
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. 

--, 

_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'-



ta bulunan Sultan Selahaddin-i EyyGbl'
nin yanına gitti. Bir müddet onun orduga
hında bulundu. Vezir ve Divan-ı inşa baş
kanıKadi el-Fazı l'ın da isteğiyle Divan-ı in
şa başkan yardımcılığına getirildi ve Se
lahaddin-i EyyGbl'nin sır katibi oldu. 573 
( 1177) yılındaki Remle seferiyi e hastalı
ğından dolayı katılamadığı Kudüs'ün fet
hi hariç bütün seferlerinde Selahaddin'in 
yanında bulundu. 

Selahaddin-i EyyGbl'nin ölümünden (25 

Safer 589/2 Mart ı ı 93) sonra imadüddin 
gözden düştü ve idari görevinden ayrıldı. 
Bir müddet Dımaşk'ta kalarak medrese
sinde ders verdi. 596 (1200) yılında Mısır 
naibliğine tayin edilen el-Melikü'l-Kamil 
Muhammed'in yanında Mısır'a giden ima
düddin. Mısır'da veba salgını ve büyük bir 
kıtlık olduğundan ertesi yı l Dımaşk'a ge
ri döndü. 1 Ramazan 597'de (5 Haziran 
1201) Dımaşk'ta vefat etti. Babünnasr 
dışındaki SGfiye Mezarlığı'na gömüldü. 

imadüddin el-İsfahanl aynı zamanda 
ünlü bir şair. edip, münşl ve tarihçidir. İlk 
bakışta sıradan bir kişi gibi göründüğü 
için Kadi el-Fazıl'ın. "İmad çakmak gibidir; 
dışı soğuk görünür, içinde ise ateş vardır" 
dediği rivayet edilir. 

Kadi el-Fazı!' dan sonra zamanın en bü
yük münşl ve katibi olarak tanınmış. Se
lahaddin-i EyyGbl de onun münşiliğini 
takdir etmiştir. Birçok Arapça. Farsça 
münşeat (resmi evrak) yazmış. bunların 
bir kısmını eserlerine de almış. edebi 
münşeatını bir divanda toplamıştır. Ede
bi sanatlara düşkün olduğundan eserle
rinin anlaşılması oldukça güçtür. Şairliği 
münşlliği kadar güçlü değildir. Arapça ve 
Farsça'yı çok iyi bildiğinden kendisine 
"zü'l-belagateyn" denilmiştir. imadüddin 
arnelde Şafii. itikadda Eş'ariyye mezhe
bine mensuptu. 

Eserleri. A) Edebi Eserleri. 1. Ijaride
tü'l-~aşr ve ceridetü'l-'aşr. V. (Xl.) yüz
yıl sonlarından 572 (1176) yılına kadar 
islam dünyasında yetişen önemli şair ve 
ediplerin biyografilerini ve eserlerinden 
örnekleri içeren bir antolojidir. Müellifin 
en önemli kitaplarından olup 573 yılı baş
larında (1177) on cilthalinde tertip edil
miştir. imadüddin bu eserini. Ebu Man
sOr es-Sealibl'nin (ö. 429/1038) Yetime
tü'd-dehr'i ile onun Baharzl (ö. 467/1 075) 

tarafından yazılan Dümyetü'l-~aşr adlı 

zeyline zeyil olarak kaleme almıştır. Kita
bın birinci kısmı Irak ve çevresinde. ikin
ci kısmı iran-Horasan'da, üçüncü kısmı 
Suriye, el-Cezlre. Diyarbekir. Arap yarıma
dası ve Yemen'de. dördüncü kısmı Mısır. 

Kuzey Afrika. Endülüs. Sicilya bölgele
rinde yetişen şair ve ediplere ayrılmıştır. 

Eserin birinci kısmı Muhammed Behcet 
el-Eseri ve Cemll Said (I-V, Bağdat 1955-

1978; Tekmiletü ljarfdeti'l-f!:aşr ve cerfde

ti'l-'aşr, 1-11, Bağdat 1976, 1981), üçüncü 
kısmı Şükrü Faysal (I-III, Dımaşk 1955-

1968), dördüncü kısmın Mısır'a ait bölü
mü Ahmed Emin. Şevki Dayfve İhsan Ab
bas (I-II, Kahire 1951-1952), Sicilya, Mağ
rib (Kuzey Afrika), Endülüs'e ait kısımlar 
Ömer ed-DesGki ile Ali Abdülazlm ( Kahi
re 1960-1969) ve Azertaş AzernGş (Tunus 
1971-1972), Mağrib'e ait kısım da Muham
med MerzGki, Muhammed el-ArGsl, Cila
ni b. Hac Yahya (Tunus 1966) tarafından 

yayımlanmıştır. Kitabın ikinci kısmı henüz 
basılmamıştır. imadüddin eseri hazırlar
ken hadisçilerin usulüne benzer bir me
tot kullanmış, elindeki malzemeyi çeşitli 
kaynaklardan kontrol etmiştir. Başta İbn 
Hallikan olmak üzere sonraki müellifler 
kitaptan faydalanmış ve alıntılar yap
mıştır. Ijaridetü'l-~aşr, Münzirl ( ö. 656/ 

1258) ve Ali b. Muhammed er-Rıza! er
Rumi (ö . 1039/1630) tarafından ihtisar 
edilmiş. Ali er-RGml'nin 'Avdü'ş-şebdb 
adını taşıyan muhtasarı günümüze ulaş
mıştır. imadüddin eserine Zeylü'l-Ijari
de ve seylü'l-ceride adıyla üç ciltlik bir 
zeyil yazmıştır. Zamanımıza kadar gelen 
bu zeyle onun es-Seyl 'ale'?,-Zeyl adlı 
bir zeyil daha yazdığı kaydedilmektedir. 
Z. Divdnü'ş-şi'r. Müellifin 571 (1175) yı
lında dört cilthalinde düzenlediği eser 
günümüze ulaşmamıştır. imadüddin'in 
el-Ber~u'ş-Şdmi, Ijaridetü'l-~aşr, er
Ravzateyn adlı eserlerinde bulunan şiir
ler Nazım Reşld tarafından derlenerekya
yımlanmıştır (Musul 1404/1983). 3. Di
vdnü 'r-resd'il . 571'de (1175) üç cilt ha
linde tertip edilen bu eser de zamanımı
za intikal etmemiştir. el-Ber~u'ş-Şdmi, 
el-Fet]J.u '1-~ussi ve er-Ravzateyn'de 
müellifin edebi ve resmi münşeatından 
çok sayıda örnek bulunmaktadır. 4. Di
vdnü Dü Beyt. imadüddin'in ruballerini 
içeren eser. Arapça rubal tarzının en eski 
örneklerini ihtiva etmekte olup Charles 
Pellat tarafından yayımlanmıştır (Havliy
yatü'l-Cami'ati't-Tanisiyye, Tunus 1975, 

S. 5-31) 

B) Tarihe Dair Eserleri. 1. Nuşretü'l
fetre ve 'uşretü'l-]fatre ({!tre). 569 (1174) 
yılına kadar gelen İran- Irak Selçukluları 
tarihidir. imadüddin bu eseri hazırlarken 
önce, Irak Selçukluları vezirlerinden EnG
şirvan b. Halid'in Melikşah'ın tahta çıkı
şından (ı 072) ll. Tuğrul'un ölümüne ka
dar ( 1134) gelen Fütılru zamdni'ş-şu -
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dur adlı Farsça tarihini Arapça'ya çevir
miş. çevirinin baş tarafına daha önceki 
Selçuklu tarihini, sonuna da kendi zama
nındaki İran- Irak Selçukluları'yla ilgili 
olayları ilave etmiştir. 579'da (1183) ta
mamlanan ve dört ciltten meydana gelen 
eserin tek nüshası Paris'te Bibliotheque 
Nationale'dedir (nr. 2145). Nuşretü'l-fet

re'nin Bündarl tarafından Zübdetü'n
Nuşra ve nu]]betü'l-'uşra adıyla ya
pılan muhtasarını Martinus Theodarus 
Houtsma yayımiarnıştır (Le iden 1889; Ka
hi re 1318; Beyrut 1980) Kıvamüddin Burs
lan. Selçuklu tarihinin en sağlam ve en es
ki kaynaklarından olan Zübdetü'n-Nuş
ra'yı Irak ve Horasan Selçuklulan Ta
rihi adıyla Türkçe'ye çevirmiştir(istanbul 
ı 943). Z. el-Fet]]. u '1-]fussi fi'l-fet]J.i'l
]fudsi. Eserde Hittln Savaşı. Kudüs'ün 
fethi. lll. Haçlı Seferi sırasında Selahad
din'in mücadelesi. Aslan Yürekli Richard 
ile yaptığı barış. Selahaddin'in son gün
leri ve ölümü etraflıca anlatılmıştır. ima
düddin eserini 588 ( 1192) yılında yazıp 
Selahaddin'e okuduğunu kaydeder. Mü
ellif Selahaddin adına kaleme aldığı bazı 
mektupları da kitabına almıştır. Sağlam 
bilgilere. belge ve gözlemlere dayanan ki
tap, Haçlı seferleri ve Selahaddin-i EyyG
bl tarihiyle uğraşanların başlıca kaynak
Iarındandır. I. cildi Carlo de Landberg ta
rafından yayımlanan eserin (Leiden 1888) 

tamamı Kahire'de basılmış (ı 32 ı-ı 322), 

ayrıca Muhammed Mahmud Subh tenkit
li neşrini gerçekleştirmiştir (Kahire 1962, 

ı 965). Henri Massekitabı Conquete de 
la Syrie et la Palesiine par S aladin adıy
la Fransızca'ya tercüme etmiştir ( 1972). 

3. el-Ber~u'ş-Şdmi. imadüddin'in 562'
de (1167) Bağdat'tan Dımaşk'a gelişin
den 589 (1193) yılında Selahaddin'in ölü
müne kadarki hatıralarını, NGreddin ile 
Selahaddin devirlerini ve EyyGbller tari
hini ihtiva eder. Kitap gözlemlere ve bel
gelere dayanan son derece sağlam tarihi 
bir kaynaktır. Müellif. NGreddin ve Sela
haddin gibi iki şahsiyetin yanında geçen 
günlerini pariayıp sönen bir şimşeğe ben
zettiği için kitabına bu adı (Şam şimşeği) 
verdiğini belirtir. imadüddin eserine ken
disinin ve Kadi el-Fazıl'ın kaleme aldığı 
pek çok resmi evrakı. menşuru. mektu
bu. bazı önemli şiirleri de almıştır. 593-
594 (1197-1198) yıllarında tamamlanan 
ve yedi ciltten meydana gelen kitabın sa
dece, 573-575 (1177-1180) yılları olayla
rından bahseden lll. cildi ile 578-579 
(1182-1184) yılları olaylarını içine olan V. 
cildi zamanımıza kadar gelmiştir. Bu cilt
ler Oxford Bodleian Library'de bulunmak-
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imadüddin el-isfahani'nin el-Ber~u 'ş-Şam i adlı eserinin Bündari tarafından Sene'L-Ber~ı'ş-Şami adıyla yapılan muhta
sarının ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2249/2) 

tadır (Bruce, nr. ll; Mars h, nr. 425). İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 
eserin, üzerinde Ramazan Şeşen tarafın
dan doktora çalışması yapılan ( 1979) V. 
cildini Fi\lih Salih Hüseyin (Amma n ı 987). 
llL cildini de Mustafa ei-Hayyanl (Amma n 
1987) neşretmiştir. el-Ber,lfu'ş-Şami'nin 

IL cildinin Bündart tarafından 620 ( 1223) 
yılı civarında Sene'l-Ber,lfı'ş-Şami adıyla 

yapılan muhtasarının 583 (1187) yılı so
nuna kadarki kısmı günümüze ulaşmıştır 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi. nr. 2249/2, 
vr. 163b- 242a)_ Muhtasarın 575 yılı sonuna 
( 1180) kadar gelen kısmı Ramazan Şe şen 
(Beyrut 1971). tamamı Fethiyye en-Neb
ravl (Kahire 1979. 1982) tarafından yayım
lanmıştır. imadüddin el-Ber,lfu'ş-Şami'
ye, Selahaddin'in vefatından kendi ölü
müne kadarki zaman içinde geçen hatı
ralarını ve EyyGbller tarihiyle ilgili olayları 
ihtiva eden 'Utbe'z-zaman ii 'u,lfbe'l-J:ıa
deşan, NiJ:ıletü 'r-riJ:ıle, ljatfetü '1-bdri.lf 
ve 'atfetü'ş-şari_lf adlı üç zeyil yazmıştır. 
Zamanımıza intikal etmeyen bu eserle
rin özetleri EbG Şame ei-Makdisl'nin Ki
tdbü'r-Ravzateyn ii a]]bdri'd-devle
teyn adlı eserinin sonunda yer almakta
dır. EbG Şame'nin adı geçen kitabı büyük 
ölçüde İmadüddin ' in eserlerine dayanır. 
Ayrıca İbnü ' I-Eslr, ei-Melikü'I-MansGr, 
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ibn V asıl ve diğer pek çok tarihçi İmadüd
din'in eserlerinden alıntılar yapmıştır. 

imadüddin ayrıca amcası Azlzüddin'in 
divanını toplamış, Gazzall'nin Kimya-yı 
Sa'adet'ini Farsça'dan Arapça'ya çevir
miştir (Bündarl, neşredenin girişi, 1, 14-

15). el-Bustanü'l-cami' li-cemi'i teva
ri]]i ehli'z-zaman adlı muhtasar bir is
lam tarihi de imadüddin'e nisbet edilir. 
593 ( 1197) yılına kadar gelen bu eser, Ha
lepli bir tarihçi tarafından yazılmış olup 
Halep ve civarına dair bazı önemli bilgi
ler ihtiva eder. Eseri Claude Cahen ya
yımlamıştır (BEO, VII-VIII 1 I 937- I 9381. s. 
ı I3 vd.) 
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ll'I'I!J RAMAZAN ŞEŞEN 
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İMADÜDDİN ZENGI 

(bk. ZENGI, İmadüddin). 

iMADÜLMÜLK 
( ı.!.U.ı.lf ~ı...,.:) 

(ö. 1215/1800) 

Babürlü veziri. 

_j 

_j 

1157 (1744) yılında doğdu. Asıl adı Şe
habeddin'dir. Annesi Vezir Kamerüddin 
Han'ın kızıdır. Babası Mlr Muhammed Pe
nah, Dekken valiliğini ele geçirmek için 
çıktığı seferde öldüğü zaman sekiz yaşın
da olan imadülmülk, Delhi'de Vezir Ebü'I
MansGr Saftar Ceng'in himayesinde bü
yüdü. Çocukluk döneminde devlet hizme
tine girdi ve mlr bahşı makamına kadar 
yükseldi. Afganlı Ahmed Şah Dürrani'nin 
Hindistan seferi sırasında onun safına 
geçti ve emlrü'l-ümera tayin edildL An
cak bir müddet sonra Dürrani'nin gözün
den düşünce görevinden aziedildL Yerine 
Neclbüddevle'nin tayin edilmesini kabul
lenemeyen İmadülmülk Ahmed Şah Dür
rani'nin Hindistan'dan ayrılmasından son
ra Neclbüddevle üzerine yürüdü, ardından 
da güçsüz durumdaki ll. Alemglr'i öldürt
tü ( 1759). Bunun üzerine Ahmed Şah 


