
iLHANLILAR 

BİBLİYOGRAFYA : 

E. Taylor, Architecture of Northwest Persia 
U nder the 11-Khanid Manga/s, Chicago 1941; 
D. N. Wilber. The Architecture of Islami c Iran : 
The 11-Khti.nid Period, Princeton 1955; Mazhar 
Şevket ipşiroğlu. Painting and Culture of Mog
ols, London 1967; C. Mac Lenicina, Persian Art, 

· Leningrad 1975, tür.yer.; E. J. Grube, Persian 
Painting in· the Fourteenth Century: A Re
search Report, Napali 1978; R. Grousset, Boz
kır imparatorluğu (tre. Mehmet Reşat Uzmen). 
istanbul 1980, s. 331-371; G. Ventrone, "Ona 
Variety of Ilkhanid Wall Decoration", lsfahan, 
Venise 1981, s. 53-68; Orhan Cezmi Tuncer. 
Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, An
kara 1986; J. D. Hoag, Islam, Stuttgart 1986, 
s. 133-137; S. S. Blair. The llkhanid Shrine 
Conyhex at Natanz, Iran, Cambridge 1986; 
a.mlf .. "Ilkhanid Architecture and Society: An 
Analysis of the Endowment Deed the Rab-i 
Rashidi", Iran, XXII, Cambridge 1984, s. 67-90; 
A. K. Coomaraswamy, "Persian Miniatures of 
the Fourteenth Century", Bulletin of the Metro· 
politan M use um of Art, sy. 19, New York 1934, 
s. 58-60; G. Reitlingler. "Sultanabad", Transac
tions of the Oriental Ceramics Society, sy. 20, 
Chicago 1944-45, s. 25-34; R. Ettinghausen, 
"On Same Mo ngo! Miniatures" , KOr. , lll (ı 959). 
s . 44-65; FarukSümer. "Anadolu'da Moğollar", 
Selçuklu Araştırmalan Dergisi, ı, Ankara 1970, 
s. 1-147; E. Baer. "The Nisan Tasi: AStudy in 
Persian-Mongol Metalware", KOr. , IX (ı 973-
74). s. 39-46; Gönül Cantay, "Amasya Darüşşi
fası", DiA, III, 5-6; Ramazan Şeşen, "Camiu't-te
varih", a.e., VII, 132-134; Rahmi Hüseyin Ünal. 
"Erzurum", a.e. , Xl, 331; Şebnem Akalın, "Hu
davend Hatun Kümbeti", a.e., XVIII, 284-285. 

ı 

L 

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 



konularda hangi işin insan hakkında ha
yırlı olacağını bildiğinden bu tür işi nasip 
etmesi için O'na niyazda bulunmayı tav
siye etmiştir (Müsned, lll , 344; Beyhakl. 
s. 148-151). 

ilim Allah'ın zatına nisbet edilen sübCıtl 
sıfatlar içinde yer alır ve bunların en kap
samlısını oluşturur. Bu sıfatın zat ile mü
nasebeti ve dolayısıyla mahiyeti hakkın
da ileri sürülen görüşleri iki noktada özet
lemek mümkündür. Selef alimleriyle Sün
ni kelamcılar. bütün sübCıtl sıfatları ve bu 
arada ilmi zihnen müstakil bir "mana" 
olarak düşünmüş ve bunları zata izafe et
mişlerdir. Bu bağlamda sözü edilen kav-
ramlar "hayat. ilim .. . " şeklinde m ana sı-
fatları ve "hay, alim ... u şeklinde manevi 
sıfatlar grubuna ayrı l mıştır. Zira zat- ı 

ilahiyyeye "alim" sıfatını nisbet edip de 
O'nun ilminin olmadığını söylemek müm
kün değildir. Ayrıca muhtelif ayetlerde 
ilim kavramı Allah 'a izafe edilmiştir (yk. 
bk.). Mu'tezile kelamcılarının çoğu ile Ha
varic ve Şla alimleri, sadece zihinde de 
olsa zattan bağımsız olarak düşünülecek 
kavramların zata atfedilmesinin kadim
Ierin çoğalmasına sebep teşkil edeceğini 
kabul ederek mana sıfatiarın ı var it gör
memiş ve Allah'ın zatıyla alim olduğunu. 
başka bir ifadeyle ilmin zatta mündemiç 
bulunduğunu söylemişlerdir. İslam filo
zoflarının kanaati de bu şekildedir. Hat
ta filozoflar. tevhid ilkesini tam anlamıy
la gerçekleştirebiirnek için zatı daha çok 
selbl sıf.atlarla nitelerneyi tercih ederek 
Allah'ın alim olmasını bilgisizlikten mü
nezzeh bulunması manasma almışlardır 
(Hayyat. s. 59-60; Eş' arl , s. 164-167; Kadi 
Abdülcebbar, s. 160; İbn Sina, s. 587-590. 
602-604; Seyfeddin ei-Amid'i, s. 76-79; bk. 
SIFAT). 

islam alimlerinin büyük çoğunluğu ge
nelde diğerleri gibi ilim sıfatının da kadim 
olduğunu kabul eder. Çünkü ibtidaen ya
ratmayı gerçekleştirmek ve bunu sürdür
mek önceden ilim sahibi olmaya bağ lıdır. 

"Yaratan bilmez olur mu?" (el-Mülk 671 
14) ayeti de bu gerçeği ifade etmektedir. 
iç içe sistemlerden oluşup çok kompleks 
bir işleyiş ortaya koyan tabiatın belli bir 
plan ve ön düzenleme olmadan ahenkli 
bir şekilde devam ettirilmesi mümkün 
değildir. Birçok ayette Cenab-ı Hakk' ın 

alemlerin, semavat ve arzın (tabiat) rabbi 
olduğunun vurgulanması da (bk. M. F 
Abdülbaki, ei-Mu'cem, "rbb" md.) bunu 
gösterir. AncakCehm b. Safvan'dan baş
ka Hişam b. Hakem ve Zürare b. A'yen gi
bi bazı Şii alimleri, dünya hayatının mü
kellefler için bir imtihan vesilesi olduğu , 

muhtelif ayetlerde bu imtihanı başaran

larla başaramayanların Allah tarafından 
bilinmesi için mükelleflerin sürdürecek
leri hayat şekline atıflar yapıldığı gerekçe
siyle (mesela bk. Al-i imran 3/ 142; ei-An
kebCıt 29/2-3; Muhammed 47/31; el-Mülk 
67/2) ilahi ilmin hadis olduğunu iddia et
miş , fakat bu telakki itibar görmemiştir 
( 'A~a'idü 's-selef, s. 31 O-3 ı 7; Hayyat, s. 
49-50, 84-87; Eş'arl , s. 490-494; Kadi Ab
dülcebbar, s. 193- 194; Nesefl. 1, 193-199; 
ilahi ilmin sorumluluk doğuran ihtiyarHi
iliere önceden taalluketmesinin doğurdu
ğu bazı problemler ve çözümleri için bk. 
KADER). 

İlim sıfatının kadim olmasının gereği 
üzerinde önemle duran İslam filozofları , 
ilahi ilmin sadece prensipler niteliğinde
ki küllllere yönelik olduğunu , temel vasfı 
değişiklikten ibaret bulunan tek tek olay
lara (cüz'iyyat) taalluketmediğini ileri sür
müşlerdir. Zira realitede gerçekleşen her 
olay sonradanlık özelliği taşır, ona taalluk 
edecek olan ilim de aynı statü de bulunur. 
bu durumun ise Allah'a izafe edilmesi 
mümkün değildir (İbn Sina. s. 595. 600-
603). Ancak filozofların bu telakkisi hem 
naslar hem de akli istidlal açısından isa
betsiz görülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de 
Allah ' ın ilmini konu edinen birçok ayet. 
bu ilmin hiçbir sınır getirmeksizin her 
şeyi kuşattığını ifade ettikten başka (m e
sela b k. Al-i im ran, 3/ 120; en-N isa 4/ 108, 
126; et-Talak 65/12) birçok cüzi hadiseye 
de taalluk ettiğini haber vermektedir (yk. 
b k.). Meşşal felsefesine karşı yönelttiği 
önemli tenkitleriyle tanınan Ebü'I-Bere
kat el-Bağdadl. İbn Sina'nın "vahdetten 
kesret çıkmaz" telakkisiyle bütün ilahi sı
fatları ilim sıfatına irca edip ilmi de külll
lerle sınırlandıran anlayışının tutarlı olma
dığını belirtmiştir (DİA , X. 306) 

Kelam literatüründe ilim sıfatıyla ilgili 
olarak daha çok ilahi ilmin ezeli oluşu ve 
büt ün varlık ve olayları kapsaması üzerin
de d uru lduğu anlaşılmaktadır. Büyük ço
ğunluğun ilahi ilmin ezeli olduğunu ve 
bütün varlık olaylarını kapsadığını kabul 
etmesine karşılık Cehm b. Safvan, Züra
re b. A'yen ve Hişam b. Hakem gibi bazı 
kelamcıların._ ayrıca bir kısım İslam f ilo
zofunun ileri sürdüğü muhalif görüşlerin 
kesin deliliere dayandığını söylemek ol
dukça zordur. Zira varlık ve olayları bütün 
yönleriyle kuşatmayan ve ezell olmayan 
ilim Allah'a ait bir sıfat olamaz. Bu husus. 
Allah' ın en yetkin varlık olduğuna ilişkin 
temel prensip le bağdaşmadığı gibi O'nun 
gaybı bildiğini ifade eden naslarla da çe
lişir. 
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İLİM 
( ~f) 

İslam kültüründe 
ilahi ve beşeri bilgi yanında 

bilim için de kullanılan 
kapsamlı bir terim. 

_j 

Sözlükte "bilmek" anlamına gelen ilim 
(ilm) genellikle "bilgi" ve "bilim" karşılı
ğında kullanılır. Klasik sözlüklerde "bir 
şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle 
örtüşen kesin inanç (itikad) . bir nesnenin 
şeklinin zihinde oluşması , nesneyi oldu
ğu gibi bilmek, nesnedeki gizliliğin orta
dan kalkması. tümel ve tikelleri n kavran
masını sağlayan bir sıfat" gibi değişik şe
killerde t arif edilmiştir. "Bilg is i zliğin (cehl) 
karşıtı" biçiminde de tanımlanır. Aynı 
kökten türeyen alim, alim. allarn ve ai
Iame, ma'lüm, ma'lümat. muallim, mü
t eallim, muallem kelimeleri bilgi anla
mıyla bağ lantılı olarak kullanılmaktadır. 
Alim ve alim sıfatiarına hem Allah hem 
de insan için yer verilmekle birlikte Allah 
için ikincisinin kullanımı daha yaygındır. 

Aynı şekilde allarn Allah için, allame ise 
insanlar için kullanılmaktadır. Kök harf
leri aynı olmakla beraber "ilm" masdarın

dan türemeyip bilgi anlamıyla dalaylı ola
rak bağlantılı olan kelimeler de vardır. 
Alem, alarnet ve alem bunlardandır (Ra
gıb el-isfahanl, el-Müfredat, "<ilim" md.; 
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