
iNAYETULLAH HAN 

inayetullah Han, 1934'te Lahor'da çı
kardığı el-Işlô.J:ı adlı derginin 1940'ta ka
patılması üzerine 1943'te el-Ekşeriyye t 

adıyla haftalık yeni bir dergi yayımlama

ya başladı. Bu tarihten itibaren örgütün 
propagandasını içeren çok sayıda risale 
neşretti. 1944'te Babü'n-nizam adıyla 
haksar mücahidleri teşkilatını kurdu. Er
tesi yıl siyasi büro olarak faaliyet gösteren 
Babü's-siyase adlı bir birim daha oluştur
du. 1947'de Pakistan 'ın bağımsızlığını ka
zanmasının ardından gittikçe zayıflayan 
haksar hareketinin dağıldığını resmen ilan 
eden inayetullah Han Pakistan'da ikamet 
etmeye başladı . 1948'de kurduğu Muslim 
League adlı örgütten 1957'de düşünce
lerinden dolayı ihraç edildi. 27 Ağustos 
1963'te vefat etti. 

İslamiyet'in fıtrat dini olduğu ilkesi üze
rinde özellikle duran inayetullah. bu dinin 
"aşere-i mübeşşere" diye adlandırdığı on 
esası olduğunu söylemiş ve görüşlerini bu 
esaslar üzerinde temellendirmeye çalış
mıştır. Bunlar ortak eylem, tek ümmet, 
emlre itaat, mal ile cihad, kılıç ve beden
le cihad, hicret, davranışlarda istikamet. 
ilim, güzel ahlak ve ahirete imandır. ina
yetullah ' ın Avrupa bilim ve felsefesinden 
geniş ölçüde etkilendiği. islami birçok ko
nuyu sübjektif yorumlarla temellendir
meye çalıştığı, hadis rivayetini boş ve za
rarlı bir meşgale olarak değerlendirdiği 

görülmektedir. Bu yüzden bir kısım Hint 
uleması tarafından şiddetle eleştiriimiş 

ve küfürle itharn edilmiştir. 

Eserleri. 1. Teg;kire. inayetullah'ın Kur
'an'a dair on cilt olarak yazmayı tasarla
dığı eserin ilk cildidir (Amritsar ı 924; La
hor. t s. ). Kendisi bu eserin haksarların 
kutsal kitabı olduğunu söyler. Kitap, ina
yetullah'ın düşüncelerine Kur'an'dan des-
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tek arama çalışması olarak değerlendiri

lebilir. z. Tekmile . Kur'an'la ilgili bazı ko
nulara dair yorumları ihtiva eder (Lahor 
1380). 3. Ijadişü'l-Kur'ô.n . Eserde insa
nın tekamülü , Kur'an 'ın bilime verdiği 
yüksek değer vb. konular işlenmektedir. 

İşô.rô.t ve Armagan-ı Ijakim adlı iki ça
lışması daha bulunan inayetullah'ın eser
leri, düşüncelerine karşı çok sert muhale
fet yapıldığından basılamamaktadır. 
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lJ!I!I!J RızA KURTULUŞ 

L 

iNBA 
( ... ~~!) 

Hadisin idizet yoluyla 
r ivayet edildiğini göstermek için 

kullanılan terim. 
_j 

Sözlükte "haber vermek" anlamındaki 
nebe' kökünden türeyen kelime. terim 
olarak genellikle ravinin hadisi hocasm
dan icazetyoluyla aldığın ı ifade eder. Ho
cadan hadisi tek başına alan kimse onu 
rivayet ederken (eda) müfred slgasıyla 
"enbeenl". başkalarıyla birlikte alan kim
se de çoğul şekliyle "enbeena" diye eda 
eder. "Nebbeena" da "enbeena" gibidir. 

lnbahü 'r-ruvat' ın 
11. ci ld inin 
4. cüzünün 
Ilk Iki sayfası 

(Millet Ktp., 
Feyzullah Efendi, 
nr. 1382) 

Yahya b. Saidel-Kattan 'ın verdiği bilgi
ye göre İbn Cüreyc, sözü edilen slgayı kı
raat yoluyla aldığı hadislerin rivayetinde 
kullanmış olup eda slgalarının seçiminde 
titiz davranmayan bazı muhaddislere gö
re bu slga ile sema ve kıraat metotlarını 
ifade etmek mümkündür. HattaKadi iyaz, 
bu hususta alimler arasında ittifak bulun
duğu yolundaki rivayetlerin doğru olma
dığını söyler. Nitekim İbnü 's-Salah , ravi
nin eda esnasında dilediği slgayı kullana
mayacağı ve hadisi hacasından aldığı me
todu gösteren slga ile rivayet etmesinin 
uygun olacağı görüşündedir. İlk dönem
lerde de yaygın olmamakla birlikte Şu'be 

b. Haccac ve Şuayb b. Ebu Hamza gibi 
alimiere göre SÖZ konUSU slga icazet yo
luyla alınan hadislerin edasını ifade et
miş. bu görüş zamanla yaygınlaşarak ge
nellikle icazet yoluyla alınan hadisler için 
kullanılmıştır. 
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[i.] MüCTEBA U GUR 

iNBAHÜ'r-RUVAT 
(öl~}f o~!) 

İbnü'I-Kıfti'nin 
(ö. 646/ 1248) 

Arap dili ve edebiyatı 

ı 

L müelliflerine dair ansiklopedik eseri. _j 

Tam adı İnbô.hü 'r-ruvô.t 'alô. enbô.hi'n
nüf:ıô.t olan eserin adını müellif bir başka 
kitabında (il]barü 'l-'ulemfı' , s. I 13) Kitô.
bü'n-Nüf:ıô.t olarak zikretmiştir. Eserin 
adı Al]bô.rü'n-nüf:ıô.t (Yakü t .XIl. 46), Tô.
ri]].u'n-nüf:ıô.t (Süyütl, ll , 2 12) olarak da 
kaydedilmektedir. Kitabın telif tarihi ke
sin biçimde bilinmemekteyse de Yakut 
el-Hamevl'nin (ö. 626/1229 ) zikrettiğine 

göre onun vefatından önce yazılmış olma
lıdır. Alfabetikdüzenlenen eserde, esas 
itibariyle Hz. Ali'den başlayıp nahiv ilmi
nin kurucusu kabu l edilen Ebü'l-Esved 
ed-Düell ve ondan sonra VII . (XIII.) yüzyı

lın ortalarına kadar nahiv ve lugat konu
larında kitap yazan , ders veren ve bu 
alanlarda rivayetleri bulunan kişilerin bi
yografileri yer almakla birlikte kıraat. fı

kıh. hadis. kelam. tasawuf. aruz, tarih ve 
astronomi-astroloji alimleriyle edip, ka-



tip ve şairlerin hayatına dair bilgilerle bi
yografi sayısı bine yaklaşmıştır. 

İnbahü'r-ruvat'ta tabakat, siyer. tarih 
gibi konulara dair yirmiden fazla kaynak
tan faydalanılmıştır. Müellifin Kahire. İs
kenderiye ve Kıft'taki hocalarından aldı

ğı bilgilerle Mısır-Suriye arasında yaptığı 
yolculuklardaki müşahedeleri ve Halep'
te EyyCıbiler'in veziri olarak görev yapar
ken çeşitli ülkelerden kendisine gelen 
mektuplardan edindiği bilgilerin kitapta 
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 
Eser, başka kaynaklarda bulunmayan ba
zı bilgileri ve günümüze ulaşmamış kitap
lardan nakilleri de içermektedir. Müellif 
söz konusu ettiği şahıslara dair bilgi ve ri
vayetleri değerlendirip eleştirmiş . özel
likle çağdaşları ve bunların eserleri hak
kında görüşlerini belirtmiştir. İnbahü 'r
ruvat Muhammed Ebü'I-Fazl İbrahim ta
rafından neşredilmiştir (!-III . Kah i re ı 369-
1374/ 1950- 1955; IV, 1393/1973; I-IV, Kahi
re ı 406/1 986 ). Naşir, ı. cilde, müellifin ha
yatı ve eserleriyleİnbdhü'r-ruvdt'ın nCıs
haları hakkında bilgi veren uzunca bir gi
riş eklemiştir (s. 5-34). 
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~ M EHM ET TüRKMEN 

L 

L 

İNBİSAT 
( .bl-:-i Yf ) 

Salikin ruhen rahatlaması 
ve manevi neşe içinde bulunması, 

bir çeşit vecd ve cezbe hali 
(bk. KABZ). 

İNCE MİNARELİ MEDRESE 

Konya'da 
şehir merkezinde 

Selçuklu devrine ait darülhadis. 

_j 

ı 

_j 

Konya'da avlusunun üzeri kubbeyle ör
tülü üç medreseden biri olan yapı bani
sinden dolayı Sahib Ata Darülhadisi adıyla 
da anılmaktadır. Medreseye bitişik olarak 
yapılan mescidin cephe üzerinde yer alan 
sırlı tuğlalarla süslenmiş minaresi yapıya 
ince Minareli adının verilmesine sebep 
olmuştur. Aslında iki şerefeli olan minare 
binaya nisbetle oldukça yüksek ele alın
mıştı. 1901 yılında yıldırım düşmesiyle 

önce birinci şerefeden yukarısı , daha son
ra da şerefe yıkılmıştır. Bugün mescid de 
yıktırılmış olup sadece medreseyle ortak 
olan kıble duvarında mihrabı kalmıştır. 
Bina. mescidle birlikte Selçuklu Veziri Sa
hib Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırıl
m ış , vakfiyesi 663-679 ( 1265-1280) yıl
ları arasında yazılmıştır. Vakfiyenin 663 
(1265) tarihli kısmında yapıdan açıkça 
bahsedildiğine göre medrese. mescid ve 
minare bu tarihten önce yapılmış olmalı
dır (Bayram- Karabacak. sy. ı 3 1 ı 98 ı 1. s. 
39). Mimarı ise taçkapıda üstteki iki ma
dalyon içinde adı yazılı olan Kölük b. Ab
dullah'tır. 

Gayet güzel ve süslü taçkapı, cephenin 
ortasında 5,45 m . kadar dışa taşan bir 
kütle önünde yer almaktadır. Klasik form
ların dışında oluşuyla dikkat çeken kapı, 
Anadolu'da Selçuklu döneminde yapılmış 
en ihtişamlı taçkapılardan biridir. Dışta 
köşelerde iri bir düğümle bağlanan üçlü 
kaval silmelerle. cephede ise kıvrık dallı 
rümlli , geometrik, Feth süresinin yazılı 
olduğu kitabe kuşağından oluşan üç bor
dürle iki yandan sınırlanmıştır. Bordürle
rin üstten kesilerek devam etmemesi ka
pının yukarıdan eksik olduğunu açıkça 
göstermektedir. Özellikle bugün başlan
gıcı ve sonu eksik olan bu kitabe şeridin
de üstte sürenin 6. ayeti bitmeden yazı 
kesilmekte, diğer tarafta ise 1 o. ayetin 
son kısmı ile yazı aşağıya dönerek devam 
etmekte ve 13. ayetin bitimiyle sona er
mektedir. Altta sivri kemerli açıklığa sa
hip olan kapının iki yanında , kapı perva-
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iNCE MiNAR ELi MEDRESE 

zı biçiminde başlayıp kemer üstünde bir 
düğüm yaptıktan sonra saçağa ulaşan 
ve saçak önünde de bir çıkıntı yaparak 
düğümlenen diğer kitabe şeridinde ise 
sülüs hatla kabartma halinde Yasin sü
resi yazılıdır. Bu kitabede de sCırenin 3. 
ayetinden ilk kelime eksik olarak başla
yan yazı üstte kesilmekte ve birkaç ayet 
sonra tekrar devam edip 31. ayetle bit
mektedir. Simetriğine göre biraz yukarı
da kalan son bölümde aslında bir iki ayet 
daha mevcut olmalıdır. Özellikle üstte sü
relerin eksik oluşu . saçağın daha yüksek 
olduğunu ve yazı şeritlerinin desaçak al
tında dönerek devam ettiğini göstermek
tedir. 

Kemer köşe dolgularında boş bırakılan 
kabarıkyüzeylerde birer iri kabara vardır. 

Üstte iki yanda bitkisel dolgulu bordürle 
sınırianan köşelerde yivli çıkintılı kaide
ler üzerinde birer iri enginar kabartması 
kavsaranın köşelerini dolgulamaktadır. iç 
köşeler altta üçlü sütunçelerle yumuşa
tılmıştır. Bunların içte yer alanları bitki
sel süslemeli olup çift sıralı yapraklarla 
süslenmiş başlıklara sahiptir. Diğer iki 
sütunçe ise palmetlerle süslenmiştir ve 
gövdeleri aşağıdan yukarıya doğru gen iş
lemektedir. Kapının iki yanında yer alan 
ince uzun nişler sivri kemerli olup geo
metrik geçmeli bir bordür le çevrelenmiş
tir. Üstte iki yanda kıvrık dallı rumili alan 
içinde yer alan iri geçmeli kaval silme yu
karıda kabarık bir yaprakla nihayetlenir. 
Daha yukarıda düğümlü geçmeli bir bor
dür üstten içe dönerek ikişer kemerli bi-
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