
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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kuşattı ve bir müddet sonra ele geçirip 
ona verdi; böylece İnaloğulları Beyliği ta
rihe karışmış oldu (4 Muharrem 579129 
Nisan 1183). 

Bir asra yakın süren İnaloğulları döne
minde Am id kültür, ticaret ve imar faali
yetleri açısından çok ileri bir durumdaydı. 
Dokumacılık çok gelişmişti; şehrin halı, 
kumaş ve bezleri meşhurdu. Ayrıca bura
ya bağlı Ergani ve Zülkarneyn kaleleri ci
varında zengin bakır madenieri işletiliyor
du. İl Aldı'nın ve Emir Mahmud'un uluca
mi ve sur üzerinde tamir kitabeleri vardır. 
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!il ALi SEVİM 

İN' AM 
(l"wf'l) 

Allah'ın insana nimet vermesi, 
ihsanda bulunması anlamında 

bir Kur' an tabiri. 
_j 

Sözlükte "güzel ve parlak olmak, mü
reffeh ve rahat olmak" anlamındaki na
am kökünden masdar olup "birine iyilik 
etmek. bir nimetten yararlandırmak. ra
hata kavuşturmak" gibi manalara gelir; 
dinlliteratürde ise Allah'ın insanlara 
maddi ve manevi nimetler vermesini ifa
de eder. Ragıb el-İsfahanl, in'amı "başka 
birine ihsanda bulunmak" şeklinde tanım
ladıktan sonra bu kavramın sadece insan
lara yapılan iyilik için kullanılabileceğini 
söyler (el-Müfredat, "n'am" md.): Fahred
din er-Razi de in'amın karşılıksız vermeyi 
ifade ettiğini belirtir. Bu sebeple Allah'ın 
kullarına bağışladığı bütün iyi şeyler bi
rer nimettir, çünkü Allah'ın asla karşılığa 
ihtiyacı yoktur (Mefatil:ıu'l-gayb, ı , 258) . 

Kur'an-ı Kerim'de değişik fiil kalıpla
rıyla on sekiz yerde geçen in'am kavramı 
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bunların çoğunda nesnesi belirtilmeden 
mutlak olarak, bir kısmında ise "nimet 
in' am etmek" şeklinde yer almakta, on 
beş ayette Allah'a (M . F. Abdülbaki, el
Mu'cem, "n'am" md.) . bir ayette hem Al
lah'a hem Peygamber'e (ei-Ahzab 33/37) 
nisbet edilmektedir. İn'am ile aynı kökten 
gelen ni'met kelimesi elli ayette. aynı an
lamdaki na'me iki ayette (ed-Duhan 44/ 
27: ei-Müzzemmil 73/ 1 ı). "bol nimet" ına
nasındaki naim ise daha çok cennetle il
gili olarak on yedi yerde geçmektedir. İn
'am ve aynı kökten türeyen kelimeler ha
dislerde de yer almaktadır (bk. Wensinck. 
el-Mu'cem, "n'am" md.). Bu hadislerin ço
ğunda in'am kavramı Allah'ın kuluna lu
tuf ve ihsanını ifade etmektedir. "Allah 
kuluna nimet ihsan edince mutlaka onun 
eserini üzerinde görmek ister" (Müsned, 
ll, 403; İbn Mace. "Edeb", 55) mealindeki 
hadiste in'amın özellikle "mal varlığı" an
lamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Kur'an'da in'am konusu, Allah 'ın insa
noğluna diğer varlıklardan daha ileri de
recede lutufta bulunduğu kanaatini ve
ren bir üslupla anlatılmakta , insanlardan 
bunun bilincine varmaları. muhtaç olduk
ları maddi ve manevi her şeyi Allah'tan 
beklemeleri, nail oldukları her türlü ihsa
nın Allah'tan geldiğini bilerek O'nun var
lığını ve birliğini tanım aları. lutfundan do~ 
layı O'na karşı hissettikleri minnet duy
gusunu söz ve davranışlarıyla dışa vurma
ları istenmektedir. Fatiha süresi bu ima
nın ve şükran bilincinin veciz bir ifadesi
dir. Gazzall, ancak şartını tam olarak ta
şıması halinde şükrün anlam kazanaca
ğını belirttikten sonra bu şartı. "Senin 
mutluluğunun sebebi ne doğrudan doğ
ruya nimet ne de onun sana verilmesidir 
(in'am): mutluluğunun asıl sebebi nimeti 
sana veren (mün'im) Allah olmalıdır" şek
linde ifade eder (İ/:ıya', IV, 83). 

Hayat, sağlık, geçim imkanları, zihnl 
yetenekler gibi değişik ölçülerde de olsa 
bütün insanlara verilen nimetler yanında 
(mesela bk. ei-Enfal 8/53: ei-İsra ı 7/83: 
ei-Beled 90/8- ı O) bazı insanlar Allah'tan 
daha özel in'am ve ihsanlara da mazhar 
olmuşlardır. Mesela İsrailoğulları'nın so
rumluluklarına dikkat çekilirken. "Size 
in'am ettiğim nimetimi hatırlayın" buyu
rulur (ei-Bakara 2/40,47, 122). Taberl, bu
radaki özel in'amı Allah'ın geçmişte İsra
iloğulları arasından birçok peygamber 
göndermesi, onlara kitaplar indirmesi, 
kendilerini Firavun'dan kurtararak mu
kaddes topraklara yerleştirmesi şeklin
de açıklar (Cami'u'l-beyan, ı . 249). Diğer 
bir ayette (en-N isa 4/69) Allah'ın özel in-

'amda bulunduğu kimseler peygamber
ler, sıddıklar. şehidler, salihler şeklinde 
sıralanarak Allah ve Resulü'ne itaat eden 
her insanın bunların mertebesine ulaştı
rılacağı belirtilir. Şevkani'ye göre Fatiha 
süresinde Allah'ın kendilerine in'amda 
bulunduğu bildirilenler bu ayette sırala
nan dört seçkin zümredir (FetJ:ıu'l-~adfr, 
ı . 21 ). 

İslami terminolojide kulun kendisine 
in'amda bulunan Allah karşısındaki min
nettarlığı genellikle şükür kavramıyla ifa
de edilir. Buna göre Allah kuluna in'am
da bulunur. kul da Allah'a şükreder (en
Nemi 27/19) . İnsanın bu dengeyi sağla
mada üzerine düşeni yapmasının hem 
önemine hem de bu ödevin zorluğuna 
bir işaret olmak üzere in'am-şükür ilişki
sine temas eden iki ayette (en-Nemi 27/ 
ı 9: ei-Ahkaf 46/ 1 5) konu aynı ifadelerle. 
"Ey Rabbim! Bana ve ebeveynime lutfet
tiğin nimetierin için şükretmemi ve se
nin kabulüne mazhar olacak güzel işler 
yapmamı nasip et!" şeklinde dile getiril
miştir. İn'ama şükürle cevap verilmeme
si "küfür" (nankörlük, nimetin sahibini 
tanımazi ık) terimiyle ifade edilir. Kulun 
sahip olduğu maddi ve manevi varlık, im
kan ve kabiliyetlerin hepsi, bu arada ha
yatının şaşmaz çizgisi olması gereken 
"doğru yol" (sırat-ı müstaklm) Allah tara
fından bir in'am (Fatiha 1/6-7). kulun Al
lah'a imanı. ibadet ve güzel işleri şükür, 
inkar ve isyanıyla günahları da nankör
lüktür. 

Kul nimetler açısından bir imtihanla 
karşı karşıyadır. İnsanların malları ve ev
latları kendileri için birer imtihan vesile
sidir (ei-Enfal8/28: et-Tegabün 64/15). Al
lah insanların bir kısmına onları sınamak 
için çeşitli dünya nimetleri verir (Ta ha 20/ 
ı 3 ı). Bu şekilde O'nun dünyadaki her in
' arnının bir imtihan olduğu ortaya çık
maktadır. Çünkü insanın tabiatında, Al
lah'ın in'am ve ihsanı karşısında gerekti
ği kadar duyarlı olmama gibi bir kusur da 
bulunmaktadır (İbrahim ı 4/34). Bu zaa
fını aşamamış insana Allah in'amda bu
lunduğunda o kişi yüz çevirip yan çizer 
(el-İsra I 7/83: Fus~ılet 41/5 ı). Esasen in
'amın bir imtihan vesilesi olması bir ba
kıma insanın bu beşeri zaafını aşma ira
desiyle ilgilidir. Sahip olunan nimetin ni
met olma mahiyetini sürdürmesi de in
sanın bu iradeyi göstererek nimet sahi
bine şükran hissini sürekli hale getirme
sine ve davranışları ile ifade etmesine 
bağlıdır. "Bir topluluk, içinde bulunduğu 
iyi durumu bozup değiştirmedikçe Allah 
da onlara ihsan ettiği nimeti değiştire-


