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BUYUK ISLAM ILMIHALI Ilmihaller insanlarA n birbirlerine,
topluma ve Allah Teala'ya karsA olan davranA slarA nA , Islam

dininin acA kladA gA sekilde anlatan kitaplardA r. Gunluk yasantA
mA zA ve ibadetlerimizi duzenleyen temel dini bilgileri verirler.
Islam'A n inanc, ibadet ve gunluk yasayA sa iliskin hukumlerini
bilmek her muslumanA n gorevidir. Muslumanca bir hayat icin

gerekli olan hukuki esaslar ilmihal kitaplarA ile ogrenilegelmistir. Bu
kitaplarda belirtilen hukuki kurallar, insanlarA n sosyal yasantA sA
na tesir eden dini ve ahlaki kurallarla birlikte bir butunun parcasA
nA olusturur. DolayA sA yla bu topraklarda yasayan insanlarA n
zihniyetini, kendini ifade tarzA nA , dunya gorusunu, kA saca

dogasA nA tanA mak isteyenler icin en onemli kaynaklardan biri de
ilmihal kitaplarA dA r. Omer Nasuhi Bilmen (v. 1971), ilmi fazileti
ve ahlaki ustunlugu konusunda son donem alimlerinin uzerinde
ittifak ettikleri bir isimdir. HazA rlamA s oldugu Buyuk Islam
Ilmihali son elli yA lda milyonlarca adet basA lmA stA r.

Okuyucudan gordugu talep, toplumun bu konudaki ihtiyacA na
cevap verdigi sonucunu dogurur. Eser Ehl-i sunnet inancA na

dayanA r. FA khi hukumler guvenilir kaynaklardan cA kartA lmA
stA r. Gunluk ihtiyaclar goz onune alA narak insanlarA n kolayca
anlayabilecegi sekilde hazA rlanmA stA r. Merhum Ali Fikri Yavuz



hocaefendinin metindeki manaya sadA k kalarak bugunku nesillerin
daha iyi anlamasA nA saglayan sadelestirmesi, Buyuk Islam

Ilmihali'ne olan talebi artA rarak devam ettirmistir. Semerkand yayA
ncA lA k olarak bizim izledigimiz yol soyledir: KitabA n
sadelestirilmis hali aynen korunmus, pek az yerde cumle

duzeltmeleri dA sA nda dil ve uslubuna karA sA lmamA stA r. AcA
klama yapA lmasA na luzum gorulen yerlerde dipnotlar halinde ve
sA ra numarasA yla acA klama notu konmustur. AcA klamalarA n
sonunda gerektiginde konuyla ilgili kaynaklara da yer verilmistir.
Incelememizde faydalandA gA mA z kaynak eserlerin genis bir

listesi de kitabA n sonuna eklenmistir. Boylelikle kaynak kitaplarA
tanA mak isteyen gayretli okuyucularA mA za yardA mcA olmak
dusunulmustur. KitabA n anlasA lA r olmasA , guzel bir baskA yla
okuyucularA mA za sunulmasA icin gerekli olan butun teknik
imkanlar kullanA lmA stA r. Gayret bizden, basarA yuce

Allah'tandA r.
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