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(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. 
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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-
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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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mektuplarda da bunların ihmal edilme
diği dikkat çeker (a.g.e., s. t) . inanç unva
nına Artuklu. Mengücüklü ve Saltuklu ki
tabelerinde de rastlanır. XIV. yüzyıl Ça
ğatay ve Kıpçak lehçelerinde aynı mana
lara gelen kelime Naymanlar arasında da 
İnanç Bilge Han şahıs adında görülmek
tedir. 

İnak unvanı 11murlular'dan sonra Orta 
Asya'da sadece Buhara, Hive ve Hakand 
haniıkiarında kullanılmıştır. Buhara Han
lığı'nda başveziri takip eden ve hüküm
ctarın emirlerini halka ulaştıran görevliye 
"büyük inak", hanın sekreter ve mühür
darlığını yapan görevliye de "küçük inak" 
deniliyordu; zamanla bu unvan devlet 
adamları protokol sırasında beşinci de
receye düşmüştür. Hive Hanlığı'nda ata
lıklardan sonra gelen makam sahiplerine 
ve hanların yakın çevresine mensup kişi
lere boy beyi karşılığında bu ad veriliyor
du; hanlar karar alırken onlarla istişare 
ederlerdi. inak, Ebülgazi Sahadır Han dev
rinde "devlet işlerinde yardımcı" ve "kü
çük kardeş" anlamında kullanılıyordu. 
1763'te boy beylerinden Muhammed 
Emin İnak'ın Hive'de yönetimi ele geçir
dikten sonra kurduğu hanedan İnaklılar 
diye anılmıştır. Muhammed Emin inak, 
bizzat kendisinin yönettiği bir İnak şu
rası teşkil etti; bu meclise inaklar. kuşbe
gi (başvezir), muhtar (maliye bakanı) ve 
atalıklar (kumandan) katılıyordu . İnak un
vanını zamanla devlet protokolünde han
dan sonra gelen ikinci kişiler taşımaya 
başladı. Mesela kaynaklarda Muhammed 
Rahim Han'ın ağabeyi Kutlug Murad İnak 
Bek "İnak-aka" veya "Biy-İnak" diye zik
redilmektedir. XIX. yüzyılın ortalarında 
Hezaresb valilerine de inak unvanı veril
diği görülür. Hive'de bulunan Kongrat, 
Nayman. Kıyat. Mangıt. Kanglı ve Kıpçak 
boy beylerinin yanında Türkmen kabile 
reisieri de inak unvanını kullanmışlardır. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
inaklar önem ve yetkilerini kaybettiler. 
Hakand Hanlığı'nda ise saraydaki muha
fızlara, ihtiyaçları karşılayan memurlara, 
çeşitli görevlilere ve eyalet valilerine in ak 
unvanı verilmiştir. 
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İNAK et-TÜRKI 

(~_;Jf J4f) 

(ö. 235/849) 

Türk asıllı Abbasi kumandanı. 
_j 

İslam kaynaklarında adı ltal) ( Eytil.h, 
t~ı) şeklinde geçmekteyse de bunun nun 
(.;ı) harfinin ta (.:ı) biçiminde okunmasm
dan kaynaklandığı ve kelimenin aslının 
inak olduğu anlaşılmaktadır (b k. İNAK) . 

İn ak et-Türki Hazar Türkleri'ndendir ve 
Halife Mehdi- Billah'ın hacibi Sellam ei
Ebreş'in kölesi iken Mu'tasım-Billah ta
rafından henüz hilafete gelmeden önce 
satın alınarak 199 (814-15) yılında azat 
edilmiştir. Muhtemelen Halife Ebu Ca'fer 
el-Mansur zamanında ( 754-775) Hazar
lar'la yapılan savaşta esir düşmüş ve is
lam ülkesine getirilmesinden sonra müs
lüman olmuştur. İslam devletine hizmet 
veren ilk Türk kumandanlardan biridir. 
Mu'tasım- Billah'ın halifeliği sırasında 

(833-842) Abbas! ordusundaki Türkler'in 
sayısı daha da artmış ve Samerra şehri 
kurularak hilafet merkezi Türk birlikleriy
le beraber oraya nakledilmiştir. Bu yeni 
şehirde Türk birliklerine geldikleri bölge
lere göre ayrı mahalleler tahsis ediliyor
du. İnak da muhtemelen emrindeki Ha
zarlar'la birlikte böyle bir mahalleye yer
leştirilmiştir. 

Halife Mu'tasım devrinde İnak' ın ku
mandan olarakyavaş yavaş ön safiara 
geçtiği görülmektedir. Onun bilinen ilk 
görevi, 222 (837) yılında Babek ile uğra- · 
şan Afşin'e (Haydar b. Kavüs) Ca'fer b. DI-

nar ile birlikte yardımcı kuwet götürme
sidiL Bu isyanın bastırılmasından sonra 
Bizans'a karşı yapılan Arnmüriye (Amori
on) seferine ordunun sağ kanat kuman
danı olarak katıldı ve şehrin fethinde 
önemli rol oynadı. Sefer dönüşünde or
taya çıkarılan, Mu'tasım'ı öldürüp Abbas 
b. Me'mün'u hilafete geçirmeye yönelik 
suikast hazırlığının elebaşılarından Uceyf 
b. Anbese, İnak'a teslim edildi ve bir sü
re sonra onun tarafından öldürüldü. İnak 
225 (840) yılında Yemen valiliğine tayin 
ediidiyse de gitmeyip yerine vekilini gön
derdi ve Musul'da çıkan bir isyanı bastıra
rak liderini esir alıp öldürdü. İn ak' ın Mu'
tasım devrindeki son görevi Samerra'nın 
asayişinden sorumlu merkez kumandan
lığıdır. Afşin, mahkemesinden sonra onun 
nezaretinde hapse atılmış ve orada öl
müştür (226/84 ı) . 

Halife Vasik-Billah döneminde de (842-

84 7) itibarını sürdüren İnak, Eşnas et
Türl<i'nin ölümü üzerine hilafet orduları
nın başkumandanlığına getirildi; aynı za
manda Eşnas'ın uhdesinde bulunan Mı
sır valiliği de ona verildi (230/844). Ölümü
ne kadar bu görevde kalan İnak. yine ye
rine gitmeyerek vilayetini vekilieri vasıta
sıyla idare etmiş. bu arada merkezde bir 
süre Halife Vasik'ın hacibliğini de yürüt
müştür. 

İnak, Mütevekkii-Aiellah'ın halife olma
sında (847) ve Mu'tezile ileri gelenlerini 
bertaraf etmesinde diğer Türk kuman
danlarıyla birlikte önemli rol oynadı. Bu 
dönem onun Mısır valiliği, başkumandan
lık, berld teşkilatının başkanlığı, haciblik 
ve hilafet sarayının bir nevi vekilharçlığı 
görevlerini uhdesinde topladığı en kud
retli ve en nüfuzlu günleridir. Fakat Mü
tevekkil ile arasındaki iyi münasebetler 
fazla uzun sürmedi. Halife Türk birlikle
rinin baskısını kırmak istiyordu ve hedef 
olarak da başkumandan sıfatıyla onu seç
mişti; 234 (849) yılında araları iyice açıldı. 
İnak'ın kuweti hilafet merkezinde bulu
nan Türk birliklerinden kaynaklanıyordu. 
Bu sebeple Mütevekkil onu merkezden 
uzaklaştırmak için kendisine Küfe. Mek
ke ve Medine valiliklerini de verdi. İnak'ın 
aynı yıl hacca gitmek için izin istemesi ha
lif eye beklediği fırsatı verdi ve onu Irak 
hac emlri olarak görevlendirdi; Samerra'
dan ayrılmasından hemen sonra da ha
cibliği Türk kumandanlarından Vaslf et
Türl<i'ye verdi. Böylece kendisine bir des
tek bulan halife, Bağdat şahnesi İshak b. 
İbrahim b. Mus'ab'a da bir mektup gön
dererek inak' ın hac dönüşünde Samer
ra'ya gelmesine engel olmasını emretti. 


