
iNANÇOGULLARI 

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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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-



nellikle "kişinin bir görüş, inanç ve davra
nışı doğru olduğunu bilmesine rağmen 
reddetmesi, aykırı davranmakta diren
mesi" şeklinde açıklanmaktadır. Kaynak
larda kavramın bu anlamına , Hz. Peygam
ber'in amcası EbQ Talib'in İslam'ın hak 
din olduğunu vicdanen kabul ettiği halde 
"Yeğeninin peşine takıld ı " şeklinde kına

nacağı korkusuyla ölünceye kadar inkar
cılıkta direnmesi örnek gösterilir (Usa
nü'l-'Arab, "c and" md.: Tacü '1-'arüs, •«and" 
md) . 

Ku r' an-ı Kerim'de dört ayette anld 
(inatç ı ) geçmekte olup tefsirlerde bu ke
lime. "gerçeği kabul edip ona teslim ol
mamakta direnen isyankar kişi " diye açık
lanmaktadır (KurtubT, IX, 57: Şevka nl. ll , 
574) . Bu ayetlerin birinde, ısrarla iyiliği 
engelleyen ve Allah'tan başka tanrı edi
nen inkarcı kişi bu sıfatla anılmakta (K af 
50/24-26), iki ayette de kelime. "cebbar" 
nitelemesiyle birlikte önder ve yönetici 
konumundaki kimseler için kullanılmak
tadır (Hud 11 / 59: ibrahTm 14/ 15). Hz. Pey
gamber'in, "Ya rabbi, beni zorba ve inatçı 
olmaktan koru!" (i b n Ma ce. "Efime" , 6: 
E bO DavOd , "Efime", 17) şeklindeki dua
sında da zorbalıkla inatçılık arasındaki 
ilişkiye ve bu huyların ahiakltehlikesine 
dikkat çekilmiştir. Müddessir sOresinde 
(74/ 16). Allah'ın kendisine birçok nimet 
vermesine rağmen yine de O'nun ayetle
rini tanımamakta direnen inkarcı kişi de 
anld sıfatıyla nitelenmekte ve kınanmak
tadır. Ayetlerden anlaşıldığına göre Kur
' an-ı Kerim'de inat kavramı inkar ve şirk 
kavramlarına , özellikle " İslami değerlere 
karşı küstahça direnmek, akıl ve vicdan
dan ziyade bencil ve ilkel duyguların et
kisiyle hareket etmek" anlamını ifade 
eden "cehl" (bk CAHİLİYE ) terimine ya
kın bir mana taşımaktadır. Nitekim Bu
harl de el-Cô.mi'u 'ş-şaJ:ıi]J.'te müşrikler 

ve mürtedler. müslümanlara kin besle
yen yahudiler, İ slam'ın kesin hükümlerini 
tanımamakta ısrar edenler, meşru oto
riteye baş kaldıran Hariciler gibi zümre
Iere dair hadisleri topladığı seksen seki
zinci kitaba" Mürtedler ve inatçıların töv
beye davet edilmesi ve bunlarla savaşıl

ması ... " şeklinde başlık koymuştur. Bu 
ayet ve hadisler gerçeğe saygılı olmanın. 
doğru fikirleri kabul etmenin, haklı öne
rilere değer verip yanlış fikir ve davranış
ları terketmenin İslami terbiye ve ahia
kın gereklerinden olduğunu göstermek
tedir. 

Felsefe ve kelam literatüründe. her şe
yin vehim ve hayalden ibaret olduğunu 
savunarak eşyanın gerçekl iğini inkar eden 

sofistlere "indiyye" (rölativist ). bunlardan 
kendi görüşünde direnip başka l arına hiç
bir hak tanımayan gruba da "inadiyye" 
(dogmatik) denilmiştir (TehanevT, II , 956). 
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Allah'ın kainat hakkındaki 
külli bilgisi ve takdiri anlamında 

felsefe terimi. 
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Sözlükte "isteme, amaçlama, ilgilen
me. önem verme" gibi manalara gelen 
inayet kelimesi Kur'an'da geçmemekle 
birl ikte sözlük anlamıyla hadislerde yer 
almıştır (bk. Wensinck, el-Mu' cem, "cany" 
md.) İslami kaynaklarda inayetin genel
likle Allah 'a izafe edilerek inayetullah 
şeklinde yaygın bir kullanımı bulunmak
ta olup bununla Allah ' ın yardımı, lutfu, 
koruyup gözetmesi kastedilir; bu mana
sıyla inayet esasen müheymin, rezzak, 
hafız ve mukit gibi ilahi isimlerde mün
demiçtir. 

İslam felsefesinde bir terim olan ina
yet. muhtemelen Ef!atun ve Aristo'nun 
gayeci alem an layışl arının ve Yen i Ef la
tunculuğun etkisiyle bu felsefeye intikal 
etmiştir. Genellikle suctür doktrinini sa
vunan İslam filozoflarına göre inayet. Al
Iah ' ın külll bilgisi ve takdirinin kainatın 
varlığı ve iyiliği yönünde tecelli etmesidir. 
Allah mutlak iyi olduğu için bilgi ve takdi
ri de en iyi ve mükemmel bir nizarn olarak 
dışa vurmakta ve bu suretle varlık ger
çekleşmektedir. Nitekim İbn Sina inaye
ti. "Tanrı bilgisinin bütün varlığı kuşatma
sı ve varlığın en güzel bir nizama göre 
meydana gelmesine rıza göstermesidir" 
diye tarif eder ( eş-Şi{a' el-İlah iyyat, s. 
415) . Aynı filozof. bir başka eserinde de 
Tanrı ' nın yaratıc ı bilgisinin dışında ayrıca 

iNAVET 

bir talep ve kastı olmaksızın varlığın en 
güzel bir nizama göre bilinene uygun ola
rak meydana geldiğini söyler ( el-İşara t, 111 . 
298-299) . Bu ifade, kainatın bir taşma ve 
sud ür tarzında meydana gelmesi için Al 
lah'ın ezen bilgisinin yeter sebep olduğu
nu belirtmektedir. Filozof sudOrun bir 
inayet olduğu görüşünü şöyle temellen
dirir: "Külll ni zam, planlanmış gerekli za
manla birlikte ezen bilgide bulunur ve bu 
nizarn O'nun makul feyezanı olarak ter
tip ve tafsilatıyla O'ndan feyezan eder. iş
te bu inayettir" (a.g .e., 111. 131 , 132 ). Şu 
halde İbn Sina inayeti şu şekilde anlamak
tadır : Zorunlu varlık olan Tanrı ' nın kendi
sini bilmesinin bir neticesi olan bu alem 
zorunlu olarak O'ndan meydana gelir. Bu 
süreçte Tanrı' nın hususi bir kastı ve tale
bi bulunmamakla birlikte varlığın bu şe

kilde olması O'nun ilminin bir sonucudur 
ve O'nun rızasına uygundur. Bizatihl ha
yır olan Tanrı alemdeki iyilik nizarnının 
kaynağıdır ; O, son derece yetkin ve güzel 
olduğu ve hiçbir şeye muhtaç bulunma
dığı için alem olabilecek en iyi , en ideal 
bir ni zam olarak yine en mükemmel bir 
şekilde O'ndan feyezan eder. Her ne ka
dar alemin yaratılmasında Tanrı'nın bir 
kastı yoksa da alemde asla bir abes (saç
malık) yahut bir tesadüf yoktur. O'nun bu 
bilgisinin gereği olarak alemin belirlen
miş plana göre O'ndan feyezan etmesi 
ve bir hayır düzenine göre işleyişi Tanrı ' 

nın inayetidir. Filozofun bu inayet anlayı 

şının onun kaza ve kader görüşünün bir 
ifadesi olduğu söylenebilir; kaza ve ka 
derle ilgili cümlelerini inayetle ilgili cüm
lelerin takip etmesi de bu hususu doğru
lamaktadır (eş-Şifa' el-İlahiyyat, s. 414). 

Farabi'nin görüşleri de halefi İbn Sina 
felsefesinden pek farklı değildir. Nitekim 
onun. "Şanı yüce Tanrı bütün alemin yö
neticisidir, bir hardal tanesi bile O'ndan 
uzak kalamaz. O'nun inayeti en küçükten 
en büyüğe kadar bütün aleme yayı lm ış

tır. Alemin bütün cüzleri ve onl arın du
rumları en sağlam ve en uygun biçimde 
yerleştirilmiştir" (el-Cem', s. ı 03) şeklin
deki ifadesi, inayetle Allah'ın bilgisi ara
sındaki sebep- sonuç i lişkisini ortaya koy
maktadır. 

inayet kavramına sisteminde en fazla 
ağırlık veren düşün ür İbn Rüşd'dür. İbn 
Rüşd'ün Allah'ın varlığına dair ortaya koy
duğu iki delilden biri inayet. diğeri ihti
ra'dır. Filozofun. Kur'an 'ın üzerine dikkat 
çektiği ve şeriata en uygun yol olarak tav
sif ettiği bu iki delilden inayet iki esasa 
dayanır. Bir incisi. yeryüzündeki bütün 
varlıkların insanın varlığına uygun bulun-
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