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cİMAD al-DiN aı-KATİB al-İŞFAHANi 

Ramazan Şeşen 

Bu çalışmaımza konu olarak aldığımız cİmad al-Din al-Katib al-İşfa
Mni Arap Edebiyatı'nın en meşhur üslupçularından biri olup yazdığı eser: 
ler kadar siyasi faaliyetleriyle de dikkati çeken bir şahsiyettir. Onun hayatı, 
çeşitli olaylara, mesleki işlerinin çokluğuna rağmen bilgi ve ilim elde etmek 
hırsını bir türlü yenemiyen ve d~Hma bu bırsın etkisi altında yaşayan bir in
sanın bayat macerasının canlı bir örneğidir. Hemen· hemen hayatının ber 
safhası kendi eserlerine serpiştirilmiş parça halindeki bilgilerle malum olan 
cİmad al-Din'in biyografisi bir Ortaçağ aliminin tahsil bayatını, ilmi ve id~
ri faaliyetlerini bize çok açık olarak aksettirmektedir. Bu meşhur adamın ha
yat m~cerası aynı zamanda kader rüzgarlarının insanıp. hayatının dizginleri
ni nasıl elinde tuttuğunu da göstermektedir. 

cİmad aJ-Din, Nur al-D1n MaQ.miid b. Zengl'nin ve Şala.Q al-Din 
Yusuf b. Ayyöb'un vezirlik:lerini yapmış, idari işlerinin çokluğuna rağmen 
zamanının büyük bir kısmını telif ve tedris işlerine ayırabilmiştir. Dimaşl$:'ta 
kendisinin mütevellisi bulunduğu medresede ve başka yerlerde dersler verdi
ği gibi, 43 ciltlik bir külliyat tutacak kadar edebiyat ve tarihe dair eserler 
yazmıştır. O, büyük bir tarihçi, katip ve şair olduğu kadar hicri VI. asrın 

(milad! XII. asır) yetiştirdiği en büyük antoloji müellifidir de. Tarihe dair 
eserlerinde Büyük Selçukluları, Zengller ve Eyyubiler devletlerini konu ola
rak alır. Bu devletlerin tarihleri hakkında verdiği. bilgiler kitaplardan ve in~ 
sanların ağzından yapılan nakillerden ziyade kendi müşahadelerine dayanır. 
Bu bakımdan eserleri son derece itimada şayan sayılabilirler. 

Umumiyetle <İmad al-Din'in keiıdi eserlerine dayanarak hazırlanmış 
olan bu çalışma üç bölüm halinde tertiplenmiştir. Birinci bölümde onun :ha.! 
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yatından, ikinci bölümde şahsiyetinden, üslubundan ve metodundan, üçün
cüsünde ise eserlerinden bahsedilecektir. 

ı. 

HAYATI 
1. Adz ve nesebi : 

•İmad al-Din'in .tam adı al-~aZI Abü •Abd.illah Mul).ammad b. Şafiyy 
al-Din Abi '1-Fara:c Mw;üımmad b: •Abdillah b. <Ali b; Mal).müd b. Hibatul
lah b. Aluh olup •İmad al-Din al-Katib al-İşfahani veya amcası •Aziz al-Din 
al-Mustavfi'ye nisbetle İbn Abi '1-•Aziz lakaplarıyla tanınır1 • 

Mühim şahsiyetler yetiştirmiş bir aileye mensup olan •İmad al-Din'in 
oabası İsfahan ileri gelenlerinden ve zamanının ediplerinden Abu '1-Raca 
I:Iamid b.'Mul).ammad'in oğlu2 , anası ise Selçuklu devlet adamlarından Amin 
al~Din •Ali al-MustavfP'nin kızıdır. Büyü!<. amcası •Aziz al-Din, Sultan Matı
müd b. Mul).ammad b. Malikşah (512-525/1118-l13l)'ın müstevfiliğiru 

yaptığı" gibi, babası Şafiyy al-Din ve küçük amcalan Ziya al-Din ile· Baha 
al~Din de çeşitli sultan ve emirlerin hizmetlerinde bulunmuşhırdır. 

•İmad al-Din'in fars menşeli olduğu umumiyetle kabul . edilmekle be.:: 
raoer," lf.ar"idat al-Jsaşr'ın Irak şairlerine ayrılan kısmını neşreden Mu~am:
mad Bahcat al-Aşari, İbn al-Fuvati tarafından onun al-~uraşt nisbesiyle4 

zikredilmesine. dayanarak arap olduğ\ınti ispat etmeye çalışmaktadır5 • Hal
buki, •İmad al-Din kendi eserlerinden birinde f<ırs menşeli olduğunu söyler6

• 

Al~~ai:i '1-Fazil tarafından ona yazılan bir mektupta onun edipliğinden ·ve 
bedt sanatındaki maharetinden bahsedilirken bu husus «Bedi sanatı Sürey
ya yıldızında asılı idi. Oiıu bazı kimseler, bilhassa zamanımııda fars men-

ı YliJ,.üt al-I;lamavi, İrşfıd cı/·,arib, Kahire 1355/1936, XIX, li; ibn l:Ialliklin, Vafayfıt 
al-a.yaı,ı, · K.ahire 1948, IV, 233; ai-Subki, ai-Taba{dit ai-Şaficiyyat al-kubrii, Kahire. 1324; 
lV, 97; al-?,ahabT, Siyar aciilm al-nubalii, Topkapısarayı, lll. Ahmed Ktp. nr. 2910, XIII, 
ıs ·6 b-157 a; ŞafadT, al-Vii/i bi '1-ı"afa}·iıl, Şchid Ali Pa~a Ktp. nr. 1964, I, 54a -5sa: 

2 Sibt b. ai-Cavzi, Mi,.,aı al-zanuin, Haydara.bad 1371/ 1952, VIII, 505. 
3 İbn ai,CavzT, . ai-Muntazwn, Haydarabad 1357-1359, IX, 128; Zubdat al-nitŞra, s. 32. 
4 İbn al-FuvaıT, Talbiş macma, a/-adab, IV / l-U, nşr. Muştafiı Caviıd, Dimaşli. 

1382/1962, s. 845. . . 

5 M. Bahcat al-A~arl, ljaridaı al-f$aşr, Irak ~airleri kısmı, cilt I, Bağdad 1375/1955, 
nilşirin mukaddimesi, s. 10. 

6 ,tmlid al-Din al-Katib ai-İşfahfıni, al-Bar~ a/-şlimi, Bodleian Bruce nr. 11 , cilt III, 

110 b : ~Jı.s . .;lı • 
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şeli bir adam ele geçirdi ki, o bu sanatın hakiki sahibidir,» şeklindeki bir 
ifade ile açık olarak belirtilmektedir7

• 

cİmad al-D!n'in kadı olmadığına dair CL Cahen ve N. Eliseeff tani~ 
fından ileri sürülen iddia da hatalı olmalıdır8 • Zira, eski müellifler ona «al
~azi '1-Acalh derlerdi. Nitekim, al-I).:azi '1-Fazil tarafından ona yazılan bir 
mektup şu şekilde başlamaktadır9 : ' 

ı·YI'--'11_;~; w-_~bL.F J.::--"':iı ~.::.l.all L~-- ~~>' ..:..'::-Y 

"":"~ ;:...; ':i j1 .::... .,.Jı_:,.• ..:.U.l ~ l. J Lı.S~~~~~ r• L..':iı;; JA..;;. Jl .:...ll~~ 

... 4~Lai 1 '-;"": y" ':i J l,;L.. ji 
2. Doğumu ·ve çocukluğu : 

cİmad al-Din 2 cumada II 519 (6 temmuz 1125) Pazartesi gtinü İsfa
han'da doğdu10• Bu sırada amcası cAziz al-Din muhalifi olan al-Dergüzini'
nin 518(1124) yılında vezirliğe getirilmesi üzerine Selçuklu suı'tanı Mal;ı
müd b. MuJ:ıarİımad b. Malikşah (51l-525/1118-1131)'ın müstevfüiğinden 
ayrılmış ise de kendisine ve yakınlarına bir şey yapılmamıştı. Al-Derg;üzlni 
iki sene sonra 520 (1126) yılinda Sultan MaJ:ımüd tarafından aziedilerek 
cAziz al-Dln'e teslim edildi. <Aziz al-Din kısa bir süre vezirlik makamında 
vekiHette bulundu. Bu arada Anüşirvan b. !Jalid (ölm. 533/ıi 38);in vezir 
olmasını sağlayıp al-Dergüzinl'yi ona teslim etti. Fakat, Aniişirvan, kendi 
idaresizliği ve al-Dergüzin1'nin entrikaları neticesi bir sene sonra aziedilerek 
al-Dargüzini. tekrar vezirliğe getirildi ·· (522/ 1128) 1 1• 

7 AI-Bar/f. III, 80 b Al-~azi '1-Fazi'l'ın hayatı ve eserleri hakkında bk. Harldat a/-/f.aşr, 

Nunıosmaniye 3774, yap. 208- 212a; Vafayat H, 333-337; N Elisceff, Nor··ad-Din . .. , 

Damas 1967, s. 23-25. 
8 Cahen, La Syrie du nord .. . , Paris 1940, s. 54; N ür ad-Dir;, s. 22-23. · 
9 al-BarT[. III, 30 b. Ayrıca bk. aynı citt 81 a; al-Viifi 1, 56 a. . 

10 irşad XIX, 11-12; Vafayilt IV,.238; al-Subki IV, 97; al-Vafi ı, 54 ·a;· Siycir: a;ıa.nı 

al-ııubala xııı, 156b: dmad al-Din de bizzat 519 (1125) hicride doğduğunu zikreder: 

••• 15..U _,.. :i.:.... IJ\.. ._?- J or!.J:. l....i ~~ o ..U>.. J- J J ..;'_; y. ••• -lA!... ,_i ı.:r_jı~ 
(cİmad at-Din, ljarTdat al-(wşr, Şam şairieri kısmı, .. nşr. ŞukrJ Fayşa!; cilt 11, Dimaşl$. ;1378/ 
1959, s. ~30, ]rak ~airleri kısmı, ntir. M. ,Bahcat a!-A~arT, Bağdad 1384/1964, 11, 53-54). 

ll ai-Bundari, Zııbdat al-nuşra. . .. n~r. Houtsma, Leyde 1889, s. 148-149. Anüşirvfuı 

için bk. Sibt b. al-Cavz1, Mir.'at a/-zamiin, Ili Ahmed, nr. 2907, XIII, 253 b~254 a; Siyiır 

adam al-nıtbala xıı, 148 a. 
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Al-Dergüzini ikinci defa vezir olunca hasımıarına karşı harekete geç
ti. Sultan Sencer ile Sultan Mal)müd arasında çıkan bir veraset anlaşmazlı
ğındari ·istifade ederek cAz1z al-Din'i Tekrit'e sürdürdü. Bununla· da yetin
inedi. İsfahan'a adam göndererek cİmad al-Din'in babası Şafiyy al-Din'i ve 
amcası Ziya al-Din'i tevkif ettirip mailarına el koydu. Arkasından 525 
(113ı) yılında Sultan Ma}.ımüd'un ölümü ve yerine Il. Tuğrul (525-529/ 
113ı-1139)'un hükümdar olması cİmad al-Din'in ailesinin durumunu daha 
da güçleştirmiştir12• Nihayet,- cAz1z al-Din 527(1132) yılında Sultan Tuğ
rul'dan habersiz Tekrit kalesinde, şebrin valisi Nacm al-Din Ayyüb'un mu
bale~etine rağmen, al-Dergüzinl'nin teşvikiyle Bihrüz al-l:Jadim (ölm. 540/ 
1145-ı 146) tarafından öldürülmüştür13• Bundan kırk gün sonra da al-Der
güzini, Sultan Tuğrul tarafından aziedilerek idam olunmuştur. 

Al-Dergüzlni öldürülünce Sultan Tuğrul, cİmad al-Dtn'in babasını Is
fahan'dan çağırtarak, kendisine vezir edinmek İçin, cAz1z al-Din'i Tekrit'ten 
getirmesini istemiştir. Şafiyy .al-Din bu maksatla Bağdad'a vardığında ağa
beyisinin öldürülmüş olduğunu öğrenerek geri dönmüş, durumu sultana bil
dirince Sultan Tuğrul, cAH b. Raca'yı vezir edinmiştir14 • 

cAziz al~Din'in ölümünden üç yıl sonra (530/1135-1136) Sultan 
Mascud(529-54 71 ı ı 35-1152)'un kumandanlarından Atabek Kara-Sungur 
ve .veziri cİzz al-Mülk Abu '1-cizz al-Barücardi isyan etmiş olan Atabek Man
kubers'i tedip için İsfahan'a geldikleri zaman cimad al-Din'in ailesinin geri 
kalan mallarını da mUsadere etrnişlerdir15• Hicri 53ı(ll 36-1137) kışı çı-

12 Zubdat, s. 152-154; ljaridat al-lf.aşr, Acem şairleri kısmı, Nucuosmaniye Ktp. nr. 
3774, yap. 59 ab. ,tml!d al-Din-in amcalanndan Baha al-Din Abü Tiilib, Aksungur al-AI;t
madTIT'nin müstevfisi olduğundan bu sırada ona bir ııey yapılmarnıştı (Zubda, s. 165). 

13 cİmad a!-DTn hayatı boyunca bu amcasının adamlannın himayesini görmüş, eser
lerinde ondan sitayiş!e bahsetıniştir. (j.aridat al-(wşr'ı önceleri onu medbeden ~airlerin ve 
onun hatırasını yaşatmak maksadıyla kaleme almaya karar vermişti ((j.arlda, Irak şairleri kısmı 

I, 7-8, Aceın şairleri kısmı 59 a). Onun yazdığı. şürleri ayrı bir mecmuada toplamış, fakat 
müsveddelerini 549 (1 1 54) yılında 1sfahan'da bırakmıştır ( (j.arida, Acem şairleri kısmı, 59 a) . 

. Ayrıca, QarTda'ru.n Acem şairleri kısmının başına onun şiirlerinden bazılarını ve hal ter· 
elimesini ko)'llluştur. ,tmad al-Din'in ifadesine göre, kendisi henüz bir buçuk yaşında iken 
onu amcası cAzfz al-Din'in yanına götürmüşler, amcası onu kucağına alarak · Belki Allah 

· görlisümU doğru çıkarır da ·bununla ailemde · şeref ve ·· riyaseti devam ettirir.• · demiş -ve 
başından öpmtiştür. (lj.arlda, Acem şairleri kısmı 59 a). ,Aziz al-Din'in hayatı için ayrıca 

bk. Vajayii t J, 169-171; Mir'iit alzamiin Xlll, 231 a-b. Bihrüz al-ij.adim'in hayatı için bk. 
al-Zahabi, Tiirfb al-İsltim, III. Ahmed K tp. nr. 2917, Xlii, 126 b-127 a. 

14 Zubda, s. 171. 
15 Zubda, s. 183-184. 
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kınca Sultan'a bağlı bu kuvvetler şehirden çekilmişler, onların arkasından 
Mankubers gelerek şehri bir müddet kuşatmış ve bunun üzerine şehirdeki 
sefalet daha da artmıştır16 • Bundan sonra, 532(1137-1138)'de Halife Raşid 
bi Allah ile saltanat mürldeisi Davüd b. MahmUd tarafından İsfahan tekrar 
muhasara edildi. Bu esnada şehir halkı mü.~kil durumda kalmış, <İrnad al
Din'in ailesi ve şehrin ileri gelen diğer aileleri İsfahan dışında Zandarüd ır
mağı (Y!U<üt, Muccam al-buldan, Zandar'fui road.) yakınındaki namazgah 
yanında bulunan sayfiye evlerine taşınmışlardır17 •.. 

<İrnad al-Din'in ifadesine göre, Halife Raşid bi Allah bu sırada veziri
nin <İrnad al-Din Zengi tarafından hapsedilmiş olması ve yanında bulunma
ması dolayısiyle babası Şafiyy al-Din'i kendisine vezir tayin etmek istemiş, 
fakat o, kardeşi cAzlz al-Din'in öldürülmesi üzerine herhangi bir sultandan 
vazife kabul etmiyeceğine dair yemin etmiş olduğundan bu teklifi reddet
miştir. Bu muhasara sırasında 26 ramazan 532 (7 haziran 1138)'de balİfe
nin Batıniler tarafından öldürülmesi üzerine Şafiyy al-Din'in ailesi onun ve
zirliği kabul etmemiş olmasına sevinmişlerdir18• 

Bu muhasarada <İmad al-Din'in amcalanndan Baha al-Din, Suitan Da
vüd'un müstevfisi olduğundan karşı tarafta bulunuyordu. Halife al-Raşid 

öldürillünce Davüd'un durumu güçleşmiş, mubasarayı kaldırarak Rey'e git
miştir. Bu sırada Daviid'un hizmetine giren Şafiyy al-Din, oğullan <İrnad 
al-Din ile Abü Bakr19'i alıp onun maiyyetinde hareket etmiştir. Şafiyy al
Din bu yolculuğu esnasında çocuklanılı }$:aşan (Y!U<üt, ilgili mad.)'daki bir 
arkadaşının yanında bıraktıktan sonra Rey'e gitmiştir. <İrnad al-Din ile kar
deşi Abü Bakr }$:aşan'da bir sene kadar kalarak al-Madrasat al-Macdiyya'ye 
devam ile }$:ur'an ve edebiyat okumuşlar, 533 yılı sonlarında (1139) ba
balanyla birlikte İsfahan'a dönmüşlerdir0 • 

<İrnad al-Din'in bu devredeki tahsili hakkında bundan başka bir 
kayda sahip değiliz. Bununla beraber tercüme-i halini yazan müellifler 

16 İbn al-A§Ir, al-Kiimı'l, n§r. Tornberg, Lugd. Bat. (Leyden) 1851-1876, Xl, 41; 
Zubda, s. XXXI. 

17 Zubda, s. 180; fjarlda, lrak §airleri klsnu I, 32-33. ,İmad al-Din bu muhasara esna· 
sında, §ehir iyice tazyik edildiği bir sırada, 12-13 yaşlarında iken bazı arkada§lanyla berabet 
Abü ,Ali al-Adami'nin evine saklandıklarını nakleder (fJarTda, Acem şairleri kısmı .95 a). 

18 Zubda, s. 180-181; {;larida, Irak §airleri kısmı I, 32-33. 
19 ,İmad al-D1n'in bu kardeşi 583 (1187) yılında Halife ai-Naşir li din Allah tarafından 

Şalal.ı al-Din'e elçi gönderilecektir (al-Fat}) el-~udsl, nşr. Mal,ımüd Şııbl,ı, Kahire·1965, s. 183; 
Sana '1-Barlt. 239 b). 

20 Zubda, s. 181; fJar'ida, Acem şairleri kısmı 151 a. 
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tamından Abü 'Abdillah, .al~Faravi (ölm. 530/1136)'den, Abtf 'l~Kii~ 
sini b. al~ij:uşayn (ölm. 525/l130~1131)'den;İbn al~Banna al~Bagdadi (ölin . 
.531/1136~1137)'derl. icazet. aldığı, Abu· 'l~Fut~ al~İsfara'Ini (Ölm. 538; 
tl43~1144)'den ve Abü <Abdillah al~Mulcrl al-I:Janbali (ölm. 541/ 1146: 
1147)'den okuduğu· kaydedilir21 ~ 

3. .. Gençliği ve tahs#i : 

a. Birinci Bağdad devresi: <İmad al~Din'in babası Rey'den İsfaha~'a 
döndükten sonra orada pek kalmadı. Huzur içinde yaşayabilmek ve çoc\,lk
larının iyi bir tahsil yapmalarını sağlamak maksadıyla 534 yılı başlarmda 

(1139) ajlesiyle birlikte İsfahan'dan kalkarak Bağdad'a geldi. Al~Mu~ta
diyya semtinde bir eve yerleşti. Bu sırada <İmad al-Din on beş yaşında bu
lunuyordu. Abbasi halifesi ise. al~Mui.ctafi bi Allah idF2

• Bağdad'a gel~ik,. 

ten sonra 'İmad al~Din eğlenceyi bırakarak kendisini fıkıh, edebiyat ve za
manında rağbette olan diğerilimleri tahsile verdiğini .söyler23

• <İmad al-Dlp 
ge(Çek şahsiyetini bu devrede kazanmış ve bu muhitte yetişqıiştir. Bu sebeple 
;hilafet makamına minnettarlığını eserleri'nin çeşitli yerlerinde fırsat bulduk-
·ç~ belirtir24 ~ - . · 

' . ·•İmad al-Din 534(11 39)'ten 543 ün sonlarına {1149) kad~ tam do
~:uz yıl .B~ğdad'ta .kaldı. O zaman dünyanın en büyük ilim ve k~ltür ,mer
kezlerinden biri olan bu şehirde çeşitli. sahalardaki birçok ilim adamından 
ders almak . ve istifade etmek imkanını buldu. Kendi ifadesine göre, · al-

21 irşad XIX, 12; Vafayat IV, 233; al-Subki IV, 97; Siyar adam al-nubala XIII, 
156 ·b-157 a; al· Vafi I, 54 b; Bahcat al-AşarT, . s. 21-23. · . 

A1-Faravi için bk. Vajaylit III, 418; al-Subkl IV, 92-94; GAL, S. I, 604, 
İbn aJ.I;Iuşayn için bk. al·MımUı(anı IX, 24; Şadharat IV, 77. 
İbn al-Banna için bk. Za.vl Taluı/f.{ıt .al-I;laniıbila, Mısır· 1952/53, l, 189; Şadharaı 

al-dhahab, Kabire 1350, IV, 98. , . . < ' 
Abtl' '1-Futüf.ı için bk. ai-Subkl IV; 94·95; al-Munta~am X, 110; :.rrır-1/J al-İs/anı 

XIII, 11 3 b•l14 b: .Mir'iit al-zaman XIII, 265 b. Abü cAbdillah aH:Ianba!T için ·bk. Jjarldat, 

Irak ~airleri kısmı 8 a. 
22 JjarTdat al-f>aşr, Irak şairleri kısmı, nşr. Bahcat ai-Aşar1, Il. dlt, Bağdad '1384/ 1964, 

s 5-3-54. 

23 ija.-Tda, Acem şairleri kısmı 59 b. 
24 ljarlda, Irak şairleri kısmı I, 34, 36; al-Bundari, Sana '1-Ba.r'f> al-~·aml; Esad .;Ef. 

Ktp. nr. 2249/ 2, yap. 183 a. 
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Mu~tadiyya'deki evleri bu sıradaki büyük nahivcilerden Abü MuJ)ammad 
Sa•ld b. al-Mubarak b. al-Dtlılıan al-Bagdadi (ölm. 569/ll74);nin evine 
yakın olup, Bağdad'a ilk geldi~ sırada ondan Arabca okumak imkanını bul
muştur25. 

535 (1140-1141) yılından itibaren arkadaşı Mu})y al-Din Abü l:Iamid 
MuJ;ı.ammad b. Karnal al-Din al-Şahrazüd (ölm. 586/1180) ile birlikte26 

Nizamiyye Medresesi müderrislerinden Mu<In al-Din Abü Manşür Sa<Id b. 
al-Razzaz (539 /1144-1145)'dan ders aldığını zikrettiğine göre27 •İmad al
Din herhalde en geç aynı yıl içinde bu meşhur · medresede tahsile başlamış 
olmalıdır. •İmad al-Din, İbn al-Razzaz'dan şafii fıkhı ve Wlafiyyat26, Abü 
Mu}J.ammad <Abdullah b. •Ali b. al-ljayyat (ölm. 541/1146)'tan hadis oku
muş, bu sonuncudan bütün rivayetleri ve telifleri hususunda icazet de almış
tır29. O, yine bu devrede büyük nahivcilerden ve edebiyatçılardan Abü Mu
}J.ammad •Abdullah b. Al)mad b. al-ı:Iaşşab (ölm. 567/11 72)'dan edebiyat 
ve şiir tahsil etmiştir. İbn al-ljaşşab, onun edebi şahsiyetinin gelişmesinde 
büyük tesir yapmış, nesir ve nazmına yön vermiştir30 • <İmad al-Din bu ara
da A}J.mad al-I:Iarbi'nin 'Abü Manşür Mavhüb b. Al)mad al-Cavall~:I (ölm. 
539/1144)'nin ve al-Madrasat al-Şi~>.atiyya mütevellisi Şaraf al-Din Yüsuf 
al-Dimaşl>.I (ölm. 563/1168)'nin derslerine de devam etmiş3\ adı geçen 
medresede üç sene ikamet etmiştir32 • 

Bunlardan başka o, bu devrede ayrıca Abü Manşür MuJ)anınıad b. 
•Abdilmalik b. ljayrün (ölm. 539/1144-1145)'dan, Abu '1-I:Iasan <Ali b. 
HibatilHih b. <Abd al-Salam (ölm. 539/1144-1 145)'dan, Abu '1-I).:asim <All 
b. •Abd al-Sayyid b. al-Şabbag (ölm. 542/1147-l148)'dan, Abu '1-Makarim 
Mubarak b. <Al! al-Samandi (ölm. 540/1145-1146)'den, Abü Bakr AJ;ı.mad 

25 ]Jar1da, Irak şairlerinin neşredilmeyen kısmı, Nunıosmaniye Ktp. nr. 3774, yap. 
7 b. İbn al-Dahhan'ın hayatı için bk. Vafayiit II, 124-126; GAL, I, 281, S. I, 494. 

26 Hayatı için bk. Vafay{ıt III, 379-381; ]Jarida, Şam şairleri II, 329-339. 
27 Abu Şama, al-Raviatayn, Kahire 1288, I, 185. İbn al-Razzaz'ın hayatı için bk. 

al-Subki IV, 221; Şadhariit IV, 122. 
28 Vajayiit IV, 233; İrşiid XIX, 12; ai-Subi:J IV, 97; Siyar atliim al-mtbalii Xlli, 156 b; 

rı/-Ravzatayrı I, 185; a/..Yajl ·I, 54 b. 
29 k/ar1da, Irak şairleri kısmı 8 a. İbn ai-JJayyiit için bk. GAL, S. I, 723. 
30 ]Jmlda, Irak şairleri kısmı 7 b. İbn ai-Uaşşab'ın hayatı için bk. Vajayii.t II, 288; 

(t AL, 1, 281, s. I, 493. 
31 ]Jarida, Irak şairleri kısmı I, 126, yap. 8 a. Yusuf al-DimaşJ:cf için bk. İbn al-Aşlr 

Xl, 133; al-Bidiiya Xl!, 255; <İlcrj a/-Cuman XII, 139 b-140 a. 
32 ]Jar!da, Mısır şairleri kısmı, nşr. Şavl).f Zayf- İl)san ,Abbas, Kahire 1951, I, 144-

145. Al-Cavalll).l'nin hayatı hakk:nda bk. VaJayiit IV, 424-426; GAL, I, 280. s. I, 492. 

Tarih Enstitüsü Dergisi- Forma 6 
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b. al-Aşl$:ar (ölm. 542/1147-1148)'dan, Abu '1-Barakat al-Nlsabüri (ölın. 
541/1146-1147)'den hadis, keH\m ve diğer dini ilimleri tahsil etmiştir33• 

Ayrıca, babasının dostlarından şair Camal J1-Mulk Abu '1-IS:asim <AH b. 
Afla}). (ölm. 535/1141)'ın meclislerinde bulunmuş, ondan divanını okumuş
tur34. 

<İmad al-Din bu devrede sadece medreselerde verilen derslere devamla 
yetinmemiş, aynı zamanda büyük alimler arasında cereyan eden münazara
lara, meşhur vaizlerin vaazların.a da devam etmiş, onlardan notlar almıştır. 
Bu kabilden olarak Abu'l-Vafa <Ali b. <AI$:Iı al-J:Ianbali (ölın. 513/1119) 
ile Abu '1-I;Iasan <Ali b. Mul).ammad al-Kaya al-Harrasi (ölm. 504/111 0) 
arasında cereyan eden münazaraları talikat halinde kaydetmiştir35• 

Bundan başka, 541 (1146-1147) yılında Bağdad'a zamanın meşbur vaizi 
IS:u!b al-Din Abü Manşür al-M~affar b. Ardeşir al-<Abbadi (ölm. 546/1151) 
gelmiş, H-alife al-Mul$:tafi ve Selçuklu sultanı dahil zamanın ileri gelenleri 
tarafından izlenen vaazlar vermişti. <İmad al-Din de onun vaazlarına devam 
etmiş ve notlar almıştır36• 

Nihayet, <İmad al-Din'i 541(1146) yılında selçuklu sultanı Mas<iid 
(527-547) Bağdad'a geldiğinde yapılan karşılama töreninde fakihler arasın
da görüyoruz37• Bu sıralarda onun tekemınili etmeye yaklaşan bir şahsiyet 
haline geldiği anlaşılıyor. ,Nitekim o, zülkade 542 (mart-nisan 1148)'de 
Musul'a yaptığı seyahat esnasında orada yapılan ilmi toplantılara katılmış 
ve amcası <Aziz al-Din'in adamlarından vezir Camal al-Din Abü Cacfar Mu
l).ammad b. <Ali b. Abi Manşür al-Cavad (ölın. 559/1164)'tan büyük iti
bar görmüştür. <İmad al-Din bu münasebetle ilk manzumelerinden olan ve 

33 İrşad XIX, 12; Vafayat IV, 233; al-Subki IV, 97; Siyar adam al-nubala XIII, 
156 b-157 a; al-Va/l I, 154 b; Bahcat ai-A~ari, s. 23-27. 

İbn tiayrün için bk. ai-Munta~am X, 113; Şadharat IV, 125; İbn ai-A~Ir Xl; 42. 
HibatuiHih b. ,Abd al-SaHi.m için bk. al-Munta~am X, 115; Şadharat IV, 125. 
İbn al-Şabbüğ için bk. Şadharat IV, 131. 

İbn al-Samandi için bk. al-Munta~am X, 118; Şadharat lV, 125. 
İbn al·A§\car için bk. Şadharat IV, 131; cİ{cd al-cumiin XII, 59 a. 
Abu • '1-Barakat al-NisabürT için bk. al-Munta~am X, 121; Mirıat al-zaman VIII, 

Sadharili IV, 125. 
34 f;lal'ida, Irak şairleri kısıru II, 53-54. İbn Aflal)'ın hayatı için bk. Vajayat III, 

68-70; GAL, s. I, 441. 
35 fjarTda, Irak şairleri kısmı U, 53-54, yap. 8 a. Sibt b. al-Cavzi, Abu '!.Yafa .:AH b. 

,A]::ll al-l-Janbali'den 513 (1119) vefeyatı arasında balısede; (Mil'at al-zaman XIII, 188 a-19 b). 
36 Zubda, s. 235. I>.utb al-Din'in hayatı hakkında bk. Vafayat IV, 300-301. 
37 Zubda, s. 215. 
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adı geçen veziri medbeden ':H~~ ~~4- l~ ı_,:: ~li)ıJ .. ,;;- .J.JJ ~:la.ı 
matlah kasidesini yazarak ona sunmuştur. Cama.I al-Din al-Cavad ona, 
kendisini medhetmesi için itibar göstermediğini, amcası cAziz al-Din'in ha
tırasını her şeyden üstün tuttuğunu . söylemiş, buna rağmen yine de şürlerini 
övmekten kendini alamamıştır38• 

cİmad al-Din Musul'da kaldığı müddet zarfmda al-Madrasat al-Atabe
kiyye müdertisi Şaraf al-Dm b. Abi eAşrün (ölm. 585/ 1189) ve Cama.I al-Din 
Ma~.müd b. cAbdillapf al-Hocandi (ölm. 592/1196) gibi meŞhur alimlerle 
tanışmak ve onlardan istifade etmek imkfınını bulmuştur39• Musul'da pek 
kalmayan cİmad al-Din Bağdad'a dönmüş, orada 543 saferinde (haziran
temmuz 1148) hactan dönmekte olan Cama.I al-Din al-Hocandi ile karşılaş
mıştır. Camal al-Dln'den ders almak istediğinden, babasıyla birlikte onun 
maiyyetinde İsfahan'a dönmüştür"0• 

b. istahan devresi: cİmad al-Dln isfahan'a dönüşü hakkında şöyle 
der : 

«543 (1148) yılında alimierin kıyafetinde İsfahan'a girdim. İlim adam
larıyla münakaşalar yapmak için tertiplenen meclisiere katıldım. Orada bü
yük bilginler gördüm. Göğüs (kalp) havuzunu onların denizlerinden doldur
dum. Fazilet bahçesini onlardan aldığım damlalada suladım»41 • Bu sırada 
medreseleri, alimleri ve kütüphaneleriyle İsfahan gerçekten büyük bir ilim 
ve kültür merkeziydi. cİmad al-Din orada da birçok değerli alim ve edipten 
ders almak ve faydalanmak imkfuıını buldu. Bunlardan Fahr al-Din Abu . 
'l-Maca.I1 al-I:Iasan b. Mu~ammad al-Varkani (ölm. 559/ 1163-1164)'den 
fıkıh ve hilafiyyat okumuştur. <İmad al-Din, İsfaban Nizamiyye Medresesi 
miiderrislerinden olan bu alimin derslerine 543-548 (1148-1153) yılları 

arasmda devam etmiş, onun hilafiyyat konusundaki usulünü notlar halinde 
kaydetmiştir.42 • Şadr al-Din Abü Bakr Mu~ammad b. cAbdillatif al-llocandi 

38 Zubda, s. 213, 215; ijarida, Şam şairleri kısmı H, 249-251. cİmlid al-Din ise bu 
sıradaki şiirlerinin öğülecek kadar mükemmel olmadığım itiraf eder. AI-Cavad'ın hayatı . 

hakkında bk. Vajayiit• IV, 2~8-232; jf$d al-cumiin XII, 126 a- 129 b. 
39 !:Jarida, Şam ~airleri kısmı li, 350·351. İbn Abi eAşrün hakkında bk. Vafayll t II, 

256:259; ai-Subki IV, 237. Al-{locandf için bk. cİ~ al-cumiin XIII, 104 b. 
40 Zubda, s. 221; (Jarida, Acem şairleri kısnu 59 b, 84 b, 90 b. 
41 !farlda, Acem şairleri kısmı 59 b, 84 b. 
42 flarida, Acem şairleri kısmı 84 b-85 a; İrşlld XIX, 12; al-SubkT IV, 97; Bahcat 

al-A§arl, s. 26-27. Al-Varkani'in hayatı için bk. al-Subki IV, 212; Şadlıariit IV, 197; Mir'llt 
al-zaman XIV, 40 b. 
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(ölm. 552/ı ı57)'den ve kardeşi Camal al~Din Mal.ımüd'tan ise fıkıb ve k~ 
lam tahsil etmiştir43. 

cimad al-Din'in bu devredeki en önemli edebiyat hocaları arasında Ca
mal al-Din Abu '1-Fazl cAbdurr~lın b. Allroad b. al-Ubuvvat al-Şaybani 
(ölm. 548/ı ı53) ile Macd al-<Arab Abü Firas cAl1 b. Mul)ammad al-cAmirl 
(ölm. · 571/1176 dan sonra)'yi zikretmek gerekir. O, İbn al-Uhuvvat al
Şaybani'den edebiyat ve şiir okumuş, .ffarida'deki şiirlerin ni.ühim bir kısmı
nı bu devrede ondan kaydetmiştiı-44. · Macd al--<Arab al-cAmiri ise onun bu 
devrede en çok şiir rivayet ettiği kimsedir. 537 (1142-1143) yılında İsfa
han'a gelen bu Diyarbekirli şair ve edip 548 (1 ıs3)'e kadar orada kalmış, 
cİmad al-Din .(farlda'nin Şam ve Mısır-Mağrib şairlerine dair malzemesinin 
mühim bir kısmını bu devrede ondan rivayet etmiştir45. Bunlardan başka, 
Şams al-Din Zu '1-Baracatayn Abu '1-Fatl) al-Natanzi (ölm. 549 dan sonra)'
den de şair al-Abivardl (ölm. 557/1 ı 62)'nin şürlerinin çoğunu okuduğu bi
linmektedir46. Bu arada amcası cAziz al-Din'in şiirlerini bir defterde topla
mış, yukarıda bahsedildiği gibi (bk. s. 76, not. ı3) bu müsveddeler İsfahan'~ 
da kalmışlardır47 • .(far"ida'nin çeşitli kısımları gözden geçirilecek olursa, 
onun bu devredeki ilmi ve edebi faaliyetinin ne derece hummalı olduğu an
iaşılır . .ffarTda'nin telifini de bu sırada düşünmüş olmalıdır. 

cimad al-Din, 545 (1 ı 50-115 ı) yılında Hemedan'a yaptığı kısa bir se
yahat48 hariç, 548 (1 ı53) yılına kadar İsfahan'da kaldı. 548 yılı ortalarına 

doğru (ı ı 53) Cam ai al-Din al-Hocandi ile birlikte hacca gitti. Ramazan ayı
nın başlarından senenin sonuna kadar Mekke'de kalarak gördüğü alim ve 
ediplerden faydalandı ve notlar aldı49• Bu arada, Bağdad'taki talebelik ar
kadaşı Mul.ıy al-Din Abü I:Iamid al-Şabrazüri ile tekrar görüşmek imkamnı 
da buldu50• 

cİmad al~Dln 549 yılı başlarında (1154) Camal al-Din aH:Jocandl'nin 

43 . ijarlda, Acem şairleri kısmı 93 b·94 a. Şadr al-Din Mul.ıammad al-:(jocandi'nin 
hayatı için bk. ai-SubkT IV, 80; ai-Muntaıam X, 179; Şadhariit IV, 163; a/-Vrıf{ ÜI, 284; 
Mir'at al-zami'm XIV, 19 b. 

44 ijarida, Irak şairleri kısmı 13 a, 19 a. İbn ai·Ubuvva hakkında bk. Siyar acitim 
al-nubalii , III. Ahmed 2910, XII, 207 b · 208 a. 

45 ijarida, Irak şairleri kısmı II, 141 vd. 
46 l]arlda, Acem şairleri kısmı 101 a. Al-AbTvardi için bk. Vafayi'ıt lV, 71-74. 
47 ljarlda, Acem şairleri kısmı 59 a. 
48 l]arlda, Acem şa.irleri kısmı 100 a. 
49 Zubda, s. 243; ljarida, Acem §airleri kısmı ·59 b, 84 b-85 a, Mısır şairleri kısmı 

II, 202. 
50 JjarTda, Şam ~airleri kısmı II, 330. 
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maiyYetinde bactan İsfaban'a dönmüş, pek geçmeden ylıie aynı zatla bera
ber Hemedan'da bulunan Sultan Mu{ıanuİıad ile kardeşi Çağrı-şalı'ın ordu
gahına gitmiştir51 . Hemedan'da ikameti esnasında Musul'dan dönmüş olan 
amcasının oğlu Ziya al-Din al-Mufa:iial b. Ziya al-Dm Ma]:ımüd b. ~amid'le 
karşılaşmış52, Sultan Mul,ıammad'in zevcesinin ölümü dolayisiyle yapılan 

taziye merasiminde alimler arasında bazır bulunmuştur. cimad al-Din bu 
sırada Sultan Mul;ıammad tarafından Kirman hükümdarına elçi gönderilen 
Camaı al-Din ile birlikte İsfahan'a kadar gitti53. Fakat, İsfahan'da fazla kal
madı. Şevval ayının başlarınd~ (aralık 1154) babası ile beraber İsfahan'dan 
muvakkat niyetiyle, gerçekte ise ebediyen ayrılarak Bağdad yolunu tuttu. 
Bağdad'a gelirken Büzistan'da cAskar Mukram (Y~üt, ilgili mad.)'e uğramış, 
şehrin kadısı ~a'is al-Din Mul.ıammad ile görüşerek, bu zatın 544 (1149) 
yılında vefat etmiş olan babası !}.azi Abü Bakr al-Arracani'nin şiirlerlıii is
tinsah etıniştir54• Zülkade ayında ise (ocak-şubat 1155) Bağdad'a varmış
tır55. 

c. ikinci Bağdad devresi: 549 yılının sonları ile 550 nin başlarında 
(1155) Vasit'a yaptığı kısa bir seyahat56 bir tarafa bırakılacak ·olursa 552 
(1157) yılının ortalarına kadar cİmad al-Din'i Bağdad'ta müstakbel eserleri 
için malzeme toplamakla ve tahsilini geliştirmekle meşgul bulmaktayız. 

Onun bu devredeki hocaları arasında Yüsuf al-Dimaş~i ile Abu '1-Nacib 
al-Zahid al-Suhravardf (ölm. 563/1168) başta gelınektedir. cİmad al-Din 
bu sonuncu alimden hadis okumuş, hocalarından okuduğu ve telif ettiği eser
lerin kazetini almıştır57. 

<İmad al-Din bu arada bir taraft~n da hendese ile uğraşıyor, Euklides'
in k. ,al-Uşül'ünün (bk. İbn al-l):if!I, s. 62) şekillerini çözmeye çalışıyordu. 
H. 500 (M. 1155) yılında Bagdad'a gelen mühendis Mui:ıammed b. <İsa al
yaman! (ölm. ? )'den bu konUda faydalandığını ertesi sene adı geçen ki
tabın bazı meselelerine dair onunla roünakaşa ettiğini bizzat zikreder58• O, 

51 ffarida, Acem fiairleri 75 a; Zubda, s. 243. 
52 Uarida, Şam şairleri II, 251. 
53 Zubda, s. 244., 
54 Zubda, s. 244-245; {f.aridıı, Acem şairleri 112 a. Abü Bakr al-Arraciinl için bk. 

Vajaytit I, 134-138. 
55 Zubda, s. 245; ffaıfda, Acem şairleri 59 b. 
56 ijarlda, Şam §airleri II, 301, Mım şairleri II, 203-215. 
57 flaı-Tda, Acem şairleri 162 b. Al-Suhravardi'nin hayatı için bk. Vafayut Il, 373-

374; TlirilJ al-İs/um XIII, 289 a- 290 a; GAL, I, 436, s. I, 780. 
58 flarTda, Şam şairleri lll, 61-62. Ayrıca bk. al-Vafl IV, 303. 
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bu yıllarda Nızamiyye Medresesine de devam etmiş59, Ijarlda'nin muhtelif 
yerlerinde belirttiği gibi, Bağdad'a gelen bir çok alim ve edip ile görüşerek 
onlardan notlar almıştır. . 

cİmad al-Din 551-552 (1156-1157) yıllarında Sultan Mul;ıammad'in 
Bağdad'ı muhasarası sırasında şehirde bulunmuş, bu muhasaraya dair ha
diseleri yakından takip etmiştir60. Muhasaramn başanya ulaşamama-

sı üzerine ; _,;J ı ~~J .ra..IIJ Ji- .:.ı..ı.i J _,akl~ r.· __,.a.:l l;_,oi ~-:.:.1 matlalı ka

sidesini yazarak Halife al-Mu~tafı'ye sunmuştur. Kasideyi çok be
ğenen halife, vezirine cİmli.d al-Din'e bir vazife vermesini tavsiye et
miştir61 . Vezir cAvn al-Din Yal).ya b. Hubayra bu tavsiyeye uyarak 552 yı
lımn ortalarında (1157) cİmad al-Din'i kendi adına Vasit naipliğin~ tayin 
etmiştir62. cİmad al-Din bu münasebetle ilmiyeden (medreseden) tehlikelerle 
dolu olan idari teşkilata istemiyerek geçtiğini63, ilk medhettiği halifenin al
Mu~tafi olduğunu, kendisinin onun himayesinde yetiştiğini belirtir64. 

4. Olgunluk devresi : 

a. V asit ve Basra devresi: Cumada I 552 (temmuz 1157)'nin son
larında hala Bağdad_'ta bulunduğuna göre65, cimad al-Din, Vasit'a bundan 
sonra gitmiş olmalıdır. O, Vasit ve Basra'da bulunduğu sırada idari işlerle 
uğraşmasına rağmen ilmi çalışmalarım da ihmal etmemiş, Ijarzda'deki çe
şitli kayıtlardan anlaşıldığı üzere, bu sırada Vasit ve Basra'ya gelen alim ve 
ediplerden faydalanmış, onlardan notlar almıştır66. 

554 yılı safer (şubat-mart 1159) ayında Halife al-Mu~tafl bir tedkik 
seyahati sırasında Vasit'a gelmişti. Bu sırada, şehirde vezirin naibi olan 
cİmad al-Dm halifeyi ve yanında bulunan vezirini karşılamıştı. Onu gören 
halife hayvanını durdurarak 552 (1157) senesindeki kasideye işaretle ona 
iltifat etmiş, vezirine onun hasep ve nesep sahibi soylu bir kimse olduğunu 

59 ijarida, Şam şairleri II, 226. 
60 Zubda, 'S. 246-250. 
61 Zubda, s. 255; ijarTda, Irak şairleri I, 36-39. 
62 Zubda, s. 255; ljarlda, Irak sairleri I, 36, 39, Acem şairleri 59 b. Ayrıca bk. 

irşiid XIX, 11-12; Vajayiit IV, 233. 
63 Zubda, s. 255; ljarlda, Acem şairleri 59 b. 

64 ljarTda, I rak şairleri I, 36. 
65 ljarlda, Şam şairleri Il, 266. 
66 ljarlda, Şam şairleri I, 96 v .s. 
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bildirmiştir67 • <İmad al-Din, bu sırada halifenin yanında olan veliahd ile 
tanışmak imkanını da bulmuştur. Halife üç gün şehirde kaldıktan sonra 
Bağdad'a dönmüştür68• <İmad al-Din bir müddet daba bu vazifede kaldıktan 
sonra Halife al-Mu}$:tafi'nin ölümü üzerine 555 rab! I (mart -nisan 1160)inde 
Bağdad'a dönmüştür69 • 

556 (1160-1161) yılında <İmad al-Din'i Basra naibi olarak görüyoruz. O, 
bu vazifesi esnasında Zayn al-İslam b. al-l;Iariri {ölm. 556/1160-1161)'den 
ve İbn al-l;Iakim adında birinden al-l;Iariri (ölm. 515/1121)'nin al-Ma/f;ii
miU'ını70, İbn al-~mar al-Tamimi {ölm?)'den İbn Paris (ölm. 390/100)'in 
Mucmal al-luga'sını okuınuştur71 • 

557 yılı başlarında (1161-1162) babası vefat eden <İmad al-Din'in 
.(far1da'nin bir kısım malzemesini bu yıl içinde Basra'da kaydetmiş olmasın
dan72 aynı şehirde bulunduğu anlaşılıyor. Onun bu yılın ramazan (ağus

tos-eylül 1162) ayında Halife al-Mustancid(ölın. 566/11 70)'e bir medhiye 
sunduğu da biliniyor73

• 

<İmad al-Din'in 558 (1162-1163) yılındaki hayatına dair bir kayda rast
lanınıyor. Ancak, kendisinin bunu ve ertesi yılı Bağdad'ta Hilafet Divanı'nda 
bir meınuriyetle geçirdiği ljarida'deki bazı kayıtlardan anlaşılabilmektedir74 • 

Ayrıca, al-Bark al-şam! ve .(farida'de onun vezir İbn Hubayra tarafından, 
çeşitli tarihlerde Vasit ve Basra naipliğine tayin olunduğu75, bir defasında 
Vasit'ta İbn Hubayra'nin müşrifliğini yaptığı zikrolunmaktadır'6• 

b. Üçüncü Bağdad devresi: 13 euroada I 560 (28 mart 1165) Pazar 
günü vezir İbn Hubayra'nin zehirlenerek öldürülmesi üzerine onun adam
ları takibata uğradılar. 'İmad al-Din de bu sırada Divan'da hapsedilenler 

67 ljarida, Irak şairleri I, 39· 40; Zubda, s. 290. 
68 Zubda, s. 291. Halife aynı senenin ramazan ayında tekrar Vasit'a gezide bulunmuş

tur (Zubda, s. 291-292). 
69 ljarlda, Şam şairleri I, 79, 269. 
70 ljarzda, Irak şairleri (Vatikan nüshası), yap. 186 ve 207. Ayrıca bk. Bahcat 

ai-Aşarr, s. 28-29. 
71 ljarida, Irak şairleri (Vatikan nüshası), yap. 212. Ayrıca bk. Bahcat ai-Aşari, 

s. 29-30. 
72 lfarida, Şam şairleri II, 243-245. 
73 lfarTda, Irak şairleri I, 43-48. 
74 ljarTda, Irak ~a irleri kısmı I , 48-55, 109, 151, Acem saideri 142 a. 
75 Sana '1-Bar/f 164 b; İrşild XIX, 11-12; Vajayiit JV, 233. Ayrıca bk. Bahcat 

al-A§ari, s. 36. 
76 Sana '1-Bar~ 172 a. 
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arasındaydı77• Kendi ifadesine göre, 19 receb 560 (2 haziran 1165)'da Di
van'da tevkif edildF8

• Şaban ayına kadar . hapiste kaldı. Bu sırada, halifeyi 
ve Ustad al-Dar <İmad al-Din b. <AZud al-Din b. Ra,is al-Ru>as~'yı birer ka
side ile medhetroesi üzerine serbest bırakıldı ve kendisine verilen tahsisat 
artırıldı79• Bu tehlikeyi hafif atıatan cİmad al-Din, al-Bar/s al-şiimi'nin bas 
tarafında başkalarının büyük cezalara çarptırılmalarına mukabil kendisine 
bir'şey yapılmadığını, sadece vazifesinden aıledildiğini kaydeder80

• O, hapis
te bulunduğu sıralarda bile eserleri için malzeme toplamaktan geri durma
mıştır. {Jarida'de bu sırada not ettiği beyitlerden bir kaçı zikredilmektedir31

• 

cİmad al-Din bundan sonra, Bağdad'ta kendini ilmi çalışmalara ver
miş, fakihlerin ve alimlerin meclislerine devam ederek onlarla çeşitli konu
larda münakaşalarda bulunmuştur62• Onun bu sıradaki hocaları arasında 
İbn al-:Uaşşab (ölm. 567 / ll 71-1172)'ı83, Yüsuf al-Dimaşl,d'yı, Naşr b. 
•Abdirral:ıman al-Fazari al-İskandari (ölm. ?)'yi8\ Mui:ıammad b. cAbdi1-
malik al-Fari~I (ölm. ?)'yi85

, Si bt b. al-Ta•avidhi (ölm. 583/ 1187)'yi ve 
Abu '1-Macali al-Kutubi al-:ij~IrT (ölm. 568/ 1172)'yi86 zikretmek gere
kir. Jjarlda'deki çeşitli kayıtlardan da anlaşılacağı üzere •İmad al
Din bu sırada Bağdad'taki kitapçıları gezer, onlardan satın veya iare sure
tiyle kitaplar alırdı. O, yine bu devrede şair Abu '1-Favaris :ijayşa Bayşa 
(ölm. 574 1 1178)'dan divanını okumuş, şiirlerinden ve risalelerinden 
bir kısmını istinsah etmiştir87• Ayrıca, Abu '1-Fai:l Mui:ıammad b. cOmar al
Urmavi (ölm. ?)'den hadis okumuş ve icazet almıştır88 • Diğer taraftan 561 

77 ffarlda, Irak ~nir!eri ı , 56, 63, 154, 172; al-Vti/i I , 54 b. clmad ai·Dfn, İbn H übayra'
yi pek çok kaside ile övmü~tür ((farlda, Irak şairleri T, 98, Acem şairleri 59 b). 

78 ffarida, Irak şairleri I, 154. 

79 l:Jarida, Irak şairleri I, 56-60, 60-63. clmiid al-Din b. ,Azud al-Din için bk. 
ijar1da, Irak şairleri I, 166-177; Sana '1-Bar/f. 172 b. 

80 Sana '/-Bar~ 164 b. 

81 ffarida, Irak şairleri I, 154. 
82 Sana 'i-Bar~ 164 b. 

83 l:Jarida, Irak şairleri I , 7 b. Hayatı için b k. 1/ajayüt II, 288-290; G AL, ı, 288, 
S. I, 493. 

84 flarida, Mısır şairleri Il, 225. 
85 ffarlda, Şam şairleri Il, 431 vd. 

86 Sibt b. ai-Taciividhi için bk. Vajaydı IV, 90-97: ijarida, Irak şairleri 32 b; Jlsd 
a/-cuman XIII, 27 a. Al-UaıTrT için bk. Vajaydt Il, 111-112;. ijarida, Irak şairleri II, 187 ... , 
345-350; GAL, I, 248, S. I, 441. 

87 Uarlda, Irak şairleri I1 202. Ayrıca bk. Vajayat ll, 106-108; ijarTda, Irak şairleri I, 
201-350; GAL, S. , 441 . 

88 flarida, Acem şairleri ? 
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(1165-1 166) yılında onun hala "Euklides geometrisi ile uğraştığı görülmek~ 
tedir89

• 

c. ,fmad al-Din'in Suriye'ye gidi~i: İbn Hubayra'nın ölümünden son
ra Bağdad'ta sıkıntılı günler geÇiren <İmad al-Din tanışmış olduğu Dimaş~'lı 
bir fakihten Nür al-Din Mal;ımüd b. Zengi'nln alimiere büyük itibar göster
diğini öğrenince 562 yılı receb ayı sonlarında (mayıs 1167) Suriye'ye git
meye karar verdi. Aynı yılın şaban (mayıs-haziran 1167) ayında Dimaş:t<'a · 
vardı. Orada talebelik arkadaşı Mul;ıy al-Din al-Şahrazüd'nin babası Di
maş:t< kadısı Kam~il al-Din al-Şahrazfu:-I (ölm. 572/1176-1177)'nin yardımı 
ile al-Madrasat al-Niiriyya'de yerleşti90• Karnal al-Din onun için elinden 
gelen· yardımı esirgemedi. <İmad al-Din onun ve diğer aliinierin meclislerine 
devam ediyor, buralardaki allmlerle usul ve füru meselelerine dair münaka
şalarda bulunuyordu91

• Bu sırada <İmad al-Din'in geldiğini duyan Nacm al
Din Ayyiib (ölm. 568/1173), amcası ile olan aşinalığı dolayİsiyle ona ziya
rette bulunmuş, bundan memnun kalan <İmad al-Din şevval ayının sonla
rında bir kaside ile onu, oğlu Şalal;ı al-Dln'i ve kardeşi Asad al-Din (ölm. 
564/1169)'i övmüştür92• Asad al-Din ile Şala.I;ı al-Din 18 zülkade 562 (6 
eylül 1167) Pazartesi günü İkinci Mısır Seferi'nden Dimaşl<'a döndüler. Bu 
sırada, <İmad al-Din bir fırsatını bulup Asad al-Din'e ziyarette bulundu ve 
meclislerine devam etmeye başladı. Asad al-Din onunla yaptığı sohbetlerde 
amcası cAziz al-Din'in Tekrit'te hapsi esnasındaki hatıralarını anlatıyor, arn
casına olan hürmetinden dolayı ona gereken itibarı göstermekten geri kal
mıyordu. Bundan başka Şalal_ı al-Din ile de dostluk kurmaya çalışıyordu93• 

<İmad al-Din, Dlmaşl<'ta ilmi çalışmalarına ara vermemiş, al-IS:az'i Abu 
'1-Yusr Şakir b. <Abdillah al-Ma•arri (ölm. 581/1185)94 ile zamanın ünlü 
alimi İbn <Asakir (ölm. 571/1176)'den ders almıştır. O, İbn <Asakir'den 
eserlerinin bazılarıyla Tari!; Dimaş(c'ın bir kısmını sema tarikiyle okumuş 

.89 /jar1da, Irak şairleri I, 161. 
90 Sana '1-Barlf. 164 b; al-Ravzatayn I, 144; İrşiid XIX, 13-14; Va/ay/it IV, 233; al-Viifl 

I, 54 b. Karna l al-DTn'in bayatı için bk. Vafayiit III, 375-378; Sana 'I-Bar~ 184 b. 
91 Sana 'i-Bar~ 164 b; irşlid XIX, 13-14; Va/ayii/ lV, 233-234. 
92 Sana '/-Barft; 165 a; a/-Ravi.alayn I, 144; Vajayiit IV, 233-234; J{,d al-cumlın XII, 

137 a. Nacm al-Din'in hayatı hakkında bk. Vafay(it I, 232-237; Sana '1-Barft; 175 b. Asad 
al-Din'in hayatı için bk. Vafayiit II , 173-176; SaiUI '/-Bar~ 170 a. 

93 Sana '/-Barlf. 165 a; a!-Ravzatayrz I, 145-146; cİ~d al-cwrıiirz XII, 137 a. 
94 {farTda, Şam şairleri II. 107. 
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ve ondan Jjarida için şiirler kaydetmiştir. Bu sebeple bize Tarib Dimaş~ 
hakkında bilgiler vermektedir95

• 

d. Nür al-Din'in hizmetine girişi ve Nür al-Din devri: 562 (1167) yı
lının sonlarına doğru al-~azi Karnal al-Din al-Şahrazürf, <İmad al-Din'i 
Nür al-Din Mal;ımüd b. Zengi'ye takdim ederek ona Divan'da bir vazife ve
rilmesi hususunda iltimasta bulundu. Böylece onun aklından bile geçirmedi
ği bir imkana sahip olmasını sağladı. Ayrıca ona, bir kaside yazarak Nür 
al-Dln'i medhetmesinin iyi olacağını da söyledi. Bunun üzerine <İmal al-Din 

yazarak Nür al-Din'e sundu. Nür al-Din ise onu, bu sırada divan münşili
ğinden istifa etmiş olan Abu '1-Yusr Şakir b. <Abdillalı al-Ma<arri'den bo
şalan vazifeye tayin etti96

• 

<İmad al-Din bu yeni vazifesinde dahi başarı göstermekte gecikmedi. 
Kendi ifadesine göre, daha önce mektuplar inşası (yazmak) hususunda tec
rübesi olmadığından, Arabcayı ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen, önce
leri resmi mektupları kaleme almakta ihtiyatlı davranıyordu. Üstelik bazı 
meslektaşları da onu küçümsemekteydiler. Ancak, etrafa yazılan ve başka 
yerlerden divana gelen mektupları inceleyip onlardaki eksiklikleri ve üslftp 
zayıflığını gördükten sonra cesareti arttı. Resmi mektuplar yazmaya başla
dı. Kısa zamanda kabiliyetini göstererek yeni bir inşa tarzı meydana getir
di. Yazdığı arabca ve farsça mektuplardaki üslup herkesin dikkatini çek
meye başladı. Kendini gözden düşürmek isteyenlerin hareketleriiii anlayışla 

karşıladı. Onlara inşa sanatındaki hatalarını gösterdi. Divan al-inşa'da in
kılap yaptı. Anlayışını ve kabiliyetini takdir edenler yavaş yavaş onun et
rafında toplandı. Onun bu meziyetleri Nür al-Din yanındaki itibarını da art
tırdı97. 

562 yılı sorilannda Nür al-Oln'in hizmetine giren <İmad al-Din 563 
yılı başlarında (1167 sonlarında) onun maiyyetinde Dimaş\('tan Hama'ya 
gitti. Hama'da tken hamisi Asad al-Din, Haleb'e gitmesi gerekince, Şal~ 
al-Din'e onunla ilgilenmesini tavsiye etmiştir. Biraz sonra <İmad al-Din, Nür 

' 

95 (Jarlda, Şam şairleri I, 274-280. İbn ,Asakir'in hayatı için bk. Vafayiit II, 471-473; 
cİI$d al-cumiin XII, 204 b-205 b. 

96 Sana '/-Bari[. 165 b-166 a; al-Ravi.atayn l , 148-149; j Jsd a f.cumrm XII, 137a; ljar1da, 

Şam şairleri II, 35. 
97 Sana '1-Burl[. 166 a, 240 b; İrşQd XIX, 13-14; Vafayiit IV, 234; al-Vafı I, 54 b; 

Siyar acliim al-nubalii XIII, 157 a-b. 
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al-Din'in maiyyetinde Haleb'e gitmiş ve İbn al-<Acami Medresesi'nde yer
leşmiştir. Kışı bu medresede geçirmiş ve bu arada ŞalaY.: al-Dln'e pek çok 
kaside yazmıştır. Şalal). al-Din bu kasidelerden aldığı beyitlerle dostlarına 
yazdığı mektupları süslemiştir98• 

cİmad al-Din Haleb'te ikameti esnasında bir ara Nür al-Din'in maiy
yetinde, Manbic'te isyan eden Gazi b. }:Iassan'a karşı yaınlan sefere iştirak 
etmiştir99. 

cİmad al-Din 564 yılı başlarında (1168) Üçüncü Mısır Seferi'nin ha
zırlıkları için Nür al-Din'in maiyyetinde DimaşJ.<'a döndü. Rabt I ayında 

Asad al-Din ve ŞaHil:ı al-Din'in uğurlanması esnasında sefere iştirak eden 
askerlerin arz eecidesini (künye defterini) tuttu. Onların uğurtanmasından 

sonra Ra's al-Ma orduga.hında Nür al-Din ile beraber kaldı. Franklar tara
fından yapılan Mısır seferinin muvaffakiyetsizliğe uğraması üzerine etrafa 
gönderilen «beşaretnameler» i kaleme aldı100• 17 rab'i II (18 ocak 1169) 
Cumartesi günü Asad al-Din'in Fatımı vezirliğine getirilmesi üzerine ona 
ve Nür al-Dln'e birer ~kaside yazarak tebrikte bulundu101 • Mısır'ın fethi, 
Zenci isyan' ı, Asad al-Din'in ölümü ve Şalı:t}). al-Din'in onun yerine tayin · 
edilmesi gibi mühim olaylan Nür al-Dio'io yanında yakından takip etmek 
imkanını buldu102

• 

c ima d al-Din aynı yılda 19 zülhicce (15 eylül 1169) Çarşanba günü 
Nür al-Din tarafından Ahlat sahibi Zahir al-Din Sokman (ölm. 581/ 1185)'a 
elçi olarak gönderilmiştir. O, bu sefareti esnasında Ahlat'a giderken Amid'e 
de uğramış, fakat çıkarılan güçlükler yüzünden şehre girememiştir. Yoluna 
devam ederek 2 safer 565 (26 ekim 1169)'de Ahlat'a varmış, oradaki işle
rini bitirdikten sonra dönerken Mayyafarii.<In ve Mardin'e de uğramıştır103 • 

Rab'i I 565 in başlarında (1 169) DimaşJ.<'a dönen cİmad al-Din eski va
zifesine devam etmiş, Bizanslılar ve Haçlılar tarafından sürdürülttıekte olan 
Dimyat muhasarasının başarışızlığa uğraması üzerine Nür al-Din tarafın

dan Fatımi halifesi al-cAiid'a gönderilen tebriknameyi kaleme almıştır. 

98 Sana '1-Bar/f. 166 a; ai-Ravt atayn I, 149-150. 

99 Sana ' /-Bar/i 166 a; al~Ravtatayn l, 150. 

100 Sana '1-Bar/f. 170 a; al-Ravtatayn I, 155-154. 

101 Sana '1-Barfs. 170 a; al-Ravi.atayn I, 165; cif$0. a/-cıımrm XII, 146 b. 

102 Sana 'I-Bar~ 170 b; ai-Ravtatayn I , 174-178. 

103 Sana '1-Barfs. 111 a; ai-Ravtatayn I, 182-183. Ayrıca bk. Sana '1-Barfs. 211 a, 220 a; 
cilf.d al-cumiin XII, 6 a; Zanbaur, s. 229. 
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<İmad al-Din kış mevsimini Dimaş\<.'ta geçirdikten sonra rabi II nin sonla
nnda _'N"ür 'al-Din'in maiyyetinde Nacm al-Din Ayyüb'un Mısır'a uğurlan
masında ·ve ~rk~sından Karak muhasarasında hazır bulundu. Muhasaradan 
sonra <A5tara ordugahına döndü. Ramazam burada Nür al-Din ile beraber 
geçirdi'04 • 

12 şevval 565 (29 ·haziran 1170) Pazartesi günü Suriye ve ·havalisinde 
büyük bir zelzele olmuştu. Bunun üzerine, Nür al-Din ile beraber 
Ba<labak, Hıms, Hama, Barin şehirlerine uğradıktan sonra Haleb'e geldi. 

. Burada, zelzelenin · tahribatının tamirinde harcan~ak için mali yardım te
min etmek maksadıyla Halife al-Mustancid'e yazılan bir mektubu kaleme 
aldı105• ·o, bu sene Haleb'teki ikameti esnasında, şehirde babasının kadı na
ipliğini yapan eski talebelik arkadaşı Mul;ıy al-Din al-Şahrazürl'nin meclis
lerine devam etti ve oradaki alimlerle ilmi sohbetlerde bulundu106• 

565 yılı şevval ayında (haziran-temmuz 1170) Musul Atabek'i Mav
düd b. Zengi'nin107 ölümünden sonra meydana gelen yeni durum üzerine, 
Nur al-Din. kardeşinin çocukları üzerindeki himaye hakkına dayanarak Mu
sul · işlerine müdahaleye karar verdi. Halep'ten hareketle 566 yılının ilk gÜ
nü (14 eylül 1170) Caber kalesi yoluyla Rakka'ya vardı. Burada, halifeden 
Musul temliknamesini1°8 alıp getirmesi için <İmad al-Din'i Dı'van al-hililfe'ye 
gönderdi. cİmad al-Din, RaQ.ba, Hit, Anbar ve 'Alcarküb109 yoluyla Bağdad 
yakınırıa vardı ve orada konakladı. Elçilerin adeti olduğu üzere kahyası İb
rahim(Ölm. 576/ ll81)'i110

, geldiğini haber vermesi için, DM\n al-hilafe'ye 
gönderdi. Onun dönmesini bekledi. <İmad al-Din'in geldiğini öğrenen divan 
mensupları onu karşılayıp Divan al'-hilftfe'ye götürdüler. Divan'da halifenin 
veziri Şataf al~Din b. al-Baladi (ölm. 566/1170)111 tarafından karşılandı. 
Şaraf al-Dfu; <İ.ınad al-Din'in Vasıt müşrilliği zamanında aym şehrin naibi 
idi. Eski arkadaşlığı dolayİsiyle vezir tarafından çok samimi bir kabul gör-

) 04 · Sana '/-Bar~ 171 a. 
105 Sana 'l-Bar/ı. 171 b; a/-Ravi.alayn I, 184. 
106 al-~aviatayn I, 185. 
107 Hayatı için bk. Yafayili IV, 387-388; Sana '/-Bar~< 171 b. 
108 Bir yerin mülkiyetinin bir hükümdara verildiğini bildirir halife fermanı. 
109 . Bu yerler için Ya]ı:lıt'taki ilgili maddelere bak. ,İmad al-Din Ral)ba'ya uğrad1ğı 

sırada §ehrin müderrisi' İbn ai-Mutalı:l.<aua'den bazı şeyler okumuştur (ijarlda, Şam şairleri 

II, 242). Ayrıca bk. al-Subkt IV, 89. 
110 Ayrıca Sana '/-Bar/s 203 a'yıı bak. 
111 Ayrıca Sana '/-Bar/s. 172 b'ye bak. 
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dü. Vezir onu halifeye takdim ederek «Böyle bir kimse di" boŞ döndürüle:. 
mez. Buna ikram ve hürmet etmek, isteğini yerine getirmek gerekir,» dedi. 
eİınad al-Din'i iki ay Bağdad'ta müsafir etti. Bağdad'a döndüğü taktirde ken
disine münşilik (divan katipliği) veya naiplik gibi mühim bir vazife· verıneyi 
vadetti. cİınad al-Din de elçilik vazifesini bitirdikten sonra geri -dönmeyi va:. 
detti. · · 

Bu sırada halife al-Mustancid ağır bir hastalığa yakalandı. Halifenin 
hastalığının gittikçe ağırlaştiğını gören İmad al-Din geri dönmek için vezir
den izin istedi. Ve rabt I in son günlerinde halifenin cevabi elçisi olan Bağ
dad'taki hanefi başmüderrisi Macd al-DTn al-Yazdi (ölm. 571/1175-1176)112 

ile beraber geri döndü. Halep yolunu takip ederek Sincar'a geldi. Şehri mu
hasara etmekte olan Niir al-Din'e Musul teniliknamesini takdim etti. 

cimad al-Din Sincar'ın fethinden sonra Nür al-dİn'in maiyyetinde Mu
sul'a gitti. Aradaki ihtilaf sulh yoluyla halledildikten sonra cİmad al-Din şe
birdeki çeşitli vazifeliler için menşurlar (fermanlar) yazdı. Cumada II nin 
ortalarmda yine Nür al-Din ile beraber Musul'dan hareketle 5 recebte Ha
leb'e geldi1 13• 

Musul meselesinin halli üzerine Nür al-Din, <İmad al-Din'i tekrar ha
lifeye elçi göndermek istemiş ise de Şaraf al-Din b. Abi eAşrün'un bu vazi
feye talip olması üzerine, <İmad al-Din onun lehine feragatte bulunmuştur. 
O, İbn Abi eAşrün ile yeni halife al-Mustaii'ye ve vezirine birer kas"ide 
göndermiştir. Elçi şaban ayında dönmüş, <İmad al-Din'e halifenin gönderdi
ği hilattan ve altınlardan başka vezirden de bir hilat ile 100 dinar hediye 
getirmiştir. Halife tarafından verilen bu tahsis at al-Naşir li Din· Allah (ölm. 
622/ 1225) zamanında da muntazaman gönderilmiştir. Bunlardan başka, el
çi ile <İmad al-Din'e kardeşi Tae al-Din de bir teşrif (ölm. 583/ 1187 den 
sonra) yollamıştı. Bu sebeple o, hilafet makamının kendisine yaptığı iyilik
lerden eserlerinde sık sık bahseder114

• 

Şaban ayında Nür al-Din'in maiyyetinde Haleb'ten Dimaşlc'a dönen 
cİmad al-D!n ramazan ayını ve senenin geri kalan kısmını orada geçirmiş
tir115. 

Hicri 567 yılı başında (eylül 1171) al-<Azid'ın ölümü üzerine Mısır'da 

112 Bu şahıs hakkında a!-M unta{am X, 229, 261 e bak. 
113 Sana '1-Bar{f. 171 b, 172 b ; cıi-Raviauıyn J, 187-188. Ayrıca bk. Vafayiit IV. 234; 

a. Vafi I , 54 b. 
l 14 ijarlda, Irak §airleri I, 13-18; Sarw '1-Barfs 172 b; al-Ravi.atayıı I, 191 vd. 

115 Sana 'I-Bar~ 173 a. 
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Fatımt halifeliği kaldırılmış, hutbe Abbasi halifesi adına okunınaya başla
mıştı. <İmad al-Din bu mühim hadisenin beşaret-namelerini kaleme almış
tır. Bu münasebetle halife tarafından Nür al-Din'e cevabt elçi olarak cİmad 
al-Din Şandal (ölm. 593/1197) gönderilmiş, yanında Nür al-Din ile Şalalı. 
al-Din'e ve devletin ileri gelenlerine hediyeler ve hilatler getirmişti. Elçinin 
kabulü sırasında, kasden ;İmad al-Din protokola alınmamıştı. Bunun farkı
na varan Nür al-Din onu çağırtarak elçiye takdim etmiş, halife .tarafından 
gönderilen mektubu okuması için eline vermiştir. Fakat, bu sırada Nür al
Din'in yanında bulunan ve onun veziri makamında bulunan MuvaffaT.<: al
Din l:Jalid b; al-I}.aysarani (ölm. 5 88/1192) cİmad al-Din'i kıskandığı için 
mektubu elinden alarak okumaya başlamıştır. <İmad al-Din onun bu hare
ketini anlayışla karşıladığı gibi, okuyamadığı yerlerde ona yardım etmiş, 

bu hareketi Nür al-Din tarafından takdirle karşılanmıştır116• Halifenin el
çisi, <İmad al-Din' e senelik tahsisatından başka bir ·hilat ile 100 dinarlık atıy
ye, bir cübbe ve bir sarıktan meydana gelen bir uhba getirmiştir. Bundan 
başka halifenin vezirinin elçisi al-ij:afi? al-Dimaşi.<:I (ölm. ?) de ona 100 di
narlık bir atıyye getirmiştir. Elçi 17 euroada Il de dönünce <İmad al-Din 
onunla bir medhiye göndermiş, tahsisatının arttınlmasını istemiştir117• 

562 yılı başlarında al-Madrasat al-Nüriyya mütevellisi fakih Abü 
'1-Barakat b. <Abdill;ıaris geride iki erkek çocuk bırakarak ölmüştü. Nür al
Din medresenin mütevelliliğinin onun çocuklarında kalmasını uygun gördü. 
Fakat, bu çocuklar Mağribli (Kuzey Afrikalı) bir adama uyarak siroya sa
natı ile uğraşmaya başlayınca Nür al-Din tarafından receb ayında azledil
diler. Onların azli üzerine Nür al-Din bu medresenin mütevelliliğine <İmad 
al-Din'i tayin etti. <İmad al-Din «Bu tayin bir Perşembe akşamıydı. Ertesi 
günü sabah olunca al-I}.azi Karnal al-Din ve şehrin ileri gelen alimleri ders 
okutınaya geldiler. Bu mütevellilik ömrüınün sonuna kadar devam etti ... '> 

derııs. 

cİmad al-Din bunun arkasından vazifelerinde gösterdiği titizlikten do
layı 568 yılı başlarında (1 172 ortaları) Nür al-Din tarafından <<Divan müş
rifliği» ne getirilmiştir119• O, bu hususta şöyle der : 

116 Sana '/-Bar/[. ı74 a. cimad al-Drn Şandal hakkında bk. ,j(,d al-cumiin XII, 108 b; 
Mir'iit al-zaman XIV, 209 b . l:;H\lid al-~aysarani için bk. ai-Bidiiya XIV, 31. 

117 Sana '1-Barfı. 174 a. 
118 Sana '/-Bar~ 174 b ; ir~iid XIX, 13-14; Vafayrıı IV, 234; Siyar aciilm al-nubala XIII, 

157 a; al-Viifi I, 54 b ; al-Diiris fi '1-madiiris I, 407-413. 

119 ljadda, Şam şairleri I, 289-309; Sana '/-BarT[. 174 b; al-Ravi.atayn I, 205; İr~·iıd 

XIX, 14·15; Vafayiit IV, 234; al-Viıfi I, 54 b; Siyar acitim al-nırbalii XIII, 157 a. 
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<<Nür al-Din, divana ne zaman yeni bir münşi t~yin etse oradaki me
murlar onu gözden düşürmeye çalışırlardı. Bana karşı da aynı şekilde ha
reket ettiler. Onların bu hareketlerini olgunlukla karşıladım. Bu davranışım 
ve vazifeme muntazam devam etmem Nur al-Din tarafından takdirle karşı
landı. Bir gün geç saatiere kadar çalıştıktan sonra yemek yemek için evime 
gittiğiınde Nur al-Din tarafından çağırıldım. Huzuruna çıktığımda, hazine
darı Valiyy al-Din İsma<ll tarafından memleketin ınüşrifliğine tayin edildi
ğim tebliğ edildi. Tecrübem olmadığı için bu vazifeden affıını istedim. Fa
kat, Nur al-Din <<Doğru bir şekilde emiderimizi yerine getir, yeter.». dedi. 
Bunun üzerine teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Münşiliği ve müşrifliği 
her ikisini birden üzerime aldım. Bundan sonra vakitlerimin bir kısmını men
şudar yazmaya, bir kısmını defterlere (düstı1rlara) kayıtlar yapmaya ayır

dım». 

Bu işine de ciddiyetle sarılan <İmad al-Din başarısını göstermekte ge
cikmemiştir120. Bu sıralarda, onun bir oğlunun dünyaya geldiği de bilin
mektedirl21. 

<İmad al-Din Dimaş].<.'ta bir müddet kaldıktan sonra Nur al-Din ile be
raber Ürdün bölgesinde Franklara karşı yapılan ·bir sefere katılmış, bu se
fer münasebetiyle ona bir medhiye sunmuştur122 . O, bu seferden döndükten 
sonra kış mevsimini Dimaş].<.'ta geçirdi. Havalar ısındıktan sonra, yine Nur 
al-Din'in maiyyetinde Haleb'e gitti. Bu sırada Nur al-Din, Ijalid al-I):aysara
ni'yi Şalal;ı al~Din'in İcraatını kontrol için Mısır'a gönderdi. Ijalid bu es
nada Nur al-Din'in müstevfillğini (maliye bakanlığını) yapmaktaydı. O gi
dince yerine kardeşlerinden biri vekalet etmek istemiş ise de Nür al-Din 
bu vazifeyi de <İmad al-Din'e vermiştir. <İmad al-D1n böylece, münşilik, 
müşriflik ve müstevfiliği aynı anda şahsında toplamış bulunuyordu. 

Bundan hemen sonra, Nur al-Din'in büyük kumandanlarından Fabr 
al-Din Mas<üd b. al-za,farani (ölm. 578/1182 den sonra)123 l;Ialid'ten bo
şalan yerin Sincar reisi RaZiyy al-Din Ya,~ub (ölm. ?)'a verilmesi için ilti
masta bulunmuş, bu makamı 10 000 dinar karşılığı Nür al-Din'den ona sa
tın almıştır. Fakat, Nur al-Din, Ya<ls:üb'un. i craatını beğenmemiş, biraz son
ra onu aziederek bu vazifeyi tekrar <İmad al-Din'e vermiştir. Onun bu vazi-

120 Sana 'l-Barl[_ 174 a. 
121 ijarTda, Şam §airleri I, 290. 
122 Sana 'l-Barl,G 174 b; al-Ravzatayn I, 206-207. 
123 Ayrıca bk. Sana 'l-Barl[_ 180 b, 208 a; al-Barlf, V, 16 a - b. 
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fesindeki çalışmasını 'da takdir eden Nür al-Din bundan sonra· onu devlet 
işlerinde tamamİyle serbest bırakmıştır124• 

•İmad al-Din 568 yılının sonlarıyla 569 yılının başlarında Nür al-Din 
tarafından Anadolu Selçukluları'na karşı yapılan sefere katılmıştı. Bu sefer
den döndükten sonra Dimaşl;c'ta iken 4 ramazan 5 69 (8 nisan 117 4) Pazartesi 
günü Nür al-Din, •İmad al-Dfu'in mütevellisi bulunduğu medreseyi ziyaret 
etmiştir. Bunu fırsat bilen •İmad al-Din, 565 yılındaki zelzeleden medrese
nin zarar gören kısımlarının tamiri için ondan talısisat elde etmiştir. Fakat, 
Nür al-Din'in ölümÜ üzerine medreseyi tamir ettirmek imkanını bulama
mış, Dimaşl;c'tan ayrılması gerekince aldığı talısisatı bir fakibe bırakmış, bu 
fakih •İmad al-Din Dimaşl.c'tan ayrıldıktan sonra medreseyi tamir ettirmiş
tir12s. 

569 yılı şevval ayında (1174 mayıs) Nür al-Din'in oğlu İsma•Il'in sün
net düğünü yapıldı. Bu düğün esnasında hastalanan N ür al-Din 11 şevval 
566 (17 mayıs 1171) Çarşamba günü Dimaştc kalesine giren suyun üzerin
deki evinde öldü126• Onun ölümü üzerine •İmiid al-Din en büyük hamisini 
kaybetmiş bulunuyordu. 

e. N ür al-Din'in ölümünden sonraki durumu : Nür al-Din'in ölümü 
.üzerine •İmad al-Din'in durumu sarsıldı. Muhaliflerinin etkisiyle münşilik 
(divan katipliği) hariç üzerindeki diğer vazifeler geri alındı. Fazla tahsisatı 

da kesildi. Buna rağmen o, başına bir felaket gelmesinden korktuğu için 
bir müddet etrafındakilerle iyi geçinme yolunu tuttu. Bilindiği gibi, Nür al
Din'in ölümü üzerine yerine al-Malik al-Şa.lil;ı unvanıyla oğlu İsma•H geç
miştir. İsma•Il'in küçük yaşta olması etrafındaki kumandanlar arasında nü
fuz yarışmasına yol açmış, bu durum Suriye üzerine Frankların iştahını çek
meye başlamıştır. Bu sırada devleti içinde bulunduğu bu kötü durumdan iki 
şahsiyet kurtarabilirdi. Bunlar, Musul Atabeki Sayf al-Din Gazi ile Mısır'da 
bulunan Şalal,ı al-Din Yüsuf b. Ayyüb idi. Şala);ı al-Din ise bu sırada Suriye 
işlerine müdahale edebilecek bir durumda değildi. Çünkü, İskenderiye'ye 
yapılan Narman müdahalesini defetmek ve Yukarı Mısır'da baş gösteren 
Kaoz al-D~ıvla isyanını bastırmakla meşguldü127• Bu fırsattan istifade etmek 
isteyen Sayf al-Din, al-Caz'ira'ye müdahalede bulundu. Onun bu müdahale-

ı24 Sana '1-Barlr. 175 b-1 76 a. Reis, bir şehrin en ileri gelen mahalli şahsı. 

125 Sana '1-Bar/.<. 176 a, 167 a; al-Rav.Zatayn I, 218. 

126 Sana '1-Bar~c 167 b-168 a; a!-Ravzatayn 1, 227-231. Nür a l-D':n bu dUğün esna
sında bliyiik bir ziyafet (toy) vermiş, Türklerde i\det olduğu üzere sofrasın ı yağmalatmıştır. 

127 Sana '1-Barlr. 177 b - 178 a. 
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si" Haleb'te bulunan Şams al-Din <Ali b. Daye ve şehrin ileri gelenlerini en
dişeye düşürdü. Haleb'i müdafaa edebilmek için Sams al-Din b. Daye'nin 
kardeşi Sabite al-Din <Oşman (ölm: 592/ 1196)'ı' al-Malik al-Şalil)?i getir
mesi için Dimaşte'a gönderdiler. Halbuki, .Dimaş~'ta -al-Malik al-Şalil;>'in et
rafındaki kumandanlar Haleb'i Daye Oğulları'nın elinden almayı düşünü

yorlardı. Onların .gönderdiği Sabite al-Din <Oşman ise siyasetten anlamaz s~f 
bir kimse idi. Çevrilen dalapıardan haberdar olan cİmad al~Din ona dik
katli davranmasını, aldatılmak tehlikesinin olduğunu ihtar etti. Fakat, Salıitc 
al-Din onun bu ilitarını hasımlarının yanında ağzından kaçırdı. · Bunu· öğ
renen cAdl b. al-<Acam1 (ölm. 573/ 1177), <İmad al-Din'i tekdir etti128• 

Nihayet, bir müddet devam eden müzakerelerden sonra al-Malik al-Şalil;ı'iri 

Haleb'e gitmesi kararlaştırıldı. 

Bu sıralarda <İmad al-Din'in itibarının iyice azaldığı anlaşılıyor. Zira, 
20 zülhicce 569 (22 temmuz 1174)'da, al-Malik al-Şali})'in maiyyetinde Di
maşte'tan Haleb'e hareket ettiği gün Bağdad'taki arkadaşlarına özlemini ve 
halinin acıklılığını belirten 

~# ( ... -4! l_z./ .;.- ~..ilı;:-ıı~.:
matlalı kasidesini yazmıştır. 

569 yılının son günlerinde Haleb'e gelen cimad al-Din, emirler arasın
daki çekişmelerden sıyrılmak için arkadaşı al-}$:az1 MtıQy al-Din al-Şah

razüri'nin evine kapanmıştır. Kısa bir müddet bu evde ·oturduktan sonra 
570 yılı başlarında (1174) Bağdad'a dönmek maksadıyla Haleb'ten ayrıla
rak Musul yolunu tutmuştur129• 

cİmad al-Din Musul'a gidişini şu şekilde anlatir: 
<<Haleb'te, müsait bir zaman bulup şehirden kaçmak maksadıyla al

I$:azi MtıQy al-Dln'in evinde otururken birisi gelip, beni öldürtmek için mu
haliflerimin İsmfiililer'den bir adam kiraladıklarını bildirdi. Bunun üzerine, 
hemen şehirden ayrılarak Harran'a gittim. Bu sırada Musul sahibi Sayf al
Din <)azi Suruc'ta pulunuyordu. Onun karargabına gidip veziri Falır al-Din 
<Abd Rab al-Masİ}) (ölm. 57i / 1176 dan sonra)'a Bağdad'a dönmek niye
tinde olduğumu söyledim. Fabr al-Din beni Sayf al-Din'in hizmetine girme-

128 Abü Şalib al- ,Ad! b. al- cAcami hakkında bk. Sana '/-Bari$, yap. 190 b; Mir'iit 
al-zamiiıı XIV, 128 b. 

129 Sana 'i-Bar~ 169 . a-b, 176 b; İrşiid XIX, 14-15; Yafayat IV, 234; Siyar acliim 
al-ııubalii XIII, 157 a. 
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ye teşvik etti. Ben «Bunun için gelmedim,» dedim. Bunun:üzerine, Mqsura. 
gidebilmem için efendisinden bana izin aldı. Ben de, Bağdad'a. dönmek ni.:. 
yetiyle harc~et ederek Musul'a vardım ... ». · · 

· ,j~ad al-Din Musura vardığı sırada hastalanması üi:e:P.ne yoluna de
vam edememiş, bir müddet orada kalmıştır. Bu sırada, Kamlil al-Din b. al
Yazir Camal al-Din Muhammad b. cAli b. Abi Manşili al-Cavad (ölm. 574/ 
1178J79 dan soıira)'ın ve Musul'da bulunan bazı alimierin meclislerine de
vam etmiştir130• Ayrıca, eski şiir ve edebiyat hocalarmdan Macd al-cArab al
cAmiri ile 'tekrar konuşmak ve ondan istifade etmek imkanını da bulmuş
tur131. 

Devamı var 

130 Sana 'l-Bar~ 1.77 a. Bu ~ahıs Abü '1-I:Iasan cAli b. Cami!.! al-Din'in oğlu olmalıdır 
(VafayeU IV, 231; Mir'iit al-zamiin XIV, 130 a). 

131 ıJarida, Irak şairleri II, 141-171. 

Not : Şehid Ali nr. 1870 deki İbn al-Dı.ıbaysi'nin ıayl Tar! b Bağdad'ının. cil d I, 11 oa
plb sindeki cİmM aloDin'in hal tercüm~sinde adı, doğumu ve h9caları hakkında kısa; fakat 
özlü ve sağlam bilgi verilmektedir. 


