
iMADÜDDEVLE 

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. 

--, 
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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. 
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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'-


