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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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iMAMzADE 

imamzadeler bulundukları yerde defne
dilmiştir. Bu sebeple iran'ın hemen her 
yerinde imamzade diye anılan ve imam
ların nesiine nisbet edilen çok sayıda tür
be vardır. 

imamzadelerde medfun olan kişilerin 
bir kısmının biyografisi biliniyorsa da bir
çoğunun hayatı karmaşık ve meçhuldür. 
Bu bakımdan türbeleri ziyaret edilen bazı 
kişilerin gerçekten imamzade olup olma
dığı bilinmemektedir. Mahalli ilgi odağı 
teşkil eden imamzadelerden bir kısmının 
aslında nesep itibariyle imamlarla alaka
sı bulunmayıp velizannedilen bir kişinin 
türbesi olduğu ve halkın buraları imam
zade diye ziyaret ettiği görülür. Nitekim 
Kazvin'de Şeyh Ahmed ei-Gazzall'nin tür
besi imamzade olarak ziyaret edilir. 
imamların kabirierinin ziyaret edilmesi 

esnasında gösterilen saygınıı:ı imamzade
lerin ziyaretinde de gösterilmesi Şia ara
sında ilk devirlerden itibaren sürdürülen 
bir gelenektir. Türbelerinin ziyareti müs
tehap kabul edilmiş ve bunun için bazı 
ziyaret kuralları da konulmuştur. imam
zadelerin özel ziyaretnameleri de vardır. 
Bu ziyaretler genellikle yılın her günü ya
pılabildiği gibi bazı imamzadeler belirli 
mevsimlerde ziyaret edilir. Birçok imam
zadede medfun olan kişilerin zati eşyaları 
kutsal emanet olarak muhafaza edilmek
tedir. 

Kendilerine harikulade olaylar nisbet 
edilen imamzadelerin türbeleri iran'daki 
bazı mescidler gibi bir sığınma yeri olarak 
da kullanılmıştır. Tahran yakınlarındaki 
Şah Abdülazim imamzadesi, XIX. yüzyılın 
sonu ile XX. yüzyıl başlarında Kaçar ida
resinin tasarruflarını protesto edenlerin 
sığınağı haline gelmiştir. 1891 yılında bu
raya sığınıp yedi ay kalan Cemaleddin-i 
Efgani daha sonra devlet güçleri tarafın
dan İran dışına sürülmüştür. 

Sayıları İran evkaf yetkililerince 1059 
olarak tesbit edilen iran'daki imamzade
lerin tamir ve giderlerini karşılamak için 
çeşitli vakıflar kurulmuştur. Bu vakıfların 
çoğunun geliri ziyaretçilerin yardım ve 
bağışlarından sağlanmakta, vakıf yöneti
ciliği ise kuwetli bir gelenekle devam et
mektedir (ayrıca bk. ATEBAT). 
BİBLİYOGRAFYA : 
Hasan b. Muhammed Kumm1. Taril;-i Kum 

(tre. Hasan b. Ali Kum mi, nşr. Seyyid Celaleddin 
Thhran1). Tahran 1361 , s.191-193;Şihab1, Tarfl;
çe:i Va~!:{ der islam, Tahran 1324 hş ., s. 63, 81-
135; J. N. Hollister. The Shi'a o{lndia, New Del 
hi 1979, s. 50, 190; A. K. S. Lambton , "Imamza
da", B 2 (İng.). lll , 1169-1170; Dihhuda. Lugat
name, V, 139; "imamzade", DMF,I, 235; "İmam-
zade", DMT, II, 392-396. ı::;;;:1 .. 
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Muhammed b. Ebu Bekir 
(_f:.! .,s.i ~ ~ ' o.)fjı"lo!) 

Ebü'l-Mehasin Rüknülislam Sed!düdd!n 
Muhammed b. Eb! Bekr 
İbrahim eş-Şargi el-Buhar! 

(ö. 573/1 ı 77) 

Şircatü'l-İslam adlı eseriyle tanınan 
Hanefi fakihi. 

L _j 

Rebiülewel 491 'de (Şubat 1 Ci98) Buha
ra yakınlarında Semerkant yolu üzerinde
ki Şarğ köyünde doğdu. Babasının göre
vinden dolayı imamzade lakabıyla anılmış 
olmalıdır. Doğduğu köyün adının aslında 
Çarğ olduğu ve Arapça'ya Şarğ şeklinde 
geçtiği kaydedilmekte (Yakut. ııı. 276). 
imamzade'nin bazı kaynaklarda (Lekne
vi. s. 161) Semerkant civarındaki CQğ adlı 
köye nisbet edilip CQgi olarak anılmasının 
yanlış olduğu belirtilmektedir (Özel . s. 53). 
Semerkandi nisbesiyle anılması da (Taş
köprizade. s. 95) aynı hatadan kaynaklan
mış olmalıdır. Kaynaklarda Rükneddin ve 
Mecdüddin lakaplarıyla da anılan imam
zade'nin hocaları arasında Ebü 'I-Kasım 

Ali b. Ahmed ei-Kelabazi, Şemsüleimme 
Ebü'I-Fazl Bekir b. Muhammed ez-Zeren
ceri, Mecdüleimme EbQ Bekir Muham
med b. Abdullah es-Sürhaketi, Radıyyüd
din en-NisabQri, Hace Yusuf ei-Hemedani 
gibi alimler sayılmakta , NisabQri'den hi
lafiyat öğrendiği , Hemedani'den tasav
vuf eğitimi aldığı kaydedilmektedir. Ta'
limü'l-müte'allim müellifi Burhanülis
lam ez-ZernQci, Ubeydullah b. İbrahim ei
MahbQbi ve Muhammed b. Abdüssettar 
ei-Kerderi onun yetiştirdiği talebelerden 
bazılarıdır. Abdülkerim b. Muhammed 
es-Sem'ani kendisinden rivayette bulun
muştur. imamzade'nin Buhara'da müf
tülük ve vaizlik yaptığı, geniş bir maluma
ta sahip edip, şair, hayır sahibi, müttaki 
bir zat olduğu belirti'lmektedir. 

Eserleri. 1. Şir'atü'l-İslô.m ilô. dô.ri's
selô.m. Bir ilmihal ve ahlak kitabı olup iba
detler yanında gündelik hayata dair bir
çok konudaki sünnet ve adab hakkında 
bilgi verilmektedir. Diğer ilmihallerden 
farklı olarak ibadetlerle ilgili farz, vacip 
vb. fıkhi hükümlere temas edilmeyen 
Şir'atü'l-İslô.m Osmanlı alimleri arasında 
çok rağbet görmüş, çeşitli şerh ve tercü
meleri yapılmıştır. Hanif İbrahim Efendi, 
kapsadığı konular bakımından önemli ol
makla birlikte çok sayıda münker hadisle 
asılsız haberin yer aldığı söylenen (Lekne
v1'. s. !61 ) bu kitaptaki hadislerin kaynak
larını ve sı h hat derecelerini Giiyetü '1-

merô.m fi tabrici e]J.ô.dişi Şir'ati'l-İslô.m 
adlı eserinde tesbit etmiştir ( yazmaları 
için bk. DİA, XVI. 40). Kütüphanelerde bir
çok nüshası bulunan eser Seyyid Alizade'
nin şerhiyle birlikte basılmıştır. Şerhleri. 

a) Yahya Halife diye bilinen Yahya b. Bah
şi (ö 840/1436). ŞerJ:ıu Şir'ati'l-İslô.m 
(Nuruosmaniye Ktp ., nr. 2440, 2441; iü 
Ktp., AY, nr. 1108; TSMK. Revan Köşkü, nr. 
1481; Sü leymaniye Ktp ., Fatih. nr. 2664, 
Ayasofya, nr. 1881, ŞehidAii Paşa, nr. 1488, 
Süleymaniye, nr. 856). b) Seyyid Alizade 
diye de anılan Ya'küb b. Seyyid Ali er-RO
mi ei-Bursevi, Mefô.ti]J.u'l-cinô.n ve me
şô.bi]J.u'l-cenô.n (ŞerJ:ıu Şir'ati'L-İslam, is
tanbul 1299, 1306. 1317. 1326; Şir'atü 'L

İslam Şerhi, tre. N ai m Erdoğan. istanbul 
1977; Şir'atü'L-is lam Tercümesi ıseyyid 
Alizade şerh i J. tre. A. Faruk M eyan. İstan
bul 1979). c) Kurt Mehmed Efendi, Mür
şidü'l-enô.m ilô. dô.ri's-selô.m (Hacı Se
lim Ağa Ktp., nr. 505; TSMK. Medine'den 
Gelen Kitaplar. nr. 390; Brockelmann. GAL, 
I, 464; Suppl., I, 643). Tercümeleri. a) Rav
zatü'l-İslô.m ii tercümeti Şir'ati'l-İslô.m. 
Abidi mahlaslı Bahri Efendi adlı bir şair 
tarafından 917'de (1511) yapılan man
zum tercüme olup çeşitli yazma nüsha
ları mevcuttur (iü Ktp., TY, nr. 2193. 7158; 
Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler K tp .. 
Orhan Gazi. nr. 667; Beyazıt Devlet K tp., 
Bayezid. nr. 1557; Nuruosmaniye Ktp., nr. 
2059; Süleymaniye Ktp .. Ayasofya, nr. 8737; 
ayrıca bk. Kayaalp, s. 45). b) Tercüme-i 
Şir'atü'l-İslô.m. Hacı Ahmed b. Seyyid ei
Bigavi'nin yaptığı tercümedir (Kütahya 
Tavşanlı Zeytinoğlu ilçe Halk Ktp., nr. 270; 
Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, Şer'iyye, nr. 
387; istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 
Muallim Cevdet. nr. 232). c) Şir'atü'l-İs
lô.m Tercümesi. imam Mustafa (Mustafa 
Dede) tarafından 1 018'de (1609) tamam
lanan manzum bir tercümedir (Süleyma
niye Ktp ., ismihan Sultan. nr. 270; Beyazıt 
Devlet Ktp .. Veliyyüddin Efendi, nr. 1875). 
Sursalı Mehmed Tahir, Mehmed b. İbra
him adlı bir kişinin manzum tercümesine 
ait yazmanın Yahya Efendi Kütüphane
si'nde bulunduğunu söyler (Osmanlı Mü
ellifleri, ll, 54). d) Şir'atü'l-İslô.m: Müs
lümanın Görgü Kitabı (tre. Abdü lkadir 
Akçiçek. istanbul 1978). 2. 'U]füdü'l 
'a]fii'id fi fünuni'l-fevô.'id (fi uşüli'd
din 1 fi 'ilmi'L-kelam) . Manzum bir eser
dir (Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Pa
şa. nr. 640, vr. 62-95; Relsülküttab Musta
fa Efendi. nr. 1176, vr. 97-139; Fatih. nr. 
3133). 3. Şürutü'ş-şalô.t(Süleymaniye 
Ktp., Antalya ITekelioğluJ. nr. 849, vr. 54b-
63•). Brockelmann'ın 'U]füdün man:{:u-


