
sorumlu tutulan sivil bir yönetici olmala
rına karşılık Şii imamların meşruiyetleri

ni Allah tarafından seçilmesinden alan, 
ilahi nur ve batıni bilgilerle desteklenen. 
her türlü günahtan arınmış ve toplumu 
hem siyasi hem dini açıdan yöneten ve 
yönlendiren. dini ve hukuki sorumluluk
ları bulunmayan. adeta insan üstü siya
si- ruhani bir lider kimliğine sahip olma
larıdır (ayrıca bk. ANAYASA). 
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İMAMEYN 
( ~Lotıl) 

Hanefi mezhebinin 
kurucusu Ebu Hanife'nin 

L iki talebesi için kullanılan bir tabir. _j 

Sözlükte "iki imam" anlamına gelen 
"İmameyn" (imaman). Hanefi literatürün
de Ebu Hanife'nin talebeleri Ebu Yusuf 
ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani hak
kında kullanılmıştır. Mezhep fıkhının te
şekkül ve tedvininde büyük rol oynayan 
bu iki alim hocalarıyla birlikte mezhebin 
imamları olarak anılır. Ancak kaynaklarda 
"İmam" kelimesi mutlak olarak zikredil
diğinde Ebu Hanife kastedilir. Özellikle 
son dönem kaynaklarında yaygınlık kaza
nan imameyn veya aynı anlamdaki "Sa
hibeyn" kelimelerinin ne zamandan beri 
kuılanıldığı tesbit edilememekle birlikte 
EbG Hanife ve talebelerine ait ortak bir 
görüşe atıfta bulunulurken isim tekrarın
dan sakınmak için özel tabiriere yer veril
diği bilinmektedir. Bu çerçevede Ebu Ha
nife ile Ebu Yusuf'a "Şeyhayn", Ebu Hani
fe ile Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'ye 
"Tarafeyn" denmiştir. Müteahhirin devri 
alimleri. fetva konusunda EbG Hanife ve 
talebelerinin görüşlerinin öncelik ve öne
mini tartışarak bir meselede farklı görüş 
belirtmeleri veya birinin diğeriyle aynı 
görüşü payiaşması halinde hangi görü
şün tercih edilmesi gerektiği hususunda 
ölçüler belirlemeye çalışmışlardır (i b n Abi
din.!. 25-30). 
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J!Al!J SALiM ÜGÜT 

iMAMiYYE 

L 

İMAMİYYE 
( ~Lotıl) 

İmameti 
dinin esaslarından kabul eden, 
bazan Şia ve İsnaaşeriyye ile 
eş anlamlı olarak kullanılan 

Şii fırkaların ortak adı. 
_j 

Mezhepler tarihi kitaplarının bir kıs
mında Rafıza (Revafız) adıyla ele alınan 
İmamiyye (Eş'arl. s. 17-31 ; Bağda di. s. 54-
72; Ebü'l-Hüseyin ei-Malatl. s. 14-26) za
man zaman, imam ilkesini benimseyen 
bütün Şii gruplar için olduğu gibi varlığı
nı sürdüren en büyük Şii grup durumun
da bulunan İsnaaşeriyye için de kullanılır. 
Gaybet-i suğradan (260-329/873-941) ön
ce yazılmış erken devir Şii kaynaklarında 
İmamiyye adıyla bir fırkaya rastlanma
makta. gaybet-i suğra sırasında kaleme 
alınan eserlerde ise on birinci imam Ha
san ei-Askerl'nin ölümü üzerine Şia ara
sında ortaya çıkan fırkalar içinde sadece 
birinin ismi olarak anılmaktadır (Sa'd b. 
Abdullah ei-Kumml. s. 102-103; Nevbahtı. 
S. 90) 

Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin zamanında 
Şia diye bilinen ve henüz dini bir fırka 
oluşturmayıp yalnız siyasi bir görüşü 
temsil eden grup önce lrak'a yerleşmiş
ti; Irak sakinlerinin çoğu ve özellikle Küfe 
halkı Şii temayülü benimsemiş bulunu
yordu. Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden 
sonra siyasi ve dini mahiyette bir fırka 
olarak ortaya çıkmaya başlayan Şii cema
ati. Muhammed b. Hanefiyye'nin imame
tini iddia eden Keysaniyye, imametin ke
sintiye uğradığına inananlar ve Ali b. Hü
seyin Zeynelabidin'in imametini benim
seyenler olmak üzere üç gruba ayrılmış
tır. Sonuncu grup. Zeynelabidln'i babasın
dan sonra ilim ve amel bakımından en 
üstün ve imarnet makamına en layık kişi 
olarak benimsemiş. onun devrinde ileri 
sürülen diğer imarnet iddialarının geçer
siz olduğunu söylemiş ve Hz. Peygam
ber'den gelen nasların da bu hususu te
yit ettiğini belirtmiştir (Şeyh Müfld. el-İr
şad, s. 254). İmamiyye'nin selefieri denile
bilecek olan. fakat imamiyye diye anılma
yan sonuncu grubun düşüncesi bu yönde 
oluşmaya başlamıştır. 

Zeynelabidin'in ölümünden sonra Şia 
içinden bir grup oğlu Zeyd'e nisbette Zey
diyye fırkasını teşkil etmiş, diğerleri ise 
Muhammedei-Bakır'ın imametini benim
semiştir. Bu arada imametin Muhammed 
el-Bakır'dan Ebu Mansur ei-İciT'ye, ardın-
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