
Sayı: 3 Ekim 1972 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

TARİH ENSTİTÜSÜ 

DERGiSi 

EDEBiYAT FAKÜLTESi MATBAASI 

İSTANBUL - 1973 



•İMAD ai-DiN ai-KA'İ'iB ai-İŞFAHANI 

Ramazan Şeşen 

I. Hayatı* : 

f. Şalii/:ı al-Dln'ilı hizmetine girişi ve Şalii/.ı al-Dltı devri: Bu sırada 
Şal~ al-Din Normaniann İskenderiye'ye yaptıklan çıkartmayı püskürtmüş, 
Kanz al-Davla isyanını bastırınış ve Mısır'da. işlerini düzene koymuş bulu
nuyordu. Nür al-Din'in kumandanlarından Şams al-Din b. al-M~addam 
ve taraftarlan onu Suriye'ye davet etnıekteydiler. Bunun üzerine, kardeşi al
Malik al-•Adil'i Mısır'da naib olarak bıraktıktan sonra, 570 yılıru.İı ilk ay
lannda (ll 74 ortalan) Nür al-Din'in devletini ve hanedanını korumak mak
sadıyla Suriye'ye hareket etti. Rebiülahir ayında Dimaşk'ı aldı. Cemaziyel- . 
evvel ayının sonlannda Dimaşk'tan Musul'a gelen bir haberci ise Şal~ al
Din'in Dimaşk'ı aldığını haber vermekteydi. Bunu duyan •İmiid al-Din, Bağ
dad'a gitmekten vazgeçerek, Şala~ı al-Din (Sultan)'in hizmetine girmek mak
sadıyla 4 cemaziyelahirede Musul'dan Rakka yoluyla hareket ederek aynı 
ayın 8 inde (4 ocak 1175) Dimaşk'a varmıştır. Bir müddet önce Hama ve 
Hırns'ı da almış olan Sultan (Şalal,ı al-Din) ise bu sırada Haleb'i muhasara 
etmekle 'meşguldü. 

Dimaşk'a dönen •İmad al-Din ilk iş olarak, kendisinin şehirden ayni
masından sonra medresesinin mütevelliliğini ele geçiren şahıstan miitevelli
lik vazifesini devr alİnış ve eski medresesine tekrar yerleşmiştir. Dalıa has
talığının nekahet devresini atıatamadığı için bir müddet Dimaşk'ta ikamet
ten sonra, Sultan'ın hizmetine girmek maksadıyla, şehirden aynlmış, 21 şa

banda (17 mart 1175) Hıms'ta bulunan Sultan'ın yanına varmıştu. Hıms 
kalesinden sonra Ba•labak kaıesi de· teslim olmuş, •İmad al-Din bu münase
betle Sultan'a bir kaside takdim etmiştir132• cİmad al-Din bundan sonra 

"' Tari/ı Enstiilisil Dergisi, cild Il, s. 75-98 den devam. Bu makalede sadece Sullan 
kelimesi kullanıldığı :zaman Salatı al-Din kastedilmektedir. 

132 San!l '1-Barl$, nşr. Ramazan Şeşen, Beyrut 1971, ı. 169-186; İrşlid XIX, 15; Vajnyiiı 
IV, 235. 
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Sultan'ın yanından ayrılmamış, onun için kasideler yazmış ve meclislerine 
devam etmiştir. O kadar çok medhiye yazmıştır ki, eBu sene ona sunduğum 
medhiyeleri burada zikredecek olsam kitabın hacmi büyür,» demekle yaz-
dığı kasideterin çokluğuna işaret etmektedirıss. . 

•İmad al-Din'in büyük bir münşi olduğunu bilen Sultan, bu sıralarda 
al-~azi '1-Fazil'a ilaveten onu da ikinci sır katibi yapmış, ona Nür al-Din 
devriı:ıdeki itibarını tekrar iade etmiştir. Bunun üzerine şiir yazmayı bıraka
rak kendini inşa işlerine vermiştir. Bundan sonra, Sultan'ın ölümüne kadar 
yanından ayrılmamış, onun sır katipliğini yapmıştır. Sultan idarecileri ara
sında, al-~azi '1-Fa.zil'dan sonra en çok ona itimad ederdi. Al-~azi '1-Fa.zil 
Mısır'a gittiği veya bir işi çıktığı zaman ona •İmad al-Din vekalette bulu
nurdu. •İmad al-Din bayatının bundan sonraki devresinde daima bu· iki bü
yük ada~ himayesini görmüş, eserlerinde onlardan ~itayişle bahsetmiştir. 
Sultan da •İmad al-Din'e olan itimadını belirtir, «•İmad'a olan itimadımı 
kaybettirmeyen Allab'a hamdolsun,» dermiş134• 

Baclabak'in zaptından sonra, ~urün l:fama'da (Hama yakınında Asi 
nehri üzerinde iki küçük tepe) Haleb-Musul kuvvetleriyle yapılan mubare
bede hazır bulunan •İmad al-Din, Sultan'la ~araJ;ı.işar (Y~t IV, 315) mu
hasarasında bulunmuştur. Burada, Sultan ile Halebliler-Musullular arasın

da yapılan sulh anlaşmasının metaini kaleme· almıştır. Sultan'ın yanında onun 
bu kadar büyük bir itibar kazandığını gören Haleb'teki hasımları takdirleri
ni gizleyememişlerdir135. •imad al-Din ıs:araJ:ıişar'dan Hama'ya dönmüş, ora
da halifenin elçilerinin kabulünde ve Barin'in fethinde hazır bulunduktan 
sonra, zülkade ayında Sultan'ın maiyyetinde Dimaşk'a dönmüştür136• 

Bu sıralarda, •İmad al-Din'in bu şekilde birden büyük itibar kazanma
sını çekemiyen düşmanları Sultan'a müracaatla; katiplik vazifesinin büyük 
bir kısmını onun yaptığını, aslında bu makamın al-~azi '1-Fazil'a ait oldu
ğunu, al-~azi '1-Fa.zil isterse kendi yerine bir naip tayin edebileceğini söyle
mişlerdir. Bu şikayet üzerine, •İmad al-Din'i takdir etmesine rağmen, Sultan 
onun vazifesinde devam edip etmemesi hususunda tereddütlü davranmıştır. 
Bu durumu gören •İmad al-Din, ordugabta ikameti esnasında dostluk kur
duğu Nacni al-Din b. Maşal (ölm. 573 ·h.-1177 m.)'i al-~azi '1-Fa.zil nez
dinde şefaatçi yapmıştır. İbn Maşal, ıiı-~azi '1-Fa.zil'ı bu konuda ikna edip 
•İmad. al-Din için onun desteğini sağlamıştır. Mevzuyu Sultan'la konuşan 

133 Sana '1-lJarf!. I, 185. 
134 Sana '1-Bar{c I, 53. 
135-136 Sana '/-Bar!$ I, 192·193. 
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al-~ili '1-Filil, cimad al-Din'in katiplik vazifesinde kalmasının iyi olacağı
nı · söylemiştir. Sultan ona ' «Sen benim · katihim ve devletimin idarecisisin. 
Başka bir katip tayin edersem .belki de vazifeni yapamadığin mariası çıkar,>> 
demiştir. Al-~ili '1-Filil . ise: <<Devlet işlerinin · çokluğu dolayısiyle benim 
her zaman sizin maiyyetinizde bulunmam mümkün olamaz. Üstelik, yarın 
Acem hükümdarları size mektup yazacaklar. Onların meictuplarında anla
şılması güç yerler bulunacak; Bundan başka, devlet · işleriyle meşgul olacak 
bir adama ilıtiyaciriıız var. cİmad .al-Dip bu hususta itimada şayandır. Sana 
OJ:?.U tavsiye ediyÇ>rum. Nüi-.al-Din zamanında onun:· değerinin · anlaşıldiğını 

biliyôrsuriuz,» şekliride cevap vermiştir. Btınuiı . üzerine . Sultan; <İmad al
Din'i makamında · bırakrriış, aleyhindeki kimselerin gayı:etleri boşa gitmiş 
tir137. 

<İmad al-Din bu devrede de ilmi faaliyetlerine ara· vermemiş, rastlarlı
ğı alimler ve ediplerden başka Sultan'a ve etrafındaki büyüklere gelen eser
ler, .mektuplar ve şiirlerden istifade etmiştir. Ayrıca, ISfalıan, Irak gibi uzak 
yerlerdeki arkadaşlaİ1 ·mektuplarla yeni edebi ve ilmFmalısullerdeıi onu ha
berdar ediyorlardı138 . O, bu senenin· safer ayında İskenderiye'de oturan za
manın meşliur muhaddisi Abü Tahir al-Silafi (ölm. 575 h.- = 1180 m.)'nin , 
gönderdiği icazetnameyi aldığı gibi139

, J:Iişn Kayfa'dan Dimaşk'a gelen ;'bü
yük alim, edib . ve kahraman ·usama b. M~ (ölm .. 584 h. : . 1188 m.) 
ile tanışmak ve ondan faydalanmak imkanını: bulmuştur1~~. Bunlardan baş;. 
ka, 571 yılında şiirlerini ve risalelerini bir arkadaşının istinsalı ettiğine dair 
verdiği kayda bakılırsa, onun bu . sıralarda şiirlerini ve risalelerini birer m ec
mu ada tophımış · olduğu anlaşılmaktadır 141 . 

571 yılı girdiği sırada cİmad al-Din Dhnaşk'ta bulunuyordu. Bu sırada, 
Franklarla mütareke yapılması üzerine al-~ili '1-Filil Mısır'a gitmiş, Şam':. 
da Sultan'ıiı yaninda c!mad al-Dm kalinıştır142. Fakat, pek geçmeden Mu-

137 Sana '/-Bar~ I, 193-194; al-Ravi.atayn I, 248-251; İrşiid XIX, 18; Vafayiit IV, 235. 
Bundan sonra cİmad al-Din'in en büyük hamisi: olacak olan al-~az.i '1-Fazil ··cAbd al-Ral;ıTm 

b. cAJI al-Baysani eski arap nilsirlerinin en büyüklerinden biridir. 519 ·yılında AskaHin'da 
doğup 596 (1200 m.) yılında Kahire'de ölen bu değerli adam devamlı o~arak Sultan'ın baş 
vezirliğini yapmıştır . .İmad al-Din eserlerinde ondan daima sitayişle bahseder. Hayatı hak
kında bk. not 7 de zikredilen yerler. 

··- 138 ijarlda, Irak Şairleri kısmı 12 b, 90 a-b vs. de olduğu gibi. 
139 fl.arida, Acem şairleri kısmı 90 a-b. 
140 Sana '/-Bar~ I, 227-228. 
J 41 ijarida, Şam şairleri kısmı I, 329. 
142 Sana '/-Bar~ I, 194-195. 
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sulluların teşvikiyle Halebiller bir yıl önce Sultan'la yaptıkları anlaşmayı 
bozdular. Sayf al-Din Gazi kumandasında birleşen Haleb ve Musul kuvvet
leri Sultan'ı Şam'dan atmak için harekete geçtiler. 10 şevval 571 (22 nisan 
1176) Perşembe günü Sultan Haleb-Musul kuvvetlerini Haleb'in güneyin
deki Cibab al-Türkman (Haleb ile Hama arasında bir mevki) yanında ikinci 
defa kesin bir yenilgiye uğrattı. <İmad al-Din bu sefer esnasında da Sultan'ın 
yanında bulunarak hadiseleri yakından takibetmek imkaruru buldu143

• Bun
dan sonra o, Manbic ( İA: madde ) ve <Azli.z ( İA: madde ) muhasarala
rında bulunmuş, <Azli.z'da Batı.niler tarafından Sultan'a yapılan suikasta şa
şit olmuştur144• Cibab al-Türkman muharebesinin arefesinde Mısır'dan Şam'a 
dönen al-I):azi '1-Fa.iil, yolların kapalı olması dolayisiyle •İmad al-Din'e 
Mısır Dlvanı'ndan tahsis edilen maaşın gönderilemediğini, _ bunun Sam ha-

- . 
zinesine nakledilmesi gerektiğini Sultan'a tavsiyede bulunmuş, bunun üzeri-
ne <İmad al-Din Şam hazinesinden çift tahsisat almaya başlamıştır. Aynca 
o, bu sene Kurban Bayramı'nda <Azaz'ın fethi münasebetiyle Sultan'a bir 
kaside takdim etmiş, Sultan onu ıiıutad olan bayram hil'atından ve elliesin
den başka bir hil'at ve diize ile taltif etmiştir145• 

•Azaz muhasarası sırasında Haleb çetecilerinden biri yakalarup Sul
tan'ın huzuruna getirilmişti. Yanındaki kumandanların tavsiyesi üzerine, 
Sultan bu ~damın elinin kesilmesini emretmişti. <İmad al-Din adamın bu şe
kilde cezalandırılmaması için Sultan nezdinde şefaatte bulunmuş, onun affe
dilmesini sağlamıştır146• 

<Azaz'ın fethinden sonra Sultan tekrar Haleb'i muhasara etmişti. Bu 
muhasara esnasında Sultan Haleblilerle anlaşma müzakerelerinde bulunmak 
için bir ara Şams al-Din b. al-Va2:ir Abi '1-Maza (ölm. 572 h. = ll 76 m.) 
ile •İmad al-Din'i vazifelendirmişti. Bunlar şehre girince tecrid edilerek ge
ceyi aç susuz, nezaret altında geçirdiler, bakaretiere uğradılar. Sabah olun
ca, al-Malik al-Şalii;t ile Musul sahibinin kardeşi •İzz al-Din Mas<üd (ölm. 

143 Sana 'I-Bar/s I, 200-207. 
144 Sarıa '1-Bar/f. I, 207-212. Sultan bu suikasttan sonra korunma tedbirlerini artırarak 

tarumadığı kimseleri yanına yaklaştırnıamıstır. Bu müniisebetle cİmad al-Din söyle der: 
•Sultan bana iyice ilimat ederdi. Benim tavsiye ettiğim kimseleri yanına yaklaştınr, dilek
lerimi yerine getirirdi. Onun devrinde iyilik ettiğim nice kimseler ölümünden sonra beni tanı
maz oldular. Bana kötülüklerde bulundular. Keşki onlann şerrioden kurtulsaydun. Sultan 
daima benimle sohbet eder, meclisinden aynlmaını istemezdi. Benim istediğim şeyleri yerine 
getirirdi•. 

145 Sana 'I-Bar~ I, 212-213. ' 
146 Sana 'I-Bar/s I, 214. 
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589 h. = 1193 m.)'un huzuruna götürillerek, şartlarını tetkike imkan bu
lamadan, hazıdanmış bir ahidnameyi imzalamak zorunda kaldılar. Bundan 
sonra Sultan'ın yaruna döndüklerinde, bu ahidnameyi imzaladı.kları için 
Sultan onları cezalandırmak istedi. Fakat, Halebillerin yaptıklan baskı

ya kani olduktan sonra bu kararından vazgeçti . . •İmad al-Din bu badi
seden sonra, böyle murabhaslık işlerini üzerine almaya tövbe ederek sadece 
saıabiyeti dahilindeki kitabet işleriyle yetinineye karar vermiştir147 . 

Hicri 572 yılı girdiği sırada •İmad al-Din Haleb mubasarasında bulu
nuyordu. Nihayet, senenin başlarında Musullular ve Diyarbekrlilere de şamil 
olmak üzere Sultan'la Halebiiler arasında bir anlaşma imzalandı. Bunun 
arkasından· •İmad al-Din, Sultan'ın maiyyetinde Mişyaf (Y~üt V, 144; İA: 
Maşyiid)'ın mubasarasına gitti. Bu mubasara esnasında Batınilerle anlaşma 
yapıldıktan sonra Hama'ya döndü. Orada, Yemen'den yeni dönmüş olan 
Şams al-Davla Türan-şah (ölm. 576 h. = 1180 m.) ile yeniden görüşmek 
imkanını buldu. 17 safer (25 ağustos 1176)'de Dimaşk'a döndü. Kendi ifa
desine göre, bu millakat esnasında Sultan ağabeyisine •İmad al-Din'in katip
liğinden ve karakterinden sitayişle bahsetm.iştir148. 

Bu sene Şam'daki ilk hamisi al-l}.azi Kamal al-Din al-Şahrazüri'

yi149 kaybeden •İmad al-Din bir müddet Dimaşk'ta kaldıktan sonra 4 ra
biülevvel 572 (10 eylül 1176) Cuma günü Sultan'ın maiyyetinde Mısır'a ha
reket etti. Mısır'a ilk gidişj olan bu yolculuğu esnasında uğrad.ığı menziller
den bahseden ve Dimaşk'taki arkadaşlarına iştiyakını anlatan kasideler ya
zarak onlara gönderdi ve nihayet 26 rebiülevvel Cumartesi günü Kahire'ye 
vardı. 

•İmad al-Din Kahire'deki ikameti esnasında Şam'a gönderilecek mek
tuplan kaleme almakla meşgul olmuş, artan vakitlerini ders okutınakla ve 
ilmi-edebi sohbetlere katılmakla geçirmiştir. Bu arada, telifini tamamlamak 
üz~re olduğu ljar!dat al-fsaşr adlı eserinin eksik malzemelerini de tamamla
mıştır. ·Eserin Mısır ve Mağrib'le ilgili malzemesinden eskiden topladıkları
m şairlerinden, yazarlarından ve çeşitli kaynaklardan faydalanmak suretiyle 
yeniden gözden geçirmek ve tashih etmek imkanını da bıılm'!lştur. <İrpad al
Din ayrıca, geceleri Sultan'ın meclisleri.ne devam ediyor, orada cereyan eden 
istişarelere katılıyor, çeşitli resm1 mektupları kaleme alıyordu. Kendi ifade
sine göre, Sultan yazılacak bir mektubu önce •İmad al-Din'e imla eder, 

147 Sana 'i-Bari$ I, 214-216, 225-226. 
148 Sana 'i-Bari$ I, 220-221. Şams al-Davla için aynca bk. Sana 'i-Bari$ I, 349-350. 
149 Sana 'i-Bar/s I, 222-223. 
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<İmad al-Din bunun U.zerinde düşünüp ıl;ıektuba münasip bit şekil ·verdikten 
sonra Sultan'a okurdu. Sultan, varsa, düzeltilmesi gereken .yerlere işaret. 
ederdi. <İmad al-Din bundan sonra p:ıektubu· tekrar elden geçirir,. düzeltil
mesi gereken kısımları düzelttik.ten sonra temize çeker ve tekrar SultaJ?-'a 
arzederdi. Bu şekliyle Sultan bir daha gözden geçirdikten sonra inektup·son 
şeklini alır ve gönderilirdil so. 

Bu sırada Kahire'de, 567 yılı başında ilga edilen Fatım.i Hilafeti'ne ait 
yüz yirmi beş bin cilt kadar kitaba sahip olan hususi kütüphanenin kitapla
rının satılması devam ediyordu. Bu fırsatı gaııimet bilen <İmad al-Din ken~. 
9-i kütüphanesi için mezkfu kütüphanenin müzayedeye çıkarılan kitapların
dan yüzlerce cildini satın aldığı gibi, bir o kadarını da hibe yoluyla Sultan'
dan temin etmiştir. O, bu · kütüphanedeki eserler arasında altmış-yetiniş cilt 
hacminde bazı tarihierin yegane nüshalarının bulunduğunu, kitaptan anla
mayanların elinde bu nüshaların heba olup gittiğini esefle kaydederısı. Bu 
arada, M;sır'a gelirken harcadığı üç yüz dinarlık bir meblağı al-Js:a±i '1-Fa
Zi.J.'in yardımıyla Mısır hazinesinden aldığı gibi, Mısır Divaru'ndan kendisine 
maaş bağlanmasını temin etmiş ve bu maaş Sultan'ın ölümüne kadar-devam 
etmiştir. Ayrıca, Mısır'daki eski eserleri ve . ehramları yakından görmek im
kanını bulmuştur152 • 

•İmad al-Din bu sene Mısır'daki ikameti esnasında, 22 şaban (23 şubat 
11 77) Çarşamba günü Sultan'la beraber Kahice'den Dinıyat'a gitti. Orada, 
Sultan'a bir kaside takdim ederek donanmanın getirdiği cariyelerden bir ca
riye istedi. Sultan, onun bu dileğini yerine getirdi. Dimyat'taki asker~ ve 
idari tedbirler gözden geçirildikten sonra İskenderiye'ye geçtiler. İskeode~ 
riye'deki ikametleri esnasında· Sultan ve maiyyetindekilerle beraber ünlü I?U
haddis Abü Tahir A.l;unad b. Mulpmmad al-Silafi al-İşfahanl'nin derslerine 
devam ederek ondan 2 ila 4 ramazan günlerinde hadis dinledi ve ramazanın 
başlarında Sultan'ın · maiyyetinde Kahire'ye döndüıs3• Kahire'ye döndükten 
sonra da· çeşitli alimlerden hadis dinledi. Bu arad.a, Mısır kesim_inde oturari 
Lisan al-Din al-Şüfi al-Ba.l}].I'nin meclislerille devamla onun sohbetlerinden 
ve kitaplanndan faydalandı1s4 • 

573 yılı . girdiği sırada <İ road al-Din Kahire'de bulunuyordu. ljaridaı 

150 Sana '1-Bnrf:: I. 231-234. 
151 Sana '1-Barf!. I, 234-236. 
152 Sana '1-Barf!. I, 236. 
153 Sana .'1-Barf!. I, 241-242; ljarTdat al-f!.aşr, Acem şairleri kısmı 90 a:b. ·. 
154 Sana '1-Bar]f. I, 243-244; ai-Raviatayıı I, 269. 
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al-~aşr'ın telifini tamamlamak için uğraşıyordu. Bu arada yeni siyasi geliş
meler olmuş, Dimaşk'tan Sultan'ın yanına gelmekte olan I:Iişn Kayfa ve 
Mardin sahiplerinin elçileri Franklar tarafından yolları kesilmek suretiyle 
esir edilmişlerdi155 • Bunu bir tecavüz sayan Sultan 573 yılının başlarında 

cı ı 77 ortaları) Frank topraklarına önce küçük mijfrezelerle akınlara giriş
tİkten sonra 3 cem aziyelevvel (28 ekim ı 177) Cuma günü, Askalan ve Rem
le seferine çıkmak maksadıyla, Kahire'nin doğusundaki al-Mibraz'de karar
gab kurdu. Sultan'la beraber karargaha çıkan •İmad ai-Din, zikretmediği bir 
sebepten dolayı sefere katılmaktan vazgeçerek, Sultan'dan ve al-I$:aii. '1-Faii.l'
dan izin alarak Kahice'ye döndü. Eserlerinde kaydettiği üzere, Sultan'ın hiz
metine girdikten sonra, sadece bu seferde ve hastalığı sebebiyle Askalan'ııl 
fethi ile Kudüs'ün muhasarasında hazır bulunmamıştır156• 

Bu sıralarda Şam'da yeni gelişmeler olmuştu. Franklar, hac için Ku
düs'ü ziyarete gelen Flandre Kontu'nun da yardımıyla, 20-24 cemaziyela.Iıi
rede (ı 4-ı 8 aralık 1 ı 77) Rama'yı kuşatmışlarsa da başarısızlığa uğrayarak 
muhasara'yı Harim kalesine intikal ettirmişlerdi. Yine aynı sırada Sultan'ın 
dayısı Şihab ai-Din Mal;unüd b. Tukiş ai-l:Iarimi vefat etmişti. Bu sırada 
Sultan'ın Dimaşk'ta naibi olan Türiinşah ise kendisini eğlenceye kaptıratak 
memleketi müdafaasız bırakmıştı. Bu olaylar üzerine, Sultan Remle mağ- ' 
lubiyetinden sonra ordusunu takviye ederek Şam'a dönmeye karar verdi. 24 
şahanda al-Birka'de karargah kurup 1 şevval Perşembe günü Şam'a hareket 
etti. 24 şevval (ı5 nisan 1178) Cumartesi günü maiyyetinde •İmad al-Din 
de olduğu halde Dimaşk'a geldi. Dimaş~'ta •İmad ai-Din halife tarafından 
gönderilen elçilerin kabulünde hazır bulundu. Al-I$:ili '1-Fa.zil Mısır'da kal
dığı için resmi" yazışmalar yanında zamanının büyük bir kısmıili da idari iş
lere ayırmak mecburiyetinde kaldı 157• 

•İmad ai-Din bu yıl Mısır'daki ik§.meti esnasında tercüme-i bal kitabı 
ve şiir antolojisi (mecmuası) sahasıoda kaleme aldığı {farldat al-f.caşr'ı on 
cilt halinde tamamladı. Bu eseri çok fazla beğeneiı al-I$:azi '1-Fazil, bu sene
nin sonlarıoda Dimaşk'ta bulunan müellife gönderdiği bir mektupta takdir 
hislerini belirtmiştir 158

• 

574 yılı girdiği sırada •lmad ai-Din Diınaşk'ta bulunuyordu. Fakat, 
pek geçmeden senenin ilk aylarında Sultan ile Hınıs'a gitti. Hıms'ta iken 

155 Sana '1-Barlf. I, 244-247. 
156 Sana '/-Bari$ I, 248-264; al-Bari$ IJI, 108 vd.; a/-Ravi.atay/1 Il, S. 
157 Sa11a '1-Barf$ I, 265-275; al-Bari$ lll, 23B-27b; a/-Ravi.atayn l, 274-275. 
158 Sa11a '/-Bari$ I, 16-19; al-Bari$ ili 24n.- 2Sb. 
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rabiülevvel ayında, şehrin valisi Naşir al-Din Manküras b. I:Jumartegln bir 
frank kuvvetini mağlup ederek esirler almıştı. Sultan, bu esirlerden bazıla
rını yanındaki .din adamlarına öldürtmüş, hatta cİınad al-Din'e de esirlerden 
birini öldürmesini emretmiştir. <İınad al-Din ise, «Ben kılıç erbabından de
ğil, kalem erbabmdanım,:l) demiş ve Sultan'dan onun yerine genç bir esir 
istemiştir. Sultan onun bu isteğini yerine getirmemiş, daha sonra donanma
nın getireceği esirlerden birini vermeyi vadetmiştir. Bunu fırsat bilen cİınad 
al-Din, e.ınlr Murbaf b. Usama b. M~ (ölm. 613 h. = 1216 m.) tara
fından yazılan ve Sultan'ın imzasını taşıyan bir fermanı Mısır'a göndererek 
vadedilen köleyi al-I}.azi. '1-Fazil'dan istemiştir. Al-I}.azi. '1-Fazi.l ise cevabın
da, istediği vasıfta bir köle bulamadığı için cİınad al-Din'e yüz dinar gönde
rildiğini, · Mısır'daki bir canyesinden bir oğlu doğduğunu haber vermiştir159 . 

cİınad al-Din bu yıl kış mevsiminde, Şamsal-Din b. al-Mu~addam(ölm. 
583 b. = 1188 m.)'den Ba•labak kalesini almak maksadıyla, Sultan'ın 

maiyyetinde Ba<labak'e gitmiş, oradan Dimaşk'a dönüşünde ise bali
fenin elçileri tarafından şahsına getirilen hediyeleri teslim almıştır. Bir müd
det Dimaşk'ta kaldıktan sonra, Franklar tarafından yeni inşa edilen Bayt 
al-AJ:ızan kalesi civarına yapılan bir keşif akınına katılmıştır160 • 

575 senesi girdiğinde cİınad al-Din, Sultan ile beraber Eanyas'taki Tell 
al-I}.az1 denilen yerdeki karargabta bulunuyordu. Bu münasebetle, 2 mu
harrem 575 (9 baziran 1179) Pazar günü cereyan eden Marc •Uyün muha
rebesinde, 24 rabiilievvel (29 ağustos) Perşembe günü Sultan tarafından 

Bayt al-AI;ızan Kalesi'nin fethinde bulundu. Ertesi hafta çarşamba günü Sul
tan'la Dimaşk'a döndü ve bastalandı161 • Kısa bir müddet sonra bu hastalık
tan iyileşen cİınad al-Din, Sultan'ın oğlu al-Malik al-cAziz ·O~man (ölm. 
595 h. = i 198 m.)'m sünnet düğünü münasebetiyle Sultan'a bir kaside tak
dim etti. Ondan, bahşiş olarak para ve takımı altın işlemeli bir arap kısra
ğı aldı. Kış mevsimi girdiği sırada ise Sultan'la beraber Ba<labak kalesini 
Şams al-Din b. al-M~addam'den teslim almaya gitti162

• 

Diğer taraftan, bu yılın başlarmda Abbasi Halifesi al-MustaZI vefat et
miş, yerine oğlu al-Naşir li ain Allah (ölm. 622 h. = 1225 m.) geçmişti. 
cİ.mad al-Din bu münasebetle, yeni halifeyi tebrik için, Bağdad'a kasideler 

159. Sana '/-Bar/s. I, 306-309; al-Bari$ III, 108 a ; al-Raviatayn ll, 5. Murbaf b. Usiim:ı 

için bk. Sana '/-Bar/s. I, 228. 
160 Sana '/-Bar{• I, 312-324; al-Bari$ lll, 107 b-124 a; al-Raviatayn II, 7-8. 
161 Sana '1-Bar{c ı, 324-337; al-Bari$ lll, 126 b- 147 a. 
162 Sana 'i-Bari$ ı, 339-342. 
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göndermiş, buna karşılık halife ona Bağdaci'tak.i mallarının yıllık varidatı 
ile bir teşrif (hil'at) ve senelik tahsisatını göndermiştir163• 

576 yılının başlarında cİmad al-Din, Sllitan'ın maiyyetinde, Anadolt,ı 
Selçuklulan'na karşı tertip edilen sefere katıldı. Bu münasebetle, Fırat'ın 

kollarından Göksu'yu geçerek ikinci defa Maraş'3: kadar geldi (bk. Aynı 
Der. II, 96). Bu sefer esnasında herhangi bir çarpışma olmadı. Anlaşmazlık 
müzakere yoluyla halledildL •İmad al-Din bu sırada Sultan ile II. Kılıç Ars
lan'nin veziri İ]J.tiyar al-Din I:Iasan b. •Afras C..rl~) arasında yapılan anlaş
manın metnini kaleme almıştır. Bu seferden dönerken Toroslar'daki Ermeni 
Kırallığı'na karşı yapılan seferde de bulunmuştur164• Cemaziyelab.irin son
larında Sultan'la Hıms'a uğradıktan sonra Dimaşk'a dönmüştür. 

Bundan biraz sonra, receb ayı başlarında Şadr al-Din Şay.b al-Şuyüb 
Abü '1-l).asim •Abd al-RaJ;ıinı (ölm. 580 h . = 1184 m.)'in başkanlığında 
halifeden bir elçi heyeti Dimaş~a gelmiş, Şadr al-Din ile arasında sıhriyet ba
ğı bulunduğu için, elçilik heyetiyle alakalı teşrifat işlerini Sultan, •İmad al
Din'e havale etmiştir165• •İmad al-Din, bundan sonra Dimaşk'ta pek kalma
mış, al-l).iiii '1-Fa.ii.l'ın da teşvikiyle ıs recebte Sultan'ın maiyyetinde, yanla
rında Şadr al-Din Şayb al-Şuyül;ı. da olduğu halde, ikinci defa Mısır'a hareket 
etmiştir. Yola çıktığı gün Sultan'ın Dimaşk'ta naib bıraktığı cİzz al-Din Far- · 
rubşah'a bir medhiye göndermiş, Farrubşah buna karşılık ona bir kürk ve 
bir at hediye etmiştir. 13 şaban 576 (2 ocak 1181)'da Kahire'ye varmış
tuıss. 

•İmad al-Din bu sene, al-l).aii '1-Fa.zil'ın teşvikiyle, Abü I:Iiimid al
Gazzali (ölm. 505 h. = ı 1 ı 1 m.)'nin Kimya al-sa•iida'sini iki cilt halinde 
Arapça'ya tercüme etti167. Yine bu yıl içinde, kendisi Mısır'da iken kilı
yası İbrahlın Şam'da vefat etti. Babasının tavsiyesiyle hizmetine almış 
olduğu bu becerildi adamın ölümü onu çok üzmüş, bu münasebetle yazdığı 
mersiyenin bir kısmını al-Bar~ al-şami'de nak:letmiştir168• 

577 senesi girdiği sırada •İmad al-Din Kahice'de bulunuyordu. Bu ika
meti esnasında çeşitli alimler ve ediplerle konuşm~ ve onlardan faydalan
mak imkfuıı.nı bulmuş, Sultan'la beraber zamanın meşhur muhaddislerinden 
Tae al-Din Mul}.ammad b. •Abd al-Ral:ıman al-Bandanici (ölm. 584 h.= 1188 

163 Sana al-Bari$ I, 342-344. 
164 Sana 'i-Bar~ I, 344-348. İbtiyiir al-Din için ayrıca bk. ai-Fat{ı, s. 623. 

165 Sana 'i-Bar~ I, 352-354. Şayb al-~uyub için ayrıca bk. aynı eser 217b- 2t8n. 
166 Sana '1-Bar~ I. 354-355. 

167 Sana 'i-Bar~ 1, 358. 
168 Sana 'l·Bar~ I, 358-359. 
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m.)'nin derslerine devam etmiştir169 • Ramazan ayının başına kadar Kahire'de 
kaldıktan sonra Sultan'ın ·maiyyetinde İskenderiye'ye gitmiştir. Sultan bu 
arada İskendeı:iye'ye denizden gelecek düşman hücumlarına karşı alınan mü
dafaa tedbirlerini gözden geçirmiştir. •İmad al-Din, Sultan ve maiyyetinde
kilerle beraber bu seyahati esnasında İskenderiye~de dersler veren meşhur 
muhaddislerden Abü Tahir İsmacll b. Makki b. ~Avf (ölm. 581 h. = 1185 
m.)'in derslerine de devam ederek ondan, şevvalin son gününde, al-Tartüşi 
(ölm. 520 h. = 1126 m.) rivayetiyle Malik b. Anas (ölm. 179 h. = 795 
m.)'in al-Muvatta'ını dinlemiŞtir. Ayrıca, İskenderiye Feneri'ni ve diğer es
ki eserleri de görmek imkanını bulmuştur170 • Bu sıralarda Şam'da meyda
na gelen yeni gelişmeler dolayisiyle zülkade ayında Kahire'ye dö.ımüştür. 
Şöyle ki~ Haleb sahibi al-Maijk al-ŞaliJ;l ölmüş, vefatından önce Haleb'in 
idaresinin tanzimini Musul sahibi ,izz al-Din Mas'iid'a havale etmişti. Al
Malik al-Şa1.il}.'in ölümünden sonra, cİzz al-Din Mascüd Haleb'in kendisini 
fazla meşgul edeceğini görerek kardeşi II. cİmad al-Din Zengi (ölm. 594 
h. = 1197 m.) ile Sincar karşılığı trampa etmişti. Halbuki, daha önce ya
pılan anlaşmaya göre (bk. s. 277), Halebiller Sultan'a danışmadan başkala
rıyla işbirliği yapmayacaklar ve Haleb'i Sultan adına idare edeceklerdi. Bu sı
rada Franklada uğraşmakta olan Sultan'ın Dimaşk'taki oaibi Farrubşah ise 
Hale b işlerine müdahale etmek için imkan bulamamıştı171 • 

Bu gelişmeler üzerine, Sultan 5 muharrem 578 (ll mayıs 1182)'de 
maiyyetinde •İmad al-Din de olduğu halde Şam'a hareket etti. 17 safer (22 
haziran 1182) Pazartesi günü Dimaşk'a geldi172

• İmad al-Din bunun arka
sıİldan Tabariyya ve Baysan seferine katıldı. Bu sefer esnasında •İzz al-Din 
Farrubşah'a bir kaside takdim etti, onun tarafından yüz dinarlık bir ibsanla 
taltif edildi. Ayrıca, bu sıralarda Sultan, kumandanlarından biriyle evlendir
diği cariyelerinden birinin tahsisatını kesrnek istemiş, fakat cİmad al-Din'in 
şefaati üzerine bu kararından vazgeçmiştir1 ~3 • 

•İmad al-Din Baysan seferinden döndükten sonra Sultan'la Beyrut mu
hasarasına gitti. Beyrut muhasarasının arkasından Haleb'i muhasaraya ka
rar veren Sultan'ın maiyyetinde Zarra•a ve Ha ma yoluyla Cibab al-Türk
man'a geldi. Sultan Cibab al-Türkman'da iken Harran sahibi Mu?affar al
Din Kökböd (ölm. 639 h. = 1241-2 m.) gelip Sultan'ı Haleb muhasarasın-

169. Sana '1-Barlf. 203 a; Ra.vi.atayn II, 21. 
170 Sana '1-Bar{f. 204 a; ai-Ra.vitıtayrı II, 24. 
171 Sana '1-Bar/f. 203b- 2043. 

172 Sana '1-Bar{f. 206 a. 
173 Sana '1-Bar{f. 206 b- 207 b. 
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dan vazgeçirerek al-Cazira ve Musul üzerine bir sefer yapmaya ikna etti. 
Bunun üzerine, cİmad al-Din, Sultan'ın maiyyetinde al-Cazlra ve Musul yo
lunu tuttu .. Birecik, Urfa, Harr~, Rakka, Maşhaçl al-Rumİnii.n, <Arabii.Q, 
Habılr ve Nusaybin'in zaptında hazır bulunduktan sonra ramazan ayının 
başlannda (kasım 1182) Musul önlerine geldi174

• Musul'un muhasarası es
nasında civardaki hükümdarların elçileri ile halife tarafından . gönderilen 
Şadr al-Din Şay.b al-Şuyüb başkanlığındaki elçilik heyeti gelerek, sulh mü
zakerelerinin başlaması ve anlaşmazlığın sulh yoluyla halledilmesi için, Sul
tan nezdinde teşebbüste bulundular. Bunun Musulluların bir oyunu olduğu
nu bilmesine rağmen Sultan, halifenin elçisinin batırı için müzakereleri ka
bul etti. Kendi adına müzakerelerde bulunmak için al-Js:ii.Zi '1-Fii.Zil ile <İmii.d 
al-Din'i ve al-F~ Ziya al-Din clsii. al-Hakkari (ölm. 585 h. = 1189 
m.)'yi murahhas tayin etti. cİmii.d al-Din'in ifadesine göre, Musulluların 
oyunlan sonucu bu müzakereler neticesiz kalmış, Sultan halifenin elçileri
nin ricasına uyarak bu seferlik Musul'u kendi haline bırakarak Sincar'ın 
muhasarasına başlamıştır 175 

Sincar'ın muhasarasında da bulunan cİmii.d al-Din, bu arada, Sultan 
adına çeşitli hükümdarlara mektuplar göndermiş ve yeni tayin edilen vazi
felilere verilen menşurları kaleme almıştır. Bundan başka onun, Sincar'ın ' 

mUhasarası esnasında Nür al-Din Mul;ıammad b. Kara Arslan'ın askerleri 
tarafından şehrin etrafındaki bağ ve bahçelerin tahrip edildiğüı.i görünce 
Sultan n_ezdinde teşebbüste bulunarak tahribatı önlediği bilinmektedir176

• 

<İmii.d al-Din Sincar'ın zaptından sonra, kışlamak için, Sultan'la bera
ber zülkade ayının (mart 1183) başlarında Harran'a döndü. Sultan Har
ran'da kaldıği sırada, zülhiccenin başlarında, Ahlat sahibi Şah-Ermen Sok
man ile Mardin sahibi II. İlgazi, Musul sahibi cİzz al-Din Mas•üd ve mütte
fiklerinin birleşerek Sultan'a karşı harekete geçtikleri ve I:Iarzam'de (Kızıl
tepe yakinında) karargab kurdukları öğrenildi. Bunun üzerine, Sultan kış
lamak için etrafa dağıttığı kuvvetlerini toplayıp 10 zülhicce 578 (4 nisan 
1183)'de müttefikler üzerine yürüdü. Bu sefer esnasında da Sultan'dan ay
nlmayan cİmii.d al-Din orduyla önce I:Iarzam'e, oradan 17 zülhicce 578 Çar
şamba günü Ami.d önürie vardı177• · 

579 yılı girdiğinde cİmad al-Din Amid muhasarasında bulunuyordu. 
Muharrem ayının ilk günlerinde şehrin zaptedilmesi üzerine, 15 yıl önce 

ı 74 Sana '/-Bar!$ 207b- 20Sn; al-Bar!$ V, 1b- Sb, 15"- 16b. 
175 Sana '/-Bar!$ 20Sb- 209ıı; al-Bar!$ V, 6b- 12b. 
176 Sana ' /-Bar!$ 209ıı- b; al-Bar~ V, 1Ja - b, ıoa- b, 19" - 27n. 
177 Sana '/-Bar~ 210a- 2Ub; al-Bar!$ .V,27b- 49b. 
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yanından geçtiği halde ziyaret etmek imkanını bulamadığı Amid'e bu sefer 
bir misafir sıfatıyla değil, şehrin sahibi olarak girmiştir (bk. not 103). •İmad 
al-Din bu fetih dolayisiyle şehrin zenginliği ve surları hakkında bize kıy
metli bilgiler vermektedir178

• 

Amid'i zaptettikten sonra Sultan, daha önce vermiş olduğu söze uya
rak, şehri Nür al-Din Mul;ıammad b. ~ara Arslan'a teslim etmiş,tir. Nür al
Din'in veziri ~vam al-Din Al;ımad b. Summai.ca; <İmad al-Din'in yakın ar
kadaşlarındandı. Onun için efendisinin bir tahsisat bağlamasını temin etmiş, 
bu tahsisat ~vam al-Din'in 581 yılında vefatına kadar devam etmiştir. Ay
nca, •İmad al-Din fetihten sonra etiaftan gelen elçilerle meşgul olmuş, on
ların bir kısmının isteğini · yerine getirmiş, bir kısmına da muvafık cevaplar 
vermiştir. Bundan sonra Sultan'ın maiyyetinde Haleb'e doğru hareket edip 
12 muharrem 579 (7 mayıs 1183) Salt günü Tell-:CCalid'e varmıştır. Tell
:CCalid'in teslim olmasından sonra Ayıntab kalesi de teslim olmuştur. •İmad 
al-Din Ayıntab'tan hareketle ordu ile beraber ilk baharın en parlak günle
rinde Sultan'ın maiyyetinde Haleb önlerine geldi. Üçüncü-Hale b muhasara
sı başladı. Sultan'ın karargahı al-Maydan al-.Atıi:ar'da ·kuruldu. ·<İmad al
Din'in çadırı ise adet olduğu üzere Sultan'ın çadırının sağında kurulmuştu. 
Fakat Sultan, bu mevkiin harekatın idaresine elverişli olmadığını görerek 
birkaç gün sonra karargabını Cabal Cavşan (Ya.Jpit II, 186)'a naklettirdi. 
Nihayet, safer ayında Sultan ile Haleb sahibi •İmad al-Din Zengi arasında 
yapılan bir anlaşma -sonucu Haleb şehri zaptedildi179• Haleb'in zaph üze
rine <İmad al-Din birçok menşur ve mektup yazmış, bunlardan bir kısmını 
al-Bar~ al-şami'de nakletmiştir180• 

•İmiid al-Din, Haleb ve etrafının zaptı tamamlandıktan, idari işleri tan
zim edildikten sonra Sultan'la Dimaşk'a döndü. Fakat, Dimaşk'ta pek kal
madı. 9-15 cemaziyelevvel (30 ağustos- 5 eylül 1 183) tarihleri arasında ya
pılan Baysan seferine katıldı181 • Bundan sonra Karak muh&sarasında bulun
du. Bu muhasara esnasında Mısır'dan gelen al-Malik a1-<Adil Haleb valili
ğine tayin edildi ve onun yerine de T~yy al-Din <Omar b. Şahinşah Mısır'a 
gönderildi. Ayrıca, Sultan, T~yy al-Din'in yanına al-~ili '1-Filil'ı ver
miş, onun Mısır'a gitmesi üzerine Şam'daki divan işleri taıriamiyle •İmad al
Din'in üzerinde kalmıştır1s2• 

178 . Sana '1-Barft. 211b- 212b; al-Barlf. V, 49b • 70b. 
179 Sana '1-Bar(c 212b- 213b; al-Bar/t. V, 70b • 80a. 
180 Sana '/-Bar/i. 213b; al-Bar/t. V, 82b -lOla. 
181 Sana '1-Bar/t. ıısa- b; al-Bar/i. V, 108a -123a. 
182 Sana '1-Bar/t. 2t6a; al-Bar/t. V, 119a -123a. 
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15 şahanda Dimaşk'a dönen <İınad al-Din şevval ayının başlarında ge
len Şayb al-Şuyüb başkanlığındaki Halife'nin elçi heyeti ile Mu}J.y al-Din al
Şahrazürl başkanlığındaki Musul elçi heyetinin kabulünde ve onlarla yapı
lan müzakerelerde hazır bulunmuştur. Onlatdan önce ise, al-Cazira (Cizre), 
Tekrit, ve al-I;Iadi~a sahiplerinin elçileri gelip Musul sahibine karşı Sultan'ın 
himayesini sağlayan ayrı ayrı anlaşmalar iıı'ızalamışlardı. Onlara karşı Mu
sul veziri Mucahid al-Din ~aymaz kendi lehine bir anlaşma yapabilmek için, 
Halife'nin yardımını temin ederek, hilafet elçileriyle birlikte kendi elçilerini 
Dimaşk'a göndermiş bulunuyordu. Anlaşma için yapılan müzakerelerde, 
Şayb al-Şuyüb ile arasındaki sıhriyet sebebiyle, Sultan, cİmad al-Din'i vazi
felendirdi. Fakat, Musulluların menfi tutumu sonunda . müzakereler neticesiz 
kaldı. 

Bir taraftan <İınad al-Din'in Sultan nezdindeki itibar ve tesirini, · diğer 
taraftan onun dürüst . karakterini göstermesi bakımından bu görüşmeler es
nasında geçen- bir hadiseye burada işaret etmeden geçemiyeceğiz. Şöyle ki, 
müzakerelerin çıkınaza girmesi neticesi, bir ara Sultan, <İınad al-Din'i çağı
rarak Cizre, Tekrit, İrbil ve al-I;Iadi~a sahiplerinin elçileriyle yaptığı anlaş
malara aykırı bir muabede yapmak istediğini, bunun metnini kaleme alma
sını söylemiştir. <İınad al-Din buna itiraz ederek, kendisine itimad eden bu' 
adamlara karşı yapacağı böyle bir anlaşmanın itibarını zedeleyeceğini Sul
tan'a söylemiş, onu bu kararından vazgeçirm.iştir183 . 

Bazı müellifl.er <İınad al-Din'in Nuşrat al-fatra adlı eserini bu yıl içinde 
tamamladığını ileri sürederse de, kanaatimize göre onun bu eserini daha 
önce tamamlamış olması kuvvetle muhtemeldir. Belki de Şam'a geldiği sı

ralarda? Eserin umu.ınl havası ileri sürdüğümüz bu şüpheyi kuvvetlendir
mektedir. Her ne kadar eserinde 579 tarihini « ... bu güne kadar ... » üade
siyle kaydetmekte ise de, daha sonraki bir iki tarihi de aynı tarzda kaydet
ınesi bu konudaki şüpheyi kuvvetlendirmektedir. Eserlerinden bahsederken 
bu konuya daha etraflı temas edilecektir184• 

580 yılı girdiği sırada <İınad al-Din Dimaşk'ta bulunuyordu. Cemazi
yelevvel ayına kadar tedrisle ve idari işlerle uğraştıktan sonra, mezkfir ay 
içinde Sultan'la Karak muhasarasında bulundu. Muhasıira esnasında Mısır'
dan gelen al-~iiii '1-Fiiiil ile beraber Dimaşk'a döndü. Ve Bağdad'tan ge
len Halife'nin elçi heyetiyle yapılan müzakerelere katıldı185• Bir müddet Di
maşk'ta kalıp ramazanı geçirdikten sonra, şevval ayı içinde, Sultan'la Bacla-

183 Sana '1-Barlf. 216ıı. • 217a; al-Barlf. V, 123:ı -1281>. 
184 Sana '1-Bar/f. I, 19 • 20; Nuşrat al-fatra, s. 302 · 303. 
185 Sana '1-Barlf. 217 a- 218 a. 
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bak'e giden •İmad al-Din orada hastalanarak karaig~tan ayrıldı. Sultan ise 
tabibi İbn al-Şuri (ölm. 639 ·h. = 1241-2 in..)'yi •İmad al-Din'i tedavi et
mesi için Ba<labak'te bırakarak ordu ile Hıms'a gitti. •İmad al-Din'in ha~,. 
talandığını duyan al-~azi '1-Fazil. da Dimaşk'taki tabipleri toplayıp mesel~
yi onlarla görüştükten sonra tabib, _al-Muvaff~ As<ad b. Ma!I"an (ölm. 587 
h. = 1191 m.)'ı Ba•labak'e gönderdi. •İmad al-Din Ba<labak'te tedavi gö:.. 
rüp nisbeten iyileştikten sonra 8 zillhicce 580 de ·Diınaşk'a döndü. Nekahet 
devresini orada geçirdi. 581 yılı başlarında Rama'da bulunan Sultan'ın ya:. 
nına döndü. Tekrar Musul seferine çıkmak niyetinde olan· SulfaJı ise ordu
gabta onun dönmesini bekliyordu. •İmad al-Din'in döndüğünü haper vep~n 
şahsa hilftt giydirdi. Onun karargaba geldiği gün doğuya ~doğru· hareket .etti. 
•İmad al-Din'in hastalığı esnasında vazifesine talip olanlar çıkmış ise de ."Sul
tan onların isteklerine k:i.ılak bile asmamış, cİmad ·al-Dln'e ver:diği değeri bir 
defa daha göstermiştir186• 

Sultan ile İkinci Musul Muhasarası'na çıkan •İmad ·al-D!q Haıiıa'dan 
hareketle Haleb, Birecik ve Urfa'ya uğradıktan sonra Harran'a vardı. Se
ferden önce Harran sahibi M~affar al-Din Kökbörl, Sultana elçi göndere
rek, tekrar Musul üzerine sefer yaptığı taktirde, yardım edeceğini vadetmiş
ti. Sultan Harran'a gelince vadedilen yardımın yapılmadığını gördü .. Bunun 
üzerine Mu?:affar al-Din'in Musullularla aniaşmış olmasından. Şüph~lenôi. 
Durumu anlamaları için <İmad al-Din ile !).:azi '1-,Askar Şams al-Dm b: al
Farraş (ölm. 588 h. = 1192 m.)'ı Muiaffar al-DTn'in yanına ·gööderdi. 
Tahkikat sonunda M~affar al-Din'in suçlu olduğu anlaşıldı. Siıltan onu 
tevkü ederek cezalandırmak istedi ise de •İmad al-Dln'in, !).:azi '1-•Askar ve 
Ziya al-Din al-F~'in ricaları neticesi bu kararından vazgeçti1117• • · 

Rebiülevvel ayının başlarında Sultan Musul'u ikinCi defa~ muhasaraya 
başlayınca, şehrin temlik-namesini getirmesi için, elçisi Ziya al-Din al-Js:asim 
b. Y al;ıya al-Şahrazüri (ölm. 599 h. · = 1203 m.)'yi halifeye .gönderir. Bu 
münasebetle •İmii.d al-Din elçi ile Şa.J;ıib Macd al-Din'e ·bir kaside göndere
rek senelik· tahsisatının gönderilmesini ister188

• Ayrıca; bu ·muhasara . esna
·sında Sultan eski Musul ve.ziri Camii.l al-Din al-Cavad'a ait . mallaiın . Van;

datını cİmad al-Din'e bağlamıştır. Bu emiakın kirası olarak ondan. oiı. ·oeŞ 
bin dinarlık bir meolağ· alınni.asını isteyenler olmuş ' ise de, .Sultan onlario 
tavsiyelerine 1.'1llak: asmaıiuştır. Böylece, ·İriı~d .al-Din bti inlıhasara esnasın-

. . 

186 Sana '1-Barl$ 220 a. 
187 Sana '1-Bar(c 220 b· 221 a. · 
188 Sana '/-Bari$ 221 b. 

. · - .. 
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da mezkfu emlaıdn gelirinden faydalanmak imkfuıını bulmu.ştur189• 
Musul muhasarası esnasında Ahlat sahibi Şah-Ermen, yerine varis bı

rakmadan, ölmüştü. Ahlat'taki Sultan taraftarları onu şehrin zaptma davet 
etmekteydiler. Bunun üzerine Sultan, Musul muhasarasını kaldırarak, Ah
lat'a gitmeye karar verdi. Böylece cİmad al-Dm rebiülevvel 581 sonlarında 
(1185 mayıs sonları) Sultan'ın maiyyetinde Ahlat'a hareket etti190• Fakat, 
daha Ahlat'a giderlerken meselenin arzu edilmeyen bir şekilde gelişmesi 
üzerine Sultan Mayyaf~ln'i (Silvan'ı) zaptetmeye karar verdi. Bu sırada 
Sultan'ın yanında bulunan· cİmad al-Din, şehrin teslim şartları arasında bu
lunan Sultan'ın. oğlu Fat:J;ı. al-Din İs~~ (ölm. 625 h . . = 1228 m.) ile şehrin 
sahibi İlgazi'nin dul kansının kızlarından birinin evlendirilmesi merasimin
de şehre girerek akid esnasında Sultan'a vekalet etmiş, bu arada çeşitli va
zifeliler için menşurlar yazmıştır191 • 

Mayyafari.lPn'ın zaptı ve Ahlat meselesinin barışçı bir şekilde halledil
mesinden sonra cİmad al-Din, şaban ayında, tekrar Musul'a döndü. Musul 
tekrar muhasara edildi. Bu muhasara esnasında Musul meselesinin hal yo
luna girmesi ve Sultan'ın hastalanması üzerine ramazan ayı sonlarında (ara
lık 1185) Sultan'la Harran'a döndü. Oraya vardığı sırada Dimaşk'ta kalmış 
olan al-~azi '1-Fai:il tarafından gönderilen elçi ile karşılaştı. Al-~a±i '1-Fa.zi.l ' 
elçi ile cİmad al-Din'e bir teşrif (hilat), bir takım elbise göndermişti192 • 

. :İmad al-Din Harran'daki ikameti esnasında, Sultan'ın hastalığı dola
yİsiyle, idari işlerle daha fazla meşgul olmuştur. Bu münasebetle kaydettiği 
şu hadise Sultan tarafından onun edebi şahsiyetine verilen değeri açıkça or
taya koyar. Şöyle ki, etraftaki şairler kasideler yazarak bunları Sult.an'a tak
dim etmeye gelmişlerdi. Bu kasideleri al-Fa:tdh Ziya al-Din •İsa · toplayıp 
Sultan'a götürmüş, Sultan bunların değerlerinin tayin edilmesi için, <İmad 
al-Din'in tetkik etmesini istemişti. cİmad al-Din bu kasideleri inceliyerek de
ğerlendirıniş, bu arada değersiz kasidelerin sahiplerinin dahi eli boş dönme
melerini sağlamıştır193• Nıhayet, Sultan'ın iyileşmesi üzerine, yılın son gütı
lerinde Harran'dan Haleb'e hareket etmiştir. 

582 yılı girdiği sırada <İmad al-Din Haleb yolunda qulunuyordu. 14 
muharrem 582 (16 nisan 1186)'de Sultan'la birlikte Haleb'e vardı. Bir müd-

189 Sana '1-Barif. 221 b. 
190 Sana '1-Barif. 221 b- 222 b. · 
191 Sana '1-Barif. 222 b- 223 a. Fatl:ı al-Di n İsl)iii:- için bk. Buğyat al-fa/ab, Topkapı 

sarayı ın. Ahmed 2925, m, 17b - 18ıı. 

·192 Sana '1-Barif. 223 b- 224 b. 
193 Sana '1-Barif. 225 a. 
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det Haleb ve Hıms'ta kaldıktan sonra Dimaşk'a döndü. ·•İmad al-Din'in bu 
arada, 581 yılında ölmüş atan Muha~ab al-Din •Abd Allah b. As•ad al
Mavşill'nin kitaplarını satın aldığı bilinmektedir194• •İınad al-Din, Dimaşk'a 
döndüğü gün şehirde çıkan bir yangından evi zarar görmüştü. Bu sırada :t\:fı

su'dan dönmüş olan Talciyy al-Din <Omar b. Şahinşah, bu yangından zarar 
gören evini tamir ettirmesi için, ona iki yüz dinarlık bir yardımda bulunmuş, 

buna karşılık o, bu yılın ramazan ayında yüz kuk beyitlik bir kaside ile 
Talciyy al-Din'i medbetmiştir195• 

581 yılında Musullularla yapılan müzakerelerde •İmad al-Din uzlaştı
rıcı bir rol oynamıştı. Bundan başka, Nür al-Din Mal;unüd devrindenberi 
onunla ~usul veziri Mucahid al-Din ~aymaz arasında şahsi dostluk vardı. 
Bu sene (582 h.) Sultan'la Musullular arasındaki dostluk münasebetleri da
ha da gelişmiş, iki taraf arasında karşılıklı hediyeler teati edilmişti. Bunun 
neticesi, Mucahid al-Din ~aymaz, ~imad al-Din'e eğerli bir katu ile iki yüz 
dinar ve otuz elbiselik hediye göndermiştir196 • 

581 yılında geçirdiği ağu hastalığın tesirinden iyice kurtulamayan Sul
tan bu yılı dinleornek ve ava gitmek suretiyle Dimaşk'ta geçirmişti!. Bu se
beble •İmad al-Din'in de Dimaşk'tan aynlmadığı, zamanını ilmi ve idfui 
faaliyetle geçirdiği görülmel.'iedir. Kendi ifadesine göre, bu yıl Sultan'dan 
avcı şahinlerinden birini kendisine vermesini rica etmiş, buna karşılık Sul
tan ona ~sen kalem erbabındansın, ş5.hin.i ne yapacaksın?» demiş, •İmad al
Din ise «Efendim, şahin yine sizinle ava gitsin, fakat avdan dönünce avla
dıklarını bana gönderin,» şeklinde cevap vermiştir. Sultan, •İmad al-Din'in 
batuını kumamış, şahini ona vermiş ve bu şahin ölünceye kadar avladık-
larını daima ona göndermiştir1 97• · 

Adet .olduğu üzere Sultan, bu sene de ran'lazan ayında sfifiler ve vaiz-
. ler için meclisler tertip etmiş, onların sohbetlerini ve vaazlarını dinlemiştir. 

Yalnız, aralarında büyük ihtilaflar çıkardıkları için fakibiere meclisler ter
tip etmek istememiştir. Kendisi de bir fakili olan •İmad al-Din'in, fakihler 
arasında çıkacak ihtilaflan önlerneyi va'd ve bir nevi hakemliği üzerine al
ması üzerine iki gün müddetle hanefi ve şafii fakihleri için .münazara mec
lisleri tertip edilmiş, \İmad al-Din de bir şafii fakibi olarak bu meclisiere 
iştirak etmiştir198• 

194 . ai-RaviJztayıı II, 67. 

195 Sana 'i-Bar~ 226 a- 228 a. 
196 Sana '/-Bar~ 228 b- 229 a. 
197 Sana '/-Bar~ 229 a; al-Ravi.atayn II, 73. 
198 Sana '1-Bar/f 229 a-b; ai-Raı•i.atayıı II, 73-74. 
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cİmad al-Din bu sene Dimaşk'ta ikameti esnasında gece gündüi Sul
tan tarafından çağrılır, onunla devlet işlerini. konuşurdu·. Bu · sebeple, S_ul
tan'ın yanına gidip gelmek kolay alslin diye Dlınaşk kalesi karşısında bii' 
ev yaptırmış, ölünceye kadar bu evde oturmuştur199. Ayrıca, bu yıl biri ra
mazan içinde, diğeri Ramazan Bayramı'nda olmak .üzere Sultan tarafından 
iki hilatle taltif edildiğini bildirmektedir200• 

583 yılı girdiği sırada •İmad al-Din Dimaşk'ta bulunuyordu. Bu sene
nin başlarında Franklara karşı tertip edilen büyük sefere katıldı. Safer ayı_. 
nın sonima kadar Sultan'la Buşra'da kaldı. Rebiülevvelin basında Karak . 
riıuhasarasına ğitti. Rebiülabirin başlarında Frankların toplu olarak Sultan'a 
karşı harekete geçineleri 'üZerine <Aştara ördugaiuna döndü. 17 rebiülahirde 
ljasfin'e geçti. 25 rebiülabir Cumartesi (5 temmuz · 11 87) günü vukubulan 
I;li!tin Meydan Muharebesi'ni Sultan'ın maiyyetinde gözleriyle görlllek ve: bu 
mühim hadiseyi olayların içinde izlemek saadetine mazhar oldu20ı. 26 re
biülabirde Tabariyya'nin fethinde, 27 rebiülevvel Pazartesi güiıü esirlerin ve 
ganimetleriiı taksiminde hazır bulundu. · I;li!tin muzafferiyeti dolayisiyle çe
şitli yerlere gönderilen tebşir-nameleri kaleme aldı. Ayın 28'i.hde Akka'ya 
hareket etti. 1 cemaziyelevvel Cunia günü Akka'nın fethinde bulundu. Ak
ka'nın fethi üzerine askerler ganimet elde etmek maksadıyla şehri yağmala
mışlar, bu arada harp ganimeti olarak <İmad al-Din'in hissesine düşen bir 
evi de başkalarına satmışlardır. Bu sırada elde_ edilen ganimetierin hesap
sızca harcanmasına teessüf eden <İmad al-Din «Bu paralar ve mallar hazi
neye devredilseydi, sonraki darlık günleri için .elde ihtiyat akçesi olurdu,ı> 
defo2. 

" 9 · cemaziyelevvel Cuma gününe kadar .. Akka'da khlan: <İmad al-Din 
Tibnin'e hareket etti. Ayın 16'sında Cuma günü Tibnin'in fethinde, 2l'inde 
Çarşamba günü Sayda'nın fethinde bulundu. Ertesi günü Beyrut'a hareket 
etti;· Birk~ç günlük muhasaradan sonra şehir. amanla teslim oldu. Beyrut'un 
teslim olduğiı gün <İmad al-Din hastalanmış, Dimaşk'a döninek için Sul
tan'dan izin istemiştir. Onun hastalanması üzerine, Sultan şehrin teslimine 
dair amannarneyi yanındaki diğer katipiere yazdırmak istemiş ise de, hiç bi
rinin yazdığı müsveddeyi 'beğenmemiş, neticede, hasta olmasın.a rağmen 

199 Sana 'I-BarT!. 229 a-b. Buradaki ifadeden anlaşuqığına göre, al-Barf!. al-şiiml'yi . telif 
ettiği sırada bu evde oturmal.:taydı. 

200 Sana '1-Barf!. 229 b. 
201 Sana 'l-Barf!. 230 b- 232 a; a/-FatiJ al-~ııdsT, :nşr. M. Mal;unüd Şubb, Kabinı 

ı 965, s. 76-83. 

202 Sana '/-Bar~ 230 b· 232 a: al-Fatl], s. 88-91. 
Tari/ı Enstitıisü Dertisi - F. 19 
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•İmad al-Din'e yazdırmak mecburiyetinde kalmıştır; Böylece, -Stiltan onun 
değerini bir defa daha anlaniış bulunuyordu203

• • 

Beyrut'uiı- fetbini müteakip cİmad al-Din'in, 29 cemaziy~levvel (7 ağus
tos 1 187) Perşembe günü, Sultan'dan iiin alarak tedavi için Dimaşk'a d~n
düğü görülmektedir. Bu sebeple o, Askalan'm fethinde ve Kudüs'ün muha
sarasında hazır bulunamamıştır. Bir· müddet Dimaşk'ta tedavi görüp iyileş
tikten- sonra, Kudüs'ü muhasara etmekte olan Sultan'ın yanma dönmüş, fet
bin ertesi 18 receb (23 Eylül) Cumartesi günü Kudüs'e varmıştır. Sultan 
onun sağ salim dönüşüne çok sevinmiş, hatta müjdeciye ·hilat giydi!mişdir. 
Bu büyük fetih için yanmda bulunan · katipierin yazdıklan _ beşaretnameleri 
beğenmemiş, cİmad al-Din'in dönüşünü Allah'ın bir yardımı saymıştır. Ni
tekim, cİmad al-Din hemen gelir gelmez fetbin beşaretnameletini kaleme al
maya başlamış, ilk geldiği gün yetmiş tane be~aretname· yaziDlştır. Ayrıca, 
Sultan ona fetih-münasebetiyle alınan esirlerden bir can ye -~e vermiştir204• 

Bir müddet Kudüs'te kalan •İmad al-Din 25 şaban (30 ekim) Cuma ·gü
nü Sultan'la Şür muhasarasına hareket etti. Ramatanın birinci günü Akka'
ya, oradan da 9 ramazan Cuma günü Sur önüne geldiler. Muhasara esna
sında, halife tarafından Sultan'a elçi gönderilen, •İmad al-Din'in kardeşi' Tae 
al-Din Abü Bakr I:Iamid b. Mul;ıammad b. I:Iamid gelerek Halife'den getirdi
ği mektubu Sultan'a takdim etti. Bu mektupta Sultan, İbn al.,.Büşanci gibi 
henüz hilafet makamına gönderilecek resmi bir mevkide bulunmayan biriyle 
l:Iinin muzafferiyeti tebşir-namesini yolladığı için tenkit ediliyordu. Dar al
Ililafe Sultan'ın bu hareketinden almJDlş ve mektubun cevabı daha iyi bir 
hava içinde bildirilir düşüncesiyle cİmad al-Din'in kardeşini göndeı:mişti. 
Böylece, •İmad al-Din senelerdir--görmemiş olduğu· kardeşine kavuşmuş olu
yordu. Elçi muhasaranm soilun?- kadar Sur'da kalJDlş, daha sonra Kudüs'ü 
ziyaret etmiş ve senenin sonlarına doğru- cİmad al-Din'in Sultan adına kale
me aldığı uzl~ştırıcı bir cevapla Bağdad'a, dönmüştür205 • Aynca, ·Sur. muha
sarası sırasında Erzurum kadısı Karnal al-Din al.:Şaşi; Sultan'ın ziyaretine 
gelmiş, İmad al-Din onu Sultan'a tavsiye ve takdim etmiş ve bu münasebet-
le c aize almıştır206• . , · . 

584 yılı girdiği sırada cİmad al-Din Akka'da bulunuyordu. Bu sıralar
da Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıç Arslan'ın elçisi ve veziri İbtiyar al
Din I:Iasaıi b. •Afras ile Amid sahibi Sokman b .. Mny_aıiımad b. }$:ara :Arslan 

203 Sana '/-Bar~ 233 b- 234 a. _ 
204 Sana ' '/-Bar~ 213 b, 236 a-b; al-Fa tb, s. 132-134. 
205 Sana '/-Bar~ 237 b- 239 :ı; al-Fat~ı. s. 188-189. 
206 Sana '1-Bar/f. 239 a-240 a; al-Fat~ı, s. 188-18!ıl. 
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(öiın. 597 h.' = " 1201 In;)'ın elçisi· Şal~ ~utlug-aba Sultan'ın yan.ı.:oa· gel
mişlerdi. ~utluğ-aba, efendisi için, al-Malik al-•Adil'in kızlarından birini is
teniiş, bu iıiünasebetle· yapılan nikab merasiminde <İmad al-Din kızın baba
sına vekalet etinişti.f2°7 • Bir müddet Akka'da kaldıktan sonra •İ.ıiıad al-Din 
Sultan'la Kavkab kalesinin muhasarasına gitmiş, ·nihayet 6 rebiülevvel 584 
(3 mayıS 1188) P.erşembe günü Dimaşk'a dönmüştür. 

İlk bahar geldiği sırada ·kışlamak için memleketlerine dönen askerler Di
maşk'ta toplaninaya başlamışlardı. Ordunun toplanması tamamlandıktan son
ra; •İmad ai-Din Sultan'in maiyyetinde tekrar sefere çıktı. Sultan rebiillabir 
ayinda ·Yatımür kalesini (•Urayma'nin kuzeyinde) afdıktan soni'a, Trablus'u 
arkada· bırakarak kuzeydeki sahil bölgesine girdi. 6-23 cemaziyelev\rel ara
sında An!art(is ve Cubayl fetbedildi. 24 cemazi-yelevvel Perşembe günü La
zikiyye'nin muhasarası başladı ve Ertesi günü şehir zaptedildi. Bu sırada or
du ile şehre giren •İmad al-Din Lazooyye'niiı. mamurluğuna hayran kalmış, 
askerlerin şehri yağmalaması karşısında üzüntüsünü gizleyememişf:i.r2°8 • 

Bundan sonra 27 cemazi-yelevvel Pazar'dan .27 receb Cuma'ya kadar sıra
sıyla Şahyün, Bakas, Şağr, Burzih, Darbasak ve Bağras kaleleri fetbedil.miş, 
Antakya··Prinkepsi sulh istemek zorunda kalmışbr. Bunun üzerine Antakya 
ile ekimden mayısa kadar devam etmek üzere sekiz aylık bir mütareke im
za1anmıştır. Bütün' bu kalelerin fethinde <İmad al-Din, Sultan'ın yanında bu
lunmuş, fetihnameler kaleme almıştır2°9 • 

Anlaşmanın imzalanmasından sonra •İmad al-Din, Sultan'la Haleb'e 
döndü.' Oradan Ma•arrat al-Nu<JDan'a geçti. Ma,arrat al-Nu<JDan'da Abü 
Zakariyya al-Mağribi'yi ziyaret etti. Hama ve Hııns'a da uğrayıp ramazan
dan birkaç gün önce Dimaşk'a vardı. Bundan bir hafta sonra Sultan'ın ma
iyyeti.nde teklar sefere çıktı. Ma!ıazat al-Al;ızan'dan geçilerek Şafad kalesi 
kuşatıldı. 8 şevval (30 kasım 1188)'de Şafad, 15 zillkadede Kavkab kaleleri 
zaptedildi. 'Bunu müteakip al-~azi '1-Fli.iil. Mısu'a gitti. •İmad al-Din ise 
hastalanarak Dimaşk'a döndü210• 

· · 585 yılı girdiği sırada •İmad al-Din Dimaşk'ta bulunuyordu. Safei ayı
ıiın başlarında, Sultan Dimaşk'a döndüğü sırada, Halife Naşir. li diri. Allah'ın 
elçileri gelmiş, bu arada yaiılanı1da: Halife'den bir de mektup getirmişlei:di. 
•İmad ai-Din, bu mektubun Sultan tarafından gönderilen cevabını kaleme 

207 al-Fat{ı, s. 211-213. 
208 al-Fat{ı, s. 214-240. Lazikiyye'nin fethinde cİmad al-Din'.ln meınlfiklerlndcn birinin 

yararlık gösterdiği görülmektedir. 
209 a/-Fatl.ı, s. 255-259. 
210 al-Fatl.ı, s. 262-275. 
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almış, bir müddet daha Dimaşk'ta kaldıktan sonra cemazi.yelahirde ordu
gaba dönmüştfu-2 1 1 • 

585 yılı receb ayında (ağustos-eylül 1189) Franklar'ın Akka'yı muha
saraya başlamaları üzerine •İmad al-Din Sultan'ın maiyyetinde Akka'ya git.; 
ti. 20 şaban (4 aralık 1189) Çarşamba günü Akka önünde meydana gelen 
büyük muharebede önce Müsltimanlarm hezimete uğrarnaları üzerine, ya
nında bulunan bazı arkadaşlarıyla birlikte savaş meydanmdan kaçtı. Taba
riyya'yı geçtikten sonra, Cisr al-Şinnabr'in doğusunda neticeden haber bek
lerken, Sultan tarafından Dimaşk'a zafer müjdecisi olarak gönderilen Şafi 
adındaki badimin Müslümanlarm muzafferiyetini bildirmesi üzerine ördu
gaba dqnerek zafer mektup1arını kalenie aldı. Sultan bu mektuplarda etraf
taki müslümanlardan yardım gönderıiı.eleririi de istemekteydi212

. _ 

29 şaban Perşembe günü toplanan harp meclisinde kumandanlarm bir 
kısmı Sultan'a şehrin kenarından ayrılarak al-B:arüba'de (Y~t II, 362) 
karargab kurulmasını tavsiye etmişlerdi. •İmad al-Din buna itiraz · ederek, 
böyle bir hareketin şehrin Franklar tarafından tamamiyle muhasara edilme
sine yol açacağını söylemişti. Nihayet, birinci fikrin ağır basması üzerine 
ordugab 4 ramazan (16 ekim 1189) Salı günü al-:S:arüba'ya taşındı. Bunun 
üzerine, Franklar şehri tamamıyla kuşatarak etrafiarını hendek ve surla çe
virmeye başladılar. •İmad al-Din bunu görünce, Sultan~a çarpışmalara hız 
verilmesini, Franklar etrafiarını surla çeviriderse şehrin güç durumda kala~ 
cağını söylemiştir213 • 

584 yılmda Sultan'ın hizmetine giren al-~a±I Baba al-Din b. Şaddad, 
•İmad al-Din'in yakın arkadaşıydı. Bu sırada Akka ordugabında o da bulu
nuyordu. Bu yıl· ramazan ayında Sultan, · •İmad al-Din'in tavsiyesiyle, yar
dım isternek için onu halifeye göndermişti . . Buna alman daimi elçi Ziya al
Din al-Şahrazüri ile •İmad al-Din'in arası açıldı. ·Zira, •İmad al-Din, İbn 
Şaddad'm gönderilmes~ tavsiye etmekle oradaki menfaatlerinin daha iyi ko
runmasını istemekteydi214

• Bundan sonra, muarızlarınm menfi tutumları do
layisiyle, •İmad al-Din'in nüfuzunun biraz sarsıldığı görülmektedir. Ancak, 
586 zülhiccesinde al-~azi '1-Fazi.l'm Mısır'dan dönmesiyle onun durumu ye
niden iyileşmişti!. •İmad al-Din bu hususta şöyle der : 

«Bu ay al-~ili '1-Fazi.l geldi... Onun gelişiyle itibarını yeniden arttı. 

Onun cömertliği ve iyiliği ile iftiharım sağlamlaştı. Durumum kuvvetlendi. 

211 ai-Fat"IJ, s. 276-292. 

212 al-Fatl), s. 309-317. 
213 al-Fat"IJ, s. 322-326. 

214 al-Fat1J, s. aynı yerler. 
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Al-~aii. '1-Faiil mertebemi yükseltıneye ve ·: tahsisatımı artırmaya çalıştı ... 
Eğer onunla takviye edilmeseydim yalnız kalırdım. Onun iyiliği olmasaydı 
tanınmaz ve bir işe tayin olunmazdım. Ömrüm boyunca onun nimetlerine 
müteşekk:ir olacağım. Şükran borçlarunla onun iyiliklerini yaşatacağım.»215 : 

17 cemaziyelabir 587 (12 temmuz 1191) Cuma günü Frankların Ale
ka'yı işgal etmeleri üzerine Sultan çok üzülmüş, hatta o gün hiç yemek ye
memişti. cİınad al-Din bu sırada Sultan'ın yanında bulunuyordu. Sultan'ı 
teselli etmiş ve şehrin düştüğünü bildiren bir mektubu teksir ederek etrafa 
göndermişti216• Sultan Akka'nın düşmesinden bir yıl önce divanda yeni bir 
katiplik kadrosu ilidas edip başına al-~azi b. ~urayş (ölm.· · ?)'i getir
mişti. Bunun neticesi, Akka'nın düşmesiyle ilgili resmi vesikayı cİınad 
al-Din değil, İbn ~urayş kaleme almıştır. cİınad al-Din bu uğursuz vesikayı 
yazmamasını iyi b_ir tali sayarak şöyle der : «Allah, kalemimi böyle bir ne
ticenin menşurlarını yazmaktan korudu... Zira, kalemimle ömrüm boyunca 
çeşitli ilimler topladım ... Onu ·fıkıh ve fetva yolunda, din ve dünyanın iyiliği 
için kullandım.:ı>217 • 

18 receb 587 (ll ağustos 1191) Salı ·günü Frankların Akka esirlerini 
öldürmeleri üzerine iki taraf arasında anlaşma ümidi kalmadı. :.- Bundan . 
sonra cİmad al-Din Akka yakınından Arsüf'a, oradan AskaH1n'a gitti. Sul
tan Askalan'ı tahribederek kuvvetlerini Kudüs'ün muhafazası için topladı. 
Bu sıralarda, 19 ramazan Pazartesi günü İngiliz kıralLRichard (Arslan_ Yü
rekli), al-Malik al-cAdil'e bir elçi göndererek kız kardeşi ile ev.lenmesini ve 
Kudüs'ün onun tarafından idare edilmesini teklif etmiştir. Bunun üzerine al
Malik al-cAdil, cİmad al-Din ile İbn Saddad'ı ve bazı kumandanları bu ko-.. . 
nuda Sultan'ın fikrini almaları için göndermiş tir. Sultan buna razı olmuş ise 
de Frankların tekliflerinden vazgeçmeleri üzerine anlaşma ümitleri tekrar 
kesilmişfu218 • 

. cİmad al-Din, İbn Şaddad'Ia birlikte 23 zıilldl.de 587 (12 aralık 1191) 
Cuma günü Sultan'ın maiyyetinde Kudüs'e vardı. Sultan Kudüs'e varınca 
şehrin surlarını ve hendeklerini tamir ve tahkim etti. Bu imar faaliyetinde 
bizzat Sultan ve cİmad al-Din gibi devletin ileri gelenleri çalışmalara iştirak 
ederek diğerlerine örnek oldular. Böylece, kısa zamanda şehrin tahkimi ta
mamlandı. cİınad al-Din bu hususta şöyle der : «Ben adamlarımla beraber 
hayvaniara biner Sultan'la birlikte taş taşırdım. Bu şekildeki çalışmalar sa-

215 al-Fatl), s. 469; al-Raviatayn II, 183. 
216 ai-Fath., s. 461-462. 
217 a/-Fat{ı, s. 525. 
218 ai-Fath., s. 555-556. 
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yesinde, senelerce yapılması 'mümkün olmayan. işler kısa zamanda son~ er-
di.~ıı9. . i . . . 

588 senesi girdiği sırada cimad .al-Din Kudüs'te bul~uyordu . . Bu yılın 
ilk aylarında Müslüm;ınıarla Franklar arasırida Reıple, . Askalfuı' ·ve Yafa 
bölgelerinde çeşitli muharebeler oldu. Yafa bir aralık Sultan tarafırıdaiı geri 
alındı ise de, sonra yine Frankların eline geçti. Nihayet, karşılıklı ınüz~e
reler neticesi, 21 şaban 588 (31 ağustos 1192) Salı günü bütün Franklara 
şamil olmak üzere, Sultan'la İngiltere kıralı Richard arasında ·.üç sene ·sekiz 
aylık umumi bir anlaşma iı:rizalandı. Bu anlaşmanın metnini cİ.mad al-Din 
kaleme aldı. Anlaşmaya göre, Akka, Yafa ve Kaysarlyya hariç, Sultan, .. ta
rafından fetbedilen yerlerin hepsi Müslümanların elinde kalıyordu220• 

cİmad al-Din anlaşmadan sonra bir müddet diıb.a Kudüs'te k~dı. 5 şev.
val Perşembe günü Nablus'a gitti. Oradaki savunma tedbirleri gözden geçi
rildi. Nablus'tan Sultan'ın maiyyetinde hareketle 19 şevvalde Beyrut'a var-: 
dı. Orada da savunma tedbirleri gözden geçirildikten. ve. '21 ~evval. (30 ekim 
1192) Cumartesi günü Beyrut'a gelen Antak.)'a Prinkepsi ile bir'hiınaye an
laşması imzalandıktan sonra, 22 şevval Pazar günü Sultan'ın maiyyetinde 
Dimaşk'a hareket etti. 25 şevval Çarşamba günü şehre girdi221 

•. · 

:İmad al-Din 585 başlarından 588 sonlarına kadar zamanını hep .or.
dugablarda geçirdiği için telif ve tedrise ara vermiştir. Bununla beraber, da
ha sonra telif edeceği eserler için malzeme toplamayı ihmal etmemiştir. 
Bundan önce en son telif ettiği eser Zayl ijaridat al-Jsaşr olmalıdır. '583 yıl
larından itibaren Sultan'ın işleriyle uğraşmaktan elindeki .edebi. malzemeyi 
telif . etmek imkarunı bulamamıştır222. Ancak, al-Bar/s al-şami'deki bir ka
yıttan onun al-Fatb al-/sudsi'yi 588 yılında Kudüs'te ikameti esnasında ·telif 
ettiği anlaşılmaktadır223• Bundan sonraki hadiseleri ise esere sonradan ilave 
etmiştir. 

589 yılı girdiği sırada clmad al-Din Diniaşk'ta bulunuyordu. Artık 

harp sona ermişti. Huzur içinde ilmi çalışmalarına devam edebilirdi. Fakat, 
tedbir takdire uymadı. 16 safer Çarşamba günü Sultan Ş~al}. al-Diiı ·hastalan
dı. 28 safer (5 mart 1193) Çarşamba giinü .hayata gözlerini yumdu224 • . · 

219 al-Fat{ı, s. S6S. 

220 al-Fat{ı, s. 603-605. 
221 al-Fatf.ı, s. 613-619. 

222 Sana '1-Barl$ I, 17. 
223 Sana '1-Barl$ 233n. 
224 al-Fat!], s. 627. 

. . 
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5. İhtiyarlığı ve ölümü .-

. . Sultan'ın .'ölümü üzerine kardeşi ile oğullan memleketi. aralarmda pay
laŞinışlar; Dimaşk ·ve siıhil bölgesi al-Milik al.:AfZai'üi idaresinde kalmışti: 
Al-Malik al-AfZal devlet işlerindeki tecrübesinden faydalanmal( için cİmad 
al-Din'i ·yine ·inşa· makammda bırakmıştı. Al-Fa!Q al-(cudsl'de bu hususta 
şöyle cier : ·· .- -

«Al-Malik al-AfZal benim bilgime ihtiyacı olduğunu anladı. İktidarıilı 
ve idaresini benimle süsledl... · Onun için menşurlar yazdım... Düşmanlarım
dan kendimi kolladım. Kanaatten ayrılmadım.~225• Onun bu senenin ilk ay
larında, hatta receb ayında al-Malik al-AfZal adına Divan al-Hilafe'ye ve 
başka yerlere mektuplar yazdığım görüyoruz2~6• Fakat, •İmad al-Din'in bu 
hali uzun-sürmemiş, kendisine ve al-~aii '1-Fazi.l'a düşman olanlar al-Malik 
al-AfZal~e tesir ederek her ikisiilin inşa makamından uzaklaştırılınasını sağ
lamışlardır. Aym şekilde, Sultan'ın sağlığında mühim mevkilerde bulunan
lar birer birer yerlerinden uzaklaştırılıyorlardı. Bu durumu gören al-~a±i 
'1-Fa.iil Mısır'a gitti.227• ıcİroad aı:-Din btf münasebetle, Sultan'ın sağlığında 
kendisine dost görünen ve onun zamanmda iyilikte bulunduğu kimselerin 
onun ölümünden sonra, kendisine türlü _kötülükler yaptıktarım eserlerinin . 
çeşitli yerlerinde belirtir22s.· 

Eski inüellifler~ Sultan'ın ölümünden sonra, aziedilmesi üzerine, •Imad 
al-Din'in kendini tedris ve telife verdiğini kaydederler229

• -o, mütevellisi bu
lunduğu medresede dersler verir, bu dersl.ere alimler dahi devam ederlerdi. 
İbn Ka§Ir onun hakkmda-<<Dersinde maiıirdi. Ondan faydalanmak için ders
lerine büyük Iqmseler koşarlardı.:> der230• İbn al-Fuvaıi ise, kendi medrese
siİıde ders· verdiği gibi Dirnaşk camiinde münazara halkası bulunduğunu 
kaydeder231: · 

, Sultan'ın ölümüriden sonra Misır sahibi olan oğl~ al-Malik al.:Aziz Di
ıiııişk'taki ağabeyisinin ?Jcs~e bir siyaset takip ediyor, babasının adarolarım 
kendi etrafıpda toplamaya ·çalışıyordu. Bu sebeple, cİmad al-Din· S90 sene
srnde Mısır'a gitınek istemiş~ senenin sonlarmda al-Malik _ al-AfZal'in bir 
mektubunu al-Malik al...,Aziz'e götürmüştür. Fakat, iç mücadeleler ve yol-

- . 

225 al-Fatl), s. 628. 
226 al-Fat~ı, s. 641-649. Aynca bk. İbn al-~Tr XII, 176; İbn KasTr XTII, 8. 
227 al-Ravtatayn IJ, 228. 
228 Sana 'I-Bari$ 164 b, 226 a; al-Ravtatayn U, 22:8. 
229 İrşiid XIX, 19; Vafayiit IV, 237-238. 
230 İbn Kastr XIII. 
231 İbn al-FuvatT, s. 845. 
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ların kapalı olması dolayis~yle, ancak 592 recebinôe al-Malik al-•Adil ile 
~-Malik al-:Azlz'in maiyyetinde l;)imaşk'a dönebilmişfu23:z. Bundan sonra, 
596 yılına kadar onun hiçbir. ~!aya karışmadığİ~ sadece telif ve tedrisle uğ
r8ştığı göJ:lil.ı:ı!eldedir.' · 

•İmad al-Din 594 yılında Nür al-Din'in son' zamanlan ile Şal~ al-Dİn 
devri hakkında kaleme aldığı al-Bar/s al-şiiml adlı eseriru taıİıamladı:z33• Bu 
münasebetle, 595 yılı b~larında, al-~ili '1-Filil. tarafından ona gönderilen 
bir mektupta, onun kendini ilmi çalışmalara verdiği şöyle ifade edilmekte-
dir: · ·-

«Biz al-Bar!$ al-şiiml'nin yağmur yağdırmas·ını bekliyoruz. Bu. husus
taki vadiDizi tutmamaktan sizi tenzih ederim. Bu sırada efendimizin oku
makla, okutınakla ve belagatı en iyi bir şekilde kullandığı . eserlerin· telifiyle 
meşgul olması alimler tarafından Allah'a şükredilmesi gereken bir h'\}S,US
tur ... »:z34. 

'İmad al-Din bu sıralarda aynca, al-•Utbii va· '1-•u/sb!!, Nil;.lat al-ril;..la 
ve Sayl cala 'l-~ayl adlı · eserlerini de tamamlamıs olmalıdır: Fakat, bunların . . 
hangi senelerde yazıldıklanna dair sarih kayıtlar yoktur. 

6 rebiülarur 596 (25 ocak 1200) Salı günü al-~ili '1-Fazi.l. Kahire'de 
vefat etti. •İmiid al-Din bu büyük hamisini ve meslektaşını kaybetmekten 
çok üzülınüş, onun ölümünü «büyük belb şeklinde vasıflandırm.ıştır. Onun 
için mersiyeler yazmış, onun hayatı, nesri ve nazmı hakkında müstakil bir 
eser. yazmaya karar vermiş ise de tamamlayamadan ölmüştür35• Yine aynı 
yıl al-Malik al-•Adil oğlu al-Kamil (ölm. 635 h. = 1238 m.)'i Mısır dip
liğine tayine karar verdi. Bunun ·üzerine, Mısır'a gitmek için Harraıi~dan 
Dimaşk'a gelen al-Kiimil'e .<imad al-Din 'bir lca5ide takdim ederek 23 şaban 
?96 (8 haziran 1200)'da onun maiyyetinde ~1ısır'a hareket etti:z36• Bu yıl 
Nil nehri taşmadığı için Mısır'da büyük bir kıtlık oldu, insanlar ölüleri dahi 
yediler. Bunun arkasından zülhicce ayında bir veba salgını çıkar, halk Şam'a, 
HlcaJ;'a ve diğer yerlere kaçarlar. Bu sıralarda al:..İs:azi '1-Fazil'ın muarızı 
Şafiyy al-Din b. Şukr'ün haksızlığına uğrayan, hayatındaki sevdiklerini ve 
hamilerini kaybetmiş olan •İmiid ·al-Din 597 yılının başlarında Dimaşk'a dö-

232 ai-Ra•·itıtayn ll, 231 (Niblat al-ril)la'den naklen), 240. 
233 Sana 'i-Bar~ 228 a. 
234 ai-Ravf.atayıı ll, 234. 

235 al-Ravitıtayn ll, 241-244. 
236 al-Raviata)'n II, 238-240. 
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ner237• Nihayet, pek geçmeden şaban ayında hastalanır. Hastalığı eSnasıiıda 
ziyaretine gelen bir dostuna halini tasvir eden · 

.. .. 
~ı ~ı 

, . ~i 
....J, 

beyitlerini söyler. Hastalığa tutulmasından biraz sonra, yetmiş sekiz yaşın
dayken, 1 ramazan · 597 (5 baziran 1201) Pazartesi günü, IJ.atfat al-biirif.c 
adlı eserini telif ettiği sırada, Dimaşk'ta vefat eder. Bab al-Naşr dışındaki 
Malj:abir al-Şüfiyya'nin kıble tarafına gömülfu-238• 

6. Nesli: 

<İmad al-Din'in nesli hakkında pek az bilgiye sahlbiz. Bu konuda rast
layabildiğimiz kayıtlan şu şekilde sıralamak mümkündür. 

cİmad al-Din, IJ.arida'de 568 yılında, müşrif olduktan sonra bir oğlu 
olduğundan bahseder239

• 574 senesinde al-Js:ii.Zi '1-Fii.Zil tarafından •İmad al
Din'e yazılan bir mektupta ·ve •İmad al-Din'in ona cevabında Mısır'da_ ha
mile kalan bir cariyesinden bir oğlu olduğu kaydediJ.iiZ40

• Ayrıca, al-Barf.c'm • 
mukaddimesinde al-J$:ii.Zi '1-Filil'in •İmad al-Din'e yazdığı bir mektupta fa
kih olan oğluna selam edildiğine işaret ediJir241. •İmad al-Din al-Barf.c'ta, 582 

~ 

yılında Dimaşk kalesi karşısında yaptırdığı evden bahsederken Jl.)l ~ 4>.J 

şeklinde cemi sığasıyla bir ifade kullanır. Bu kayıttan, onun 594 yıllarında 
en az üç çocuğu olduğu manası çıkarılabiliı-242• İbn Şaddad al-A•liif.c al-bati
ra'de •İmad al-Din'in, ölümünden sonra, mütevellisi bulunduğu . medresede 
oğlu •Aziz al-Din'in ders verdiğini kaydetmektediı-243• Bu son kayıtta işaret 
edilen, al-Js:aii '1-Fii.Zil tarafından selam edilen fakih oğlu olm~dır. 

Tarihçiler 645 yılı olaylarından babsedederken Dimaşk'm ileri gelen
leri arasında İbn al-•İmad al-Katib adında birini zikrederler. Bu z~t, al-

237 al-~ahabi, Siyar acliim al-nııba/ii XIII, 157 b. 
238 al-Rııvi.atayn II, 245; İrşifd "XIX, 19; İbn al-Aslr XII, 112; Vajayiit IV, ·238; 

ai.Subld IV, 98; a/-ViifT I, 54 b; Siyar acliinı al-nubalii XIII, 157 b. 
239 UarTda, Şam şairleri kısmı I, 289-309. 
240 Bk. not 159. 
241 Sana '1-Barl;. 164 a. 
242 Sana '1-Bar/f. 229 b. 
243 İbn SadıJiid, ai-Aclif]f. al-baJTra, n.~r. Sami Dabhiin, s. 237. Bundan cİmlid al-.Din'in, 

oğluna amcası cAziz ai-DTn'in adıru verdiği anlaşılmaktadır. 
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Malik al-Şali.Q· İsmacil · b. al-Malik al-~Adil'in yakın ~damlanndandı. İbn al
cİmad ve al-Malik al-Şiili.J.ı'in ileti gelen bazı adapılıırı rehine olar~, 645 yı
lında, Nacm al-Din Ayyüb b. al-Malik al-Kamil (ölm. 647 h. = 1249 m.) 
tarafından Kahire'ye götürülmüşlerdir244 . . Bunun yukarıda bahsedilen İbn 
al-<İmad ile aynı olup olmadığı Şüphelidir. · 

. , -
clmad al-Din'in torunlan arasmda Şaraf al-Din al-I:Iusayn b. cAli b. 

Mul).ammad b. al-cİmad al-Katib hicri VIII. asırda şö~?ret kazanm.ışt:l!. Al
Zahabi şeyhleri arasında ondan al-Mu•ammar al-Ş~~:ş~~de bahsedeı:245 • 
Bu zat 657 senesin~e doğmuş, çeşitli kimselerden hadis tahşii etmiştir. On
dan ise al-iahabi ve al-Birzali (ölm. 739 h. = 1339 m.) hadis okuniuşiar
dır. Şaraf al-Din yazısı güzel olduğu için birçok eserleri istinsah ·etmiş, ·al
cİmadiyya ve al-Tabariyya medreselerinde ders okuttuktan sonra 739 (1338-
1339)'da' Dimaşk'ta vefat etmiştir246• 

7. Şahsiyeri : 

~uraya kadar yazılanlardan anlaşılacağı üzere, cİmad al-Din hicd VI. 
a5ruf ikinci yarısında İslam D linyası'nda mühim bir yer işgal eden şahsiyet
l~rden. biridir. Yazdığı eserlerle Nür al-Din ve Şal~ al-Din'i ebedileştiidiği 
gibi, bu iki mühim şahsiyetin hizmetlerind~ bulunması ve eserlerinin mühim 
bir kismına konu olarak onları alması da kendisini ebedileştirmiştir. Yaz
dığı 'tarihi ve edebi eserler, hicri VI. asır İslam Dünyası'ndaki kültürel ve 
siyasi olaylar için, daima değerlerini koruyacak ilk ·elden kaynaklardıı:. 

Onun şahsiyeti hakkında söylenenler gözden geçirilecek olursa şöyle bir ne
ticeye varmak mümkündür : 

cİmad al-Din hafif sakallı, bii gözü hafif şaşı bii kimseydi. Karşıdan 
bakılınca pek gösterişi olmayan, kendisinden mühim bii şey beklenmeyen 
bii · şahsiyet intibaını verir, fakat eline kalemi aldığı zaman harikalar ortaya 
koyardı247• Bunun için al-~ii.Zi '1-Fii.Zi.l onun hakkında «<İmad çakmak gibi.,. 
dir. Dışı soğuk, içinde ise ateş vardır.» demiştiı:248• ,izz al-Din Farru.bşah 
onun için «Sen dağlara bakar, onların yerlerinden kıpırdamadıklarını zan-

244 Miniit al-211miin vm, 766; İbn KaşTr XIII, 173; ai"Nucüm al-ziihira VII, 358. 
245 Bahcat al-Asarl, s. 53-54. · 
246 al-NucaymT, al·Diiris li '1-madiiris, 366, 406-413; Bahcat al-A~ad, s. 53-54. 
247 İbn al-Fuva!I, Tai!Jiş Macnıa, al-iidab, s. 845; ai-Ciimic al-mııl;taşar flcımviin 

al·tiirib .va cııyün a/-siyar, s. 64. 
248 ai-Vii/l I, 139; M asiilik al-abşiir IX, 89b- 99a . . 
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nedersin .Halbuki onlar oruotlar gibi hareket ederler?» ayetini mesel olarak 
söylemiştir249: · · . · 

·<İmad ·al-Din · arneli bakımdan As<ad ·al-Mihani (ölm. 529· h. = 
1134-5 m.) mektebinde bir şafii fakihi, itikadi ·bakımdan ·ise ·aş•ari idi250

: 

Siyasi yönden ·belli; başlı bir görüşe sahip olduğunu açık olarak :söylememe
sine rağmen, eserlerinden onun samiriii ve ·dürüst olarak İslam Dünyası'nıri 
kurtuluşu için çaıışan Nür al-Din ve Şal~ al-Din. gibi şahsiyetlerin görüşü~ 
nü paylastığı ; anlaşılmaktadır. Hayatının her · devresinde, kendisine yardım . ~ . 
etmiş olan, Hilafet makamı, N~ al-Din, Şal~ al-Din ve al-~ili '1-Fai.il gi-
bi müessese ye· şa];ıısların üzerindeki haklarına riayet ettiği görülmekte, eser
lerinde onlardan· daima sit~yişle bahsetmektedir251

• . 

· :· Hayatınd'aki · çeşitli olaylardan 'edinilen intibaya göre mal t<?plamayı se
ven bir şahıs olarak görülüyor252

• Acaba bunu sadece şahsı için·. mi, yoksa 
daha fazla imk~n elde ederek devlete daha çok hizmet etmek ve asker bes
lemek için ·mi yapıyordu? Mal toplamayı sevme~e rıığmen çok itimad edi
len ve etrafındakiler tarafriidan' sevilen ve· sayılan bir kimse·idi. Daima in
sanları koriır, büyükler nezdinde haksızlığa uğrayanlar ve zayıflar için şe
faatte-bulunurdu. İnsaı-ıJ.arıİı. işlerini bitirmek için elinden gelen ·hiçbir feda- , 
karlı~ esirgemezdi. Bununla beraber devlet malının israf edilmesini sev
ıpez. Hiçbii zaman bunu tasvip etmezdi. Ayrıca, ilmi ve edebi mahsüilerin 
t'alırip edilmeSini de sevmezdi. Fati.ınl bilafeti kütüphanesindeki eserlerin 
yağmalanması karşısındaki teessüfleri bunun en açık delilidif253

• •İmad al
Din haks~ yere kaıı. dÖ1.iilınesini ve insanların çok ağır şekilde cezalandı
rılmasını da jştemezdi. «İnsan1ar iyilikle kazaruhu derdi. Bunun için, düş
man dahi olsa, hayatında hiç bir kimsenin· kan,ını dökmemiştir. Hatta. öt
dlirıli'eii içi.ıİ esiİ' getirdikleri . zaman bunu kabul · etmiştir254• .. 

•İmad al-Din çalışkan bir kimse idi. Bunun en açık delili, idari işlerle 
uğraşmasma rağmen, _çok miktarda eser ortaya koymasıdır. Hayat liikaye
si.Q.den' anlaşılacağcüzere, bu eserleri hayatı boyunca devamlı çalışmak, 
mÜmkün oHın çeşitli kaynaklardan faydaliiiıi:nak: ve elindeki malzemeleri 
kori.troı ·:etmek ·suretiyle meydana getirmiştir. . AI-Zahabi onun hakkında 
«Ağır yazar, fakat devamlı. uğraşırdı. Geniş lüğat bilgisine. sahipti.> der. 

249 Sılrat al-nam/ 88; al-Ba* V, 33; Sarıa '/-BarT$ 210 a . .Ayet için, Km'an XXVTI, 88. 
250 Sana '1-Dar'f$ 229 a-b; Vafayiit IV, 233; Siyar' acliim al-nııbalii XIII, 157 b. 
251 (JarTda, Irak ~airleri kısmı I, 36; Sana '1-Bar'f$ I, 162 b- 164 a, 1.83 a ... 
252 Masiiiilc al-abşiir XI, 89 b- 99 a ve tercüme-i balinde geçen çeşitli yerler. 
253 Sana '1-Bar'f$ I, 234-235. 
254 Sana '1-Bar'f$ I, 13. 
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~ütevellisi olduğu me~esede v_e Dlmaşk Camii'nd«? d.e~s verU:di. Dersleri 
istifadeli olduğu için değerli kimseler derslerine devam ederlerdi255

• 

Nür al-J?In ·ve Şal~ ~-;Din _ona çok_, .değ~r VeFirler, tam manasıyla iti
mad ederlerdi. Isfahan ·gibi uzak bir yerden gelmesine . r~ğı;n~n Nür al-D~n 
Z!l;IDanında kısa zamanda en yüksek mevkiye çıkmış, Şal~· al-Din dev~ bo
Y.UDCa da bu itibarını korumuştu. Ayrıca, .iki defa hastal_aJl!lli.Ş, Sultan onun 
iyileştiğini haber veren müjdeciye hilatla taltif etmiştir256• Kitaplarında sev
diği kimseleri nisbeten fazla medhettiği görülmektedir. Bu hususta sevdiği 
kimselere fazla bağlanmasının· ve şair olmasının etkisi görülüyor. Bununla 
beraber bir dalkavuk değildi. Itiraz edilmesi gereken yerlerde susmazdı257 • 

Şüphesiz, ·imad ai-Din'in en göze . çarpan tarafı ş~if. e~~b ve büyük 
bir münş1 oluşudur. Onun divanı zamanııruza kadar gelmemiştir. Bununla 
beraber, çeşitli eserlerinde bize kadar gelen şiirlerinden onun bUyük bir şa_ir 
olduğu anlaşılmaktadır. Eski müellifler onun şiiriAden 1 sitayişk. :bahsederler .. 
Münşiİi.k tarafı ise onun en göze çarpan . tarafiarindan biri, .. ~atta en öneıİı
lisidir. Hayat hiicayesincİeki çeşitli olaylar dolayisiyle iŞaret ettiğimiz gibi 

· onun münşiliği şaı~ al-Din ve al-~a±i '1-Fazil tarafından büyük bir takdir 
görmekteydi. Bununla beraber, eserlerinde ve ıjsalelerinde edebi sanatları 
aşırı derecede kuİlanır. Bu sebeble as-Şafadi (ölnİ. 764 h. = 1363 m.) gibi 
mü_ellifler onun bu tarafını, bilhassa cinas sanatını aşırı derecede. kullanma7 
sını tenkit etmişlerdir~8• Böyle bir iki küçük tenkit bir tarafa ·_bırakılacak 
olursa, umumiyetle bütün eski meşhur müelliflerin onun şiirini ve nesjrini 
övdükleri görülür259 

.' İbn al-A§Ir, siyası bakımdan muhalif olmasına rağmen, 
onun hakkında «Büyük bir Icatip ve söze muktedir bir kimseycii:~ der260• 

~İmad ~-Din zamanın~a .~n Ünfü . mü~~~ al~!<ili '1-Filil. idi. On~;i ise •İm~d 
al-Din takibediyordu. •Imad al-Din kendisi de al-JS:azi 'l.:Fazil'ın yolun_u_ ta
kibeden . bir münş1 olduğunu söyler61 • Bununla· beraber inşa sanatında al
}$:ili '1-Fa.zil'e rakib olabilen zamanının yegane müp.ş!si idi. Ayrıca, . y~ış
malarda Farsça'yı ArapÇa gibi mükemmel kullanabilmesi bakımından al
IS:ili '1-Fa.zil'e üstündü . . Bu hususiyeti dolayisiyl~, eski müellifl!!r ona «Zu 
'l~Balagatayn» demişlerdir262 • . Devapu gelece~ saY:"da 

.. 25S • Siyar aJiim al-nubalii X1'1U, · 1S7 b; İbn al-Fuva{i, s. 84S. 
256 Sana '1-Barlf. 211 a, 220 :ı, 236 a. 
1.S1 ai-Fat{ı, s. S03-SOS; Sana '{-Bar!$ 237 _a-b, 233 a .... 
258' al-Vii/1 I, 54 b- SS a; ai-Subki IV, 97. 
259 al-Valf ve al-Subki zikredilen yerler; Si)'ar aJiim al-nubalii .XJIJ, 1S8 b- 1S9 a. vs ... 
260 İbn al-AsTr XII, 112-113. 
261 al-Ravi.atayn II, 241. 
262 Sana '1-Bar/t. I, S2, 240 b; al-Barlf. m, 81 n. 


