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gel mek tey di. An cak bu ad lan dır ma la rın 

Ana do lu’da ki ler den far kı, da ha zi ya de es ki 

hâ kim le ri nin un van ve isim le riy le top lu luk 

ve coğ rafî böl ge ad la rı nı ta şı mış ol ma la-

rıy dı. Bu şe kil de Bal kan ya rı ma da sı nın 

ta ma mı nı içi ne ala cak şe kil de ve ri len ad 

Rum-ili / Rum-eli idi. Bu ra da ke li me nin 

ilk kıs mı olan Rum, Bi zans coğ raf ya sının 

adı olan Ro ma nia’dan gel mek te dir. İl / 

el ad la rı Bal kan ya rı ma da sın da ki kü çük 

yer ler ve böl ge le re de bir le şik ad lar şek-

lin de ve rilmek tey di. Bun lar Şiş man-ili, 

Kons tan din-ili, Yu van-ili, Kal kan de len-ili, 

Laz-ili, Pav lo Kur tik-ili, Kı ral-ili, Her sek-ili, 

Lu kaç-ili, Kar lı-ili, Ar va nit / Ar na vut-ili, Du-

ka kin-ili gi bi ad lar dır.

Ana do lu coğ raf ya sı nın Os man lı ida re si-

ne gir me sin den son ra il / el adı nı ta şı yan 

ve bir kıs mı muh te me len Os man lı ön ce si 

ad lan dır ma lar olan idarî bi rim le rin isim le-

ri ne de rast lan mak ta dır. XVI. yüz yı lın ilk 

çey re ğin de Kon ya mer kez ka za sı na bağ lı 

Sa id-ili, Bey şe hir livâsı na bağ lı Kır-ili, Ak-

sa ray livâsı na bağ lı Eyüb-ili, Ca nik livâsı na 

bağ lı Kı rık-ili na hi ye le riy le Ak şe hir livâsı na 

bağ lı Çi men-ili na hi ye le ri ni mi sal ola rak 

zik ret mek müm kün dür. Ay rı ca bu ad lar, 

bel li bir böl ge yi yurt tu tan Türk men ve-

ya yö rük gö çe be grup la rı için teş kil edi-

len ba zı idarî bi rim le re ve ri len ad la ra da 

yan sı mak tay dı. Kon ya’nın ova böl ge si ni 

yurt tu tan At çe ken oy mak la rı için oluş tu-

ru lan ka za lar dan bi ri Es ki-il adıy la bi lin-

mek tey di. Yi ne XVI. yüz yı lın or ta la rın da 

Si vas’ın gü ney kıs mın da Kan gal, Şar kış-

la ve Gü rün böl ge sin de yay la yan gö çe be 

un sur lar dan Ye ni-il adıy la bir ka za teş kil 

edil miş ti. Ye ni-il’de ki gö çe be grup la rın 

ad la rı resmî ya zış ma lar da ba zan Ye ni-il 

Türk men le ri, ba zan da Ye ni-il ulu su di-

ye geç mek tey di. Do ğu Ana do lu’da Ak ko-

yun lu Türk men Dev le ti’nin ba ki ye si olan 

bü yük gö çe be grup lar da ön ce ulus adı 

al tın da idarî bir or ga ni zas yo na bağ lan mış, 

kı sa bir sü re son ra bu ulus Boz-ulus ve 

Ka ra-ulus di ye iki gru ba ay rıl mış tır. Bu-

ra da “il” ve “ulus” ara sın da be lir le yi ci bir 

far kın ol ma dı ğı gö rü lür. İl ile il gi li yer ve 

böl ge ad la rı için de en faz la dik ka ti çe ke ni 

Uç-ili, Taş / Dış-ili ve İç-il’dir. Es ki dev let 

teş kilâtın da ki sos yal ve idarî ya pı lan ma-

la rın iz le ri ni ha tır la tan bu ad lan dır ma lar, 

Ana do lu’da bel li bir coğ rafî böl ge için de 

da ha çok on la rın bu lun du ğu yer le re ve 

özel lik le re işa ret et mek te dir. Bun lar ara-

sın da serhat böl ge si ni gös te ren Uç-ili’ nin 

Dî vâ nü lugåti’t-Türk’te de yer al ma sı 

(s. 20) şüp he siz söz ko nu su ad lan dır ma-

la rın ta rihî iz le ri ni or ta ya ko yar. Bu ara da 

Os man lı dö ne min de üç baş şe hir de (Bur sa, 

yer alan “il ba şı” (eya le tin ba şı, mem le ke-
tin ba şı); “Beg ilin tüz di” (Bey ül ke yi dü-
zen le di); “Beg il bas dı” (Bey ül ke yi yen di 
ve dü ze ne sok tu); “İl bul gan dı” (Ül ke ka-
rış tı); “İl töz ne teg?” (Ül ke ve üst ta ba-
ka na sıl?) ifa de le rin de de gö rü lür (s. 23, 
235-236, 302, 398). Or hon ve Ye ni sey ya-

zıt la rın da dik ka ti çe ken bir hu sus il / elin 

sık sık Tü rük (Türk), bo dun ve tö rü (tö re) 

ke li me le riy le bir lik te kul la nıl ma sı dır. Bu 

bağ lam da Dîvânü lugåti’t-Türk’te “İl 

tö rü ye til sün” (Ül ke ba rı şa ka vuş sun); “İl 
kal dı tö rü kal mas” (Ül ke terk edil di, fa kat 
tö re terk edil me di) cüm le le ri ge çer (s. 52, 
240). Bu du rum söz ko nu su te ri min ül ke 

ve ya dev let le il gi li te mel un sur la rı teş kil 

et me sin den kay nak lan mak ta dır. “İl-te-

riş”, “İl-tut mış”, “İl-et miş”, “İl-al mış” gi-

bi un van ve ki şi ad la rı nın kul la nı mı da bu 

an lam da dır.

Tür ki ye Türk çe si’nde il ke li me si nin an la-

mı bi raz da ha da ral mış ve bel li bir böl ge yi 

tem sil et miş tir. Ana do lu Sel çuk lu Dev le-

ti’nin da ğıl ma sın dan son ra ba ğım sız lık-

la rı nı ilân eden bey lik ler Dâniş mend-ili, 

Men te şe-ili, Sa ru han-ili, Ka ra man-ili, Dul-

ka dır-ili, Te ke-ili, Hamîd-ili, Ay dın-ili, Ka-

re si-ili, Özer-ili gi bi ad lar la bi lin mek tey di. 

Ay dın-ili, Ay dı no ğul la rı’nın böl ge ye hâ kim 

ol ma sın dan ön ce bu böl ge ye hâkim olan 

İz nik İm pa ra to ru Las ka ris’in adın dan do la-

yı kay nak lar da Leş kerî-ili (Las ka ris’in top-
ra ğı) adıy la da geç mek tey di. Bey lik le rin 

Os man lı ida re si al tı na gir me si ve bu bey-

lik ler den san cak ve ya eya let teş kil edil me-

siy le bir lik te söz ko nu su ad la rın önem li bir 

kıs mı Os man lı ka yıt la rı na eya let, san cak 

ve ka za gi bi bi rim ler ha lin de yan sı mış tır. 

Ana do lu ve Bal kan lar’ın Os man lı yö ne ti mi-

ne gir me ye baş la ma sıy la bir lik te il ile il gi li 

ad lan dır ma lar da ha da yay gın laş mış tır. 

Os man lı Bey li ği’nin ku ru luş dö ne min de 

Os man Ga zi’nin yol daş la rı ve uç bey le rin-

den Ko nu ralp’in fet het ti ği Düz ce-Üs kü bü 

böl ge si Ko nu ralp-ili, Tur gut Alp’in fethet-

ti ği İne göl böl ge si Tur gut-ili, Ak ça Ko ca’-

nın Bo ğaz ya kın la rı na ka dar fet het ti ği 

böl ge Ko ca-ili ve Hı zır Bey’in fet het ti ği Ak-

ya zı-Men gen ara sın da ki böl ge Hı zır Bey-ili 

adıy la anıl mak tay dı. Os man lı ka yıt la rın da 

Os man Ga zi’nin alı nan vilâyet le ri ga zi le re 

tak sim et ti ği yo lun da ki ifa de le rin yer al-

ma sı, es ki Türk ge le ne ği ne uy gun bi çim de 

söz ko nu su yer le rin yurt luk ve ocak lık ola-

rak fâtih le ri ne ve ril di ği ni ve on la rın adıy la 

anıl dı ğı nı gös te rir.

Os man lı lar’ın Bal kan ya rı ma da sın da il / 

el adı nı ver dik le ri yer ler, ge nel de ku ru luş 

dö ne min de Ana do lu’da ve ri len isim le re 

ben zer şe kil de bir le şik isim den mey da na 
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Memleket, 
yöre, halk, ülke ve devlet anlamýnda 

bir terim.˜ ™

Türk çe bir ke li me olan il kay nak lar da 

ve leh çe ler de ses bi ri mi de ği şik li ğiy le “el” 

şek lin de de ge çer. Ta rihî sü reç için de an-

la mı ge niş le yen il ke li me si nin baş lan gıç ta 

“ba rış, dost luk” ve ar dın dan “boy lar birli-

ği” mâna sı na gel di ği ile ri sü rü lür (Do er fer, 
II, 194). Dîvânü lugåti’t-Türk’te, “İki beg 

bir le il bol dı” (İki bey ara sın da ba rış ol-
du); “İl bol ga lı igen di” (Ba rı şı red det miş ti) 
ifa de le ri ge çer (s. 23, 98-99). Ke li me nin 

“ba rış” an la mı Kır gız top lu mun da ki, “Duş-

man kay sı, el kay sı, bir bi ri ne kö rün böy” 

(Düş man han gi si, dost han gi si, bir bi ri ne 
ka rış mış) ata sö zün de de yer alır. Bu ata-

sö zün de el “dost” ve “ba rış se ver” an la-

mın da dır. Ba rı şı sağ la yan kim se ye “il çi / 

el çi” de nir. Ni te kim VI II. yüz yı la ait Ye ni sey 

ya zıt la rın da an laş maz lık ha lin de ki ki şi ler 

ara sın da uz laş ma sağ la yan ara bu lu cu ve-

ya tem sil ci için el çi te ri mi kul la nı lır (Use ev, 
s. 77). Söz ko nu su dö ne min idarî ve si yasî 

olu şum la rı için de el çi yi sa de ce ki şi ve ya ki-

şi le rin tem sil ci si de ğil bo dun (boy lar) bir li-

ği nin tem sil ci si ola rak da gör mek ge re kir. 

XI. yüz yıl da Ku tad gu Bi lig’de el çi nin eti-

mo lo ji si nin “hü küm dar ve dev let ada mı” 

mâna sı nı ak set tir di ği an la şı lır. Mo ğol lar’la 

bir lik te yay gın la şan el çi ke li me si Tür ki ye 

Türk çe si’nde gü nü mü ze ka dar gel miş tir.

Boy lar ve ka bi le ler bir li ği an la mı içind e 

il / el idarî ve si yasî bü tün lük gös teren hal kı 

ifa de eder. Ke li me VI II. yüz yı la ait Or hon ve 

Ye ni sey ya zıt la rın da idarî ba kım dan çeşit-

li boy lar dan teş kil edi len kon fe de rasyo nu 

ni te ler. Do la yı sıy la boy lar üze rin de bir ça tı 

olan il / el “boy lar bir liği” mâna sı na ge lir. 

Ke li me bu an lam da gü nü müz de Kır gız, 

Öz bek ve Ka zak toplumu baş ta ol mak üze-

re halk lar ara sın da kul la nı lır. Bu na ör nek 

ola rak Kır gız lar’da, “El menen kötörgö n 

cük cer de kal bas” (Halk ile kaldırdığı n yük 
yer de kal maz); Özbekler’de, “Öz kadrin i bil-

ma gan el kadri ni bil mas” (Kendi kadrini 
bil me yen hal kın kad rini bil mez) şeklindek i 

atasözler i göste ri lebilir. Türkiy e Türkçe-

si’nd e söy le nen, “El mi ya man bey mi ya-

man” atasözün deki el ke li me si halk, bey 

ise “yönetici” ve ya “hüküm dar” demek tir.

İdarî ve si yasî bir lik için de ki hal kın ya şa-

dı ğı top rak lar da il / el adıy la bi li nir. Or hon 

ve Ye ni sey ya zıt la rın da ki ifa de ler de sık 

sık ge çen il / el te ri mi “böl ge, yurt, ül ke, 

mem le ket, dev let” gi bi an lam la ra ge lir. 

Ben zer du rum Dîvânü lugåti’t-Türk’te 



636

Attila

İlhan
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İz mir va li mua vin li ği gö re vin de bu lun muş-

tur. İz mir’de baş la dı ğı öğ re ni mi ni ka tıl dı ğı 

ba zı olay lar se be biy le İs tan bul’da Işık Li-

se si’nde ta mam la ya bil di (1946). Bir sü re 

İs tan bul Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’ne 

de vam et tiy se de ikin ci sı nıf ta iken Pa-

ris’e gi din ce tah si li ya rı da kal dı, Pa ris’ten 

dö nün ce Tür ki ye Sos ya list Par ti si’nin ya-

yın or ga nı Ger çek’te ga ze te ci li ğe baş la dı 

(1950). Ar dın dan bir kaç de fa da ha Pa ris’e 

git ti, ora da ki sa nat ve kül tür ha ya tı nı ya-

kın dan ta nı ma fır sa tı bul du. Son ra ki yıl-

lar da çe şit li ara lık lar la Va tan, De mok rat 

İz mir, Ye ni Ulus, Ye ni Or tam, Dün ya, 

Mil li yet, Gü neş, Mey dan ve Cum hu ri-

yet ga ze te le rin de ya zı lar yaz dı. Yel ken, 

Sa nat Ola yı ve Cönk der gi le ri ni yö net-

ti. 1959-1962 yıl la rı ara sın da se nar yo ya-

zar lı ğı ve re ji sör lük yap tı. Ali Kap ta noğ lu 

tak ma adıy la yaz dı ğı, ara la rın da “Yal nız-

lar Rıh tı mı”, “Di şi Kurt”, “Şo för Ne ba hat”, 

“Ver Eli ni İs tan bul” gi bi ün lü film le rin de 

bu lun du ğu on beş ka dar se nar yo su fil me 

alın dı. 1974’te An ka ra’da Bil gi Ya yı ne vi’ne 

ya yın da nış ma nı ol du. 1981’de İs tan bul’a 

yer leş ti. “Kar tal lar Yük sek Uçar”, “Ya rın 

Ar tık Bu gün dür” ve “Kurt lar Sof ra sı” gi bi 

se nar yo la rı TRT’de di zi film ola rak gös te-

ril di. Ye ni ro man lar ka le me alır ken es ki 

ro man la rı da ye ni den ya yım lan dı. 15 Ekim 

2005’te İs tan bul’da öl dü.

Ken di ça pın da şi ir ler ya zan bir ba ba ile 

ro man me rak lı sı bir an ne nin ço cu ğu olan 

At tila İl han da ha il ko kul sı ra la rın da şi ir, 

or ta okul sı ra la rın da ro man de ne me le ri 

ka le me alır, 1940’lı yıl lar da ilk şi ir le ri ni 

ya yım la ya rak ede bi yat dün ya sı na adım 

atar. Genç lik dö ne min de bir yan dan âşık 

ve di van ede bi ya tı şa ir le ri ni okur ken di ğer 

yan dan baş ta Na zım Hik met ol mak üze re 

dö ne min genç şa ir le ri ni ta kip eder, an cak 

“bobs til ve alaf ran ga” bul du ğu Ga rip çi-

ler’i be ğen mez di. Yer yer Ana do lu hal kı nın 

ha ya tı nı yan sı tan, can lı ta bi at tas vir le ri 

ve sı cak söy le yi şiy le Da da loğ lu, Pîr Sul tan 

Ab dal ve Na zım Hik met’ten iz ler ta şı yan 

mâna sı na ge len “il le mek” Ana do lu’da 

yer leş mek ve yurt kur mak için kul la nı-

lır. “İl len mek, il leş mek” ise “hük met mek, 

ida re et mek” ve “ba rışmak” an la mın da-

dır. Türk çe metin ler de il / el ke li me si nin 

“kün” ile (halk, ka vim) bir lik te kul la nıl dı ğı 

da gö rü lür: “El-kün” = “el-gün”. Bu ra dan 

il~el: “ya ban cı”, il âlem > el âlem ve el kı-

zı or ta ya çık mış tır. Tür ki ye Cum hu ri ye ti 

dö ne min de vilâye te il ve ka za ya il çe ad la rı 

ve ril miş tir. Tür ki ye Türk çe si’nde gi de rek 

an lam da ral ma sı na uğ ra yan il ke li me si nin 

Cum hu ri yet dev rin de idarî bi rim le re ad 

ola rak ve ril me si ke li me nin kav ram ola rak 

Tür ki ye Türk çe si’nde ki sü rek li li ği nin bir 

gös ter ge si ol muş tur.
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ÿİl han Şa hin

– —ÝLHAN, Attila
(1925-2005)

Cumhuriyet devri þair,
romancý ve yazarý.˜ ™

15 Ha zi ran 1925’te Me ne men’de doğ-

du. Bü yük ba ba sı Meh med Ham di Efen di 

çe şit li Ana do lu ka sa ba la rın da ka dı lık yap-

mış, ba ba sı Mu har rem Bed ret tin Bey ise 

Edir ne, İs tan bul) gö rev li müder ris le re işa ret 

eden “iç-il mü der ris le ri” tabiri ni, sa de ce 

bu üç baş şeh rin ad la rıy la de ğil bun la rın 

Os man lı coğ raf ya sın da ki mekânla rıy la da 

iliş ki len dir mek ge re kir.

Os man lı dö ne min de il ke li me si il ya zı-

cı sı, il def te ri, il er le ri, il ket hüdâlı ğı gi bi 

ta bir ler de de kul la nıl mak tay dı. Bun lar dan 

mübâşir, mu har rir, vilâyet kâti bi gi bi ad-

lar la da bi li nen il ya zı cısı dev let adı na her 

tür lü ge lir kay na ğı nın tes bi ti ve bu nun 

tev zii işi ne, ya ni vilâye tin ve ya böl ge nin 

tah ri ri ne me mur olan kim se dir. İl def te ri 

il ya zı cı sı ta ra fın dan vilâyet ya hut böl gey le 

il gi li tu tu lan def ter dir. İl er le ri iç ka rı şık lık-

lar sı ra sın da gü ven li ği sağ la mak ama cıy la 

oluş tu ru lan ye rel mi lis kuv vet le ri dir. İl ket-

hüdâlı ğı ise şe hir ve ya ka sa ba lar da çe şit li 

gö rev li le re bağ lı ket hüdâlar dan da ha üst 

se vi ye de olan kim se ler dir.

İl ke li me si nin kö kü Or hon ya zıt la rın-

da ki “ilig / il lig”dir. “Ül ke si, yur du olan, 

dev let lü = hü küm dar” an la mı na ge len 

ke li me Ma ni di ni men sup la rın ca ka ğan 

ye ri ne kul la nı lır. Ku tad gu Bi lig’de de 

“hü küm dar” an la mın da sık sık geçer. Ka-

ra han lı lar’da sul tan la rın ço ğu bu unva nı 

da kul lanmıştır. Un va nın Ku tad gu Bi-

lig’de yay gın biçim de geç me si, an cak 

ay nı yüz yıl da ka le me alı nan Dîvânü 

lugåti’t-Türk’te hiç yer al ma ma sı Yûsuf 

Has Hâcib’in Ma ni ci ve ya Bur kan cı Uy gur 

kül tü rü ne ya kın lı ğı ile açık lan mak ta dır 

(Te kin, XVI/95 [1996], s. 16). İlig / İl lig, 

Uy gur böl ge sinde muh te me len iş ti ka kı-

nın müp hem li ği, bu la nık lı ğı, su ni li ği ve 

ye ni li ğin den ötü rü an la şı la ma mış, mâna-

sı nı da ha da kuvvet len dir mek için ar ka sı-

na bir de “kan” (han) ke li me si ek le ne rek 

“ilig+beg > il beg~il bey” olu şumu na ben-

zer bir şe kil de “ilig+kan > ilhan” un va nı 

or ta ya çık mış tır. İlig ke li me si, Mo ğol lar’la 

bir lik te İslâm mu hi ti nin eser le rin de ve 

bil has sa Fars ça kay nak lar da Mo ğol yö ne-

ti ci le ri nin un va nı şek lin de “il han” ola rak 

gö rün me si ne rağ men Tür ki ye Türk çe-

si’nde ke li me ye rast lan ma mak ta dır. An-

cak il kö kü nün te mel mâna sı olan “ba-

rış” tan ha re ket le Tür ki ye Türk çe si’nde 

“il lik” keli me si tü re til miş tir. İl lik “ba rış” 

an la mın dan baş ka “dârü lislâm” ve “bey lik 

mal” an lam la rı na da ge lir. Os man lı lar’ın 

hı ris ti yan dün ya sı ile sık sık kar şı kar şıya 

gel me si il il li ği, il lik, il lik düş man, il lik 

esir ler, il lik kâfir ler, il lik reâyâ ve il lik ya ğı 

gibi söz le rin oluş ma sı na ve bun la rın ta rihî 

kay nak lar la bel ge ler de yer al ma sı na ve si-

le ol muş tur. İlin ba rış mâna sı hu su si ter-

kip ve iş ti kak lar da da gö rü lür. Es ki Türk-

çe’de “teş ki lât lan mak, dev let kur mak” 




