Konu ile ilgili rivayetleri değerlendiren Ateş, böyle bir 

iddianın Kur’anda nesh hadisesinden öte, Kur’an’ın bazı ayetlerinin Hz.Osman 

döneminde Kur’an’a konmadığı gibi daha vahim sonuçlara ulaştıracağı üzerinde 

durmakta ve böyle bir şeyin kabul edilemez olduğuna karar vermektedir1131. Hükmü 

devam edecek olan bir ayetin metninin neden ortadan kaldırılmış olduğuna ise hiç bir 

şekilde değinilmemekte ya da ilgisiz gerekçeler sunulmaktadır. Muhsan zani’nin 

recmedilmesi konusunu böyle bir delile dayandırmak sağlıklı görünmemektedir. Zira 

                                                 
1127 Karaman, Hayrettin, İslam Hukuk Tarihi, İz Yayıncılık, İstanbul 1999, s.105 
1128 Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat, İst., ty., s.10 
1129 Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an’da Kaç Ayet Vardır? Sıkça Sorulan Sorular “İtikat / Kitaplara 

İman”, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/sorular.asp?id=24 , 15.05.2006  
1130 Kurtulmuş, a.g.e., s. 104 
1131 Ateş, Süleyman, Kur’an’da Nesh Meselesi, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1996, s. 14  
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en ufak şüphe ile terk edilen hadlerin, şüpheli bir delil ile sübutu anlaşılır değildir. 

Recm gibi ürküten bir ceza’nın Kur’an’da bulunmayışını Kur’an’ın şiddet içerikli bir 

tarafı olmaması için mensuh bir metin ile izaha kalkışmak da doğru olmasa gerekir. 

Zira hükmünü devam ettirirken de aynı şiddet yok mudur, ki böyle bir şey doğru 

olsun.? Kaldı ki, recm şiddet içerikli olduğu için reddedilecek bir ceza değildir. 

Önemli olan ne ile sabit olduğunun ve durumunun tespit edilmesidir. Hadislerde zina 

suçunu işleyen yahudiye uygulanan recm1132, yine itirafı ile Maiz b.Malik el-

Eslemi1133 ve Cüheyneli bir kadına da recm cezası verildiği rivayet edilir1134. Konuyu 

değerlendiren Karaman, recm cezasının yukarıda ifade edildiği şekliyle metni 

mensuh bir ayetle sabit olmadığını açıkladıktan sonra, recm konusunda ciddiye 

alınacak bir müttefik grubun varlığını ifade etmekte, müteahhir dönemde recm 

cezasının hadlerden değil, tazir cezalarından olduğunu söyleyenlerin de bulunduğunu 

söylemektedir1135.   

6. Kur’an’a Abdestsiz ve Temiz Olanlardan Başkalarının Dokunabileceği 

Endişesiyle Efendimizin Düşman Memleketlerine Sefer Sırasında Askerlerin 

Kur’an’ı Yanlarına Almalarına Müsaade Etmemesi1136: Abdestsiz olarak 

Kur’an’ın kendisine veya bir parçasına el sürmenin haram olduğu, bunu Vakıa 

suresinin ilgili ayetinin ve bazı hadislerin emrettiği söylenmektedir. İslam 

Alimlerinin büyük çoğunluğunun ilgili nasların abdestsiz Kur’an’a el sürmemeyi 

emrettiğini anladıkları bilinmekle beraber, söz konusu edilen ayet ve hadislerde 

kastedilenin sıradan bir abdestsizlik mi, cünüplük mü veya imansızlık mı olduğu 

kesin olarak bilinmemektedir. Peygamber a.s.’ın sefer sırasında böyle bir tavrı olması 

bahsedilen sebepten değil, yazma nüshaların zaten çok az olması ve yazı 

malzemesinin çok fazla bulunmaması gibi güvenlik meselesidir. 

                                                 
1132 Buhari, Hudud, 24, 37, Cenaiz 6; Ebu Davud, Hudud, 26 
1133 Müslim, Hudud, 22; Ebu Davud, Hudud, 24, 25 
1134 Müslim, Hudud, 24; Tirmizi, Hudud, 9 
1135 Karaman, konu hakkında ehli sünnet mezheplerin muhsan zani’nin recm edileceği konusunda ittifak 

ettiklerini, ancak bazı muasır alimlerden recmin had cezası değil tazir nevinden bir ceza olduğu 

görüşünde olanlar olduğunu ifade etmektedir. Karaman, Hayrettin, Recim Cezası ve Kocanın Tedip 

Hakkı Üzerine Bir Söyleşi, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0696.htm, 28.05.2006  
1136 Yıldırım, Celal, Büyük İlmihal, s.93 
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7. Kur’an Ayetlerinin Çoğunun Soru Ya da Olaylar Üzerine İndiği1137: Kur’an 

ayetlerinden bir kısmının sebeb-i nüzulu varsa da Kur’an’ın tamamı ile 

kıyaslandığında bunun oranının söylendiği gibi, Kur’an’ın tamamı yada çoğuna 

karşılık olduğu bilgisi doğru değildir. Yani ayetlerden çoğunun bilinen bir sebebi 

bulunmamaktadır.1138 

8. Peygamberlerin Zekat Alamayacakları ve Veremeyecekleri1139: Bazı İlmihallerde 

peygamberlerin ne varis ne de muris olamayacakları, ellerindeki malların kendilerine 

ait olmayıp emanet olduklarını söylendikten sonra, diğer insanların mallarının kiri 

olan zekatı da alamayacakları ve hatta kendi mallarında her hangi bir haram şüphesi 

olmadığı ve zekat ile temizlenmeyi gerektirecek bir kirlilik taşımadıkları için zekat 

vermelerinin de gerekmediği ve kendilerine zekatın farz olmadığı bilgisi 

verilmektedir. Peygamberler mallarında haram şüphesi olmadığı ve malları zekatla 

temizlenecek bir kir taşımadıkları için zekattan muaf olurlarsa, oruç ve namaz gibi 

pek çok ibadet ve diğer hususlarla neden mükellef tutulmuşlardır? Zira onlar zaten 

sorumluluğunun bilincinde, temiz yürekli ve erdemli insanlardı. Zekat vermenin 

sebebi sadece malda olan haram şüphesi olsa herkesin farklı oranlarda zekat vermesi 

gerekmez miydi? Malının tamamına yakını helal olan zenginler olduğu gibi, çoğuna 

haram karışmış olan da pekala bulunabilir. Yazarın yukarıda herhangi bir delile 

dayandırmadığı görüşünün bu nedenle yerinde bir bilgi olmadığı düşünülmektedir. 

9. Hz.Adem’e Ağaçtan Yemesinin Haram Kılınmadığı, Bu nedenle Günah İşlemiş 

Denilemeyeceği1140: Allah’ın yarattıkları içerisinde, insanların ve insanlığın yüz akı 

ve gururu olan peygamberlerin, seçkin, erdemli ve ahlakta zirve insanlar oldukları 

iman, İslam bilen herkesin kabulüdür. Onların insanlara yaşamayı öğretmek için 

görevli oldukları da herkesin malumudur. Yüz kızartacak adi suçlar ve günahlar 

işlemeyecekleri de doğrudur. Ancak bir başka gerçek daha vardır ki, bunları göz ardı 

                                                 
1137 Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslam İlmihali, s.28 
1138 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993, s.116, Çiçek Yakup, Tefsir 

Usulü, s.52 
1139 Kurtulmuş, Numan, Amentü Şerhi (Büyük İlmihal), s. 283; Kaya, İsmail, İslam Dini ve İlmihali, s.61 
1140 Mutlu, İsmail, Yeni İslam İlmihali, s.68; Bu konuda Celal Yıldırım ise çok daha başka bir mana 

çıkararak:  “Adem şu ağaç denilince belli ve muayyen bir ağacı anlamıştı. Aynı cinsten başka bir 

ağaçtan yemekte bir sakınca olmadığını düşünmüştü. Hataya da bu nedenle düşmüştü” demektedir.  

Bakınız: Yıldırım, Kur’an ve Sünnet Işığında İslam İlmihali s.126; Allahu Teala neden bundan 

bahsetmiyor o halde? Bu uğraş niçin veriliyor?. İnsanların en zekisi ve akıllısı olan, fetanet sahibi bir 

peygamberin bunu yanlış anladığını söylemek, kaçılan şeyden daha küçük değildir. 
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etmek ve olmadık anlamlar çıkarmak meseleyi gözden kaçırmak anlamına gelir. 

Hz.Adem, Hz.Nuh, Hz.Musa, Hz.Yunus ve Efendimiz gibi pek çok peygamber’de 

Allah’ın şahit olup, müdahale ettiği ve düzelttiği bir takım hareketler ve davranışlar 

vardır. Bunlardaki mesajı, hikmeti doğru anlamak ve anlamlandırmak gerekir. Şimdi 

asıl konumuza gelerek şunu söylemek istiyoruz: Hz.Adem’e ağaçtan yemesi değil, 

ağaca yaklaşmaması bile emredilmiştir. Unutarak da olsa düştüğü1141 bu durum 

sebebiyle, cennet nimetini kaybetmiş, ayıp yerleri deşifre olmuş,  Allahu Teala’dan 

“biz onda azim görmedik” sözünü işitmiş, ancak tövbe ederek Allah’a yalvarmış ve 

tövbesi kabul edilmiştir. Yaşadığı hadise üzerine bu kadar söz varken, Adem (a.s)’a 

ağaçtan yemesinin haram kılınmadığını söylemek doğru olmaz.  

10. Kendileriyle evlenmenin yasak olduğu kişiler: Evlilik yoluyla haram olanlar 

sayılırken hanımın kız kardeşi, halası ve teyzesi ile evlenmenin hanım hayatta 

olduğu sürece1142 mümkün olamayacağından söz edilmesi, hatta söz konusu 

kimselerin, evlilik sebebiyle kendileriyle evlenilmesi süresiz olarak haram olanların 

arasında sayılarak hiçbir şekilde evlenilemeyeceğinden bahsedilmesi1143 de sehven 

yapılan bir hata değilse, ciddi bir yanlıştır. Doğrusu kişi hanımından boşanma ya da 

ölüm gibi bir sebeple ayrılmayıp, evli oldukları sürece söz konusu kişilerle 

evlenmenin haram olduğu ve bu sınıfa giren kimselerle evliliğin süresiz değil, süreli 

olarak yasaklandığıdır. 

11. Azer’in İbrahim (a.s.)’ın babası değil, amcası yada üvey babası olduğu: Tam 

İlmihal sahibi İbrahim a.s.’ın babasının Kur’anda geçtiği üzere Azer olmadığı, 

Azer’in İbrahim a.s.’ın üvey babası ve amcası olduğu İbrahim a.s.’ın asıl babasının 

Taruh adında bir mü’min olduğundan bahsetmektedir1144. Yazarın, Azer’in İbrahim 

a.s.’ın babası olmaması gerektiği üzerindeki düşüncesi bir peygamberin kafir bir 

babasının olamayacağı ve bunun peygamberlerin temiz bir zürriyetten gelmeleri 

gerektiği temellerine dayanmaktadır. İbrahim (a.s.)’ın babasının kim olduğu 

konusunda israiliyattan da kaynaklanan farklı bilgilere rastlanmaktadır.  Bazıları 

Kur’an-ı Kerim’de En’am suresinin 74. ayetinde geçen “eb” kelimesinin amca 

manasında kullanıldığı, dolayısıyla Azer’in Hz. İbrahim’in babası değil, amcası 

olduğu görüşündedirler. Ancak bu yorum doğru değildir. Zira Hz.İbrahim’in babasını 

                                                 
1141 Tâ-hâ,  20/115-123 
1142 Paksu, Mehmet, Açıklamalı İslam İlmihali; s.598-599 
1143 Paksu, a.g.e., s.598-599 
1144 Gümüş, a.g.e., s.1118 
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hak dine davetiyle ilgili diğer ayetlerde ve Allah’tan O’nun affını talep etmesine dair 

ayetlerde “eb” kelimesi tekrar edilmiş, ayrıca Kur’an’ın diğer yerlerinde bu kelime 

baba anlamında kullanılmıştır. Hz.Peygamberin ecdadında kafir bulunmadığını, 

dolayısıyla kafir olan Azer’in de Hz.İbrahimin babası olamayacağını ileri süren görüş 

ise Kur’an’ın zahirine aykırıdır1145.  Peygamberlerin evladı içerisinde bile iman 

etmeyenlerin olduğu, yine Kur’an’ın haber verdiği bir bilgi olduğuna göre bunun 

aksinin de olması mümkün görünmektedir. 

l) İlmihallerde Sosyal Hayattan Kopuk Hükümler ve Örnekler: Müslümanların hali 

hazırda bilmeleri gerekenleri öğretme amacında olan ilmihallerde halkın yaşadığı 

sosyal, kültürel çevreyle iletişim eksiklikleri ya da onların yaşadıklarından 

haberlerinin olmadıkları iddia edilmekte ve buna şahit getirilmektedir. Hayatın 

içinden bilgileri sunması gereken, önden giderek yol göstermesi gereken ilmihaller 

buna göre hayatı takip etmekte başarısız olmuşlardır.  

1. Erkeklerin Kıyafeti: Bir asra yakın zamandır toplumuzda erkeklerin kullanmadıkları 

kıyafetlerle ilgili olarak “her müslüman için avret yerlerini örtecek  şekilde sıcaktan 

ve soğuktan  korunacak kadar elbise  giymek farzdır. Bu elbiselerin etekleri 

erkeklerde bacakların yarısına kadar,….1146 uzanan elbiseler giymelerinden 

bahsedilmektedir. Yine aynı düşüncenin bir uzantısı olarak başka bir ilmihalde 

“Halâda avret yerini, çömelince açmalıdır1147” denmektedir.  Halbuki 

toplumumuzda erkekler uzun zamandır etekli bir elbise giymemektedir. Bugün 

giyilen      kıyafetlerin -doğruluğu başka bir tartışma olabilir- sözü edilen şekli ile 

kullanılması mümkün değildir  

2. Hamile İken ölen Kadına Nasıl Müdahale Edileceği: Hamile iken ölen kadına ne 

yapılacağı ile ilgili olarak “ölen kadının rahminde diri bir bebek bulunsa, bu çocuğu 

kurtarmak için, o kadının karnnı sol taraftan yarmak gerekir1148” denmektedir. Bunu 

halktan biri mi yoksa bir doktorun mu yapacağı konusunda bir açıklık bulumamakla 

beraber, her ikisinin de yapabileceği bu haliyle anlaşılmaktadır. Ancak ölen bir 

kimseye halktan birinin burada yazılandan hareket ederek bir müdahalede bulunması 

kişiyi adli olarak suçlu durumuna düşürecektir. Zira söz konusu durumlarda 

                                                 
1145 Tümer, Günay, “Azer”, DİA., IV, 316 
1146 Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, s.465 
1147 Gümüş, a.g.e.,  s.125 
1148 Bilmen, a.g.e., s.435 
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yapılması en doğru olan ilgili kuruluşlarla iletişim kurarak müdahalenin yetkili biri 

tarafından uygun olan şekilde yapılmasını sağlamaktır.  

3. İstinca’nın Önce Taş İle Yapılmasının Uygunluğu: Bazı ilmihallerde arazi, taşra 

şartlarına göre düşünülmüş kararlara rastlanmaktadır. Örneğin Bilmen, ilmihal’inde 

istinca’nın “önce taşlarla sonra su ile yapılması daha uygundur1149” derken hayat 

standartlarının bu günden çok farklı olduğu, evlerde tuvaletlerin bulunmadığı bulunsa 

da topraktan bu kadar bağımsız olmayan ve bu günkü gibi kanalizasyona 

bağlanmayan şartlara göre düşünülmüş bir hükme temas etmektedir. Halbuki  

yaşanılan zamanda  yaygın olan şeyin hesaba katılarak karar verilmesi daha doğru 

olacaktır. Zira bu tür ifadelerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan problemlerin 

yaşandığı ve çok üzücü hadiselere sebep olduğu zaman zaman hikaye edilmektedir. 

4. Kullanılmayan Ev Eşyalarının Nasıl Temizleneceği: Günümüzde evlerde 

kullanılmayan eşyaların özelliklerine göre hüküm söylemek de günlük hayatla 

iletişim eksikliğinin bir başka örneğidir. Tahtadan yahut topraktan yapılmış yeni 

kaplar pisleşince, üç kez yıkanır ve her defasında kurutulur1150 denmekte ancak bu 

gün evlerde böyle kaplar kullanılmadığı düşünülmemektedir. Bunun elbette doğru 

olduğu zaman ve zemin vardı, ancak bugün bu tür eşyalar kullanılmamaktadır. Aynı 

hususa bir başka örnek  “abdest için toprak ibrik kullanma”nın  abdestin 

edeplerinden birisi olarak sayılmasıdır1151. Benzer bir nakil “güneşte ısınmış su ile 

abdest almamanın adabtan sayılması1152” dır. İlmihalde bunu okuyanlar ilk önce 

ilmihalde anlatılanı değil, evinde güneş enerjisi ile ısıtılmış suyu hatırlamaktadır. 

Bazı ilmihaller parantez açarak buna temas etmekle beraber bazıları bu konuda hiçbir 

açıklama yapmamıştır. 

5. Şehit Olmak İçin Keskin Bir Alet İle Öldürülmek Gerektiği: Kullandığı 

kaynaklarda var olanı güncellemeden aktarmaya kalkmak konu hakkında yanlış 

bilgilenmelere sebep olmaktadır. Her şeyiyle kamil bir şehid sayılmak için ille de 

“keskin bir aletle öldürülmeyi şart koşmak1153” her halde ateşli silahların olmadığı 

ve bilinmediği bir zaman için düşünülmüş bir şarttır. Bu gün kılıç savaş aracı 

olmaktan çıkmış onun yerine gelişmiş ateşli silahlar hatta bir takım gazlar 

                                                 
1149 Bilmen, a.g.e, s.68 
1150 Bilmen, a.g.e, s.64 
1151 Bilmen, a.g.e., s.87 
1152 Yavuz, A.Fikri, İslam İlmihali, s. 48 
1153 Yıldırım, Celal, Büyük İlmihal, s.426; Yavuz, a.g.e., s.201 
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kullanılmaktadır. Uğrunda ölmeye değer bir dava olduktan sonra şehit olmak için ille 

de şununla  şehit olacaksın demenin bir anlamı var mıdır? 

m) Sehven, Dikkatsizlikten, Taklitten Dolayı Düşülen Bazı Hatalar: Örneklerde de 

görüleceği üzere sehven yapılan bir takım hatalar daha var ki bunların ilmihal 

sahiplerinden mi, yoksa baskı öncesi yazıcılardan mı kaynaklanmış olduğunu kesin 

olarak iddia edemeyeceğimiz için bunları sehven yapılmış hatalar cümlesinden kabul 

ettik. Her halükarda okuyucunun haklarına saygı olarak, yeni yapılacak baskılar için 

mutlaka  ciddi bir gözden geçirme yapılmasının bir gereklilik olduğu  açıktır. 

Baskıdan sonra binlerce kişinin eline geçen bu eserlerden yanlış bir şey öğrenmenin 

vebali büyük olur. Zira daha sonra yapılacak düzeltmelerden herkesin haberdar 

edilmesi de çok mümkün gözükmemektedir.  

1. Boşanmış Kadınların İddeti: Bazı İlmihallerde eşlerinden boşanan kadınların 3 (üç) 

ay iddet beklemeleri gerektiğinden1154 söz edilmesi iddet ile ilgili ayrıntıların gözden 

kaçmış olduğunu gösteriyor. Zira boşanan kadın adet gören biri ise, üç ay değil, üç 

kur1155, adet hiç görmeyen veya adetten kesilmiş olan kadınlar ise üç ay1156 iddet 

beklerler.. 

2. Dikkatsizlik ve Özentisizlik Örneği: Eserlerin aceleye getirilerek hazırlanmasına, 

denetimlerinin yapılmamasına en iyi örnek olarak, namazda kıyam halinde kadınların 

ellerini nasıl bağlayacaklarının bir namaz hocasında “kadının sol elinin sağ elinin 

üzerindeki resmi ile gösterilmesi1157” verilebilir. Böyle bir hatanın sebebi ancak 

söylediğimiz sebeplerden birisi ile açıklanabilir. 

3. Kadınlara Adetli Oldukları Zamanlarda Çevrelerine Nahoş Kokular Saçmaları, 

Elbise ve Bedenlerini Kirletmeleri Nedeni İle Namaz Kılmalarının 

yasaklandığı1158: Kadınları kimi ibadetlerden muaf tutan hallerini, onlar için ibadet 

bile yapamayacak kadar kirli ve kötü bir durumda olmaları şeklinde yorumlamak ve 

                                                 
1154 Ateş, Süleyman, Yeni İslam İlmihali, s.252; Paksu, Mehmet, Açıklamalı İslam İlmihali, s.501; 

İslamoğlu, a.g.e., 186 
1155 Bakara, 2/228; Müşterek bir lafız olan kur’ Hanefilere göre hayız, Şafiilere göre temizlik süresidir. 
1156 Talak, 65/4 : “Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan 

eğer şüphe ederseniz (iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç 

aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan 

korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir” 
1157 Pakalın, Ahmet, Küçük Namaz Hocası, İslamoğlu Yay., y.y., trs., s.72 
1158 Yıldırım, Celal, Büyük İlmihal, s.92-94 
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ibadetlerden uzak kalmalarının bundan dolayı emredildiğini söylemek sağlıklı bir 

hüküm değildir. Kadın olmalarından kaynaklanan bir durumdan dolayı böyle bir 

aşağılanmayı hak etmiş değillerdir. Psikolojik, fizyolojik ve daha pek çok yönden 

kadını etkileyen özel durumlar sebebiyle Allah’ın kendilerine tanıdığı bir hakkı 

kötüye kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde 

gerçekleştirilen Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısında konu ele alınmakta ve 

“Kadınların özel hallerinde, namaz yükümlülüğünden muaf tutulmaları, onların temiz 

olmamaları sebebiyle değil, psikolojik ve fizyolojik yüklerini hafifletme 

düşüncesiyledir. Ancak kadınlar, bu gibi durumlarda, Kur'an okuyabilecekleri gibi 

mescitlere de girebilirler1159” denmektedir.  

4. Kadınların Kendileri İstemedikçe Memleketlerinden 90 km ve Daha Fazla 

Uzaklıktaki Bir Yere Kocaları Bile İstese Gitmelerinin Gerekli Olmadığı: İlk 

bakışta kadınlar için sağlanmış bir özgürlük gibi görünse de, bunun 90 km ile 

sınırlandırılmasının çok ciddi bir dayanağı olmadığı görülmektedir. İbadetler 

konusunda gösterilen hassasiyeti anlamak mümkün ise de, tamamen sosyal bir hak ve 

konuyu bu kadar mutlak olarak ifade etmenin başa açacağı sıkıntılar görülmek 

istenmemiştir.  

 

B. İLMİHAL DİLİNİN ANLAŞILMA VE İLMİHALLERİN  KULLANILMA 

ZORLUĞU 

            İlmihallerde kullanılan dilin anlaşılmaz, anlaşılamaz ve kullanılmaz olduğu 

hazırlanan çalışmaların hemen hepsinde tekrar edilmektedir. Yani, her yeni çalışma, 

öncekilerin dilini bilen, anlayan olmadığı iddiası ile ortaya çıkmaktadır. Burada asıl merak 

edilen şey, her çalışmada tekrarlanan bu hususun neden halledilemediğidir. Zira bir 

çalışma yapılırken bu problem çözülmeye niyet edilmişse, bir diğer çalışma artık aynı 

gerekçe ile nasıl ortaya çıkabilmektedir?  

       İlmihallerde kullanılan dilin anlaşılmaz olduğunu söylemek bazen söz konusu 

çalışmaları yapanları rahatsız etmekte ve böyle bir eleştiriyi hak etmediklerini ifade 

etmektedirler1160. Örneğin bir ilmihal sahibi eserinin dilinin anlaşılmasının zor olduğunu 

                                                 
1159 Aydın, Mehmet Akif, “Çağdaş Dünyada Kadın Problemleri İle İlgili Tartışmalar”, Güncel Dini 

Meseleler İstişare Toplantısı I, İstanbul 2002, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004, s.369 
1160 “…Bu kitâb bir ilm kitâbıdır. Her ilmde olduğu gibi, din bilgisinin de kendine mahsûs kelimeleri vardır. 

Bu kelimelerin ma’nâları, sırası geldikçe bildirildi. Bunlar, kitâbı tamâmen okuyunca, öğrenilir. 
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söyleyenlere, her ilmin kendini anlatırken kullandığı bir dili vardır, İlmihalin de kendine 

özgü bir dili vardır, eserimizde kullanılan dilin anlaşılmaması bizden değil, sizin ilgili 

eserlerin dilini anlayamamanızdır diye polemiğe girebilmektedir. Her ilmin kendine özgü 

kelime ve kavramları elbette vardır, ancak ilmihaller halk kitapları olması hasebiyle 

kullandıkları dili de onların konuştuğu ya da anladığı şekilde yenilemek ve güncellemek 

zorunda olmalıdırlar. Yani sadece ilmin dilini değil, halkın dilini de önemsemelidirler. Bu, 

söz konusu ilmin basitliğine ya da basitleştirilmesi şeklinde yorumlanmamalıdır. Aksine 

kendini ve konularını doğru anlatma adına böyle bir tavır önemsenmeli ve 

benimsenmelidir. Burada, tezimizin ileriki bölümlerinde değineceğimiz bir hususu tekrar 

edersek, her bilgi ve kültür düzeyine hitap edecek çalışmalar yapılması halinde daha 

anlamlı ve doğru bir iş yapılacağı söylenebilir. İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim 

düzeyindeki herkesle anlaşabilecek ve uyum sorunu yaşamayacak bir ilmihal çalışması 

sunmak gerekmektedir. Yoksa farklı eğitim almış ya da hiç eğitim almamış insanların tek 

tip ilmihalden bir şey anlaması, alması beklenmemelidir.  

C.  İLMİHAL DİNDARLIĞININ İMKANI 

          Kırbaşoğlu, makalesinde, İlmihallerin okuyucusuna sunduğu bilgilerin sağlıksız 

oluşundan hareketle nasılı bir yana herhangi bir dindarlık anlayışı geliştirmesinin bile 

imkanının olmadığı sonuçlarına ulaşmıştır. Kendisini bu yargıya götüren şeyin ise, 

ilmihallerin hayatın her alanını kuşatan İslam’ı, İslam’ın şartı beştir şeklindeki dar ve 

yanlış bir anlayışa hapsetmesi, buna bağlı olarak da, hayatın her alanında sergilenmesi 

gereken kulluğu, namaz, abdest, oruç, hac, kurban vb. ibadeti mersumeye hasretmeleri 

olduğunu söylemektedir1161. Bilmen’in ilmihali merkezinde tartışmayı sürdüren yazar, en 

büyük argüman olarak yine ilmihallerin islamı “beş” şeyden ibaret olarak tanımlamalarını 

kullanmıştır. İslamı beş şeyden ibaret sayan ve sanan her türlü düşüncenin dindarlık adına 

verebileceği bir şeyi olmadığı tezini ileri sürmektedir.  Kırbaşoğlu ayrıca, iyi bir dindar 

olma konusunda ilmihallerin verecek bir şeyi olmadığına bu eserlerin şekilci yaklaşımlar, 

formaliteden davranışlar, kılı kırk yaran ayrıntılar ile dolu olmalarını şahit olarak da 

göstermiştir.  

           İlmihallerin mevcut halleriyle iyi bir müslüman ve dindar yetiştirme konusunda 

gerekli ve yeterli donanıma sahip olmadıkları dile getirilen bir husus olmakla beraber bu 

                                                                                                                                                    
Bunları öğrenmiyen, kafasını yormıyan bir câhil, kitâbdaki ilmleri anlıyamaz. Bu kitâb anlaşılmıyor 

diyerek, kendi kusûrunu kitâba yükler.” Gümüş, a.g.e., s. 10 
1161 Kırbaşoğlu, Hayri, a.g.m., s.123 
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sorunu çözmek iddiasında olanların yeni bir çözüm ve aternatif üretemedikleri de 

görülmektedir. Zira çalışmaların her birinde benzer problemleri çözmek isteyenler bunu 

halledebilmiş değillerdir.Her halükarda subjektif olmaktan kurtulması mümkün olmayan 

çalışmaları herkesin kabul etmesi ve beğenmesi mümkün de görünmemektedir. Her bir 

çalışma kendisini yapan kişilerin bakış açılarına göre şekillendiğinden bir diğerini memnun 

yada ikna edememektedir. Yapılan çalışmalardan her biri başka bir hususu öncelikli olarak 

ele almak istemektedir. Ya da konuları ele alırken kullandığı yöntemleri farklı 

olabilmektedir. Örneğin çalışmalardan bir kısmı sadece ibadetlerin fıkhi hükümlerini ve 

bilgilerini öncelerken ve gerekli görürken diğer bir çalışma fıkhi hükümleri bilmenin, 

bildirmenin ve öğretmenin tek başına bir ilmihal için yeterli olamayacağı ve ibadetlerin 

aslolan hikmet ve faziletlerini de öğretmenin daha iyi olacağını düşünebilmektedir. 

Yapılan çalışmalar hepsi birlikte belki birbirlerini tamamlamakta, birbir eksiklerini 

kapatmaktadır denebilir. Yapılan her bir çalışmanın insan eli karıştığı ve bunların her 

birinin belli bir mezhep ve meşreb ile yakın bağlarının olduğu unutulmazsa her şeyiyle 

mükemmel bir çalışma bulunması imkanı kabil de değildir. Burada göz göre göre hakkın 

gizlenmesi ya da başka türlü ifade edilmesi karşısında gerekli tepkilerin ve duyarlılığın 

gösterilmesi ve sağlıklı bir bilgi üretilmesine katkı sağlanmasının erdemli bir davranış 

olduğu inkar edilemez. Daha iyi dindar olma adına sunulan önerilerin herhangi bir 

rahatsızlık duymaksızın değerlendirilmesi ve çalışmaların belirtilen şekilde yenilenmesi ve 

değişmesi tartışılan eserlerin kalitesini yükseltecektir. 

 
D.  İLMİHALLERDE GÜNCEL OLMAYAN BİLGİ VE KELİMELERE 

YER VERİLMESİ 

          İlmihaller hakkında yapılan değerlendirmelerde, müzakerelerde, İlmihallerin, 

kullanılan dil, kavramsal çerçeve ve konulara verilen örnekler bakımından, keza zihniyet 

ve bakış açıları bakımından bu güne ait olmadıkları ilk bakışta göze çarpmaktadır1162 

denmektedir. Karaman, Bilmen’in Büyük İslam İlmihali ile ilgili olarak “Ömer Nasûhî 

Hocamızın yıllarca büyük bir boşluğu dolduran "Büyük İslâm İlmihali" de tertip, düzen, 

konu zenginliği ve yeni harfler dışında, yaşanılan çağın ihtiyaçlarına yönelik yenilikler 

ihtivâ etmeyen bir ilmihal örneğidir1163” demektedir. Mevcut ilmihal çalışmalarının 

hazırlanış amaçlarına bakıldığına büyük çoğunluğunun dile getirdiği konulardan birisi 

budur. Bundan önce yapılmış çok sayıda ilmihal olsa da dili ve üslubu, örnekleri ile 

                                                 
1162 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.114 
1163 Karaman, a.g.e, III, 164 
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bugüne değil, geçmişe ait olmaları sebebiyle yeni bir İlmihal yazmak gereği dile getirilir. 

Ancak bu problem hiçbir şekilde tam olarak çözülmez, çözülemez. Anlaşılmayan 

kelimeler, kavramlar, örnekler verilmeye devam eder. Burada ilginç olan ise, dilinin 

anlaşılmaz olması ile ilgili eleştirilere, eleştirilenlerin gösterdiği tepkidir. Tam İlmihal 

sahibi eserinin anlaşılmaz olduğunu düşünenlere hitaben yazdığı cümlesinde  “Bu kitâb bir 

ilm kitâbıdır. Her ilmde olduğu gibi, din bilgisinin de kendine mahsûs kelimeleri vardır. Bu 

kelimelerin ma’nâları, sırası geldikçe bildirildi. Bunlar, kitâbı temâmen okuyunca, 

öğrenilir. Bunları öğrenmiyen, kafasını yormıyan bir câhil, kitâbdaki ilmleri anlıyamaz. 

(Bu kitâb anlaşılmıyor) diyerek, kendi kusûrunu kitâba yükler” diyerek anlaşılamamanın 

kendi üslubunun değil, anlamakta güçlük çektiğini söyleyen kişinin kendi ayıbı olduğunu 

da söylemekten geri durmaz ki, bu tavır okuyucuya karşı, diğer hiçbir esere yazılı olarak 

konmamıştır.  

       Seferilik bahsinde bugüne ait olmayan ulaşım araçlarından yelkenli gemilerle, 

develerle yolculuktan bahsedilmesi1164, aydınlatmanın tamamıyla elektrikle sağlandığı 

günümüzde mescit lambalarında kirli yağ kullanılmasından söz edilmesi1165, zekat, 

sadaka–i fıtır v.b konuları ilgilendiren ölçülerle ilgili olarak ortaçağa ait uzunluk, ağırlık ve 

hacim ölçülerinden –arşın, fersah, mil, dirhem, sa’, vesk, rıtl, ok atımı mesafe  yaya 

yürüyüşü-bahsedilmesi1166, bu günkü ırak topraklarının haraç arazisi olduğu1167, hacı 

adayının beraberinde Mekke’ye kurbanlık hayvan götüreceği1168, ihtikardan bahsedilmesi 

için malların asgari kırk gün depolanması gerektiği1169, borçlanma konusuna  örnek olarak 

buğday, arpa, yumurta ve ceviz borçlanmasından dem vurulması1170, erkeklerin etekli 

elbise giymesi ve elbiselerinin bacaklarının yarısına kadar uzatılabileceği1171, yüksek 

binalar yaptırmanın mekruh olduğu1172, on altı yaşına  giren çocukları evlendirmek 

gerektiği1173 gibi örnekler verilmektedir. Kırbaşoğlu bu örnekleri Bilmen’in ilmihalinden 

vermekle beraber daha sonra yazılan ilmihallerin büyük bir kısmında benzer ya da aynı 

                                                 
1164 Bilmen, a.g.e., s.166 
1165 Bilmen, a.g.e., s.233 
1166 Bilmen, a.g.e., s.334 
1167 Bilmen, a.g.e., s.334 
1168 Bilmen, a.g.e., s.368-369 
1169 Bilmen, a.g.e., s.421 
1170 Bilmen, a.g.e., s.422 
1171 Bilmen, a.g.e., s.428 
1172 Bilmen, a.g.e., s.429 
1173 Bilmen, a.g.e., s.444 
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kabullerin ve görüşlerin yer almaya devam ettiği görülmektedir. İlmihal yazanlar ya da 

yapanların kendi yaşadıkları ortamın ve şartların gerektirdiği ve istediğinden ziyade 

kendilerinden asırlarca evvel yazılan çalışmalarda ilgili konular hakkındaki hükümleri, 

kelimeleri ve örnekleri bu güne çevirmeden aynıyla transfer ettikleri anlaşılmaktadır. 

Kendi şartlarında sağlıklı ve doğru olan bu bilgiler, sonrakilerin bilimsel / ilkesel olmayan 

yaklaşımı yüzünden haksız yere töhmet altında kalmaktadırlar. Bunun daha da ilginç, 

anlaşılmaz ve tehlikeli olanı ise, bu günün şartlarını hesaba katmayı ve buna uygun 

yorumlar yapmayı dini tahrif ve geçmiş ulemayı tahkir ve tasğir etme şeklinde 

değerlendirmektir. Makalede ilgili iddiayı desteklemek üzere dile getirilen örneklerden 

çok, islamın ve kaynaklarında yer alan hususların, hicri dördüncü asırdan sonra herhangi 

bir ilave yapmayı gerektirmeyecek şekilde geçmiş ulemaca açıklığa kavuşturulduğu ve bu 

tarihten sonra konuya müdahil olmanın ve olmayı düşünmenin dine sığdırılamayacağını 

söylemektir1174. Yani yukarıdaki iddiayı haklı çıkaracak en ciddi veri bu bakış açısıdır 

denebilir. Tarihte belli ortamlarda meydana gelen anlama şekillerini dini bir nass gibi 

algılayan bu yaklaşım biçimi oldukça tehlikelidir. Kitaplarda var olan her şeyi mutlak bir 

hüküm zannetmek, dilini, mantığını ve tarihini çözmeden bu hükmü tekrar edip durmak 

kendi başına dert açmaktan başka bir şey değildir. Hicri dördüncü asra kadar ki zamanı ve 

yaşayanlarını kutsayan zihniyet aslında onları da anlayabilmiş değildir. Zira onların 

konulara yaklaşımlarında geliştirdikleri yöntemler hayatlarından kopuk değildir. Her biri 

yaşadığı yerin iklimi ile yakından ilgili hükümler vermişlerdir1175.  İlmihallerde yer verilen 

                                                 
1174 Söylediğimiz probleme ilişkin olarak bir ilmihalin yaklaşımı şudur: Hicretten dörtyüz sene sonra, 

müctehide ihtiyâc da kalmadığı, Çünki, Allahü teâlâ ve Onun Resûlü Muhammed aleyhisselâm’ın, 

kıyâmete kadar hayât şekillerinde ve fen vâsıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine 

şâmil olan ahkâmın hepsini bildirdiği, müctehitlerin de bunların hepsini açıkladığı, Fen vâsıtaları 

değişti, Yeni hâdiselerle karşılaşıyoruz, Din adamları toplanarak yeni tefsîrler yazılmalı, yeni 

ictihâdlar yapılmalıdır diyerek, nasslara ilâveler, değişiklikler yapmak lâzım olduğunu savunanların 

Zındık ve islâm düşmanı olduklarını gösterdiği Tam İlmihal, s.51, kıyamete kadar lazım olacak tüm 

bilgilerin mezhep imamlarınca kitaplara yazılmış olduğu Tam İlmihal, s.468, İslâm âlimlerinin 

sözbirliği ile, hicretin dördüncü asrından sonra, dünyâda, ictihâd edebilecek hiç alim kalmadığını 

bildirdikleri,  Şimdi bütün müsülümânların, bilinen dört mezhebden birine uymalarının lâzım olduğu 

Tam İlmihal, s.469, eski tefsirlerin her şeyi yeterince anlattığı ve yeni tefsirlere ihtiyaç olmadığı Tam 

İlmihal s.470 söylemler ilmihallerin ortaçağ fıkıh kitaplarında yer alan bilgileri tercih etmek değil 

kayıtsız şartsız kabul etmeye zorlamaktadır. 
1175 İmamların yaşadıkları çevreden bağımsız bir hukuk oluşturdukları söylenemez. Bunun en çarpıcı 

örneklerinden biri İmam Şafii’nin yaşadığı Irak ve Mısır’da aynı şeyleri değil farklı şeyleri tercih 

etmesidir.   
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bilgilerin güncel olmadığına dair verilebilecek örneklerin başında mensubu kalmamış 

mezhep ve gruplar hakkındaki bilgiler gelmektedir. Halbuki olması gereken bu gün geçerli 

ve gündemde olan yanlış inanç ve düşüncelerin Müslümanlara öğretilmesi ve 

bilgilendirilmesidir. Halden anlamak da bu olsa gerekir. Makalede ilgili iddiayı 

desteklemek üzere dile getirilen örneklerden çok, islamın ve kaynaklarında yer alan 

hususların, hicri dördüncü asırdan sonra herhangi bir ilave yapmayı gerektirmeyecek 

şekilde geçmiş ulemaca açıklığa kavuşturulduğu ve bu tarihten sonra konuya müdahil 

olmanın ve olmayı düşünmenin dine sığdırılamayacağını söylemektir1176. Yani yukarıdaki 

iddiayı haklı çıkaracak en ciddi veri bu bakış açısıdır denebilir.   

 

E. İLMİHALLERDE İBADET KAVRAMININ EKSİK YA DA YANLIŞ        

                                        ANLAŞILDIĞI VE ANLATILDIĞI  

 

          İlmihallere yapılan eleştirilerden birisi ibadet kavramını doğru anlatmadıkları, 

kullanmadıkları ve ibadet diye sadece namaz, oruç, hac, zekat ve kurban gibi konuları 

takdim ettikleridir. Çalışmamız sırasında inceleyebildiğimiz ilmihallerin, ibadeti söz 

konusu edilen ibadetlerden ibaret bir tanım yaptıklarını açıkça görmemekle beraber, 

ibadetler bahsinde büyük ölçüde adı geçenlere yer verdikleri ve başkaca konulara çok az 

değindikleri ya da hiç değinmedikleri söylenebilir. Söz konusu eleştirinin bu nedenle 

yapılmış olduğu akla gelmektedir. İlmihaller varlık gerekçelerini genelde, ibadetlerden adı 

zikredilenleri anlatmak ve öğretmek olarak gösterdikleri için kendilerine yöneltilen 

eleştirilere karşı böyle bir savunma da yapabilirler. İlmihallerin adı geçen ibadet konularını 

alabildiğince ve olabildiğince detaylandırarak anlatmaları, bunların İlmihal ibadetleri 

olarak anlaşılmalarına, takdim edilmelerine bile sebep olmuştur. 

          İlmihallerin ibadetleri yanlış ve eksik anlattığının iddia edildiği yazıda “ilmihaller, 

neredeyse ibadeti ittifakla namaz, oruç, zekat, hac kurban, Kur’an okuma vb. bir takım 

ritüellerle sınırlandırmış durumdadırlar. Sadece söz konusu edilenlerin ifasına ibadet adını 

verip de, diğer üç alanı1177 ibadet kavramının dışında bırakmak, hem kelimenin Arap 

dilindeki anlamına hem de Kur’an’ın bu kavramı kullanışındaki kapsayıcılığa aykırı bir 

tasarruftur. Bu yanlış anlayış yüzündendir ki, aslında fenemonolojik olarak insanın iman ve 

                                                 
1176 İlmihaller içerisinde bunu en fazla yapanın “Tam İlmihal Saadeti Ebediyye” olduğu görülmektedir. 

Kitabın neredeyse tamamına yakını bu görüşlerin etkisi altındadır. 
1177 Metafizik iİlkeler, Ahlaki İlkeler ve Normatif Düzenlemeler Alanları 
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salih amele yönelmesini sağlamak amacıyla vazedilmiş olan bu ritüeller ibadet kapsamında 

değerlendirildiği halde, asıl amaç olan her türüyle salih ameli ibadet kapsamı dışında 

mütala etmenin izahı mümkün değildir. İslam geleneğinde egemen olan bu yanlış ve eksik 

ibadet anlayışının islami öğretinin sınırlı bir alanını ibadet olarak telakki edip, geniş ve son 

derece önemli  pek  çok alanı ibadet kapsamı dışında bırakmakla sonuçlanacağı açık; 

Bunun Allah’ın istediği ibadet olamayacağı ise ortadadır. Bu gün ülkemizde de, islam 

dünyasının diğer bölgelerinde de müslümanların içinde bulundukları durumun bir bütün 

olarak islami öğretiyi içeren “ibadet” kavramını bazı ritüellere indirgenmesiyle ilgili 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır1178” denmektedir. 

        Yukarıda sözü edilen ve eleştirilen şekli ile tanımlanan ve algılanan ibadet ve kulluk 

anlayışına dayalı dindarlığın islamın hedeflediği dindarlık olması elbette mümkün değildir. 

İlmihallerin ibadetin kapsamını daraltmak gibi bir faaliyet içinde olmaları ise -olanlar 

varsa- kabul edilebilir bir şey olmadığı gibi, aynı zamanda kendileri için büyük bir 

eksikliktir. Son olarak ilmihallerin ibadetleri böyle tanımlamadığı, ancak ilmihallerde 

anlatılan konuların bunlarla sınırlandırılmış olduğu söylenebilir.     

F. İLMİHALLERDE MAKSADINI AŞAN İFADELERE YER  VERİLMESİ 

            İlmihallerde yanlış anlaşılabilecek bazı ifadelere, kıssalara, menkıbelere 

rastlanmaktadır. Bunların anlatmak istedikleri maksadın sınırlarını çok aştıkları ve 

beraberinde pek çok yanlış inançlara dönüştükleri görülmektedir. Bunlara örnek olarak 

İslam akıl dinidir1179, meleklerin büyüklük ve küçüklüklerinin hayvanlarla kıyaslanması1180, 

Peygamberin dinin kurucusu olarak takdim edilmesi1181, peygamberlerin bütün zorlukları 

bir çay içme rahatlığında hallettikleri1182, Allah’ın cebren lütufta bulunarak hidayete 

erdirmesi1183, peygamberlerin akıllı ve uyanık kimselerden tercih edildiği, ahmak ve 

kadınlardan peygamber seçilmediği1184, sele kapılıp gitmekte olanı kurtarmakla pek mühim 

                                                 
1178 Kırbaşoğlu, a.g.m.,  s.112 
1179 Paksu, a.g.e. , s.43: Böyle bir ifade kaynağı vahiy olan din için kullanılmamalıdır. Aklın İslam’ı alması 

veya anlaması daha başka bir şeydir ki, bunu “İslam akıl dinidir” başlığı ile vermek doğru bir ifade 

değildir. 
1180 Paksu, Açıklamalı İslam İlmihali, s.72 
1181 Yıldırım, Büyük İlmihal, s.30  
1182 Akademi Araştırma Heyeti, Bir Müslümanın Yol Haritası, s.131 
1183 Akademi Araştırma Heyeti, a.g.e., s.45 
1184 Soymen, Mehmet, Cep İlmihali, s.18, Soymen’in peygamber seçileceklerin üstün yetenekli 

olmalarından bahsederken “ahmak ve kadın” dan peygamber seçilmez sözü kadın karşıtı söylem 

olarak kullanılabilecek bir ifade olarak görülmektedir.  
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bir şey yapmış sayılmayacağı, kurtarılmasa belki de şehit olacağı1185, organ naklinin ölüye 

vereceği eziyet dolayısıyla kesinlikle haram olduğu1186, kan naklinin de organ nakli gibi 

caiz olmadığı1187, kan nakline çok dikkat etmek gerektiği, çünkü fasık bir kimsenin kanı 

ihlaslı bir kimseye nakledildiğinde akidesinin bozulacağı ve kötü işlere meyledeceği1188, 

insanların nikahım var diyenler de dahil yüzde doksanının nikahsız yaşadığı1189, evliya’nın 

gayb’ın çoğunu bildiği1190, beklenen imamın gelmesine 30-40 yıl kaldığı1191, Adem a.s.’a 

ağaçtan yemesinin yasaklanmadığı1192, kendisine yasaklanan ağacın sadece bir tane 

olduğunu zannettiği, aynı cinsten diğer ağaçlardan yemesinin kendisine yasaklanmadığını 

düşünerek yediği1193,  İmam-ı Azam’ın ehli sünnetin reisi, fıkhın kurucusu, dünyada 

uygulanan İslam ahkamının  dörtte üçünün sahibi ve kalan birinin de ortağı olduğu, 

İslâmiyette ev sahibinin, âile reîsinin İmam-ı Azam olduğu, Bütün diğer müctehidlerin, 

onun çocukları olduğu1194,  Hz. Adem’in ağaçtan yemesinin günah olarak 

değerlendirilemeyeceği, çünkü kendisine ağaçtan yemesinin haram kılınmadığı1195, 

Hz.Adem’in yaklaşmaması istenen ağaçtan yemesi bir hata ve kaymadır. Adem 

                                                 
1185 Öngüt, Ömer, İslam İlmihali, s.759 insanlara konunun böyle anlatılması onların kurtarma ve acil 

yardım konusunda bir duyarsızlık öğretmektedir.  
1186 Öngüt, a.g.e., s.749 
1187 Günahkar bir kimseden nakledilen kanla birlikte, ahlakının ve karakterinin de nakledildiğini iddia 

ederken, mü’min anne babanın, hatta peygamberin evladının nasıl iman etmeyen bir kafir oldukları, ya 

da kafir anne babadan doğduğu halde nasıl  salih bir Müslüman olunduğu dikkatlerden kaçmış 

olmalıdır. Öngüt, doku ve organ naklinde insanların ahlakının ve karakterlerinin de transfer edileceği 

gerekçesiyle bu işe haram demesinde bir çelişki de şudur. Şayet dediğinde haklı ise iyi insanlardan 

kötülere yapılacak nakilleri teşvik etmek hatta bu iş için özel çalışmalar yapmak daha iyi olmaz mı? 

Kötülüklerin ve kötü insanların terbiye edilmesinde böyle bir imkandan niçin istifade edilmesin.?  
1188 Öngüt, a.g.e, s.751 
1189 Öngüt, a.g.e. , s.697  
1190 Gümüş, a.g.e, s.448 
1191 Öngüt, Ömer, a.g.e., s.61 
1192 Mutlu, İsmail, Yeni İslam İlmihali, s.62 
1193 Yıldırım, Kur’an ve Sünnet Işığında İslam İlmihali, s.126, fetanet sıfatına sahip peygamber için böyle 

bir beyanat vermek peygambere anlayışsız demekle aynı anlama geleceğinden böyle bir düşünce kabul 

edilemez.  
1194Gümüş, a.g.e., s. 49 
1195 Mutlu, a.g.e., 68; Mutlu’nun ayette açıkça yer verilen bir hükmü nasıl görmediği doğrusu anlaşılacak 

gibi değildir. Ayetlere bakıldığında yemesi değil, yaklaşmaması bile emredilmiştir. Burada yemesi 

değil, yaklaşmaması emredildi bu nedenle yemesi yasaklanmadı anlamak en basit ifadesiyle ayeti 

yanlış anlamaktan başka bir şey olamaz.     
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peygamberin şu ağaç denilince belli ve muayyen bir ağacı anladığı, Aynı cinsten bir 

ağaçtan yemekte bir sakınca olmadığını sandığı1196 vb. örneklerin maksadını aşacak 

cümleler ve yargılar olduğu görülmektedir. 

 

G. İLMİHALLERDE SAHİH OLMAYAN RİVAYETLERİN BULUNMASI 

          İlmihaller hakkında yaptığımız çalışmamız neticesinde bu eserlerden bazılarında 

bulunan kimi rivayetlerin bir aslının olmadığı, bazılarının çok zayıf oldukları,  bilimsel bir 

usul olarak temel hadis kaynaklarından nakledilmeleri gereken rivayetlerin, hadislerin çoğu 

zaman hadis kaynağı sayılamayacak eserlerden aktarıldığı, fıkıh, tasavvuf ve ahlak ile 

mevlit kitaplarının hadislere kaynak gösterildiği görülmüştür. İlmihallerde görülen ve sahih 

olmayan rivayetlerden bazılarını, konuları ve bulundukları yerleri ile aşağıda gösterdik. 

Söz konusu çalışmalarda yer verilen tüm hadisleri burada değerlendirme imkanı 

olmadığından özellikle mevzuat kitaplarından eksik olmayan rivayetlerden örnekler 

verilmeye çalışılmıştır. 

         İlmihallerde siyasi rekabet, ihtiras, mezhep ve imam tassubu ve fanatizmi, gibi pek 

çok sebeplerle uydurulmuş rivayetlerden örnekler bulunmaktadır. Rivayetlerin sahih olup 

olmadığına hatta, uydurma olup olmadığına bakılmaksızın kullanılmaları konu hakkında 

okuyucunun sağlıksız ve gereksiz bilgiler edinmesine sebep olmaktadır. Bu tür rivayetlerin 

elbette her ilmihalde aynı yoğunlukta ve çoğunlukta bulunduğu söylenemez. İlmihallerden 

bir kısmının kullandığı hadislerin kaynaklarını hiç vermemesi ve sadece hadisi şerifte1197 

buyuruldu ki şeklinde nakletmesi oldukça problemli ve ilmi usullere hiç uygun olmayan bir 

yöntemdir. Örneğin, Bilmen’in İlmihalinde yer verilen hiçbir hadisin kaynağı 

zikredilmemektedir. Bu ilmihalde bulunan hadislerin tespit ve tahrici konusunda iki tane 

lisans tezi yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmalar hadislerin sıhhati ile ilgili 

değerlendirmeden ziyade söz konusu hadislerin hangi hadis kaynaklarında bulunduğunu 

tespit etmeye yöneliktir. Bu durum hadislerin sıhhati konusunda yeterli sonuçları 

                                                 
1196Yıldırım, Celal, Kur’an ve Sünnet Işığında İslam İlmihali, s.126; Yıldırım’ı böyle bir yorum yapmaya 

sevk eden şey yüceltmeci bir tavır gibi görünmektedir. Fetanet gibi bir sıfata sahip bir peygamberin 

böyle bir yanlış anlamanın faili olması doğru değildir. Eğer böyle olsa Allah hadiseyi ayette geçtiği 

gibi mi anlatırdı? Yanlış anlamanın karşılığı da böyle bir netice olur mu? İlmihallerden bazılarında 

benzer yaklaşımların bulunması Kur’an’da konu hakkında yer alan açıklamalara da uygun 

düşmemektedir.   
1197 Hadislerin bu şekilde nakledildiği eserlerin başında Ömer Nasuhi Bilmen’in “Büyük islam İlmihali” 

gelmektedir. 
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vermemektedir.  Yine İlmihaller içerisinde kullandığı hadisler konusunda en mütesahil 

olanın Tam İlmihal Saadeti Ebediyye olduğu söylenebilir. Bunun örnekleri için eserden 

yapılan alıntılar bölümüne bakılabilir.  

          Zayıf ve hatta uydurma rivayetlerin “ahlaki meseleler, terğib ve terhib” muhtevalı 

meselelerde çok sıklıkla kullanılması konusunda mütesahil davranıldığı görülmektedir. 

Hatta ne yazık ki bazıları bu işten kazanç bile elde edeceklerini düşünebilmektedirler. 

Onların halini ve başlarına geleceği Akif, Fatih kürsüsünde: “Yıkıp şeriatı bambaşka bir 

bina kurduk, Nebi’ye atf ile binlerce herze uydurduk, O hali buldu ki cür’et: Yecuzu fit-

terğib, Karar-ı erzeli fetva kesildi:...Hem ne garib, Hadisi va’z ederken sevab uman bile 

var, Sevabı var imiş, bir zaman gelir anlar, Cihanı titretiyorken niday-ı “men kezebe...”, 

İşitmiyor mu nedir, bakın şu bi edebe, Lisan-ı pak-ı Nebi’den yalanlar uyduruyor, 

Sıkılmadan da “sevap işledim” deyip duruyor.” mısralarıyla  en iyi şekilde 

resmetmektedir1198. 

         Halbuki hafife alınsa da bu konularda da sağlıklı rivayetlerin kullanılmasına 

hassasiyet gösterilmelidir. Bu konuda gösterilmesi gereken daha önemli bir hassasiyet ise 

sahih hadislerin sahih anlaşılması için gösterilmesi gereken çabadır. Zira teknik açıdan 

rivayetin sahih olması, onun yanlış ya da eksik anlaşılmasına engel olmamaktadır. Bu 

nedenle anlatanın neyi anlatmak istediğinin de anlaşılmasına azami emek sarfedilmelidir.  

Söylediğimiz probleme ilişkin ilmihallerde yer alan örneklerden bazıları şunlardır.     

1. Peygamberimizin dört halifeden kimseye söylemediği halife olacaksın sözünü 

Muaviye’ye söylediği ve Hz. Ali’nin, bu hadisi hatırlasaydım sıffinde Hz. Muaviye ile 

savaşmazdım dediği bir İlmihalde “Resûlullah, Mu’âviyeye: (Benden sonra, 

ümmetimin üzerine hâkim olursun. O zemân, iyilere iyilik et. Kötülük yapanları da, 

afv eyle!) buyurdu. Yine İbni Asâkir bildiriyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve 

sellem”, (Mu’âviye, hiç mağlûb olmaz) buyurmuşdur. Alî “radıyallahü anh”, Sıffîn 

muhârebesinde: Bu hadîs-i şerîf hâtırıma gelseydi, Mu’âviye ile harb etmezdim, 

demişdir1199 rivayetiyle aktarılmaktadır. Gümüş, kitabının başka bir yerinde “bu 

muharebelerde Ali haklı idi, O’na uymayan ictihadlar doğru değildi1200” demektedir. 

Rivayetin konusuna bakılırsa, siyaset ve hilafet tartışmalarını sakinleştirme adına 

söylenmiş gibi görülmektedir. 

                                                 
1198 Ersoy, Mehmet Akif,  Safahat “Fatih Kürsüsünde", Akçağ, Ankara 1997, s.251 
1199 Gümüş, a.g.e, s.511 
1200 Gümüş, a.g.e., s.60 
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2. Ebu Hanife’nin adını hatta soyadını ve künyesini vererek, efendimizin O’nun 

geleceğini müjdelemesi1201, “…..Âdem ve bütün Peygamberler “aleyhimüsselâm”, 

benimle öğündüğü gibi, ben de, ümmetim içinde, soy adı Ebû Hanîfe, ismi Nu’mân 

olan bir kimse ile övünürüm ki, ümmetimin yıldızı olacakdır1202.” Buna göre: adının, 

soyadının hatta künyesinin bile zikredilerek geleceğinin hadisle belirtildiği İmam-ı 

Azam’a başta Ebu Yusuf ve İmam Muhammed nasıl muhalefet edebiliyor, hadisçilerin 

en başı sayılan Buhari ve Müslim Ebu Hanife’yi nasıl eleştirme cüreti gösterebiliyor 

doğrusu merak konusudur.  

3. Ebu Hanife için söylendiğine hükmedilen bir diğer rivayet “din Süreyya yıldızına 

çıksa, Farisi oğullarından biri alıp elbette getirir” hadisidir.1203 Bu ve yukarıda geçen 

diğer rivayetler ile varılmak istenen hedef ne olabilir? Bunlar olmadığında Ebu 

Hanife’den ve kariyerinden bir şey mi eksilecektir? Söz konusu edilen hadislerin ciddi 

sayılacak eserlerde bulunmaması aslında konunun problemli olduğunu göstermektedir.  

4. İlmihallerde1204 en fazla yer verilen mevzu rivayetlerden birisi, Allahü teâlâ’nın, 

Peygamberimize, “Sen olmasaydın, bu âlemi yaratmazdım” dediğidir.1205 Kudsi hadis 

olarak söylenen bu rivayet vaazlarda, konuşmalarda ve kitaplarda çok fazla 

kullanılmaktadır. Bu rivayet kudsî hadis diye anılır ve güvenilmeyen birtakım kıssa ve 

mev’iza kitaplarında nakledilir. Sadece Buhârî ve Müslim’in Sahih’lerinde değil, hiçbir 

sahih hadis eserinde yer almaz.1206.  

                                                 

ن -� أم � ر�, �+�ل �( أ�
 )�'&% ه
 $#اج أم � ه
 $#اج أم � 1201�� 
1202 İbn Cevzi, Ebu’l-Ferec Abdurrahman, Kitabu’l-Mevduat, II, 48-49; Konu ile ilgili diğer hadisler ve 

yorumları için bkz: Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu  Siyasi ve Sosyo-Politik Olaylarla 

İlgisi, s.179; mezhepler ve imamları hakkındaki rivayetler hakkında “Ebû Hanîfe veya herhangi bir 

mezhep imamının adının anıldığı hiçbir sahih veya zayıf hadis bulunmamaktadır. Bu imamların adı 

anılarak nakledilen birtakım rivayetlerin tamamı mevzû/uydurmadır”.  
1203 Mutlu, İsmail, Yeni İslam İlmihali, s.152  
1204 Gümüş, a.g.e. , s. 33; Arvasi, Seyit Ahmet, İlm-i Hal, s.36 
1205 Ali el-Kari, el-Masnu’ fi Marifeti’l-Hadisi’l-Mevdu’, Tahkik, Abdulfettah Ebu Ğudde, Mektebetu’l-

Matbuati’l-İslamiyye, Halep 1969, s.150 

1206 Bilgi için bkz. el-Kârî, el-Mevzûâtu’l-kübrâ, s. 67-68; Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II, 232 
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5. Hz.Peygamberin, “ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir1207” 

dediği. Bu rivayet te çok meşhur olmasına rağmen uydurma bir hadistir ve 

ilmihallerden önemli bir kısmında yer alabilmiştir1208.  

6. Hz.Nuh (a.s.)’ın Tufan Sırasında Adem (a.s.)’ın Cesedini Gemiye Aldığı1209 

rivayeti: Bilmen, konu ile ilgili olarak bu görüşü aktarırken, tufandan sonra Adem 

a.s.ın cesedinin Beyt-i Makdis’e gömüldüğü rivayetlerine yer vermektedir. 

Peygamberlerin vefatlarından sonraki durumları ile ilgili diğer rivayetlerde definlerinin 

40. gününden sonra cesetlerinin  yeryüzünü terk edip, göğe çıktığı da 

söylenmektedir1210. Bu ikinci doğru ise Adem a.s.ın cesedinin tufan sırasında yer 

yüzünde ne işi vardır? Birincisi doğru ise Adem a.s. ile Nuh a.s. arasında başka 

peygamberler de geldiğine göre, diğer peygamberlerin cesetlerinin neden gemiye 

alınmadıkları doğrusu merak konusudur. Her iki rivayetinde sağlıklı olmadığı açıkça 

görülmektedir.. 

7.  Gümüş, İlmihalinde “Kur’ân-ı Kerîm okuyanın ana-babası kâfir olsalar bile, 

azâbları hafîfler” buyuruldu1211 demekte ve bunu hadis diye naklettiği bir rivayete 

dayandırmaktadır. Oysa bu, Kur’an’ın ilgili konulardaki açıklamaları ve 

Hz.Peygamberin tavrı ile çelişmektedir.  Kafir oldukları ve kafir kaldıkları sürece 

peygamber yakınları bile olsalar, hiç kimsenin cezalandırılmasından  

vazgeçilmemiştir1212. 

8. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Hoca çocuğa, Besmele 

okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve 

hocasının Cehenneme girmemesi için sened yazdırır”1213  Gümüş, kitabının genelinde 

yaptığı gibi yine hadis diye naklettiği bu rivayeti de kaynak vermeden zikretmektedir. 

                                                 
1207 Ali el-Kari, el-Masnu’ fi Marifeti’l-Hadisi’l-Mevdu’, Tahkik, Abdul Fettah Ebu  Ğudde, Mektebetu’l-

Matbuati’l-İslamiyye, Halep 1969, s.123 
1208 Gümüş, a.g.e., s.756, Arvasi, Seyid Ahmet, İlm-i Hal, s.19 
1209 Bilmen, a.g.e. , s.477 
1210 Kurtulmuş, Numan, Amentü Şerhi, s. 258 
1211 Gümüş,  a.g.e., s. 1009; Gümüş bu düşüncesini  Abdülkadir Geylani’nin “Tenbîhü’l-gâfilîn”in’deki bir 

hadîs-i şerîfe dayandırmaktadır. 
1212 Allahu Teala imansız ölenlerin arkalarından gönderilecek şeylerle rahat etmeleri bir yana, böyle bir 

şeye teşebbüs etmeyi bile şiddetle reddetmektedir. Kur’an’ın böyle açık bir beyanı varken kafir 

ruhların böyle bir nimete ermelerinden söz etmek isabetli görülmemektedir. Bununla ilgili ayetler için 

bkz: Tevbe 9/23-24; Hud 11/ 43-47; Mücadele 58/22 
1213 Gümüş, a.g.e. , s.3 
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Yukarıdaki haliyle rivayetin kabul edilmesi mümkün görünmemektedir. Zira ne 

Allah’ın, ne de peygamberimizin konu ile ilgili açıklamalarında buna benzer bir ifade 

bulunmamaktadır. Besmelenin ve besmele ile başlanan işlerin iyiliği ve güzelliği 

olmakla beraber, sözü edilen şekli ile bir sened yazıldığı söylenemez. 

9. “Arabları sevmenin ve saymanın ibadet olduğu1214”; “İnsanların en iyisinin arab 

olduğu1215”: Mü’minlerin birbirlerini ait oldukları ırk ve kabile farklılıklarını 

gözetmeksizin sevmeleri gerektiği, bunun imanın bir gerekliliği olduğu bilinmekle 

beraber, Araplar için özel bir statü verilmesini çağrıştıracak söylemlerin çok sağlıklı 

olmadığı görülmektedir. Zira bir ırk’ın tüm mensuplarıyla birlikte takdis edilmesi 

hiçbir ilkeye sığdırılamaz. Peygamber (a.s.)’ın birinci dereceden akrabaları içinde 

kendisine en çok eziyet edenlerin varlığı düşünülürse söylediğimiz daha iyi 

anlaşılacaktır. Arap olan ve olmayanlar arasında, müslümanların tarihte yaşadığı ve hiç 

te iyi sonuçları olmayan acı tecrübeler hatırlanacak olursa, bu söylemlerin 

müslümanlara sağlayacağı bir şey olmadığı daha iyi anlaşılır1216. Tarihte arap olan-

olmayanlar arasında yaşananlar hatırlanacak olursa, yüzler kızarır, içler acır, başlar öne 

düşer. 

10. Bir mü’minin kabrini ziyaret ederken Peygamber hürmetine buna azap etme dense, 

kıyamete kadar azabının durdurulacağı “Bir mü’minin kabrini ziyâret ederken, yâ 

Rabbî! Muhammed aleyhisselâm hurmetine, buna azâb yapma denirse, Allahü teâlâ, 

kıyâmete kadar azâbını durdurur”1217 hadîs-i şerîfi ile  delillendirilmektedir1218. Bu tür 

rivayetler peygamberimizin Allah nezdindeki hatırının büyüklüğüne şahit olarak 

getirilmek istenmektedir. Halbuki dinin temel esaslarında belirlenen kırmızı çizgiler 

vardır ki, bunlar çiğnenmesi halinde her hangi bir muafiyet söz konusu olmaz.     

11. Hz.Peygamber’in kendisinden sonra Allah’tan “Hz.Ali’nin halife olmasını arzu ettiği, 

meleklerin, kendisine Allah’ın dediği olur, senden sonra halife Ebu Bekir”dir 

dedikleri1219. Hilafet tartışmaları ile ilgili olarak kullanılan bu tür rivayetlerin bir aslının 

                                                 
1214 Gümüş, a.g.e., s.376 
1215 Gümüş, a.g.e., s.420 
1216 Konu ile ilgili olarak bkz: Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu Siyasi ve Sosyo-Politik 

Olaylarla İlgisi, s. 177  
1217 Gümüş, bu rivayeti İmâm-ı Birgivî’nin “Etfâlü’l-Müslimîn”  adlı risalesini kaynak göstererek 

nakletmektedir. 
1218 Gümüş, a.g.e., s. 449 
1219 Gümüş, a.g.e., s.59 
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olmadığı, her kesimin kendi tarafını övecek, karşı tarafı yerecek peygamber sözü icad 

ettikleri hadis mütehassıslarınca tespit edilmiştir. Bu tartışmaların taraflarının aramızda 

olmamasına rağmen halen kitaplarda tartışılmasının bir anlamı da yoktur. Bu meseleyi 

iman ile ilişkilendirerek anlatmaya çalışmak ve aksini düşünmeyi ciddi bir inanç 

problemi olarak görmek de doğru değildir. 

12. Resûl “aleyhisselâm”, “İkiyüz yılından sonra, sizin en iyiniz, hafîfülhâz olandır” 

buyurdu. Hafîfülhâz nedir dediklerinde, “Zevcesi ve çocuğu olmayandır” buyurdu1220. 

Gümüş, bu hadisi bir kaynak zikretmeden nakletmektedir. Evlenmenin iyi mi yoksa 

kötü mü olduğu herkes için aynı şekilde değerlendirilemez. Tarihte ilim için 

evlenmeyen alimlerin varlığı bir gerçektir. Ancak bu, evliliğin, çocuk çoluk sahibi 

olmanın kötü olduğu anlamına gelmez. Herkesin bu rivayeti ciddiye aldığı düşünülürse, 

bugün bunları konuşuyor bile olunmazdı herhalde. Eşler ve evlatların imtihan sebebi 

olması başka bir şey, bunların olmamasının daha iyi olduğunu söylemek daha başka bir 

şey olsa gerekir. 

13. Faizi yasaklayan ayetin son nazil olan ayetlerden olması sebebiyle, peygamberimiz 

tarafından yeterince açıklanamadığı: Dikmen, İlmihalinde faizin haramlığını 

anlatırken, faiz konusunda hassasiyet gösterilmesi meselesinde kaynağını göstermediği 

fakat, Hz.Ömer’e dayandırdığı “….faizi yasaklayan ayet son inenlerdendi, peygamber 

bunu yeterince açıklayamadan vefat etti” şeklinde bir rivayete yer vermektedir. Ancak 

ifadeler bu haliyle problemli görülmektedir. Söz konusu rivayet bu haliyle, 

Hz.Peygamberin görevinde kusurlu ya da eksik bıraktığı anlamına gelmektedir.  

14. Hacı’nın Mahşer Günü Dört Yüz Kişiye Şefaat Edeceği1221: Peygamber’in şefaatı 

ile ilgili olarak bile ihtilaflar varken, hangi hacı’ya dört yüz kişiye şefaat etme hakkı 

verileceği kaynağı bile olmadan nakledilmektedir.  

15. Peygamberlerin Cesetlerinin Vefatlarından Kırk Gün Sonra Göğe Yükseldiği1222: 

Kurtulmuş, bu rivayeti nereden aldığına bile değinmeden nakletmektedir. Bunun aslı 

olduğuna dair ciddi bir bilgi de yoktur. Aynı konuda Bilmen’in var dediği rivayet ise 

şudur: “Nuh peygamber, tufan sırasında Adem peygamberin cesedini gemiye almış, 

daha sonra Beyt-i Makdis yakınlarına defnedilmiştir”. Kurtulmuş’un rivayet dediği 

doğruysa tufan sırasında Adem peygamberin cesedinin yeryüzünde ne işi vardır? Her 

                                                 
1220 Gümüş, a.g.e., s.564 
1221 Kurtulmuş, a.g.e., s. 207 
1222 Kurtulmuş, a.g.e., s. 258 
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iki rivayet te bu haliyle çok sağlam görünmemektedir. Bu nedenle ilgili rivayetlerin 

peygamberler bahsinde yer alması oldukça düşündürücüdür. Rivayetlerin sağlıklı olup 

olmadıklarına bakmaksızın, fazla bilgi kabilinden zikredilmesi hiç te doğru bir tercih 

değildir. 

16. Hz.Ali’nin Yüzüne Bakmanın İbadet Sayılacağı1223: Öngüt, bunu Suyuti’nin 

Camiu’s-sağir’in’den nakletmektedir. Benzer rivayetleri ile meşhur olan bu eser, 

hadisler konusunda asıl bir kaynak değildir. Rivayet bu haliyle kabul edilebilir de 

değildir. Müslümanların birbir yüzlerine gülmelerini, tebessüm etmelerini sadaka 

sayarak, bunu ibadet yerine koymuşlar olabilirler. Ancak böyle olunca bunu Hz.Ali ile 

ilişkilendirmenin bir mantığı yoktur. Söz konusu rivayetin malum sebeplerle icad 

edilmiş olması mümkün görünmektedir. 

17. Aşık Olup İffetine Halel Getirmeden Ölenlerin Şehitler Zümresine Ulaşacağı1224: 

hadis olarak nakledilen bu rivayetin senet açısından ciddi problemleri olduğu, metninin 

de peygamber’e ait olmasının imkansız olduğuna kanaat edilmiştir1225.  

18. Medine’de Sekiz Gün Kalıp Kırk Vakit namaz Kılmanın Fazileti1226: İlmihallerde 

yer alan ve halk arasında da yaygın olan bu bilginin sahih bir dayanağı 

bulunmamaktadır1227.  

19. Ümmetin İhtilafının Rahmet Olduğu: Ümmetin ihtilafının rahmet olduğunu söyleyen 

bu rivayet mezhep farklılıklarının müslümanlar için rahmet oluşuna da delil olarak 

kullanılmaktadır1228. Erdoğmuş, Böyle bir rivayetin sahih olmak bir yana1229” batıl ve 

uydurma olduğu görüşünde olduğunu ifade etmekte, burada söz konusu edilen rivayet 

sebebiyle müslümanların dört mezhebin arasındaki şiddetli ihtilafları kabul ettikleri, 

                                                 
1223 Öngüt, İslam İlmihali, s. 373 
1224 Öngüt, a.g.e., s.460 
1225 Hadis’in hangi kaynaklarda ve kimler tarafından nasıl rivayet edildiğine dair bkz: Acluni, Keşfu’l-

Hafa, II, 263 
1226 Bu rivayete yer veren ilmihallerden bazıları şunlardır. Mutlu, a.g.e., s.560; hadisin geçtiği 

kaynaklardan  biri Ahmed, Müsned, III, 155 
1227 Heyet, İlmihal I, 571 
1228 Hadisin geçtiği kaynaklar ve değerlendirmesi için bkz: Acluni, Keşfu’l-Hafa, I, 56-58 
1229 Erdoğmuş, Seyfullah, Kitap ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal,  s.16; yazar bu hadisin aslının 

olmadığı, muhaddislerin çok uğraşmalarına rağmen bu hadisin senedlerine ulaşamadıklarını 

söylemekte, muhakkik Alimlerin bu hadisin anlamını da münker gördüklerini ifade etmektedir. 

Hadisle ilgili olarak İbn Hazm’ın “İhkam 5/64” bunun  söylenen en kötü sözlerden biri olduğuna dair 

görüşlerine de yer vermektedir.   
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içlerine sindirdikleri görüşlerine yer vermektedir1230. Erdoğmuş’un ifadelerinde şiddet 

olmakla beraber, rivayetin zayıf olduğu konusunda anlaşma sağlanmış gibidir.  

20. Bir adamın efendimize gelerek “benim karım kendisine dokunan yabancı erkek elini 

çevirmez, yani zina eder dediği, Peygamberimizin  onu kendinden uzaklaştır 

buyurduğu, Adamın, nefsimin  onun ardına düşmesinden korkarım demesi üzerine 

Resulullah (s.a.v.)’ın öyleyse onun cinsel yönünden yararlan dediği1231  Döndüren, 

bu rivayeti zina eden kadınla erkeğin nikahının devam edip etmeyeceği tartışmalarının 

geçtiği yerde nakletmekte, bu rivayeti zina edenlerin ancak birbirine yakıştıkları1232 

anlamına gelen ayette “zem” kastedildiği ve haramlığın  kastedilmediği görüşünde 

olanların dayandıkları bir rivayet olarak değerlendirmektedir.  

                                                 
1230 Erdoğmuş, a.g.e., s.16; bu rivayetle ilgili bazı değerlendirmeler şunlardır: Sahih hadisleri muhtevî 

kitaplarda bulunmamakla beraber, birtakım eserlerde bu rivayete yer verildiğini görürüz. Hakkında 

çok söz edilmiş rivayetlerden biridir. Sahih bir rivayet olmadığı kesin olmakla beraber, İmam Sübkî, 

ne sahih, ne zayıf ne de mevzû bir senedine ulaşamadığını söyler. Süyûtî, bu hadisi Nasr el-

Makdisî’nin “Kitâbu’l-hucce” isimli eserinde, Beyhakî’nin de “er-Risâletu’l-Eş’ariyye” kitabında 

senedsiz olarak naklettiklerini belirttikten sonra: “Belki kitapları bize ulaşmamış bazı hadis 

hâfızlarının eserlerinde bulunmakta idi” tarzında bir yaklaşımla onu mevcut bir rivayet olarak ele alıp 

değerlendirmek gerektiği kanaatindedir. Süyûtî’nin “el-Câmiu’s-sagîr” adlı eserine “Feyzu’l-kadîr” 

ismiyle hacimli bir şerh yazmış olan Abdurraûf el-Münâvî, hadisin “Ümmetimin müctehidlerinin dinin 

usûlü/itikat ve ibâdet alanı değil, bunlar dışındaki fürûât/ahkâm konuları ile ilgili ihtilafı rahmettir” 

anlamına geldiğini ve bunun insanlar için gerçekten bir rahmet, mezheplerin ihtilaflarının da bu 

ümmete has büyük bir nimet olduğunu söyler. Bu farklı görüşler olmasa ruhsat diye bir çıkış yolunun 

olmayacağını ifade eder ve konu ile ilgili geniş açıklamalar yapar. Zâhirî İbn Hazm ise, bunun bir 

hadis olmadığı ve olamayacağı kanaatindedir ve “Eğer ihtilaf rahmet olursa ittifak azap olur” diyerek 

görüşünü beyan eder. Nâsiruddîn el-Elbânî, bu rivayeti “aslı yoktur” şeklinde değerlendirmekte ve bu 

tür rivayetlerin ümmetin birliğini zedelediğini ifade etmektedir. Ulemadan bir kısmı da ihtilaf ile 

iftirak/fırkalaşma arasındaki farka dikkat çekerek, ihtilafın iftiraktan ayrı mütalaa edilmesi gerektiğini 

söylemiş ve düşünce farklılığı(ihtilaf)ın tabiiliğine, kaçınılmazlığına ve insanlığın gelişimindeki 

önemine işaret etmişlerdir. Netice itibariyle, zayıf bir hadis olarak görülse bile bu rivayet 

muhaddislerin çoğu tarafından üzerine bir düstur bina edilecek değerde görülmemiştir. Bu ve benzer 

rivayetler için bakınız: Küçük, Raşit, Hadislerin Sıhhati Hakında, 

http://www.haber7.com/artikel.php?artikel_id=133716 , 08. 02. 2006 
1231 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 176; Nesai, “Nikah” 12, “Talak” 34; Nesai’de hadisin geçtiği 

ilgili yerde rivayetin çok sağlıklı olmadığı ve hadis rivayet edenlerden bazıları hakkında  olumsuz 

bilgiler verilmektedir. 
1232 Nur, 23/3 
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21. Aklı Olmayanın Dini Olmadığı: “)� ,+. � � şeklinde rivayet edilen bu hadisin ”�د�� �

“batıl” ve “münker” bir rivayet olduğu söylenmektedir1233  

22. Eşini Döven Kimsenin Sorumlu Olmayacağı1234:  Kocanın eşini terbiye etmek için 

dövmesi konusunda nakledilen bir rivayettir. Rivayet, eşini dövdüğü için arkadaşları 

tarafından kınanan Hz.Ömer’in “peygamber’den eşini döven kimsenin sorumlu 

olmadığını işittim1235” şeklinde verdiği ifadeye dayandırılmaktadır. Muhtelif sebeplerle 

eşi ile arasında şiddetli geçimsizlik bulunan, sözden anlamayan ve yatağında yalnız 

bırakılmaya aldırış etmeyen kadını terbiye etme amaçlı bir dövmenin hesabının 

sorulmayacağı şeklinde anlaşımalıdır. Yoksa kadını canı istediği için döven koca’ya  

hesap sorulmaz diye bir şey söylenemeyeceği dde ifade edilmektedir. Burada yazarın 

en ilginç olan yorumu ise, karısının saldırısına uğrayan kocaya kendini savunma amaçlı 

olarak da eşini dövmesine izin verilmiş olabileceğidir1236.  

23. “İlim Çinde’ de Olsa Alınız1237” ve “Yarın ölecekmiş gibi ahirete hiç 

ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız1238” çok yaygın olarak kullanılan bu iki 

rivayet de anlamlı olsalar da rivayet teknikleri açısından sahih görülmemişler hatta 

bazılarınca mevzu kabul edilmişlerdir. Kelam-ı kibar kabilinden kullanılmaları halinde 

problem görülmese de, hadis olarak nakledilmeleri çok sağlıklı değildir1239.  

                                                 
1233 Ali el-Kari, el-Masnu’, s. 207; Acluni, Keşfu’l-Hafa, II, 330 
1234 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 270; Ebu Davut, Nikah 42; İbn Mace, Nikah 51 
1235 Ebu Davut, Nikah 42; İbn Mace, Nikah 51 
1236 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 270 
1237 Gümüş, a.g.e., s.1045; Acluni, Keşfu’l-hafa, I, 124’te hadis hakkında yaptığı değerlendirmelerde farklı 

görüşlerin olduğunu ifade etmektedir. Söz konusu rivayeti mevzu sayanlar olduğu gibi zayıf diyenlerin 

de olduğu bilgileri verilmektedir. 
1238 Gümüş, a.g.e., s. 1045; Raşit Küçük bu hadisle ilgiyi soruya “Bu tür gerçekten herkesin dilinde dolaşan 

ve hadis diye bilinen çok meşhur sözler vardır. Bunların anlamları garipsenecek bir mahiyet de arz 

etmez. Fakat bu meşhur oluş, onun sahih bir hadis olmasını sağlamaz. Meşhurun sahih, zayıf ve 

mevzû olanı vardır. Kısaca ifade edecek olursak, bunlardan bir kısmı hadis değildir; bir kısmı hadistir 

ancak çok zayıf rivayetler arasında yer alır. Üzerinde durduğumuz bu sözün müsned merfû bir rivayet 

olmadığı, yani Peygamber Efendimiz’e ait diyebileceğimiz kesinlikte bir hadis olmadığı açıktır. Onu 

Peygamberimize izafe eden rivayetlerin hemen tamamının, öncelikle isnadları açısından 

muhaddislerce makbul addedilmediğini görmekteyiz” diye cevap verir. Küçük Raşit, Hadislerin 

Sıhhati Hakkında, http://www.haber7.com/artikel.php?artikel_id=133716  08. 02. 2006 
1239 Küçük Raşit, Hadislerin Sıhhati Hakkında, http://www.haber7.com/artikel.php?artikel_id=133716  

08. 02. 2006: Küçük, “Bunların anlamları garipsenecek bir mahiyet de arz etmez. Fakat bu meşhur 

oluş, onun sahih bir hadis olmasını sağlamaz. Meşhurun sahih, zayıf ve mevzû olanı vardır. Kısaca 
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Bunlara ek olarak, “dünya ahiretin tarlasıdır1240, mü’minin artığı şifadır1241, vatan 

sevgisi imandandır1242, ben gizli bir hazineydim, tanınmak, bilinmek istedim1243, 

insanların en iyisinin araplar olduğu1244, öldükten sonra da hayatta olduğum gibi 

                                                                                                                                                    
ifade edecek olursak, bunlardan bir kısmı hadis değildir; bir kısmı hadistir ancak çok zayıf rivayetler 

arasında yer alır. Üzerinde durduğumuz bu sözün müsned merfû bir rivayet olmadığı, yani Peygamber 

Efendimiz’e ait diyebileceğimiz kesinlikte bir hadis olmadığı açıktır. Onu Peygamberimize izafe eden 

rivayetlerin hemen tamamının, öncelikle isnadları açısından muhaddislerce makbul addedilmediğini 

görmekteyiz. Ancak mevkûf bir hadis olduğunu söyleyenler vardır. Mevkûf demek, Peygamberimize 

ait olmayıp, sahâbeye nisbet edilen hadis demektir. Bazı kaynaklarda bu sözün sahâbeden Abdullah 

b. Amr’a ait olduğu ifade edilir. Böylece Peygamberimize ait bir hadis olmasa bile bir aslının ve 

dayanağının bulunduğunu söylemek isabetli olur” diyerek değerlendirmesini tamamlamaktadır. 
1240 Dünyanın ahiret için bir şeyler üretme yeri olduğu aklın verebileceği bir karar olmakla beraber, böyle 

bir bilginin  hadis olarak nakledilmesi sağlıklı görünmemektedir. Bunu için bakınız: Ali el-Kari, el-

Masnu’, s.101  
1241 Ali el Kari el-Masnu’da Iraki’nin bu hadisin insanların çok kullandığı bir söz olmasına rağmen, bu 

lafızlarla ve merfu bir aslı olmadığını ifade etmekte olduğunu ifade eder. Ali el-Kari, el-Masnu’, s.106 
1242 Gümüş, a.g.e., s. 420; İnanan insanların vatanlarını sevmelerini anlamak hiç zor değildir. Vatan sahibi 

olmak müslüman olmanın bazı gereklerini yerine getirirken istenen, aranan şartlar arasında bile vardır. 

Ancak Hz.Peygamberin bu konuyu geçen lafızlarla ifade ettiği bilinmemektedir. Bunun için bakınız. 

Ali el-Kari, el-Masnu’, s.91  
1243 Gümüş, a.g.e., s. 420, “Ben gizli bir hazineydim, tanınmak, bilinmek istedim…” diye meşhur olan ve 

daha çok mutasavvıflarca kullanılan bu rivayet hakkında bakınız. Ali el-Kari, el-Masnu’, s.139-140; 

Raşit Küçük bu hadisin sıhhati konusunda kendisine sorulan soruya “Sahîh hadis kitaplarımızın 

hiçbirinde böyle bir rivayet yer almamaktadır. Zayıf rivayetleri muhtevî kitaplarda da böyle bir hadise 

rastlamıyoruz. Bir kudsî hadis olduğu ifade edilen bu söz, Mevzûât kitaplarında, yani uydurma 

rivayetleri toplayan eserlerde yer alır. Hadis ilminin önde gelen imamlarından İbn Teymiye, Zerkeşî, 

İbn Hacer, Celâlüddin es-Süyûtî başta olmak üzere birçoğu böyle bir sözün ne sahih ne zayıf hiçbir 

isnadının bulunmadığını ve aslının olmadığını ifade etmişlerdir. Bu uydurma hadisi, çogunlukla 

birtakım sûfîler kitaplarında kullanmış ve bunun üzerine bazı düşünceler bina etmişlerdir. Ali el-Kârî 

bunun hadis olarak sabit olmadığını ancak anlamının doğru olduğunu “İnsanları ve cinleri bana ibadet 

etsinler diye yarattım” (Zâriyât sûresi 51/56) âyetinin muhtevasına uygun düştüğünü, çünkü İbn 

Abbâs’ın âyetteki “ibadetten” maksadın “Allah’ı tanımak” olduğunu söylediğini ifade etmiştir. 

Görülüyor ki, anlam olarak Kur’an’a uygun olması, uydurma bir rivayetin hadis sayılmasını 

gerektirmiyor. Netice itibariyle böyle bir kudsî hadis olmadığını belirtmeliyiz.” şeklinde cevap 

vermektedir. Küçük Raşit, Hadislerin Sıhhati Hakkında, 

http://www.haber7.com/artikel.php?artikel_id=133716  08. 02. 2006: 
1244 Gümüş, a.g.e., s. 420 
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bilirim1245, ikiyüz yılından sonra sizin en iyiniz zevcesi ve çocuğu olmayandır1246, yere 

göğe sığmam fakat bir müminin kalbine sığarım1247” gibi daha pek çok örnekle 

karşılaşmak mümkündür. Gümüş, kullandığı bütün rivayetleri sadece hadis deyip 

geçmekte ve hadislerin sıhhati üzerinde hiç durmamaktadır. 

         Yukarıda ilmihallerde görülen problemli rivayetlerden temsilen çok az örneğe yer 

verilmiştir. Bu konuda en sağlıklı olan uygulama, kullanılacak rivayetlerin yanlış 

anlama ve anlaşılmaya sepep olmayacak örneklerden seçilmesi ve muteber 

kaynaklardan vazgeçilmemesi olmalıdır. 

Bu konuda son olarak söylenebilecek şey, bazı ilmihallerde çok sık gördüğümüz, 

hadislerin sadece “hadiste buyuruldu” ki şeklinde takdiminden vazgeçilmesinin bu 

kitapların güvenilirliği için giderilmesi gerekli eksiklerinin başında geldiğini  

hatırlatmak olacaktır. 

 

H. İLMİHALLERDE ZOR OLANIN TERCİH EDİLMESİ 

        İlmihallerde müslümanlara hayatı ve dindar olarak yaşamayı, dindarlığı zorlaştıran 

hükümlere, tercihlere rastlanmaktadır. Allah’ın ve peygamberinin kolaylaştırdığı, 

kolaylaştırılmasını tavsiye ettiği dini, zor olan hükümleri tercih ederek güçleştirmemek 

gerekir. Bazen şüpheli durumlardan kaynaklanmış bir husus olduğu görülen örneklerin, 

daha derin bir araştırma ile yeniden gözden geçirilmesinin yerinde olacağı 

düşünülmektedir. Yoksa olmaz bir şeyi oldurmak gibi bir gaye, hiçbir selim aklın 

düşüneceği iş değildir. Aşağıda ilmihallerde görülen söz konusu hükümlerden örnekler 

verilmiştir. 

          İlmihallerde görülen zor olanı tercihe  “Güneşin batmasından tereddüt ederek edilen 

iftarın, hata ile de yapılmış olsa hem kaza hem de kefaret gerekeceği1248, uykuda yeme 

içmenin orucu bozacağı1249, oruçlu kimsenin büyük abdest temizliği yaparken nefes alıp 

vermemesi gerektiği, dikkat etmemekten dolayı içeriye su sızmış olacak olursa orucun 

                                                 
1245 Gümüş, a.g.e., s. 452; Bu tür haberlerin okuyucu tarafından çok sağlıklı anlaşılmadığı ve beraberinde 

bir yığın yanlışa sebep olduğu müslümanların davranışlarında görülmektedir. 
1246 Gümüş, a.g.e., s. 564; Gümüş bu rivayeti evliliğin hicri ikinci asırdan sonra iyi bir şey olmadığı 

konusunu anlatırken kullanmaktadır. 
1247 Gümüş, a.g.e., s. 915 
1248 Bilmen, a.g.e., s.266; Güran, Kemal, Müslümanın El Kitabı, s. 255 
1249 Bilmen, a.g.e., s.276; Bunu İslam’ın mükellefiyet Anlayışına aykırı bulan görüş için bkz: Hatiboğlu, 

Mehmed Said, Müslüman Kültürü Üzerine, Kitabiyat, Ankara 2004, s.37-48 
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bozulacağı1250, oruçlu iken mide’ye salınan hortumun bir kısmı dışarıda kalınca orucu 

bozmayacağı, tamamı içeri girerse bozacağı1251, ön veya arkaya sokulan ıslak parmakla 

orucun bozulacağı1252,  taş, demir ve kurşun gibi maddelerin yutulması halinde orucun 

bozulacağı1253, üzüntü ve acı verecek şekilde meydana gelen bir zorlama neticesinde 

bozulan oruç için kefaret gerekeceği1254, adet gördüğünü sanarak orucunu bozana kefaret 

gerekeceği görüşünün tercihe şayan olduğu1255, bir gün diyeceği yerde bir ay diyerek 

adakta bulunan kimseye bir ay oruç tutması gerektiği1256, fakirin kaybolan kurbanının 

yerine başka bir kurban kesmesi halinde bile kaybolan kurbanlığın ortaya çıkması 

durumunda onu da kurban etmesi gerektiği1257, adet gören kadının ziyaret için de olsa cami 

ve mescitlere giremeyeceği1258, dişinde kaplama ve dolgu bulunan hanefi’nin guslünün 

sahih olmadığı ve mutlaka uygun mezhebi taklit etmesi gerektiği1259, Kaplama ve dolgu 

dişi bulunan kimsenin, kaplama ve dolgusu olmayan hanefîlere imâm olabilmesi için, 

Şâfi’îyi veyâ Mâlikîyi taklîd etmesi lâzım geldiği1260, takvanın kaplama ve dolgulu olan 

                                                 
1250 Bilmen, a.g.e., s.279 
1251 Yavuz, a.g.e., s. 233-234 
1252 Yavuz, a.g.e., s. 234 
1253 Bilmen, a.g.e., s.283 
1254 Bilmen, a.g.e., s.286 
1255 Bilmen, a.g.e., s.288; Kadına hiçbir zaman kefareti gerekli görmeyenlerin olduğu da düşünülürse, 

burada olduğu gibi “zan” üzerine yapılan iftardan dolayı kefaret cezası verilmesi oldukça ağır bir ceza 

gibidir. 
1256 Bilmen, a.g.e., s.306 
1257 Bilmen, a.g.e., s.387 
1258 Mutlu, a.g.e., s. 216: Adetli kadınların ziyaret amaçlı olarak bile olsa camilere girmelerine izin / cevaz 

verilmemesi çok anlaşılır değildir. Özellikle turlarla yapılan gezilerde tarihi camilerin ziyaret 

edilmesinde adetli kadınlara camiye girmeleri haram edilmemelidir. Bunun için bkz: Dalgın Nihat, 

Gündemdeki tartışmalı Dini Konular, s.45-46   
1259 Gümüş, a.g.e., s.71; Diş kaplatmış veyâ doldurtmuş olanların guslde ve abdestde ve nemâz kılarken 

mâlikî veyâ Şâfi’î mezhebini taklîd etmeleri takvâ değildir. Mezheb taklîdi fetvâ yoludur, kurtuluş 

çâresidir. Dinde meşakkat yokdur, kolaylık vardır gibi sözleri zındıklar, silâh olarak kullanarak, birçok 

farzları terketmekdedir. Gümüş, a.g.e., s. 147 
1260 Gümüş, a.g.e., s. 131; “…Kendi ağzındaki kaplama ve dolguların gusl abdestine zarar vermediğine 

müslümânları inandırmağa kalkışan ba’zı kimseler, gümüş yerine altın ile bağlamak için zarûret 

bulunduğunu görünce, bu zarûret kelimesini büyük bir silâh olarak yakalamışlar. (Diş yapdırmanın 

zarûret olduğu ittifâkla bildirilmişdir) yaygarasını koparmışlardır. Böylece, hanefî mezhebindeki 

müslimânları şaşırtmış, kâtı’-i tarîk-ı ilâhî olmuşlardır. Bunlar, sallanan dişlerin kaydsız şartsız 

bağlanacağının beyân buyurulmasını biricik delîl olarak gösteriyorlar. Hâlbuki, dişleri sallanmaz 
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dişleri takma dişlerle değiştirmek olduğu1261, Kaplama ve dolgusu olan hanefîlerin, dört 

mezheb için söylenmiş olan (Ümmetimin müctehidleri arasındaki ayrılık, rahmet-i 

ilâhiyyedir) hadîs-i şerîfindeki rahmete kavuşarak, mâlikî veyâ şâfi’î mezhebine uymakla, 

cenâbetlikden kurtuldukları1262, zekatın mutlaka altın olarak verilmesi yada kağıt paranın 

altına dönüştürülerek verilmesi gerektiği1263, ramazanın takvimlere veya mezhepsiz 

memleketlere uyarak başlatıldığı yerlerde bayramdan sonra iki gün kaza orucu tutmak 

lazım geldiği1264, iftarı akşam namazından önce yapmak müstehab ise de bir ibadeti 

bozmak şüphesi olduğundan önce namaz kılıp, sonra iftar edilmesi gerektiği1265, evli eşler 

arasında olmak şartıyla tüp bebek caiz olmakla beraber, bu işi karı kocanın kendilerinin 

yapmaları gerektiği, tabip, hemşire ve ebenin bakmasını gerektirecek kadar zaruret 

olmadığı1266, karı-koca mürted olup Amerika gibi ülkelere kaçsalar, yakalandıklarında 

imana gelmedikleri takdirde küçük çocukları da beraber katl edileceği1267, ikrahla bile olsa 

yeminin bozulacağı1268, unutarak, hata ile, uyuyarak, delirerek ve zorla bile olsa kişilerin 

kayın valide ve kızlarına dokunmaları halinde eşlerinin kendilerine ebediyyen haram 

olacağı1269, esir olan kimsenin namaz kılmasına engel olunması durumunda namazlarını 

teyemmüm ederek kılacağı fakat, daha sonra iade etmesi gerektiği1270, ramazanda hiç oruç 

                                                                                                                                                    
şeklde bağlayan teller ve çıkarılan diş yerine protez denilen sun’î takma dişler, kolayca 

çıkarılabilmekde, temizlenip tekrâr yerine konmakdadır. Âlimlerimiz “rahmetullahi teâlâ aleyhim 

ecma’în”, gusl abdesti alırken çıkarılabilen bağları ve takma dişleri beyân buyurmakdadır. (Gusl 

abdesti alırken, diş çukurlarını ve dişlerin arasını ıslatmak farzdır) buyuran âlimlerin, kaplama ve 

dolgu gibi suyu geçirmiyen mâni’lere cevâz verdiklerini söylemek, bu büyük insanlara, çok çirkin 

iftirâ olur. Bu âlimler, gümüş yüzük takmanın da câiz olduğunu söylemişlerdir. Yüzük takmanın câiz 

olması, altındaki derinin ıslanması afv olur demek olmamışdır. Yüzüğü, çıkararak veyâ oynatarak 

altını ıslatmak lâzımdır demişlerdir. Dar yüzüğün altı ıslanmazsa, abdest ve gusl sahîh olmaz 

buyurmuşlardır. Diş kaplatmak da yüzük takmak gibidir. Kaplamanın ve dolgunun altı ıslanmadığı 

için, gusl sahîh olmaz” Gümüş, a.g.e., s. 143 
1261 Gümüş, a.g.e., s.138 
1262 Gümüş, a.g.e., s.138 
1263 Gümüş, a.g.e., s.302 
1264 Gümüş, a.g.e., s.315 
1265 Gümüş, a.g.e., s.317 
1266 Gümüş, a.g.e., s.605 
1267 Gümüş, a.g.e., s.612 
1268 Paksu, Açıklamalı İslam İlmihali., s 452 
1269 Paksu, a.g.e., s. 600 
1270 Kurtulmuş, a.g.e., s. 129 
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tutmayanın öğleden önce bir şey yemesi halinde kefaret lazım geldiği1271, cemaatın kıraat 

etmesinin harama yakın bir mekruh olduğu1272, organ naklinin ve kan naklinin caiz 

olmadığı1273, tüp bebek yaptırmanın caiz olmadığı1274 ve benzerleri örnek verilebilir.         

         Yukarıda verilen örneklerdeki hükümlerin mutlak olarak böyle sonuçlanması 

gerekmemekte aynı konuda kolaylaştırılmış hükümler bulunmaktadır. Verilen örnekler 

içerisinde yer alan ve insanın değil kasten, kaza1275 ile veya tehdit, ikrah, unutma vb. 

durumlarda bile işlediği bir takım suçlar nedeniyle ağır ceza denebilecek hükümler 

verilmesi çok anlaşılır görülmemektedir. 

  

İ.    İLMİHALLERİN İSİM PROBLEMİ 

            İlmihal isimlerine bakıldığında özellikle Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun 

olarak yazılanların İslam ismine nispet edildikleri görülür. “İslam İlmihali1276, Büyük 

İslam İlmihali1277, Yeni İslam İlmihali1278, Açıklamalı İslam İlmihali1279” gibi.  

        Şafiiler ise, İlmihallerinin kendi mezhep görüşlerine uygun olarak.yazıldıklarını 

belirtmek üzere1280 ilmihallerini Şafii nispetiyle isimlendirmişler ve genelde “Şafii 

İlmihali1281” veya “Büyük Şafii İlmihali1282” ismi vermişlerdir. İşin aslına bakınca bunun 

aslında daha doğru bir kullanım olduğu görülmektedir. Yani, Şafii mezhebinin İmam ve 

ileri gelenlerinin İlmihal konularını anlama biçimlerini ortaya koyan çalışma demektir. 

Hanefilerin çoğunlukta olduğu bir ülkede, tanıtım amaçlı olan bir isimlendirme de olsa 

böylesi kullanımın daha uygun olduğu görülmektedir.  

                                                 
1271 Kurtulmuş, a.g.e., s. 182 
1272 Varlı, a.g.e., s.78 
1273 Öngüt, a.g.e., s. 751 
1274 Öngüt, a.g.e., s. 691 
1275 “Adet gördüğünü  sanarak   orucunu   bozana   kefaret   gerekeceği görüşünün  tercihe şayan olduğu” 

görüşü için bkz: Bilmen,   a.g.e., s. 288 
1276Ömer Öngüt, İsmail Kaya, Hamdi Döndüren İlmihallerini İslam ismine nispet ederek adlandırmışlardır. 
1277 Ömer Nasuhi Bilmen böyle bir isim tercih etmiştir. 
1278 Süleyman Ateş ve İsmail Mutlu İlmihallerine bu ismi vermişlerdir. 
1279 Mehmet Paksu’nun İlmihaline verdiği isim de budur. 
1280 Bunun daha çok, Türkiye’de Hanefileri göre azınlık olmaları sebebiyle tanıtım amaçlı olduğu da 

söylenebilir 
1281 Haydar Hatipoğlu ve M.Sait Özdemir İlmihallerini böyle adlandırmışlardır.  
1282 Halil Gönenç, Mehmet Keskin ve İlim Yayınlarının ilmihalleri ile Şafii ilmihallerinin tamamı eserlerde 

mezhep ismini mutlaka kullanmaktadırlar.  
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        Aslında İlmihaller, hazırlayanların veya hazırlayanların mezheplerinin ilgili 

görüşlerinden ibaret olan çalışmalardır. İslam İlmihali ismi yanlış anlamalara neden 

olabilecek bir kullanımdır. Böyle bir kullanım, İslam’ın bundan ibaret olması ya da başka 

düşünenlerin İslami olmadığı gibi anlamlara gelebileceğinden sadece İlmihal denmesinin, 

ya da İslam’dan başka bir kelimeye, mezhebe nispetle kullanılmasının daha sağlıklı olacağı 

düşünülmektedir.  

J. İLMİHALLERİN İSLAM’I BEŞ ŞEYE HAPSEDEREK DİNİ DARALTTIĞI            

                                              İDDİASI 

         İbadet denildiğinde, akla İslam’ın beş şartı diye öğretilenlerden başka bir şeyin 

gelmediği, yaygın olarak, herkesin ibadet denildiğinde bunları hatırladığı ve buna 

ilmihallerin neden oldukları muhtelif vesilelerle dile getirilmekte ve ispatı olarak da 

mevcut ilmihallere bakılacak olursa bunu doğrulayacak pek çok delilin, örneğin 

bulunduğundan bahsedilmektedir1283. İlmihallere bakıldığında ibadetler söz konusu 

olduğunda “namaz, oruç, hac, zekat ve kurban” ibadetine ve bunların öncüllerine ve 

sonuçlarına dair genişçe bir malumatın olduğu doğru olmakla beraber, İlmihallerde 

ibadetlerin sadece bunlar olduğu herhangi bir şekilde ifade edilmemektedir.  

          İslam’ın beş şartı ile anlatılmak istenen, aslında İslam’ın beş şeyden ibaret olduğunu 

anlatmak değil, bu beş şeyi müslüman olmayandan başkasının yapmayacağını, 

yapmadığını ifade etmek olsa gerektir. Zira namaz, oruç, hac ve zekat ibadetlerini 

müslüman olmayanların -müslümanlar gibi- yaptıklarına dair herhangi bir bilgi mevcut 

değildir. Müslüman olmasalar bile, müslümanlarla, söz konusu ibadetler dışında başka 

şeylerde ortak kabuller olabilir ve bu da ilmihaller dışındaki eserlerde zaten 

anlatılmaktadır.  

         İlmihallerin İslam’ı dar bir alana hapsettiğini iddia edenler “İlmihallerin neredeyse 

tamamı, İslam’ın şartı beştir anlayışını merkeze almakta ve diğer sahaları ihmal etmekte ya 

da önemini kavrayamamaktadır. Bu İlmihaller iman, namaz, oruç, hac ve zekattan başka 

konulara yer vermiş olsalar da, bu konuların İlmihallerde çok fazla yerleri olmadığı veya 

pek ilgi çekmedikleri açıkça görülmektedir. İslam’ın kapsadığı diğer sahalarla 

kıyaslandığında ilmihallerin İslam’ın beş şartı olarak gördükleri konuların İslam’ı son 

derece dar bir alana hapsettiği ve dindarlığı daraltmış olduğu pekala söylenebilir1284” 

demektedirler. 

                                                 
1283 Kırbaşoğlu, a.g.m. s.112 
1284 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.110 
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          İlmihallerin bu konuda sıkıntılı olduğu iddiasında olanlar “İlmihallerin İslam’ın 

şartını beş olarak öğretmeleri, dinin ve dindarlığın daraltılmış olmasının başka bir 

ifadesidir. İslam’ın şartını beş olarak görmek ve göstermek son derece yanlış ve İslam’ı 

adeta kuşa çevirmektir”. diyerek, iddialarına delil olarak aşağıda İslam’ın öğretilerine dair 

genel bir tablo sunmaktadırlar1285. 

İslam’ın Kapsama Alanları 

         Kırbaşoğlu, İlmihallerin yukarıdaki tabloda gösterilen konulardan, özellikle 

III.kısımdakilere özel bir ilgi gösterdiklerini, diğerlerine ise çok az ya da ikinci derecede 

yer verdiklerini söylemektedir. Bu tezini ispat etmek üzere, tartışmayı üzerinde yaptığı 

Bilmen’in “Büyük İslam İlmihali”nde konulara ayrılan yerleri sayfa sayısı vererek 

göstermektedir1286.  

 Konu  Sayfa 

1 Namaz 250 

2 Oruç 50 

3 Zekat 50 

4 Hac 35 

5 Kurban 15 

6 Kerahet-İstihsan 30 

7 Ahlak 30 

8 Siyer 60 

Toplam   520 

        

                                                 
1285 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.111 
1286 Kırbaşoğlu, a.g.m. s.111 

I Metafizik ilkeler alanı 

(Allah, ahiret, nübüvvet, evrenin, hayatın, insanın anlamı) 

II Ahlaki ilkeler alanı  

(Adalet eşitlik, kardeşlik, yardımlaşma, iyiliği emretme, kötülükle mücadele etmek) 

III Ritüeller alanı 

(Namaz, oruç, hac, kurban) 

IV Normatif düzenlemeler alanı 

(Cemiyet, hukuk, siyaset ve ekonomi alanı) 
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           Kırbaşoğlu, tezini ispat etmek üzere verdiği örneklerle de, İlmihallerin ağırlık 

verdiği konulara bakıldığında din anlayışının daraltılmış ve zayıflatılmış olduğunun açıkça 

görülmekte olduğunu1287 söylemektedir. Kırbaşoğlu, Bilmen’in ilmihalinde yer alan 

konuların dağılımını verdiği yukarıdaki tablodan hareketle şunları söylemektedir. 

“Doğrudan islami öğretiyle ilgisi olmayan siyer kısmı dışarıda bırakılacak olursa, toplam 

460 sayfanın 400 sayfasının namaz, oruç, zekat, hac ve kurbana ayrıldığı halde, ahlaka ve 

davranışlarla ilgili kurallara sadece 60 sayfa ayrılmış olması tespitimizin doğruluğunu 

gözler önüne sermektedir. Bu tespitin, hemen bütün imihaller için geçerli bir tespit 

olduğunu burada hatırlatmakta yarar vardır. Ortadaki bu durum söz konusu daraltılmış 

din anlayışının, aynı zamanda, islami öğretinin önemli yönlerinin cılız kaldığı 

“zayıflatılmış bir din anlayışı” şeklinde de nitelendirilebileceğini göstermektedir1288”. 

          Kırbaşoğlu, ilmihallerde eksik olduğunu ve anlatıldığını söylediği ibadet ve İslam 

kavramı hakkında kendi görüşlerini, “Allah’a teslim olmak anlamına da gelen İslam’ın, 

Allah’ın isteklerine boyun eğip, O’na itaat etmek şeklinde özetlenmesi mümkündür” ve 

“Allah’ın Müslümanlara yönelik talepleri, bireysel, toplumsal ve evrensel boyutları olan 

taleplerdir. Böyle olunca da ibadetin her konuda Allah’a itaat etmek anlamına geldiği 

açıktır1289” şeklinde özetlemektedir. 

          Kırbaşoğlu, İslam geleneğinde egemen olduğunu iddia ettiği bu yanlış ve eksik 

ibadet anlayışının, İslami öğretinin sınırlı bir alanını ibadet olarak telakki edip, geniş ve 

son derece önemli pek çok alanı ibadet kapsamı dışında bırakacağı yada bıraktığının açıkça 

görüldüğünü de ifade ederek, böylesine ritüellere indirgenen ibadetin,  daraltılmış bir 

ibadet ve kulluk anlayışına dayalı bir dindarlığın, İslam’ın hedefleri arasında olduğunu 

söylemenin imkanının bulunmadığını da  söyler. 

       İlmihallerin İslam’ı beş şeyden ibaret ibadet gibi göstermelerini -gerçekten böyleyse- 

dinin daraltılmışlığı şeklinde yorumlamak ve anlamak haklı gibidir. Ancak ilmihallerin ve 

ilmihal yazanların gerçekte böyle bir şeyi kastetmiş olduklarını söylemek büyük bir iddia 

olur. İlmihallerin İslam’ın her şeyinden bahsetmelerini beklemek de doğru olmaz. Zaten 

ilmihal türü çalışmaların ortaya çıkış nedeni, müslümanların asgari müştereklerini 

çalışmaktır. Yoksa her konuda bilgi üretmek ve bilgi vermek değildir. İlmihal 

çalışmalarında konuların yukarıda söylenenlere tahsis edilmesi ise hemen her çalışmada 

                                                 
1287 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.111 
1288 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.111 
1289 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.112 
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kullanılan bir hadisi merkeze almaları ile açıklanabilir. İlmihallerin konu kapsamını 

belirleyen büyük ölçüde “İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah 

olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna  şahitlik etmek, Namazı 

dosdoğru kılmak, Zekatı hakkıyla vermek, Kabe’yi haccetmek, ve ramazan orucunu 

tutmak1290” hadisidir. Bu hadiste beş şeyden söz edilmesi, İslam’ı peygamberin daralttığı 

şeklinde yorumlanabilir mi? Elbette hayır. Zira bu, peygamberin islam hakkında söylediği 

tek söz değildir. Parçacı yaklaşarak bu tür sözleri doğru anlamak mümkün değildir. Bu 

hadiste değinilen konuların, müslüman kimliğini tespit ve teşhis etmede önemli hususlar 

olduğu için öncelikli olarak yer verildiği söylenebilir. İlmihallerin konu kapsamınını tayin 

eden bir diğer rivayette “Cibril hadisi” olarak bilinen peygamber sözüdür.1291 

 

K. İLMİHALLERİN DİNİ  KONULARI AŞIRI ŞEKİLDE AYRINTILARA 

       BOĞMASI VE ŞEKİLCİLİĞE HAPSETMESİ 

         İlmihaller işledikleri konularla ilgili olarak, gereksiz ve çok ayrıntı sayılacak bir 

sunum yapmakla itham edilmektedir. Genel olarak ibadetlerden namaz, oruç, hac ve zekat 

gibi konuların ağırlıklı olarak işlendiği bu çalışmalarda muazzam detayların bulunduğu, 

bunları peygamber ve sahabenin bile bilmediği gibi bir hükme varılmaktadır. Kılı kırk 

yararcasına yapılan açıklamalar ile Müslümanların zora sokulduğu ve işlerin yokuşa 

sürüldüğü ifade edilmektedir1292.  

        Söz konusu iddianın aslının olduğu, çalışmalar gözden geçirildiğinde –hepsi olmasa 

da- rahatlıkla görülebilir. İlmihallerin konuları, anlattığına anlayana kadar anlatması 

anlaşılır olmakla birlikte, gereği olmayan malumatları vermesi işi güçleştirmek anlamına 

da gelir.  

         Konu ile ilgili iddia sahibi olarak Kırbaşoğlu, “ilmihaller muhtevalarıyla şekilci ve 

mekanik bir formalite müslümanlığına ister istemez yol açmaktadırlar. Dinin şekil kadar 

hatta ondan da önemli olarak ruh ve öz olduğu unutulmuş bu formalite müslümanlığı, 

şer’iliği tartışmalı pek çok fıkhi detaylara boğulmak suretiyle ilmihaller, adeta bir 

talimatnameye dönüştürülmüşlerdir. O kadar ki Allah’a kulluk görevlerinin bir kısmını 

teşkil eden namaz kılmak, oruç tutmak, zekatı vermek, hacca gitmek, kurban kesmek vs. 

                                                 
1290 Buhari, “İman” 1-2 
1291 Buhari, “İman” 37; Müslim, “İman” 1 
1292 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.123 
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için bir müslümanın bilmesi gerekenler  1800 sayfalık bir teferruata boğulabilmiştir1293” 

diyerek, ilmihaller hakkında yaptığı eleştirilerinde örnek şahitlerini de vermeden 

geçmemiştir. 

      İlmihallerde anlatılan konuların hiç detaylandırılmadan anlatılmaları her okur için aynı  

değerlendirilemez. Konuları az çok bilen biri için daha sade ve hatırlatıcı bilgiler yeterli 

olabilirken,  yeni öğrenen birisi için ayrıntılara girmek bazen kaçınılmaz olabilmektedir. 

Konuyu eleştiren yazarın, buna karşı geldiğini düşünmüyoruz. Yazar daha çok “kılı kırk 

yararcasına” diye tabir ettiği ayrıntılardan şikayet etmekte gibidir. Yazarın söylediği 

probleme ilişkin olarak bir ilmihalin iftitah tekbiri için yirmi tane madde yazması iyi bir 

örnek gibidir1294.    

        İlmihallerde görülen bir diğer problem şekilciliktir. İlmihallerde bunun örneklerinin 

çok olduğunu söyleyen ve şahitlerini de getiren Kırbaşoğlu, bunları tek tek saymanın 

ilmihal kitaplarını neredeyse tamamıyla aktarmak gibi bir şey olduğunu söylemektedir1295.   

        Şekil üzerine bina edilen hükümlere “Uyurken boğazına başkasının dökeceği suyun 

orucu bozacağı1296, mide’ye salınan hortumun bir kısmı dışarıda kalınca orucu 

bozmayacağı, tamamı içeri girerse bozacağı1297, kalpten bir hafta, dilden bir ay diyerek 

oruç nezr edilse, dilden çıkana göre davranılıp bir ay oruç tutmak gerektiği1298, öşrün 

tohum ve işçi masrafları çıkarılmadan verileceği1299, yeminde kefaretin gerekmesi için 

yeminin bilerek, hata ederek, unutarak veya baskı altında bozulmuş olması arasında fark 

olmadığı1300, takvanın kaplama ve dolgulu olan dişleri takma dişlerle değiştirmek 

olduğu1301, parmaktaki yüzüğün altını ıslatma konusunda görüş ayrılığı nasıl yoksa, dişinde 

kaplama ve dolgu bulunanın da guslünün buna göre olmayacağı ve hanefi müslümanın 

                                                 
1293 Kırbaşoğlu, a.g.m.,  s.123; Kırbaşoğlu, bu cümlelerinde Akyüz’ün “Mukayeseli İbadetler İlmihali” ne 

gönderme yapmaktadır. Ancak bu çalışma emsallerinden oldukça farklıdır. İbadetler konusunu dört 

mezhebe göre mukayeseli olarak çalışması, hatta mezhep dışı bazı görüşlere yer vermesi, konuları 

tablolarla sunması gibi özellikleri eserin hacmini büyütmüştür.  
1294 Yıldırım, Büyük İlmihal, s. 166-167 
1295 Kırbaşoğlu, a.g.m., s.113-114 
1296 Akseki, İslam Dini, s.243; Bunun eleştirisi için bkz: Hatiboğlu, M.Said, Müslüman Kültürü Üzerine, 

s.37-48 
1297 Yavuz,  a.g.e., s. 233-234 
1298 Yavuz, a.g.e., s. 241 
1299 Mutlu, a.g.e., s. 426 
1300 Mutlu,  a.g.e., 344 
1301 Gümüş, a.g.e., s.138 
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taklitçilik yapmak zorunda olduğu1302, hoparlörden ezan okumanın günaha soktuğu ve bu 

ezanların tekrarlanması gerektiği1303, zekatı kağıt ile vermenin sahih olmadığı1304, dört 

mezhebin dışına çıkmanın caiz olmadığı1305, zekatın mutlaka altın olarak verilmesi yada 

kağıt paranın altına dönüştürülerek verilmesi gerektiği1306, İhya’nın sayfalarına severek 

dokunanın Müslüman olmakla şerefleneceği1307, Endülüs Müslümanları acı bir son 

yaşasalar da, bu felaketin İbn Hazm ve İbn Rüşd gibilerinin görüşlerinin İslam dünyasında 

daha önce yayılmasını engellediği1308, içinde Kur’an bulunan plak ve kaset gibi araç 

gereçleri abdestsiz tutmamak lazım geldiği1309, imam ve müezzinin kendi seslerini 

duymadan hoparlörden çıkan sese göre kılınan namazların sahih olmayacağı1310, 

Radyo’dan Kur’an dinlerken radyo’yu yüksek bir yere koymanın iyi olacağı1311, ölen 

kimsenin ibadet borçlarının düşmesi için devir yapılacağı1312, ikrahla bile olsa yeminin 

bozulacağı1313, mahsül için yapılan tohum, gübre ve işçi ücreti gibi masrafların mahsup 

edilemeyeceği1314, ramazan girişini astronomik hesaplara göre tespit etmenin caiz 

olmadığı, çünkü Allah’ın hilali gözlerimiz ile göreceğimiz zamandan itibaren ramazan 

orucuna başlamamızı emrettiği1315, yolculuğa çıkan kimsenin unuttuğu bir eşyasını almak 

üzere evine dönmesi halinde evinde orucunu bozsa kendisine kefaret gerekeceği, çünkü 

evine dönmekle yolcu olmaktan çıkmış olacağı1316, hacca gitmek isteyen ancak yanında 

gidecek mahremi olmayan kadına boşanma hakkı isteyeceği bir evliliğin tavsiye edilmesi, 

hulle için evlenecek kadına boşanma hakkı isteyeceği bir evliliğin tavsiye edilmesi1317 vb. 

verilebilir. 

                                                 
1302 Gümüş, a.g.e., s.143 
1303 Gümüş, a.g.e., s.206 
1304 Gümüş, a.g.e., s.300 
1305 Gümüş, a.g.e., s.302 
1306 Gümüş, a.g.e., s.302 
1307 Gümüş, a.g.e., s.420 
1308 Gümüş, a.g.e., s.532 
1309 Gümüş, a.g.e., s.726 
1310 Gümüş, a.g.e., s.727 
1311 Gümüş, a.g.e., s.728 
1312 Paksu, Mehmet, Açıklamalı İslam İlmihali, s 421-422 
1313 Paksu, a.g.e., s 452 
1314 Paksu, a.g.e., s 485 
1315 Varlı, a.g.e., s .248 
1316 Bilmen, a.g.e., s. 286 
1317 Gümüş, a.g.e., s.571 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İYİ BİR İLMİHALDE BULUNMASI GEREKENLER 
 
 

       İlmihallere ilişkin olarak yapılan bu tespitlerden ve değerlendirmelerden sonra, 

kendisinden istenilen düzeyde istifade edilebilecek bir İlmihal için yeterlilik sağlayacak 

özelliklerin neler olması gerektiği ile ilgili olarak aşağıdaki hususların, bundan sonra 

yapılacak çalışmalarda dikkate alınmasının yerinde olacağı düşünülmüştür. Hazırlanacak 

çalışmalarda mükemmeli yakalama, sıradan değil, özelliği ve güzelliği olan nitelikli bir 

eser ortaya çıkarma amacı taşınmalıdır. İçeriği ne olursa olsun, piyasada talep ediliyor 

olması, bir İlmihal için yeterli bir varlık sebebi ve gerekçesi olmamalıdır. Bizim de bir 

İlmihalimiz olsun diye, İlmihal yazdıran ve hazırlatan yayınevlerinin de varlığı 

hatırlanacak olursa, çalışmaların neden istenildiği gibi olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. 

İlmihal ve benzeri çalışmalarda “ticari” düşünmek, yapılacak çalışmayı hem niyet hem 

de muhteva açısından ifsat etmektedir. Yayımladığı İlmihalde var olan her hangi bir 

yanlışlığı takip edip, bir sonraki baskılarda onları tashih etmek gibi erdemli bir davranış 

çoğu zaman yayınevlerince de gösterilmemektedir. Mevcut ilmihaller içerisinde hemen 

her baskısında bu değişiklik ve düzeltmeleri yapmaya çalışan ilmihal olarak Türkiye 

Diyanet vakfı tarafından Heyet’e hazırlatılan ilmihal’i gördük. Örneğin İlmihal ilk 

baskılarında ramazan günü akşam iftar oldu sanarak iftar etmeye kefaret gerekir1318 

derken, sonraki baskıda kefaret yerine kaza1319 gerektiğine hükmetmekte ancak 

paragrafın geri kalan kısmı değiştirilmediği için karmaşık bir cümle olmaktadır. Bundan 

sonraki baskılarında bu karışıklık ta düzeltilmiştir1320. Yani kamu ile paylaşılan bir bilgi 

ya da kitap takipsiz bırakılmamış ve tespit edilen eksikler giderilmeye çalışılmıştır. 

Ancak  On yıllardır aynı kusurla basılmaya devam eden çalışmaların bulunması, yanlış 

yönlenecek okuyucunun da günahına girmektedir. Yazarı hayatta olmadığı için herhangi 

bir değişiklik yapılamayacak olanlar varsa, en azından bu çalışmaların basılmaya devam 

edilmemesi gerekir.        

                                                 
1318 Heyet, İlmihal, Ankara 1999, I, 408 
1319 Heyet, İlmihal, Ankara 2003, I, 408   
1320 Heyet, İlmihal, Ankara 2006, I, 408   
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        Bu bölümde yer verilen görüşler büyük ölçüde bundan önceki bölümlerin 

hazırlanması sırasında ulaşılan sonuçlardır. Zira ilmihal konusunda ilmihal kitaplarının 

fazla olmasından başka bir bilgiye ulaşmak zor görünmektedir. 

I. SADECE BİLGİ VERMEMELİ, HÜKÜMLERİN HİKMETİNE DE TEMAS 

ETMELİ 

         Seksen yılı aşan cumhuriyet tarihinde ortalama her yıl bir ilmihal çalışması yapıldığı 

görülmektedir. Bunların çoğu kendisinden önce var olan çalışmalardan farkı olmayan 

tekrar denilebilecek çalışmalardır. Mevcut ilmihal çalışmalarından büyük bir kısmında 

ibadetler başta olmak üzere bazı konularla ilgili hikmetli sözler, ifadeler, ibretli hikayeler 

anlatılmaktadır. Bir kısmı ise bunun doğrudan ilmihal ile ilgisi olmadığı düşüncesiyle 

sadece itikadi, fıkhi ve ahlaki hükümleri belirtmektedir. Bunlar çalışmayı yapan kişinin 

belirlediği yöntemine göre değişebilen durumlardır.  

         İlmihaller ibadetlerin hükümlerini sıralamakla yetinmeyip, neden yapıldıkları, 

yapıldıklarında insana ne kazandıracakları ile ilgili de bilgiler vermelidir. Bu, kişilerin 

ilgili konuya motive olmalarını sağlayacak en önemli hususların başında gelmektedir. 

İbadetlerden gereken düzeyde istifade etmek ve feyiz almak için gönül boyutunun 

kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Kırbaşoğlu, makalesinde1321 ilmihallerin böyle eksik 

bir yönleri olduğuna da dikkati çekmektedir. Ancak bu yapılırken anlatılan şeylerin doğru 

yerden, doğru şekilde anlatılması ilkesi unutulmamalıdır.  

 

II.       BİLGİLERİ KAYNAKLARI VE DELİLLERİYLE SUNMALI 

       İlmihallerde yer verilen bilgilerden doğru ve sağlıklı olarak istifade edilebilmesi için 

özellikle ayet, hadis ve tercih edilen hükümlerin kaynaklarının kimler ve neler olduğu 

belirtilmelidir. Tezimizde incelediğimiz çalışmalardan özellikle ilk elli yıl içerisinde 

yazılanların, bu konuda yeterli ve gerekli özeni göstermedikleri görülmektedir. Söz konusu 

problemin en sık görüldüğü saha ise hiç tereddütsüz hadisler denebilir. Anlatılan konuda 

delil olarak kullanılan hadisin nereden alındığına dair herhangi bir belge sunulmaksızın 

sadece hadislerde buyuruluyor denilerek nakilde bulunulması hiç te sağlıklı bir yol 

değildir. 

          Bu konunun sıklıkla gündeme getirilmesinden olacak ki bazı ilmihal çalışmaları 

konuya özen gösterdiklerini ifade edecek sloganlar ile çalışmalarını takdim etmektedirler. 

“Dellilleriyle İslam İlmihali, Delilleriyle Aile İlmihali, Delil ve Örnekleriyle Kadın ve Aile 

                                                 
1321 Kırbaşoğlu, a.g.m., 113 
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İlmihali” gibi çalışmaların isimlerine ön ek olarak bunu almaları böyle bir hassasiyetin 

sonucu olsa gerekir. Burada hatırlanması gereken daha önemli husus ise delilin, delil 

olarak kabul edilebilecek bir şey olmasına dikkat etmenin gerektiğidir.  

        İlmihallerin en büyük problemlerinden biri olan, bilgiyi kendi kaynağından değil, 

başka yerlerden nakletme işi en ciddi sorunların başında gelmektedir. Hadisleri fıkıh, 

tasavvuf, ahlak ve mevlit kitabından1322 ciddi ciddi nakleden çalışmaların bulunması 

görülmesi delillerin ve kaynakların doğru ve iyi seçilmediğini göstermektedir. Genel 

olarak muteber bir hadis kaynağına sokulmadığı için başka muhtevalı eserlerde kendilerine 

yer verilen rivayetler bu şekilde toplumsal hafızaya nüfuz edebilmektedirler. Biz, bilgileri 

delilleriyle sunan bir ilmihal teklifini yaparken, delilin de sağlıklı olmasını kastediyoruz. 

  

III.       BİLGİLERİ VE DİLİ GÜNCEL OLMALI  

         İlmihal problemlerinin tartışıldığı yazılarda gündeme gelen önemli konulardan biri, 

ilmihallerin konuşulan dili kullanmadıkları, hali anlatmadıkları ve büyük ölçüde tarihi 

malumatlar manzumesi olduklarıdır. İlmihallerin kullandıkları örneklerin neredeyse 

tamamına yakınını çevrede görme ihtimali kalmayan şeylerden seçmeleri gerçekten 

anlaşılır değildir. Bu yanılgıya düşmenin en önemli sebebi hiç şüphesiz ilmihallerin 

hazırlanması sırasında örnek alınan eski ve önceki bir emsal çalışmadır. Bu yadırganacak 

bir durum olmamakla beraber, istifade edilen çalışmayı aynıyla kopyalamak, yaşanan 

değişimi hesaba katmamak, hayatla uyum sağlayamayan ve bu nedenle aslında pek de işe 

yaramayan çalışma yapmak anlamına gelmektedir. 

        Bu konuda en anlaşılmaz olanı ise, ilmihallerden böyle bir beklenti olduğu 

söylendiğinde, bunun dinin tahrifi ve tahribi şeklinde anlaşılması ve anlatılmasıdır. Geçmiş 

Ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yer alan görüşleri ve örnekleri kullanmamayı onlara 

karşı bir tavır, saygısızlık ve zındıklık şeklinde yorumların yapılmasıdır. Halbuki herkes, 

Kur’an’ın, nüzul sürecinde arapların hayatının dışında değil, bizatihi onların yaşadıklarına 

ve tanıdıklarına birebir mutabık olan konulardan bahsettiği ve bunun ne kadar mühim bir 

husus olduğunu anlatır. Ancak aynı herkes, tarihte belli bir çevrede ve şartlarda oluşan 

fıkıh kültürünü bu kadar rahat yorumlamaktan çekinir.  

                                                 
1322 Bu işi sıklıkla yapan ilmihal çalışmalarının en önde geleni “Tam İlmihal”dir. Bu ilmihalde hadislerin 

nakledildiği kaynakların niteliğine hiç dikkat edilmeksizin, tasavvuf ve ahlak, fıkıh, tarih ve mevlit 

kitaplarından hadisler aktarılmaktadır. Bu rivayetlerin güvenilir hadis kaynaklarında bulunuyor 

olmaları halinde  kabul edilmeleri münkünse de, bakıldığında böyle bir imkann da olmadığı 

görülmektedir. 
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         Bazılarına çok basit gibi görünse bile, bahsettiğimiz hususa dikkat etmemenin ciddi 

sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Örneğin büyük abdestten sonra önce taşla temizlenmeyi 

sünnet olarak kabul eden anlayışın sonucu olarak özellikle bazı –Ortadoğu- ülkelerde beş 

yıldızlı otellerin kullanılamayacak hale getirildikleri, yine bu sünneti yaşamak isteyenlerin 

aslında bizim yaşadığımız evlerle ilgisi olmayan bir hayat standardı için söylenmiş olan ve 

aslında yerinde ve zamanında gerçekten doğru olan bir şeyi yeri ve zamanı olmamasına 

rağmen halen yapmaya kalkması tam anlamıyla bir problemdir. Günümüzden on asır 

öncesindeki çalışmalarda var diye, 2006 yılı çalışmalarında bunun aynen nakledilmesi 

hiçbir şekilde savunulamaz.    

        Burada söylenecek bir söz varsa o da “fıkıh mirasımızı” doğru anlayamadığımızdır. 

Onların ne söyledikleri kadar, neden söyledikleri ve ne söylemek istedikleri de doğru 

anlaşılmadıkça aslında onları anladığımızı iddia edemeyiz. Bu da bize bir metni doğru 

anlamak için dilini, tarihini ve mantığını iyi bilmemiz gerektiğini göstermektedir.      

        Mevcut ilmihallerin konu ile ilgili değerlendirmesini yapan Karaman, ilmihal 

dendiğinde ilk hatırlanan çalışma hakkında bile, “Ömer Nasûhî Hocamızın yıllarca büyük 

bir boşluğu dolduran "Büyük İslâm İlmihali" de tertip, düzen, konu zenginliği ve yeni 

harfler dışında, yaşanılan çağın ihtiyaçlarına yönelik yenilikler ihtivâ etmeyen bir ilmihal 

örneğidir1323 demektedir. 

        İnsanların anlamadıkları metinleri okumaları ve yaşadıkları hayatla ilişki 

kuramadıkları ya da kurmakta zorlandıkları bir eserden istifade etmelerini beklemek 

haksızlık olur. Hayattan kopuk eserler insanı da hayattan koparıp alarak onu başka yerlere 

götürmemelidir. Bu bireye bir çatışma yaşatacak ve zaman içerisinde psikolojik sorunlara 

sebebiyet verecektir. Allahu Teala’nın insanlara hitabında bunun en açık temsillerini 

bulmak mümkündür. Kendilerine konuştuğu insanların diline, coğrafyasına ve kültürüne 

uygun konuşması tesadüfi değildir. İnsanların istifadesini en üst düzeyde sağlamak için 

onların hayatının tam içine inmişlerdir. Burada dilin korunması ve kültürün sahiplenmesi 

gibi gerekçelerle bu işe mesafeli durmak çok anlamlı değildir. Zira söz konusu dilde bir 

bağlamda oluşmuştur. Hem asıl olan dilin korunması değil, insanın istifadesidir ki, bizim 

söylediğimiz ile dilin tahrip edilmesi arasında bir ilişki kurmak doğru da değildir.    

 

 

 

                                                 
1323 Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri, III, 160-164 
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IV. DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN İLKELERİNE DİKKAT ETMELİ 

           İlmihaller “Din Eğitimi ve Öğretimi”ni yazılı olarak yapan çalışmalardır. Eğitim ve 

öğretim işi ise, özel yeterlilik ve formasyon bilgisi gerektiren bir konudur. Eğitim insan 

davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi ile görevli bir faaliyet olduğuna göre, din 

eğitimi ve öğretiminin insanların davranışlarının dinin istediği yönde değişmesi ya da 

gelişmesi işi ile uğraşan bir faaliyet olduğu söylenebilir. Dinin ilk öğreticisi ve tebliğicisi 

olarak Hz.Peygamberin izlediği sürecin, bu konuda çok iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Kur’an, onun insanları eğitme ve onlara bir şeyler öğretmedeki başarısını tebliğ, ta’lim ve 

terbiye işinde uyguladığı yöntemle ilişkilendirmekte ve aksini yapacak olsaydın tek başına 

kalır ve bu işi başaramazdın demektedir1324. Bu aslında sadece peygamber için değil, 

O’nun işini yapacak olan herkes için geçerli bir sonuçtur. Din Eğitimi ve Öğretimi, 

içerisinde soyut olan iman edilmesi gerekli hususlar ile, doğrudan ta’lil edilemeyen ibadet 

konularını da bulundurduğundan başka şeylerin öğretilmesinden çok daha fazla zor ve 

emek sarf etmeyi gerektiren bir faaliyettir. 

        Bireylerin sadece dünyaya değil, dünyanın ötelerine hazırlandığı bir eğitim konusudur 

din. Yedisindekine öğretilecek din ile, yetmişindekine öğretilecek din isim olarak aynı olsa 

da, içeriği ve yöntemi bireysel farklılıklara ve gelişmişliğe dikkat edilerek sunulmalıdır. 

Çocukların din eğitimi ile yetişkinlerin din eğitimi aynı şekilde yapılırsa birisi değil, ikisi 

de eğitilmemiş olacaktır.  

        İnsanlara akıllarının alacağı kadarıyla konuşmak gerektiğine göre, bireylerin hangi 

yetişmişlik düzeyinde, hangi şekilde anlamaları mümkünse ona göre yöntemler 

geliştirilmelidir. Bütün bunlar bizlere, gelişmişlik ve yetişkinlik düzeylerindeki 

farklılıklara uygun çalışmaların yapılmasının gerektiğini göstermektedir. Yapılacak 

çalışmalarda, Eğitim Psikolojisi ve Din Psikolojisi gibi bilimlerin ilgili verilerine mutlaka 

yer verilmelidir.       

 

V. GEREKTİĞİNDE DİĞER MEZHEP GÖRÜŞLERİNE ATIFTA VE ONLARDAN 

TERCİHTE BULUNABİLMELİ 

       Hicri ikinci asırla birlikte ortaya çıkmaya başlayan mezheplerin, İslam’ı ve 

kaynaklarını kendi imkanları içerisinde anladıkları anlaşılmaktadır. Yani her biri kendi 

bulundukları şartlarda en iyi olduğunu düşündükleri yöntemleri kullanmak suretiyle 

ekollerini oluşturmuşlardır. Aslına bakılırsa mezheplerin kendi isimlerine nispet edildikleri 

                                                 
1324 Ali İmran, 3/159 
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imamları böyle bir şeyi düşünmüş de değillerdir. Mezhep meselesi müslüman toplumlarda 

zaman zaman ciddi problemlere neden olmuştur1325. Bu güne gelen ve yaygın olarak kabul 

edilen dört mezhep ve imamlarının aslında birbirleri ile yakından tanıştıkları, bir kısmının 

diğerine talebe olduğu bilinen bir husustur. Bu mezheplerin görüş ayrılıklarının asli 

meselelerde değil1326, tali meselelerde olduğu yönünde beyanlar olsa da1327, mezhep 

görüşlerinden tercihler yapma konusuna gelindiğinde söylem bir anda değişmekte ve böyle 

bir şeye neredeyse müsaade edilmediği görülmektedir. Yani asli meselelerde olmadığı 

düşünülen ihtilaflar için bile, bir müslümanın bir problemini çözme konusunda başka bir 

mezhep görüşünden yararlanmasına çok kolay müsaade edilmediği görülmektedir. Ancak 

mezheplerin kardeşliğini anlatırken İmam Şafii’nin saygısından dolayı kabri yanında 

namazlarını İmam-ı Azam gibi kıldığı örneği verilebilmektedir. Bir müctehid için caiz 

olmadığı söylenen taklit, hem de Mutlak müctehitlerden ve bir mezhebin sahibi sayılan 

İmam Şafii’ye çok görülmezken, bir mukallide aynı imkanın bu kadar kolay sağlanmaması 

çok anlaşılır değildir. 

          Bazılarının, mezheplerin ihtilaflarını haklı çıkarmak için kullandıkları uydurulmuş 

bir hadis dedikleri “ümmetin ihtilafının rahmet” olduğundan bahseden rivayet, çoğunluk 

tarafından kabul edilmektedir. Ancak kabul edenlerin bu ihtilafı rahmete dönüştürme 

konusunda çok örnek veremedikleri görülmektedir. Burada memzuc mezhep üretme 

teklifinde bulunulduğu düşünülmemelidir. Söylenmek istenen, bazı ilmihallerin yaptığı 

gibi her şeye rağmen benim mezhebim dememek, benim mezhebim yanlış da olsa 

doğrudur iddiasında bulunmamaktır. 

          İlmihaller belli bir mezhebin ilgili konulardaki görüşlerini derleyen çalışmalardır. 

Türkiye müslümanlarının büyük çoğunlukla hanefi olmaları, yapılan ilmihal çalışmalarının 

da, neredeyse tamamına yakınının Hanefi İlmihali olmasına vesile olmuştur. Her ne kadar 

“Hanefi İlmihali” adıyla yapılmış bir çalışma bulunmasa da ilmihallerin takdiminde 

görüşlerin Hanefi mezhebine ait olduğu ifade edilir.  

         Mukayeseli çalışmalar hariç tutulursa, diğer ilmihallerin büyük çoğunluğunda sadece 

bir mezhebin ilgili konulardaki görüşleri yer almaktadır. Bazı ilmihallerde ise çok az da 

                                                 
1325 Farklı mezheplere mensup olanların birbirleri ile evlenmelerinin tartışılması, Mescid-i Haram da ve 

bazı camilerde mezheplere ayrı mihraplar tahsis edilmesi çok savunulabilir, anlaşılabilir şeyler 

değildir.    
1326 Akademi Araştırma Heyeti, Bir Müslümanın Yol Haritası, s.25 
1327 Mezheplerin, üzerinde ihtilaf ettikleri konular gerçekten tali meselelerde midir? Önemsiz konularla mı 

sınırlıdır.? Böyle olsa, farklı mezheplerden görüş almak bu kadar mı zor olurdu? 
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olsa, başka mezheplerin alternatif görüşlerine bir cümle ile atıflarda bulunulduğu 

görülmektedir. Buna özellikle son zamanlarda yazılan ilmihallerde daha çok 

rastlanmaktadır. 

          Müslümanların inanç ve ibadetlerini yaşadıkları çevrede, coğrafyada yaygın olarak 

bulunan belirli bir mezhebin görüşüne uygun olarak öğrenmeleri ve yaşamaları yaygın ve 

asırlardır devam edegelen bir alışkanlıktır. İnandıkları dinin kendilerinden beklediğini bir 

mezhebin kararlarına uygun olarak öğrenmek ve yaşamak çoğu zaman onlara kolaylık 

sağlamaktadır.  Bir dinden birden fazla mezheb çıkmasını din için zararlı ve tehlikeli gören 

azlar bir kenara bırakılırsa mezheplerin meselelere yaklaşmada ara sıra ya da çoğu zaman 

düştükleri yaklaşım farklılıkları müslümanların hayatına katkı sağlayan bir zenginliğe ve 

alternatif yaşama eğilimlerinin tatminine cevap vermesi için önemli bir kazançtır. Ancak 

islam dünyasının ve müslümanların söz konusu ettiğimiz husustan kendilerine dönen bir 

menfaatten ne kadar istifade ettikleri ya da ettirildikleri tartışılması gereken başka bir 

konudur. Bir mezhebin dinin genel olarak ibadet konularına ait olmak üzere geliştirildiği 

anlama biçimlerinin toplandığı ilmihallerde diğer mezhep görüşlerine dair zaman zaman 

atıfta bulunulmasının farklı mezheplerin mensuplarının tanışmalarına yardımcı olacağı ve 

birbirlerine yabancılıktan kurtulmalarını temin edeceğini de düşünmek gerekir. Hatta 

mezhep görüşlerine atıf yapmak ta kendi başına yeterli değildir. Tercih te bile 

bulunulabilimelidir. 

        İlmihaller içerisinde diğer mezhep görüşlerinden doğrudan tercihte bulunan bir örnek 

bulmak oldukça zordur. İncelediğimiz çalışmalarda bunu en fazla yapan ilmihalin, Türkiye 

Diyanet Vakfı tarafından Heyete hazırlatılan İlmihal olduğu söylenebilir. Bazı ilmihallerde 

farklı mezhep görüşlerinden yapılan tercihlere “cemaatin mezhebine göre imamın 

namazının sahih olmadığını cemaatin bilmesinin fesada uğratacağına karşılık, Maliki ve 

Hanbeli’lerin imamın kendi mezhebinde namazının geçerli sayılmasını yeterli görmelerinin 

yerinde bir karar olduğu1328, gerekli durumlar varsa iki namazı birleştirerek kılmanın 

namazı kazaya bırakmaktan daha tercihe şayan olduğu1329, kesenin Müslüman olması 

kaydıyla besmele kasten bile terkedilmiş olsa Şafiilerin kararına uygun olarak kestiğinin 

yenmesinin helal olduğunun söylenebileceği 1330, Hanefilere göre ikrah altında olan 

boşamaların geçerli olduğu ancak fakihlerin çoğunluğuna göre bu boşanmaların hükümsüz 

                                                 
1328 Heyet, İlmihal, I, 280 
1329 Heyet, İlmihal, I, 233 
1330 Heyet, İlmihal, II, 52 
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ve geçersiz olduğu1331, kadınlarla muhazat meselesinde şafilerin dediği gibi namaza bir 

zarar gelmeyeceğinin tercih edilebileceği1332, yolculuk gibi konularda diğer üç mezhebin 

namazların cem edilerek kılınabileceği konusunda görüşleri olduğuna göre Hanefilerin de 

evet diyebilmeleri gerektiği1333”  örnek olarak verilebilir.  Mezhep fazlalığı ve farklılıkları 

doğru anlaşıldığında ve doğrukullanıldığında Müslümanlar için çoğu zaman kolaylıklar 

sağlayabilir ve problemleri çözebilir. Bunun örneklerini geçmişte ve bugün bulmak 

mümkündür1334.   

VI.       HER HANGİ BİR İLMİHAL DEĞİL, ÖZELLİKLİ OLMALI 

         Seksen yılı aşan Cumhuriyet tarihinde ortalama her yıl bir ilmihal çalışması yapıldığı 

görülmektedir.. Kendisinden önce var olan çalışmalardan özgün olmayan, onlardan farklı 

bir özelliği olmayacak çalışmaların sayısının çok olması kaliteyi yükseltmemektedir.  

        İlmihallerden biri olmak değil, konulara yaklaşımı ile, üslubu ile, bilgilerinin 

güvenilirliği ile, kullanışlılığı ile, ihtiyaçlara cevap vermesi ile kısaca kendisini tercih 

ettirecek özellikleri olan bir  çalışma yapılmalıdır. Karaman, İlmihallerin özellikli olmaları 

konusunda “metot ve muhteva bakımından ” çağın şartlarını karşılayacak özellikte “çeşitli 

yaş ve baş gruplarına hitap eden, bir yandan bilgi veren, bir yandan muhtemel tecavüzlere 

karşı hazırlayan” bir ilmihal ihtiyacı olduğunu dile getirmektedir1335. Söz konusu ilkeleri 

dikkate alan bir çalışma olarak da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları merkezince 

tamamı Akademisyenlerce oluşan bir heyete hazırlatılan ilmihalin bu yönde atılmış iyi bir 

adım olduğunu da ifade etmektedir. 

 

VII. HER KUŞAK VE MESLEK GRUBU İÇİN AYRI BİR ÇALIŞMA OLMALI 

         Milyonlarca Müslüman’ın hepsine bir hitap edecek bir çalışma yapmak ya da 

yapabilmek zor değil, hatta imkansızdır. İşte bu nedenle yapılan çalışmalarda yaş, eğitim, 

cinsiyet, meslek, şehirli ya da köylü vb. bireysel ve toplumsal farklılıklara göre hazırlanmış 

çalışmalar yapmak çok daha yararlı olacaktır. Hatta gerekiyorsa tanıtıcı olması için 

çalışmaların üzerinde kimler ve hangi seviyedekiler için hazırlandığını ifade edecek 

                                                 
1331 Heyet, İlmihal, II, 226 
1332 Heyet, İlmihal, I, 275 
1333 Özek, a.g.e., s.153 
1334 Mezhep Hükümlerinden faydalanmanın ilkeleri konusunda bakınız: Vehbe ez-Zuhayli, Mezhep  

Hükümlerinin En Kolayını Almada Kurallar, çev. M.Nurullah Aktaş, İslam Hukuku Araştırmaları 

Dergisi, Konya 2006, VII, 397-432 
1335 Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri , III, 164 
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yazılara ve sloganlara yer verilebilir. Böylece herkes kendi işine yarayacak, kendi 

ihtiyaçlarının karşılığını, kendi sorunlarının çözümünü bulabilecek bir ilmihale sahip 

olacaktır. Bu konunun bundan sonra yapılacak çalışmalarda yöntem olarak seçilmesinin, 

bu eserlerin etkinliğinin istenilen yönde gelişmesine katkısı olacaktır.  

          Uzmanlar, ilmihal hazırlıklarında bireysel farklılıklara dikkat etmenin gerektiği 

konusunda“çeşitli bilgi, eğitim ve etki alanlarına dahil insanlarımıza gönül rahatlığı ile 

tavsiye edebileceğimiz ilmihaller yok denecek gibidir1336” denmektedir ki, bu bahsettiğimiz 

farklılıkların dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir. 

 

VIII. İHTİLAFLI KONULARDA KESİN YARGILARDA BULUNMAMALI 

        İslam Alimlerinin bir konuda ittifak ederek bir şey söyledikleri çok fazla örnek 

bulunmamaktadır. İttifak edilen konuların bile ayrıntılarına girildiğinde pek çok ihtilafla 

karşılaşılması mümkündür. Bu nedenle bazıları ulemanın ittifak ettiği şey ihtilaf etmektir 

demişlerdir. Burada söylenmek istenen ulemanın mutlak anlamda böyle bir niyeti 

olduğunu değil, sonucu resmetmektir. Ulemayı ihtilaf ettiren meşru gerekçeleri olduğu 

sürece, farklı düşüncede olanların görüşlerine en azından saygı gösterilmeli ve mutlak 

doğrunun bunlardan sadece biri ve benimki şeklinde bir iddiada bulunmamalıdır.  

        Konu ilmihal çalışmaları olduğunda mezhep içerisinde bile aynı konuda farklı tercihi 

olanların görüşleri olan meselelerde kesin yargıda bulunmak yerine,  her birinin istifade 

edileceği imkanları ve şartları göz önüne alarak tercihler de bulunulabileceği 

söylenmelidir. Aynı konuda kolay ve zor iki hüküm varsa bunlardan zor olanın en doğru 

olduğu ve bununla amel etmenin lüzumu üzerinde ısrar edilmemelidir. Zira efendimiz, 

günah olmadıkça genelde iki şeyden kolay olanını  tercih etmiştir.   

            Hükmü üzerinde mezhepler arasında hatta bir mezhep içerisinde farklı kanaatlerin 

oluştuğu meselelerde farklı düşüncelere karşı saygı gösterilmelidir. Özellikle de İhtilafın 

rahmet olduğunu kabul edenlerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekir. İhtilaf rahmet 

ise, ihtilaf edene azap tehdidi, anlayışsız olma ile itham etme veya benzer tavırlar 

takınılmamalıdır. Zor olanın takva olması gibi bir düşünce inanç haline dönüşmemelidir. 

Allahu Teala’nın kulları için zor olanı değil kolay olanı tercih ettiği hatırlanacak olursa, zor 

olanın tercihe şayan olmadığı daha kolay anlaşılabilir.1337    

 

                                                 
1336 Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri, III, 164  
1337 Bakara 2/185 
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IX.      İLGİLİ BİLİM KURUL KARARLARINA DİKKAT ETMELİ 

        İlmihal çalışmalarında yer alan bilgiler büyük ölçüde kişisel tercihleri ya da cemaatsel 

kabulleri yansıtmaktadır. Herkesin her konuda yeterli olamayacağı düşünülürse, özellikle 

uzmanlık gerektiren alanlarda uzman olan kişilerin konu hakkında ulaştıkları sonuçlara yer 

ve önem verilmesi tercihten öte bir gerekliliktir. Kitap ve Sünnetten sonra en güçlü delil 

sayılan “icma’” aslında konunun uzmanlarının ilgili meselenin hükmü üzerinde vardıkları 

ortak bir kararı ifade etmektedir ki, bizim “ilgili bilim kurulu kararlarına uyulmalı” derken 

kastettiğimiz de benzer bir şeydir. Buna kavram olarak icma’ denemese de icma’a benzer 

bir şey “şibh-i icma” pekela denebilir.  Geçtiğimiz yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı 

organizasyonu ile İlahiyatçı Akademisyenlerin bir araya gelerek yaptıkları istişareler ve 

müzakereler sonucu yayınladıkları sonuç bildirgesinde kabul edilen görüşler ve kararlar, en 

azından organizasyonu yapan kurumun ya da bu kurula katılmışların yayınladığı, 

hazırladığı ilmihal çalışmalarında yer almalı ve kullanılmalıdır. Aynı şekilde Ulusal 

kongrelerin yanısıra, uluslar arası düzenlenen benzer kongrelerde ulaşılan sonuçların da,  

dikkate alınması faydalı olacaktır   

          Temizlik, kadın hastalıkları, özürlü halleri, hastanın orucu ve diğer ibadetleri, organ 

nakli gibi konusu tıbbı ilgilendiren durumlarda da tıpta uzman olanların görüşlerine değer 

verilmeli ve fıkhi hükümler buna göre değerlendirilmelidir. Gelişen tıbbın verileri 

kullanılmaktan çekinilmemelidir. Vaktiyle dört aydan önce “kürtaj” yapılabileceğine fetva 

veren ulema, zamanında kabul edilen tıbbi verileri kullanmakta iken, bugün halen aynı 

süreyi tekrar etmenin bilimsel bir tarafı olmaz. Yine asırlar öncesi için, ölen hamile kadının 

karnının sol yanından yarılarak çocuğun dışarı çıkarılması gerektiğinin ilmihal kitaplarında 

halen aynı şekilde anlatılıyor olması bugün için uygulanabilecek bir şey değildir. Böyle bir 

işe teşebbüs edenin adli olarak suçlanması bile söz konusu olabilir. Bunlar tamamıyla adli 

tıbbı, doktor raporunu gerektiren hususlar olup, bireylerin kendiliklerinden yapabilecekleri 

şeyler değildir. Bu nedenle ilmihal yazanlar bu konuya geldiklerinde yüzyıllar öncesinin 

metnini aynen kopyalamamalıdırlar.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

          Cumhuriyet dönemi İlmihal çalışmaları ve problemleri konusunda yaptığımız 

çalışmamızda, dönem içerisinde yazılan İlmihallerin, hallerine, yeterliliklerine, 

problemlerine, muhtevalarına ve yöntemlerine ilişkin değerlendirmeler ve tespitler, ve 

ilmihal problemler ile İlmihallerde olması arzu edilen niteliklere dair tekliflerde 

bulunulmuştur. Çalışmamız sırasında İlmihal tenkidi ya da değerlendirmesi bağlamında 

ciddi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Konu ile ilgili yazılan birkaç makale ile bir iki 

tane tezden başka bir çalışma bulunamamıştır. Yapılan tez çalışmaları da bir İlmihalin 

değerlendirilmesi ya da çok sınırlı bir dönemde yazılan İlmihallerin belirlenen bir konuya 

yaklaşımını ele almaktadırlar. Halk elinde ve dilinde dolaşan bu tür kitapların sıhhati 

üzerinde sağlıklı bir değerlendirme yapılmaması, halkın dini konusunda yanılması ve 

dinini yanlış anlaması gibi istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.  

          İlmihal geleneğini efendimiz ve sahabe dönemine kadar götürenler, söz konusu 

dönemlerde bu bilgilerin sözlü olarak nakledildiği üzerinde durmaktadırlar. İlk Türkçe 

İlmihal kitaplarının ise, Arapça ve Farsça metinlerin tercümesiyle onuncu yüzyılda 

başladığı görülmektedir. Kutbeddin İzniki’nin “Mukaddime”si ve Aksarayi’nin “İmadu’l-

İslam”ı bunların ilk örnekleri arasında sayılmaktadır1338. Osmanlı alimleri arasında İlmihal 

türünde en fazla eser yazan kişinin, Molla Fenari olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Osmanlıca yazılmış ilk ilmihal örneği olması bakımından İmam Birgivi’nin risalesi 

oldukça önemlidir. Yine “İlmihal” adı ile basılan ilk eserin “Mızraklı İlmihal” olduğu 

bilinmektedir ki, kendisinden sonra yazılan ilmihaller için ciddi başvuru kaynağı olmuş ve 

örnek alınmıştır.  

           İlmihal kültürü ve ilmihal türü çalışmaların genel olarak Müslüman Türkler arasında 

daha bilinir olduğu görülmektedir. Cumhuriyet döneminde 1960’lı yıllara kadar hacimli 

çalışmalar çok fazla değilken, sonraki kırk yıl içerisinde daha fazla ilmihal çalışması 

yapılmıştır. Bunun Cumhuriyet Türkiye’sinde din eğitimi ve öğretiminin gelişmesi ile ilgili 

tarihi süreçle doğru orantılı bir sonuç olarak, anlaşılabilir olduğu söylenebilir. Zira sadece 

ilmihal yazımında değil, dini anlatan ya da dinin kaynakları ile ilgili çalışmalarda da durum  

bundan farklı değildir.  

                                                 
1338 Akkuş, Süleyman, Kültürlerin Buluşma Noktasında Uluslararası İznik Sempozyumu Üzerine, Sakarya 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII, 262 
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Cumhuriyet dönemini inceleyen çalışmamızda, araştırmamızda ele alınan yazma eser 

bulunmamaktadır. Tüm çalışmaların yayınevleri ya da matbaalarda basılmış çalışmalar 

olduğu görülmektedir. İlmihal çalışmalarını yapanların mesleki ve eğitim durumlarına 

bakıldığında, özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmaların sahiplerinin 

Osmanlı medreselerinin son nesli, öğrencileri ve temsilcileri oldukları görülmektedir1339. 

Sonraki dönemlerde ise Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesinde eğitim almış 

olanların ağırlık kazandığı görülmektedir. Bunların görev dağılımına bakıldığında, Diyanet 

İşleri Başkanlğı,  Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği, 

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı, İl ve İlçe Müftülüğü ile yine Diyanet İşleri 

Başkanlığında İmam-Hatiplik ve diğer görevlerde bulunanların yoğunlukta olduğu 

görülmektedir. İlahiyat Fakültesi ya da Yüksek İslam Enstitü mezunu olup meslek dersleri 

öğretmeni ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapanların da birkaç çalışması 

bulunmaktadır. Yine az da olsa, dini yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmediği 

halde, bir takım cemaat önderleri yanında yetişerek benzer çalışmalar yapanlar da 

olmuştur1340.  

         Diyanet İşleri Başkanlığı personeli dışında İlahiyat Fakültelerinde, başta İslam 

Hukuku Bilim Dalı Öğretim Üyeleri olmak üzere diğer bilim dalları öğretim üyelerince de 

yapılan İlmihal çalışmaları bulunmaktadır1341.    

       Cumhuriyet dönemi ilmihal çalışmalarının genel olarak ibadet konularını ve onlardan 

da islamın beş şartı olarak bilinen meseleleri oldukça detaylandırarak anlattıkları, ibadet 

konuları dışında kalan hususlara ya hiç yer vermedikleri ya da çok az değindikleri 

görülmektedir1342. Bazı çalışmalarda ise fıkhın tüm konularının özetlenmeye çalışıldığı 

görülmektedir.  

        Cumhuriyet dönemi ilmihallerinden bazıların da, ilmi usullere yeterince dikkat 

edilmediği de bir başka sonuç olarak söylenebilir. Görüşlerin kimlere ve hangi yerlere ait 

                                                 
1339 Ahmet Hamdi Akseki ve Ömer Nasuhi Bilmen Osmanlı Medreselerinde yetişmişler ve her ikisi de 

dönemlerinde istifade edilecek büyük eserler vermişlerdir. 
1340 Bunlara örnek olarak her ikisi de asker olan Numan Kurtulmuş ile Hüseyin Hilmi Işık verilebilir. 
1341 Bu çalışmalara maddelerini 40’ın üzerinde Akademisyenin hazırladığı, ilmi müşavirliğini ve 

redaktörlüğünü İbrahim Kafi Dönmez’in yaptığı İslamda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış 

Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Akademisyenlere hazırlattığı İlmihal I-II ve yine bir heyet 

in hazırladığı ve İFAV tarafından basılan İslam İlmihali örnek verilebilir. Bunun dışında bireysel 

çalışmalarda bulunmaktadır. 
1342 Kurt, Hasan, a.g.e., s.118 
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olduğunun belirtilmeksizin kullanılması, bilimsel ve etik değildir. Bu nedenle İlmihaller 

genelde yazarının kimliği ve ait olduğu mezhep ya da meşrebe göre değerlendirilerek 

sahiplenilmekte ya da ilgi görmemektedir. Bazı ilmihal yazarları, görüşlerin sahiplerini 

açıklasalar da, zaman zaman kendilerinden de ilaveler yapmakta, ancak kendilerine ait 

olanı diğerine karıştırdıklarından çok daha karmaşık bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Bunun 

en büyük örneğinin Tam İlmihal olduğu söylenebilir. Kendini takdim ederken şahsi hiçbir 

görüşe yer verilmeyen ve tamamı ehli sünnet olarak tanımlanan ulema’nın görüşlerinin 

sergilendiği eser olarak sunulan çalışma içerisinde çok sayıda şahsi görüşler bulunmaktadır 

ki, bu eserin doğru anlaşılamamasında ya da yanlış anlaşılmasında bunun büyük etkisi 

vardır. Bu konuda kişilerin kendi görüşlerini yazmalarının sorun olduğunu değil, 

kendilerinin olduğu halde başkalarına aitmiş gibi sunmalarının problem olduğunu 

söylemek istiyoruz.   

        Cumhuriyet dönemi ilmihal çalışmaları ve problemleri hakkında yaptığımız 

çalışmamızın neticesinde, dönem içerisinde yapılan tüm çalışmalar için aynı sonuçlara 

ulaştığımızı söylemek doğru bir yargı olmayacaktır. Her birinin yazıldığı dönemle ilgi 

kurulabilecek bir takım problemleri olduğu gibi, ait oldukları kişi ya da kurumlardan 

kaynaklanan faklı söylemlerinin olduğu söylenebilir. Dönem içerisinde yapılan irili ufaklı 

yüzü aşkın çalışma içerisinde gönül rahatlığı ile okuyucuya tavsiye edilecek bir örnek 

çalışma gösterme imkanı yok gibidir. Her birinin az veya çok problem ihtiva ettikleri 

görülmektedir. Cumhuriyet dönemi 1930-1965 yılları arası ilmihallerinin itikadi konulara 

yaklaşımını inceleyen Kurt, incelediği çalışmaların itikadi konularda yeterli bir bilgi 

vermedikleri üzerinde durmakta, itikadın konusu itibariyle taklide çok hiç müsait 

olmadığından hareketle itikat konularının, ilmihal çalışmalarında daha düzeyli ve düzenli 

bir şekilde ele alınmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır ki, bu tespitin doğruluğuna biz 

de katılmaktayız.  

        İlmihallerde görülen problemlerin kaynağının sadece yazar değil, yayımcı, okur ve 

daha başka yerler olduğu söylenebilir. Bu cümleden olmak üzere genel bir değerlendirme 

yapacak olursak İlmihallerde görülen problemleri “yanlış ve yanlı bilgiler, yanlış ve yanlı 

hükümler, mutaassıp söylemler,, şiddet içerikli ifadeler, düşünmekten ve içtihat 

etmekten sakındıran hükümler, kötü alışkanlıklara sebep olacak sözler, çalışmaların ve 

çalışmaları yapanlardan bazılarının yeterli ve gerekli ehliyete sahip olmaması, dini dar 

bir alana hapsetme, dini ve örfi olanı birbirine karıştırma, çelişkili hükümler ve bilgiler, 

anlatım bozuklukları, dengesiz ve ölçüsüz değerlendirmeler, bilimsel usullere riayetsizlik  

sahih olmayan rivayetlerin kullanılması, tarihi malumatlar, günden ve gündemden uzak 
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örnekler, istinsah ve kopyalamalar, kavramların yanlış kullanılması, yayımcılardan 

kaynaklanan hatalar, özenti göstermemek, sehven yapılan hatalar, şekilci yaklaşımlar, 

zor hükümlerin tercihi, tahrifler, üslup bozukluğu, tarihsellik, yanlış kaynak kullanımı, 

yanlış delil kullanımı, maksadını ve haddini aşan sözler ve ifadeler, usulsüzlük, tercih 

ölçüleri vermemek,  ispatlanması imkansız bilgiler vermek, bid’at ve hurafelere 

kaynaklık etmek, onları beslemek ve aşırı şekilcilik1343, ” olarak özetlemek mümkündür. 

Dili ve konuları ele alış usulleri ile halk kitapları cümlesinden sayılan ilmihallerin sözü 

edilen problemlerine rağmen gereksiz oldukları ve olmamalarının olmalarından daha iyi 

olacağı gibi kesin bir yargıya varmanın çok isabetli olmadığı da söylenebilir. İlmihallerin 

birbirleri ile kıyaslandıklarında az veya çok problemleri olmakla birlikte, eksikliklerinin ya 

da fazlalıklarının giderilmesi halinde daha fazla yarar sağlayacakları düşünülebilir.  

       Halkın müslümanlığına yön veren ilmihal konusuna önem verilmeli, sahasında 

yeterliliği olan, din ile ilgili tartışmaları iyi bilen kimselerin, bilimsel kriterlere dikkat 

ederek, ihtiyaçlara cevap verecek ilmihal yazması sağlanmalıdır. İlmihallerin, sahasında 

bilirkişi sayılacak kişilerce yazılması ve halka sunulmadan önce ciddi bir müzakere ve 

okuma sürecinden geçmesinin yerinde olacağı görülmüştür. İlmihallerde tarihte yaşanan 

tartışmalardan ve tarihi malumatlardan ziyade, çağın insanının hayatındaki çağdaş 

problemlere ve konulara yer verilmelidir. İlmihallerde İtikat, ibadet ve ahlak konuları 

güncel problemleri de içine alacak bir muhteva ile sunulmalıdır. Geçmişte yaşanan siyaset 

ve hilafet tartışmalarından kaynaklanan bir takım ihtilafların, hususların itikat ve ibadet 

konusu olarak bu tür eserlerde yer almasının doğru olmadığı unutulmamalıdır.      

        Bu konuda son olarak, yapılacak ilmihal çalışmalarında “müslümanlarda bireysel, 

toplumsal ve evrensel boyutlarıyla İslami bir bilinç doğuracak, derinlikli, özü formalitelere 

feda etmeyen, insanı özellikle ahlaki alanda olgunlaştırıp dönüştürmeyi amaçlayan, 

sağlam bilgi temeline dayalı, psikolojik ve pedagojik boyutları ihmal etmeyen, çağın 

ruhuna hitap edeçek bir ilmihal1344” teklifine katıldığımızı belirtmek isteriz. 

      Yapmış olduğumuz bu çalışmanın söz konusu gayeye hizmet etmesi en büyük 

temennimizdir. 

 

 

 

                                                 
1343 Bunların ilgili örnekleri çalışma içerisinde verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. 
1344 Kırbaşoğlu, a.g.m., s. 124 
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