
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-
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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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nahüsrev'i (Adudüddevle) halef olarak tayin 
ettikten sonra 16 Cemaziyelevvel 338'
de (11 Kasım 949) Şiraz'da vefat etti. 339 
(950) yılında öldüğü de rivayet edilir. 

Büveyhller. kuruluş şartlarının bir so
nucu olarak adem-i merkeziyetçi bir yapı 
özelliği göstermekle beraber İmadüddev
le Ali. gerek en büyükleri olması gerekse 
hanedanın başarısında önemli paya sahip 
bulunması sebebiyle diğer kardeşleri ta
rafından Büveyhl Devleti'nin başkanı ola
rak kabul edilmiştir. Başarılı bir kuman
dan. fırsatları iyi değerlendiren bir devlet 
adamı olan imadüddevle'nin şahsiyeti 
hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulun
mamakta. sadece bir hıristiyan olan Ebu 
Said İsrail b. Musa'yı katipliğe (vezir) ta
yin ettiği, Fars'taki iktidarının ilk günle
rinde askerlerin maaşlarını ödemekte ça
resiz kalınca tesadüfen bölgenin eski ida
recilerine ait hazineleri bulup ortaya çı 

kardığı kaydedilmektedir. 
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iMADünDiN el-HAMZİ 
(.,s _;..=ll ~~blo..:) 

Ebu Musa İmadüddln İdrls 
b. All b. Abdiilah el-Hasenl el-Hamzl 

(ö. 714/1314) 

Yemenli Zeydi tarihçi. 

--, 

_j 

San'a'da doğdu . Hz. Hasan soyuna 
mensuptur. Devrinde temayüz ederek 
ResQJI Hükümdan el-Melikü 'l-Müeyyed 
Davud'un takdir ve himayesine mazhar 
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oldu ve tabihane emirleri arasına girdi. 
Bir süre sonra Mekke yakınlarında küçük 
bir kasaba olan Kahme'ye emir tayin edil
di (699/1300). Aynı yıl hac emirliği yapan 
İmadüddin Yemen'in ileri gelen devlet 
adamları arasında yer aldı. 

Güzel ahlaki, değişik ilimlerde geniş bil
gisiyle tanınan İmadüddin Zeydiyye mez
hebine mensuptu. Bu özelliklerinden do
layı Zeyd! imamlığına aday gösterilmiş
tir. imadüddin. izzeddin İbnü ' l-Eslr'in 
eseri e1-Kamil'in bir özeti mahiyetindeki 
Kenzü '1-a{ıbar (af.Jyar) fi ma'rifeti's-si
yer ve'1-a{ıbdr adlı dört ciltlik kitabı ile 
ün yaptı. Eserin sonuna 713 (1313) yılına 
kadar Mısır. Suriye ve lrak'ta , 714 (1314) 
yılına kadar da Yemen'de cereyan eden 
olayları eklemiştir. Kitabın ilk cildi Hz. 
Peygamber'in sireti ve Hulefa-yi Raşidln, 
ll. cildi Emevller, lll. cildi Abbasller döne
miyle Suriye'de hüküm süren devletler, 
Fatımller, Karmatller ve Haçlılar'la yapılan 
savaşlara ayrılmıştır. Bu cildin sonunda 
Yemen'le ilgili bilgiler vermeye başlayan 
im.3düddin son ciltte sadece Yemen'e dair 
konuları ele almış, ayrıca Zeyd! imamla
rının ve ileri gelenlerinin biyografilerine 
geniş yer vermiştir. Bu sebeple Kenzü '1-
a{ıbdr Zeydiyye mezhebi ve Yemen tari
hi için önemli bir kaynaktır (yazma nüsha
ları için bk. Eymen Fuad Seyyid, s. 139) . 
Eseri Abbas er-Resull Nüzhetü'1-ebşar 
fi'{ıtişari Kenzi'1-a{ıbar adıyla özetle
miştir (a.g.e., a.y). 
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iMADünDiN el-iSFAHANi 
( ~~f'l ~~!,)Lo.:) 

Ebu Abdiilah İmadüdd!n Muhammed 
b. Safiyyidd!n Muhammed 

b. Hamid el-Katib el-İsfah1ml 
(ö. 597/1201) 

Edip ve tarihçi. 
_j 

2Cemaziyelahir519'da (6 Temmuz 1125) 
İsfahan'da doğdu . İsfahanlı tanınmış bir 
aileye mensuptur. Amcası Azlzüddin ei
Müstevfi vezir, babası Safiyyüddin Mu
hammed ise katipti. İsfahan, Bağdat, Rey, 
Kilşan'da çeşitli medreselerde öğrenim 

gören imadüddin 534 (1139) yılında aile
siyle beraber Bağdat'a gitti. Nizarniye 
Medresesi'nde Ebü'l-Kasım İbnü'l-Hu
sayn, Ebu Abdullah el-Furavl. Cemaleddin 
İbnü 'l-Uhuvve eş-Şeybanl, İbnü'l-Benna 
el-Bağdadl, Ebü'l-Berekat en-Nisaburl ei
Bağdadl. Ebü'l-Fütuh el-İsferalnl. İbnü'r
Rezzaz el-Bağdadl gibi alimlerden fıkıh, 
hadis, gramer, lugat ve edebiyat dersleri 
aldı. 542'de (1148) Musul'a yaptığı kısa 
bir seyahatten sonra 543 (1149) yılında 
İsfahan 'a döndü ve ilerideyazacağı eser
ler için malzeme topladı. 549 (1154) yı
lında tekrar Bağdat'a giden imadüddin, 
552'de (1157) Abbas!Veziri Ebü'l-Muzaf
fer İbn Hübeyre tarafından V asıt şehri na
ibliğine tayin edildi. 556'da (1161) Basra 
naibi oldu. 558-560 (1163-1165) yılları 
arasında Bağdat'ta Dlvanü'l-hilafe'de gö
rev yaptı. 

13 Cemaziyelewel 560'ta (28 Mart 1165) 
Ebü'l-Muzaffer İbn Hübeyre'nin öldürül
mesi üzerine takibata uğrayıp hapsedi
lenler arasında bulunan imadüddin, bir 
ay kadar sonra serbest bırakıldı. Bu sı
rada Nureddin Mahmud Zengl'nin alim
lere değer verdiğini öğrenince Dımaşk'a 
gitmeye karar verdi. Şaban 562'de (Ha
ziran 1167) Dımaşk'a ulaştı ve el-Med
resetü'n-Nuriyye'de ders vermeye baş
ladı. 562 ( 1167) yılı sonlarına doğru Nu
reddin Mahmud Zengl ile tanıştı ve di
vanda önemli bir göreve tayin edildi. 
Bu görevi sırasında Selahaddin-i Eyyu
bl ve diğer öriemli kişilerle görüşme im
kanı buldu. 564 (1169) sonlarında üçün
cü Mısır seferi hazırlıklarında görev aldı. 
Aynı yıl Nureddin tarafından Ahlat Hü
kümdarı Zahlrüddin Sökmen'e gönderil
di. Ardından Divan-ı inşa'nın başkanlığına 
getirildi. Çeşitli yerlere gönderilen önemli 
mektupları ve evrakı kaleme aldı. 566'da 
(1170) Musul'un temliknamesini götür
mesi için Abbas! Halifes i Müstencid -Bil
lah'a elçi olarak görevlendirildi. 568 yılı 
başlarında (1172 yılı ortaları) divan müş
rifliğine (müfettişlik) tayin edildi. 

İmadüddin. Nureddin Mahmud ölünce 
11 Şevval 566'da (17 Haziran 1171) katip
lik dışındaki görevlerinden azi edildi. Aynı 
yılın sonlarında Halep'e gitti. 570 yılı baş
larında (Ağustos 1174) Bağdat'a dönmek 
üzere Musul'a hareket etti. Musul Atabe
gi ll. Seyfeddin Gazi 'nin kendisine teklif 
ettiği görevi kabul etmedi. Selahaddin-i 
Eyyubl'nin Mısır'dan Şam'a geldiğini öğ
renince Bağdat'a gitmekten vazgeçip 
onun hizmetine girmeye karar verdi. Dı
maşk'a dönerek eski medresesinin mü
tevelliliğini geri aldı. Daha sonra Humus'-


