
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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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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iMAMiYYE 

dan oğlu Hüseyin 'e geçtiğini iddia eden 
Hüseyniyye fırkası aşırı özellikler gösterdi
ği için mutedil Şia tarafından kabul edil
memiştir. Ca'fer es-Sadık'ın mensupları 

genellikle "Şiatü Ali" diye bilinmekle bir
likte Türabiyye ve Ca'feriyye adıyla da 
anılıyordu (Küleynt ,s. 80; Keşşt, s. 165) . 
Yine bu devrede Ca'fer es-Sadık'ın men
supları için Şia ile eş anlamlı olarak Rafı
za isminin kullanılmasına rağmen ( Şeyh 

Müftd, el-il]. tişaş, s. 104-105) imamiyye 
adına rastlanmamaktadır. Ca'fer es-Sa
dık' ın ölümünün ardından ortaya çıkan 
Navusiyye, Navus isminde Basralı bir kişi
nin taraftarı olup Ca'fer'in hayatta bulun
duğunu , tekrar meydana çıkıp dünyaya 
hakim olacağını iddia ederken Muhtar es
Sekafi'nin askerleri arasında yer alan ve 
onunla birlikte öldürülen Yahya b. Ebu 
Şümeyt adlı bir kişinin mensupları (Şü
meytiyye 1 Sümeytiyye) imametin Muham
med b. Ca'fer'e geçtiğini ileri sürmüştür. 
Bu esnada imametin Ca 'fer'in hayatta 
kalan en büyük oğlu Abdullah ei-Eftah'a 
geçtiğini söyleyen Eftahiyye (Futahiyye) ve 
liderleri Am mar b. Musa es-Sabati'ye nis
betle Ammariyye diye de anılan fırka da 
Ca'fer es-Sadık'ın ölümünden sonra orta
ya çıkmıştır. Bununla birlikte imametin 
Musa ei-Kazım'a intikal ettiği dönemde 
Şia kelimesi ya tek başına yahut izafetle 
kullanılmış olup bu devirde de Ehl-i beyt 
taraftarları imamiyye adıyla anılmamış
tır. Musa el-Kazım'ın ölümü üzerine üç 
gruba ayrılan mensuplarından , aslen Ro
malı bir esir olan Zürare b. A'yen et-Te
miml'ye tabi olup Zürariyye (Temlmiyye) 
diye anılan grubun da dahil olduğu Vakıfe 
onun ölmediğini ve bir gün "kaim el 
mehdi" olarak döneceğini ileri sürmüş
tür. Bunlardan "Meınture" (yağmur yemiş 

uysal köpek) diye adlandırılanlar onun 
ölüp ölmediğ i konusunda tereddüt gös
term iş, Kat'iyye grubu ise kesinlikle öl
düğünü kabul etmiştir. Bu dönemde de 
imamiyye ismine rastlanmamaktadır. 
Bunun yanında adı imamiyye olmamakla 
birlikte ilk asırda tedrici bir gelişme kay
deden imam! Şii teorisi, ll. (VIII. ) yüzyıl 
ortalarında kesin şeklini Hişam b. Hakem 
vasıtasıyla almıştır. Hişam insanların ima
ma ihtiyacı. imarnın peygamberin vasisi 
olup günahtan korunduğu , fakat pey
gamberler gibi vahiy almadığı ve nasla 
tayin edildiği gibi esasları ortaya koymuş
tur (E/2 1 İng. ı. lll . 497). Onun çağdaşı Sü
leyman b. Akta'a bağlı olan Ya'füriyye fır
kasının da imametin gerekliliğini ve ima
mı tanımayanların Cahiliye üzere ölecek
lerini vurguladıkları görülmektedir. ll. 
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(VIII.) yüzyılın sonlarına doğru Ca'feriyye 
ve Kat'iyye gibi isimlerle anılan ve imame
t i Ca'fer es-Sadık'tan Musa el -Kazım 'a , 

ondan da Ali er-Rıza'ya nakledenler "Şia
tü Ali 'l-beyt" diye de anılmış, Al-i beyt'
ten de Hüseyin neslinden gelen masum 
imamlar kastedilmiştir. 

Diğer taraftan Şia ' nın gaybet-i suğra
dan önce yaşayan ricalinden bir kısmı . da
ha sonraki Şii uleması tarafından "ima
mi" ve "imamiyyun" gibi adlarla anılmış
tır. Ebu Ca'fer et-Tusi, Hişam b. Hakem'in 
çağdaşlarından İbn Misem ve İbnü't-Tem
mar diye tanınan Ali b. İsmail 'in imamiy
ye mezhebi konusunda fikir ortaya koyan
ların ilki olduğunu belirtir ( el-Fihrist, s. 
ı ı 3). Ahmed b. Ali en-Necaşi ise Ali b. 
Ubeydullah b. Hüseyin b. Ali 'den bahse
derken onun kendi devrinde Ebu Talib 
ailesinin en abid ve zahid kişisi olduğunu, 
Musa el- Kazım ve Ali er-Rıza ile yakınlık 
kurduğunu ve imamiyye'ye karıştığını ifa
de eder (er-Rica /, s. 80) İbn Davud el-Hil
l! de Sekkak diye bilinen Muhammed b. 
Halil b. Ca'fer'in Hişam b. Hakem'in arka
daşı, öğrencisi ve imam! olduğunu kay
deder (a.g. e., s. 3 ı O) . Hişam b. Hakem'in 
ölüm tarihinin 179 (795) olduğu kabul 
edilirse ll. (VIII.) yüzyılın sonları ve lll. (IX.) 
yüzyıl başlarında imamiyye diye anılan bir 
cemaatin mevcut olduğu ortaya çıkar. Fa
kat büyük ihtimalle Tusl. Necaşl ve bil
hassa onlardan iki as ı r sonra yaşayan 
İbn Davud ei-Hilll, İbnü 't-Temmar, Ali b. 
U beydullah ve Sekkak için kendi devrele
rinde kullanılan ve Şii terimiyle aynı anla
ma gelen imam! kelimesini kullanmış ol
malıdırlar. Zira Kumml. Ali er-Rıza'nın 
ölümünü müteakip Şia'nın beş gruba ay
rıldığını belirtirken bunların içinde ima
miyye adını taşıyan bir fırka zikretmemiş, 

Muhammed el -Cevad ' ın imametini be
nimseyen fırkanın vasiyete ve Hz. Pey
gamber'den gelen sünnete uyduğunu 
söyleyerek daha sonra imamiyye olarak 
anılan grubun imarnet silsilesini benim
sediğini ifade etmiştir (el-Ma/s:ala t, s. 93 ). 
Ali en-Naki zamanında belirtilen Şii gru
bun açıkça imamiyye adını almadığı, an
cak onun halefi Hasan el-Askerl'nin 260 
(874) yılında vefatının ardından oğlu olup 
olmadığı ve daha sonra imametin kime 
intikal edeceği konusunda ortaya çıkan 
on dört veya on beş fırkadan birinin ima
miyye adıyla anıldığı görülmektedir. Kum
mi bu fırkalar arasında ilkinin, Nevbahtl 
ise on ikincisinin imamiyye olduğunu be
lirtmektedir. Bu ikisinin bildirdiğine göre 
yeryüzünde Hasan el-Askerl'den sonra 
onun neslinden gelen, Allah 'ın emriyle ka-

im olan . selefierinden intikal eden ilahi 
hükümler. farzlar ve sünnetler kendisine 
tevdi edilmiş , halkın dini ve dünyevl işle
rinde muhtaç olduğu hidayeti üstlenmiş 
bir hüccet vardır. Hz. Peygamber'den ge
lip kendisinden sonra imamlar tarafından 
belirginleştirilen usul ve adab çerçevesin
de kıyametin kopmasına kadar bir ima
rnın var olacağını benimseyen bu fırkaya 
göre, Allah'ın kullarına yönelik emri ve 
nehyi devam ettiği sürece yeryüzünde sa
dece iki kişi bile kalsa bunlardan biri mut
laka hüccettir, onlardan biri ölse kalan kişi 

hüccettir. Bu görüş , sadık imamlardan 
nakledilen ve imamiyye Şiası arasında ka
bul edilen görüştür. Yeryüzü hüccetten 
yoksun kalamaz, bir an kalacak olsa üze
rindekiler le birlikte ortadan kaybolur. Ha
san ei-Askeri'nin mutlaka bir oğlunun bu
lunduğuna ve onun imametinin gerçek
leştiğine inanan bu fırka onun korkudan 
dolayı gizlendiğini, zamanı gelince zuhur 
edip gereken işler i yürüteceği ni ileri sür
mektedir (Sa'd b. Abdullah ei-KummT, s. 
102-103; NevbahtT. s. 90-93). Bu suretle 
imamiyye fırkası ancak gaybet-i suğra 
döneminde "el-imamü'l-kaim, hüccet, sa
hibü'z-zaman, doğumu insanlardan giz
li, zikri mücmel, imam b. imam" diye ta
nınan bir imam kabul eden Şii fırkası ola
rak bilinmeye başlandı. Daha önce Key
saniyye fırkasında görülen "el- imamü'l
mehdi" telakkisi de "kaim el-mehdi" şek

linde imamiyye'ye intikal etti. On ikinci 
· imamıri gaybete girmesi imamiyye akai
dinin mihverini teşkil etmiştir. 

On birinci imam Hasan el-Askerl'nin 
ölümünden sonra ortaya çıkan Şia tırka

ları içinde silsileyi gaip imamla tamamla
yan imamiyye'yi gerçek Şiilik olarak kabul 
eden Nevbahtt bunların dışında kalan bü
tün fırkaları reddetm iş (a.g.e., s. 93). er
Red 'ala fıra]fi'ş-Şi'a md l].fıla'l-İmfı
miyye adlı eserini de bu amaçla kaleme 
alm ıştır. Gaybet-i suğranın başlangıcın
dan itibaren ve Hasan el-Asker!' den son
ra ortaya çıkan çeşitli gruplar giderek 
güçlerini kaybetmiş , sadece imamiyye 
Şlası büyük bir gelişme kaydedip varlığın ı 

sürdürmüştür. Bu devrede asıl imamiyye 
doktrinine gaybet ve imamların sayısı ko
nuları da ilave edilerek fırka IV. (X.) yüzyıl 
sonlarına doğru el-imam iyyetü ' l - İsnaa
şeriyye diye anılmaya başlanmıştır (Şerif 

ei-Murtaza, s. 1 ı ı) . Fırka sonraki dönem
lerde imamiyye adı yanında isnaaşeriyye, 
ayrıca fıkıh literatüründe Ca'fer es-Sa
dık'a nisbette Ca'feriyye şeklinde meşhur 
olmuştur (bk. CA'FERiYYE; iSNAAŞERiY

YE) 
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şülü 'l-mul]tare, Necef 1360, ll, lll; Ahmed b. 
Ali en-Necaşi. er-Rical ( n ş r. M. Cevad en-Nain!). 
Beyrut 1408/ 1988, s. 80; Ebü Ca'fer et-Tüsi, el
Fihrist (n ş r. M. Sadık Al-i Bahrülu!Om). Necef 
1961 , s. 113;Şehristanı. ei-Milei(Ki lanl). I, 162-
173; Hasan b. Ali b. Davüd ei-Hilli, er-Rical , 
Tahran 1342, s. 310; Nebile Abdülmün'im Da
vüd, Neş'etü 'ş-Şi'a ti ' l-İmamiyye, Bağdad 1968, 
tür.yer.; Abdullah Feyyaz. Taril]u 'l-İmamiyye, 
Beyrut 1395/1975, s. 31-85; E. Ruhi Fığlalı, 

imamiyye Şiası, istanbul 1984, tür. yer. ; Eta n 
Kohlberg, "From Imamiyy a to lthna-Ashariy
ya" , BSOAS,XXX!X ( 1976). s. 521-534;W. Ma
delung, "Hi@am b. ai -Hakam", E/2 (ing.). lll, 
496-497; a.mlf., "Imama", a.e., III , 1166-1167. 

~ MusTAFA Öz 

ı 
İMAMiJ'I-HAREMEYN 

ı 

(bk. CÜVEYNİ, İmamü'I-Haremeyn). 
L _j 

ı 
İMAMÜDDiN er-RİYAzi 

ı 

( ~4}1 ..:,.ı..ıJiı"loJ) 

İmamüddin b. Lutfillah 
b. Ahmed er-Riyazi el-Herevl 

(ö. 1145/ 1 732) 

Alim ve mutasavvıf. 
L _j 

1 066'da (1656) doğdu; doğum yeri bi
linmemektedir. Atalarının Hindistan'a He
rat'tan gelmesinden dolayı Herevi nisbe
siyle de anılır. Lahor'da büyüdü ve orada 
okudu. Babası Tezkire-i Mühendisin'in 
müellifi matematikçi Lutfullah Mühendis 
el-U!hQri. dedesi Tae Mahal'in mimarla
rından Nadirü'l-asr Üstad Ahmed 'dir. 
Seyyid Hasan, Mevlana Şir Muhammed 
Benban!, Şeyh Clven, M!r Muhammed Şa

fii, M!r Rıza Bihari gibi hocalardan gele
neksel medrese ilimlerini , babasından 
matematik öğrendi. Genç yaşta tasawu
fa yönelerek bir süre Narnail u Seyyid Hü
seyin 'e ve Lahorlu Şeyh Muhammed'e 
bağlandı. Daha sonra Miret'te (Meerut) 
oturan Seyyid NQrullah Şüttarl'den Şüt
tariyye ve Kadiriyye tarikatlarının erkan 
ve adabını öğrenerek ona intisap etti. 

Kaynakların çağuna göre 1145 (1732) yı

lında vefat etti. 

Eserleri. 1. Tezkire-i Bô.g1stô.n. Müelli
fin en önemli çalışması olan eserin beş bö
lüm (bağ) ve 338 varaktan meydana gel
diği anlaşılan birinci kısmı kaybolmuştur; 
ikinci kısım yedi bölüm ve 496 var ak hac
minde olup altıncı bölümle başlamakta
dır. Altıncı ve yedinci bölümlerde Kadiriy
ye, Çiştiyye , Nakşibendiyye . Şüttariyye ve 
bir kısım küçük tarikatların önemli şeyh
leriyle bazı kadın velllerin hayat hikayele
ri anlatılır. Sekizinci bölüm mizahi hikaye 
ve fıkraları içermektedir. Müellif. tanın

mış şairlere ayırdığı dokuzuncu bölümde 
çağdaşı olan veya daha önce yaşayan eski 
Arap, Türk, İran ve Hint asıllı şairleri ele 
alır. On uncu bölüm rüya. rüya tabirleri ve 
tabircileri hakkındadır. On birinci bölüm 
astroloji ve astrologlarla, on ikinci bölüm 
ahiret hayatıyla ilgilidir. Farsça olan kita
bın içeriğinden. yazımına 1116 (1704) yı
lından önce başlandığı ve 1120'den (1708) 
sonraki bir tarihte bitirildiği anlaşılmak
tadır. Eserin bir nüshası Leknev Üniversi
tesi Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır (Na
zir Ahmad, XXXlll 119571. s. 71 ). Z.l:fô.şi

ye-i Şer]J.-i ljulô.şatü'1-]J.isô.b. Sahaed
din Arnili'nin lju1ô.şatü'1-J:ıisô.b adlı ese
rine babası tarafından yazılan Arapça şerh 
için kaleme aldığı haşiyedir. Bir nüshası 
lndia Office Library'dedir (Nr. Ar. Ms., 761 ). 

3. Risô.1e-i Beyô.niyye. Müellifin ders 
notlarından oluşan belagata dair eser, 
Babürlü Hükümdan Evrengz!b'in tahta 
çıkışı münasebetiyle gözden geçirilerek 
kendisine takdim edilmiştir ; bir nüshası 
Leknev'de Nadwa Library'de kayıtlıdır 
(a.g.e., XXXlll 1 1957]. s. 64) 4. Taşri]J. . 

Astronomi üzerine Bahaeddin Arnili'nin 
Teşri]J.u '1-etlô.k adlı eserine yazdığı şerh
tir (Delhi, ts . IMüctebal Matbaası]) . Bu 
şerh üzerine ayrıca et-Terşi]J. adıyla bir 
haşiye kaleme almıştır. 

Riyazi'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserlerinin başlıcaları Teftazanl'nin Teh
zibü '1-mant1~ ve'1-ke1ô.m 'ı üzerine yaz
dığı Şer]J.u't-Teh?,ib ile Nas!rüdd!n-i TQ
sl'nin Al_ılô.~-1 Nô.ş1ri adlı eserine yazdı
ğıljô.şiye-i Al_ı1ô.~-1 Nô.ş1ri, Tercüme-i 
Man?U.me-i Kidô.ni, ljô.şiye-i Şer]J. -i 

Çagmini, Risô.1e-i Bedi'iyye, Risô.1e-i 
Man?U.mü'n-nücum, Risô.1e-i Mir'ô.tü'1-
Mevô.~1f, ljô.şiye-i Şer]J.-i Hidô.yetü '1-
]J.ikme, ljô.şiye-i Şer]J.-i Metô.li' , Risô.1e-i 
Milsi~i, Mefô.ti]J., Risô.1e-i Mecma'u'1-
Ba]J.reyn, Şer]J.-i Menô.?ir-i Ö~1idis ve 
Divô.n 'dır. 

iMAMZADE 

BİBLİYOGRAFYA: 

Bindraban Das Hüşgü. Se{fne-i HCışgCı ( n ş r. 

Şa h Muhammed Afa urrahman). Patna 1378/ 
1959, s. 191-192; Nazir Ahmad, "'Imam-ud-din 
Husain Riadi, the Grandson of Nadir-u!- ' Asr 
U stad Ahmad, the Architect of the Taj Mahal, 
and His Tadhkira-i-Baghistan", /C, XXX/4 
(1956), s. 330-350;XXXI/l (1957). s. 60 -87; 
Hafiz Ghulam Murtaza. "The Works of Imam
ud-din ar-Riyadi, the Grandson of the Archi
tect of the Taj Mahal", a.e., XXXIV /4 ( ı960). s. 
270-293. 

li) İSMAİL HAKKI GöKSOY 

ı 
iMAMÜLHÜDA 

ı 

L 
(bk. SEMERKANDi, Ebü'I-Leys). 

_j 

ı 
İMAMzADE 

ı 

( o~lj ı"lo!) 

İmamiyye Şiası mensuplarınca 
imamların oğulları ve torunlarının 

L 
türbeleri için kullanılan bir terim. 

_j 

Şla geleneğinde imamzade. genel ola
rak imamların oğulları ve torunlarını ifa
de etmekle birlikte zaman içinde onların 
mezarları da bu isimle anılmaya başlan
mış . özellikle İran. Pakistan ve Hindistan'
da onların türbeleri için kullanılmıştır. Ke
lime imamların kızlarını ve kız torunları
nı da kapsamamaktadır. 

İmamların neslinden gelen şahısların 
Hicaz ve Irak bölgelerinden doğuya göç
leri. Emeviler devrine ve bilhassa Haccac 
b. Yusuf es-Sekafi zamanına rastlamak
tadır. Bu dönemde iran'a göç eden imam
zadelerin hicret sebebi daha güvenli bir 
ortamda yaşamaktı. Bunların ilk yerleşim 
yerlerinin Kum, Abe ve Kaşan olması kuv
vetle muhtemeldir. Emeviler'in son za
manlarında ve Abbasiler 'in ilk yıllarında 
Hz. Hasan ve Hüseyin neslinden birçok ki
şinin iran'a gitmesi, daha çok adı geçen 
devletlere karşı isyan etmesi yahut isyan
lara karışmış olmasından dolayı idi. Ab
bas! Halifesi Me'mQn'un Ali er-Rıza'yı ve
liaht tayin etmesinin ardından başta bu 
imarnın kardeşleri olmak üzere iran'a gi
dip yerleşen çok sayıdaki imamzade onun 
ölümü üzerine çevreye dağıldı . Taberis
tan'da Zeyd! devletlerin kurulduğu III. 
(IX .) yüzyıl ortalarında pek çok seyyidin 
İran'a geçip devlet hizmetinde bulunma 
fırsatı elde ettiği görülür. İran'a giden 
imamzadelerin çoğunun burada iyi bir 
ortam bulmalarına karşı bazıları da ken
dilerine muhalif bir çevrede yaşamıştır. 

Ölümlerinden sonra özellikle Necef, Ker
bela ve Meşhed gibi yerlerde imamların 
çevresinde gömülenlerin dışında kalan 

209 


