
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-

172 

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 



elfaz-ı küfür konularının yanı sıra Kafda
ğı'na dair bazı asılsız nakiller de aktarılır. 
İ badetiere ilişkin bölümde konular ayrın
tılı biçimde anlatılır. Burada özellikle na
maz ve orucun faziletleri, müstehapları, 
rnekruhlarına ve nafile ibadetlere ayrılan 
kısımla bunlara uymanın önemine yapı
lan vurgu dikkat çeker; hatta nafile iba
detlerin faziletlerine verilen değerin farz
ları gölgede bıraktığı söylenebilir. Müel
lif. 'Umdetü'l-İslfım'da yer almayan bir
çok nafile namazı kitabına eklediğini be
lirtir. İ badetiere teşvik amacının öne çık
tığı eserde hadis olarak nakledilen bazı 
rivayetlerin zayıf veya uydurma olduğu 
görülür (a.g.e., ıı. ı 165). Aynı zamanda 
bir dua mecmuasını andıracak şekilde he
men her konuya dair dualar zikredildik
ten sonra bunların mükafatı abartılarak 
anlatılır. ibadetler bahsinin tamamlan
masıyla 'Umdetü'l-İslam'ın tercümesi 
de sona erer. Eserin geri kalan kısmı Ab
durrahman Aksarayi'nin telifi olup bura
da insanlar arasındaki haklar ve görevler. 
görgü kuralları, ahiret hayatı. özellikle kı
yametin kopması. cennet ve cehennem 
gibi konulara yer verilir. 

Kitabın sonunda 'Umdetü'l-İslam'a 
aityetmiş üç. İmadü'l-İslam'a ait elli altı 
kaynağın bir liste halinde verilmesi, ese
rin Türkçe yazılmasından dolayı eleştiril
me endişesine karşı savunma ihtiyacının 
duyulması ve bunun o dönemin din dili
ne ilişkin anlayışı yansıtması. daha sonra 
kaleme alınan ilmihallere nisbetle konu
ların dağınık olması. ayrıca Hanefiler'e 
yönelik bir kitap olmasına rağmen diğer 
mezheplerin kaynaklarına da başvurul
ması ilmihalin dikkat çeken özellikleri 
arasında sayılabilir. 

İmadü'l-İslam'ın yetmişten fazla nüs
hası tesbit edilmiştir (mesela b k. Süleyma
niye Ktp., Fatih, nr. 2740, Laleli, nr. ı 102; 

Kayseri Raşid Efendi Ktp. nr. 25398). Hare
keli olarak taşbaskıları yapılan eser (istan
bul 1290; istanbul. ts.), İslam'ın Temel 
Kitabı Büyük İslam İlmihali adıyla M. 
Rahmi tarafından sadeleştirilerek yayım
lanmıştır (istanbul ı 976). 
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Ebü'l-Hasen Al! 
b. Büveyh b. Fennahusrev ed-Deylem! 

(ö . 338/949) 

Büveyhiler hanedanının kurucusu 
ve bu hanedanın Cibal, 

Fars, Huzistan kolu hükümdan 

L 
(932- 949). 

_j 

281'de (894) doğdu. Deylemli fakir bir 
balıkçı olan Ebu Şüca' Büveyh'in oğludur. 
Genç yaşta. Taberistan ve Deylem'de hü
küm süren Zeyd! İmam Hasan el-Utruş'un 
(9 ı 4-91 7) hizmetine girdi. Onun ölümüyle 
halefieri arasında çıkan ve Taberistan'da 
Zeyd! Devleti'nin çöküşüyle ( 316/928) 

sonuçlanan iç savaştan yararlanarak Ta
beristan ve İran'da hakimiyet kurmak 
için mücadele eden Deylemli Makan b. Ka
ki' nin saflarına katıldı. Makan'ın bu mü
cadeleyi kaybetmesi (316/928) üzerine Zi
yariler hanedanının kurucusu Gilşinli Mer
davic b. Ziyar'ın hizmetine girdi. Taberis
tan ve Cürcan ile Cibal bölgesinin büyük 
bir kısmına hakim olan Merdavic tarafın
dan Hemedan ile İsfahan arasında önemli 
bir ulaşım merkezi konumundaki Kerec 
ve Mahulbasra valiliğine tayin edilen Ali, 
kısa bir süre içinde şehirdeki askerlere ve 
sivil yöneticilere kendisini sevdirip kabul 
ettirdi. Hürremiler'in elindeki bazı kalele
ri fethederek ele geçirdiği hazinelerle Ci
bal' deki hakimiyetini iyice sağlamlaştır
dı ve böylece Büveyhiler'in temelini attı 
(320/932) . Kerec'de olup bitenlerden en
dişeye kapılan Merdavic'in kendisini ele 
geçirmek için girişimlerde bulunmaya 
başladığını görünce 300 askerle birlikte 
şehri terkedip İsfahan'a yöneldi. Abbasl
ler'in İsfahan Valisi Ebü'l-Feth Muzaffer 
b. Yakut'u yenerek şehri ele geçirdi (321/ 

933) 700 askerle 10.000 kişi olduğu söyle
nen bir orduyu yenmesi Ali'ye büyük şöh
ret kazandırdı. Durumdan rahatsız olan 
Merdavic kardeşi Veşmglr kumandasın
daki bir orduyu İsfahan üzerine gönder
di. Ali bunun üzerine İsfahan'dan ayrılıp 
Errecan'a yöneldi. Abbas! Valisi Yakut 
onunla savaşmadan bölgeyi terketti. Ali'
nin Errecan'a geliş sebebi bölgenin zen
gin varidatı idi. Burada bulunduğu sıra
da, Şlraz ile Errecan arasındaki Nubende
can'ın Abbasiler'e muhalif olan hakimi 
Ebu Tali b b. Zeyd'den. yüklediği ağır ver
giler sebebiyle halk tarafından sevilme
yen Abbas! Valisi Yakut'un idaresindeki 
Fars bölgesinin ele geçirilmesi için şartla
rın çok elverişli olduğuna dair mektuplar 
aldı. Bu mektuplara güvenerek Fars'a ha-

iMADÜDDEVLE 

kim olmayı ciddi şekilde düşünmeye baş
ladı. Ancakyeterli askeri bulunmaması 
doğrudan Fars'a yürümesine engel teş
kil etmekteydi. Ebu Talib'in ısrarlı davet
Ieri karşısında Errecan'dan ayrılarak NQ
bendecan'a gelen Ali (Reblülahir 321 1 Ni
san 933). burada Merdavic ile Yakut'un 
kendisine karşı ittifak ettiklerini haber 
aldı. Bunun üzerine Samaniler'e bağlı ola
rak Kirman'ı yöneten eski efendisiMakan 
b. Kakl'ye katılmak üzere Nubendecan'
dan ayrıldı. Kirman'a giderken Fars Valisi 
Yakut tarafından yolu kesildi. Çok az bir 
kuwetle Yakut'un 17000 kişilik ordusunu 
yenilgiye uğratan Ali süratle ilerleyerek 
Fars'ın merkezi Şlraz'a girdi (Cemaziye
levvel 3221 Mayıs 934). Büveyhl haneda
nının Fars ve Huzistan kolu da böylece ku
rulmuş oldu. 

Ali'nin Fars'a yerleşmesini istemeyen 
Merdavic bir ordu göndererek Hüzistan'ı 
ele geçirdi ve böylece onun Irak'la ilişkisi
ni keserek batıya ilerlemesini engellemiş 
oldu. Ali de Merdavic'i metbu tanımak ve 
vergi vermek mecburiyetinde kaldı; kar
deşi Hasan'ı da Merdavic'in sarayına rehin 
olarak verdi ( 3 2 3/93 5). Ancak Merdavic'in. 
ordusundaki bir grup Türk askeri tarafın
dan düzenlenen bir suikast sonucu öldü
rülmesi Ali'yi rahatlattı. Merdavic'e bağlı 
Türk askerlerinin çoğu Ali'nin ordusuna 
katıldı. Bu durum, Büveyhl hakimiyeti
nin Ziyariler'in topraklarına doğru geniş
lemesine sebep oldu. Ali'nin kardeşi Ha
san. Merdavic'in halefi Veşmglr'in elinden 
İsfahan'ı alarak Ziyarl topraklarına girdi 
(323/935) Ali daha sonra. Fars'ı doğu yö
nünden em niyete almak için en küçük 
kardeşi Ahmed'i Kirman'a gönderdi (324/ 

936). Ahmed başlangıçta bazı önemli ba
şarılar sağladı; fakat bölgenin mahall1 un
surlarının sert bir mukavemetiyle karşı
laşınca geri çekilmek zorunda kaldı. 

Büveyhiler için en önemli gelişme batı
da gerçekleşti. Ali Abbasiler'in içinde bu
lunduğu problemlerden yararlanarak Ah
med'i bu defa Huzistan'a gönderdi. Ah
med 326'da (938) bölgenin merkezi Ah
vaz'ı ele geçirdi. Ali'nin diğer kardeşi Ha
san 331 (942-43) yılında Rey'i zaptetti, 
böylece Hasan'ın yönetiminde Büveyhl
ler'in Rey ve Ci bal kolu teşekkül etmiş ol
du. 334'te (945-46) hilafet merkezi Bağ
dat'a giren Ahmed de Büveyhiler'in lrak
Huzistan kolunu kurdu. Büveyhller'in 
kontrolüne giren Abbas! Halifesi Müs
tekfı- Billah Ali'ye imadüddevle, Ahmed' e 
Muizzüddevle, Hasan'a Rüknüddevle la
kabını verdi. 

İmadüddevle Ali. çocuğu olmadığı için 
kardeşi Rüknüddevle Hasan'ın oğlu Fen-
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