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A. ENGiN BEKSAÇ 

~ AHMET VEFA ÇOBANOGLU 

İLİG 

Eski Türkler'de bir unvan. 
_j 

Türkçe il "devlet" kökünden +lig ekiyle 
tü retilen ve kaynaklarda illig > ilig şeklin
de geçen kelimenin sözlük karşılığı "dev
letli" olup "hükümdar" anlamındadır (se
mantik açıdan Osmanlılar'daki "devletlü" 
ile paralel) . Ancak bazan devlete bağlı bir 
bölgenin ya da kanadın idarecisinin un
vanı olduğu ve bu durumda "ilhan" ile ay
nı anlama geldiği görülür. Ayrıca "uluğ" 
(ulu) ve "beg" (bey) kelimeleriyle birlikte 
"uluğ ilig" (büyük hükümdar) ve "ilig beg" 
(veliaht) unvaniarını oluşturur. 

· İ lig unvanına ilk defa Kuzey Çin'de hü
küm süren Tabgaçlar'da (386-58 ı) rast
lanmaktadır. Daha sonra büyük Uygur Ka
ğanı Bögü'ye (759-780) ait bir belgede, IX. 
yüzyılın başlarında dikilen Karabalgasun 
kitabesinde ve hıristiyan Uygur metinle
rinde "hükümdar" veya "saltanat sahibi" 
anlamlarında kullanılmıştır. Hazar Hakan
lığı'nda ise (VII-Xl. yüzyıl) ikinci derecede-
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ki idarecilerce taşındığı görülür. Kelime
nin özel isim olarak kullanıldığına dair ilk 
örnekler de Batı Hun imparatoru Attila'
nın (434-453) oğlu İlek'in , VI. yüzyıl Sabar 
devlet adamlarından İliker'in ve Macar
lar'ın önderi Arpad'ın ( ö. 907) oğlu Yelek'in 
ad larıdır. 

Bu unvanın Türk tarihinde öne çıkışı 
müslüman Karahanlılar dönemine rast
lar. Unvan Uygurlar'dan. 840 yılında bü
yük kağanlıklarının yıkılmasından sonra 
birlikten ayrılan Yağma-Karluk Türkleri'
nin kurduğu Karahanlı Devleti'ne geçmiş 
ve İslamiyet'i kabul ederek Abdülkerim 
adını alan ilk müslüman Türk hükümdan 
Satuk Buğra Han'dan (?- 955) itibaren de 
Karahıtay istilasına kadar sikkeler üzerin
de resmi hükümdarlık unvanı olarak han
la birlikte (ilig-han) kullanılmıştır. Bun
dan dolayı Karahanlı Devleti'ne günümüz 
tarihçileri tarafından İlighanlar adı da ve
rilmektedir. Ancak Karahanlılar'ın baş
şehri Balasagun'u (Kuzordu) ele geçiren 
Karahıtay gürhanının son Karahanlı hü
kümdarından sadece "ilig Türkmen" diye 
bahsetmesi. iligin geleneksel han unva
nından daha aşağı bir kadernede oldu
ğunu göstermektedir. Karahanlılar'dan 
Selçuklular'a geçtiği anlaşılan (Kutalmış'ın 
oğlu Alp ilig) unvanın Dede Korkut Ki
tabı'nda da yer alması (İ lig Koca oğlu Alp 
Eren Çapar) uzun süre kullanıldığının işa
retidir. Bugün de Ka:zakistan'ın kuzey sı
nırının bir kısmını oluşturan nehirle onun 
Salmış nehriyle birleştiği noktada bulu
nan şehir (Rusya' da) İlekadını taşımak
tadır. 
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İLİG HANlAR 

(bk. KARAHANLILAR). 

iLiM 
(~f) 

Allah'a nisbet edilen 
sübiiti sıfatiardan biri. 

_j 

_j 

Sözlükte ilim, "bir şeyin hakikat ve ma
hiyeti ni kavrayıp idrak etmek" demektir. 
İlahi bir sıfat olarak "AIIah'ın gerek du
yular alemine gerekse duyu ötesine ait 
bütün nesne ve olayları bilmesi" diye ta
nımlanabilir. Kur'an'da Allah'ın en yetkin 
şekliyle bilen bir varlık olduğu alim, ha
bir, şehld, hafız, muhsl, vasi' gibi isimler
le ifade edilmiştir. Bu kavramlar çerçeve
sinde ilim "zaman ve mekan sınırı olmak
sızın küçük büyük, gizli aşikar her şeyi ve 
her hadiseyi müşahede etmişçesine hak
kıyla bilmek" manasma gelir. ilim Kur'an-ı 
Kerim'in yaklaşık 380 ayetinde isim, muh
telif fiil slgaları ve sıfat (alim. alim , alla m. 
a'lem) şeklinde Allah'a nisbet edilmiştir 
(M . F. Abdülbaki , el-Mu'cem, "'alm" md.). 
Fahreddin er-Razi, Kur'an-ı Kerim'de "ta'
llm" kökünden türemiş fiiller Allah'a iza
fe edilmekle birlikte "muallim" isminin 
O'nun için kullanılamayacağı konusunda 
ittifak edildiğini kaydeder ( Levami'u '1-
beyyinat, s. 238). ilim sıfatının Kur'an ör
güsündeki ilgi alanları çok geniş olup çe
şitli münasebetlerle onun kapsamına gi
ren birçok nesne ve olaya temas edilir. 
Mesela göklerde ve yerde bulunan her şe
yi, insanların kalplerinde gizledikleri veya 
açıkladıkları bütün düşünceleri, yere gi
reni ve yerden çı kanı, karadaki ve deniz
dekileri, insanların bildikleri ve bilmedik
lerini Allah bilir. Bununla birlikte Allah 
kimin daha güzel davranacağını, kimin 
hayır, kimin şer işleyeceğini, Allah'a ve 
peygamberlere kimin yardım edeceğini 
herkese göstermek amacıyla insanları im
tihana tabi tutmuştur (M. F. Abd ü ı baki, 
el-Mu'cem, "ftn", "blv" md.leri). İbnü'I
Cevzl Kur'an'da yer alan ilmin "bilmek, 
anlamak, ayırt etmek, görmek. akıl , 

izin, kitap, Kur' an, resul , üstün yete
nek ve isabetsiz bilgi" manalarma gel
diğini kaydeder (Nüzhetü'l-a'yün, s. 451-

453). ilim hadislerde de Allah'a nisbet 
edilmiş, ilahi ilmin hem duyu hem du
yular ötesi alemi kapsadığı belirtilmiş ve 
mugayyebatın sadece O'nun tarafından 
bilind\ği ifade edilmiştir (Buh.3rl, "İstis
[5a,", 29; Müslim, "İman", 5) . Ayrıca Hz. 
Peygamber, Allah'ın dineve dünyaya ait 


