
iMA LE 

keli hükmünde olması, kendisinden sonra 
sesli harfle başlayan kelime dolayısıyla 
vasıl yapılması demektir. Fuzuri'nin. "Pe
rişan- halin oldum sormadın hal-i perlşa
nım 1 Gamından derde düştüm kılınadın 
tedblr-i dermanım" beytinde birinci "pe
rişan" kelimesinde olduğu gibi üzerinde 
azi yapılarak kısa söylenen bu tür harfle
re "huruf- ı ma'zCıle" denir. Eskiden beri 
imalenin, bir sessiz harfle biten Farsça 
kelimelerle uzun hecelerin birincisi uzun, 
ikincisi kısa (- ~) olmak üzere iki hece 
kıymetinde uzatılarak okunınası şeklin

de anlatılan med ile karıştınldığı ve bu
gün artık imaleden her ikisinin de anla
şıldığı görülmektedir. Buna karşılık son 
dönemlerde konuyla ilgili eserlerin bir 
kısmında imal e ile med ayrı ayrı gösteril
mektedir. Bunlardan bazılarında tama
mıyla müellifine ait şahsi imale tasnifleri 
de yer almaktadır. Özellikle divan şiirinde 
Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin birçok 
hecesinde tabii olarak görülen makbul 
imale şekillerinden başka asıl itibariyle 
kısa heceli olan Türkçe kelimelerin türlü 
hecelerinde vezin zaruretiyle suni olarak 
yapılmış imale örnekleri bulmak müm
kündür. Yalnız Farsça ve Arapça kelime
lere benzetilerek imaleye müsait görü
len "var, dağ. yar" gibi hecelerde değil 
"er" gibi imaleye elverişli olmayanlarda 
bile imale yapılmıştır: "Hakk'a karşı du
ralım er kişi niyyetine" mısraında olduğu 
gibi. Farsça izafet terkiplerinin kesrele
rinde ve atıf "vav"larında imale caizdir. 
Bu tür imaleye şairlerin manzumelerinde 
sıkça rastlanmaktadır. Aruz veznini kul
lanan bazı son devir şairleri de (mesela 
Ahmed Haşim) imaleden uzak durama
mışlardır. 
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iMAM 
( flof'l) 

Önder, lider; 
cemaate namaz kıldıran kişi ; 

devlet başkanı. 
_j 

Arapça emm "öne geçmek, sevk ve 
idare etmek" kökünden gelen imam, te
rim olarak "cemaatle kılınan namaza ön
derlik eden kimse" ve "devlet başkanı" 
anlamlarını taşır. III. (IX.) yüzyılın ortala
rında Endülüs'te devlet başkanıyla na
maz kıldıran kimseyi birbirinden ayır
mak için ikincisine sahibü's-salat adı 
verilmiş ve bu tabir zamanla İfrlkıye ve 
Mağrib'e de yayılmıştır: iran'da ise cema
ate namaz kıldıran kimseye plş-nemaz 
denir. 

Kaynaklarda, Hz. Peygamber'e imam
lık yapmayı Cebrail'in öğrettiği ve onun 
önce Kabe'nin yanında, sonraları müşrik
lerin baskısı sebebiyle Mekke'nin ıssız ke
simlerindeki bazı evlerde kendisine tabi 
olanlara namaz kıldırdığı haber verilir 
(Müsned, I, 333; İbn Hişam, ı. 278-279). 
Rivayete göre İsra suresinin 11 O. ayetin
de yer alan. "Namaz esnasında sesini faz
la yükseltme" emri o sıralarda müşrikle
rin namaz kılındığını farketmemeleri için 
verilmiştir (Müsned, 1, 23). Birinci Akabe 
Biatı'nın ardından Medine'ye gönderilen 
M us' ab b. Umeyr ile Es' ad b. Zürare vakit 
namazları ile cuma namazlarını düzenli 
şekilde kı ldırmaya başladılar. Hicretten 
önce Kuba'ya ulaşanlara imamlık yapan 
ise Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim idi ve 
muhacirlerin imamı diye tanınıyordu. Hic
ret sırasında Medine'ye girmeden önce 
Kuba'da kalan Hz. Peygamber burada in
şa ettirdiği mescidde imamlıkyaptı ve bir 
cuma sabahı Kuba'dan ayrıldıktan sonra 
Ranuna vadisindeki Salim b. Avf kabilesi
ne ait namazgahta farz olan ilk cuma na
mazı nı kıldırdı. ResUl-i Ekrem. herhangi 
bir sebepten dolayı Medine'den ayrılaca
ğı zaman vekaleten bir imam tayin eder
di: hastalığı ağırlaşıp artık Aişe'nin oda
sından m escide geçerneyecek hale gelin
ce de yerine Hz. Ebu Bekir'i görevlendirdi. 
Hz. Peygamber islam'a giren yeni bölge 
halklarına ve kabile! ere imamlık yapacak 
kişileri belirlerken bunların Kur'an'ı iyi 
okuyup anlarnalarına önem verirdi. Ye
menli Cermoğulları'ndan Amr b. Selime. 
kabilesi İslamiyet' i kabul ettiği zaman ye
di sekiz yaşlarında olmasına rağmen Kur
'an'ı en iyi o bildiği için imamlığa seçilmiş 
ve bu görevini ölünceye kadar sürdür
müştür (Buhar!, "Megaz1", 53; ibn Sa'd, 

I, 253-254). ResUl-i Ekrem tayin ettiği va
lilere kıraatleri kısa tutmalarını öğütlerdi 
(Müsned, IV. 21-22). Mekke'nin fethi üze
rine şehrin valiliğine getirdiği Attab b. 
Esld'in islam'a yeni girdiğini dikkate al
mış olmalı ki imamlığı Hübeyre b. Sebel'e 
vermişti (Fakihl, III. 225); bu görevin Mu
az b. Cebel'e verildiği de söylenir. Asr-ı 
saadet'te ve sonraki dönemlerde sefere 
çıkıldığı zaman kumandan tayin edilen 
kimse imamlık görevini de üstleniyordu. 
Zatüsselasil Seriyyesi'nde yardımcı birli
ğin kumandanı Ebu Ubeyde b. Cerrah ile 
seriyye kumandanı Amr b. As arasında 
kimin imam olacağı konusunda ihtilaf çık
mış ve seriyye kumandanının imamlığın
da karar kılınmıştı. Cemel Vak'ası'nda ise 
Hz. Aişe' nin ordusunda namaz kıldırmak
la Abdurrahman b. Attab görevlendiril
mişti. 

Hz. Peygamber'in eşlerinden Ümmü 
Selerne ve Aişe ile Sa'de bint Karname'
nin kadınlara imamlık yaptıkları (Abdür
rezzak es-San'anl, Ill, 126, 14 I; İbn Sa'd, 
VI II, 352). Ümmü Varaka bint Abdullah 
adlı hanımın evinin veya mahallesinin 
halkına namaz kıldırması için Resul-i Ek
rem tarafından tayin edildiği ve yaşlı er
kek bir müezzininin bulunduğu kaydedi
lir (Müsned, VI, 405). 

Halifeye imam adının verilmesi, ittiba 
ve iktida bakımından namaz kıldıran ima
ma benzetilmesinden dolayıdır. Bunun 
için hilatete "imamet-i kübra" denilmiş. 
Resul-i Ekrem ve dört halife de namaz 
kıldırma işini mecbur kalmadıkça başka 
bir kimseye tevdi etmemişlerdir. Hz. 
Ömer'in ve Ali'nin imamlık yaparken öl
dürülmeleri Muaviye b. Ebu Süfyan'ın ön
lem almasına sebep olmuş ve namaz kıl
dınrken başında silahlı nöbetçiler beklet
meye başlamıştır (İbnü't-Tıktaka, s. 106); 
bazan da namazlarını maksurede kılmış 
ve imamlığı başkasına yaptırmıştır (Ab
dürrezzak es-San 'ani, II, 4 I 7). Abbasller 
döneminde halifeler vakit namazlarında 
imamlık yapmayı tamamen terketmişler 
ve bu işe resmi görevliler tayin edip Razi 
Billah'ın ölümünden (329/940) sonra da 
-Emevller zamanında hakimiyet sembo
lüne dönüşen- cuma namazlarını kıldır

mayı bırakmışlardır. Endülüs Emevlleri'n
de cuma namazları başlangıçta yine ha
lifeler, sonraları ise kadılar tarafından kı l 

dırılmıştır. 

Devlet başkanlarının eyaletlere veya şe
hirlere vali olarak gönderdikleri kimsele
rin görevleri arasında namaz kıldırmak ve 
gerekirse imam tayin etmek de yer alı
yordu. Bundan dolayı valilere "emlrü's-



salat". görevlerine de "vilayetü's-salat" 
adı verilirdi. Bazan valiyle birlikte namaz 
kıldırması için bir de imam yollanırdı; Hz. 
Ebu Bekir Necran'a, Hz. Ömer Filistin. Dı
maşk, Humus ve Kınnesrin'e imam tayin 
etmişlerdi. Küfe hal kı Sa'd b. Ebu Vakkas'ı 
namazı iyi kıldırmadığını ileri sürerek Hz. 
Ömer' e şikayet etmiş. o da durumu ye
rinde inceletmiş ve şikayetin haklı olma
dığı sonucuna varmıştı (Belazüri. s. 398). 
Hz. Osman. Mısır Valisi Amr b. As'ı vali
likten aziettiği halde imarnet görevinde 
bırakmıştı. Hz. Osman'ın hilafetiyle birlik
te Medine'yi terketmeye başlayan saha
bilerin yerleştikleri bölgelerde imamlık 
yapmak hususunda ehl-i Bedir'den baş
lamak üzere öncelikleri bulunuyarsa da 
genellikle namazları idarecinin kıldırması 
tercih ediliyordu. Ancak Emevller zama
nında fazilet sahibi kimselerin yöneticile
rin arkasında namaz kı lmayı istemeyerek 
cami kapılarından çıkıp gittikleri ve mu
hafızların kamçılarına camiden çıkineaya 
kadar sabrettikleri kaydedilmektedir" 
(EbO Bekir ibnü'I-Arabi, IV, 1644). Bunun
la birlikte sahabilerin Haccac b. Yusuf es
Se kafi. Hubeyş b. Delce ve Necde el-Ha
rOri gibi küfürle itharn edilen insanların 
arkasında dahi İbn Ömer'in. "Namaza 
çağrılınca icabet etmek gerekir" sözüne 
istinaden namaza durdukları bilinmekte
dir (ibn Hazm, lll, 208-209). Zaman zaman 
haraç görevlisi de imarnet işini yüklenir
di. Hz. Ömer, Kudame b. Maz'Qn'u Bah
reyn vergilerini toplamakla. Ebu Hürey
re'yi de imamlıkla görevlendirirken Hz. 
Osman, Küfe'de İbn Mu'ti'yi her iki göre
ve birden tayin etmişti. Muaviye tarafın 

dan Küfe valiliğine getirilen Mugire b. 
Şu'be haraç toplama işinden aziedilerek 
uhdesinde sadece imamlık bırakılmıştı. 
Valiler şehirden ayrıldıkları zaman imam
lık görevini. esasen yetkisi sadece namaz 
kıldırmaktan ibaret olan vekilieri yerine 
getirirdi. Mısır Valisi Amr b. As sahibü'ş
şurtayı, Haccac da herhangi resmi bir sı
fatı olmayan oğlunu imam olarak vekil ta
yin etmişti. Abbasller döneminde de bu 
tür örneklere çokça rastlanmaktadır. Hac 
emirleri aynı zamanda imamlık da yapar
lardı. Bununla birlikte yanlarına bazan 
imarnet için ayrı kişiler de veriliyordu; 
mesela 199 (815) yılı hac mevsiminde gö
revlendirilen Muhammed b. Davüd bun
lardan biridir (Ta beri, VI II. 532) 

Cenaze namazları da imamların sorum
l u l uğundaydı. Önemli şahsiyetlerin na
mazları bizzat valiler tarafından kıldırılır. 
eğer bunun aksi vasiyet edilmişse ona da 
uyu! urdu. Basra'ya yerleşen sahabilerden 

Abdullah b. Mugaffel namazını Vali Ubey
dullah b. Ziyad'ın kıldırmamasını vasiyet 
etmişti. Hz. Hüseyin ağabeyi Hz. Hasan ' ın 

cenaze töreninde Emevl Valisi Said b. 
As'a, "Emlrin namaz kıldırması adet ol
masaydı seni imamete geçirmezdim" di
yerek tepki göstermişti (ibn Kesir, VI II. 
46 ı. Daha sonraları önemli şahsiyetleri n 
namazlarının kadılar tarafından kıldırıl

ması bir gelenek haline gelmiştir. 

İslamiyet'in yayılışına paralel olarak fet
hedilen ve yeni kurulan şehirlerde mes
cid-i cum'anın (el-mescidü' l-cami') yanında 
mahalle mescidleri de oluşturu ldu. Bura
larda vakit namazları kılınıyor. cuma na
mazları ise sadece merkez camisinde va
linin veya onun tayin ettiği kimsenin ima
metinde kılınıyordu. Maverdi imamları 
vakit namazı. cuma ve diğer namazları 
kıldıranlar olarak üçe ayırır ( ei-Af:ıkamü 's
suftaniyye, s. 127- 135) Hz. Peygamber 
zamanında Medine'de cuma mescidi ko
numundaki Mescid-i Nebevi'nin dışında 
on mescid daha bulunuyordu. Abbasiler'
den itibaren imamlık bir meslek ve za
manla devlet memurluklarından biri ha
line geldi. Bağdat'ta halife adına hutbe 
okunurken yakın yerleşim birimlerinde 
görevli imamların biat törenlerine katıl

maları zorunlu idi (Hi lal b. Mu hassin es-Sa
bi, s. 133-134). Makdisi de Bağdat'ta cami 
imamlarının önemli mevki işgal ettikleri
ni söyler (Af:ısenü't- tekasfm, s. 126). Hali
fe Mansur imarnet işlerine bakınakla İb
rahim b. Yahya'yı görevlendirmiş (Ta beri, 
VIII, 61 ) , daha sonra bu iş kadıların yetki 
alanına girmiştir. Bununla birlikte ima
rnın tayin ve aziini bazan devlet başkanı 
bizzat yapıyordu. Harünürreşld, hilafete 
geçtiği zaman Mescid-i Haram imamı 
Muhammed b. Abdullah'ı görevinden alıp 
yerine Süleyman b. Ca'fer'i getirmişti 
(Ezraki, I, 232). Yine Mescid-i Haram'a 
819'da (1416) Muhammed b. Ebü'I-Hayr 
Maliki imamı olarak kadılkudat tarafın
dan değil Memlük sultanı tarafından 
tayin edilmişti (Fas!, II, 375-376) Kadılar 

imamlarla ilgili hususları muhtesibler va
sıtas ıyla takip ediyorlardı (ibnü'l-Uhuvve, 
s. 264-266) . Memlükler zamanında Dımaşk 
muhtesibleri bazı camilerde imamlıkya
pıyorlardı (ibn Habib el-Halebi, ll , 165; l ll , 
I69ı; Bağdat'ta da muhtesib Abdullah b. 
Ali aynı zamanda Rusare Camii'nin ima
mı idi (ibn Kesl'r. Xl, 83ı İmamların siyasi 
sebeplerle aziedildikleri vaki ise de (ib
nü'd-Devadari, VI. 236ı genelde ömürle
rinin sonuna kadar yerlerinde bırakıldık
ları bilinmektedir. Hatta büyük şehirler
de belli ailelere mensup imamların birkaç 
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nesil bu görevi sürdürdükleri görülmek
tedir. Bazı mescidler isimlerini imamlık 
yapan şahıslardan alırdı (ibn Dokmak, 1, 
80-92ı 

Zamanla Haremeyn, Emeviyye ve Ez
her gibi büyük camilerde farklı mezhep
lere mensup birden fazla imarnın görev
lendirilmesine başlandı. İbn Cübeyr. Mes
cid-i Haram'da dört Sünni mezhep ima
mıyla Zeydi imama ayrılmış beş makam 
bulunduğunu ve akşam namazının birin
ci imam kabul edilen Şafii imamı tarafın -

-dan makam-ı İbrahim'in arkasında kıldı
rıldığını haber verir (er-Rif:ıle, s. 68) VII. 
(XII I.) yüzyılda Emeviyye Camii'nde fark
lı mezheplere mensup dokuz. VIII. (XIV.) 
yüzyılda ise on üç imam görev yapıyordu 
(DİA, XI, 11 0) Ancak Hanbelller'in 617' 
ye ( 1 220) kadar mihrapları yoktu; Emir 
Rükneddin ei-Muazzam'ın desteğiyle bir 
mihrap kuruldu ve Muvaffakuddin İbn 
Kudame burada imamlık yaptı (ibn Ke
sir. XIII. 84 ı Camide birden fazla imarnın 
bulunması karışıklık ve ihtilaflara sebep 
oluyordu. ei - Melikü'I - Eşref Musa. 635' 
te (1237-38) birinci imarnın dışındakile

rin akşam namazı kıl dırmasını yasakla
dı (a.g.e., XIII , 159). Makdisi, şehirlerden 
bahsederken imamların orada hakim olan 
mezhebin anlayışına göre vazife yaptıkla

rını ve hangi kıraati uyguladıklarını özel
likle belirtir (Af:ısenü't-tekasfm, s. 39 vd.). 
Ezher Camii'nde ise biri Sünniler' e, diğeri 
Şiiler' e ait iki mihrap vardı (Hasan ibra
him, IV, 375ı . 

İç ihtilaflar ve isyanlar imamların gö
revlerini yerine getirmelerine imkan ver
miyor, yönetim karşıtları halife veya vali
nin imamlık yapmasını engelleyerek ha
kimiyetlerini pekiştiriyorlardı. Mesela evi 
kuşatıldığında Hz. Osman'a, Harre Sava
şı'ndan önce de Medine'deki Emevl vali
sine namaz kıldırma izni verilmemişti (ibn 
Fehd, ı. 124). Abdullah b. Zübeyr de Hi
caz'da henüz hakimiyetini ilan etmeden 
Mekke valisinin namaz kıldırmasını en
gellemiş ve siyasi faaliyetlerine vali tayin 
etmediği yerlere imam göndererek baş-

. lamıştı (Ta beri, V, 528). 

Kaynaklarda Abbasller'le birlikte imam
ların zaman zaman maaş aldıkiarına dair 
bilgiler bulunmaktadır. İbn Haldun, dini 
hizmet ifa edenlerin fazla servet sahibi 
alamayacaklarını Me'mün dönemine ait 
maaş defterlerini örnek göstererek ileri 
sürer. Abbas! Halifesi Muktedir - Billah'ın 
300'de (912-13). Büveyhl Hükümdan 
Adudüddevle'nin 369'da (979-80) imam
lara maaş bağladıkianna dair bilgiler var-
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sa da bu maaşların miktarı belli değildir. 
Endülüs Emevlleri'nde imamların maaş
ları. vakıf gelirleriyle ilgili işleri yürüten ve 
merkezi Kurtuba Ulucamii'nde bulunan 
beytülmal adlı kurum tarafından düzen
leniyordu. İmamların maaşlarına dair ay
rıntılı bilgiler vakıf müessesesinin geliş
mesiyle birlikte artmaktadır. İbn Asakir, 
kendi zamanında Dımaşk camilerinin ta
mamının imam maaşları ve diğer mas
rafları için vakıf gelirleri olduğunu kay
deder (Tarfl;u Dımaşl):, II , 288-32 ı) . Kahi
re'de 403 (1012) yılında 830 adet mescid 
vardı ve bunlara vakıflardan aylık 9220 
dirhem harcaniyordu (Makriz!, II , 295). 
EyyQbiler döneminde İskenderiye'de bu
lunan mescid ve cami sayısı ise binlerle 
ifade ediliyor. bunların imamları devlet 
hazinesinden S -1 O altın arasında maaş 
atıyorlardı. İbn Cübeyr o sırada bütün ca
milerdeki imarnlara düzenli aylık ödendi
ğini kaydeder. Maaşlar beytülmalden ve 
daha çok da vakıflardan karşıtamyordu 
(er-Ri/:ı.le, s. 15-16). Halil b. Kalavun zama
nında her imarnın ayda 40 dirhem maaş 
yanında ayrıca gıda tahsisatı vardı (Mak
riz!, ll, 274). MemlükSultanı Hasan b. Mu
hammed b. Kalavun'a ait vakfiyelerde, 
cami ve medreselerde görev yapan dört 
mezhebe mensup imamların her birine 
60-1 00 dirhem arasında maaş ve rama
zan ayına mahsus olmak üzere 40 dirhem 
gıda tahsisatı ile S rıtl beyaz şeker verildi
ği kayıtlıdır ( ibn Hablb ei-Halebl. III. 341-
449). Mescid imamlarının maaşları ise 
mahalle halkı veya belli bir kişi tarafın
dan karşılanıyordu. Vaktiyelerde imam
ların barın ma, günlük gıda ihtiyaçlarının 
giderilmesi, hangi mezhebe mensup ol
maları gerektiği ve görev alanları hakkın
da bilgiler yer almaktadır. 1272 tarihli 
bir vakfiyeye göre Kırşehir'deki Caca Bey 
Medresesi'nde beş vakit namazı kıldır
makla görevlendirilen imam vakıfın tür
besinde devamlı bulunmakla, medrese
ye ait kitapları korumakla ve ödünç veril
dikleri zaman takip etmekle yükümlüydü 
(Temir. s. 133). Mısır'da medrese imam
ları aynı zamanda kütüphaneden ve ki
tapların muhafazasından da sorumluydu
lar, bunun için 300 dirhemlik maaşlarına 
1 00 dirhem ilave tahsisat konulurdu. 

Selçuklular'da bir şehir fethedildiği za
man en büyük ibadet merkezi camiye 
çevrilir veya bina uygun değilse yeni bir 
cami yaptırılır ve buraya imam tayin edi
lirdi. Bazan ilave görevler de yüklenen 
imamlar başlangıçta devlete bağlı olarak 
çalışıyor ve maaşlarını hazineden atıyor
lardı. Nişabur medreselerinde hocalık ya-
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pan İmamü 'l-Haremeyn el-Cüveyni aynı 
zamanda imamlık ve hatiplik görevlerini 
de yerine getiriyordu. Anadolu Selçuklula
rı döneminde Malatya'da Seyfeddin Sun
gur mahallesinin mescidine imam tayin 
edilen Nasreddin Osman'ın görev alanı ve 
maaş miktarına dair bilgilerin de yer aldı
ğı bir menşur günümüze ulaşmıştır (Tu
ran, Türkiye Selçukluları Hakkında Res
ml Vesikalar, s. 50). İmamların gelirleri 
gümüş dirhemle veya müd hesabı ile buğ
day üzerinden günlük, aylık yahut yıllık 
olarak tesbit ediliyordu. Vakfiyelerine gö
re Amasya'da Zeynüddin Emir-i Hac Mes
cidi'nin imamının aylığı 20 dirhem, Sur
malı Minare Camii imamınınki ise gün
lüğü S dirhemden yıllık 182S dirhem ola
rak tesbit edilmişti. XIII ve XIV. yüzyıllar
da imarnlara yıllık 10-18 müd buğday ve
rildiği görülür. Ayrıca vakfiyelerde bu ayni 
ve nakdi ödemelere ilaveten kıyafet için 
yıllık 1 O dirhem gümüş verilmesi ve gün
lük 2 ukıyye ekmekle et ihtiyacının karşı
lanması da yer almaktadır (Kucur, s. 16-
25). Anadolu Selçukluları döneminde Kır
şehir Emiri Cacaoğlu NQreddin Bey tara
fından düzenlenen bir vaktiyede cuma na
mazı kıldırıp hutbe okuyan imarnın yıl
da 480 dirhem. beş vakit namaz kıldıran 
imarnın ise 360 dirhem tahsisat alacağı 
belirtilmiştir (Temir, s. 133). Ayrıca Selçuk
lular vilayet imamlarını vergiden muaf tu
tarak (Turan, Türkiye Selçukluları Hak
kında Res ml Vesikalar, s. 59, 79-80). bu 
vazifeye rağbetin artmasını. camiierin 
imamsız kalmamasını amaçlamışlardır . 

Selçuklular başta medreseler olmak üze
re darülkurra ve darülhadis gibi eğitim 
öğretim kurumlarına, ribat ve kervan
saraylara da imam tayin etmiş ve ala
cakları ücretleri vaktiyelerde belirtmiş
lerdir. 

Anadolu Selçukluları'nın uygulamaları 
beylikler zamanında da sürdürülmüştür. 

Germiyanoğlu ır. Yakub Bey' e ait bir vak
tiyede imama günlük 3 akçe para ve yıl
lık 6 müd buğday tahsis edilirken aynı dö
neme ait İshak Fakih Zaviyesi'nin vakfiye
sinde yıllık4 akçe para ile 4 müd buğday 
tahsis edildiği görülür ( Varlık. s. I 09-1 1 O, 
117) Yine Dulkadıroğlu Alaüddevle Bey 
tarafından yaptırılan Taş Medrese Mesci
di'nin imarnma yıllık maaş olarak mesci
din yakınında bulunan Hatun Değirme
ni'nin geliri. Pınarbaşı Zamantu Kalesi Ca
mii'nin imarnma da Şolak köyü gelirinin 
yarısı bağlanmıştır (Yinanç. s. 121, 124-
1 25). 

Halife saraylarında , örneklerine Ende
lüs Erneviieri ve Fatımiler'de sıkça rast-

lanan görevli imamlar vardı. Altın Orda 
Hanlığı'nda emir ve hatunların maiyetle
rinde onlara namaz kıldıran ve küçük ço
cuklarına Kur'an eğitimi veren imamlar 
bulunurdu (ibnü'd-Devadar!. vı ıı. 101). 
İmamların başlangıçta herhangi bir özel 
kıyafeti yoktu. Daha sonraki dönemlerde 
merkez camilerinde görev yapan imam 
ve hatiplerin hakim devletleri temsil eden 
renklerde kıyafet giymeleri adet oldu. 
Mesela Mısır'da Abbas'i hakimiyetiyle bir
likte ( 152/769) siyah (İbn Tagrlberd!. II, 23). 
Bağdat'ta Arslan Besas'irl'niri Fatımller 
adına hakimiyet kurmasıyla birlikte (Zil
kade 4501 Ocak ı 059) beyaz (i b n Kes!r, 
XII, 82-84) elbiseler giydiler. 
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~ MUSTAFA SABRİ KüÇÜKAŞCI 

Osmanlı Devleti'nde İmamlık. Osmanlı 
Devleti'nde imamlar müslüman topluma 
hizmet veren kadrolar içinde en geniş yeri 
işgal eder ve hizmet sahaları itibariyle de 
çeşitlilik gösterir. Toplum örgütlenmesin
de mahalle imamları ayrı bir konuma sa
hip olmakla beraber sivil ve askeri kesim
lerde hizmet vermek üzere. özel ve resmi 
kimlikleri içinde de geniş bir kitle oluştu
rurlar. İmamlar, padişah beratı ile hizme
te alındıklarından Osmanlı devlet siste
minde "askeri"den sayılmaktaydılar. Be
rat sahibi imam ve hatipler. görev süre
leri müddetince raiyyet rüsGmu ve ava
rızdan genelde muaf tutulmuşlardır. XVI. 
yüzyıl tahrir defterlerinin incelenmesi 
sonucu. bazı bölgelerde imamların top
rak sahibi olmaları sebebiyle bununla il
gili vergileri ödedikleri tesbit edilmiştir. 
imamlık hizmetinin bir şekilde sona er
mesiyle de raiyyet statüsü içine alındıkla
rı anlaşılmaktadır (inalcık . s. 50-51, 52). 

İmamlar. hizmet verdikleri m esc id ve 
camiierin vakıflarından maaş (vazife) al-

maktaydılar. Tayinleri genelde vakıf mü
tevellisinin teklifiyle gerçekleşirdi. Vakıf
ların zamanla yalnız kağıt üzerinde görü
nür olması ve gerçek gelirlerini kaybet
mesi neticesinde vazifelerin maddi yü
künün karşılanması için başka kaynaklar 
aranmaya başlanmış ve giderek mer
kezi idarenin maaş tahsisi zarureti ha
sıl olmuştur. İmam tayinlerinde, genel
de bu hizmeti yerine getirmek için ye
terli dini bilgilerle mücehhez ve iyi ahlak 
sahibi olma şartları aranmakta, ancak 
eğitim durumları her zaman söz konusu 
olmamaktaydı . Dolayısıyla imamlık, özel
likle küçük yerleşim birimlerinde ve kır
sal kesimlerde babadan oğula veya aile 
fertlerinden birine geçebilmekte. büyük 
yerleşim birimlerinde bu tayinlerde or
taya çıkan diğer adaylar arasında yapılan 
imtihanlar belirleyici rol oynamakta ve 
mevrGs adaya göre dini bilgide daha üs
tün olanların tercih edilmesi söz konusu 
olabilmekteydi. 

Osmanlı şehir örgütlenmesi içinde ma
hallenin özel konumu mahalle imamlığını 
önemli bir görev olarak öne çıkarmıştır. 

Tanzimat devrine gelinceye kadar imam 
devleti temsil etmek üzere mahallenin 
önde gelen sorumlusuydu. Görevlerinin 
ifası sırasında kadılar tarafından teftiş 

edilir. ahalinin hakkında vaki şikayetleri 
azillerine yol açabilir ve cezalandırılmaia
rına sebep olabilirdi. Dolayısıyla belirli bir 
kontrol altında bulunurlardı. İmamlar. ka
dıların yerine getirmesi gereken birçok 
işte onların tabii yardımcısıydı. Mahalle
nin düzeni, asayiş ve inzibatı . içki içilen 
yerlerin tesbiti ve fuhuş yapan kadınla
rın belirlenerek mahalleden sürülmesi. 
mahallelinin gerekli islami ada b içinde ya
şamını sürdürmesi ve dini veeibelerini ye
rine getirmesi imamlar tarafından gözle
nir, özellikle vakit namazlarının ihmaliyi e 
ilgili olarak zaman zaman hükümet tara
fından gösterilen hassasiyet sonucu bu 
yolda gönderilen fermanların uygulanma
sı kendilerinden beklenirdi. 

İmamlar mahallelerinde ikamet eden- · 
ler hakkında tam bilgi sahibi olmalıydılar. 

Mahallede oturanların kimlik belirlenme
si, gelen yabancıların veya yeni taşınan
ların tesbiti ve kayıt altına alınması işleri 
(Mehmed Emin Behiç, vr. 52b), yeni gelen
lerin kefalete bağlanması , mahalle sakin
lerinin ikamet yeri ve sürelerinin belirlen
mesi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan "mürur 
tezkireleri"nin elde edilmesiyle ilgili ilk 
işlem olmak üzere ikametgah ve kimlik 
belgelerinin tanzim i imamlar tarafından 
yerine getirilir ve imamlar kefilsiz olanla-
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rın mahallede barınmasının sorumluluğu
nu taşırdı . Ölüm ve defin, doğum kayıtla
rı, nikah akdi ve boşanma işlemleri imam
lar tarafından yürütülür. bazı belediye 
işlerinin görülmesi. bu arada mahallenin 
temizliğine dikkat edilmesi ve çevre te
mizliğinin sağlanması görevleri arasında 
sayılırdı . Muhtar ve mahallenin ileri ge
lenleriyle birlikte fırınlarda ekmeklerin 
kontrolü, ihtikar ve sahtekarlıkların ön
lenmesi gibi işler yanında yakın zaman
larda iane ve kurban derilerinin makbuz 
karşılığında toplanması işleri de yine ken
dilerine havale edilmişti. 

Köy ve mahalle imamlarının nikah ak
diyle ilgili işlemleri yürütmesi en dikkat 
çekici görevleri arasında yer alır. Bunun
la beraber ne tür işlemlerin yapıldığı. ni
kahtan önce resmi iznin alınmış olması
nın icap edip etmediği ve kayıtların han
gi merci tarafından zaptedildiğine dair 
açık bilgi bulunmamaktadır. Ancak kadı 
sicilieri arasında yer alan "münakehat 
defterleri"nin varlığı bu tür kayıtların tu
tulmuş olduğuna işaret etmektedir. 
İmamların gayri müslimlerin de nikahla
rını kıydıklarına dair bilgiler mevcuttur. 
Pek alışılmış olmayan bu tür uygulama
lar. genelde cemaat içi ve kilise ile olan 
anlaşmazlıkların bir sonucu olarak orta
ya çıkmakta. nikah. talak ve aralarındaki 
diğer anlaşmazlıkların halliyle ilgili işlem
lere cemaat metropolitlerinden başka 
kimsenin müdahale etmeyeceği bunlara 
verilen beratlarda yer almış olduğundan 
bu tür uygulamalar patriklerin şikayet
lerine yol açmaktaydı. Nitekim Sakız ve 
İstanköy gibi adalarda gayri müslimlerin 
imarnlara başvurarak nikah kıydırdıkları
na dair yapılan şikayetler üzerine niza
ma aykırı bulunan bu uygulamanın önlen
mesi için sözü geçen yerlerdeki mahalle 
imamlarının dikkati çekilmiştir (BA. Cev
det-Askeri, nr. 4047, 4077). Ermeni pat
riğinin de bu konuda bazı şikayetler dile 
getirdiği bilinmektedir. Konunun. nikah 
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