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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. 
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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 
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