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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 
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(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. 



Bunun üzerine kafileyi yolda karşılayan 
İshak. onu Bağdat'a götürerek Huzeyme 
b. Hazim'in kasrına hapsetti. Burada su
suz bırakılan İnak s Cemaziyelahir 235 
(25 Aralık 849) tarihinde öldü ; 233 veya 
234 yılında öldüğü de rivayet edilir. Daha 
sonra bütün maliarına el konuldu ve ona 
vekaleten çeşitli şehirlerde valilik yapan 
adamları görevlerinden alındı; çocukları 
Mansur ve Muzaffer de Müntasır- Bil
lah 'ın hilafetine kadar ( 861 ) hapiste tu
tuldu. 
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1098-1183 yılları arasında 
Diyarbekir'de hüküm süren bir 

L 
Türk beyliği. 
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Suriye Selçuklu Sultanı Tacüddevle Tu
tuş, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 
ölümü üzerine(485/I092) saltanatı ele ge
çirmek maksadıyla mücadeleye başlamış 
ve son Mervanl emlri Nasırüddevle Man
sur'un geri gelip idareyi ele aldığı Amid 
(Diyarbekir) ve çevresine de hakim olmuş
tu ( 486/ ı 093) Tutuş, oğlu Dukak'ın ata
begi Zahlrüddin Tuğtegin'i bölge genel 
valiliğine tayin etti. Fakat Tutuş'un salta
nat iddiacılarından Berkyaruk'la Rey ya
kınında yaptığı savaşı ve hayatını kaybet-

m esi ( 488/l 095). Tuğtegin'in de esir düş
mesinden sonra Güneydoğu Anadolu böl
gesinde birçok küçük Türk beyliği kuruldu; 
bu arada Türkmen beylerinden Sadr da 
Amid'de hüküm sürmeye başladı. Sadr'ın 
ölümünden sonra yerine, beyliğe adını ve
ren ve asıl kurucusu sayılan kardeşi (veya 
oğlu) İnal geçtiyse de (491/1098) çokya
şamadı ve oğlu İbrahim tahta çıktı. Bey
lik bu dönemde, Tutuş'un ölümünden 
sonra ikiye ayrılan Suriye Selçukluları'n
dan Dımaşk kolunun meliki Dukak'a tabi 
oldu. İbrahim aynı yıl, Musul Emi ri Kürbo
ğa tarafından Haçlılar'a karşı yapılan ve 
başarısızlıkla sonuçlanan Antakya'yı kur
tarma harekatına katıldı. Ardından Kür
boğa Amid'i ele geçirmek istedi ve İma
düddin Zengl ile birlikte kuşatma başlat
tı ( 494/11 O ı) Ancak şehir Sökmen b. Ar
tuk'un yardımı ve özellikle surlarının sağ
lamlığı sayesinde kuşatmadan kurtuldu. 
Bu hadiseden sonra İbrahim, Büyük Sel
çuklu tahtını ele geçirme mücadelesine 
girişen Muhammed Tapar'a, daha sonra 
da bölgede Anadolu Selçuklu Devleti'nin 
idaresini hakim kılmak için Silvan'a (Mey
yafarikin) gelen Sultan 1. Kılıcarslan'a tabi 
olmak zorunda kaldı. Fakat Kılıcarslan' ı, 

Büyük Selçuklu Emlri Çavlı ve müttefik
lerine karşı Musul hakimiyeti için tutuş
tuğu savaşta diğer Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu beyleri gibi terketti ve yenilen 
Kı lıcarslan Habur ırmağını geçmeye çalı
şırken boğuldu (500/1107). İbrahim, sul
tanın ölümünden sonra bir müddet ba
ğımsız kaldıysa da Ahlatşahlar (Sökmen
liler, Ermenşahlar) beyliğinin kurucusu 
Sökmen ei-Kutbl'nin Silvan'ı alması üze
rine (502/ll 08-ll 09) diğer bölge emirleri 
gibi onun tabiiyetine girdi; bir yıl sonra da 
vefat etti. 

Emir İbrahim 'in ölümüyle beyliğin ba
şına oğlu Sadüddevle İl Aldı geçti ( 503/ 
lll 0). İl Aldı. saltanatının ilk yıllarında 
Ahlatşahlar'ın aleyhine topraklarını geniş
letti ve Haçlılar'a karşı düzenlenen Sel
çuklu seferlerine katıldı. Güneydoğu Ana
dolu bölgesine hakim olmaya çalışan Mu
sul Emlri İmadüddin Zengl'ye karşı Mar
din Artuklu Emlri Timurtaş ve yeğeni Ha
sankeyf (Hısnıkeyfa) Artuklu Emlri Davud 
ile ittifak yapan İl Aldı mücadeleye giriş
tiyse de başarı kazanamadığı gibi bir 
müddet sonra Zengl'nin bu defa Timur
taş ile birleşip Amid'i kuşatmasını da en
gelleyemedi; ancak son derece sağlam 
s urlara sahip bulunan şehir yine düşmek

ten kurtuldu (528/1134) 536 (1142) yılın
da ölen İl Ald ı 'nın yerine oğlu Şemsülmü
ICık Mahmud geçti; ancak beyliğin idare-
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sini Vezir Nisanoğlu Müeyyedüddin eline 
aldı. Öte yandan Güneydoğu Anadolu böl
gesine yeniden h ücum eden Zengl de Er
gani. H alar, Tulhum. Çermük gibi kale ve 
kasabaları ele geçirdi ( 5 38/ 1144) ; onun 
ölümünden (541/1146) sonra da bu kale 
ve kasabalar Hasankeyf Artuklu Emlri 
Fahreddin Karaarslan tarafından işgal 
edildi. Emir Mahmud, beyliğinin bekası
nı sağlamak amacıyla 50.000 altın başlık 
parasına anlaşarak Artuklu Timurtaş'ın 
kızı Safiye Hatun'la evlendi (543/1148); fa
kat gelinin bir yıl sonra ölmesi üzerine söz 
konusu parayı vermekten vazgeçti. Bu 
sebeple Timurtaş. Amid'i kuşatıp çevre
sini yağma ve tahrip etti. Fiilen idareyi 
elinde tutan Vezir Nisanoğlu Müeyyedüd
din'in. Timurtaş'ı kışkırtan veziri Zeynüd
din'i bir suikast sonunda Mardin'de öl
dürtmesi üzerine Artuklu ordusu Amid'i 
ikinci defa kuşattıysa da Ahlatşah ll. Sök
men'in veziri Bahaeddin bizzat Amid'e 
gelerek iki taraf arasında barış yapılma

sını sağladı. Emir Mahmud ile Vezir Mü
eyyedüddin, aile fertleriyle birlikte şehir
den çıkarak Timurtaş'a itaat ettiklerini 
ve hizmetine girdiklerini bildirdiler; böy
lece İnaloğulları Beyliği, Mardin Artuklu
ları'na bağlanmış oldu. Vezir Nisanoğlu 
Müeyyedüddin'in ölümünün (551/1 ı 56) 
ardından oğullarından Ebü 'I -Kasım Ali ve
zir olarak beyliği idare ederken diğer oğ

lu Ebu Nasr da Eğil Kalesi hakimiydi. Bir 
· süre sonra, Nisanoğulları'nın Emir Mah

mud üzerindeki baskısını bahane eden 
Hasankeyf Artuklu Emlri Fahreddin Kara
arslan diğer Türkmen beyleriyle birleşe
rek Amid'i kuşattı. Bunun üzerine Emir 
Mahmud, Ebü'I-Kasım Ali ve Ebu Nasr, 
Danişmendli Yağıbasan'dan yardım iste
diler. Harekete geçen Yağıbasan'ın Ha
sankeyf Artukluları'na ait Harput ve Çe
mişkezek civarını yağma ve tahrip etme
si üzerine damad ı Fahreddin Karaarslan 
kuşatmayı kaldırıp memleketine dönme
ye mecbur oldu (Şaban 5581 Temmuz 
ı ı 63). Karaarslan ertesi yıl şehri yeniden 
kuşattıysa da yine alamadı; Emir Mah
mud ve Vezir Ebü 'I-Kasım Ali ile bir barış 
antiaşması yaparak geri çekildi. Fahred
din Karaarslan'ın ölümünden (562/ı 167) 
sonra yerine geçen NCıreddin Muham
med, kayınpederi Anadolu Selçuklu Sulta
nı ll. Kılıcarslan ile arası açılınca Selahad
din-i EyyCıbl'ye tabi oldu ve ondan Amid'i 
alarak kendisine vermesini istedi. Esasen 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde hakimi
yet kurmayı planlayan Selahaddin, Ab
bas! Halifes i N asır- Lidlnillah'ın da izniyle 
NCıreddin Muhammed'le birlikte Amid'i 
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