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yaniara şiddetle karşı çıkmaya başladı. 
1908'den itibaren her hükümet kapitü
lasyonların kaldırılmasını programının ba
şına aldı. 

1913'te İngiliz hükümetine verilen iki 
muhtırada Sadrazam Hakkı Paşa gümrük 
vergisinin % 1 S' e yükseltilmesi, yabancı 
postahanelerin kaldırılması, yabancılara 
gelir vergisi getirilmesi ve nihayet kapi
tülasyonların zamanla tamamen kaldırıl
ması için hukukçulardan oluşan bir ko
misyon teşkili hususlarını içeren acil bazı 
değişiklikler teklif etti. İngiltere bu deği
şiklikler için bütün kapitüler devletlerin 
birlikte rızasının gerekli olduğunu, ticari 
ve mali mevzuatın kapitülasyonları ilgi
lendirmeyip daha önce akdedilen antlaş
malarla ilgili bulunduğunu iddia etti. 1. 
Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla Osmanlı Dev
leti İngiltere. Fransa ve Rusya hükümet
leriyle tarafsızlık tavrını belirlemede baş
lıca ilke olarak kapitülasyonların lağvını 
ileri sürdü. müttefikler açık bir vaadde 
bulunmadılar (Bayur. III II. s. 156-162). 
Bunun üzerine 8 Eylül 1914 tarihli bir 
fermanla devlet mali. iktisadi, hukuki ve 
idari kapitülasyonların yabancılara sağ

ladığı imtiyazları lağvettiğini bildirdi. Böy
lece Osmanlı Devleti'nde i karnet eden bü
tün yabancı devlet temsilcileri bundan 
böyle milletler hukuku prensipleri çerçe
vesinde muamele göreceklerdi (a.g.e., lll/ 
ı, s. 162). Bunun hemen ardından "şer! 
ve nizarni mahkemeterin ayrılmasıyla il
gili nizarnnam e" ilan edildi. Kapitüler dev
letler, tek taraflı ve keyfi olarak antlaşma 
haklarının kaldırılmasını protesto etmek
te gecikmediler. Sevr Antiaşması'yla her
hangi bir değişiklik yapılmadan. hatta 
diğer galip devletlere de tanınmak üzere 
kapitülasyonlar yeniden konuldu. Lozan 
Antiaşması ile (24 Temmuz 1923) mütte
fik devletler kapitülasyonların lağvını ka
bule mecbur oldular. 
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Mektup, yazı, belge ve beyanname gibi 
hususi ve resmi evrak altında onun gö
rüldüğünü, onaylandığını veya aidiyetini 
ifade etmek üzere yer alan imza eski çağ
lardan beri çeşitli devletlerde, farklı mes
lek ve sanat teşekküllerinde değişik şe
killerde görülmüştür. Yahudilik ve Hıris
tiyanlık'ta dini ve kutsal sayılan işaretie
rin imza olarak kullanıldığı, bunların içine 
şahsın isminin yazıldığı rivayet edilmekte
dir. İslam dünyasında imzanın çok erken 
devirlerden beri bilindiği anlaşılmaktadır. 
Hz. Peygamber'in bazı belgeleri ve mek
tupları sağ eliyle bizzat imzaladığı ve
ya mühürlediği bilinmektedir (Buhar!, 
"Şull:ı", 6, "Megazl", 43, Abdülhay el-Ket
tan!, ı. 249) . 

İslam devletlerinde imza yerine "tevki"' 
terimi kullanılmıştır. Em evi halifeleri ken
dilerine sunulan arzuhallere kısa, veciz 
tevki'ler yazarlardı. Mütercim Asım Efen
di tevkiin "bir şeyi gerçekleştirmek" anla
mına geldiğini. buna uygun olarak men
şurlara, mektuplara, beratlara konulan 
işarete tevki' adının verildiğini belirt
mektedir (Kamus Tercümesi, lll, 457-458) . 

Kalkaşendi'nin Şubl,ıu '1-a'şd'sında imza 
kelimesi geçmemekte, ancak "tevki', tev-



kiü 'd-dest" ve "et-tevki' bi'l-kalemi'l-cell, 
dakik" tabirlerine rastlanmaktadır. Bu
rada tevki' , Memlükler'den önceki dö
nemde dilekçelerin altına (haşiye) yazılan 
halife veya vezirin. Memlükler devrinde 
ise sır katibinin yazısına verilen ad dır. Ay
rıca vilayet ve diğer idari merkezlerde iş
lem görmüş dilekçelere de tevki' denil
mekteydi (XI. 3 ı 6-3 70 ı 

İslam sanatında bilhassa madeni eser
lerde usta, eserin sahibine iyi dileklerde 
bulunduktan sonra imzasını atardı. Ma
kas. bıçak. kılıç gibi madeni eşyada imza 
"amel-i Hasan. arnel-i Ahmed. arnel-i 
Mehmed" şeklinde konulmaktaydı. Sel
çuklular'dan ve onlarayakın dönemlerden 
kalma Siirt Ulucamii. Aslanhane Camii , 
Divriği Ulucamii, Beyşehir Eşrefoğlu Ca
mii gibi mabedierin özellikle ahşap min
berierinde ustaların imza örnekleri gö
rülmektedir. Osmanlılar'dan kalan eser
lerde de sanatçının imzası isim, dua ve iyi 
dilekler içerirdi. İstanbul Büyükçekmece 
Köprüsü ayaklarının birinin altında Mi
mar Sinan'ın küçük bir imzasının bulun
duğu bilinmektedir. 

Osmanlı padişahlarının başka ülkelerin 
hükümdarlarına yolladıkları name-i hü
mayunların kenarına konulan altın yaldızlı 
imzaya "imza-i padişahi" denilirdi. Bun
lardan birinde I. Ahmed 'in imzası . "el
mütevekkilü alellahi'I-müstean es-Sultan 
Ahmed Han b. Mehmed Han" şeklinde
dir. Osmanlılılar'da çokyaygın olarak her 
zümre tarafından kullanılan imza genel
likle şahsın ismiyle birlikte Arapça yazılır, 
hayır ve mağfiret dileyen sözleri içerirdi. 
Çok defa şahsın mesleğ i ve makamı ifa
de edilirdi. Mesela Celalzade Mustafa Çe
lebi imzasını "Harrerehü az'afü'l-ibact el
müteal Mustafa b. Celal et-Tuğrai. ufiye 
anhüma" diye atıyordu. Evkaf müfettişi-

Baz ı ilmiye 
mensuplarının 

imza l a rı : 

al Seyhülislam 
Molla Fenari 
b 1 Seyhülislam 
Molla Gürani 
cl Kazasker 
Molla Hüsrev 
di N akibüleş raf 

Seyyid Abdullah 
el Kad ı Abdullah 
Efendi 
f l Müderris 
Abdülbaki Efendi 
gl Na i b Mehmed 
Resi d 

ninki. "Harrerehü el-fakir ileyhi sübhane
hü ve teala Mehmed Emin el-Müfettiş 

bi-evkafi'l-Haremeyn el-muhteremeyn, 
gufire leh" şeklindeydi. Levhalarda, min
yatürlerde, hatta resmi belgelerde imza 
bir süs unsuru haline getirilmiştir. 

XV ve XVI. yüzyıllarda vakfiye, mülk
name. vasiyetnamelerde uzun bir tasdik 
ibaresi ve imzanın yer aldığı ve ilmiye 
mensuplarında bu uzun imza geleneği
nin değişmeden sürdürüldüğü bilinmek
tedir. ll. Murad'ın vasiyetnamesindeki Ka
zasker Molla Hüsrev'in imzası ve Arapça 
uzun tasdik ibaresi vasiyetin huzurunda 
olduğunu kendi ismini. Iakabın ı ve göre
vini belirten bir şekilde formül halinde 
vermektedir. Ancak yetkililerin bazan ya
lın isimlerini Ahmed. Mehmed. Ali gibi 
yazıp meşhur ve maruf oldukları Iakapla
rını. görevlerini belirtmedikleri örneklere 
de rastlanmaktadır. Mesela Şeyhülislam 
İmam Mehmed Efendi 'nin imzası "mi
ne'd-dai el -fakir Mehmed . ufiye anh" 
şeklindedir (BA, ibnülemin - Tevdhat, nr. 
ı 275). 

Osmanlı diplomatiğinde tuğra . pençe, 
alarnet vb.nin aslında birer imza olduğu . 

ancak konuld uğ u yere. hususiyet ve 
ehemmiyetine binaen özel terimlerle 
ifade edildiği söylenebilir. Osmanlı padi
şahlarının belgenin altına Batı'da olduğu 
gibi imza atmaları XIX. yüzyılda muhte
melen Il. Abdülhamid ile başlamıştır. Ba
tı'da ise mesela İngiliz kral ve kraliçeleri
nin, XIV. yüzyıldan beri belgelerin altına 
adlarını bugünküne benzer şekilde imza 
halinde yazdıkları görülmektedir. 

Tasdik ibareleri tasdik edilen belgenin 
türüne göre değişen formüllerden olu
şurdu . Bu konuda kadı ve naiblere kolay
lık sağlamak amacıyla pratik listeler dü
zenlenmiştir. Resmi hüviyeti bulunmayan 
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yazma eserlerin sayfaları arasında bir ve
ya birkaç sayfadan ibaret olan bu listeler 
genel bir uygulama birliğini sağlamıştır. 

Yetkilinin bir defteri tasdik imzasında. 
"Hurrire hazihi'd-defter bi-ma'rifeti 'l
a'yan ve'I-ahall ... " gibi ibareler yer alabi
lirdi. Hazırlanan tahrir defterlerinin so
nunda tasdik imzası bulunmazdı; ancak 
bu defterlere değişik zamanlarda kayıt
lar eklenir ve bilgi tashihi durumunda ka
yıt sahibi nişancı tarafından bu kayıtlar 
imzalanırdı. Buna dair birçok örneğe 
rastlanmaktadır. Nitekim Tacizade Cafer 
Çelebi'nin. Kastamonu mufassal defte
rinde yaptığı Şewal 919 (Aralık 1513) ta
rihli bir tashih kaydının altında, "Harre
rehü el-fakir Ca'fer et-tuğrai. ufiye anh" 
imzası bulunmaktadır. Defter türleri için
de imzasına en çok rastlanan yetkili def
terdarlardır. Maliye ile ilgili olup genellikle 
başmuhasebede bulunan defterlerin so
nunda veya bölüm bitiminde üç defter
darın . hatta bazan dördünün birden kuy
ruklu imzaları yer almaktadır (Emecen, 
ll , ı 73) . Özellikle XVII. yüzyıl ortalarından 
itibaren seri halinde birçok örneğine rast
lanan avarız defterlerinin sonunda ise 
mahalli kadının imzası bulunurdu. Aynı 
şekilde narh defteri sonunda kadının im
za ve tasdiki yer almaktaydı. Mesela 1640 
tarihli narh defteri sonunda İstanbul ka
dısı . "Harrerehü el-abdü'l-fakir Abctürra
him b. Mehmed el-müvella hilafühü bi
medineti Kostantiniyye el-mahmiye, ufi
ye anhüma" şeklinde imza atmıştır (Kü
tükoğlu, Osmanlllarda Narh Müessesesi 
ve 1640 Tarihli Narh Defteri, son sayfa). 

İmzanın bizzat sahibinin el yazısı ol
ması çok önemli bir delil dir. Nitekim Şey-

Baz ı hattat imzaları : al Mustafa Ra kım Efendi bl Abdülfet
tah Efendi cl Çarşamba lı Arif Bey di Ömer Vasfi Efendi el 
!smail Hakkı Sami Efendi f l Ç ırçırl ı Ali Efendi gl Me h med 
Sefik Bey 
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ingiliz kral ve kraliçelerine ait imzalar: al Victoria bl VII I. 
Henry cı ı. Elizabeth dl IV. William 

hülislam Sun'ullah Efendi bir fetvasın
da, imzası ve mührü bilinen bir alimin 
100.000 akçelik borcu için bizzat kendi 
el yazısıyla imzalı olarak verdiği belgenin 
ölümünden sonra geçerli olup olmadığı 
sorusuna kendi yazısıysa geçerli olaca
ğı cevabını vermiştir ( i pşirli, TED, sy.I3 
i 1 987J. S. 241 ). 
imzanın nasıl atılması gerektiği konu

su resmi yazışma mevzuatıyla ilgili risa
lelerde ele alınmıştır. Özellikle noktasız 
olarak atılan imzanın anlamsız bulundu
ğu. esas amacın imza sahibinin tanınması 
olduğu üzerinde durulmuşsa da nokta
sız imza atma geleneğinin yaygınlaşma
sı önlenememiştir. Söz konusu risaleler
de üzerinde durulan hususlar, imzanın ne 
okunamayacak kadar sembolize ve stili
ze ne de kolayca taklit edilecek kadar ba
sit olmasıdır. Hususi yazışmalarda imza, 
resmi yazışmalarda mühür konulması uy
gundur. imzanın genellikle yazışmaların 
altına kaydedilmesi esas olmakla birlik
te uzun yazılarda okuyucuyu meraktan 
kurtarmak için makalelerde olduğu gibi 
yazının başına konulması tavsiye edil
mektedir (Ebü'I-MuammerFuad , s. 46-
48) 

Hat sanatında bir hattat adayı icazet
name almadan yazılarının altına imza ko
yamazdı. Aday bir sayfa örnek hat yazar. 
beğenilirse kendisine imza yetkisi verilir
di. Hattat adayları. hangi yaşta ve mer
tebede olursa olsun bu geleneği bozma
mak içinusulende olsa bir başka hattat
tan icazetname alırlardı. Hatta zaruret 
halinde bir hattatın yazdığı hattın altına 

bir başka hattatonun adına imza koya
bilirdi. Hattın altındaki imzanın Arapça 
olması bir gelenek haline gelmişti. Nor
mal hat örneklerinde imza "ketebehQ, 
nemakahQ, harrerehQ, sewedehQ". meşk 
yazılarında "meşşekahQ". taklit yazılarda 

254 

"kalledehQ" ile başlar. hattatın. babası
nın, bazan da hocasının ismi zikredilirdi. 
Ancak hattatın sadece kendi adının yazılı 
olduğu örneklere de rastlanır. Bazı istis
naları olmakla birlikte imza hattın türün
de atılırdı. Hattat Rakım Efendi değişik 
imza türleri geliştirmiş . talebesi II. Mah
mud için de girift bir imza tertip etmişti 
(DİA, XVI, 498). 

Antlaşmalarda imza ve teati prosedü
rü çok önemliydi. Karlofça Antlaşması. iki 
tarafın delegeleri tarafından imzalandık
tan sonra o sırada Litvanya ile bir birleşik 
krallık oluşturan Polanya 'nın kralı tarafın
dan kraliyet kançilaryasından geçmeden 
doğrudan imza ve tasdik edilip Polanya 
elçisi vasıtasıyla padişahın imzası için is
tanbul'a getirildiğinde, Polanya -Litvanya 
heyetinden geçmeden imzalandığı gerek
çesiyle II. Mustafa tarafından imzalanma
yar ak iade edilmiş. bu eksiklik giderilin
ce antlaşma imzalanmıştı (Kolodziejczyk, 
s. 155-156). Antlaşma imzalanmasında 
benzer bir kriz de Osmanlı Devleti ile in
giltere arasındaki 1913 antiaşmasında 
yaşanmıştı. Osmanlı Devleti adına Hakkı 
Paşa. İngiltere adına Edvard Grey antlaş
mayı imzalamışlar; devletlerarası huku
ka göre parlamenter sistemle yönetilen 
devletlerde antlaşmaların parlamento
dan geçtikten sonra hükümdarın imza
laması esas olduğundan ingiltere parla
mentosundan geçirildikten sonra kralın 
imzası alınmış. Osmanlı Meclis-i Meb'Q
san ı toplanamadığından aynı prosedür 
uygulanamamıştı. Onaylanmamış bir ant
Iaşma olmasına rağmen İngiltere kendi 
menfaatine uygun olduğundan bunu ge
çerli sayıp bazı haklar talep etmeye kal
kışmıştı. 

Osmanlı padişahları arasında imza at
ma ve yerli olsun yabancı olsun yetkililer
den imza alma konusunda en dikkatli ve 
titiz olanı II. Abdülhamid'dir. Londra elçi
sine gönderdiği iradede bundan böyle 
esas metnin Fransızca olarak hazırlanma
sını. yanında Türkçe tercümesinin bu
lunmasını ve her iki metnin de İngilizyet-

al Sultan 
Kalavun, 
bl Sultan 
Berkuk, 
cl Sultan 
Kayıtbay. 

dı Hayır Bey· in 
imzaları 

Mimar 
Sinan'ın 

imzası 

••• 

kililerce imzalanmasını şart koşmuştur. 
Yine kendisine sunulan resmi maruzatı 
ve hulasalarını dikte ettirdiği metin ka
ğıtlarını imza karşılığı alır, bazılarına saat 
ve dakikasını yazar. bunları itina ile sak
lardı (Mümtaz, s. 254-256) . 

Meşrutiyet'e veya biraz sonrasına ka
dar mühür taşraya yazılan muharrerata 
basılır, imza ise tezkirelere, şehir içinde 
yazılan mektuplara atılırdı. Padişaha ya
zılan kağıtlara mühür konmaz. bunlar 
imzalanırdı. 

Sivil halk tarafından resmi makamlara 
verilen arzuhal ve mahzar gibi belgelerde 
mutlaka imza mahalli bulunurdu. Arzu
halin altında verenin ismi. görevi ve sıfatı 
yer alır, bunun üzerine "bende. dai"; ka
dınsa "cariye" kelimeleri konurdu. Böyle
ce imza "Bende Ahmed, Cariye Ümmü
gülsüm" şeklinde olurdu. Bazan imza ye
rine "bendegan- ı esnaf-ı safeuyan hala" 
şeklinde bir grubun veya aynı tarzda bir 
kasaba halkının topluca adı bulunabilir
di. Padişaha sunulan arzuhallerin mutlak 
surette imza taşıması gerekirdi. imza 
taşımayanlar dikkate alınmadığı gibi ya
zan bulunduğu takdirde cezalandırılırdı. 
Sadrazam ve diğer yetkililere gönderilen 
bir talep ve şikayeti içeren arzuhaller mu
amele ve sabık kaydı için ilgili kalemiere 
havale edilir, derkenar halinde çıkarılan 
kayıtların altına ilgili kişiler tarih atıp im
za koyarlar ve tekrar sadarete gönderir
Ierdi (DİA , III. 447, 448). 

imza formülleri Osmanlı inşa sanatının 
önemli bir konusu olmuş. bürokraside gö
revli kimselerin sistemli ve usulüne uygun 
imzalar kullanması için mevki ve maka
mına münasip imza listeleri hazırlanmış. 
bu listeler katipierin kendileri için düzen
Iediği el kitaplarına dercedilmiştir. Ayrı
ca hattatlar. hakkaklar gibi çeşitli sanat 
erbabına ait imza listeleri Ievhalar halin
de düzenlenmiştir. 

Osmanlı anayasalarında da imza ile ala
kah çeşitli ifadeler bulunmaktadır. 1908 
anayasasının 30. maddesinde vekil. vekii
Ier heyeti ve padişahın imzasıyla ilgili hü
kümlere yer verilmiş ve kararların ancak 
ilgililerin imzaları ile geçerli hale geleceği 
hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde Cum
huriyet dönemi anayasalarında da imza
ya dair çeşitli hükümler vardır. 
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iNABE 
(bk. BİAT). 

iNAniYYE 
(~~w.ıı ) 

Nesnelerin 
ontolojik gerçekliğini inkar eden 

ve bütün varlıkların 
hayalden ibaret olduğunu ileri süren 

bir grup sofiste verilen ad 
(bk. SÜFESTAİYYE). 

İNAK 

Türk ve Moğol devletlerinde 
İslam öncesi dönemden 

XIX. yüzyılın ikinci yansına kadar 
kullanılan bir unvan. 

ı 

.J 

ı 

.J 

.J 

Arap harfleriyle ..;uı. ~ı. J41 ve JL;..: 
şeklinde yazılan ina~ 1 inag kelimesi 
Türkçe "güvenmek. itimat etmek" anla
mına gelen ina (n)-mak kökünden türe
miştir (Ciauson. s. 182); aynı zamanda "sı -

ğınak, sığınılacak yer" demektir (Gabain, 
s. 273). Eski Uygurca'da inak/ inagın "gü
ven, sığınak, ümit; dost, arkadaş". aynı 
kökten türeyen inalın (yi nal, ye na l) memu
riyet-rütbe unvanı ve şahıs adı, inançın 
ise (yinanç) yine şahıs adı olarak ve "vezir, 
mutemet, nazır" anlamlarında kullanıldı
ğı bilinmektedir (Caferoğlu. s. 86) Hazar 
Hakanlığı'na bağlı olarakyaşayan Macar
lar'ın yedi boyundan birinin adı Yinö (inak) 
idi. Oğuz destanında inak hükümdarın 
çok yakın adamları arasında zikredilmek
tedir. Kelime Moğollar döneminde de inag 
şekliyle "hükümdarın mahrem dostu, mu
temet adamı" manasma geliyordu (Şemls 
Şerik-i Emin, s. 50) Devletinin teşkilatını 
daha çok eski Türk geleneğine uydurma
ya çalışan Cengiz Han da bu unvanı kur
duğu sisteme dahil etmişti ; sürekli bi
çimde maiyetinde bulunan. onun en ya
kın dostu ve müşaviri olan nökerlere (ne
dim) inag deniliyordu. Bu unvan XJ/. yüz
yıl Çağatayca'sında imparatorluk temsil
cisi karşılığındadır; Timur'un kumandan
ları arasında da İnag Humari adında bir 
kişi bulunuyordu. Farsça kaynaklarda ina
kan ve inakıyan şekillerinde çoğul olarak 
da kaydedilen inakın bazan "hükümdarın 
mühürdarı" anlamında kullanıldığ ı görü
lür (geniş bilgi için bk. Doerfer, ll, 217-219) 

Bugünkü Farsça'da ise Jlil (emin, güve
nilir) ve J4f'tan (hükümdarın en yakın da
nışmanı) başka bir de.,;;..: imlasıyla yazı
lan "arkadaşlar grubu; asiller. şehzadeler" 
anlamında bir kelime bulunmaktadır. 

İnal kelimesi ilk defa VIII. yüzyıl Uygur 
Budist metinlerinde "Tengride bolmuş 
ina!" şeklinde görülmektedir. Yine eski 
Türk belgelerinde İnal Öge ve İnal Çor 
isimlerine rastlanmaktadır ; 716 yılında 
babası Kapgan'ın yerine geçen ve kısa bir 
süre kağanlıkyapan İnel'in adı da muhte
melen bu unvanla ilgilidir. Divanü luga
ti't-Türk'te "annesi hatun kökten. babası 
halktan gelen gençler için bir hitap şek
li" olarak tarif edilirken (1, 122) Kutadgu 
Bilig'de "beyzade, inanılır insan" anla
mında kullanılmıştır (bey it nr. 4497, 4805). 

Tuğrul Bey'in anne bir kardeşi İbrahim de 
Yinal unvanını taşıyordu . Oğuz destanın

da, Çin seferinden dönen Oğuz Han'ın Al
malık yakınlarındaki kanlı bir savaşta öl
dürdüğü söylenen İnal Han'ın Kırg ı z hü
kümdarı olduğu anlaşılmaktadır. Moğol 

belgelerinde Cengiz'in oğlu Cuci'ye bağ

landığı belirtilen Kırgız reisierinden biri
nin adı da İnal' dır. Bu durumdan ve yine 
Cengiz Han'ın, Oyrat reisi Koduka -be
ki'yi mükafatlandırmak maksadıyla oğlu 
inaiçi'ye kendi kızını vermesiyle ilgili ka-

iN AK 

yıtlardan (Moğolların Gizli Tarihi, s. 239) 

İnal ve ondan türetilen isimlerin Moğol
lar arasında yaygın olduğu belli olmakta
dır. Diğer taraftan Kıpçak hanlarından bi
rinin adı da İnal Öz idi. Daha sonra Çağa
tayca'da ve Kırgızlar arasında Moğol ve 
Tacikler'in hükümdan karşılığında ina! ta
biri kullanılmıştır. İdil (Volga) Bulgarları'
na ait bir mezar taşında İbrahim İnal is
minin yazılı olmasına dayanarak bu ad ve 
unvanın onlar tarafından da benimsen
diği söylenebilir. 

VIII. yüzyıl Orhun yazıtlarında Tarduş 
İnançu Çor ve İnançu Apa Yargan Tarkan. 
bir Yenisey kitabesinde El ögesi İnanç u 
Bilge ve Uybat kitabesinde "Urung başı 
ertim. inançı ertim" ibarelerinde "bakan" 
anlamında kullanılan inanç kelimesi Uy
gurca Budist metinlerinde. "El inanç ti
rek; ol ödün inançları. buyrukları" şeklin
de geçmektedir. 627 yılında Doğu Gök
türk Devleti'ne karşı bağımsızlığını kaza
nan ve Çin ile siyasi ilişki kuran Sir Tarduş
lar'ın kağanının Çince yazılışı "İ - nan" olan 
adı da muhtemelen Türkçe İnan'ın kar
şılığı idi. Bu isme, Fergana dolaylarında 
Mughan yakınlarındaki bir mezarda bu
lunan bir yüzüğün üzerinde de Göktürk 
alfabesiyle yazılmış olarak rastlanmıştır. 
820 yılında bir Çin prensesini almak üze
re T'ang hanedam sarayına İnançu Külüg 
Çigşi unvanlı bir elçi gönderilmiştir. 11.ır

fan metinlerinde "vezir - nazır", Divanü 
lugati't-Türk (l. 122) ve Kutadgu Bilig'
de (beyit nr. 4068) "inanılır. güvenilir kişi" 
anlamlarına gelen inanç. X. yüzyılda inanç 
Tirek ( Çince'si Yi n -nan Ti -lio) gibi Uygur 
elçilerinin adları arasında görülmektedir. 
Selçuklu emir. ferman ve mezar taşların 

da Uluğ İnanç. İnanç Atabek. İnanç Bilge 
Tercüman Bek, İnanç Uluğ Müşrif Bek ve 
Artukoğulları'nınkilerde de İnanç Bilge 
Beygu Kutlug Buka gibi unvanlar yer al
mıştır. 1100 yılında Sultan Muhammed 
Tapar ile Berkyaruk arasındaki Büyük Sel
çuklu Sultanlığı için yapılan mücadeleler
de İnanç Yabgu adlı bi r kumandanın da 
adı geçmektedir. Harizmşahlar Devleti za
manında Rey şehri emirinin adı İnanç Bey 
idi. İlhanlı Hükümdan Gazan Han. Şern
seddin Ahmed LakGşi'yi Anadolu Selçuklu 
vezirliğine tayin ettiği menşurda Selçuklu 
divan geleneğine uygun olarak inanç la
kabını kullanmıştır ki bu bütün Selçuklu 
emirlerine gönderilen ferman ve men
şorlarda da vardı. Mesela IV. Kılıcarslan 
tarafından Divan- ı istifa ' nın başına geti
rilen Mecdüddin Mehmed için Uluğ İnanç 
Bilge unvan ı kullanılmıştır (Turan , s. 4). 

Hatta diğer İslam devletlerinden gelen 
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