
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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Wi!J MusTAFA ÇAGRıc ı 

ı 
el-iNA YE 

ı 

( Zı.ı~ l) 

Ekmeleddin ei-Baberti 
(ö. 786/ 1384) 
tarafından 

Burhaneddin ei-Merginani'nin 
el-Hida ye adlı eserine yazılan şerh 

L 

L 

(bk. ei-HiDAYE). 

iNAYET 
(Zı.ı~ l) 

Allah'ın kainat hakkındaki 
külli bilgisi ve takdiri anlamında 

felsefe terimi. 

_j 

_j 

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 
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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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ması, ikincisi de bu uygunluğun zorunlu 
olarak onu kasteden irade sahibi bir fail 
tarafından meydana getirilmiş olmasıdır. 

Zira bu uygunluğun tesadüfen meydana 
gelmesi mümkün değildir. Gece ile gün
düzün. güneşte ayın, mevsimlerin birbiri 
ardınca gelişi. dört unsur ve onlardan 
meydana gelen cansızlar, bitkiler ve hay
vanlarla tabiat olayları insanın ihtiyacına 
uygunluk hususunda birer misal teşkil 
ederler. İbn Rüşd'e göre bir varlığın var 
oluşundaki hikmeti, yani onun yaratıl
masını gerektiren sebeple yaratılışından 
kastedilen gayeyi araştıran kimse inayet 
deliline daha iyi bir şekilde vakıf olur (el

Keşf,s. 150-151) . 

Kelamcılara göre inayet, Allah'ın alem 
üzerinde müessir olması ve onu belirli he
deflere yönlendirmesi gibi genel anlamı

nın yanı sıra kullarına fiilierinde yardım 
edip onları başanya ulaştırması anlamını 
da içerir. Kelamcılar, filozoflar tarafından 
ortaya konan inayet anlayışına ilahi ira
deyi devre dışı bıraktığı gerekçesiyle karşı 
çıkmışlardır (bk. TEVFiK). SQfiler de ina
yeti Allah'ın aleme ve kullarına lutuf ve 
rahmeti olarak anlamışlardır. 
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iNA YET, Hami d 
( .::..ı_W:~ ) 

(1932-1982) 

İranlı siyaset bilimci. 
_j 

30 Ağustos 1932'de Tahran'da doğdu. 
Lise ve üniversite öğrenimi sırasında 
İngilizce, Fransızca ve Arapça öğrendi. 
1954'te Tahran Üniversitesi'nin Hukuk ve 
Siyasal Bilimler fakültelerinden mezun ol
du. Tahran'daki Japon elçiliğinde tercü
man olarak çalışmaya başladı. Bu görev
de kaldığı birkaç yıl boyunca çeşitli konu
larda çeviriler yapma ve Tahran'ın fikri 
çevreleriyle temas kurma imkanı buldu. 
1956'da ingiltere'ye gitti. O sırada Baş
bakan Muhammed Musaddık'ın İran 
petrollerinin millileştirilmesi hareketin
den çok etkilenen inayet çalışmalarını bu 
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alanda yoğunlaştırdı ve iki yıl sonra Lon
don School of Economics'te ingiliz kamu
oyu ve İran petrol krizi konusunda bir 
yüksek lisans tezi hazırladı. 1962'de aynı 
yerde The Impact of the West on Ara b 
Nationalism (1952-1958) adlı doktora 
tezini tamamladı. Ardından iki yıl boyun
ca BBC World Service'te Farsça yayınlar 
bölümünde çalıştı. 1965-1966 yıllarında 
Sudan Hartum Üniversitesi'nde İslam si
yaset düşüncesi dersini okuttu. Daha son
ra ülkesine dönüp Tahran Üniversitesi'nde 
siyaset bilimi doçenti oldu, ardından pro
fesörlüğe yükseltildi. Verdiği derslerle 
kısa sürede üne kavuştu . 1973'te Oxford 
Üniversitesi St. Antony's College'a misa
fir profesör olarak gitti ve Oriental Insti
tute'de modern Fars edebiyatının içtimal 
ve siyasi muhtevası konusunda dersler 
verdi. 

Tahran'daki üniversite hocalığından iti
baren oldukça verimli bir döneme giren 
inayet, klasik ve çağdaş Avrupa düşünür
lerinin fikirleri üzerine çeşitli konferans
lar verdi. Bu arada kardeşi Mahmud ina
yet'in çıkardığı Negin dergisine yazılar 
yazdı. 1974'te, Tahran Üniversitesi İslam 
felsefesi profesörü Ayetullah Murtaza 
Mutahharl'nin evinde düzenli olarak top
lanan bir tartışma grubunun çalışmala
rına katıldı. Batı'nın entelektüel gelene
ğinin ülkesinde tanınmasını sağlamak 
amacıyla tercümeler yaptı. 1976'da 
modern Farsça'ya katkılarından ötürü 
Forough Edebiyat Ödülü'ne layık görül
dü. Hacalı ğı esnasında, o zamana kadar 
akademik çevrelerin pek alışık olmadığı, 
modern Ortadoğu'nun tarihi ve modern 
islami akımların içtimal ve fikri etkileri 
konularında i h das ettiği dersler büyük il
gi gördü. 1980'de Oxford Üniversitesi St. 
Antony's College'da Albert Habib Houra
·ni'den boşalan modern Ortadoğu tarihi 
hocalığına getirildi ve aynı okulun daimi 
öğretim üyeliğine seçildi. 25 Temmuz 
1982'de Londra'da öldü. 

Hamid 
Inavet 

inayet'in bir siyaset bilimci olarak üze
rinde önemle durduğu konu çağdaş İslam 
siyaset düşüncesindeki akımlar ve ekaller 
olmuştur. Bu hususta yazdığı Seyri der 
Endişe-i Siyasi-yi 'Arab adlı eserinde 
Arap mill1 şuurunun oluşum sürecini ele 
almış ve bu gelişmeleri üç temel arnile 
bağlamıştır. Bunlardan ilki Osmanlı Dev~ 

leti'nin zayıflaması ve sistemin bunalıma 
girmesi, ardından Arap aydınlarının hila
fet kurumu hakkında kuşkular ortaya 
koymaları ve giderek bu kurumun Türk
ler'in elinde bulunuşuna yer yer karşı çık
malarıdır. Arap aydınlarının bu tavrına, 
Araplar'ın geri kalmasının esas sorumlu
su olarak Osmanlı idaresini göstermeleri 
ve hatta Osmanlılar'ın Araplar' ı sömürdü
ğü şeklindeki kanaatleri de eşlik etmiş
tir. Batı'nın Ortadoğu'daki işgal ve sömü
rüsü ile İsrail Devleti'nin kuruluşu ve siyo
nizmin gerçek bir tehdit olarak algılan
ması, Arap aydınlarında mill1 şuurun ge
lişmesine yol açan diğer iki am il olup bun
lar zaman içinde Arap birliği fikrinin te
mellerini hazırlamıştır. 

En son ve en önemli eseri olan Modern 
Islamic Political Thought'ta esas itiba
riyle Sünni ve Şii siyaset düşüncesi gele
neğinin tahlili, mukayesesi ve modern 
arayışlar bakımından rolü üzerinde du
ran inayet'e göre Sünni siyaset düşünce
si geleneği realist, Şii siyaset düşünce
si geleneği idealisttir. Sünni düşünürler 
-mesela Gazzall ve Maverdl- çağın siyasi 
gelişmelerini gerçekçi bir tarzda değer
lendirip hükümdar- halife ikiliğin i kabul 
etmişlerdir. Şii geleneği ise Hz. Peygam
ber'den sonra müslümanları yöneten si
yasi otoriteyi başından beri gayri meşru 
sayıp sürekli muhalefette kalmış, mevcut 
siyasi otoriteyle -mesela Safevi iktidarı
uztaşır gibi göründüğü zamanlarda bile 
ideal Şii görüşün gelecekte gerçekleşece
ği ümidini daima muhafaza etmiştir. Ge
leneksel Şii idealizminin idealle realite 
arasında doğurduğu boşluk modern yö
nelişleri 5u noktada yeni arayışlara itmiş
tir. Anayasal düzen fikri bu arayışların en 
önemli sonucudur. Geleneksel "takıyye" · 
ilkesinin, pasif tutumların mazereti ol
maktan çıkarılıp samirniyet ilkesiyle çeliş
m eyecek tarzda sınıriandınimaya çalışıl
ması da modern zamanlardaki bir yöne
liştir. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid edil
mesine karşı geleneksel matemci ve mi
tolojikyaklaşımın aşılması ve onun ayak
lanmasının bir İslam devleti kurma ça
basının siyasi bir sembolü olarak tanım
lanması da modern eğilimlerin tipik bir 
sonucudur. Yine bu eserinde, İslam mo-


