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İDRİS iMADÜDDİN 
( l,)o!..l.lf.:ıl..o.: ~).:ı!) 

İdrls b. ei-Hasen b. Abdiilah ei-Kureşl 
(ö. 872/1468) 

Tayyibi- İ sınaili daisi 
ve tarihçi. 

_j 

794 (1392) yılında Yemen 'de. Harih 
dağlarının zirvesindeki İsmailller'e ait Şi
bam Kalesi'nde doğdu. Burada İsmaili kül
tür çevresi içinde yetişti. 832'de (1429) 
amcası Ali b. Abdullah'a halef olarak on 
dokuzuncu "dal-i mutlak" unvanını aldı 
ve vefatma kadar kırk yıl süreyle Yemen 
Tayyibl- İsmailiter'in liderliğini yaptı. Gaib 
imam Tayyib b. Amir- Biahkamillah adına 
hareket ettiğine inanılan ve cemaat üze
rinde en yüksek otoriteyi temsil eden dal-i 
mutlak sıfatı ile Yemen'de büyük bir mü
cadele yürüten İdrls İmadüddin. Resüll 
Hükümdan Zahir'in de yardımıyla Zeydl
ler'in hakim olduğu pekçokkaleyi zaptet
ti. 858'de (1454) Resülller'in elinde bulu
nan Aden ve Zebld'i işgal ederek Güney 
Yemen'in hakimi olan Tahirller'den Ali ve 
Amir'in dostluklarını kazanan İdrls. bu 
bölgelerde ele geçirdiği yerleri muhafaza 
etmeyi başardı. Bunun dışında Hindis
tan'a yöneldi. Hindistan'da Tayyibi-İsma
iliyye'nin gelişmesi için propaganda mer
kezleri kurdu. Mezhep. özellikle Gucerat'
ta onun faaliyetleri sonucunda büyük bir 
gelişme gösterdi. İdrls. 19 Zilkade 872'
de (10 Haziran 1468) merkez edindiği Şi
bam'da vefat etti. Onun ölümünden son
ra dal-i mutlak makamına sırası ile oğul
Iarı Hasan ve Hüseyin ile torunları Ali ve 
Muhammed geçti. 

Eserleri. 1. 'Uyunü'l-al)bar ve fünu
nü'l-aşar. ResGl-i Ekrem'in siretiyle Hz. 
Ali'den itibaren İsmailiyye imamlarının 
biyografilerini, İsmaliyye davetinin baş
langıcından Ta4'Yibl- İsmailller'in yirmi 
birinci imam kabul ettikleri Ebü'I-Kasım 
et-Tayyib'in gaybeti ve Müsta'IIler'in Ye
men'de ortaya çıkışına kadar olan döne
mini anlatan yedi ciltlik bir eserdir. Ese
rin cilt sayısıyla İsmailller'ce mukaddes 
kabul edilen yedi rakamı arasındaki para
lellik dikkati çekmektedir. Büyük bir kıs
mı günümüze kadar gelerneyen erken Fa
tım! devri müelliflerinin eserlerinden na
ki ller ihtiva eden 'Uyunü'l-al)bar, İsma
ill daveti ve Fatımi Devleti tarihi hakkın
da önemli bir kaynak olarak kabul edil
mektedir. Eserin IV. V ve VI. ciltleri Mus
tafa Galib tarafından yayımianmış (Bey
rut 1973-1978), V. ile VI. cildin bir kısmı 
Mustafa Galib'in neşrini eleştiren Mu-

hammed ei-Ya'lavl tarafından Taril)u'l
l)ulefa'i'l-Fatımiyyin bi'l-Magrib adıyla 
tekrar neşredilmiştir (Beyrut I 985) . Fer
hat ed-Deşravl de V. ciltten seçtiği bölüm
leri Taril)u'd-devleti'l-Fatımiyye bi'l
Magrib adı altında yayımiarnıştır (Tunus 
I 979). z. Zehrü'l-me'ani. Allah'ın varlı
ğı. birliği. isimleri. sıfatiarın nefyi. yarat
ma, Ievh. heyüla. süret. maden. nebat ve 
canlılar. Hz. Adem'den itibaren peygam
berlerin ve özellikle ResGl-i Ekrem'in ma
kamı. onun vasisi ve halifesi olarak Hz. Ali, 
Fatıma, Hasan ve Hüseyin, imametin Hü
seyin nesiine aidiyeti. imam ve imarnet 
kavramı gibi konuları ele alan eser İsma
iliyye kelam ve felsefesinin en önemli kay
naklarındandır. Eserin başlıca kaynakları 
İhvan-ı Safa risaleleriyle Ebu Hatim er
Razi. Ahmed b. Hamdan. Ebu Ya'küb es
Sicistanl. Hamldüddin ei-Kirmanl ve Ye
menli daller İbrahim b. Hüseyin Hamidi 
ile Ali b. Muhammed el-Velid gibi batıni
İsmaill kelamcılarının kitap larıdır. Kitabın 
on yedinci bölümünün bir kısmının metni 
ve İngilizce tercümesi Wiladimir ıvanow 
(The Rise o{Fatimids, s. 47-80 [metin!. s. 
232-274 [tercümesi[). tamamı ise Musta
fa O ali b ( Beyrut 199 I) tarafından neşre
dilmiştir. 3. Nüzhetü '1-efkô.r ii men ]fa
me bi'l-Yemen mine 'l-mülCıki'l-kibar 

ve'd-du'ati'l-al)yar. Yemen'in. Suleyhl
ler'in yıktidığı 492'den (1099) 853 (1449) 
yılına kadarki dönemini anlatan eser. Ye
men İsmaill davetine dair en önemli kay
nak olarak kabul edilir (Tarif] u ' l-l] ulefti'i '1-
Fatımiyyin, neşredenin girişi, s. I 6). Hin
distan'daki Tayyibl davetine dair bilgilere 
de yer verilen eserin bir nüshası İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (AY, m 352 I) . 4. Ravzatü'l-al)bdr 
ii J:ıavadişi'l-Yemeni'l-kibdr. Bir önceki 
eserin devamı mahiyetinde olup 853-870 
(1449-1465) yılları arasındaki olayları ih
tiva etmektedi r. s. Divanü Seyyidina 
İdris b. el-Ifasan. Hz. Peygamber ile Hz. 
Ali ve diğer İsmaill imamlar. babası. am
cazadesi Esedüddin ve çağdaş daller için 
yazdığı methiyelerden meydana gelir. 

Müellifin diğer eserleri de şunlardır: 
Ziya'ü '1-beşa'ir ve zübdetü 's-sera'ir, 
Risaletü izaJ:ıi'I-i'lam ii kemali 'idde
ti'ş-şıyam, Risaletü müdJ:ıu;fati'l-büh
tan ve muçlıJ:ıati'l-J:ıa]f ii şavmi şehri ra
mazan, er-Risale tü'l-mevsume bi-mu
çlıJ:ıati't-telbis ve dahidati't-tedlis fi'r
reddi 'ala ba'zı'l-mu'attılin, Risaletü 
'aşımeti nütUsi'l-mühtedin, Risaletü'l
beyan lima vecebe ii te'vili şehri re
ceb, Risaletü hidayeti ' t-talibin ve iM-
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meti'l-J:ıücceti ve izaJ:ıi'l-J:ıa]f]fı'l-mübin 
ii cevabi'l-mfıri]fin min ehli'l-Hind, 
Risaletü ziyfı'i'l-ebşfır ve cilfı'i'l-efkfır, 
Te'vilü emşali'l-Kur'an (bu eserlerin 
bulunduğu kütüphaneler ve muhtevaları 
hakkında bk. Poonawala, Biobibliography, 
S. I69- I 75) . 
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(ö. 1024/1615) 

Me1ami-Hamzavi kutbu. 
_j 

Bugün Yunanistan sınırları içinde bu
lunan Tırhala'da doğdu. Kaynaklarda do
ğum tarihi hakkında bir kayıt bulunma
maktadır ; ancak seksen üç yaşında öldü
ğü bilindiğine göre (Sarı Abdu llah Efendi, 
s. 260) 941 (1534) yılında doğmuş olma
lıdır. Nev"lzade Ata! adını Ali İdris olarak 
kaydeder. Fakir bir ailenin çocuğu oldu
ğundan Vezlriazam Rüstem Paşa'nın ter
zisi olan amcası onu himayesine alarak 
terzilik mesleğini öğretti. 955'te ( 1548) 
Nahcıvan seferine giderken, Ankara civa
rındaki Kutluhan köyünde i karnet eden 
Bayrami-Melaml kutbu Hüsameddin An
karavl'yi ziyaret ettikleri sırada müridliğe 
kabul edildi. Hüsameddin Ankaravl, ter
zilik mesleğinden dolayı İdrls peygambe-
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