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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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Muradi, Silkü'd-dürer, ll, 11-17; Serkis, Mu'
cem, 1, 152, 153; Brockelmann. GAL Suppl., ll, 
434; lta!:ıu 'l-meknCın, 1, 13, 19, 48, 96,291, 
315,365,390,424,432,447, 496; ll , 69, 74, 
105, 117, 156, 223, 247, 493, 495, 520, 579, 
670, 675, 676; Hediyyetü '1-'arifin, 1, 261; Fuad 
Seyyid. Fihristü'l-mai]tü(at, Kahire 1380-83/ 
1961-63,1,8, 9, 57, 159, 172, 176, 220,290, 
296,305,344,357,368,374, 384,426,451; 
ll, 102, 10~ 107, 12~137,201,224,227,281; 

iMADI-i GAZNEVI 

lll , 57 , 67, 123, 173; Abdülhayei-Kettani. Fih
risü'l-feharis, ll , 208; Selahaddin ei-Müneccid, 
Mu 'cemü '1-mCı'errii]ine 'd-Dımaşkıyyin, Bey
rut 1398/1978, s. 358-359; Nüveyhiz. Mu'ce
mü'l-müfessirin, 1, 133-134; M. Muti' ei-Hi'ıfız. 
Fihrisü matıteıtati Dari'l-kütübi'?)~ahiriyye: el
Ftkhü '1-ljanefi, Dımaşk 1400-1401/1980-81, 1, 
113, 488-492; ll , 9, 132,175-176, 190-191;Ah
met Özel. Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara 1990, 
s. 146-147. r:u:l 

~ SAFFET KösE 

L 

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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düddevle F'eramerz, Tuğrul b. Muham
med, Tuğrul'un başveziri Kıvamüddin 
Ebü'I-Kasım, EbO MansOr ei-Abbadl ve 
Abdurrahman Tugayürek gibi devlet 
adamları onun övdüğü ve himayelerini 
gördüğü kişiler arasında zikredilebilir. 

İmadl'nin 4000 beyit ihtiva ettiği belir
tilen divanındaki şiirlerinin çoğu günümü
ze ulaşmamıştır. Elde bulunan divanın 
dört nüshasından üçü British Museum'da 
(MS. Or. , nr. 298, 3386, 3500), biri de Ali
garh Üniversitesi yazmalar bölümündedir 
(nr. 891 .551 1/83) . En çok şiir ihtiva eden 
British Museum'daki nüshasında (Ms ., 
Or., nr. 3500) 1734 beyit bulunmaktadır. 
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148 4 -15 7 2 yıllan arasında 
Güney Hindistan'da Berar bölgesinde 

hüküm süren bir hanedan. 
_j 

HindO iken ihtida eden Derya Han ta
rafından kurulmuştur. 1423'te Berar'da
ki Behmenl kuwetlerince esir alınan Der
ya Han, bir süre sonra Behmenller'in gü
venini kazanarak önce Berar Valisi Han-ı 
Cihan'ın muhafızı oldu ve devlet hizme
tinde önemli görevlere yükseldi. Han-ı 
Cihan'ın ölümünün ardından Vezir Mah
mud-ı Gavan'ın delaletiyle Sultan ll. Mu
hammed tarafından kendisine "İmadül
mülk" unvanı verildi. 1471 'de Berar'a vali 
olarak tayin edilen imadülmülk, Virakaz'a 
sefer düzenleyerek burayı ele geçirdi. 
1472 yılında Mahmud-ı Gavan ve YOsuf 
Adilşah ile birlikte Belgam seferine ka
tıldı. Mahmud-ı Gavan'ın 1481'de ihanet 
suçlamasıyla idam edilmesinden sonra 
Sultan ll. Mahmud Şah zamanında vezir
lik makamına getirildi ( 1482). Büyükoğlu 

Alaeddin de onun yerine Berar valiliğine 
tayin edildi. 

Sultan Mahmud Şah, bir müddet sonra 
İmadülmülk ve diğer bir veziri olan Niza
mülmülk'ten kurtulmak istedi. İki vezir, 
sultanın kendileri hakkındaki kötü niyeti-
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ni öğrenince kaçmak zorunda kaldı. ima
dülmülk Berar'a dönüp 1484'te bağımsız
lığını ilan etti; adına sikke bastırdı. Aynı 
yıl ölen İmadülmülk'ün yerine oğlu Alaed
din geçti. Alaeddin, uzun süren saltanat 
döneminde komşuları olan diğer müslü
man sultanlıklarla barış içinde yaşamaya 
çalıştıysa da bazan savaş kaçınılmaz oldu. 
Mahar ve Ramgir kalelerini elinden alan 
Nizamşahller'le giriştiği savaşlarda başa

rısız olması üzerine Gucerat Sultanı Saha
dır Şah'ı yardıma çağıran Alaeddin (ı 528). 

Sahadır Şah'ın hakimiyetini kabul ederek 
hem topraklarını kurtardı. hem de onu 
Nizamşahller'e karşı kışkırtarak intikam 
almak istedi. Burhan Nizamşah, Sahadır 
Şah karşısında mağiOp oldu (ı 530) . Ala
eddin 1 532'de ölünce yerine büyük oğlu 
Derya imadşah geçti. imadşah iyi bir siya
setçiydi; SicapOr Sultanı İsmail Adilşah'ın 
kız kardeşiyle evlenerek iki sultanlık ara
sında akrabalık bağı kurdu. Sultan İbra
him, Nizamşahller'in BlcapOr'a saldırma
sı üzerine (ı 542) Derya Han'dan yardım 
istedi. Adilşahl ve İmadşahl kuwetleri 
ortak hareket ederek Nizamşahller'i geri 
püskürttü. Bu gelişme İmadşahller'in nü
fuz ve itibarını arttırdı. Derya Han 1561 '
de ölünce oğlu Burhan İmadülmülk henüz 
üç yaşında olduğundan yönetim fiilen Ve
zir Tufal Han'ın eline geçti. Sultan ın çocuk 
olmasını fırsat bilen Nizamşah'iler'den 
M urtaza ile Ali Adilşah Berar topraklarını 
işgal ederek yağmaladı lar (ı 565) . Ardın

dan Berar. Handeş Emlri Miran Muham
med Şah tarafından işgal edildi. Bir süre 
sonra imadşahl kuwetleri taparlanarak 
Handeş güçlerini mağiOp ettiler. Berar, 
1 572'de bir defa daha Nizamşahller ta
rafından ilhak edilmek istendi. Vezir Tu
fal Han bunun üzerine Babürlü Sultanı 
Ekber Şah'tan yardım talep etti. Murta
za, Şah Ekber'in uyarısına rağmen Berar 
topraklarına girdi. Böylece imadşahl ha
nedanlığı sona ermiş oldu. Vezir Tufal 
Han ile Sultan Burhan İmadülmülk daha 
sonra hapsedildikleri kalede öldürüldüler 
( 1574). Derya imadülmülk'ün oğlu oldu
ğunu söyleyen FırOz adlı bir kişi taht iddi
asıyla ortaya çıkıp Nizamşahller'e karşı 
direndiyse de başarılı olamadı. 

Yöneticilerinin ilim ve sanata karşı ilgi
sizliği yüzünden dönemin tarirçileri böl
ge tarihine pek önem vermemişlerdir. Bu 
sebeple İmadşahller Hindistan'da kuru
lan müslüman sultanlıklar arasında en az 
bilinenlerden biridir. İmadşahller döne
minde mimari ve şehireilik alanlarında ka
lıcı eserler verilememiştir. Etrafı Şii dev
letleriyle kuşatılmış tek Sünni sultanlık 

olmasının İmadşahller'in az bilinmesine 
yol açan bir başka unsur olduğu söylene
bilir. İran kökenli ilim adamları ve sanat
karlar çevredeki diğer sultanlıklarda iti
bar görürken imadşahller onlarla ilgilen
memiştir. 
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Abdurrahman b . Yusuf Aksarayi 
(ö . 950/1543'ten sonra) 

tarafından kaleme alınan 

L 
Türkçe ilmihaL 

_j 

Hayatı hakkında çok az bilgi bulunabi
len Abdurrahman b. Yusuf Aksaray'da ye
tiş miştir. Osmanlı Müellifleri'nde 800 
(1398) yılı alimlerinden gösterilmekle bir
likte (1 , 265) İmadü'l-İslam'ın bazı nüs
halarında eserin tamamlanma tarihi 950 
(1543) olarak kaydedildiğine göre (MÜİF 
Ktp., Ali Rıza Hakses, nr. 202 , Yazmalar, nr. 
92; krş. Keşfü';g:-;g:unün, Il, ı ı65) vefatı bu 
tarihten sonra olmalıdır. Aksarayi kitabı
nın mukaddimesinde, Mevlana Abdüla
zlz Parisi'nin <umdetü'l-İsldm adlı Fars
ça kitabını halk için yazmayı tasarladığı 
ilmihale uygun bulduğunu belirtmekte
dir. ilmihali Türkçe'ye çevirirken diğer 
kaynaklardan yararlanarak yaptığı ilave
ler onu tercüme-telif karışımı yeni bir 
eser haline getirmiştir. Müellif, yadırga
nacağı endişesiyle eserin girişinde dil ko
nusu üzerinde de durmuş, peygamber
lerin. ümmetierine kendi dilleriyle hitap 
ettiklerine dair ayetten hareketle (İbra
him ı 4/4) Türkçe konuşan halk için Türk
çe kitaplar yazılmasının gereğine dikkat 
çekımiştir. 

İmadü'l-İslam inanç. ibadet ve ahlak 
konularından oluşur. Eserin başında, dö
nemin dini ve içtimal özelliklerini yansıtı
cı nitelikte bilgiler içeren iman, küfür ve 


