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Şair, yazar, eğitimci . 
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Urfa'da doğdu. Babası. Mirzaali aşire
tinden gümrük memuru Hacı Müslim 
inan'dır. Öğrenimine doğduğu şehirde 
başladı. Liseyi , son sınıfta iken nakledildi
ği Maraş'ta tamamladıktan sonra Anka
ra Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fa
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 
girdi. Hilô.l dergisi ve yayınlarında mü
essese müdürlüğü ( 1961-1964) , Türk 
Ocakları'nda önce m üze ve kütüphane, 
ardından merkez müdürlüğü ( 1964- ı 969) 
görevlerinde bulunduğu için üniversite 
öğrenimi uzun sürdü. 1969-1972 yılları 
arasında Türk Taşıt işverenleri Sendika
sı 'nda eğitim uzmanlığı yaptı. Fakülteyi 
bitirdikten sonra {ı 972) Uşak imam- Ha
tip Lisesi. Gazi Eğitim Enstitüsü ve An
kara Fen Lisesi'nde edebiyat öğretmeni 
olarak çalıştı. 1992'de kurulan Eğitimci
ler Birliği Sendikası'nın genel başkanlığı
nı yürüttü. 6 Ocak 2000'de Urfa'da vefat 
etti. 

Şiir yazmaya Urfa'da bulunduğu yıllar- . 
da başlayan inan. doğup büyüdüğü çev
renin kültürel dokusundan gelen etkiler
le önce klasik tarzda ar uz vezniyle ya da 
halk şiiri tarzında hece vezniyle eserler 
ortaya koymuş. ilkyazı ve şiirlerini 1957'
den sonra mahall'i gazetelerde yayımla
mıştır. Maraş Lisesi'nde Rasim Özdenö
ren. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve 
Alaeddin Özdenören gibi isimlerden olu
şan. Türk edebiyatının en yeni akımları
na açık bir arkadaş grubu içine girmesi 
onun sanatındaki dönüşümün başlangıcı 
olmuş. Nuri Pakdil, Necip Fazı! Kısakürek 
ve Sezai Karakoç gibi edebiyatçıların et
kisiyle yaşadığı gelişim süreci 1969'a ka
dar devam etmiştir. Bu dönemdeki yazı
larının bir kısmı Türk Ruhu, Toprak, Or-
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kun, Oku, Türk Yurdu, Defne, Yaprak, 
Çağdaş, Filiz, Yeni İstiklô.l, Fedai ve 
Hilô.l gibi dergi ve gazetelerde yayım
lanmıştır. 

inan 'ın asıl kimliği, 1969'da kurucuları 
arasında yer aldığı Edebiyat dergisinde
ki çalışmalarıyla ortaya çıkar. Bu dönem
de, divan şiirinin modern şii re kaynak ola
bileceği fikri etrafında geliştirdiği görüş
lerini yazılarıyla dile getirir. Attila İlhan. 
Turgut Uyar ve Behçet Necatigil gibi isim
lerin de ilgi gösterdiği bu gelişme divan 
şiirinden yararlanma hareketi olarak bi
linmektedir. Modern Türk şiirine yeni 
açılımlar kazandırılabilmesi için öncelikle 
eski edebiyatımızın dayandığı medeniyet 
dünyasıyla yeniden bağlar kurulması ge
rektiğini savunan inan. bu yönü eksik 
olanların eserlerinde o dünyadan yarar
lanmanın yüzeysel ve yapay kaldığını ileri 
sürmüş. kendisi de savunduğu doğrultu
da ürün vermeye çalışmıştır. Hece vezniy
le yazılmış. şekil olarak beyit görünümü 
taşıyan şiirlerinde divan ve halk şiirinin 
hayal ve düşünce dünyası ile ahengin
den bazı ses öğelerine rastlanırsa da bu 
unsurlar aynen alınmamış. o şiirdünyası 
yeni özlerde ve yeni bir ahenkle sürdü
rülmek istenmiştir. Toplumcu şiir akımla
rının moda olduğu bir dönemde inan fer
di duygu atılımlarından yola çıkan. aşk ile 
ülkü n ün. iç içe geçtiği bir iç alem şiiri yaz
mıştır. Zaman zaman günlük sıkıntıların 
dayansıdığı bu şiirde aşk temasın ın. kla
sik şairlerde olduğu gibi maddi ve ilahi 
anlam boyutlarını beraberce taşıyarak ta
sawufi yoruma açık bir ifade kazandığı 
görülür. 

1969'dan sonra Edebiyat'tan başka 
yine kurucularından olduğu Mavera 
{ı 976) dergisiyle 1977'den itibaren Yeni 
Devir, Milli Gazete ve hayatının son dö
neminde Yeni Mesaj gibi gazetelerde 
günlük fikir ve sanat yazıları yazan inan. 
Mehmet Reha. Akif Reha. Müslimoğ lu 

ve Mithat Mirzali gibi takma isimler de 
kullanmıştır. Şair 1969 öncesi şiirlerini ki
taplarına almamıştır. 

Başlıca eserleri şunlardır: Şiir. Hicret 
{Ankara 1974); Tenha Sözler {istanbul 
ı 99 1 ). Deneme. Edebiyat ve Medeni
yet Üzerine {Ankara 1972); Din ve Uy
garlık (İstanbul 1985). Yazarın eğitim 
enstitüleri için Yeni Türk Edebiyatı {An
kara 1977) adlı ders kitabıyla basılmamış 
İslam'ın Edebiyatı ve Yusuf ile Züley
ha mesnevisi bulunmaktadır. Yedi İklim 
dergisi ölümünden sonra bir özel sayı ya
yımlamıştır {sy. ı 20, Mart 2000). 

iNANÇOGULLARI 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ahmet Kabaklı. Türk Edebiyatı, istanbul 
1985, IV, 638-639; Behçet Necatigil. Edebiya
tımızda İsimler Sözlüğü, istanbul 1989, s. 168; 
Selam i Çalışkan. "Akif inan'la Şiir Üzerine Bir 
Söyleşi", Yeni Dev ir, istanbul 25 Kasım 1981 , 
s. 6; İsmail Tezer-Adil ünver. "Akifİnan'la Şi
ir ve Edebiyat Üzerine" , İslam, sy. 107. Ankara 
1992, s. 57-59; Alim Kahraman. "Akif İnan: 
İçinde Fevvareler Yükselen Adam". Yedi İklim, 
Xl/98, istanbul 1998, s. 38-39; Abdurrahman 
Karakaş. "Urfa Yüzyıllar Boyu Sanatın üssü 
Olmuştur", Şanlıurfa Memleket Dergisi, sy. 24, 
Şanlıurfa 1999, s. 3-6; Yedi İklim, sy. 120, İs
tanbul 2000; TDEA, IV, 386. 

1 

L 

1 

L 

1 

L 

1 

L 

li] ALiM KAHRAMAN 

İNANÇ 

(bk. İNAK). 

İNANÇ BEY 
(ö. 737 /1336) 

Denizli yöresine hakim olan 
İnançoğullan Beyliği'nin kurucusu 

(bk. İNANÇOGULIARI). 

İNANÇALP, Muallim Cevdet 

(bk. MUALLİM CEVDET). 

İNANÇOGULLARI 

Yaklaşık 1261-1368 yılları arasında 
önce Isparta- Alaiye, Elmalı, 

daha sonra sadece 
Denizli çevresinde hüküm süren 

bir Türkmen beyliği. 

-, 
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Ladik veya Denizli beyliği olarak da anı
lan inançoğulları Beyliği'nin bilinen ilk 
şahsiyeti, XII. yüzyıl sonları ile XIII. yüzyıl 
başlarında Güneybatı Anadolu ucu meliki 
ı. Gıyaseddin Keyhusrevtarafından fethe
dilen ve Esedüddin Ayaz ve Mübarizüd
din Ertokuş adlı kumandanlar idaresin
de bulunan Denizli- Antalya yöresindeki 
Türkmen gruplarının başı Mehmed Bey'
dir. inançoğulları adıyla anılacak beyliğin 
temelleri 1261'e doğru onun tarafından 
atılmıştır. Mehmed Bey ile kardeşi İlyas. 
damadı Ali Bey, emirleri Sevinç ve Salur. 
Selçuklu Sultanı IV. Kılıcarslan'ın İlhanlı
lar'a dayanan saltanatını tanımadılar. An
cak Selçuklu- İlhanlı askerlerinin hareke
ti üzerine HülagG'ya başvurarak bağlılık 
bildirdiler. Bu istekleri önce kabul edil
mişse de 1262'de Anadolu Selçuklu ve İl
hanlı ordusu Mehmed Bey'in üzerine yü
rümüş. damadı Ali Bey'in ihanetiyle Meh
med Bey yenilmiş ve Uluborlu'da öldürül-
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müş. onun yerine Türkmenler'in başına 
Ali Bey geçmiştir. Efiakl bu meşhur Türk
men beyini gazi ve bahadır olarak tavsif 
eder ve ak börk giyilmesini onun adet ha
line getirdiğini söyler (Menakıbü'l-'arif[n , 

ı . 485) . Gerçekten Türkmenler o zamana 
kadar kızıl börk giymekteydi (S ümer, I 
ı ı 969]. s. 49). Ali Bey'in de kayınpederi gi
bi Avşar boyundan bir Türkmen olduğu 
tahmin edilebilir. 1262'den 1277'ye ka
dar Selçuklular'a bağlı kalan Ali Bey, İl
hanlı ve Selçuklu gücüne karşı dikkatli 
bir siyaset güttü. Fakat 1276'da Hatlroğ
lu , 1277'de Karamanlı isyanları ve Cimri 
olayından, ayrıca 1. Baybars'ın Anadolu'
ya gelişinden doğan iktidar boşluğundan 
istifadeyle bağımsızlık sevdasına kapıldı. 
Ancak 1277'de yakalanarak Karahisarı
sahib'e (Afyonkarahisar) sürüldü ve orada 
üzüntüden öldü. 

Ali Bey'in yerine tayin edilen Türkmen 
beyinin adı belli değildir. Fakat bu sırada 
Yukarı Menderes havzasında Germiyan
lılar' ın etkili olmaya başladığı, Menteşe 
Bey'in de bu yöreden batıya gittiği bilin
mektedir. Bunun yanında yörede Tuğrul 
Bey adlı bir beyden de söz edilmektedir. 
Tuğrul Bey, 1290 yıllarında diğer Türk
menler'le birlikte İlhanlı idaresine karşı 
yeniden büyük bir harekete girişmişti. 

Bu arada, Ali Bey'in oğlu olup haneda
na adını veren Şücaüddin inanç Mehmed 
Bey'in bu harekete karşı olduğu tahmin 
edilebilir. Nitekim isyanın Geyhatu Han 
tarafından bastırılmasından sonra isya
na katılmayan inanç Bey, iç Batı Anado
lu'nun en önemli merkezi Denizli'ye tayin 
edildi ( 1292 ). inanç Bey 1336'ya kadar 
idarede kalarak inançoğulları Beyliği'nin 
gerçek anlamda kurucusu oldu. Ancak bu 
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Arslan Bey 
dönemine ait 
gümüş sikke 
(İstanbul 
Arkeoloji 

M üze leri , 
Teşhir, 

nr. 1341) 

sırada inançoğulları ' nın arazisi bir hayli 
küçülmüş bulunuyordu ve 131 O' da Ger
miyanoğulları hakimiyetlerini antik Lykus 
(Çürüksu) vadisine kadar yaymışlardı. 
inanç Bey kuzeyindeki Germiyanoğulları 
dışında Hamldoğulları. Menteşeoğulları 

ve Aydınoğulları ile de çok yakın ilişkiler 
kurdu. 

XIV. yüzyıl başlarında inançoğulları Bey
liği, küçük arazisiyle Batı Anadolu Türk
men beylikleri arasında önemli bir yer 
tutmaktaydı. Hatta bir bakıma onların , 

özellikle de Menteşeoğulları ve Aydıno
ğulları 'nın en önemli insan gücü ve mal
zeme üssü durumundaydı . Bundan dola
yı zaman zaman Aydınoğulları ve Mente
şeoğulları'nın Denizli'ye de hakim olduğu 
kaynaklarda belirtilmiştir. Ancak muhte
melen bu bir hakimiyet meselesinden de
ğil çokyakın iktisadi ve siyasi iş birliğin
den kaynaklan mıştır. inanç Bey siyasi var
lığını İlhanlı idaresiyle yakın münasebete 
bağlamıştı. Bu sebeple Timurtaş'ın 1326'
daki hareketinde vergiyi kabul etmiş. İl
hanlı Devleti 'nin sonaermesinekadar 
"Toğuzlu" (Tonuzlu / Denizli) vergisi İlhan
lı kayıtlarında yer almıştır. Timurtaş ve 
İlhanlı etkisinin kaybolmasından sonra 
beylik Germiyanlılar'ın baskısına maruz 
kaldı. 

733 yılı Ramazanında ( 16 Mayıs- 14 Ha
ziran 1333) Denizli'ye gelen ve inanç Bey 
ile görüşerek ondan yakın ilgi gören İbn 
Battüta şehri ve inançoğulları ailesini ay
rıntılı biçimde anlatır (Seyaha tname, ı . 

3 ı 7-320) . Denizli'nin canlı ve etkili sosyal 
ve ekonomik hayatını aktaran İbn Battü
ta ahiler hakkında da bilgi vermektedir. 
1336 yılında Mehmed Bey ölünce yerine 
oğlu Murad Arslan Bey geçti. Murad Ars
lan Bey ilmi çalışmaları teşvik ederek 
Türkçe kitap yazılmasını destekledi. 
1362'den önce vefat eden Murad Arslan 
Bey'den sonra yerine geçen oğlu İshak 
Bey de ilmi çalışmalara önem verdi, bu 
arada bir medrese yaptırdı. Onun adını 
taşıyan medrese XVI. yüzyılda da varlığını 
sürdürüyordu. inançoğulları muhteme
len 1368'de Germiyanoğulları' nın hakimi
yetini tanımıştır. Ancak İshak Bey, 1391 ·
de Yıldırım Bayezid Denizli'ye geldiği sı
rada sağ olup bazı emlakini ona satmış
tı. Yıldırım Bayezid daha sonra bu emla
ki Germiyanoğulları'na verdi. 

inançoğulları Beyliği, Güneybatı Anado
lu'nun XIII. yüzyıl ortalarındaki en önemli 
gücüydü. Fakat erken tarihlerde baş kal
dırması ezilmesine yol açmıştır. Kayı bo
yunun hakim unsur olduğu sanılan ve in
san varlığı Menteşeoğulları ile Aydın Bey-

liği ' nin esasını oluşturan bu beyliğin bü
yük Türkmen kitlesi özerindeki hakimiye
ti tam olarak bilinerneyen bazı sebepler
le Hamldoğulları 'na geçmiş, Ali Bey'den 
itibaren nüfuzları daralarak yalnız Denizli 
çevresindeki nisbeten küçük bir sahada 
hakim olmuştur. Ancak bu saha yine de 
önemli bir yerdir. Nitekim inançoğulları 
Hamld, Germiyan. Aydın ve Menteşe bey
likleriyle ilişkilerini uzun süre başarı ile 
sürdürmüşlerdir. inançoğulları zamanın
da Denizli şehri önemli bir iktisadi mer
kez olarak ortaya çıkmıştır. Ladik şehrinin 
yerli Rumlar'ının kısmen tesirine rağmen 
burası tam bir Türk şehri olmuş. 20.000 
kadar nüfusu ile yörenin en kalabalık mer
kezi haline gelmiştir. 

Beyliğin dikkate değer bir faaliyeti de 
Türkçe'yi bir ilim dili yapmaktaki katkısı
dır. Zira inançoğulları beyleri Türkçe eser 
yazılmasını teşvik etmiştir. Adiarına ya
zılan Türkçe tefsir ler dönemin en önemli 
örneklerini oluşturur. Bunun bir sonucu 
da eğitim hayatında görülür. Ancak De
nizli'de oldukça sık olan zelzeleler onlar
dan kalan yapıları yok etmiştir. XIII. yüz
yıl ortalarında bazı siyasi hadiselere karı
şan inançoğulları'nın bu dönemde sessiz 
kalan kuzeybatı ucu. XIV. yüzyılın ikinci 
yarısında yöredeki Türkmenler'in liderli
ğini üstlenerek Osmanlı Devleti'nin teş
kilinde rol oynamıştır. 
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Sözlükte "uzaklaşmak, topluluktan ayrı 
durmak, yoldan çıkmak, haktan sapmak" 
gibi anlamlara gelen inad ve aynı kökten 
muanede . birer ahlak kavramı olarak ge-


