
lalardan ayrılması için "fetih" diye adlan
dırılan savaşların temel amacı da i'la-yı 
kelimetullah olmuştur (bk. ciHAD; DA'

VET; FETiH; GAZVE). 
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(bk. ECZACILIK; TEDAVi). 

i LAF 
(ıJ~yı) 

İslam öncesi dönemde 
Kureyş kabilesinin bazı kabile 

ve ülkelerle yaptığı 
ticaret antlaşmalarını, 

bu maksatla verilen serbest dolaşım 
iznini ifade eden bir terim. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "alıştırma, ısındırma. ahid, 
antlaşma, ülfet. istek üzerine verilen be
rat" gibi anlamlara gelen ve Kureyşliler'in 
bazı kabile ve ülkelerle yaptıkları ticari 
antlaşmalar için kullanılan ilaf kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de, Kureyşliler'in ellerin
deki maddi imkanlara ve güvenliğe sade
ce Allah 'ın lutfu ve Kabe'nin bereketi sa
yesinde sahip oldukları hatırlatılırken iki 
defa geçmektedir (bk. KUREYŞ SÜRESİ) 
Bu sebeple Kureyş suresine Ilaf suresi de 
denilmektedir. 

Tarihçi İbn Habib ile (el-Muf:ıabber, s. 
162) Lisanü'l-'Arab ve Tfıcü'l-'An1s 'un 

müellifleri "ilaf"ın antlaşmalar için kulla
nıldığını belirtirler. Bazanilaf yerine habl 
ve ısam kelimelerinin kullanıldığı da gö
rülür (mesela bk. Lisanü 'l-'Arab, "elf'' md.; 
Taberi. Tarif], II. 252) . Bütün rivayetler, 
söz konusu antlaşmaların Hz. Peygam
ber'in dedelerinden Haşim b. Abdüme
naf zamanında yapıldığında birleşmek
tedir. Kureyş' in ticari faaliyetlerinin he
nüz Mekke sınırları dışına taşmadığı de
virde Haşim bir kıtlık döneminde Suriye'
ye ticari amaçlı bir seyahat yaptı. Bu sıra
da Bizans imparatoru ile görüştü ve on-

dan Mekkeli taeirierin emniyet içerisinde 
Bizans topraklarına girip ticaret yapabi
leceklerine dair birbelge aldı. Haşim'in, 
Kureyş tüccarlarının Hicaz derilerinden 
ve kumaşlarından çeşitli mamulleri daha 
ucuza satacaklarını belirtınesi imparato
ru ikna etmesinde etkili olmuştur (ibn 
Habib, el-Münemma/s:, s. 42). İmparator 
ayrıca , Necaşi'ye Mekkeliler'in Habeşistan 
topraklarında ticaret yapmalarına izin 
vermesini isteyen bir mektup yazdı. Dö
n üşte yol üzerindeki kabilelerden de sal
dırmazlık garantisi alan Haşim, buna kar-

. şılık Kureyşli taeirierin bu kabHelerin tica
ret mallarını Bizans pazarlarına götürüp 
satarak komisyon almadan paralarını on
lara teslim etmek üzere anlaştı (ibn Sa'd, 
I, 78). Haşim'in kardeşlerinden Muttalib 
Yemen'e, Abdüşems Habeşistan'a, Nev
fe! de İran'a giderek bu ülkelerin hüküm
darları ile benzer antlaşmalar yaptılar ve 
dönüşlerinde yine ticaret güzergahları 
üzerindeki kabilelerle saldırmazlık antlaş
maları imzaladılar. Böylece Mekke'nin ti
caretine milletlerarası bir mahiyet kazan
dıran Abdümenafın bu dört oğluna "As
habü'l-ilaf" denilmiştir (ibn Hablb, el-Mu
f:ıabber, s. 162) . Antlaşmalar sayesinde 
Kureyşliler kışın Yemen ve Habeşistan'a, 
yazın da Suriye ve Anadolu'ya kadartica
ri amaçlı yolculuklar yapmaya başladılar. 
Nitekim Haşim'in böyle bir yolculuk sı
rasında Gazze'de, Muttalib'in Yemen'in 
Redman mevkiinde, Nevfel'in de Irak'ın 
Selman bölgesinde ölmesi (a.g .e., s. ı 62-
163) bu ticaretin işlediğini göstermekte
dir. 

Kaynaklarda ilafla ilgili bazı farklı riva
yetler de yer alır. Mesela Ya'kübi. Haşim'in 
ölümünden sonra Kureyş'in Araplar'ın 
kendilerine üstün gelmesinden endişe et
tiğini , bundan dolayı Abdüşems'in Habe
şistan'a giderek antlaşmayı yenilediğini 
kaydeder (Tarti], ı . 244) İbn Habib ise şu 
rivayeti zikreder ( el-Münemma/s:, s. 2 I 9-
220): Kureyş her yıl kış mevsiminde Ye
men'e, yaz aylarında Suriye'ye ticari se
ferler yapmaya alışıktı. Fakat zamanla 
bunu ihmal etti. Bu sebeple Tebaleliler, 
Habeşliler ve Yemen'in kıyı bölgelerinde 
yaşayanlar mallarını Mekke'ye getirmeye 
başladılar. Karadan gelenler Mekke'nin 
çevresindeki Muhassab'a (Ebtah). deniz
den gelenler de Cidde'ye mal getiriyorlar
dı. Böylece Mekkeliler her yıl iki uzun ti
cari sefer yapmaktan kurtuldular. Ancak 
birkaç yıl üst üste kıtlık baş gösterince 
ellerindekini de kaybettiler. Bunun üze
rine Haşim Suriye'ye sefer yapmak zorun
da kaldı. Kureyş'in yaz ve kış seferlerini 
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ilk defa Haşim'in başiattığını belirten İbn 
Sa'd'ın ifadeleri de hemen hemen aynıdır 
(et-Taba/s:at, ı. 75-76) . Taberiise Haşim'in 
Filistin'den buğday unu getirip Mekke'
de ekmek pişirttiğini kaydeder ( Tarti], ı ı. 

25 ı -252). 

Habeşistanlı taeirierin bazan Mekke'ye 
kadar geldikleri de anlaşılmaktadır. Ha
beşli tüccarlar bir kıtlık döneminde mal
larını Mekke'ye getirince Mekkeli gençler 
bunları yağmaladılar. Bunun üzerine Ha
beşistan'la olan ticaret bağlarının kesil
mesinden korkan Kureyşliler Habeşistan'a 
giderek Necaşi'den özür dilediler; birkaç 
Kureyşli'yi de rehine olarak bıraktılar. Ne
caşi rehinelere iyi muamele etti. Bu arada 
Mekke'ye birçok ticaret malı gönderildi 
(Hamldullah. islam Peygamberi, I, 324) 

İbnü'I-Kelbi'den nakledilen Arabistan'ın 
yıllık panayırları hakkındaki ayrıntılı bil
gilerden (ibn Hablb, el-Muf:ıabber, s. 263-
268; Ya'kübl, ı. 270-27 1) Kureyş'in Arabis
tan'ın içinde de düzenli bir ticaret siste
mi kurduğu anlaşılmaktadır. Özellikle ku
zeyde Dumetülcendel, doğuda Bahreyn 
ve Uman, güneyde Hadramut ve Yemen 
panayırlarında Kureyş ilk sıralarda yer 
alırdı. Ukaz fuarı ise esasen kendi kont
rollerindeydi. Ahmed b. Hanbel'in rivaye
tine göre bizzat Hz. Muhammed, nübüv
vetinden önce Abdülkays kabilesiyle bir
likte Bahreyn ve Katif bölgelerini kap
sayan uzun bir ticari yolculuğa çıkmıştı 
(Müsned, IV, 206) . Onun çeşitli defalar Su
riye ve Yemen'e gittiği de rivayet edilir. 
Bu ticari yolculuklar ve panayırlarla ilgili 
olarak haram ayiara büyük önem verilir
di. Bazı Kureyş aileleri, "besi" geleneğine 
göre (ibn Hişam, I, 102-103 ) yılın sekiz 
ayında her tarafa rahatsız edilmeden gi
debilirdi. Besi aylarının haram aylar (dört 

ay) dışındaki aylar olduğu kabul edilirse 
onların bütün yıl Arabistan'da yolculuk 
edebildikleri anlaşılır. 
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ilAH 
( 4lf'f) 

Tapılınaya layık görülen 
yüce varlık. 

ı 

_j 

ilah kelimesinin sözlükte "tapınmak, 
kulluk etmek" anlamına gelen ulilhet (ila
het. ulühiyyet), "hayret etmek, gönülden 
bağlanıp sığınmak" manalarındaki veleh 
(eleh) veya "gizli olup duyu idraklnin üs
tünde bulunmak" anlamındaki Ieyh kö
künden türemiş olabileceği kabul edilir. 
Buna göre ilah "tapınılan, yüceliği karşı 

sında hayrete düşülen , gönülden bağla
nılıp sığınılan. duyularla idr ak edileme
yen varlık" demektir. Alimierin çoğunlu
ğu, ulühet kavramından hareketle ilahın 
mutlak anlamda ibadet etmekle irtibatlı 
olduğunu , dolayısıyla onun tapınılan var
lığa tekabül ettiğini belirtmiştir. ilah ke
limesinin türemiş bir cins ismi veya sıfat. 
Allah kelimesinin ise gerçek Tanrı'yı ifade 
eden mürtecel ve gayr-i müştak bir özel 
isim olduğunu kabul edenler bulunmakla 
birlikte Allah kelimesinin etimolojisi hak
kında ileri sürülen farklı görüşler bir ara
da değerlendirildiğinde ( Lisanü 'l-'Arab, 
"elh" md.; Tacü'l-'arüs, "elh" md.) ilahın 
Allah kelimesinin aslını teşkil ettiği, başı
na elif ve lam harfleri gelince hemzenin 
hazfedilmesiyle Allah şekline dönüştüğü 
şeklindeki görüş ağır basmaktadır. Ebü'l
Kasım el-Belhi gibi bazı İslam alimleriyle 
şarkiyatçılar ilah kelimesinin Süryanice 
veya İbranice olduğunu ileri sürmüşlerse 
de (Al üst, ı. 56; Jeffery, s. 66-67) çoğunluk 
bunu isabetli bulmamıştır. Zira Cahiliye 
devrine ait şiirlerde yer alması kelimenin 
Arapça asıllı olduğunu gösterir. Hak veya 
batı! olsun tapılınaya layık görülüp iba
det edilen her varlığa ilah adı verildiği ve 
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ali he şeklinde çoğul u bulunduğu dikkate 
alının ca mutlak olarak zikredildiği takdir
de ilahın tanrı anlamına geldiği, Allah'ın 
ise gerçek Tanrı'nın adı olduğu ortaya çı
kar. 

Kur'an-ı Kerim'de ilah kelimesi çoğul 
şekliyle birlikte 147 yerde geçmekte. Al
lah'tan başka bir ilahın olmadığı . eşi. ben
zeri, ortağı ve çocuğunun bulunmadığı 
vurgulanmaktadır. Genellikle gerçek ma
budun sadece Allah olduğunu göstermek 
üzere "la ilahe illa hQ,Ia ilahe illallah" şek
linde nefiyden sonra ispata geçen keli
me-i tevhid formülü kullanılır. Ayetlerde 
belirtildiğine göre ilah bizatih i var olan, 
başkasına ihtiyacı bulunmayan. ebedi ha
yatla diri olan. yaratan. öldürüp dirilten. 
rızık veren. ilmiyle bütün varlıkları kuşa
tan, esirgeyen ve bağışlayan, evrenin ye
gane hakimi olup daima üstün gelen, en 
güzel isimlere sahip olan, peygamberleri 
vasıtasıyla insanlara mesaj gönderen en 
yüce varlıktır. Bu nitelikleri taşımayanla
rın ilah olamayacağını bildiren Kur'an. in
sanların diğer bir insanı veya cansız nes
neleri ilah edinmelerine dikkat çeker ve 
bu kişileri şiddetle eleştirir (M. F Abdül
bakl, el-Mu'cem, "ilah" md.). 

ilah kelimesi hadislerde de geçmekte
dir. Bu hadislerde Allah'ın gerçek mabud 
olduğu, O'ndan başka bir ilahın bulunma
dığı ve Müslümanlığa girebilmek için O'na 
inanıp şehadette bulunmak gerektiği be
lirtilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber'in Ku
reyşliler'in taptıkları ilahlardan (putlar) 

yüz çevirdiği, bunların insanlara fayda ve
ya zarar verem eyeceklerini belirttiği anla
tılmış, putperestlerinde ResOl-i Ekrem'in, 
ilahlarını küçük düşürdüğünü ve kendile
rini onlardan uzaklaştırmak istediğini söy
ledikleri nakledilmiştir (Wensinck, el-Mu'
cem, "ilah" md.). Mu'tezilt ve Sünni ke
lamcılarla filozoflar tarafından ilah kavra
mı etrafında yapılan açıklamalar genel
likle onların uiQhiyyet anlayışına dayan
maktadır (bk. ALlAH; TANRI) . 
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Dini -tasavvufi muhteva taşıyan 
bestelenmiş şiirlerin 

genel adı. 
_j 

Türk edebiyatında nazım türleri belir
ginleşmeden önce dini muhteva taşıyan 
her türlü şiire ilahi denirken daha sonra 
tasavvufi temaları işleyen ve Türk din 
mQsikisinin makam ve usulleriyle beste
lenerek dini toplantılarda okunan şiirle
re ilahi adı verilmiştir. Bu şiir türü ve dini 
mQsiki formu hakkındaki bilgiler oldukça 
dağınık ve karışıktır. Dalaylı da olsa ko
nuyla ilgili ilk ciddi araştırmaları yapan 
M. Fuad Köprülü ve Reşit Rahmeti Arat 
en eski Türk şiiri örneklerinin ilahiler ol
duğunu söylemişlerse de hakkında fazla 
bilgi vermemişlerdir. Bir edebiyat terimi 
olarak ilahiyi "mutasawıf şairler tarafın
dan yazılan, dini ve ilahi fikirleri ihtiva 
eden şiirler" diye tanımlayan Tahirülmev
levl tevhid. münacat, na't ve istigaseyi 
de bu tür şiirler grubu içinde ele almış
tır. Arapça'da ise ilahi "en-neşidetü'd-dl
niyye, el-egani'd-dlniyye, el-mevalid" gi
bi adlarla anılır (Mecd!Vehbe - Kamil Mü
hendis, s. 56). 

Özellikle şiirde tür ve şekillerin müsta
kil isim ve vasıflar kazanmasından önce 
ilahi kelimesiyle hemen her türlü dini şiir 
kastedilmiş: tevhid, mi't, münacat, dev
riye gibi türlerle kaside, gazel, tuyuğ, ru
bai, kıta vb. nazım şekilleri Türk klasik 
edebiyatının asli unsurları haline gelince 
kelimenin anlamı daralıp , besteli dini şiir 
formu olarak daha özel bir tür halinde 
mQsikiyle özdeşleşmiştir. Dini muhtevalı 
manzum ve yarı manzum sözler mQsiki- . 
nin etkileyici gücü ve bunları icra eden 
kişilerin müzisyen hüviyetleriyle dini me
rasimlerde daha tesirli olmuş. böylece ila
hi kavramı mOsikiden ayrı düşünülme
miştir. 

Eskiçağ'lardaki pek çok milletin gele
neğinde olduğu gibi Türkler'de de şairler 
sihirbazlık, rakkaslık, müsikişinaslık. he
kimlik, din adamlığı vb. vasıfları şahsiyet

lerinde toplamış. halkın büyük değer ver
diği kişilerdi. Şaman, kam , baksı veya 
ozan adlarını taşıyan bu kişiler. çok eski 
devirlerden beri Oğuz boylarının şölenle
rinde, av törenlerinde ve matem ayinleri 
olan yuğlarda çok defa kendi yazdıkları 
manzum-yarı manzum sözleri milsiki eş
liğinde okuyarak ilahilerin ilk örneklerini 
ortaya koymuşlardır (Köprülü, Edebiyat 
Araştırmaları I, s. 72-1 02). İslam öncesi 


