
Hallikan'a göre bu kaside şairinen güzel 
şiirlerindendir. Kasideyi Joseph D. Cariyle 
İngilizce'ye tercüme etmiştir. Sablh Re
dlf, şairin kaynaklarda yer alan şiirlerini 
derleyip tahkik ederek Şi'ru İbni'l-'Al
ldf adıyla yayımiarnıştır (Bağdat 197 4). 
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lll. (IX.) yüzyılın sonuna doğru iran'ın 
Kum şehrinde doğdu. Babası, aynı za
manda büyük bir edip olan Şii Ziya ri Ve
ziri Ebu Abdullah Hüseyin b. Muham
med'dir. İbnü 'I-Amld künyesini babasının 
"Amld" unvanını taşımasından dolayı al
mıştır. Özellikle ilim ve edebiyat çevrele
rinde "üstat" ve "reis" lakaplarıyla tanını
yordu. Kaynaklarda hocaları hakkında ye
terli bilgi yoktur. Ancak İbnü'n-Nedlm, 
İbn Semeke lakabıyla anılan Muhammed 
b. Ali b. Sa'd adındaki bir hacasından söz 
etmekte ( ei-Fihrist, s. 194). Zeki Müba
rek de nahivci Ebu Bekir İbnü'I-Hayyat'
tan Cahiz'in Kitr1bü't-Tabd'i' adlı eserini 
okuduğunu söylemektedir ( en-Neşrü '1-
fennf, ll , 236) İbnü'I-Amld geniş kültü
rünü ve edebi maharetini büyük bir ihti
malle babasına borçludur. 

Gerek babası hayatta iken gerekse 
onun ölümünden sonra İbnü'I-Amld Rey. 
Cibal ve Fars'ta kaldı; katiplik gibi çeşitli 
görevlerde bulunduktan sonra Rey - Ci
bal Büveyhl Emlri Rüknüddevle tarafın
dan 328 (940) yılında vezirliğe getirildi. 
Onun. henüz vezirliğe tayin edilmeden 
önce. askerlerin aşırı para talepleri ve zor
balıkları sebebiyle bozulmuş olan devle
t in mail durumunu düzene soktuğu, ordu 
üzerinde disiplini sağladığı ve halk arasın
da adaleti hakim kılmaya çalıştığı bilin
mektedir. Vezir olduktan sonra da otuz 

yıldan uzun bir süre çok başarılı bir devlet 
adamı olmuş, ayrıca kumandan olarak or
dunun başında birçok zafer kazanmıştır. 
Vefatı da Cibal bölgesinde karışıklık çı
karan mahalli emirlerden Haseneveyh b. 
Hüseyin'in üzerine düzenlediği sefere 
rastlamış ve Hemedan'da uzun zaman
dan beri çektiği nıkris hastalığından öl
müştür (6 Safer 36019 Aralık 970). Verine 
oğlu Ebü'I-Feth İbnü'I-Amld vezir olarak 
tayin edildi. 

İbnü'I-Amld'in asıl şöhreti edebi ve il
ml sahalarda gösterdiği başanlara daya
nır. Kendisinin kütüphane emini tarihçi 
İbn Miskeveyh onun çağının bütün ilimle
rine vakıf. özellikle eski Arap şiiri. lugat. 
garlb, iştikak. istiare. nahiv, aruz, Kur
'an'ın müşkil ve müteşabihleri. tefsir. fı
kıh, mantık. felsefe. ilahiyat. hendese. 
mekanik, astronomi ve meteorolojide bil
gi sahibi olduğunu kaydeder ( Tecaribü '1-
ümem, ll, 271-282). Akli ve nakil ilimler
deki vukufu ve geniş kültürü sebebiyle 
" ikinci Cahiz" diye anılan İbnü'I-Amld ki
tabette ve sanatlı nesirde Cahiz'den de 
üstün tutuluyor ve devrin otoritesi kabul 
ediliyordu; bu münasebetle söylenen . 
"Katiplik Abdülhamld ile başladı, İbnü'I
Amld ile sona erdi" sözü darbımesel ha
line gelmiştir. Abbas! Halifesi Muktedir
Billah zamanından (908-932) itibaren ka
tipler arasında yaygın bir kullanım süre
cine giren secide, seeili söz bölüklerini kı
saltarak veya kısaltına imkanı bulamadığı 
uzun bölüklerde aynı vezinde kelimeler 
kullanarak nesrin r itim. melodi ve müzi
kalitesini arttırmak suretiyle mensur şiir 
çığırını açan İbnü'I-Amld. Arap edebiyatı 
sanatlı n esrinin altı mektebinden dördün
cüsü olan "seci ve bed!' mektebi"nin ku
rucusudur. Yazılarını yoğun seciler ve on
larla uyumlu cinas. tıbak gibi edebi sa
natlarla adeta bir halı gibi dokuyan ib
nü'I -Amld'de bu açıdan yetiştiği halı di
yarının (ira n) etkisi sezilmektedir. Bunun 
en güzel örneği asi İbn Bülleka'ya yazdığı 
mektupta görülür (Sealibl. lll, 193-195) 
Resmi mektuplarında E bO İshak es-Sa
bl gibi ediplerin aksine h ür ve güçlü şah 

si iradenin ifadesi görülür; sevgi, sitem. 
tebrik vb. konulardaki özel mektupların
da ise (a.g.e.,lll, 183-214) duygusallık ha
kimdir. Bunlardan başka Fars Valisi İbn 
HindCı'ya gönderdiği. iyi bir idarecinin va
sıf ve ödevlerinden söz eden mektup gibi 
didaktik. ilim adamlarına gönderdiği gök 
gürültüsü. şimşek çakması ve yıldırım 
düşmesinin sebeplerini açıklayanlar gibi 
ilmi ve şair dostlarına gönderdikleri gibi 
şiir halinde kaleme alınmış mektupları da 
vardır (a.g.e., lll. 197-213) İbnü'I-Amld 
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edebiyatçılığının dışında. kalelerin fethi 
amacıyla uzak mesafelere giderek duvar
larda gedikler açan büyük aklar atmak 
için "arbalet" türü bir silah başta olmak 
üzere ilginç aletler tasariayıp geliştirme

siyle de dikkat çekmiştir. Onun Grekçe 
kitapları toplatarak tercüme edilmeleri 
için ilmi bir proje hazırladığı ve Rey'de bir 
rasathanenin kurulmasına ön ayak ·olup 
burada astronomik gözlemler yaptığı da 
bilinmektedir. 

Rey'deki sarayı devrinedip ve şairleri
nin faaliyet merkezi haline gelen İbnü'I
Amld'in yetiştirdiği en büyük edip. yıllar
ca kendisinden ayrılmaması sebebiyle 
"Sahib" l akabını alan Büveyhl Veziri is
mail İbn Abbad'dır. Büveyhl Emlri Adu
düddevle ondan faydalananlar arasında 
yer aldığı gibi Aristo şarihlerinden Nlşa

burlu filozof Ebü'I-Hasan el-Amiri de ken
disinden hayatının son yıllarına doğru fel
sefeye dair güç metinlerle mekanik kitap
ları okumuştur (İbn Miskeveyh, ll, 277). 
İbnü'I-Amld mektebinin takipçileri ara
sında Ebu İshak es-Sabl. Ebu Bekir ei
Harizml, Bedlüzzaman ei-Hemedanl ve 
Ebu MansOr es-Sealibl gibi ünlü edip ve 
yazarlar bulunmaktadır. Mütenebbl. Ebu 
Nasr İbn Nübate es-Sa' di ve Kadı İbn Hal
lad başta olmak üzere birçok şair, edip ve 
alim İbnü'l-Amld'in ilmi. felsefi ve edebi 
kudretini övmüş (Sealibl, lll, 185-190; ibn 
Hallikan. V, ı 05-l 06), buna karşılık olarak 
Eb Cı Hayyan et-Tevhldl onunla Sahib b. Ab
bad'ı hicvetmek amacıylaA]]ld,ku'l-vezi
reyn adlı bireser kaleme almıştır (DiA, 
X, 154). Ancak bu hicviyyeyi yazmasının 
sebebi, iki ünlü vezirin kınanacak hallerin
den ziyade yanlarına gittiğinde kendisine 
itibar etmemesidir. Ayrıca İbnü'I-Amld'in. 
Tevhldl'yi "ikinci Cahiz" olma hususunda 
kendisine rakip görmesi, giydiği derviş 
kıyafetinden dolayı onu devlet büyükleri
nin meclislerine layık bulmaması da bu
nun sebepleri arasında zikredilir. 

Kaynaklarda İbnü'I-Amld'in Kitabü'l
Me?:heb fi'l -beldgat (İbnü'n-Nedlm , s. 
194), Kitabü'l-ljan ve'l-l]ulu,k ve Bi
nr1'ü'l-müdün (BirCınl, s. 48) adlı üç ese
rinden bahsedilmekte ise de bunlar za
manımıza ulaşmamıştır. Ancak Eb Cı Man
sOr es-Sealibl, İbrahim ei-Husrl ve Vaküt 
el-Hamevi eserlerinde onun mukaraza. 
muamma ve gazel türlerindeki şiirlerin
den ve manzum mektuplarından bazı 
parçalara yer vermişlerdir (bk. bi bL). İb
nü'I-Amld'in. Adudüddevle'nin meteoro
lojik olaylara dair sordu ğu soruların ce
vaplarını içeren Min KeJQmi'l-üstCıd er
re'is Ebi'l-Fazl MuJ:ıammed b. el-'Amid 
iJ{ı 'Adudi'd-devleteyn adıyla bir araya 
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getirilmiş altı mektubu ile (nşr. Gorcis Av
vad, Sumer, XIV J Bağda d I 958], s. I 62) yi
ne Adudüddevle'ye gönderdiği Risale fi'l
]J-umrati'l-1)-adi~e fi'l-cev adını taşıyan 
bir risalesi Hans Daiber tarafından "Briefe 
Abu'I-Fadllbn ai- 'Amld an Adudaddaula" 
başlığı altında yayımlanmıştır (Isi., LVI 
[I 9791. s. I 06- I 16). Daiber'in verdiği bilgi
ye göre, ibnü'I-Amld'in resmi ve özel mek
tuplarını ihtiva eden Divanü 'r-resa'iJ'in
den bir parçanın iki nüshası Hindistan'
da (Leknev ve Kalküta) bulunmaktadır. 

Ayrıca Blrunl de ibnü'I-Amld'e ait coğra
fi. geometrik ve astronomik problemierin 
işlendiği bir kitaptan, muhtemelen adını 
daha önce zikrettiği Binfı'ü'l-müdün adlı 
eserinden alıntılar yapmaktad ır (et-Taf:z
dfdü nihayeti'l-emakin, s. 58, 60, 98, ı I 9). 

Ham Merdem Bek İbnü'l-'Amid adlı bir 
eser yazmıştır ( Dımaşk 1350/I 931 ). 
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337'de (948-49) Rey'de doğdu; ünlü ve
zir Ebü'I-Fazl ibnü'I-Amld'in oğludur. Genç 
yaşta sarayın önde gelen kişileri arasına 
girdi ve zaman zaman vezirliğe vekalet 
etti. 359'da (970) mahall1 emirlerden Ha
seneveyh b. Hüseyin'e karşı düzenlenen 
sefere katıldı. Babasının Hemedan'a var
dıklarında ölmesi üzerine ordunun başı
na geçti ve boşalan vezirlik makamını baş
kasına kaptırmamak için Haseneveyh'Ie 
anlaşma yaparak aceleyle Rey'e döndü, 
bir süre sonra da vezirliğe getirildi; iyice 
yaşlanmış olan Rüknüddevle devletin ida
resini ve ordunun kumandanlığını ona 
teslim etti. Fakat ibnü'I-Amld, parlak ze
kasına rağmen gençliği ve tecrübesizliği 
sebebiyle babasının takip ettiği dengeli 
siyaseti sürdürmeyi başaramadı. Deylem
li kumandan ve askerlere bol bol İhsanlar
da bulunarak ve sık sık davetler, av par
tileri düzenleyip katılanlara çeşitli hediye
ler dağıtarak kendini çevresine sevdirme
ye çalıştı. Onun debdebe ve gösterişi ön 
planda tutan bu gibi halleri ve özellikle 
vezirden çok bir emir gibi davranması, 
Rüknüddevle'nin oğulları Adudüddevle ile 
Müeyyidüddevle'nin tepkilerine yol açtı. 

ibnü'l-Amld, 363'te (973-74) Rüknüd
devle'nin emri üzerine. büyük bir askeri 
isyan sebebiyle zor durumda kalan Irak 
Büveyhl Emlri izzüddevle Bahtiyar'a yar
dım etmek için Fars'tan lrak'a doğru yola 
çıkan Adudüddevle'ye katıldı. isyan ın bas
tırılmasından sonra Adudüddevle. izzüd
devle'yi tahtından uzaklaştırıp l rak'ı ken
di topraklarına katmak istedi ve bu du
rumu babasına onayiatmak için ibnü'I
Amld'i Rey'e gönderdi. Fakat ibnü'I-Amld, 
hanedan üyelerinin karşılıklı sadakatine 
büyük önem veren Rüknüddevle'yi bu ko
nuda ikna edemedi ve Bağdat'a eli boş 
döndü. Bunun üzerine Adudüddevle mec
buren Irak'tan ayrıldı. ibnü'I-Amld ise 
Adudüddevle'nin ardından Bağdat'ta bir 
müddet daha kaldı ve burada ileride ha
yatına mal olacak bazı adımlar attı. iz
züddevle'nin veziri ibn Bakıyye ile yakın 
rrıünasebetler kurdu; ayrıca izzüddevle'
nin yönelttiği vezirlik teklifini Rüknüddev
Ie'nin ölümünden sonra olması şartıyla 
kabul etti. Bu arada Abbasl halifesi de 

ona kalemde ve kılıçta yetkinliğini anla
tan "Zü'l -kifayeteyn" unvanını verdi. 

36S'te (975-76) Adudüddevle, babası 
Rüknüddevle ile bozulan i lişkilerini dü
zeltmek ve kendisinin veilaht olarak tayi
nini sağlamak için İbnü'I-Amld'den aracı
lık yapmasını istedi. Adudüddevle'ye gü
venmemekle beraber onunla dost kalmak 
isteyen ibnü'l-Amld'in Rüknüddevle nez
dinde gösterdiği çabalar sonucu isfahan'
da bütün hanedan mensuplarının katıl
dığı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı
da Rüknüddevle, Adudüddevle'yi veliaht 
ilan etti ve diğer iki oğlundan Müeyyidüd
devle'ye Rey ile isfahan'ı. Fahrüddevle'ye 
de Hemedan ile Dlnever'i verdi. ibnü'I
Amld, Rüknüddevle'nin ölümünden son
ra Rey'e gelen Müeyyidüddevle tarafın
dan vezirlik görevinde tutuldu. Ancak çok 
geçmeden ibnü'I-Amld ile katip Sahib b. 
Abbad arasında düşmanlık baş gösterdi 
ve ibnü'I-Amld, Müeyyidüddevle'nin ya
nında büyük bir saygınlığı bulunan Sahib 
b. Abbad'ı ileride makamına göz dikece
ği endişesiyle isfahan'a yollamak ve hat
ta öldürtmek istedi. Müeyyidüddevle de 
onun nüfuzundan çekindiği için Sahib b. 
Abbad'ı geri göndermek zorunda kaldı. 
Fakat Rüknüddevle'den sonra haneda
nın başına geçmiş bulunan Adudüddev
le, Müeyyidüddevle'den, ordu üzerindeki 
hakimiyetinden dolayı tehlikeli gördüğü 
ve Bağdat'taki faaliyetleri sebebiyle kız
gın olduğu ibnü'I-Amld'in öldürülmesini 
istedi. Bunun üzerine ibnü'I-Amld. malia
rına el konulduktan ve çeşitli işkencele
re maruz bıraktidıktan sonra idam edildi 
(17 Reb\'ülevvel366/ 13 Kasım 976). 

Babasından ve nahiv alimi ibn Paris' 
ten ders alan ibnü'I-Amld devrin önemli 
edip ve şairlerindendi; hatta bu yönüyle 
babasından daha üstün olduğu söylenir. 
Yaküt ei-Hamevl, onun öldürülmesinden 
önce zindan duvarlarına yazdığı kendisi
ne yapılan işkenceleri anlatan şiirlerini. 
Ebu Hayyan et-Tevhldl de uzun bir gaze
lini nakletmiş. ayrıca "dost" dediği at üze
rine yazılmış bir gazeli hakkında bilgi ver
mişlerdir (Mu'cemü '1-üdeba', XIV, I 95-
20 I, 213; ei-Me~alibü '1-uezfreyn, s. 267-
270). ibnü'I-Amld itme ve edebiyata bü
yük ilgi duymuş. alim ve ediplerle bir ara
da bulunmaya özen göstermiştir. Ebu Sa
Id es-Sirafi. Ali b. Isa er-Rummanl. Ebu 
Süleyman ei- Mantıki. Ebü'I-Hasan el-Ami
ri ve ibnü'I-Bakkal onun özellikle Bağdat'
ta iken tertipiediği meclisiere devam eden 
alim, filozof ve şairlerden bazılarıdır (Ya
küt, XIV, 213-214). 363 (973-74) yılında 
Rey'e gitmeden önce ibnü'I-Amid'e yaz-


