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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 


