
iMADI-i GAZNEVI 

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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iMAnşAHlLER 

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 


