
iMAM ŞAH 

dan ayrılıp İmamşahller veya Hindistan'
da bilindigi üzere Satpantis (gerçek yolun 
takipçileri) adıylayeni bir fırka kurdu. 
Bundan dolayı İslam Şah'ın oğlu Abdüs
selam tarafından İsmailiyye'den çıkarıldı. 
Ayrıca Kebirüddin Hasan ailesinde ortaya 
çıkan karışıklıklar yüzünden İsmiiili ima
metince Taceddin'den sonra yeni bir pir 
tayin edilmedi. İmam Şah, 919 (1513) yı
lında Ahmedabad yakınlarında kurduğu 

· Pirane kasabasında öldü ve orada defne
dildi. İmamşahller fırkası oğlu Nur Mu-

. hammed Şah tarafından sürdürüldü. 

Eserleri. İmam Şah'ın Hint- İsmiiili kül
türü konularını içeren ve Gucerati dilinde 
yazılan on beş eserinden bir kısmı şunlar
dır: 1. Bai Budhai. Kız kardeşi Budhai ile 
dini ve teosofik konular üzerinde konuş
masını ihtiva eden yetmiş bir kısa şiirden 
meydana gelmiştir. 2. To Munivar Bhai 
(Muman Chitveni). Manzum bir eser olup 
mistik kozmogoniyle ilgili 552 rubaiyi 
içerir. 3. Jannatpuri (Cennet kasabası). 
İmam Şah'ın manevi olarak cenneti ziya-

. ret edişini ele alan ve 153 rubaiden olu
şan eser özet halinde yayımlanmıştır ( Col
lectanea, Cairo 1948, I. 122-137). 4. Sat
veni (Gerçek sözler)_ Çeşitli dini konular
la ilgili yirmi iki şiir ihtiva etmektedir. s. 
lhankar (Cenk). Kıyamete dair mesele
leri içeren 486 beyitten ibarettir. 6. Man 
Sanjamni (Akıl için öğütler). Şeriatın ta
rifleri, pir ve mürid arasındaki ilişkileri ko
nu alan 332 beyitlik bir manzumedir (di
ğer eserleri için b k. lvanow, lsmaili Litera
ture, s. ı 79-18 ı) . 
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~ MusTAFA Öz 

İMAM YÜSUF EFENDi 

(bk. YÜSUF EFENDi, İmam). 

iMAMAN 
(-:ıı..ı..yı) 

Biri kutbun sağında, 
diğeri solunda bulunan 

iki veliye verilen ad 
(bk. KUTUB; RİCALÜ'1-GAYB). 
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iMAMBARA 
( o)~Lof) 

Şia;nın muharrem ayında 
toplu taziye merasimi yaptığı yerlerin 

Hindistan'daki adı 
(bk. HÜSEYNİYYE). 

iMAME 

(bk. SARIK). 

ei-İMAME ve's-SiYASE 
( ~~13 a..ı..yı) 

İlk devir halifeler tarihi. 

_j 

_j 

_j 

Müellifi kesin olarak tesbit edileme
mekle beraber genellikle İbn Kuteybe'ye 
(ö. 276/889) nisbet edilen eserde. Hz. 
Peygamber'den sonraki halife seçimleri
ne ve bu seçimler sırasında çıkan ihtilaf
lara, Sakifetü Beni Saide'deki gelişmeler
den başlayarak Hz. Osman'ın şehid edil
mesiyle sonuçlanan fitne olaylarına, Ce
me! V ak' ası ve Sıffin Savaşı'na. Hz. Ali'nin 
Hariciler'le mücadelesine ve Hulefa-yi Ra
şi din dönemine genişçe yer verilmiştir. 
Ayrıca Hz. Hasan ile Muaviye arasındaki 
münasebetler. Emevi iktidarının kurulu
şu. Muaviye'nin oğlu Yeiid'i veliaht tayin 
etmesiyle ilgili faaliyetler. ileri gelen bazı 
şahsiyetlerin bu husustaki görüşleri, Me
dine halkının Yezid'e biat etmemesi, Har
re Vak'ası, Abdullah b. Zübeyr'in Ernevi
ler'le mücadelesi, Kabe'nin yakılması ve 
Haccac'ın faaliyetleri. Musa b. Nusayr'ın 
İfrikıye ve Endülüs'ün fethiyle görevlen
dirilmesi, bu bölgelerin fethi. Emevi ha
lifeleri dönemindeki isyanlar, Abbasi ih
tilali. ilk Abbasi hal if esi Ebü 'I-Abbas es
Seffah'tan başlayarak Ebu Ca'fer el-Man
sur. Mehdi, Harunürreşid ile oğlu Me'mun 
dönemi olayları da kitapta yer almakta
dır. Diğer kaynaklardaki rivayetlerden 
farklı ve geniş bilgiler ihtiva eden eserde 
her halifenin iktidara geliş süreci, varsa 
bu konu etrafındaki siyasi ve askeri mü
cadeleler anlatılmış. olaylar tahlil edilmiş. 
bazı sahabiler eleştirilmiştir. Emeviler 
lehine ifadelerin yer aldığı kitapta yan
lışlıklar ve uydurma rivayetler de bulun
maktadır. İlk Abbasi halifesi Ebü'I-Abbas 
es-Seffah'ın, Seffah ve Ebü'l-Abbas şek
linde iki ayrı şahıs gibi anlatılması dikka-

. ti çeken en önemli yanlışlardan biridir. 

Ebu Bekir İbnü'l-Arabi. el-İmôme ve's
siyase'nin İbn Kuteybe'ye nisbetini şüp
he ile karşılamış ve eseri şiddetle tenkit 

etmiştir (el-'Avaşım, s. 248). Muhibbüd
din el-Hatib de eserin İbn Kuteybe'ye ait 
olmadığını belirtmiştir (a.g.e., neşrede
nin dipnotu, s. 248). Aralarında Pascual de 
Gayangos. Reinhart Dozy. Michael Jan de 
Goeje ve Brockelmann'ın bulunduğu şar
kiyatçılarla birçok tarihçi. İbn Kuteybe'
nin hal tercümesini yazanlardan hiçbiri
nin onun bu isimde bir kitabından bah
setmediğine , eserin üslubunun diğer 
eserlerine benzemediğine, öteki kitapla
rında kendi görüşlerini yazarken söze 
"kale Ebu Muhammed" diye başladığı 
halde bu eserde "kale Abdullah" ifadesi
nin kullanıldığına. diğer eserlerinde za
man zaman kendi kitaplarına gönderme 
yaparak bunların adını zikretmesine kar
şılık el-İmame'de hiçbir kitabının adının 
geçmediğine , öbür eserlerinde İfrikıye, 
Mağrib ve Endülüs tarihine yer verme
diği halde bu kitapta konusuyla ilgisi ol
mamasına rağmen bu bölgelerin fetihle
rine yer verilmiş olmasına. muahhar bir 
müellif olan İbnü'ş-Şebbat ( ö. 68 1/1282) 
dışında hiçbir yazarın eserden iktibasta 
bulunmamasına. el-İmame'de Abbasi 
halifelerinin tenkit edilmesine karşılık İbn 
Kuteybe'nin diğer eserlerinde onlara kar
şı böyle bir tavra rastlanmadığına vb. ge
rekçelere dayanarak eserin İbn Kuteybe'
ye ait olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Kuzey Afrika ve Endülüs'ün fethine kırk 
sayfalık bir yer ayrılmış olmasından hare
ketle kitabın İbn Kuteybe'nin çağdaşı En
dülüslü veya Mısırlı bir müellife ait olabi
leceği de söylenmiştir. Endülüs tarihine 
dair eser yazan İbnü'I-Kütıyye'nin adı da 
bunlar arasında zikredilmektedir (Ef2 
[İng ı. lll, 845). Cebrail Cebbur gibi el
İmame'yi İbn Hazm'a nisbet edenler ya
nında İbn Kuteybe'ye ait olduğunda ısrar 
edenler de vardır. Bunlara göre Ebu Be
kir İbnü'I-Arabi, İbn Kuteybe'yi eleştir
mekle kitabın ona aidiyetini kabul etmiş. 
ancak kitabın tamamının ona ait olup ol
madığı hususunda şüpheye düşmüştür. 
Bundan dolayı eserdeki yanlışlıkların~ ko
nu ve maksadını aşan kısmın müellif ta
rafından değil başkaları tarafından ilave 
edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde du
rulmaktadır (Demir,XXXI/1 [ 19951. s. 40) . 

el-İmame ve's-siyase Muhammed 
Mahmud er-Rafii (Kah i re ı 322, 1327, 
ı 333, 1377/ 1 957), Taha Muhammed Zey
ni (l-11, Kah i re 1387/1 967), Abbas el-Hale
bi (Kahire 1969) ve Ali Şiri (l-ll. Beyrut 
1990) tarafından İbn Kuteybe'nin eseri 
olarak neşredilmiştir. Said Salih Halil. ese
ri tahkik ederek lll. (IX.) yüzyıl müellifle
rinden birine ait oldu~u kaydıyla yayım-



lamıştır (el-Ma'hedü 'l-almanf li'd-dirasa
ti'ş-şarkıyye, Beyrut 1982). el-İmame, 
Pascual de Gayangos tarafından The 
History of the Muhammadan Dynas
ties in Spain adıyla kısmen İngilizce 'ye 
tercüme edilmiştir (1, zeyil E, ll , zey il A, 
London 1840-1843) . 
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iMAMET 
( 4.Lof'!) 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
İslam toplumunun 

dini ve siyasi liderliği görevi. 
_j 

Sözlükte imam "kendisine uyulan kim
se" demektir. Toplumun başında bulunan 
ve toplumun fertlerini yönlendiren kişiler 
imam diye anılmıştır. imarnın sevk ve ida
re ettiği toplum ise ümmet kelimesiyle 
karşılanmıştır. Bu durumda imam "üm
metin idaresini üstlenen kişi", imarnet 
"imamın üzerine aldığı görev" anlamına 
gelmektedir. Ayrıca cemaate namaz kıl
dıran kimseye önder ve yönetici niteliği 
sebebiyle imam, yaptığı göreve imarnet 
denmişse de karışıklığı önlemek amacıy
la devlet başkanlığı için "büyük imam lık" 
(el-imametü'l-uzma, el-imametü'l-kübra) ifa
desi tercih edilmiştir. Siyasi ve hukuki bir 
terim olarak ResGl-i Ekrem'den sonra İs
lam toplumunun idaresini en yüksek se
viyede üstlenen kişinin görev ve makamı
nı ifade eden imarnet kavramı kelam, fı
kıh ve siyasi tarihte farklı şekillerde ele 
alınmıştır. Ketarn ve fıkıh alimleri, siyasi 
nazariyelerle ilgili görüşlerini genellikle 
"imam et" başlığı altında incelerken tarih
çiler. Hz. EbCı Bekir'den başlayıp Osmanlı 
Devleti'nin sonuna kadar devam eden ta-

rihl vakıayı "hilafet" kelimesiyle karşıla
mışlardır. Ancak imarnet daha çok naza
ri manada devlet başkanlığını , hilafet ise 
fiili otoriteyi belirtir. Maverdi ve İbn Hal
dCın'a göre imarnet dini koruyan ve dün
yevl yönetirnde nübüwetin yerini alan bir 
müessesedir ( el-Af:tkamü 's-suttaniyye, s. 
3; Mukaddime, s. 178- 179) Bu tarifler da
ha çok Ehl-i sünnet ve Mu'tezile'nin anla
yışını yansıtmaktadır. Zeydiyye dışında 
Şla'nın imarnet anlayışı, sadece dünyevl 
otorite yönüyle değil hem cismanl hem ru
hanl yetkiler bakımından nübüwetin de
vamı olan bir kurumu ifade etmektedir. 

imarnet kavramının kelamcılar arasın
da daha çok kullanılan bir teri m olmasının 
önemli sebeplerinden biri, ll. (VIII.) yüz
yılda Ali b. Mlsem ve Hişam b. Hakem gibi 
Şla alimlerinin hilafet terimi yerine ima
meti kullanmaları, "kitabü'l-imame" adıy
la kaleme aldıkları eserlerde bu konuyu 
di nin temel ilkesi olarak ileri sürmeleridir. 
Bu dönemde Şla'ya muhalif olan İslam 
fırkaları, aynı kavramı ifade etmek için 
"es-siyasetü'ş-şer'iyye" terimini kullan
mışlardır. Özellikle Eş'arl'den itibaren 
imamet, Şla telakkisini eleştirme amacıy
la ketarn kitaplarının son bölümü olarak 
ele alınmış, sonraları bu terim yaygınlık 
kazanmıştır. 

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine Beni 
Saide avlusunda toplanan ensar, Sa'd b. 
Ubade'yi halife seçme konusunda anlaş
mak üzere iken EbCı Bekir ve Ömer du
rumdan haberdar olarak müzakerelere 
katıldılar. Sosyal yönü ağır basan imarnet 
gibi bir görevin, hemen bütün Arap kabi
lelerince saygı duyulan Kureyş mensup
larının dışında birine verilerneyeceği yo
lundaki tartışmalardan sonra muhacir ve 
ensar grupları Eb Cı Bekir' e biat ettiler. 
Sonraları Bekriyye denilen bir grup EbCı 
Bekir'in ashabın en üstünü ve halifeliğe 
en layık kişi olduğunu iddia edecektir. 
"Hallfetü ResCılillah" olarak anılan EbCı 
Bekir'in vefatının ardından Ömer, "Pey
gamber'in halifesinin halifesi" gibi uzun 
bir terkip yerine "emlrü'l-mü'minln" diye 
anıldı. Daha sonra devletin başında fiilen 
bulunanlar için halife ve emlrü'l-mü'mi
n'in unvaniarı kullanılırken konuyu bir si
yaset nazariyesi olarak ele alan eserlerde 
genellikle imam ve onun görevi için ima
rnet terimleri kullanılmıştır. Hz. Osman 
ve Ali döneminde imarnet yahut devlet 
başkanlığı konusundaki tartışmalar. İs
lam toplumundaki büyük anlaşmazlıkla
rın mihverini teşkil etmiştir (Eş'a rl, s. 2; 
Şehristanl, 1, 24). İslam toplumu içinde 
başlayan, Cemel ve Sıffin vak'aları ile de-
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vam eden, hakem olayı ile de bir sonuca 
bağlanamayan ilk mücadeleler imarnet 
konusundaki ihtilaflardan kaynaklanmış
tır. Bu olaylar Şla, Havaric ve Mürcie'yi şe
killendi rm iştir. imarnın kim olacağı , ken
disinde bulunması gereken nitelikler. az
ledilip edilerneyeceği gibi hususların tar
tışması daha Hz. Ali'nin hilafeti devrinde 
başlamıştır. Nitekim Sıffin dönüşü Hari
cller, Hz. Ali 'nin kendi kendini aziettiğini 

düşünerek Abdullah b. Vehb er-Rasıbl'ye 
biat ettiler. Diğer taraftan imametle ilgili 
meşveret ehlinin kimler olacağı . imarnet 
makamının kimlerin biatıyla sahibini bu
lacağı tartışılıyordu . İmamda bulunması 
gereken nitelikler başlangıçta Hz. Ömer 
tarafından "ümmetin emini" diye özet
lenmişti. Daha sonra da bu nitelikler ay
rıntılı biçimde ortaya konmuştur. Hz. 
Peygamber'in ashabı hakkındaki övücü 
sözlerinin Hz. Ali ile ilgili olanları muhte
melen Cemel Vak'ası'ndan önce onun 
müfrit taraftarlarınca mübalağalı bir şe

kilde yorumlanmış ve Ali savaş esnasında 
vas! olarak nitelendirilmiştir. Buna karşı 
Sıffin Savaşı sonunda Hz. Ali'yi ve muha
liflerini tekfirederek onlardan ayrılan Ha
ri eller, Ali taraftarlarının ileri sürdüğü gö
rüşlere şiddetle karşı çıkmış ve imarnet 
konusunda farklı görüşler ortaya at
mışlardır. ll. (VIII.) yüzyılın başlarından 
itibaren imarnet ilkesini benimseyen 
gruplardan Abbasiyye. Abbas b. Ab
dülmuttalib ve neslinin, diğerleri de 
Hz. Ali'nin imameti hakkında nas bulun
duğunu ileri sürmeye başladılar. Bunun 
tabii sonucu olarak halifenin masum ve· 
en üstün kişi olması gerekirdi. Bu iddia
nın taraftar bulması zor olmadı. iktidarda 
bulunan Emevl ve ardından Abbas! hali
felerinin Ali soyuna karşı haksız tutumla
rı onları gözden düşürürken birer kurta
rıcı olarak ileri sürülen muhalif liderlerin 
masumiyetlerini pekiştirmiş oldu. Bun
dan dolayı konuyla ilk ilgilenenler Şi'i ke
lamcıları olmuştur (ibnü'n-Nedlm, s. 182). 
Onların bu meselede önce Mu'tezile 
imamları ile tartıştıkları da bilinmekte
dir. EhH sünnet alimleri ise konuya Şla'
nın iddialarına cevap vermek şeklinde ilgi 
göstermiştir. imarnet hususunda özellik
le Rafizi ve Harici fırkaları tarafından aşırı 
görüşler ileri sürülünce Ehl-i sünnet ke
lamcıları , dinin astma ait bir mesele olma
masına rağmen imameti ketarn konuları 
arasına almışlardır. İdeal imam modeli 
olarak dini en iyi bilen sahabilerin imam 
kabul ettiği kişiler ele alınmış, değerlen
dirmeler ilk dört halifeye göre yapılmış 
ve İcraatlarının meşru olduğu neticesine 
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