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~ İRFAN YüCEL 

o FIKIR. Fıkıh literatüründe imarnet 
amme hukuku alanında "devlet başkan
lığı", ibadetlerde ise "cemaate namaz kıl
dırma" anlamında kullanılır ve muhtemel 
bir karışıklığı önlemek için de birincisine 
"büyük imamet" (el-imametü' l-kübra 1 el
imametü'l-uzma). ikincisine "küçük ima
met" (el- i mametü's-suğra) ya da "namaz 
imamlığı" (imametü's-salat) denilir (bk. iMA
MET). Ancak imam kelimesi, sözlükteki 
"önder ve öncü" anlamıyla da bağlantılı 
olarak dinlliteratürde bundan daha zen
gin bir kullanıma sahip olmuş, fıkıh ekal
leri gibi geniş kapsamlı fikir hareketlerine 
ve sosyal oluşurnlara öncülük eden, gö
rüşleri ilim muhitinde geniş yankı uyandı
ran alimler de imam diye anılmıştır. Dev
let başkanlarına "halife. sultan. emlrü'l
mü'minln" gibi adların verilmesi ve bu
nun yaygınlık kazanmasıyla birlikte yalın 
olarak imam kelimesiyle namaz kıldıran 
kimsenin kastedildiği ve böyle bir kullanı
mm giderek yaygınlık kazandığı da söyle
nebilir. Cemaatle namazda imamlık yap
maya i'timam. imama uymaya iktida. 
uyan kimseye de muktedl veya me'mfım 
d enilir. 

Namaz İslam dininin temel ibadetlerin
den biri olduğu gibi namazların cemaatle 
kılınması da dinin şiar ve sembolleri ara
sında görülmüş, bundan dolayı cemaatle 
namaz öteden beri dini hayatın canlı bir 
tezahürü olmuştur. İmamlık görevi, Hz. 
Peygamber'in bizzat ifa edip örneklik et
mesi sebebiyle adeta bir yönüyle ona ha
lefiyet gibi görülüp salih arnelierin en ha
yırlılarından biri kabul edilmiştir. Namaz 
kıldıracak kimsede aranan şartlar. göre
ve ehliyette öncelik sıralaması. görevin 
ifasına ilişkin hükümler, imama uymanın 
geçerlilik şartları gibi konularda fıkıh li
teratüründe geliştirilen ayrıntılı hüküm
ler de bu ilginin ürünüdür. Bu zengin biri
kimde ResGl-i Ekrem'in sözlü ve fiili sün
netinin, ayrıca onun döneminden itibaren 
oluşmaya başlayan ve İslam'ın yayılışıyla 
birlikte önemli bir konum kazanan imam
lık görevi konusunda ilk dönemlerden dev
ralınan dini geleneğin büyük payı vardır. 

İmamlığın Şartları. Cemaate namaz 
kıldıracak kimsede ne gibi şartların ara-
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nacağı konusu fıkıh mezheplerine göre 
farklılık gösterdiği gibi bu şartların dini 
bir esasa mı fiili duruma ve geleneğe mi 
dayandığı, namazın sıhhatinin mi yoksa 
imamete önceliğin mi şartı olduğu her 
zaman çok açık değildir. İmamlık, sırf iba
det olan namazla sıkı ilişkisi bulunan ve
sile mahiyetinde bir ibadet olduğu için 
imarnın ibadete ehil bir kimse olmasının 
gerektiği bellidir. Bundan dolayı imarnın 
akıllı ve müslüman olması imametin ge
çerliliğinin (sıhhat) iki temel şartı kabul 
edilir ve gayri müslimin. deli ve sarhoşun 
kıldırdığı namaz geçersiz sayılır. Çünkü 
namaz kıldırmada ve imama uymada 
önemli ilkelerden biri, imarnın namazının 
kendi açısından sahih olması halinde ce
maatin namazının da sahih olacağıdır. 
Namazı geçersiz olan imarnın durumu or
taya çıktıktan sonra arkasında kılınmış 
namazların iadesinin gerekip gerekıme
diği hususunda cemaatin bilgisizliğinin 

geçerli bir mazeret sayılıp sayılmaması
na bağlı olarak iki görüş vardır. içki, ku
mar, faiz gibi büyük günahları işleyen fa
sıkı n imamlığı, dolayısıyla bu imarnın ar
kasında kılınan namazın sıhhati de tar
tışmalıdır. Han efi. Maliki ve Şafii fakihle
riyle İbn Hazm dahil birçok müctehid, bu 
konuda Hz. Peygamber'in, imam dindar 
(birr) ya da facir olsun arkasında namaz 
kılınabileceğini bildiren hadisini (Ebu Da
vGd, "Şalat", 63; diğer rivayetler için bk. 
Şevkan ı, lll. 184-185) ve dönemlerine ka
darki fiili durumu delil alıp fasıkı n imam
lığının rnekruh sayılmakla birlikte kural 
olarak caiz olduğunu söylemiştir. imarnın 
cemaat içindeki konumundan ve imam
ların ümmetin en hayırlılarından seçil
mesini tavsiye eden hadislerin (a.g.e., III, 
ı 84-187) genel ifadesinden hareket eden 
Hanbeli ve Şla fakihleri ise ayrıca dindar
lık (adalet) şartından söz ederek fasıkın 
imamlığının caiz olmadığını ileri sürerler. 
Ancak Hanbelller de cuma ve bayram na
mazlarında bu şartı aramamışlardır. öte 
yandan çoğunluk içinde fıskın mahiyetine 
göre ayırım yapanlara ve bazı hallerde 
fıskı imamete engel görenlere de rastla
nır. Bid'atçının ve İslam muhiti içinde or
taya çıkan aşırı itikadl akımlara mensup 
olanların imamlığı da mezheplerin bu 
konudaki genel tutumuna ve biraz da bu 
nitelendirmenin izafiliğine bağlı olarak 
ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte 
genelde ffısıkın imamlığındakine benzer 
bir tavır ortaya konur. 

İmamlığın dinen geçerliliği için imarnın 
bulCığa ermiş olması şartı fakihler arasın
da tartışmalıdır. Hanefi mezhebinde, ay-

nca Şla'da kuwetli görüşe ve İbn Hazm'a 
göre cemaatle kılınan bütün namazlarda 
imarnın baliğ olması şart iken Maliki ve 
Hanbeli fakihleriyle bazı Hanefiler ve Şla 
fakihleri bunu sadece farz namazlarda 
şart koşar, mümeyyiz küçüğün küsfıf ve 
teravi h gibi namazlarda ya da kendisi gi
bi kimselere imamlığını sahih görürler. 
Şafiller'e, bazı tabi'in alimlerine ve Maliki 
fakihlerine göre ise hem farz hem nafile 
namazlarda imarnın buiCığa ermesi daha 
iyi olmakla birlikte mümeyyiz olması da 
yeterlidir. Ancak Şafii mezhebinde, cuma 
namazı için imarnın baliğ olması şartını 

arayanlar bulunduğu gibi mümeyyiz ço
cuğun yetişkinlere imametini rnekruh gö
renler de vardır. Bulfığ şartını arayanlar, 
"İmam -cemaatin namazına- kefildir ... " 
(Ebfı Davfıd, "Şalat", 32; Tirmizi', "Meva-
15-lt", 39) hadisinin dalaylı anlatımına. bu
lCığa ermeyen çocuğun imam yapılmama
sına ilişkin sahabe görüşlerine. ayrıca ço
cuğun namazının nafile olduğu, cemaa
tin farz namazın nafileye bina edilmesi
nin caiz olmayacağı görüşüne dayanmak
tadırlar. Şafii fakihleri ise Hz. Peygam
ber döneminde Amr b. Selime'nin henüz 
yedi yaşlarında iken kavmine imamlık 
yaptığına dair rivayeti delil alırlar (Buha
rl. "Megazi", 53; EbG Davud, "Şalat", 60) 

Fakihler erkeklere imamlık yapacak 
kimsenin erkek olması gerektiği. kadının 
erkeklere imamlığının caiz olmadığı gö
rüşünde birleşirler. Ebu Sevr. M üzen! ve 
Muhammed b. Cerlr et-Taberl'nin aksi 
görüşte olduğu zikredilmekle birlikte 
(Maverdl, II. 326; ibn Kudame, ll, 146; Ne
vev!, ei-Mecmü', IV, 255; Sa'd! Hüseyin Ali 
Cebr, s. 224-225) bazı kaynaklarda bunun, 
teravih gibi cemaatle kılınan nafile na
mazlarla ve Kur'an okumayı bilen bir er
keğin bulunmamasıyla kayıtlı olduğu be
lirtilmektedir ( Bedreddin el-Ayni'. ll . 329; 
Şevkanl, lll, 187; Sa'dl Hüseyin Ali Cebr, 
s. 227). Nitekim mezhepte benimsenen 
temel görüşün aksine Ahmed b. Hanbel'
den nakledilen bir rivayet de aynı yönde 
olup bu durumda kadın imarnın erkekle
rin arkasında duracağına da işaret edilir 
(i b n Kudame, ll, ı 99; ibn Teymiyye, XXIII, 
248; BuhGtl, ı. 479). Bu görüş sahipleri, 
Hz. Peygamber'in Ümmü Varaka'ya ev 
halkına namaz kıldırması için izin vermiş 
olmasından (Müsned, VI. 405; EbG DavGd, 
"Şalat", 6 ı) ve imamlığa en layık kimse
nin kıraati en iyi olan kişi olduğuna dair 
hadisin (aş. bk.) genel ifadesinden hare
ket ederler. Kadının erkeklere imametini 
caiz görmeyen çoğunluk ise bu konuda 
ResGl-i Ekrem'in cemaatin saf düzenine 



ilişkin belirlemesini ve kadınların en arka 
safa yerleştirilmiş olmasını (Müsned , ll , 
336; Abdullah b. Yusuf ez-Zeylal, ll , 36 ). 
ayrıca, "Kadın erkeğe imam olmasın" (İbn 

Ma ce, "İ~met", 78) anlamındaki sözlerini 
delil gösterir. Kadının kadınlara imamlı
ğı, Şia da dahil fakihlerin büyük çoğunlu
ğuna göre caiz olup anılan hadis de Üm
mü Varaka'nın evindeki kadınlara imam 
olmak için izin aldığı şeklinde yorumlan
mıştır. Bu durumda kadın birinci safın 
ortasında durarak namaz kıldırır. Malik! 
mezhebinde ise cemaatin erkek ya da ka
dın, namazın farz ya da nafile olması ayı
rımı yapılmaksızın kadının imamlığı ilke 
olarak caiz görülmemiştir. 

Kıraat namazın rükünlerinden biri sa
yıldığı ve imarnın namazın sahih olması
na yetecek kadar ezberden Kur'an oku
mayı bilmesi gerektiğinden-yeterli ölçü
de okuma bilmeyenierin (ümml) ve dilsiz
lerin okuma bilen kimselere ve özürsüz
lere imamlığı caiz görülmez. Ancak üm
mlnin kendisi gibi ümml olanlara ve dil
sizlere imam olmasının cevazında fakih
lerin ittifakı vardır. Dilinde kekemelik ve 
pelteklik bulunanların imamlığı Şam ve 
Hanbellfakihlerine göre rnekruh iken Ha
nefiler'e göre böyle kimseler imamlıktan 
menedilir. 

ResOl-i Ekrem, çeşitli hadislerinde 
imamların Allah katında cemaatin söz
cüsü olduğunu ifade edip ilim, kıraat din
darlık, bedeni sağlamlık, sosyal konum 
gibi açılardan imarnın cemaatin en üs
tünü ya da en azından cemaatiyle eşit 
durumda olmasını tavsiye etmiş (Ab
dullah b. Yusuf ez-Zeylal, 11. 26; Şev
kani , lll, 182-18 7). bu konudaki hadis
lerin önemli bir kısmı sened bakımın
dan zayıf sayılsa da fakihlerce mana yö
nüyle birbirini destekler mahiyette bulu
narak içerdikleri hükümler fıkıh litera
türünde bir yönüyle imametin geçerlilik 
şartı. bir yönüyle m üstehapları ve adabı 
şeklinde korunmuştur. Bu anlayışa bağlı 
olarak imarnın namazın rükünlerini ifa 
edebilecek seviyede bedenen sağlıklı ol
ması gerekli görülmüş, ancak bunun öl
çüsü fakihler arasında tartışmalı kalmış
tır. Hanefi ve Hanbeli mezhepleriyle Şafii 
mezhebinde bir görüşe göre idrarını tu
tamamak, burnundan veya vücudunun 
herhangi bir yerinden kan veya akıntı 
gelmek gibi bir özürü bulunan kimsenin 
sağlığı yerinde olan insanlara imamlık 
yapması caiz değildir. Çünkü özür sahip
leri gerçekte hadesten kurtulmamakta. 
ancak özürlerine binaen hükrnen temiz 
sayılmaktadır. Malik! ve Şafii mezheple-

rinde kuwetli görüşe göre bu şartın aran
ması doğru olmaz; çünkü özürlünün na
mazı kendisi için dinen sahih görüldüğü 
gibi imam olması durumunda cemaati 
için de geçerlidir. Özürlünün özürlüye 
imam olması ise bütün mezheplerin itti
fakıyla caizdir. Hanefi. Malik! ve Hanbeli 
mezheplerine göre lma ile namaz kılan 
kimsenin kıyam ve rükO gibi rükünleri eda 
edebilenlere imamlık yapması caiz görül
mezken Şafiiler bunu caiz görür. Aynı şe
kilde oturarak namaz kılanın ayakta du
ranlara imamlığı Malik! ve Hanbeli mez
heplerinde caiz sayılmaz. Şafii mezhebiy
le Hanefi fakihlerinin çoğunluğuna göre 
ise caizdir. Caiz görmeyenler. cemaatle 
namazda "kuwetli olanın zayıf üzerine 
kurulamayacağı" şeklindeki genel kura
la, caiz sayaniarsa Hz. Peygamber'in son 
namazını oturarak kıldırdığını bildiren 
hadise (Müsned, VI, 148; Buhar!, "Ez;an", 
51 ) dayanmaktadır. 

imarnın imamlığa niyet etmesinin şart 
olup olmadığı konusunda da mezhepler 
arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. 

Hanbeli mezhebinde farz namazlar için 
imarnın niyeti şart görülmekle birlikte 
nafile namazlar için aranmayan bu şartın 
tek başına. fakat cemaat beklentisiyle 
farz namaza durmuş kimse için aranma
yacağı görüşü de vardır. Maliki ve Şafii 
mezhepleri cuma ve bayram namazı. ce
maatle adak namazı gibi cemaate bağlı 
namazlarda niyet gerekse de farz namaz
larda imarnın niyet etmesinin şart değil 
m üstehap olduğu. Hanefi mezhebi ise 
yalnızca kadın cemaatin imamlığına ni
yet etmenin şart olduğu görüşündedir. 
imamda aranan vacip ya da müstehap 
nitelikli özelliklerin önemli bir kısmı aynı 
zamanda imama uymanın geçerlilik şar
tını ya da ad ab ını teşkil eder (b k. İKTİDA). 

İmamlıkta Öncelik. Namazla ilgili fıkhl 
hükümleri bilmek, Kur'an'ı düzgün oku
mak, takva sahibi ve üstün ahiakl değer
lerle donanmış olmak bakımından cema
at içinde en üst düzeyde bulunanların 
imamlığa en layık kimseler olduğunda. 
ayrıca yönetici mevkiinde bulunan kim
selerin imamlık için gerekli asgari şartları 
taşımaları halinde imamlığa başkaların
dan daha layık olduğunda bütün mezhep
ler görüş birliği içindedir. Ancak bu özel
liklerden birine veya birkaçma sahip bu
lunanlar arasında önceliğin kime ait ola
cağı tartışmalıdır. Hanefi, Malik! ve şam 
mezheplerine göre namazla ilgili fıkhl hü
kümleri iyi bilenler kıraati düzgün olanla
ra tercih edilir. Çünkü Hz. Peygamber'in, 
ümmetin en iyi Kur'an okuyanının Übey 

iMAM 

b. Ka'b olduğunu söylemesine rağmen 
(Tirmizi, "Men~ıb", 33) hastalığı esnasın
da Ebu Bekir'i imamlığa geçirmesi onun 
ümmet içinde en bilgili kişi olması sebe
biyledir. O dönemde Kur'a n'ı en iyi ezber
leyen 1 okuyan denilince dinin ahkamını 
en iyi bilen kimse anlaşıldığından bu yön
deki hadisleri de böyle yorumlamak ge
rekir. Ayrıca kıraat namaz içinde tek rü
kündür ve o rüknün edası sırasında ihti
yaç duyulan bir meziyettir; halbuki fıkıh 
bilmek namazın bütün rükünlerini ilgi
lendirmektedir. Hanbeli mezhebiyle İbn 
Hazm'a ve Hanefiler'den Ebu Yusuf'a gö
re ise kıraati düzgün olan kimse imamlı
ğa daha layıktır. Zira ResOl-i Ekrem, müs
lümanlar üç kişi olduğunda aralarından 
birinin imam olmasını. imamlığa en layık 
kimsenin de kıraati en iyi olan kişi oldu
ğunu belirtmiştir (Müslim, "Mesacid" , 
289-290 ; E bO DavOd, "Şalat", 60). ilim de 
ve kıraatte eşitlik halinde dindarlık ve 
takvada üstünlük tercih sebebidir. Kıra
ati üçüncü sıraya alan fakihler de vardır. 

ilim, kıraat ve takvada eşit olanlar arasın
da daha yaşlıların seçilmesi tavsiye edil
miş . hane sahibi olmak misafire, mu kim 
olmak da yolcuya nisbetle yine tercih se
bebi görülmüştür (bu konuda varit olan 
hadisler için bk. Tirmizi, "Şalat", l74; Ne
sal, "İmamet", 3-4) . Ancak imametle önce
lik sıralamasına riayet etmek dinen vacip 
değil m üstehap olduğundan buna riayet 
edilmeksizin gerekli şartları taşıyan bir 
kimsenin imam olması halinde onun ar
kasında kılınan namaz geçerli sayılır. Han
beli fakihlerinin daha layık birinin bulun
duğu yerde başkasının imamlığa geçme
sini rnekruh saymaları da sonuç itibariyle 
farklı bir anlam taşımaz . Öte yandan fa
kihlerce üzerinde çok d urulan öncelik sı
ralaması, hem namaz kıldırmanın öne
mine vurgunun tabii sonucu ve bu göre
vi en ehil kişinin ifa etmesini sağlamaya 
yönelik bir çabanın gereği , hem de bu ko
nuda muhtemel bir ihtilafı ve çekimser
liği önlemenin pratik bir yolu niteliğinde
dir. Camilerde bu hizmeti ifa için tayin 
edilmiş görevlilerin bulunmasıyla birlikte 
önceliğe ilişkin teorik bilgiler bir ölçüde 
imamlığa tayinde aranan temel nitelik
ler gibi aniaşılmaya başlanmış ve fıkıh li
teratüründe, imameti lfada öncelik ve 
yetkinin görevli imama ait olduğu husu
suna ayrıca temas etme ihtiyacı duyul
muştur. 

İmamlığın Adabı . imam denilince söz
lük anlamına da uygun olarak çevresine 
önderlik ve öncülük eden kimse anlaşılır. 

Bunun için imarnın hem namaz ibadeti-
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nin hem de her türlü hayırlı hizmetin ifa
sında toplumuna önderlik etmesi . ilim 
ve ahlakıyla. söz ve davranışlarıyla insan
ların takdirini kazanması beklenir. Fıkıh 
literatüründe. imametin sıhhat ve önce
lik şartlarına ilave olarak imam la ilgili ço
ğu müstehap olan bir dizi özellikten de 
söz edildiği görülür. Mesela köle. kör. to
pal. kambur. eli kesik veya çolak. veled-i 
zina, sefih gibi şahısların imam olmasın
da bir sakınca görmeyenierin yanı sıra bu
nu rnekruh görenlere de rastlanması . on
lara yönelik olumsuz bir tavırdan ziyade 
imarnın namazın cemaatle kılınmasında 
oynadığı rol ve toplum nezdinde taşıdığı 
konum sebebiyle bu durumdaki kimsele
rin imamlık görevini gerektiği şekilde ye
rine getiremeyeceği ya da özel durumları 
sebebiyle incinebilecekleri endişesinden 
kaynaklanır. Hz. Peygamber'in . .bir kim
senin cemaate ancak onların izni ve hoş
nutluğu bulunduğunda imamlık yapma
sını tavsiye etmesi de (Ebu Davud, "Şa
lat", 62; Tirmizi, "Meva)5lt" , 149; Şevkanl, 

III , 18 1, 200-202) buna yakın bir anlam 
taşır. 

imarnın cemaat içerisinde en zayıf ki
şiyi gözeterek namaz kıldırması sünnet 
(Buhar! , "Edeb" , 74; Müslim, "Şalat", 178; 
Ebu Davud, "Şalat" , 134), cemaatin ken
disini takip etmekte zorlanacakları ölçü
de acele etmesi ise mekruhtur. Hanbell
ler'le Şafiiler'in tercih edilen görüşüne gö
re, rükü halinde iken namaza yetişrnek 
üzere gelen birinin bulunduğunu hisse
den imarnın onun yetişmesini sağlamak 
amac ıyla rüküu biraz uzatması uygun 
iken Hanefi ve Maliki mezheplerine göre 
bu şekilde davranmak mekruhtur. 

Ücret . imarnet karşılığında ücret al
manın caiz olup olmadığ ı özellikle ilk dö
nemlerde tartışılmıştır. Genellikle teorik 
düzeyde kalan bu tartışmalarda olumsuz 
görüş bildirenler. Hz. Peygamber'in Kur
'an okuma ve öğretme karşılığı ücret alın
masın ı yasakladığına dair rivayetler in 
(Müsned, Iii, 428 ; Ebu Davud, "Büyü'" , 
37; ibn Ma ce , "Ticarat" , 8; Abdullah b. Yu
suf ez-Zeylal, lV, 136-1 38), ezan ve imarnet 
için ücret alınmaması tavsiyesini içeren 
hadisler ve sahabi sözlerinin yanı sıra 
('ibn Mace, "Ezan", 3; Ebu Davud, "Şalat", 
40 ; Abdullah b. Yusuf ez-Zeylal, IV, 140) 

ibadetler sırf Allah rızası için yapıldığında 
makbul sayılacağı . ücret karşılığı yapıldı
ğında sevap hasıl olmayacağı, ibadetin 
ücret karşılığı ifasın ı konu alan bir akdin 
caiz olmadığı gibi kuralları da gerekçe 
olarak zikrederler. İmam ve müezzinlere 
devlet gelirlerinden tahsisat bağlanması 

190 

ise ücret niteliğinde görülmez. Bazı tabi
In alimleriyle ilk dönem Hanefi müctehid
lerinin ve İmam Şafii' nin görüşü. Ahmed 
b. Hanbel'den rivayet edilen kuwetli gö
rüş böyledir. Başta imam Malik olmak 
üzere bir grup fakih ise bunu rnekruh 
görmekle yetinmiştir. Zamanla bu hiz
metleri karşılıksız yapacak kimselerin 
azalması ve mescidlerde namaz kıldır
makla görevli şahıslara ihtiyaç duyulma
sı , hazineden yapılan tahsisatın yetersiz 
kalıp imamlık için özel ücret anlaşma
larına gidilmesi gibi sebeplerle ücretli 
imamlık uygulaması yerleşmeye baş l a

mış . doktrinde de bunun caiz olduğu gö
rüşü hakim olmuştur. Cevazı savunulur
ken de imamlığın namaz kılma ve Kur'an 
okuma gibi sırf ibadet nitelikli olmayıp 
Kur'an öğretme gibi başkalarına da fay
dası dokunan vesile mahiyetinde ibadet 
olduğu , ücretin namaz kıldırmanın değil 
zaman t ahsisi ve mescid içi diğer hizmet
ler karşılığı sayılacağı , dini hayatın koru
nabilmesi için böyle bir yola gidilmesinde 
zaruretin veya ihtiyacın bı'ıtunduğu, bu
rada kıyas değil istihsanla hüküm veril
diği şeklinde açıklamalar yapılmıştır. 
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Iii SALİM Ö GÜT 

L 

İMAM 
( ı"lof'l) 

Sahasında otorite 
ve güvenilir o lan hadis ravisi. 

_j 

Hadis alimleri imam kelimesini başlıca 
iki manada kullanmışlardır: a) Hadis ala
nında gen iş bilgiye ve üstün mevkiye sa
hip, bilgisine güvenilen hoca. Bu anlam
da muhaddis ve şeyh terimlerine de yer 
verilmiştir. Buna göre imam, hadis alim
lerinin belirli seviyelerini göstermek için 
kullanılan hiifız . hüccet ve hakim terim
lerini de içine alan geniş bir manaya sa
hiptir. Abdurrahman b. Mehdi, güvenilir 
olmayan ravilerden hadis rivayet eden ve 
her duyduğunu nakleden kimseye imam 
denemeyeceğini söylemiş, Ahmed b. Han
bel de hadiste imam kabu l edilenlerin 
haklarında soruşturma yapılmayacak ka
dar güvenilir olduklarını belirtmiştir. Ma
lik b. Enes. Abdullah b. Mübarek. Ahmed 
b. Hanbel, Abdullah b. Abdurrahman ed
Dariml. Buhar!, Müslim, Ebu Davüd, Ne
sal, Tirmizi, İbn Ma ce ve Hattabi hadis il
minde imam kabul edilmiştir. İbn Asakir. 
Kütüb"i Sitte müelliflerinin hocalarına 
tahsis ettiği kitabına e l -Mu'cemü 'I
m üştemil 'alô. z; ikri esmô.'i şüyul;].i'l

e'immeti'n-nübel adını vermiştir. b) 
Cerh ve ta'dll terimi olarak Şemseddin 
es-Sehavl'nin sıralamasına göre adalet ve 
zabt sıfatiarını taşıyan kişiler arasında 
dördüncü mertebede bulunan kimse. Se
havl, imam kelimesinin bu mertebedeki 
kimseler hakkında kullanıldığını Zehebl'
den nakletmekte, Zehebl de kendilerine 
imam denilen hadisçilere örnek olarak 
Yahya b. Said ei-Kattan ' ı kaydetmektedir 
(el-MClkL?a, s. 76). İmam kabul edilen bir 
ravinin r ivayet ettiği hadis delil olarak 
kullanılır. 
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iMAM-ı AzAM 
(bk. EBÜ HANIFE). 
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