
nin sona ermesi halinde şirket kendiliğin
den infisah eder. Fesihten sonra satın alı
nan mallar satın alma işlemini yapan or
tağa aittir. 

Emval şirketinin inan tipinde, İslam hu
kukçularının çoğunluğuna göre sermaye 
yapılan malların karıştırılması akdin sıh
hati için şart değildir; ancak imam Şafii 
ve Züfer bunun aksini savunmaktadır. Bu 
şirketin tabiatı gereği ortaklar. müşterek 
mal üzerinde umumi vekalet alan veki lin 
müvekkili adına yapabileceği işlemleri 
yapma hakkına sahiptir. Buna göre akid 
esnasında aksi kararlaştırılmamışsa or
taklardan her biri şirket malında. diğer
lerinden izin almadan normal iş hayatı
nın gerektirdiği bazı tasarruflarda bulu
nabilirse de zarar riski yüksek işlemler ya
pamaz. Çünkü şirket bir açıdan emanet 
akdi gibidir; şirket malı üzerinde emanet
çinin tazminini gerektiren davranışlarda 
bulunan ortak sebebiyet verdiği zararı 
tazmin etmek zorundadır. Sözleşmede 
aksine bir hüküm yoksa -mesela ortakla
rın birbirine kefil olması gibi- her bir or
tağın şirket aleyhine ikrarı, başka delil
lerle desteklenmedikçe veya diğer hisse
darlarca onaylanmadıkça sadece kendi
sini bağlar. Bununla birlikte Ebu Hanife. 
Ebu Yusuf ve Züfer'e göre satılan mal
daki kusur ikrarı bütün ortakları bağlar. 

Ortaklar bizzat çalışmayacaklarsa kara 
ve zarara sermaye hisseleri nisbetinde 
ortak olurlar; akid esnasında iştirak ora
nından daha fazla veya az kar almayı şart 
koşamazlar. Şirkette bilfiil çalışan ortak
lar, zarara yine sermayeleri oranında ka
tılmak zorunda oldukları halde kardan 
alacakları ilave hisse akidle belirlenen 
esaslara göredir. Bu durumda, çalışan 
ortakların emekleri karşılığında alacak
ları ilave kar payında mudarebe hüküm
leri geçerli olur. İmam Malik, Şafii ve Zü
fer ile Ca'ferller ve Zahirller'e göre kar da 
zarar da sermayeye iştirak oranına göre
dir. İnan şirketinin fasid olması durumun
da hakim kanaate göre kar ve zarar ser
maye oranında paylaştırılır. 

Ebdan ortaklığına cevaz vermeyen Şa
fii. Zahiri ve Ca'ferl mezheplerine. Leys b. 
Sa'd'e ve bir rivayette Züfer b. H üzey!' e 
göre bu şirketin inan tipi de caiz değildir. 
Bu tür bir şirketin ortakları karı akid es
nasında belirlenen oranda, zararı ise yine 
akidde şart koşulan. şirkete iş kabulü ve 
taahhüdü nisbetinde paylaşırlar. Ortak
lardan birinin taahhüt ettiği işin yapıl
masından diğerlerinin sorumlu tututma
ması gerektiği halde istihsanen mufava
da şirketi hükümleri uygulanır ve bütün 

ortaklar yükümlü olur. Aynı şekilde. ara
larında kefalet bağı olmadığı halde or
taklardan her biri sipariş ücretini şirket 
adına talep etme yetkisine de sahiptir. 
Dolayısıyla ücreti tahsil ettiğine dair ikrarı 
da diğer ortaklarca reddedilemez. Vücuh 
şirketinin inan tipinde, diğer iki ortaklık 
türünden farklı olarak ortakların kar ve 
zarara iştirakler i -daman yükümlülüğü
nün mahiyeti icabı- satın alacakları mal
daki hisseleri nisbetindedir; ortaklardan 
birinin kar payı ile zarara katılım oranı 
hiçbir şekilde farklılık arzedemez. 

inan şirketi hukuki vasıf itibariyle gay
ri lazım (caiz) bir akiddir; şirket iki ortaklı 
ise kural gereği ortaklardan birinin akdi 
feshi, ölmesi veya eda ehliyetini kaybet
mesi gibi hallerde ortaklık infisah eder
ken üç ve daha çok ortaklı olması duru
munda ilgili ortak açısından münfesih 
olur. Bu ortaklığın fesh i ve tasfiyesiyle il
gili diğer konularda da genellikle adi şir
ket hükümleri geçerlidir. Bazı çağdaş hu
kukçular inan şirketini sınırlı sorumlu or
taklık şeklinde nitelemektedirler (An say, 
s. ı 78; Poroy v.dğr., s. 1 ı). 
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İNAN, Abdülkadir 
(1889-1976) 

Türk dil, folklor, etnografya 
ve tarih alimi. 

.J 

29 Kasım 1889'da Başkırdistan'ın Pirme 
vilayetine bağlı Ekaterinburg'un (Sverdlov) 
Şigay köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Fet
hulkadlr'dir. İlk öğrenimini Alimcan Baru
di'nin Şigay'da açtığı Usul-i Cedld Mekte
bi'nde yaptı. Bir süre Çilebinsk'teki Ah und 
Hekim Hazret Medresesi'ne devam etti. 
Ayrıca Rus-Başkırt Mektebi'nde görevli 
bir öğretmenden Rusça ve matematik 
dersleri aldı. Rus okulları na gitmesine ba
basının razı olmaması üzerine Troiski şeh
rindeki yeni usul eğitim veren Resuliye 
Medresesi'ne kaydoldu. Bu yıllarda Rus 
üniversitelerinde okuyabilmek için bir 
yandan da Rusça'sını ilerietmeye çalıştı. 
1914 'te yüksek öğretmen okulundan me
zun oldu. 1915'te müderris unvan ve dip
lomasın ı aldıktan sonra çeşitli okullarda 
öğretmenlik yaptı. 1917'de Başkırdistan 
Sovyeti başkanlığına ve Zeki Velidi'nin (To
gan) önderliğinde kurulan Başkırdistan 
hükümetine bağlı Çilebinsk Halk Komi
tesi üyeliğine getirildi. 18 Haziran 1917'
de Başkırt gazetesini çıkarmaya başladı. 
Aynı yılın 5-9 Aralık günlerinde Moskova'
da toplanan Sovyetler Kongresi'ne Baş
kırdistan delegesi olarak katıldı. Başkırt 
Maarif Vekaleti İl ml Heyeti'ne başüye ta
yin edildi. 1919'da Ufa'da Başkırdistan 
Tarih ve Etnografyasını Öğrenme Derne
ği'ni kurdu ve başkanlığını yaptı. 

Bolşevikler 1920 yılından itibaren Baş
kırtlar'a baskı uygulamaya başlayınca di
ğer Başkırt ileri gelenleriyle birlikte Tür
kistan'a giderek Türkistan Basmacı Hare
keti'ne katıldı. Buradan Taşkent'e geçip 
Kazak-Kırgız ortaokullarında Abdülkadir 
Cılkıbay (Yılkıbay) adıyla müdürlük ve öğ
retmenlik yaptı. Zeki Vetidi ile birlikte 
Türkistan Milli Birlik Komitesi adına Rus
ya'da Türkler'in yaşadığı çeşitli bölgeler
de dolaştı. İran. Afganistan, Hindistan. 
Paris ve Berlin'de çalışmalarını sürdürüp 
20 Mayıs 1925'te İstanbul'a gitti. Çalış
maları M. Fuad Köprülü tarafından be
ğenilince Türkiyat Enstitüsü'ne Türkoloji 
asistanı olarak tayin edildi. 1933'te Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti ihtisas katibi. ertesi 
yıl cemiyetin kılavuz kolu üyesi oldu. 

1936'da Mustafa Kemal tarafından Dil 
ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Doğu Türk 
lehçeleri profesörlüğüne getirildi. 3 Ma
yıs 1944'te Türkçülük ve Türk milliyetçi-
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liği davası sebebiyle Hasan Ali Yücel ta
rafından vazifeden alındı . Bir süre sonra 
akutman olarak görevlendirildi. 1948 yı
lında fakültedeki işine son verildi. Durum · 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aksedin
ce öğretim görevlisi olarak çalışmaya de
vam etti. 19SS'te emeklilik haklarından 
mahrum edilerek görevden a lı ndı. Aynı 

yıllarda Türk Tarih Kurumu'nun asli üyesi 
olan ve Türk Dil Kurumu'nda da başuz
man olarak çalışan inan'ın buradaki vazi
fesine de dilde tasfiyecilik hareketine ta
raftar olmadığı için son verildi. 1961 yılın
da Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere He
yeti 'nde ilmi Eserleri inceleme Komisyo
nu'nda, 1964'te Türk Kültürünü Araştır

ma Enstitüsü'nde görev aldı. Enstitünün 
Türk K ültürü ve Türk Kültürü Araştır

malan dergilerinde makaleleri neşredil
di. 1 Ekim 1976'da Ankara'da öldü. Kabri 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndadır. 

Yazı hayatına, Orenburg'da çıkan Vakit 
gazetesinde 1908'de yayımladığı , Rus
lar'a para karşılığı toprak satmanın ge
tireceğ i felaketi hatırlatan makalesiyle 
başlayan inan, bu yıllarda Başkırt ve Ak
yol gazetelerinde halkın sosyal mesele
leri ve folkloruyla ilgili yazılar, Şura der
gisinde Başkırt hayatına dair hikaye ve 
şiirler neşretti. Önceleri yalnız Başkırtlar 
üzerine çalışırken Zeki Yelidi'nin tavsiye
siyle başta Altay, Kazak, Kırgız ve Özbek
ler olmak üzere hemen bütün Türk ka
vimlerin in folklor. etnografya, destan, 
milli gelenek ve dinleri üzerinde malze
me derledi. 

Abdülkadir inan. daha Paris ve Berlin'
de iken ( 1923- 1924) istanbul'da çıkmak
ta olan Yeni Kafkasya dergisine yazılar 
gönderiyordu. Türkiyat Enstitüsü'nde M. 
Fuad Köprülü'nün yanında ilmi çalışma
lara yöneldi. 1927'de Zeki Yelidi ile birlik
te Yeni Türkistan dergisini yayımladı. 
Kasım 1929'da Mehmed Halid ( Bayrı) , Ca-
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feroğlu Ahmet. İsmail Hikmet (Ertaylan). 
Ahmet Kutsi (Tecer) ve Sadettin Nüzhet 
(Ergun) gibi arkadaşlarıyla Halk Bilgisi 
Derneği'nin yayın organı olarak Halk 
Bilgisi Haberleri'ni çıkarmaya başladı. 
Türkiyat Mecmuası, Türk Yurdu, Türk 
Hukuk ve İktisat Tarihi, A zerbaycan 
Yurt Bilgisi, Darülfünun İlôhiyat Fa
kültesi Mecmuası gibi çeşitli dergilerde 
Türkistanlı , Türkmen, İdiloğlu, Fethulka
dlr. Abdülkadir Ulu Katayoğlu, A. Başkurt, 

F. Süleyman, Abdülkadir Cılkıbay, Abdül
kadir Süleyman gibi takma adlarla çok 
sayıda makale yayımladı . 

Eserleri. 1. Tarihte v e Bugün Şama
nizm (Ankara 1954) . Bu eserinde inan, 
Şamanizm'i titiz bir çalışma sonucu ayrın
tılı biçimde ele almış ve bu dinle ilgili pek 
çok tabir ve terimin açıklamasını yapmış

tır. Ayrıca Şamanizm'in müslüman Türk
ler'deki uzantılarına temas ederek İslam'
la alakası olmayan batı! inanç. örf, adet 
ve gelenekiere de açıklık kazandırmıştır. 

2. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercem ele
ri Üzerinde Bir İnceleme (Ankara 196 1 ). 
Eserin giriş bölümünde Türkler'in din an
layışı. İslamiyet'e kadar tanıdıkları dinler, 
islam'ı tanımaları ve kabul etmeleri hak
kında bilgi verildikten sonra "Kur'an-ı.Ke

rlm'in Türkçe'ye En Eski Tercemeleri" (s. 
9-1 6) başlığı altında dört Kur'an tercüme
si tanıtılmış . "Osmanlı -Oğuz Türkçesi'ne 
Kur'an- ı Kerim'in Tercemeleri" bölümün
de (s. ı 7-2 I ) bu dönemde yapılan pek çok 
tercümenin Orta Asya'dan gelen tek bir 
nüshaya dayandığını ileri sürmüştür. Ese
rin sonuna satır-arası Kur'an tercümesi
ne örnek olmak üzere otuz bir sayfalık bir 
metin eklenmiştir. 3. Hurafel er ve M en 
şeleri (Ankara 1962). Eserde eski Türkler'
de din. Türkler'in İslam dünyası ile te
masları , Cahiliye döneminden kalma ba
tı! inanç. örf ve adetler üzerinde durul
muştur. 4. Makaleler v e İncelemeler. 
Eserin I. cildi (Ankara 1968. 1987) "Türk 
Kavimleri" . "Destanlar". "Folklor", "İnanç
lar ve Akideler". "Arkeoloji ve Tarih". "Ke
lime izahları "; ll. cildi (Ankara 199 1) "Dil 
ve Edebiyat", "Destan lar" , "Folklor" , 
"İnanç ve Akideler", "Arkeoloji ve Tarih", 
"Kelime izahları" ve "Bibliyografya" adını 
taşıyan bölümlerden meydana gelmek
tedir. S. Manas Destanı (İ sta nbul 1972. 
1992) . Kırgızlar'ın geniş hacimli desta
nının özet çevirisidir. 6. Eski Türk Dini 
Tarihi (İ stanbul 1976). inan ' ın daha ön
ce yayımlanmamış uzun bir makalesiyle 
bazı dini makaleleri ve çevirilerini ihtiva 
eder. 

inan'ın diğer eserleri de şunlardır: Bi
rinci İlmi Seyahata Dair Rapor (İ stan 
bul 1930): Türk Edebiyatı { İstanbul1934): 

Türkoloji D ers Hülasaları (İ s ta nbul 
1936) : Güneş Dil Teorisi Üzerine Ders 
Notlan ( İ stanbul1 936 ) : TürkolojiAnsik
lopedisi Üzerine Bir Kalem D eneyi (M. 
Şakir ülkütaş ır ile birlikte. İ stanbul1938) . 

Müellifin bunlardan başka Moğollann 

İçtimai Teşkilatı -Moğol Göçebe Feo
dalizmi- ile (B. Y Vlad imirtsov'dan. Anka
ra 1944) Türkistan Sanatkarlan Risale
si (A Nikolaeviç Samoyloviç'ten. İ stanbul 
1929) adlı çevirileri vardır. Türkmen Ta
rihi (Vasi lij V Barthold'dan) isimli tercü
mesiyle Çağatay Edebiyatı, Milli Şuu
run Kudreti ve Hatıralar adlı eserleri 
ise henüz yayımlanmamıştır. 

Abdülkadir i nan'ın çeşitli konularda 
3SO'ye yakın makalesi neşredilmiştir. Ki
tap ve makalelerinin bir listesi Hikmet 
Tanyu tarafından M akalel er ve İncele
meler' in baş tarafına eklenmiştir (s. ı . 

XlX-:XXXVll) . Hikmet Tanyu, bu listeyi bi
raz daha genişletip eksiklerini tamam
layarak tekrar yayımiarnıştır (VD, sy. ı ı 

11976]. S. 353-362 : TKA,XV!/1 -211977-
1978]. s. 45-88 ). inan ' ın Eski Türk Dini 
Tarihi'ni neşre hazırlayan Tanyu, onun 
dinler tarihi ve dini falklor la ilgili eser ve 
makalelerinin bir listesini de burada ver
miştir. Bu listelerde yer almayan daha 
başka makaleleri de bulunmaktadır. 
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