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Hamid b, Ali b. İbrahim ed-Dımaşkı 
(ö. ll 71/1 758) 

Hanefi fakihi. 
_j 

1 O Cemaziyelahir 1103 (28 Şubat 1692) 
tarihinde Dımaşk'ta doğdu . el-Hidô.ye 
müellifi Burhaneddin el-Merginanl'nin 
soyundan olup selefieri gibi büyük dede
lerinden İmadüddin'e nisbetle anılır. Dı
maşk'ta öğrenim gördü. Hocaları arasın
da Hanbeli müftüsü Ebü'l-Mevahib b. Ab
dül baki ed-Dımaşki. Abdülganl b. İsmail 
en-Nablusl, Yunus b. Ahmed el-Mısrl. Şa
fii müftüsü Ahmed b. Abdülkerlm el-Gaz
zl sayılabilir. 1128'de (1716) hac farlzasını 
yerine getirmek üzere gittiği Mekke ve 
Medine'de bazı alimlerden ders ve ica
zet aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra 
Emeviyye Camii'nde ders vermeye baş
ladı ve 1137 yılı Ramazan ayı ortalarında 
(Mayıs 1725 sonları) Dımaşk Hanefi müf
tüsü oldu ve bu görevi vefatma kadar 
sürdürdü. Bu arada çeşitli medreseler
de ders verdi. 6 Şewal 11 71 ( 13 Haziran 
1758) tarihinde Dımaşk'ta vefat etti. Fı
kıh, feraiz ve edebiyat sahasında derin 
bilgisi bulunan. halkın ve idarecilerin say
gı duyduğu imadl'nin eserleri birkaçı dı
şında risale mahiyetindedir (bir listesi 
için bk. Mu radi. II, ı 2). 

Eserleri. 1. Mugni'l-müstefti 'an su'ô.
li'l-müfti (et-Fettwa '1-Hamidiyye). Müf
tülük yaptığı sırada kendisine gelen so
rulara verdiği cevaplardan oluşan iki cilt
lik bir eserdir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Fıkhü'l-Hanefl. nr. 3655-3656, 8045) Kitap 
İbn Abidin tarafından delillerin özetlen
mesi, sorular ve cevapların kısaltılması, 
tekrarlar ve çokyaygın meselelerin çıka
rılması suretiyle el-'U]füdü'd-dürriyye 
ii ten]fiJ:ıi'l-Fetô.va'l-lffımidiyye adıyla 
ihtisar edilmiştir (l-I I, Bulak I 300: Kah i re 
I 3 I 0). z. MişbfıJ:ıu'l-felfıJ:ı şerJ:ıu Nuri'l
izô.J:ı. Şürunbülali'nin Hanefi fıkhına dair 
Nurü'l-itfıJ:ı adlı eserinin şerhidir (Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Fıkhü'l-Hanefl, nr. 
6160). 3. Cemfılü'ş-şureti ve'l-liJ:ıye ii 
tercemeti seyyidinfı DiJ:ıye. Sahabeden 
Dihye b. Halife el-Kelbl'nin hayatına dair-

dir (Princeton Üniversitesi Ktp., Yahuda, 
nr. 509; Medineel-Mektebetü'I-MahmO
diyye, nr. 90; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Me
cami', nr. 3445, vr. l44-I46) 4. el-lfav]fa
le (ljari):ale) fi'z-zelzele. 1171 (1757) yı
lında Dımaşk'ta meydana gelen deprem 
hakkındadır ( el-Mektebetü'I-MahmOdiy
ye, nr. 90; Darü'l-kütübi ' l-Mısriyye, Meca
mi', nr. 3444, vr. 25-27). 5. Beyô.nü i]].ti
Jô.fi ô.rfı'i 'l-muJ:ıa]f]fı]fin fi mes'eleti ru
cu~'n-nô.?ır 'ale'l-müstaJ:ıı]f]fin. Vakfın 

zaruri ihtiyaçları olduğu halde vakıf gö
revlisinin (nazır) lehtarlara verdiğine dö
nebilmenin hükmünü konu alır (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 4260; Darü'l-kütü
bi'I-Mısriyye, Mecami', nr. 3444, V[ 62-65) . 
6. el-İtJ:ıô.f ii şerJ:ıi ]].utbeti'l-Keşşô.t. Ze
mahşerl'ye ait el-Keşşfıt adlı tefsirin gi
rişinin şerhidir (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, 

Mecami', nr. 3444, vr. I-25). 

İmadl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
I)av'ü'ş-şabfıJ:ı fi tercemeti seyyidinfı 
Ebi 'Ubeyde b. el-CerrfıJ:ı (Darü'l-kütü
bi'l-Mısriyye, Mecami', nr. 3444, vr. 72-89; 
Princeton Üniversitesi Ktp., Yahuda, nr. 
509}; Kurretü 'ayni'l-J:ıa??i'l-evfer fi 
tercemeti'ş-Şey]]. MuJ:ıyiddin el-Ekber 
( Medine el-Mektebetü'l-MahmOdiyye, nr. 
90; Darü ' l-kütübi'l-Mısriyye , Mecami', nr. 
3445, vr. 66-85}; ed-Dürrü'l-müstetfıb ii 
muvô.fa]fi'iti 'Ömer b . el-lfattô.b ve Ebi 
Bekr ve 'Ali Ebi Türô.b ve tercemetü
hüm ma'a 'iddetin mine'l-aşJ:ıô.b (Nu
ruosmaniye Ktp., nr. 428, 575; Bağdat, Ev
kaf, Hadis, nr. 2952; Darü ' l-kütübi ' l-Mıs

riyye, Mecami', nr. 3445, vr. I 5 ı -226; Tarih, 
nr. 268}; el-Lüm'a fi beyfıni (taf:ırimi)'l
müt'a (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Fıkhü'l
Hanefl. nr. 7077, müellif hattı; Darü'l-kü
tübi ' l-Mısriyye, Mecami', nr. 3444}; Miş
bô.J:ıu'l-felô.J:ı ii du'fı'i'l-istiftô.J:ı (Darü ' l
kütübi'l-Mısriyye, Mecami', nr. 3444, vr. 90-
l 28); el-'İ]fdü'ş-şemin ii tercemeti Şfı
J:ıibi'l-Hidô.ye el-İmô.m Burhô.niddin 
(D arü' l-kütübi ' l-Mısriyye, Mecami', nr. 
3445, vr. I46-I49). 

Müellifin çeşitli konularda yazmış ol
duğu yirmi kadar risalesi yine Darü'l-kü
tübi'l-Mısriyye'deki iki mecmua içinde bu
lunmaktadır (nr. 3444, 3445). 
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iMADi-i GAZNEvi 
( 1.5~ )i ~.:ıl..>..: ) 

(ö. 550/1155 [?]) 

İranlı şair. 
_j 

İran edebiyatının ilk tezkirelerinden bi
rini yazan Avfi dışında (Lübab, II, 257) bü
tün tezkirelerde imadl'den imadi-i Şeh
riyari olarak söz edilmektedir. Ancak Avfi 
de dahil tezkire müelliflerinin hiçbiri onun 
adını vermemiştir. Mahlası veya nisbesi 
olan İmadl'nin. S1S'te (1121) Mazende
ran'ın bir bölümünü ele geçiren İmadüd
devle Feramerz'in adıyla ilgili olduğu, bu 
hükümdar hakkında yazdığı bir kaside ve 
mersiyeden anlaşılmaktadır. Lutf Ali Beg 
Azer. imadl'nin Rey civarında Şehriyar ka
sabasından olması sebebiyle Şehriyari nis
besini aldığını söyler (Ateşkede, s. ı 18, 
220, 229). Ancak küçük bir bölgeyi elinde 
bulunduran hükümdarlara o dönemlerde 
"şehriyar" denildiği için Şehriyari nisbe
sini bu unvan dolayısıyla da almış olabilir. 
489'da (1 096) ölen Melik Argun b. Al
parslan için kaside yazdığına bakılarak bu 
tarihten yirmi yıl kadar önce ( 469/l 076) 
doğduğu söylenebilir. 

Bir süre Gazneliler'den lll. Mesud'un or
dusunda çalışan İmadl. bu hükümdarın 
ölümünden (508/ l ı 14) sonra Mazende
ran'da Bavendller'den imadüddevle Fera
merz'in sarayına intisap etti. Onun vefa
tının (530/I ı 35) ardından lrak'a giderek!. 
Tuğrul b. Muhammed'in hizmetine girdi. 
Bazı kaynaklarda ll. Tuğrul (ı ı 77- ı ı 94) için 
de kasideler yazdığı kaydedilmekteyse de 
bu bilgi doğru değildir. İmadl'nin vefat ta
rihi de ihtilaflıdır. Bunun için verilen 530 
( 1136) ve SSO ( 1155) yıllarından ikincisi 
gerçeğe daha yakın görünmektedir. 

Seyyid Hasan Gaznevl. Edlb Sabir. Fe
leki-yi Şirvanl. Kavaml-yi Razi. Sa'deddin 
Es'ad b. Şihab-ı Buharal. Mecdüddin b. 
Adnan. Yusuf b. N asır el-Katib gibi çağ
ctaşı şairler İmadl'nin şiirlerini örnek al
mışlar. tezkire yazarları kendisinden öv
güyle söz etmişlerdir. M elik Argun b. Al
parslan. Melik Togan b. Alparslan, ima-
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