
Atik'teki Mezmurlar. Süleyman'ın Mesel
leri, Neşldeler Neşldesi, Daniel, E yu b ve 
Tarihler (Ketublm diye adlandırı l an kitap
lar) RGhulkudüs tarafından ilham edil
miştir. İbn MeymGn, söz konusu ilhamın 
keyfiyetin i de şahsın uyanıklık halinde ve 
duyuları açıkken kendisini bir gücün et
kisi altında hissederek dini ve dünyev'i ko
nularda konuşmaya zorlanması şeklinde 
açıklamıştır ( Delale tü ' 1-/:ıa'irfn, s. 436-443) . 

Yahudilik'te ilham sadece peygamber
lerle sınırlı kalmamış. RGhulkudüs diğer 
insanlara da aracı olmuş. onlar da bu ka
biliyetleriyle istikbale dair kehanetlerde 
bulunmuşlardır (The Babylonian Ta lmud, 
Mo'ed, 'Erubin, 64b). Bunun da ötesinde 
Midraş geleneğinde cemaat halinde Tev
rat'ı öğretenlere. mitzvah emirlerinden 
birini yerine getirenlere kutsal ruhun il
hamı vaad edildiği gibi, belli merhaleleri 
katetmeleri suretiyle mistik kimselerin 
de ilhama mazhar olabilecekleri ileri sü
rülmüştür ( Song o{Songs Rabbah, 1/1, 
5). Hatta İ srailoğulları'nın RGhulkudüs'ün 
gücüyle yönlendirildiklerine inanılmıştır. 
Ayrıca dini merasimlerde coşku içinde bu
lunan cemaatin vecd halini yaşarken de 
RGhulkudüs'ün etkisinde bulunabileceği 
kabul edilmiştir. 

Hz. İsa'nın şahsında gerçekleşen vah
yin dışında Hıristiyanlık'taki ilham. Tan
rı'nın mesajını kutsal ruh aracılığıyla Ki
tab-ı Mukaddes yazarları da dahil olmak 
üzere dilediği insanlara bildirmesi şeklin
de tanımlanabilir. Ahd-i Cedld'de "nefes
Ienmek, üflemek" ve "nefes. ruh" anlam
larına gelen Grekçe pneuma kökünün tü
revi kullanılarak kutsal metinlerin Tanrı 
tarafından ilham edilmesi teopnevstos 
terkibiyle bir yerde ifade edilmiş (Timo
teos'a İkinci Mektup, 3/16). ilhamda RG
hulkudüs'ün rolü de, "Çünkü peygamber
lik asla insanın iradesiyle gelmemiştir, fa
kat insanlar RGhulkudüs tarafından sev
kolunarak Tanrı'dan söylediler" (Petrus'un 
İkinci Mektubu, 1/21) şeklinde dile getiril
miştir. RGhulkudüs'ün ilhamı "RGhulku
düs'le söylemek" (Markos, 12/36). "RGhul
kudüs'le dolu olmak" (Luka, 1/15-17). "Siz
de söyleyen RGhulkudüs'tür" (Matta. 10/ 
20; Markos, 13/11) diye de ifade edilmiş

tir. 

Hıristiyanlık'ta vahiy anlayışı Hz. İsa'ya 
temellendirilmiştir. Tanrı gizli iradesini 
İsa'da bilinir hale getirmiş (Efesoslular'a 
İkinci Mektup, 1/9). kelamı onun bedenin
de ete. kemiğe bürünmüş ve insanların 
arasına inmiştir (Yuhanna, 1/14 ). İsa, çar
mıha gerildikten sonra tekrar diriltildiğin
de havarilerİni Tanrı'yı ve kendisini tem-

si l eden ruhla kendi mesajını tebliğ et
mek üzere görevlendirmiştir (Matta. 28/ 
19-20). Dolayısıyla İsa'dan sonra havari
lere ve kiliseye bağlı faaliyet gösteren ve 
peygamber olarak adlandırılan kişilere 
ilhamın getirilmesine kutsal ruh aracılık 
etmiştir. Kutsal ruhun kiliseyi de kontro
lü altında tuttuğuna inanılınaktadır (Yu
hanna, 14/26; Resullerin işleri, 5/32) 

Resullerin İşleri kitabında, kutsal ruhun 
sadece peygamberlere değil diğer insan
lara da gelerek tesirde bulunduğu görül
mektedir. Petrus'un konuştuğu ikinci 
Pentikost bayramında Tanrı'nın ruhu ora
da bulunan herkesin üzerine gelmiştir 
(Resullerin işleri, 10/44). Luka, Tanrı'nın 
ruhunun bu tür faaliyetini insanlar için bir 
nevi ilahi mevhibe olarak kabul etmiştir 
(Resullerin İ ş l eri, 6/3; 8/4-8; 11/24; 15/32). 

Pavlus. "Bunları insani hikmetin öğret
tiği sözle değil, ancak ruhani şeyleri ru
hanl sözlerle birleştirerek ruhun öğretti
ği sözle söylüyoruz" (Korintoslular'a Birin
ci Mektup, 2/13) şeklindeki ifadesiyle pey
gamberlik için Tanrı'nın ruhunun yardı~ 
mını gerekli görmüştür. Petrus da kut
sal ruhun nübüvvetteki önemli rolüne 
dikkat çekmiş (Petrus'un İkinci Mektubu, 
l/20-21). kutsal metinlerin yazarlarının 
yegane kaynaklarının baba Tanrı ve İsa 
Mesih'i temsilen gelen kutsal ruh oldu
ğunu belirtmiştir. 

Kilise babalarından Romalı Aziz Clem
ent kutsal metinlerin RGhulkudüs'ün et
kisi altında yazıldığını. havarilerin misyon
larını da ondan aldıkları güçle yerine ge
tirdiklerini söylemiştir. Irenaeus, Ruhui
kudüs'le kilise arasındaki hayatı ilişkiyi 
vurgulamış. Origenes Adamanti us kutsal 
metinlerin gerçekyazarının Tanrı olduğu

nu, yazariara ilhamı RGhulkudüs'ün ulaş
tırdığın ı, RGhulkudüs'ün farklı seviyeler
de ilham da bulunabileceğini belirtmiştir. 

ll. Vatikan Konsili'nde ( 1962-1965). 
Ahd-i Atık ve Ahd-i Cedld'in tamamen 
kutsal ruhun ilhamıyla yazıldığı için kut
sal ve kanonik kabul edildiği, kutsal ruh 
tarafından ilham olunarak kiliseye tevdi 
edilmekle birlikte gerçek yazarının Tanrı 
olduğu belirtilmiştir. Metinlerin kaleme 
alınmasında Tanrı beşer yazarları seçmiş, 

onların kabiliyetlerini kullanarak kutsal 
ruhun aracılığıyla insanlığın kurtuluşu için 
kendi mesajını bu metinlere koymuştur. 
Ancak aynı seviyede ilham olundukları 
halde yazarların farklı metinler çıkarma
ları, onların farklı kültür çevrelerinde de
ğişik edebi üslGba sahip bulunmalarıyla 
açıklanmıştır. Bu konsilde kutsal metnin 
RGhulkudüs tarafından ilham edildiği ha-
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liyle anlaşılabilmesi için metnin muhte
vasının bütünlüğüne dikkat etmek, onu 
kilisenin yaşayan geleneği içinde ve hıris
tiyan inancının hakikatlerine dikkat ede
rek okumak şeklindeki üç şart ileri sürül
müştür. Metnin anlaşılması için ileri sü
rülen şartlar ilham hadisesine, metinle
rio kanonizasyonuna ve kilise arasındaki 
ilişkilere açıklık kazandırmaktadır. Çün
kü İsa'nın yeryüzündeki bedenini temsil 
eden kiliseye baba Tanrı'yı ve oğul Tan
rı'yı (isa) temsilen kutsallık veren RGhul
kudüs'tür. Protestan kiliseleri, kutsal ru
hun kutsal metinlerin ilham edilmesi ve 
kiliseye kutsallık kazandırmasındaki ro
lünü benimsemekle birlikte Kitab- ı Mu
kaddes'teki her metnin yazarının aynı 
seviyede ilham aldığını kabul etmemek
tedir. 
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iLHAMi 
( ..s<>~!) 

Osmanlı padişahlarından 

III. Selim'in şiirlerinde 
kullandığı mahlas 

(bk. SELİM III). 

İLHAMi, Abdülvehhab 
(..s<>~! '"="'ı.;,~ ı~ ) 

(1 773-1821) 

Boşnak asıllı mutasawd- şair. 

_j 

ı 

_j 

Teşany (Tesanj) kadılığına bağlı Jepçe 
(Zepce) kasabasında (Bosna-Hersek) doğ
du. Asıl adı Abdülvehhab, mahlası İlha
ml'dir. Babasını ve annesini çok küçük 
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yaşta kaybetti. Öğrenimini Jepçe ve Te
şany kasabalarında tamamladı. Fojni 
ca'ya bağlı Jivçiçi (Zivcici- VukeUici) köyün
deki Nakşibendi Tekkesi şeyhi Hüseyin 
Baba'ya intisap edip hilafet aldıktan son
ra istanbul'a giderek bir süre orada ika
met etti. Jepçe'deki Ferhi'ıdiye Camii'nde 
imam ve hatiplik görevinde bulundu. Yö
neticilerin bölgedeki halk ve aydınlara 
zulmettiğini ve toplumdaki düzensizlik
leri dile getirdiği için Bosna Valisi Celaled
din Paşa tarafından Travnik kasabasına 
çağrılarak kalede idam edildi. 

İ lhi'ımi halk tarafından vell olarak kabul 
edilmiş, kabri üzerinde yaptırılan türbe 
ziyaretgah haline gelmiştir. 1959'da böl
gede yapılan restorasyon çalışmaları sıra
sında türbeyıkılmış. naaşı Potur Maha
la'da yapılan türbeye nakledilmiştir. Tür
benin 1992-1996 Bosna savaşından son
raki durumu hakkında bilgi edinileme
miştir. 

Eserleri. Arap harfleriyle yazılmış Boş

nak edebiyatının (Aihamiyado) kurucuların~ 
dan olan İlhi'ımi eserlerinin büyük bir kıs
mını Türkçe. bir kısmını Arapça ve Arap 
harfleriyle Boşnakça (Aihamijado) yazmış

tır. Başlıca eserleri şunlardır: 1. Tuhte 
tü '1-musallin ve zübdetü '1-haşiin . Dini 
ve ahlaki konulara dair Türkçe bir eser 
olup üç bölümden meydana gelmektedir. 
1216'da (1801) yazılan ve tek nüshası Ga
zi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde bulunan 
(nr. 4509) eser hakkında Muhammed Ha
cıyamakoviç (llhamija-Zivot iDjelo, s. 27-
33) ve Kasım Dobraça (bk. bi bl.) tarafın 

dan birer çalışma yapılmıştır. 2. İ1mi
hal. İbrahim Kemura tarafından G1asnik 
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Abdülvehhab 
llhami'nin 
Tuhfetü 'L· 
musallin adlı 
eserinin 
ilk ve son sayfaları 
(Saraybosna 
Gazi Hüsrev 
Bey Ktp., 
nr. 4509) 

Vrhonog ls1amskog Starjesinstva der
gisinde "Ilmihal Abdul Vehap Ilhamüe na 
Bosanskom jeziku" adıyla neşredilmiştir 

(XXXVIII/1 -21Sarajevo 19751, s. 29-43) . 3. 
Divan. Eserin Gazi Hüsrev Bey Kütüpha
nesi'nde bulunan 1259 ( 1843) t arihli nüs
hasında (nr. 3056) dört Arapça, on bir 

· Boşnakça. otuz sekiz Türkçe şiir bulun
maktadır. Eserin aynı kütüphanede iki 
yazmasının daha mevcut olduğu kayde
dilmektedir (nr. 3025; Priv. br. nr 51 ). Ka
sım Dobraça'nın Visoko kasabasındaki 
tekkede bulduğu bir şiir mecmuasında 
İlhami'nin divanında bulunmayan bazı 
şiirleri yer almaktadır. Onun bir kısım şiir
Ieri de Aliya Beytiç'in özel kitaplığındaki 
mecmuada (Orijentalna Zbirka u Biblio
teci Ing. Alije Bejtica, Zepcaka, mecmua, 
nr. 168) yer almaktadır. Bu mecmuaya 
dayanarak İlhami'nin Sarf ve Bosansko 
Turski Rjecnik sa Razgovorima (Boş
nakça-Türkçe sözlük) adlı iki eserinin daha 
olduğu belirtilmektedir (İlhami'nin eser
Ierinin yazma nüshaları için bk. Hadzija
makovic, /lhamija-i.ivot i Djelo, s. 34-35, 
16I-ı62). 

İlhami'nin bazı Boşnakça şiirleri Meh
med Kapetanoviç ve Seyfeddin Kemura
VIadimir Corovic (bk. bibl.) tarafından ya
yımlanmıştır. Türkçe ve Arapça şiirlerinin 

bir kısmını Muhammed Hacıyamakoviç 

Boşnakça'ya tercüme etmiş (Anali GHB, 

XIII-XIV 1 I 9871, s. 85-92), daha sonra bun
ları müstakil bir kitap halinde Ilhamija
Zivot i Dje1o (s. 45- ı 60) adıyla yayımla
mıştır (bk. bibl.) . Reşad Kadiç'in Ilhami
jin Put u Smrt (il hami'nin ölüme giden 
yolu) adlı romanı onun hayatını konu al-

maktadır (Todorovac, XL/2 1 ı 9771, s. ı 90-
ı99). 
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(bk. TAKVİM). 
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ı 
İLHANLILAR 

ı 

(1256-1353) 

L 
İran 'da kurulan bir Moğol devleti. 

_j 

Kurucusu Cengiz Han'ın tarunu Hüla
gQ'dur. Moğol Büyük Hanı Mengü (Möng
ke) 1253 yılında kurultay kararı ile karde
şi HülagQ'yu İran, Irak, Suriye, Mısır, Kaf
kasya ve Anadolu'yu ele geçirip buraları 
kendisine t abi bir "ilhan" (il+han "bölge 
hükümdarı" ) olarak idare etmek üzere 
görevlendirdi. Bu suretle başşehri Tebriz 
olmak üzere iran'da kurulan (ı 256) ve 
1295 yılından itibaren tam bağımsız hale 
gelen devlet, HülagQ'nun taşıdığı ilhan un
vanına nisbeten İlhanlılar adıyla anılmıştır. 

Mengü büyük hanlığa seçild iğinde 

(ı 25 ı) Moğollar Yakındoğu'ya t am anla
mıyla hakim değildi ve HülagQ'yu batıya 
yollarken Mengü öncelikle bunu gerçek-


