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EHL- SÜNNET KELÂM’INDA
S YASET ANLAYI7I
-Vücûbu'l- mâme (Yönetimin Gereklili i)
Ekseninde Bir De erlendirme-

Mehmet EVKURAN*

PERCEPTION OF POLITY IN AHLUS SUNNA KALAM
-A Study On Concept of Vujub al-ImamahProblem of political thought in Ahlus Sunnah theology is subject of this
study. Ahlus Sunnah is not only a religious sect basically, but also a structure of
historical and political identity. The political order and political reason has accompanied with religious order and reason. It could have been argued that every civilization has an orthodoxy and Ahlus Sunna has played main role on construction of
orthodoxy in Islamic culture. Muslim scholars (mutakallimun and fuqaha) explained
necessity of imamah (vujub al imamah) in their classical literature of theology (Kalam) and jurisprudence (F qh) . Departing from here it is possible to point out imagination of polity, especially concept of authority in Sunnism. This makes possible
not only to understand of authority, but also point out the basic foundations which
gave rise to cultural dimension of Sunnism on the sidelines.
Keywords: Ahlus Sunna, Kalam, imamah, caliphate, necessity of imamah, political
culture and heritage, orthodoxy.

1. SORUN
Bu makalede, Ehl-i Sünnet siyaset anlaySYSnSn yapSsSnS, temel niteliklerini
ve sorunlarSnS tartSYaca2Sz. Bunun için de Sünnî Kelâm düYünürlerinin
imâmet/hilâfet ekseninde yaptSklarS de2erlendirmeleri ele alaca2Sz. Çünkü Ehl-i
Sünnet kelâmcSlarSnSn imâmetin yani iktidar kurumunun gereklili2ini nasSl anladSklarS, imâmet konusuyla ilgili di2er görüYlere de zemin teYkil etmiYtir. Hiç kuYkusuz, KelâmcSlarSn siyaset ile ilgili görüYleri, onlarSn bilgi ve varlSk anlaySYlarSndan ba2SmsSz de2ildir. Bu nedenle yeri geldikçe, imametin siyaset algSsS içinde
anlam kazandS2S ve temellendirildi2i, bilgisel/epistemolojik ve varlSkbilimsel/ontolojik arka plana göndermelerde bulunaca2Sz. Bilindi2i gibi Müslüman
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ekollerin görüYleri, birbirleriyle teolojik mücadele sürecinde oluYmuY ve sistematik
hale gelmiYtir. Bu nedenle Sünnî siyaset anlaySYSnS netleYtirmek amacSyla, yeri
geldikçe di2er Kelâm ekollerinin görüYlerine de de2inece2iz.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Geleneksel Ehl-i Sünnet kelâm literatüründe yöneticinin bir topluluk için
gereklili2i konusu, vucûbu’l-imâme baYlS2S altSnda incelenmiYtir. KelâmcSlarSn siyaset sorununu nasSl algSladSklarSnS ortaya koyabilmek için, anahtar kavramlardan
biri olan vucûb terimine bakmak gerekir. Zira imâmetin, yani siyasal iktidar kurumunun zorunlu oluYunun nasSl olup da bilinebildi2i ya da hangi bilgiyle bilindi2i sorusu bizi, vucûb kavramSna götürmektedir. Bu sorunun cevaplanmasS,
kelâmcSlarSn zihnindeki siyaset algSsSnSn ortaya konmasS açSsSndan ilk adSmS teYkil
eder. Vucûbu’l-imâme ifadesindeki dü2üm noktasS vucûb/zorunluluk sözcü2üdür.
KelâmcSlar bilgi sorununu ele aldSklarSnda vâcib sözcü2ünü özel bir anlamS kastederek kullanSrlar. Probleme dair gizli soru, bilginin ne Yekilde zorunluluk (vucûb)
ifade etti2i biçiminde kurgulanmSYtSr. Allah’Sn varlS2SnSn ve âlemin sonlu oldu2unun bilinmesinin, bir aklî istidlâl yoluyla mS yoksa Yer’î bir nass yoluyla mS vâcib
oldu2u meselesi üzerinde tartSYmalar yapSlmSYtSr.1 KelâmcSlarSn buradaki temel
amaçlarS, insanS din karYSsSnda sorumlu ve yükümlü yapan bilgiyi ortaya koymak
olmuYtur.
slâm KelâmS ve slam Felsefesi literatüründe vâcib ve vucûb kelimeleri, kök
anlamSna ba2lS iki anlamda kullanSlmSYtSr. lki mantSksal zorunluluk, di2eri ise
dinî ve ahlâkî açSdan yerine getirilmesi gereken zorunlu görev ve davranSYtSr.2 Bu
son anlam, fSkShçSlarSn kelimeye yükledikleri teknik anlamdSr.3
slâm düYünce gelene2inde aklî/mantSkî zorunluluk ile dinî/ahlakî zorunluluk kavramlarSnSn, ortak temel zemin olan vâcib kelimesinde buluYmalarS anlamlSdSr. nsan, aklî istidlâl yoluyla bir Yeyin bilgisine ulaYtS2Snda bu sonuç, aynS zamanda dinî/ahlakî açSdan da bir sorumlulu2a dönüYür mü? BaYta Allah’Sn varlS2S
ve birli2i olmak üzere dinî hükümlerin akSlla bilinip-bilinemeyece2i kelâmcSlarS
meYgul eden kadîm sorunlardan biri olmuYtur. KelâmcSlar, Allah’Sn varlS2S konu-

1

2

3

Bkz. Ba2dâdî, Ebu Mansûr Abdulkadir b. Tâhir (ö. 429/1037), Usûlu’d-Dîn, 3. BaskS, Beyrut 1990, s.
256. Îcî, Adududdîn (ö. 736/1335), el-Mevâk f fî 0lmi'l-Kelâm, Âlemu’l-Kütüb, Beyrut, tsz., s. 28 vd.
Beyâdî, Kemâluddin Ahmed b. Hasan (1098/1687), 0 ârât'ul-Merâm min 0bârâti'l-0mâm, stanbul
1949, s. 84 vd.
Fadla Hourani, Islamic Rationalism the Ethics of Abdal-Jabbar, Oxford 1971, s. 115. Vucûb teriminin
bazS slâm kelâmcSlarS tarafSndan nasSl kullanSldS2S konusunda karYSlaYtSrmalS bir de2erlendirme için
bkz. Hilmi Demir, Delil ve 0stidlâlin Mant kî Yap s 0lk Dönem Sünnî Kelâm Örne&i, Ankara 2001, s. 6977.
FSkSh Usûlü’nde vâcib, &âri’in mükelleften kesinlikle yapmasSnS istedi2i iY olarak tarif edilmiYtir. Bu
iste2in kesin oldu2unu gösteren bir delil bulunur. Bkz. Abdulvahhab Hallâf, 0slâm Hukuk Felsefesi
(çev. Hüseyin Atay), Ankara 1985, s. 293-298.
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sunu Vâcibu’l-Vucûd terimiyle tartSYmSYlardSr.4 Konu, dinin temel nasslarS karYSsSnda aklSn iYlev ve alanSnSn tespit edilmesiyle ilgili olup, insanSn salt aklSn yetilerini kullanarak iyinin ve kötünün bilgisini elde edip edemeyece2i sorunu ile de
yakSndan ba2lantSlSdSr.5

3. TEMEL YAKLA7IMLAR
slâm KelâmS’nSn kurucusu saySlan Mutezile kelâmcSlarSnSn, aklSn iYlev ve
alanSnS geniY tuttuklarS bilinmektedir. NassSn yanSnda aklS da baYlS baYSna bir
otorite olarak kabul eden Mutezile kelâmS açSsSndan, aklSn kendi imkânlarSyla
edindi2i bilgiler de vucûb ifade etmektedir. Dinden gelen bir emir ya da bilgi olmadan da Allah’Sn bilinmesi, iyi-kötü davranSYlarSn seçilebilmesi gibi konularda
insanSn sorumlu tutulmasS, Mutezile’nin bu hareket noktasS açSsSndan mümkün
olabilmektedir.6 Mutezile’nin yaklaYSmSnSn temelinde aklSn, sonuçta dinî bilgiyi
do2rulayaca2Sna dair oldukça geniY bir güven duygusu yatmaktadSr.
KelâmcSlarSn konuyu tartSYma biçimleri ve vâcib kelimesine yükledikleri
anlam, nassSn otoritesini öne çSkarScS bir nitelik taYSmaktadSr. Özellikle Ehl-i Sünnet kelâmcSlarS, aklSn otoritesini nass karYSsSnda sSnSrlama adSna, vucûb sözcü2üne dinî bir vurgu katmSYlardSr. Bu görüY açSsSndan, örne2in &ehristânî (ö.
548/1153)’ye göre tüm bilgilerimizi akSl yoluyla elde ederiz. Fakat onlarS gerekli
kSlan otorite, sonuçta vahiy/sem’dir.7 Bunun anlamS, bir bilginin dinî zorunluluk/vucûb ifade edebilmesi için hakkSnda dinî bir hükmün bulunmasS YartSdSr.
Sünnî KelâmcSlarSn, aklSn belirli bir alan içerisindeki rolünü kabul etmekle beraber, dinî sorumluluk konusundaki yerini tespit ederken daha ihtiyatlS davrandSklarS görülmektedir.
Hiç kuYkusuz bilgiye ulaYmak, akSl yürütmeye ve deneyime ba2lS olarak
ilerleyen zihinsel etkinli2in baYarSsSdSr. Bilginin zorunluluk ifade etmesi ve kiYiyi
sorumluluk altSna sokmasS ise daha farklS bir konudur. Dinsel ve Yer’î anlamda
herhangi bir vâcibin bilgisine akSlla ulaYSlamayaca2S, bize neyin vâcib oldu2unu
bildiren otoritenin, din oldu2u kabul edilmiYtir.8

4

Taftazânî, Sa’duddîn (793/1390), Kelâm 0lmi ve 0slâm Akâidi-=erhu’l-Akâid (çev. Süleyman Uluda2),
stanbul 1991, s. 141-156.
5
Eric Lee Ormsby, 0slam Dü üncesinde '0lahî Adalet' Sorunu (Teodise) (çev. Metin Özdemir), Ankara
2001, s. 28-35. Günümüz teologlarS tarafSndan da tartSYSlan bu problem, baYta TanrS olmak üzere
dinsel gerçeklerin akSlla temellendirilmesi sorunu ekseninde ele alSnmaktadSr. ki kavram ortaya
atSlmSYtSr. Do2al teoloji (Natural theology) kavramS, her hangi bir vahiy verisine dayanmaksSzSn teolojik çalSYmalarda bulunmayS anlatmak üzere kullanSlmaktadSr. Bunun karYSsSnda teoloji yaparken
vahye dayanmak, vahiy teolojisidir (Revealed theology). Bkz. Kenny, Anthony, What Is Faith? Essays
In The Philosphy of Religion, Newyork 1992, s. 63, 64.
6
KâdS Abdulcabbâr (ö. 415/1020), el-Mu&nî fî Ebvâbi-’Tevhîd ve’l-Adl,Kahire, tsz., XII, s. 55.
7
&ehristânî, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdilkerim (ö. 548/1153), el-Milel ve’n-Nihal, Beyrut 1990, I, s.
88.
8
Gazzâlî, Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed (ö. 505/1111), el-0ktisâd fi’l-0’tikâd, Beyrut 1998, s.
103, 104; Cüveynî, Ebu'l-Meâlî Abdulmelik b. Abdullah b. Yusuf (ö. 478/1085), e -=âmil, skenderiye
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&ehristânî, bilgi ile zorunluluk arasSndaki iliYkiye dair Ehl-i Sünnet’in görüYünü daha belirgin bir dille formüle etmiYtir: ''Bilgi ile onun gereklili&i aras ndaki
fark udur; bütün bilgiler ak l ile elde edilir; ancak onlar gerekli k lan ey sem’idir.''9
&ehristânî’nin formüle etti2i yukarSdaki yaklaYSm, Ehl-i Sünnet kelâmcSlarS tarafSndan benimsenen genel görüY haline gelmiYtir. EYarî KelâmSnSn iki meYhur ismi
olan Gazzâlî (ö. 505/1111) ve Cüveynî (ö. 478/1085), birbirlerini do2rulayarak,
akSl yoluyla vâcibe ulaYSlamayaca2SnS söylemiYlerdir. Zira aklSn vâcib kSlma gibi
bir yetkisi ve yetene2i bulunmamaktadSr. Vucûb dinî bir emirle olur.10
KelâmcSlarSn imâmetin vucûbiyeti konusuyla ilgili tartSYmalarS, onlarSn siyasî otorite olgusunu nasSl de2erlendirdiklerini ortaya koyan teorik birer çaba
niteli2i taYSmaktadSr. Zira yapSlan tartSYmalar ve varSlan sonuçlar ne olursa olsun,11 siyasî bir otorite fiilî bir gerçeklik olarak bu tartSYmalardan ayrS özerk biçimde her zaman var olagelmiYtir. &u halde konu, zaten var olan bir yapSya teorik
bir dayanak aramaktan ibaret olmalSdSr. mâmet tartSYmalarSnSn, temelde iktidarSn meYrûiyetini ilgilendiren önemli bir yönü bulunmaktadSr. Zira imâmeti dinen
câiz/olabilir görenler ya da onu aklen vâcib kabul edenler, iktidarSn dinsel kökeniyle olan ba2SnS zaySflatmSY oluyorlardS. Bu durumda iktidar, her iktidarSn yaptS2S gibi, kendine mutlaka bir baYka meYrûiyet zemini bulmak zorunda kalacaktS.
Ehl-i Sünnet imâmet teorisinin teYekkül etti2i dönemler boyunca geçerli olan
hâkim paradigmanSn genelde slâmiyet, özelde ise dinsel akSl oldu2u göz önünde
bulundurulacak olursa, dinin dSYSnda bir zeminde meYrûluk elde etmenin, herhangi bir siyasî iktidar için imkânsSzlS2S fark edilebilecektir.
Di2er yandan imâmeti dolaylS yoldan da olsa dine ba2layan Sünnî görüY,
iktidara hem köken olarak sa2lam bir meYrûiyet sa2lamSY hem de izledi2i reel
siyasette ona rakipsiz bir güç ve üstünlük sunmuYtur. Zira imâmet, dinin korunmasS ve hükümlerin uygulanmasS için vazgeçilmez bir güç saySlmSYtSr. Bu açSdan
bakSldS2Snda kelâmcSlarSn imâmet konusunda ele aldSklarS ve tartSYtSklarS konularSn baYSnda, imâmeti câiz gören görüYün dinî açSdan geçerlili2inin gelmesi tutarlS
saySlSr.

4. “ MÂMET ZORUNLU DE> LD R” GÖRÜ7Ü
Kelâm ve Mezhepler tarihi kaynaklarSnda, slam siyasî gelene2inde
imâmeti caiz gören bir grubun varlS2Sndan söz edilmektedir. Ehl-i Sünnet kaynaklarS, MüslümanlarSn hemen tamamSnSn imâmetin vâcib oldu2una inandS2SnS,
ancak Haricîlerden Necedât adlS grubun bu genel görüYe muhalefet etti2ini kay1969, s. 115; Cüveynî, Kitâbu’l-ir âd (thk. Esad Temîm), Beyrut 1985, s. 29. (Bundan sonra el-0r âd
diye anSlacaktSr.)
9
&ehristânî, el-Milel, I, s.88.
10
Gazzalî, el-0ktisâd, s. 103; Cüveynî, el-0r âd, s. 25.
11
mâmetin gereklili2i ve ona niçin ihtiyaç duyuldu2u konusunda Mutezilî bakSY açSsSnS yansStan bir
yaklaYSm için bkz. KâdS Abdulcabbâr, =erhu'l-Usûli'l-Hamse (thk. ve tkd. Abdulkerim Osman), Kahire
1988, s. 759-766.
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deder. Necedât grubunun imâmetin gereklili2i konusundaki görüYünün özeti
kSsaca Yu Yekildedir: nsanlar, aslSnda bir imama yani devlet baYkanSna ihtiyaç
duymazlar; çünkü Allah’Sn kitabSnS bilmektedirler. Bu nedenle nasihat etmek
yeterlidir. Gerekli görürlerse insanlar aralarSndan bir imam seçerler. Ancak böyle
yapmalarS zorunlu de2ildir. Dinî açSdan imâmeti vâcib kSlmaksSzSn, aralarSnda
birbirlerine do2rulu2u ve adaleti hatSrlatmalarS yeterli olur. Her insan, di2eri gibi
takva ve ihlas sahibidir. O halde bir insanS imam seçmek, eYit olduklarS halde
aralarSndan birini yüceltmek neden gerekli olsun ki? nsanSn fStratS, dinler ve
Yeriatlar, imamSn varlS2Sna ihtiyaç duymazlar. Bedevîlerin yaYamS, bir sultan olmadan düzenli olarak nasSl devam ediyor?12 biçiminde dile getirilen argüman
imâmetin din ve insanî tecrübe açSsSndan zorunlu olmadS2SnS ortaya koymaya
çalSYSr.
Necedât’Sn, imâmeti caiz kabul eden görüYü, yöneticiyi akSl ya da din açSsSndan zorunlu sayan genel görüYten birkaç açSdan ayrSlmaktadSr. lk olarak, onlara göre imâmet mutlaka olmasS gereken verili bir kurum de2ildir. SanSldS2S gibi ne
akSl ve ne de din onun gereklili2ine hükmetmez hatta ihtiyaç da duymaz.13 Di2er
yandan dinin amaçlarSnSn, kaçSnSlmaz olarak imâmetle gerçekleYece2ini ileri sürmek de yanlSY olacaktSr. Zira dinin de aklSn da asSl gayesi adaleti ve iyiyi yerleYtirmektir. nsanlar bunu yapabilecek güce sahip bulunmaktadSrlar. Bunu yaptSklarS sürece herhangi bir imama ihtiyaç duymayacaklarS açSktSr.
Necedât’Sn imâmet yaklaYSmSnda göze çarpan önemli nokta, dinin de2erleriyle imâmet arasSnda koydu2u ayrSmdSr. Buna göre de2erler ile sosyal-siyasal bir
kurum olan imâmet arasSnda zorunlu bir ba2 yoktur. mâmeti, dinin yüksek
amaçlarSnS gerçekleYtiren önemli bir araç sayan yaklaYSma da ihtiyatla bakSlmaktadSr. Çöl yaYamSnda merkezî otoriteden çok kabile karizmasS sorunlarSn çözümü
için yeterli oluyordu. Bu nedenle kentlilere özgü olan bürokratik otoriteye topluca boyun e2me davranSYS geliYmemiYti. OnlarSn temel çekinceleri, fitne ve karSYSklSk çSkmasS durumudur. Böyle dönemlerde, insanlarSn kendi aralarSndan birini
imam seçmeleri, kötülü2ün ancak bu Yekilde kovulabilece2i gerekçesiyle caiz görülmüYtür. Nitekim Necedât, adaletin ve huzurun imam olmadan tahakkuk etmeyece2i durumlarda, imâmetin caiz oldu2u görüYünü taYSmaktaydS.14
Her ne kadar Necedât’Sn imâmetin vucûbu hakkSnda ileri sürdü2ü görüY,
bazS sosyal olgularSn bir yansSmasS ise de, genel sosyo-politik gerçekli2e uygun

12

EY’arî, Ebu’l-Hasan Ali b. smail (ö. 330/941), Makâlâtu’l-0slâmiyyîn ve 0htilâfu’l-Musallîn (thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamit), Beyrut 1990, I, s. 189-190; &ehristânî, a.g.e., II, s. 37; cî, elMevâk f fî 0lmi'l-Kelâm, s. 396-398.
13
Haricilerin imâmetin gereklili2i hakkSndaki görüYleri ve de2erlendi+rilmesi için bkz. AbdurrâzSk
Ahmed Senhûrî, F kh'ul-Hilâfe ve Tatavvuruhâ (Arapçaya çev. Nâdiye AbdurrâzSk Senhûrî), elHey'et'ul-MSsrSyye, 1989, s. 93-101.
14
Râzî, Fahreddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hüseyin (606/1209), el-Erbaîn fî Usûl'id-Dîn,
Beyrut 1982, s.256.
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düYmedi2i açSktSr. Bir toplumda adalet ve huzur, kendili2inden ve do2al yollarla
gerçekleYmez. Bu kavramlar salt dinî ve manevî mahiyete sahip de2ildirler. Bunlar, sosyal ve siyasî düzeylerde toplumun hayatSnda somut olarak temsil edilen ve
edilmesi gereken pratik iliYkilerle, uygulamalarla ve alSnan tedbirlerle korunurlar.
DolaySsSyla adalet, huzur ve düzen kavramlarSnS, toplumun en somut ve güçlü
kurumu olan siyasal iktidar kurumundan kopuk tahayyül etmek gerçekçi bir
tutum olmayacaktSr. Bu açSdan Ehl-i Sünnet KelâmcSlarSnSn, imâmetin araçsallS2SnS vurgularlarken sosyal kurumlarla de2erleri birbirinden ayrS düYünen yukarSdaki ütopik görüYe (Necedât) cevap vermeye çalSYtSklarSnS düYünebiliriz. Dinin
amaçlarSnSn ancak imâmetle (devlet baYkanlS2S) gerçekleYebilece2ini söylerlerken15
de2erlerle kurumlar arasSnda ayrSlmaz bir ba2 bulundu2unu fark etmiYlerdir.
&ehristânî, “0mâmet eriat aç s ndan vâcib de&ildir. Ancak ümmet ondan yüz çevirirse
k namay ve cezay hak eder. O, insanlar aras ndaki ili kilere ait bir i tir. E&er insanlar
adaletli olsalar, iyilik ve takvada yard mla salar, herkes kendi i iyle ve göreviyle me gul
olsa, imama gerek kalmazd .”16 der.
Görüldü2ü gibi &ehristânî, imâmeti caiz gören görüY tarafSndan kullanSlan
argümanSn ilk yarSsSnS aynen alSp kullanmakta, ancak onunla açSkça çeliYen baYka
bir görüYe ulaYmaktadSr. mâmeti caiz görenlerin akSl yürütmesi Yöyleydi: “ nsanlar adaletli olduklar sürece bir imâma (yönetici) ihtiyaç duymazlar.”

5. SÜNNÎ GÖRÜ7ÜN TEMELLEND R LMES
&ehristânî tarafSndan dile getirilen bu görüY, Sünnî anlaySYta; “E&er insanlar
adaletli olsalard , imama ihtiyaç kalmazd ” biçiminde düzenlenmiYtir. Sünnî akSl
yürütme, kolaylSkla fark edilece2i üzere, tarihsel tecrübenin gözleminden hareket
eder. Gerçekten de adalet denilen kavram, her ne kadar insanSn içsel olarak hissedebilece2i bir duygu ve özlem olsa da, onun sosyal yaYamda uygulanabilmesi
mutlaka bir politik güce ve örgütlenmeye ihtiyaç duyar.
Nesefî (ö. 508/1115) ve onun akâidine yazdS2S Yerhte Taftazânî (ö.
793/1390), imâmetin gereklili2ini sosyal ve siyasî gereklilikler üzerinden temellendirirler. Buna göre, Müslümanlar için bir imâma mutlak surette ihtiyaç vardSr.
Müslüman halkla ilgili dinî hükümlerin infazS, cezalarSn tatbiki, düYmanlara karYS
ülke sSnSrlarSnSn korunmasS, Müslümanlardan ordu teYkil edilmesi, vergilerin toplanmasS, zorbalarSn, soyguncularSn ve eYkiyânSn denetim altSna alSnarak zulümlerin önlenmesi, Cuma ve bayram namazlarSnSn eda edilmesi, insanlar arasSnda
ortaya çSkan ihtilaflarSn ortadan kaldSrSlmasS, hukuk üzerine kaim olan Yahitliklerin kabulü, velîleri bulunmayan küçük yaYtaki o2lan ve kSzlarSn evlendirilmeleri

15

Gazzâli, el-0ktisad fi’l-0’tikad, s. 176; &ehristânî, Nihayetu’l-0kdâm fî 0lmi’l-Kelâm, s. 482; Mâverdî
(450/1058), Ahkâmu’s-Sultaniye (thk. Isâm Fâris Herestânî), Beyrut 1996, s. 3; bn Haldun, (ö.
809/1406), Mukaddime, Kahire tsz, s. 191.
16
&ehristânî, Nihâyetu’l-0kdâm, s. 482.
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ve ganimet mallarSnSn taksim edilmesi gibi önemli hususlar imâm sayesinde yerine getirilir.17
bni Haldun (ö. 809/1406)’un bu konudaki görüYleri daha sistematik ve tutarlSdSr. Eserinde imâmeti vâcib görmeyenlerle bir polemi2e girmekte ve imâmetin
gereklili2ini ortaya koyan bir akSl yürütme geliYtirmekte ve özetle YunlarS söylemektedir: mam belirlemenin vâcib olmadS2SnS söyleyerek yönetimden kaçmak
hiç kimseye yarar sa2lamaz; çünkü siz, dini ayakta tutmanSn gerekli oluYuna
inanmaktasSnSz. Bu durumda onu ayakta tutacak olan bir yönetim ve otoriteye
ihtiyaç söz konusu olacaktSr. Yönetim de, bir yöneticinin varlS2Syla gerçekleYecektir. Sonuçta herhangi bir yönetici belirlenmemiY olsa bile, bir Yekilde iktidarSn
oluYmasS nedeniyle, uzak durmaya çalSYtS2SnSz Yey yine de gerçekleYmiY olmaktadSr.18
bn Haldun, nassSn imâmeti açSkça emretmedi2inin farkSndadSr; ancak dinin, insanlarSn içinde yaYadS2S ve iktidar iliYkilerinin hüküm sürdü2ü somut bir
dünyaya seslendi2ini de görmektedir. Bu yüzden o, din ile imâmet arasSnda kaba
ve dogmatik de2il, ancak pratik ve kaçSnSlmaz bir iliYki bulundu2unun altSnS çizmektedir. Din salt yönetme iYini kötülemedi2i gibi, yönetici olmayS da yasaklamSY
de2ildir.19 Onun kötüledi2i, yönetimden do2an kötü davranSYlardSr. Buna karYSn
din, yine yönetimin yerine getirece2i adalet, insaf ve dinin savunulmasS gibi iyilikleri de övmüYtür.
Fahreddîn Râzî (ö. 606/1209) imâmette aslolan Yeyin, insanlardan zararS
savmak oldu2unu belirtir. Güçlü bir lider oldu2unda insanlar onun eline düYmemek için kötülüklerden uzak durma konusunda daha dikkatli olacaklardSr. nsanlardan zararSn savSlmasS ve kötülüklerin önlenmesini, imâmetin gereklili2inin
temeline yerleYtiren Fahreddin Râzî'ye göre, akla dayananlar için akSl, nassa dayananlar için de nass imâmeti gerekli kSlar.20
Ehl-i Sünnet KelâmcSlarS ve hukukçularS, imâmetin gereklili2i konusunu ele
alSrlarken kendi dönemlerinde yaygSn olan kavramsallaYtSrmalara baYvurmuYlardSr. Örne2in; bn Teymiyye (ö. 728/1328), imâmetin gereklili2i konusunu “vucûbu
17

Nesefî, Ebu’l-Muîn Meymûn b. Muhammed (ö. 508/1115), Metnu’l-Akâid, s. 3. Taftazânî, =erhu’lAkâid baYSnda, stanbul, 1310. Taftazânî, Kelâm 0lmi ve 0slâm Akâidi-=erhu'l-Akâid, s. 326, 327.
Pezdevî de imâm tayin etmenin di2er farzlara öncelikli bir iY oldu2unu, Hz. Peygamber vefat edince
MüslümanlarSn di2er tüm iYleri bSrakSp bir halife tayin etmekle u2raYtS2SnS belirtir. Toplumda dinî
ve dünyevî pek çok iYin ancak imâmla yerine getirilebilece2ini vurgular. Bkz. Pezdevî (ö. 493/1099),
Ebû Yusr Muhammed, Ehl-i Sünnet Akâidi, (çev. &erafettin Gölcük), stanbul 1980, s. 268. Ebu’lMuîn en-Nesefî de Tabs ra’sSnda imâmetle ilgili konulara geniY yer aySrSr. mâmetin gereklili2i hakkSndaki görüYleri için bkz. Nesefî, Tabs ratu’l-Edille fî Usûli’d-Dîn (thk. ve tlk. Hüseyin Atay, &aban
Ali Düzgün), Ankara 2003, II, s. 431, 432.
18
bn Haldun Mukaddime, II, s. 576.
19
bn Haldun, a.g.e., s. 161.
20
Râzî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer Fahruddîn (ö. 606/1209), Kelâm’a Giri -el-Muhassal (çev.
Hüseyin Atay), Ankara 2002. AyrSca bkz. Râzî, Kitâbu’l-Muhassal, (tkd. ve thk. Hüseyin Atay),
Mektebetu Dâri’t-Turâs, Kahire 1991, s. 574.
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ittihâzi’l-imâre” baYlS2S altSnda inceler. nsanlarSn iYlerini üstlenmek ve onlarS yönetmek anlamSndaki velâyetin, en büyük dinî farzlardan oldu2unu belirten bn
Teymiyye, dinin ancak onunla ayakta durabilece2ini söyler. ArdSndan dinî olmayan bir delille velâyetin lüzûmunu temellendirmeye çalSYSr. Bu delil, insan tecrübesine dayalS gözlemlerden elde edilir: nsanlar ihtiyaçlarS ve çSkarlarS gere2i bir
araya gelirler ve bir topluluk oluYtururlar. Topluluk yaYantSsS ise mutlaka düzenleyici ve emredici kudrete sahip bir baYkanSn bulunmasSnS gerektirmektedir. Tecrübeye dayanan aklî delili, üç kiYi yolculu2a çSktS2Snda, aralarSndan birinin onlara
baYkanlSk yapmasS gerekti2ini belirten rivâyetle destekler.21
yili2i emredip kötülükten sakSndSrmanSn, Kur'an'Sn en önde gelen emirlerinden biri oldu2u bilinmektedir.22 Bu yükümlülü2ün yerine getirilmesi ise kuvvet
ve imâretle (emirlik) mümkündür. Cihad, hacc, Cuma ve bayram namazlarS, cezalarSn uygulanmasS, adaletin sa2lanmasS gibi dinî emirler ancak imâretle uygulanabilecek iYlerdir.23 mâretin içerdi2i kuvvet kullanma hakkS ve cebr uygulama
yetkisinden dolayS sultan, tanrSsal bir güç Yeklinde algSlanmSYtSr. Nitekim bn
Teymiyye, imâretin din için gerekli bir kuvvet oldu2unu söyledikten sonra, 'Sultan n Allah' n yeryüzündeki gölgesi' oldu2unu belirten rivâyeti hatSrlatSr.24
Cüveynî (ö. 478/1085) imâmet hakkSndaki sözlerin itikadSn asSllarSndan
olmadS2SnS tekrar ederken Sünnî gelene2ine uyar ve imâmet konusuna uzak durmanSn beraberinde iki mahzuru getirece2ini vurgular. lki taassuba saplanarak,
hak sSnSrSnS aYmak, di2eri ise ictihad konusu olan ihtimalli meseleleri, kat’î ve
kesin meselelerle karSYtSrmak.25 Nitekim Cüveynî, imâmet meselesine girmesindeki amacSnSn, kesin ilkeleri ictihâdî olanlardan aySrmak oldu2unu söyler.26
Ehl-i Sünnet KelâmcSlarSnSn imâmetin gerekli oluYuyla ilgili görüYlerinin
olgun ve sistemli Yeklini Gazzâlî’de görüyoruz. Gazzâlî, bir Yeyin vâcib oluYunun
ancak dinle bilinebilece2ini belirttikten sonra, imam tayin etmenin yararlarSnS ve
imamSn yoklu2unun yol açaca2S zararlarSnSn akSl yoluyla bilinebildi2ini söyler.
Dinin maksatlarSnSn gerçekleYmesi bir imamSn varlS2Sna ba2lSyken, imamSn ol-

21

bn Teymiyye (728/1328), es-Siyâse(t) e -=er'iyye fî Islâhi’r-Râî ve'r-Raiyye (nYr. Muhammed Hilmi
Minyevî), Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, MSsSr 1955, s. 161. Rivâyetin geçti2i kaynak için bkz. Ebû Davûd EsSicistânî, Süleyman b. el-EY’as b. el-Ezdî (ö. 275/883), Sünenü Ebî Davûd (nYr. Muhammed
Muhyiddin Abdulhamid), Dâru hyâi’s-Sünneti’s-Seneviyye, III, hadis no: 2608 ve 2609, s. 36. AyrSca bkz. Muhammed EYref b. Emîru’l-Azîm Abâdî, Avnu’l-Ma’bûd ala Süneni Ebî Davûd (thk. ve tkd.
Râid Sabri b. Ebî Ulfe), Beytu Efkâri’d-Duveliyye, Ammân tsz.
22
Lokman 31; A'râf 164; Al-i mran 104, 110; Nisâ 114; Tevbe 71.
23
Mutezile KelâmcSlarS da imâmete niçin ihtiyaç duyuldu2unu temellendirirlerken, benzer bir mantSk
kullanmaktadSrlar. Bkz. KâdS Abdulcabbâr, =erhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 750.
24
bn Teymiyye, a.g.e., s. 162. Rivâyetin geçti2i kaynak için bkz. Beyhakî, Ebu Bekir Ahmed b.
Huseyn, =uabu’l-iman, I-VII, Beyrut, 1410, VI, 15, hadis no: 7369; VI, 17, hadis no: 7372; Beyhakî,
es-Sunenu’l-Kubrâ, I-X, Mekke, 1994, VIII, 162, hadis no: 16427.
25
Cüveynî Yöyle der: “el-kavlu fi’l-imame(t) el-kelâm fi haza’l-bâb leyse min usûli’l-i’tikad”', Cüveynî,
el-0r âd, s. 345.
26
Cüveynî, a.g.e., s. 345-346.
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mamasS durumunda din de zarar görecektir. Dinin maksatlarSyla, imâmet arasSnda zorunlu bir amaç-araç ba2SntSsS kuran Gazzâlî'nin, imâmetin dolaylS olarak da
olsa dinen vâcib oldu2u sonucuna ulaYtS2S görülmektedir. Ona göre hem akSl hem
de din, imâmetin vâcib oluYunu ortaya koymaktadSr. “Din i lerinin düzeni ancak
dünyan n düzeniyle, dünyan n düzeni de ancak kendisine itaat edilen bir imam n varl & yla gerçekle ir.”27
mâmeti câiz sayan görüY ne demek istiyordu? Kaynaklarda bu gruplarSn
görüYlerinin delillerine ulaYmak mümkün olmamaktadSr. Geleneksel Sünnî yazarlarSmSzSn, meseleleri etraflSca ele alSp tarafsSz bir Yekilde tüm görüYleri konuYturmak gibi bir kaygSlarS oldu2unu söylemek zordur. AmaçlarS kendi mezheplerinin
görüYlerinin do2rulu2unu ortaya koymaktS. Bu bakSmdan imamet konusundaki
muhalif görüYün delillere ve delillerin arkasSndaki mantS2a ulaYmak sosyopsikolojik analizleri gerektirmektedir. mâmetin vâcib oluYunu reddeden gruplar,
buna iYaret eden açSk bir nassSn olmadS2Sndan hareket ediyor olmalSydSlar. Zira
e2er imâmet vâcibtir, deniyorsa, bu iddianSn dayandS2S iki argüman olabilirdi:
mâmet ya aklSn ve insanî sosyal deneyimin gere2i vacipti ya da din açSsSndan
vacipti. Din açSsSndan vâcib olmasSnSn anlamS, imâmeti emreden açSk bir nassSn
bulunmasSydS. Oysa nass bu konuda açSkça ve do2rudan, onu kastederek imâmeti
vâcib kSlmSyordu. DolaySsSyla imâmetin vâcib oldu2unu söylemek, buradaki
vucûbu, terk edilmesi durumunda günaha düYülen bir gereklilik olarak anlama
imkânSnS ortadan kaldSrmaktadSr.28
mâmetin caiz olmasSnSn anlamS; &âri’ tarafSndan imâmetin
farziyyetini/vucûbuyyetini belirten kesin bir dinî emrin olmamasSdSr. Bu durumda, insan ya da toplum kendi tercihine, görüYüne ve tecrübesine göre davranmakta özgür olmaktadSr. Bu noktadan sonra imâmetin gereklili2ine inanSp ona göre
davrananlarSn ya da aksi görüYe ba2lanSp ona göre yaYayanlarSn durumlarS, nass
karYSsSnda dinî bir sorumluluk ifade etmekten çSkSyordu.

6. TARTI7MANIN SOSYO-POL T K ARKAPLANI
KelâmcSlarSn imâmet terimiyle ele aldSklarS siyasî iktidar konusu, teorik
olmaktan daha çok fiilî/olgusal bir durumdur. De2er yargSlarS ve ideolojiler kadar
yaYanan sosyal gerçeklikle de yakSn ilgisi olan bir konudur. Bu nedenle iktidarSn
bir insan toplulu2u için gereklili2i sorunu, varsaySmlara dayalS düYüncelerden
ziyade, pratik ve pragmatik bir düzeyde ele alSnmak durumundadSr. Bu pratik ve
pragmatik zemin, insanSn tarihsel ve toplumsal deneyimler alanSdSr.

27
28

Gazzâlî, el-0ktisâd, s. 176.
Abdulcabbâr, imâmet konusunda açSk ya da gizli her hangi bir nassSn bulunmadS2SnS belirtir. Ona
göre bu konuda bir nassSn bulunmasS, farklS düYüncelerinden dolayS kiYilerin küfürle ithamSnS getirir.
Mutezile KelâmSnda imâmet, emr-i bi'l-marûf ve nehy-i ani’l-münker ilkesi kapsamSnda ele alSnmSYtSr.
Bu iki konu, birbirini tamamlayan ayrSlmaz birer bütün olarak de2erlendirilmiYtir. Bkz.
Abdulcabbâr, =erhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 741-749.
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Siyasal ve teolojik kamplaYmalarSn henüz netleYmedi2i ilk dönemde göreceli olarak bir serbestlik havasS vardS. Bu ortamSn en belirgin vasfS, hem teolojik
hem de siyasal imkânlarSn ve alternatiflerin varlS2S gerçe2ini taYSmasSdSr. Ancak
zamanla siyasî dengelerin oturmasSna ba2lS olarak, merkezî akSl tarafSndan bazS
imkânlarSn gerçekleYmesi olanaksSzlaYtSrSldS. DolaySsSyla teorik olabilirlik, sosyal
ve tarihsel etkenler do2rultusunda daraltSlmSY oldu.
lk Müslüman toplumdaki özgürlü2ün sSnSrlarSnS göstermesi bakSmSndan,
Kur'an metninin açSkça haram kSldS2S Yeylerin dSYSnda kalan her Yeyin slâm olarak
kabul edildi2ini belirtmek yeterlidir. Hukuksal anlamS sonradan “e yâda aslolan
ibâhad r.” ilkesiyle kodifiye edilen bu durum, uygulamada ve sosyal iliYkilerde
“metne lafzen uygun olma” ölçüsünü de2il, “metne aç kça ayk r olmama” rahatlS2SnS
ve geniYli2ini anlatmaktadSr. AçSktSr ki, davranSYlarda “ayk r olmama” hususunun
gözetilmesi, “uygun olma” zorunlulu2undan daha geniYçe bir alana iYaret etmektedir. Bunun siyasal anlamS da, yönetim iYlerini düzenleyen hazSr bir düzenlemenin
nasslarda yer almadS2S Yeklindedir. Gerçekten de, MüslümanlarS herhangi bir yönetim biçimine sarSlmaya ça2Sran açSk ve belirgin bir nass bulunmadS2S gibi belirli
bir yönetim biçiminden men eden herhangi bir nass da yoktur. Yte bu durum,
slâmî fSrkalara mensup bazS kimselerin mutlak surette halifeye, dolaySsSyla devlete ve bir devlet baYkanSna ihtiyaç olmadS2SnS söylemelerine neden olmuYtur.
Herkes dinî açSdan kendi üzerine düYeni yaparsa, bir yöneticiye ihtiyaç kalmazdS.29
slâm’Sn Arap yarSmadasSnda ortaya çSkmasS olgusunu, sadece yeni bir dinin do2uYu olarak nitelemek eksik olacaktSr. slâm’Sn özüne iliYkin kanaatler her
ne olursa olsun, slâm’Sn ilk dönemlerine olgusal bir açSdan bakan bir araYtSrmacSnSn görece2i tablo bellidir. Kendini öncelikle bir inanç olarak sunan slamiyet,
Arap yarSmadasSnda inkârS mümkün olmayan bir sosyo-politik de2iYimi baYardS.
Eski kabilevî düzenlemelerin zaySflayarak daha geniY kapsamlS bir otoriteye boyun e2meleri süreci, kurumsallaYma sorununu da beraberinde getirdi. Yeni ihtiyaçlar karYSsSnda eski çözümlerin ve yapSlanmalarSn söyleyecek bir Yeyleri kalmamSYtS. Burada yeni zihinsel ve siyasal geliYmeler karYSsSnda, eski düzenin yeni
sosyal ihtiyaçlarS karYSlamada yetersiz kaldS2S açSkça görülür.
Hz. Muhammed’in fiilen üstlendi2i yöneticilik ve liderlik tecrübesi, Arap
yarSmadasSnda yeni bir siyasî iktidar modelini temsil ediyordu. Araplar, karizmadan çok kabileye önem verirlerdi. Oysa Hz. Muhammed'in yaYamSyla gündeme
gelen risâlet, do2al olarak maddî ve manevî boyutlarS içeren kapsamlS bir liderlik
algSsSnS ortaya koymuYtur. Ancak risâleti bir kurum olarak nitelemek, en azSndan
Ehl-i Sünnet KelâmS açSsSndan uygun olmayacaktSr. Çünkü kurumlarda görülen

29

Cabirî, Muhammed Âbid, 0slâm Dü üncesinde Yeniden Yap lanma, (çev. Ali hsan Pala, Mehmet &irin
ÇSkar), Kitâbiyât Yay., Ankara 2001, s. 84.
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devamlSlSk risâlette görülmez.30 Gerçekten de Sünnî KelâmSnSn en belirgin baYarSlarSndan biri; risâlet kurumunu teolojik ve tarihsel bir gerekçe olarak kullanarak,
ondan yarS dinsel yarS politik bir liderlik algSsS üreten ve sonradan da ona ebedîlik
kazandSran &iî KelâmSna karYS çSkmasS ve risâletin dinsel iYlevinin sona erdi2ini
ilân etmesidir. Sünnî söyleme göre halifeler Hz. Muhammed'e siyasal olarak hilâfet ederler. DolaySsSyla iYgal ettikleri makam, her ne kadar dinin amaçlarSnSn gerçekleYtirilmesi için zorunlu ise de ilâhî ve kutsal bir nitelik taYSmamaktadSr.
Hz. Muhammed’den sonra ortaya çSkan sorun, pratik anlamda siyasî iktidarS bir kurum olarak yapSlandSrma sorunuydu, denebilir. Siyasî iktidar bir kez
tecrübe edildikten ve yararlarS görüldükten sonra, geriye adSm atSlmasS düYünülemezdi. Dinin bu konuda açSkça bir nass içermeyiYi, siyasî iktidara duyulan ihtiyacS ortadan kaldSramazdS. Çünkü sorun acil, pratik ve hemen çözümlenmesi
gereken bir sorundu. Nitekim genel olarak Ehl-i Sünnet kelâmcSlarS, imâmetin
temel bir inanç konusu olmadS2SnS ve bu konuda açSk ve kesin bir kanaate varmanSn gerekmedi2ini ancak bu konuyu bilmeyenin, bilenden daha fazla tehlikelere
maruz kalaca2SnS söylemiYlerdir.31 &u hâlde, imâmetin yani en genel anlamSyla
yönetimin bir toplum için gereklili2i, ne dinsel ve ne de aklî bir gerekliliktir, belki
de her ikisinden de öncelikli olarak, sosyal ve beYerî bir gerekliliktir.
Vahiyler yoluyla bilgilendirilmeden önce de toplumlar iktidar iliYkileri üretiyordu. Basit ya da karmaYSk, bir iktidar mekanizmasS üretmemiY insan toplulu2u hemen hemen yok gibidir. Din, getirdi2i inanç ve düYünce ilkeleriyle hem varlS2a hem de sosyal yaYama yönelik bakSY açSlarSnS kökten de2iYtirdi. Bu arada iktidar kurum ve kavramSna bakSYta da yeni bir de2erlendirmenin imkânlarSnS zorladS2S söylenebilir. Dinler, hiç kuYkusuz bu etkiyi bazen direkt bazen de dolaylS
olarak ortaya koymuYlardSr; çünkü de2erler sistemi de2iYen, kendini ve varlS2S
artSk farklS bir açSdan algSlamaya baYlayan bir toplumda er ya da geç bir iktidar
sorununun yaYanmasS mukadderdir. Zira köklü de2iYimden tüm kurumlar gibi
iktidar kurumunun da etkilenece2i açSk bir sosyolojik gerçektir. Bu de2erlendirmemizi kanStlamak üzere, her üç büyük dinin do2uYunda yaYanan sosyo-politik
çalkantSlarS hatSrlamak yeterlidir.
slâm dininin, sosyo-kültürel açSdan bir yaYam biçimi olarak kökleYmesi sürecinde, iktidar sorununun da imâmet adS altSnda tartSYSlmasS olgusu, anlaYSlabilir
bir geliYme olsa gerektir. Ancak önemle fark edilmesi gereken gerçek Yudur:
mâmet tartSYmalarSna katSlan ve görüY belirten taraflar, ya kendi yaYam biçimlerini geçerli kSlmaya çalSYmSYlardSr, ya da en azSndan söyledikleri sözlerin gerisinde,

30

Ali AbdurrâzSk, ''MüslümanlarSn peygambere olan itaatlerinin, itikâd ve iman itaati oldu2unu;
hükümet ve saltanat itaati olmadS2SnS'' söylemektedir. Ali AbdurrâzSk, 0slâm'da 0ktidar n Temelleri,
(çev. Ömer RSza Do2rul), stanbul 1995, s. 102.
31
&ehristânî, Nihâyetu’l-0kdâm, s. 278; Cüveynî, el-0r âd, s. 345; Ba2dâdî, Usûlü’d-Din, s. 271.
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belirli bir yaYam biçiminin ve siyasî tercihin, kendini teolojik dille sunmasS söz
konusu olmuYtur.
Çöl yaYamSnSn koYullarSnS içselleYtirmiY olan bedevîlerin kendi sade, eYitlikçi ve farklSlaYmamSY yaYam biçimlerinden hareketle, imamSn bir toplum için aklen
ya da dinen zorunlu oluYunu savunan görüYe karYS çSkmalarS yine kendi deneyimlerinden kaynaklanmaktadSr. Çöl yaYamSnSn sadeli2i, durgunlu2u ve do2al istikrarS, bir iktidarSn varlS2SnS gereksiz kSlabiliyordu. Zira çöl yaYamS, kendi basit fakat
katS kurallarSyla akSp gidiyordu. YaYanan ve yaYanmasS muhtemel sorunlar ve
bunlara karYS ne yapSlmasS gerekti2i az çok belli oldu2undan, uzunca düYünmeye
ve dikkatli kararlar almaya gerek yoktu. Çöl yaYamS kendi bilgeli2ini de üretmiYti.
OnlarSn, kabilenin ortak iradesine ve karizmasSna duyduklarS aYSrS güven de bundandS. Bu yaYam tarzS için, iktidarSn görünmezli2i formundan söz etmek gerekecektir. ktidar tüm bir kabile bireylerine da2SlmSY ve her birey tarafSndan eYit Yekilde temsil edilen, ortak ve gayrS Yahsî bir güçtü. Kentte görülen siyasî, kabilevî
ve ekonomik farklSlaYma, nüfus hareketlili2i, ticarî ve kültürel hayattaki canlSlSk
ve tüm bunlarSn getirdi2i sorunlar, iktidarSn gereklili2inden yapSlanmasSna de2in
pek çok yeni ve köklü sorunu da beraberinde getirdi. Eski bir çözüm olan ve artSk
sosyal-pratik geçerli2ini yitirmiY olan çöl yaYamS merkezli iktidar yaklaYSmSnSn
tepkiyle karYSlanmasS do2aldS.
mâmeti vâcib sayan görüYün Ehl-i Sünnet KelâmSnda yer bulmasSnSn altSnda yukarSda belirtti2imiz sosyal geliYmenin yattS2SnS sanSyoruz. Bu, sosyal ve
siyasî kurumlarSn kendi meYruiyet zeminlerini teYkil etme sürecidir aynS zamanda. Ancak bu süreç, Kelâmî tartSYmalar boyunca dinî/teolojik formda ilerlemiYtir.
Neticede, imâmetin vucûbu bir ilke olarak Ehl-i Sünnet kelâm sisteminde yerini
almSYtSr. Ehl-i Sünnet KelâmcSlarS, imâmeti vâcib sayan tüm görüYlere kapSlarSnS
açmSYlardSr. Bu nedenle imâmetin vâcib oluYunu ortaya koyan hem aklî hem de
er’î deliller kabul görmüYtür.32 Bunu Müslüman toplumun iktidarSn kökeni ve
meYruiyeti sorununu bir daha gündeme gelmesini önleyecek biçimde çözmeye
duydu2u ihtiyaca ba2lSyoruz. Güçlü, birleYtirici ve etkin bir yöneticiye duyulan
ihtiyacSn gölgesinde yapSlan imâmet tartSYmalarS, merkeziyetçi bir çözümle son
buldu.
mâmetin vucûbu ve kökeniyle ilgili tartSYmalarSn oldukça pratik bir zeminde yapSlmasSna ve iktidar merkezli sonuçlanmasSna ba2lS olarak, Müslüman
dünyada siyaset hep iktidar odaklS bir mesele biçiminde algSlana gelmiYtir. Müslümanlar, devlet ve iktidar konusunu sürekli olarak merkeziyetçi açSdan düYündüler.33 Bu nedenle, toplum merkezli bir siyaset anlaySYSnSn önündeki engelleri ve
Müslüman toplumlardaki direnç odaklarSnS tanSmaya çalSYan bir düYünürün,
32

&ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, II, s. 96; Gazzalî, el-0ktisâd, s. 197; bn Haldun, Mukaddime, s. 142; bn
Hazm, el-Fasl, IV, s. 177.
33
Arkoun, Tarih Felsefe Siyaset Üzerine Konu malar, s. 96.
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sorunun tarihsel ve Kelâmî kökenlerine kadar inmesi gerekecektir; çünkü sorun,
basit anlamda bir kurumsallaYma ve Yekil de2iYtirme sorunu de2il, köklü bir zihniyet ve algSlama sorunudur.

7. “ MÂMET LÂHÎ LÜTUFTUR” GÖRÜ7Ü
Klasik Kelâm literatüründe, imâmeti bir lütuf olarak de2erlendiren farklS
bir görüY daha vardSr. Lütuf, sözlükte SstSlah anlamS açSsSndan fiilde baYarSya
ulaYmak, yani et-tevfîk fi’l-fi’l olarak verilir.34 Lütuf doktrinini ortaya atan &ia ve
Mutezile KelâmcSlarSna göre imam tayin etmek bir lütuftur. Her lütuf gibi imam
tayin etme lütfu da Allah’a vâcibtir.35
0lahî lütuf temasS, &iî ve Mutezilî düYüncede önemli bir yere sahiptir.
mâmeti nübüvvetin bir devamS gibi gören &ia ile Mutezile’den bazS kelâmcSlara
göre, peygamberler nasSl Allah tarafSndan seçiliyorlarsa, imamlar da aynS Yekilde
Allah tarafSndan seçilmektedirler. OnlarSn adalet kuramS, yeryüzünün ilahî rehberlikten yoksun kalamayaca2SnS öngörmektedir. Peygamberlerin sonuncusu olan
Hz. Muhammed’den sonra da ilahî rehberlik görevini imamlar üstlenmiY oldular.
Bu nedenle imâmet, özellikle &ia kelâmSnda salt bir akaid konusu olarak anlaYSldS.36
&iî KelâmcSlar, imâmeti tümüyle Allah’Sn iradesine ba2lS bir konu olarak
gördüler. Onlara göre konu, ilahî adalet ve ilahî lütufla37 ilgili çok temel bir itikad
konusuydu. Bu yüzden insanlarSn içtihadlarSna bSrakSlamazdS. &ia’nSn, imâmeti
Allah’a vâcib kSlan görüYüne Ehl-i Sünnet KelâmcSlarS, Sakîfe toplantSsSnda öne
sürülen farklS görüYleri de hatSrlatarak karYS çSkmSYlardSr. Örne2in Râzî; “0mam
tayin etmek Allah’a vâcip olsayd öyle yapard . Halbuki böyle yapmam t r.38 der.
mâmetin, Allah’a vâcib oldu2u argümanS, yönetim sorununa karYS belirli
bir yaklaYSmS getirir. Bu yaklaYSm yönetim sorununu dogmatik bir söylem çerçevesinde nübüvvete eklemlemeyerek, onun beYerî yönlerini ve boyutlarSnS görmezden gelmeye çalSYmaktadSr. E2er yönetim meselesi insanî yönlerinden soyutlanmSY, ilahî alana ait ve kutsala özel bir konu oluyorsa, zorunlu olarak insan aklSnSn
da sSnSrlarS dSYSna çSkarSlmSY demekti. mâmetin bu denli idealize edilmesi yaYanan
gerçeklerle ba2daYmamSYtSr. Nitekim bu nedenle olsa gerek &ia, imâmet doktrinini
imamSn masumiyeti ve imamSn gaybS bilmesi gibi ek mitoslarla takviye etme
ihtiyacS hissetmiYtir. Zira siyasî yönetim gibi sosyal ve beYerî etkileYimlere olabildi2ince açSk bir konuyu idealize ederek gerçek güç iliYkilerini gözlerden uzak tutmak, kapsamlS ve zorlamalS, otoriter bir ö2reti inYa etmekle mümkündür.
34

bn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XI, Beyrut 1990, s. 228.
Ahmed Mahmud Subhi, Nazariyyetu’l-0mame(t), Beyrut 1991, s. 72.
36
Kuleynî, Ebu Ca'fer, el-Usûl mine'l-Kâfî, Beyrut 1401, I, s. 168.
37
Mutezile’den KâdS Abdulcabbâr, imâmetin, bir yönüyle ilâhî lütufla ilgili bir konu oldu2unu düYünür. Bkz. &erhu'l-Usûli'l-Hamse, s.751.
38
Râzî, el-Erbaîn, s. 428.
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Buna karYSn Ehl-i Sünnet’in yaklaYSmS, daha gerçekçi bir temele oturmaktadSr. Ehl-i Sünnet KelâmcSlarS imâmetin teorik yönünün yanS sSra pratik yönüne
de ilgi duymuYlardSr. Ancak Ehl-i Sünnet’in bu tutumunun aYSrS bir uca do2ru
zorlandS2S da görülmektedir. Bu aYSrS uç, realiteye teslim olmak ve siyasal söylemi
gerçekli2e uyacak Yekilde düzenlemek yönünde geliYmiYtir. Örne2in, kahr ve istilâ
yoluyla da imâmetin mümkün oldu2unu söylerlerken nerede durduklarS pek belli
de2ildir. Onlar bu iddialarSnda bir KelâmcSdan daha çok bir hukukçu ya da bir
vak’anüvis gibi konuYurlar.39

8. SÜNNÎ KT DAR ANLAYI7ININ SORUNLARI
Ehl-i Sünnet siyasal söyleminin, mevcut durumun kaçSnSlmazlS2SnS teolojik
bir forma ba2lamasS, iki argüman üzerinden gerçekleYmektedir:
a) Selefin do2ru ve sa2lam yolundan ayrSlmanSn sakSncalS oluYu: Ehl-i Sünnet içinde bu görüYü dile getirme noktasSndaki teYebbüsler büyük oranda Hanbelî
ekolüne aittir. Bu selefî damar, teolojik tutuculu2un öncüsü olma niteliklerine
uygun olarak, dinde ve siyasette selefin yolundan ayrSlmamayS savunmuYtur.
Böylece bir tür siyasî muhafazakârlSk güç kazanmSYtSr. Sultana ve hükümdarlara
karYS isyan etmenin yasaklanmasS da bu e2ilimin en belirgin görüntüsü haline
gelmiYtir. syanS kötüleme ve ondan men etme konusunda, Selefiye’nin referans
ve atSf sorunu bulunmamaktadSr. Zira Selefiye’nin örnek ve model olarak sundu2u selef arasSnda, iktidara isyan etme gibi bir e2ilim bulunmamaktadSr.
b) syanSn fitneye yol açaca2S korkusu: SultanS düzeltmek ya da azletmek
amacSyla silahlS isyan baYlatmanSn daha kötü sonuçlara yol açtS2S, Ehl-i Sünnet
düYünürlerinin göndermede bulundu2u temel gerekçe olagelmiYtir.40
Ehl-i Sünnet düYünürlerinin mevcut durumu korumadaki SsrarlarS, daha
derinlerde yer alan baYka bir teolojik tartSYmanSn kökenleriyle sSkS bir iliYki içindedir. Bu, iyinin ve kötünün bilgisine ilahî bilginin katkSsS olmaksSzSn ulaYSlSpulaYSlmayaca2Syla ilgili olan klasik Kelâm literatüründe, Husn ve Kubh meselesi
olarak bilinen konudur. Ehl-i Sünnet genel olarak, dinî bir bilgi olmadan iyinin ve
kötünün bilgisine sahip olamayaca2SmSz görüYündedir.41 Bu tutumun temelinde,
akla karYS duyulan derin kuYku ve güvensizlik ile her türlü muhalefeti, teolojik
39

bnu’l-Kayyim el-Cevziyye, imâret ve hükm konularSnS ele aldS2S müstakil eserinde, siyaseti zalim ve
adil olarak iki kSsma aySrSr. Öyle görülüyor ki fukahâ, imâmetin gereklili2ini pek tartSYmamaktadSr.
Aksine imâmetin gereklili2ini bir veri olarak ele alSp, daha pratik meseleleri tartSYmaktadSrlar. Örne2in el-Cevziyye, eserinin bir bölümünde, saltanatla yönetmenin câiz oluYunu de2erlendirmektedir.
Bkz. &emsuddîn Muhammed b. Kayyim el-Cevziyye, et-Turuku'l-Hükmiyye fi's-Siyâseti' -=er'iyye,
Matbaatu'l-Âdâb, MSsSr 1317, s. 12-15.
40
Taftazânî, günahkarlS2S nedeniyle devlet baYkanSnSn niçin azledilemeyece2ini açSklarken Yöyle der;
' mam fSskS nedeniyle azledilemez. Ilk dört halife döneminden sonra, imamlar ve emîrler arasSnda
fSsk ve günah çSkmSY ve zulüm yaySlmSYtS. Selef onlara itaat etmiY, onlarSn izniyle Cuma ve bayram
namazlarSnS kSlmSY ayaklanmaya giriYmemiYlerdir.' Bkz. Taftazânî, Kelâm 0lmi ve 0slâm Akâidi-=erhu'lAkâid, s. 325, 326.
41
cî, Mevâk f, s. 396.
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düzeyde yanlSYlama e2iliminin izleri fark edilebilir. Bu ba2lamda hüsn ve kubh,
adalet ve zulm, hayr ve Yer kavramlarSnSn aklSn kendi imkânlarSyla da anlamlandSrSlabilece2i tezinin kabulü, daha yüksek bir adalet ve do2ruluk fikrinden hareketle, mevcut iktidarSn meYruiyetinin ve tasarruflarSnSn sorgulanabilece2i ihtimaline iYaret etmektedir. Mevcut durumu anlamlandSrmaya yönelmiY bir uyum ve
istikrar teolojisinin, aklSn alanSnS daraltmak üzere YeriatSn ve onun gerçek izleyicisi saySlan selefin otoritesini merkeze almasS tutarlSdSr. Zira selefin, sünnetin yüceltilmesi ve buna karYSlSk aklSn alanSnSn daraltSlmasS giriYiminin temelinde, muhalefetin beslendi2i kuramsal ve teolojik kaynaklarS kurutma çabasS yatmaktadSr.42 mâmet ve hilâfet konusunda görüY belirtmiY ve eser vermiY olan Ehl-i Sünnet ulemasSnSn genelde en belirgin tercihi, iktidar merkezli bir teoriden yana olmuYtur. OnlarSn arzusu iktidarSn süreklili2iydi; çünkü istikrarS, iktidarSn ayakta
kalmasSnda görüyorlardS. Buna ba2lS olarak Sünnî siyasal yaklaYSm, iktidardan
birincil görev olarak güvenli2in sa2lamasSnS talep edegelmiYtir.43
Tarihsel açSdan bakSldS2Snda, Sünnî siyasal bilincin ideal ile realite, din ile
siyaset, de2er ile olgu arasSndaki fiilî çatSYmanSn farkSnda oldu2u görülmektedir.
Sünnî düYünürlerin bu çatSYmayS telif ya da rasyonalize etmek üzere sergilemiY
olduklarS yo2un mesai bilinmektedir. Özellikle güç ve güvenlik ilkelerinin, adalet
ve dindarlSk ilkesine tercih edilmesindeki gerekçeler ortadadSr. Bu tutum yönetimin, her tür eleYtiri ve kendisine yöneltilecek muhalefetin ötesinde bir yere yerleYtirilmesine yol açtS. Sultan sorgulanamSyordu. Bu hem pratik açSdan imkânsSzdS, hem de Sünnî siyasal söylem teorik açSdan bunu olumsuzluyordu. Bu noktada,
imamSn YeriatS uygulamakla görevli oldu2u düYünülebilir. Ancak imamSn YeriatS
uygulamakla yükümlü oluYu nosyonu, onun iktidarSnS sSnSrlamak ve eleYtiriye
açmak yerine tam aksi bir iYlev görmüY ve hükümdarlara tarih boyunca ihtiyaç
duyduklarS meYruiyeti sunmuYtur.
Di2er yandan Ehl-i Sünnet siyasal gelene2inde, imâmSn dine ve adalete aykSrS davranmasS halinde onu düzeltecek somut bir mekanizmaya ya da caydSrScS
bir önleme rastlanmaz. Allah ve ahiret korkusu hatSrlatSlSr. Sünnî siyasal kültürde, yöneticinin haksSzlSklarS ve adaletsizliklerinin yol açaca2S kötülükler yerine,
yöneticiye isyan etmenin yol açaca2S kötülüklerin sunumu açSk olarak yer almaktadSr.44 nsanlarSn, kendi özel yaYamlarSnda sergiledikleri ve di2er insanlarSn haklarSnS zedelemeyen hatalarS konusunda ahlakî uyarSlarda bulunmak anlaYSlabilir
Yeydir; ancak imamSn görevini kötüye kullanmasS halinde ahlakî ö2ütlere sS2Snmak gerçekçi de2ildir. Yin bu kadarSnS elbette ki eski kelamcSlar ve fSkShçSlar da
42

bn Teymiyye, es-Siyasetu' -=eriyye, s. 10-11; bnu’l-Kayyim el-Cevziyye, 0’lamu’l-Muvakkiîn, III, s. 36; cî, a.g.e., s. 396, 397.
43
Gazzâlî, Ebu Hâmid Muhammed, el-0ktisâd fi'l-0’tikâd, Beyrut 1998, s. 147-148; bn Teymiyye, a.g.e.,
s. 23; bn Haldun, Mukaddime, II, s. 235-238; Mâverdî, Edebu’d-Dünya, s. 115.
44
bnu’l-Kayyim el-Cevziyye, 0’lâmu’l-Muvakkiîn, III, s.3-4: Taberî, Tarih, s. 342; Gazali, el-0ktisâd, s.
201; Taftazânî, Kelâm 0lmi ve 0slâm Akâidi-=erhu'l-Akâid, s. 186.
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düYünmüY olmalSlar. Ne ki, Yu kadarSnS sorma hakkSmSz da vardSr: Di2er kültürlerde siyasal kültürde bir geliYme gerçekleYmiY iken neden Müslüman dünyada
hâlâ eski siyasal kültür bu kadar güçlüdür? nsanlar neden hâlâ kabile, aYiret ve
ganimet ekseninde kurgulanan formunun dSYSnda daha farklS bir politik iliYki
modeli tahayyül edemiyor?
slâm siyaset gelene2inin ilk dönemlerindeki sosyal belirleyicilerini inceleyen Cabirî, ‘SsSrScS saltanat’ yönetiminin ortaya çSkmasSnS fitnenin bizzat kendisi
olarak de2erlendirir. Ona göre Hz. Peygamber’in vefatS sonrasSnda ortaya çSkan ve
Müslümanlar tarafSndan bir türlü doldurulamayan yasal boYluk, üç maddede
toplanabilir. Bunlar;
1. Yöneticinin seçilmesi konusunda genel anlamda benimsenen açSk bir
yöntemin ortaya konulamamasS.
2. Yöneticinin görev süresinin belirlenememesi: Bilindi2i gibi ilk dört halifenin üçü görev baYSndayken öldürülmüYlerdi. Araplarda siyasi bir gelenek vardS.
Yöneticilerine “emîr” unvanSnS takarlardS. Emîr, savaYlarS yöneten kiYi anlamSndaydS. SavaYlarSn yo2un oldu2u bir co2rafyada yöneticilerin can güvenliklerinin
olmadS2S ve sSk sSk emîr de2iYti2i bilinmektedir. Görev süresinin tayin edilmemesinin gerisinde böyle bir durumun yattS2S görülmektedir. Bu, sonralarS yöneticilerin “kayd- hayat” YartSyla görevlerine devam etmeleri gelene2ini do2urdu. Müslüman siyasal kültüründe yönetici öz olarak savaYtaki emîr (komutan) modeline
dayalS olarak geliYmiYtir. Bu, o dönemin YartlarSnSn dayattS2S bir durumdu; ancak
ekonomik, sosyal ve kültürel geliYmeler sonucunda bu model yetersiz kaldS. Sözünü etti2imiz bu üç yasal boYluk doldurulamadS2S için, durum güçlü ve fSrsatçS
kesimler için bir ruhsata dönüYtü. Bar ç l bir f khî çözüm geli tirilemedi&i için de,
meydan k l ca kald .
3. Yöneticinin görev tanSmSnSn yapSlmamasS: Kelam ve FSkSh kitaplarSnda
halifenin görevlerine dair bilgiler yer almaktadSr. Bu bilgiler çalSYmamSzSn baYSnda
hatSrlattS2SmSz üzere, imâmetin vücubunun anlatSldS2S bölümlerde yer almaktadSr. Cabirî, konuyu daha çok yöneticinin kendi konumunu nasSl algSladS2S çerçevesinde inceler.45
Hz. Osman dönemi olaylarS ele alSndS2Snda, halifenin tebaa ile iliYkilerine
bakSYta temel bir sorun oldu2u ve halifenin kendini halka karYS sorumsuz bir konumda algSladS2S anlaYSlmaktadSr. Yöneticinin, sadece Allah’a hesap vermekle
yükümlü oldu2unu hissetmesi, iktidar anlaySYS açSsSndan tam bir açmazdSr. nsan
olarak herkes Allah’a hesap verecektir; ancak nsanlarSn baYSna yönetici olan kiYinin fazladan büyük bir sorumlulu2un altSna girdi2i ve topluma karYS her an hesap
vermek zorunda oldu2u açSk bir gerçektir. ktidar makamS, insanlarSn iYlerini
kollaySp gözetme yeridir. Buna karYSlSk, sorumluluk kavramSnSn a2SrlSk noktasSnSn
45

Cabirî, 0slâm’da Siyasal Ak l, s. 724-730
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Allah’a, tarihe vb. aYkSn referanslara kaydSrSlmasS, yöneticinin ayaklarSnSn yerden
yani halktan ve toplumdan kesilmesine, kendisi için/bizâtihi bir iktidar anlaySYSnSn ortaya çSkmasSna yol açmSYtSr.
ktidarSn yanlSYlSklarSna karYS hoYnutsuzlu2un dile getirilmesinin engellenmesi, Müslüman kültüründe daha baYka alt sorunlara yol açmSYtSr. Kendini dikey
düzeyde geliYtirip ifade edemeyen dinsel düYünce eleYtirel, ySkScS ve dSYlayScS bir
karakter kazanarak yatay düzeyde somutlaYmaya yöneldi. Sünnî teolojik sistem
içinde yer alan ekollerin kendi aralarSndaki fanatik iliYkileri ya da suçlayScS yaklaYSmlarS andS2SmSz bu tSkanmanSn bir sonucu olsa gerek. Bu tSkanmayS en çok
yaYayan ekollerin, Müslüman kültür içinde en olumsuz, entegrist ve ySkScS tutumu geliYtirdikleri görülmektedir. Örne2in, günümüzde dahi en katS ve uzlaYmazcS
tavSr, bir zamanlar imama itaati en çok vurgulayan ve selefin en ateYli savunucusu saySlan Ehl-i Hadis ve Hanbelî ekoller arasSnda yaYatSlmaktadSr.46
AYSrS idealizm ve gerçekleYemeyecek ütopyalar peYinde koYmak uzun vadede dSYlanmaya mahkûm bir e2ilimdir. Zira siyasal ve toplumsal denge, sosyal
gerçeklik içinde kendine sSnSrlS ve göreceli de olsa bir güvenlik talep eder. Bunu
sa2layaca2S hissedilen doktrinlere de kucak açar. Ancak bu noktada bir baYka
sorunla karYS karYSya kalSyoruz. AYSrS gerçekçilik. dealizmden ve sonuç vermeyen
teorilerin yol açtS2S hayal kSrSklS2Sndan uzaklaYan toplumsal sa2duyu, gerçekli2e
teslim olmak zorunda kalSr.
Entelektüel ve felsefî düYüncenin, varolan insanî durumun ve verili sosyal
yapSnSn sSnSrlarSnS aYmak yerine tümüyle bunlara teslim olmasS, özgürlük alanlarSnS büyük oranda daraltan otoriter toplumsallSklarda sSkça görülen bir açmazdSr.
Bir düYünür ve entelektüel açSsSndan buradaki temel kriz, iktidarSn meYrulaYtSrSlmasSna bile bile alet olmak de2il, toplumsal ve tarihsel bir ortodoksi kurarak,
sonraki kuYaklarS da içerecek daimî ve kalScS bir itaat formu teYkil etmek olsa gerek. Gerçi bu mekanizma, sadece kadim düYünürlerin baYarSsS de2ildir. OnlarSn
etkilerini ebedîleYtiren geleneksel söylemlerdir. Gelenekselcilik bunun için vardSr.
Müslüman kültürdeki gelenekselci modellerden biri olan Selefî akSm, dinsel bir
mantSk kullanarak bugünü geçmiYe ba2lar. GeçmiYten gelip de bugün yaYayan
bireyleri belirlemesi, gelene2in otoritesi sayesinde gerçekleYen bir husustur. Sünnîlik, &iîlik gibi büyük tarihsel ve dinsel yapSlar ba2lamSnda konuYacak olursak,
bir ortodoksinin bazS kurum ve kavramlarS teolojik dil sayesinde varlSklarSnS sosyal ve tarihsel hâfSzada sürdürebilmektedir. lgâ edilmesinin ardSndan uzun ySllar
geçmesine ve ona alternatif kurumlarSn geliYmesine ra2men, teolojik hafSzada
hilafetin sahip oldu2u saygSn görünüm bunu örnekler.
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SONUÇ VE DE>ERLEND RME
Geleneksel Kelâm literatüründe imâmet adS altSnda ele alSnan Sünnî siyaset
düYüncesi, hSzla de2iYen ve sert koYullarSn egemen oldu2u politik bir dünyada
teYekkül etti. FarklS ekollerin birbirleriyle mücadele ettikleri bu dünya, da2Slma ve
ayrSYma tehlikelerine karYS istikrâr ve merkezileYme e2ilimlerine imkan tanSdS. Bu
süreç içinde Sünnîlik, iktidarlara, ihtiyaç duyduklarS meYrûiyeti sunan ve fiilî
durumu onaylayan bir uyum ve istikrar teolojisi niteli2iyle öne çSktS. Bu, Sünnî
söylemin iktidara dönük yüzüdür. Ancak Sünnîli2in Müslüman kitlelere dönük
bir yüzü daha vardSr. Bu onun birleYtirici, barSYS yüceltici ve Müslüman ekolleri
kaynaYtSrScS iYlevinin altSnS çizer. Bu bakSmdan Sünnî siyaset düYüncesini basitçe
ve salt iktidar mezhebi olarak nitelemek kaba bir indirgemecilik saySlSr. Zira o,
aynS zamanda tarihsel, teolojik ve politik bir mutabakatSn ürünüdür. Kendisini
temsil eden tarihsel kurumlarSn ortadan kalkmasSna karYSn, Müslüman kitlelerin
belle2inde bu kadar etkin olmasS da bu yüzdendir.
Müslüman siyaset gelene2inin tarihteki tartSYmalS pozisyonlarSnSn yeni ve
estetik bir dille bugüne taYSmasS, bir yöntemi yeni ve yetkin kSlmaz. Aksine bu
yaklaYSm, eski sorunlara bir ebedîlik kazandSrmasS bakSmSndan sorunludur.
mâmet/hilâfet meselesi üzerinde duracak olursak, politik kurum ve konumlarSn
teolojik taYSyScSlarSnS çözümlemek temel öneme sahiptir. Sünnî ve &iî akâid söylemlerinin bir yönü, Müslüman tarihinin bu saydS2SmSz tartSYmalS pozisyonlarSnSn siyasal ve dinsel yorumuna dayanSr. Mezhepsel çatSYmalarSn, tarihsel ve sosyolojik birer içeri2e sahip olduklarS gerçe2ini saptamak artSk yeterli de2ildir. Hangi tarihsel ö2elerin hangi inanç esaslarSnSn teYekkülüne yol açtS2SnS göstermek,
olgu-düYünce ba2lantSsSnS anlamak açSsSndan oldukça önemlidir. Bu yaklaYSm,
farklS Müslüman kimliklerin taYSdS2S sorunlu tarihsel ö2elerin ayrSYtSrSlmasS sürecine de katkS sunacaktSr. Konu imâmet meselesi adS altSnda Kelâm’Sn temel tartSYmalarS arasSnda yer almaktadSr. Makalede ortaya koymaya çalSYtS2SmSz gibi,
klasik Kelâm ilminin konuyu ele alSY biçimini ve vardS2S sonuçlarS baYlS baYSna bir
sorun olarak görüyoruz. Örne2in; din ile devlet arasSndaki iliYki, sanki kutsal ile
kutsal olmayan arasSndaki iliYki Yeklinde algSlana gelmiYtir. Bunun yanSnda yöneticinin Allah’a karYS sorumlulu2u aYSrS vurgulanmSY; ne var ki halka karYS sorumluluk kavramS geliYememiYtir. Peki ama kutsal ve kutsal olmayanSn anlamS ve sSnSrlarS nelerdir? Kutsal olmayan bir yapSnSn zamanla kutsal saySlmasSnSn gerekçeleri
olabilir mi? Sosyal bilimlerin bazS dallarS bu konuda bize önemli katkSlar sa2layabilir; ancak kültürümüzde yer alan ö2elerden hangilerinin kutsal, hangilerinin
kutsal olmadS2SnS içerden bir bakSYla ortaya koymak, Kelâm ilminin bir ilgi alanS
olarak kalmaya devam edecektir.
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