
kızıyla evli olmayan hanedan kadınları
nın kocalarını da içine alırdı. Damad olan 
kişiye İstanbul'un çeşitli yerlerinde ara
zi ve köşkler verilir. rütbesi de yüksel
tilerek vezirlik, müşriklik gibi görevlere 
getirilirlerdi. Padişahlar yalnızca kızları
nın değil ailenin başı olarak kız kardeş
lerinin de vasileriydi ve evlenme çağına 
gelen kız kardeşlerini de evlendirrnek 
zorundaydı lar. 

Bir sultanla evlenen damad başka ka
dınla evlenemez ve karısının sözünden 
pek dışarı çıkamazdı. Sultan kocasını be
ğenmez veya onunla geçinemezse padi
şahın izniyle ondan ayrılabilirdi. Nitekim 
Kanünf'nin kız kardeşi olan karısını döv
meye kalkan Lutfi Paşa hem karısından 
ayrılmış hem de vezlriazamlıktan azle
dilmişti. 

Osmanlı sarayının ünlü damadları ara
sında Kanünf'nin kızı Mihrimah Sultan'
la evlenen Rüstem Paşa, Il. Selim'in kızı 
ismihan Sultan'la evlenen Sokullu Meh
med Paşa ve lll. Ahmed'in kızı Fatma 
Sultan'la evlenen Nevşehirli İbrahim Pa
şa sayılabilir. Bu sonuncusu ile lll. Mu
rad 'ın damadı İbrahim Paşa ve Sultan 
Abdülmecid 'in damadı Ferid Paşa gibi 
bu unvanla anılan vezlriazamlar da var
dır. 
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DAMAD, Muhammed Bakır 
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Darnacl Mir Muhammed Bakır 
el-Hüseyni el-Esterabadi 

(ö. 1041 / 1631) 

İran' da yetişen 
çok yönlü imamiyye alimi. 

_j 

Esterabad'da doğdu. iranlılar arasın
da Aristo ve Farabi'den sonra "Muallim-i 
Salis" unvanıyla şöhret buldu. Babası 

Şemseddin Muhammed, "Muhakkık- ı Sa
nf" unvanıyla anılan Ali b. Hüseyin el
Kerekı~nin kızı ile evlendiği için "Damad" 
lakabıyla tanınmıştı. Babasından sonra 
oğlu Muhammed Bakır da Damad. Da
madi, Mlr Damad veya İbn Damad diye 
meşhur oldu. 

Meşhed'de dayısı Abdülall b. Ali ve iz
zeddin Hüseyin b. Abdüssamed el-Amilf 
gibi hocaların nezaretinde iyi bir tahsil 
gördü. Akli ve nakli ilimleri öğrenmek 
için büyük gayret sarfetti. Daha öğren
cilik yıllarında İbn Sina 'nın eş-Şifa, ve 
el-İşarat'ı gibi birçok felsefi eseri oku
yup öğrendi. Bundan sonra bir müddet 
Kazvin ve Kaşan'da kalan Damact İsfa
han'a yerleşerek ilmi faaliyetlerini bu
rada sürdürdü. Şah I. Abbas ve halefi 
Şah ı. Safi ile iyi münasebetler kurdu. 
Çağdaşı olan müelliflerden İskender Bey 
Münşf, 1025 (1616) yılında yazdığı <Alem 
Ara-yı cAbbasi adlı eserinde onun fel
sefe, dil, matematik. tıp. fıkıh. tefsir ve 
hadis gibi birçok ilirnde başarılı olduğu
nu kaydederek telif ettiği eseriere yer 
verir. Mecmacu'l-fuşaM,, Riyaiü'l- cari
fin ve Ateşkede gibi eserlerde Damad'ın 
İşrak mahlasıyla yazdığı Arapça ve Fars
ça şiirlerine yer verilmiştir (bk. bi bl.) En 
büyük hayranlarından biri, Mafımud u 
A yaz adlı mesnevinin yazarı olan çağda
şı Zülalf- i Hansarf' dir. 

Damad Muhammed Bakır çok sayıda 
talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında en 
tanınmışları Kutbüddin el-Eşkürf. Feyz-i 
Kaşanl ve Molla Sad ra diye tanınan Sad
reddin -i Şlrazf'dir. Özellikle Şlrazl hoca
sının şahsiyetinden çok etkilenmiş ve on
dan her zaman hürmetle bahsetmiştir. 

1041 ( 1631) yılında Irak'ta Şla'nın kut
sal saydığı yerleri ziyaret için çıktığı yol
culuk sırasında Necef ile Kerbela arasın
da vefat edip Necefte defnedilen Damad 
Muhammed Bakır'ın ölüm tarihi bazı 

kaynaklarda 1040 ( 1630) olarak da geç
mektedir. 

Eserleri. Damact'ın başta akli ve felse
fi ilimler olmak üzere çeşitli konularda 

DAMAD. Muhammed Bakır 

yazdığı elliden fazla eserin çoğu neşre
dilmemiştir. Eserlerinden bazıları şun

lardır: Tefsir. 1. Emanet-i İlahi. Ahzab 
süresinin 72. ayetinin Farsça tefsiri olup 
er -Resa,ilü'ş-şeman içinde neşredil
miştir (Tahran I 315; b k. Kays Al -i Kays, lll. 

434, 437) 2. Tefsirü'l-Kur,an. 3. Te,vi
lü mu~atta cal ii eva ,ili's-süver. 4. Tef
siru sureti'l- İl]laş. 5. Sidretü '1- münte
ha. Hadis. 1. er-Revaşihu's-semaviy

ye ii şerfıi'l- efıadişi'l- İmamiyye (Tah
ran 1311). 2. Ijaşiyetü 's- şal}ifeti 's- sec
cadiyye. imam Zeynelabidln'in me'sür 
duası üzerine yazılmış bir haşiyedir (Tah
ran 131 7) 3. Ijaşiyetü Kitabi'l- Kafi li'l
Küleyni. 4. Haşiye caJQ Kitabi'l-İstib
sar. Fıkıh. 1. Zavabitu'r-radac. Kelima
tü '1- muhak~ıkin içinde yayımlanmıştır 
(Tahran 1315; bk. Kays Al-i Kays, l ll, 434, 
437) . 2. cUyunü'l-mesa,il. 3. Şaricu·n

necat. Keli'im. 1. Risaletü halkı a cmaJi'l 
'ibad. er-Resa ,ilü'ş-şe;;an. içinde neş
redilmiş (Tahran 13 ı 5). aynı yıl K elima
tü '1- mul}a~~ıkfn içinde litografik bas
kısı yapılmıştır. 2. Kitabü'l-lkiizat ii l]al
ki'l- a cmQJ. Heft Risale içinde yayım
lanmıştır (Tahran 13 I 5; b k. Kays Al-i Kays, 
ııı . 434, 437) 3. el-lmaiat ve't-teşri~iit. 
el -~abesat'la birlikte basılmıştır (Tah
ran I 315) 4. Takvimü '1- iman. 5. Takdi
metü Takvimi'l - iman. 6. Nibrasü'i-ii
ya, ii ta~~flp ma cne'l- beda ,_ Felsefe. 
1. Risruetü fıud(ışi'l- c alem. Alemin ya
ratılmışlığı konusunda Eflatun · a karşı 

Aristo'yu tuttuğu bu risalede iki görüşü 
telif ettiği için Farabi'yi tenkit etmekte
dir. Eser Heft Risale içinde neşredilmiş
tir (Tahran 1315) 2. Risaletü meİhUmi'l
vücud. Varlık kavramını ele aldığı bu ri
salesi Kelimatü '1- mufıakkıkin içinde 
yayımlanmıştır (Tahran ı 3 15) 3. el-Ka
besat fi'l- fıikme. Tahran'da litografik 
baskısı yapılan ( 1315) eserin ilmi neşri , 

Kitabü '1- Kabesat adıyla Mehdi Muhak
kık tarafından gerçekleştirilmiştir (Tah
ran ı 977). 4. Halsetü'l-melekut (Tahran 
ı 3 ı 5) 5. es-S~b Vş-şidad ii fünun mi
ne '1- c ulUın. 6. el- Ufu~u '1- mübin (es· 
Slratü ' l·müstakfrn). Son iki eser, müelli
fin Şii olmasına rağmen Hindistan ve Pa
kistan'daki Sünni müslümanlar arasın
da çok okunmuştur. 7. el-rdaıat (Tah
ran 1317, 1322). Çeşitli konularda sorulan 
yirmi sorunun cevaplarıdır. Edebiyat. 1. 
Divan. Arapça ve Farsça şiirlerini ihtiva 
eder. Seyyid Muhammed İ'timad-i Ka
şanf'nin rubaileriyle birlikte yayımlanmış
tır (Tahran 1315) . 2. Meşnevi-yi Meşri
~u 'l- en var. Nizarnl-i Geneevi'nin Mal]
zen-i Esrar'ı tarzında yazılmıştır (Tahran 
1350 ; eserleri hakkı nda gen i ş bilgi için bk. 
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DAMAD, Muhammed Bakır 

Tebrizi, VI, 56-62; Abdullah Ni'met, s. 443-
445; Kays Al-i Kays, lll , 433-446). 
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DAMAD, Şeybizade 
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(bk. ŞEYHİzADE, Abdurrahman). 
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DAMAD ALİ PAŞA 

L 
(bk. ŞEHiD ALİ PAŞA). 
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ı 
DAMAD FERİD PAŞA 

(1853 - 1923) 

Osmanlı sadrazamı. 
L __j 

istanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed 
Ferid olup babası devlet şOrası üyelerin
den Seyyid Hasan izzet Efendi'dir. Aile
sinin aslen Karadağ ' ın Poşasi köyünden 
olduğu söylenir. 

Hariciye dairesinde memuriyete baş
layan Mehmed Ferid Paris, Berlin, Pe
tersburg ve Londra sefaretlerinde ikinci 
katip olarak çalıştı. ll. Abdülhamid'in dul 
kız kardeşi Mediha Sultan'la evlenerek 
saraya damad oldu ve devlet şOrası üye-
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liğine getirildi (!886). İki yıl sonra veza
ret rütbesine terfi ertiriidiyse de hanımı 
vasıtasıyla Londra büyükelçiliğine tayin 
isteği ll. Abdülhamid tarafından kabul 
edilmeyince padişaha gücenerek uzun
ca bir süre hanımının Baltalimanı'ndaki 
yalısında münzevi bir hayat yaşadı. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından (ı 908) son
ra Meclis-i A'yan üyeliğine seçilen Da
mad Ferid Paşa, daha yüksek mevkile
re gelmek ümidiyle İttihat ve Terakki 
Fırkası'na yaranma siyasetine yönele
rek eski devri kötülemeye başladı. Fa
kat İttihatçılar'dan beklediği karşılığı gö
remeyince onların aleyhine döndü. Şu
bat 191 O'da Meclis-i A'yan·a verdiği ana
yasa değişikliği layihasıyla , İttihatçılar'ın 
1909'da yaptıkları anayasa değişikliğini 
eleştirerek millf hakimiyet ilkesini çok 
uluslu Osmanlı ülkesi için zararlı buldu
ğunu ve yasama meclisine devredilen yet
kilerin tekrar padişah. ayan ve mebusan 
arasında bölüştürülmesi gerektiğini be
lirtti. Bu önerge Meclisi-i A'yan'da red
dediidiyse de (22 Şubat ı 9 ı O) kendisi bir 
anda ittihat ve Terakki yönetimine kar
şı oluşan muhalefetin ümidi haline gel
di. Çeşitli muhalif grupların birleşmesiy
le ortaya çıkan Hürriyet ve İtilaf Fırka
sı genel başkanlığına seçildi (25 Kasım 
ı 9 ı ı ı; ancak parti içi çekişmeler yüzün
den istifa etti (3 Haziran I 9 I 2). Bundan 
sonra Meclis-i A'yan üyesi olarak. bilhas
sa 1913-1918 yılları arasında muhale
fetsiz tek parti rejimi uygulayan İttihat 
ve Terakki yönetimine karşı eski İttihat
çı Ahmed Rıza Bey ile birlikte bir muha
lefet partisi kadar rol oynadı. 

ı. Dünya Savaşı sonlarında bilhassa it
tihatçılar'ın iktidardan uzaklaşması üze
rine yavaş yavaş nüfuz sahibi olma ve ba
şa geçme hevesine kapılan Damad Fe
rid Paşa, padişah tarafından Mondoros·a 
başmurahhas olarak gönderilmek isten
diyse de İzzet Paşa hükümetince redde
dildi. Bu yüzden izzet Paşa hükümetini 
ittihatçılar'ın devamı olmakla suçlayan 
Ferid Paşa'nın telkinleriyle padişah ka
binedeki ittihatçı nazıriarın istifasını is
tedi. Bu müdahaleyi Anayasa 'ya aykırı 

bulan hükümet ise toptan istifa etti. Sa
darete getirilen Tevfik Paşa ' nın hükü
meti kurmasından üç gün sonra altmış 
gemiden oluşan düşman donanması is
tanbul'a geldi (14 Kasım ı918). Bundan 
sonra saldırılarının dozunu daha da art
tıran Ferid Paşa. "Osmanlı Bolşevikleri" 
dediği ittihatçılar'dan ülkeyi kurtarmak 
için medeni aleme çağrıda bulunuyor ve 
ittihatçılar'ı yargılamak üzere fevkala-

de mahkemelerin kurulmasını istiyordu. 
Tevfik Paşa hükümeti bazı ittihatçılar'ı 
tutuklayara k yargılamaya başladıysa da 
İtilaf devletleri tatmin olmadılar. Basın' 
da ittihatçılar·ı yargılama işini ancak 
Ferid Paşa'nın başarabiieceği ileri sürü
lüyordu. Padişah bu durumdan fayda
lanmak istedi. Damad Ferid'i İngiliz yük
sek komiserine göndererek. İttihatçı
lar'ı yargılamak üzere daha gayretli bir 
hükümet kuracağım. ancak çıkacak olay
ları bastırmada ingiltere'nin yardımını 
beklediğini bildirdi. ingilizler'den gere
ken desteğin verileceğine dair söz alın
ca İttihatçılar'a karşı gevşek davranmak
la suçladığı Tevfik Paşa 'yı istifa ettirerek 
sa darete Dama d Ferid Paşa 'yı tayin etti 
(4Martl9ı9). 

Damad Ferid Paşa ilk hükümetini da
ha çok Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na men
sup kişilerden kurdu. Hariciye nazırlı

ğını da kendisi üstlendi. Hükümetin ilk 
icraatı. Dersaadet Dfvan-ı Harb-i Örtisi 
Hakkında Kanun adıyla çıkarılan bir ka
rarname ile çok sayıda eski ittihatçı sad
razam, nazır ve yüksek rütbeli subayın 
tutuklanması oldu. Dama d Ferid ·in bu 
yolla ingilizler'in gözüne girme konusun
daki aşırı çabalarına rağmen ingiltere'
nin Osmanlı Devleti'ne karşı politikası 

değişmedi. Sadrazarnın Paris Konferan
sı'na katılma isteği İngilizler'in gayretiy
le reddedildi. Ayrıca ingiliz basını o sıra
da Ege ve Trakya'yı Yunanistan'a ver
mek için yoğun bir "barbar Türk" kam
panyası başlatırken Fransa da Aydın ve 
çevresinde Rumlar'ın Türkler tarafından 
öldürüldüğünü, bundan hükümeti so
rumlu tutacağım bir nota ile bildirdi. Bir 
bahane ile Osmanlı ülkesinin tamamen 
işgal edileceği endişesine kapılan Ferid 
Paşa, İngilizler'den Mondros Mütareke
si'nin 7. maddesi gereğince önemli yer
lere karakollar kurulmasını isteyerek 

Dama d 
Ferid Paşa 


