
Dürrani Hindistan'a dönerek imadül
mülk'ün müttefikleri Maratalar'ı Pani
pat'ta ağır bir yenilgiye uğrattı (ı 7 61). 

Olayların kendi aleyhine geliştiğini gören 
İmadülmülk, bir süre BaharatpOr'da ve 
Farukabad'da saklandıktan sonra 1773'
te Dekken'e geçti. Eski müttefikleri Ma
ratalar'dan yardım görmesine rağmen 
kendini güvende hissetmediğinden İngi
lizler'in kontrolündeki Süret'e sığındı. Bir 
müddet burada yaşadıktan sonra hacca 
gitti. Hac dönüşünde Timur Şah Abdall 
ve Zaman Şah'ın maiyetinde bulundu. 1 O 
Reblülahir 121 S'te (31 Ağustos 1800) Kal
pl'de vefat etti. 

imadülmülk, Asar ve Nizarn mahlasıy
la Farsça, Arapça, Urduca ve Türkçe şiir
ler yazmıştır. Farsça şiirlerini ihtiva eden 
divanı (Del hi 130 ı) ve süfi Fahreddin Çiş
tl'nin hayatına dair Menô.l:ab-i Fal]riyye 
adlı eseri yayımlanmıştır (Delhi 1315). 
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iMALE 
(ZUI.of'f) 

Fethada ve onu takip eden 
elifte ortaya çıkan 

telaffuz değişikliği anlamında 
dil ve kıraat terimi. 

_j 

Meyl kökünden türeyen ve "bir şeyi bir 
tarafa doğru eğmek. yatırmak, meylet
tirmek" anlamına gelen imale, sarf ve 
kıraat ilimlerinde "fethayı kesreye ve eli
fi ya'ya yaklaştırarak seslendirmek" de
mektir. Arap dilinde aslolan fethalı harfi 
dudakları açarak (feth ile 1 imalesiz) te
laffuz etmektir. Bunun iki şekli vardır : 1. 
Feth-i Şedid. Harfin fethalı okunuşunda 
ağzın "a" yönünde tamamen açılmasıdır 
ki buna "tefhlm" de denmiştir. İsti'la harf
leri ( .liıS .ı.w, ..p ) ve ra ile lafzatullahın 
"lam"ı istisna edilecek olursa (ibnü'l-Ce
zerl, ı, 2 ı 5. 2 18) gerek dilde gerekse kıra
atte fethalı harfler için -Farsça'dan Arap
ça'ya geçme- bu açılım doğru bulunma
mıştır (a.g.e., ll, 30). Z. Feth-i Mutavas
sıt. Fethalı harfin feth-i şedld ile muta
vassıt imiile arası bir sesle oku n masıdır ki 
Arapça'da feth-i şedldin uygulandığı yer
ler dışında kalan fethalı harflerin tama-

mı bu türün örneklerini oluşturur. Türk
çe'de "fener" ve "felek" kelimelerindeki 
ikinci "e"lerin verdiği ses bu tür fethe ör
nek olabilir. 

İmale ikiye ayrılır: 1. imiile-i Kübra 
(imale-i şed!de, batl:ı, mal:ı<J , igca', kesr). Fet
hanın kesreye, elifin "ya"ya -tamamen 
çevrilmemesi kaydıyla- iyice yaklaştırıl
masıdır. Anılan iki Türkçe kelimedeki bi
rinci "e"lerin verdiği ses bu imiile türüne 
örnek teşkil edebilir. z. İmale- i Suğra 

(imale-i mutavassıta). Feth-i mutavassıtla 
imale-i kübra arası bir seslendirmedir ki 
buna "taklll, beyne beyne, beyne'Hafza
teyn" de denir. 

Kureyş fonetiğinin dahil olduğu Hicaz 
lehçesinde genelde im ale yoktur. Dillerin
de en çok imal e bulunanlar, başta Temlm 
olmak üzere Esed ve Kays Aylan kabilele
riyle Necid ahalisidir. Bu farklı fonetik in
celikler. rivayet disipliniyle sınırlı olarak 
kıraatler içinde sağlıklı bir şekilde tesbit 
edilmiş ve korunmuştur. Meşhur on kı
raat imarnından Hamza b. Hablb, Kisa! 
ve Halef b. Hi şam , ,rı~, -s~ı, -s} •:w1 
~ , ..s'-' , ._,.;i , ~ , IS"'~ kelimelerin
deki "ya"dan çevrilmiş elifleri imiile ile 
(imale-i kübra) okumuşlardır. Ebu Amr b. 
Ala da bu tür kelimelerden "ra"dan sonra 
maksur elif bulunanlarda , -s)wı , -s .fo;) 
(-s..{~ imiile yapmıştır. Niifi' b. Abdurrah
man'ın ravisi Verş ise bunlarda imale-i 
suğra uygulam ış, ayrıca vavl veya ya! ayı
rımı yapmaksızın ~, ~~ , ~,-s~ ı 
gibi kelimeleri de bu uygulama kapsamı

na almıştır. As ım kıraatinin Ebu Bekir 
Şu'be b. Ayyaş rivayetinde sayılı örnekle
ri olan imaleli okuyuş, Hafs rivayetinde 
~-"""'( Hud ll/41) kelimesinde "ra"nın 
imfıleli icrası ile sınırlı kalmıştır (ayrıntı
lar için bk. Dan!. s. 46-53; ibnü'l-Cezerl. ll. 
29-90) . 

imiile zorunlu kabul edilmeyen (caiz) bir 
keyfiyet olmakla birlikte sesler arası uyuş
mazlığı gideren, tını ve uyum güzelliği 
sağlayan fonetik bir keyfiyet olarak dilde 
ve kıraatte yaygın ve çok farklı uygula
malara konu olmuş , hemen bütün dil ve 
kıraat alimleri bununla ilgilenmiş , Slbe
veyhi el-Kitdb'ında imaleyi altı ayrı baş
lık altında incelemiş, daha sonra imiile ko
nusuna ağırlık veren ya da onu müstakil 
olarak ele alan eserler yazılmıştır. Ebü't
Tayyib İbn Galbün'un Kitdbü'l-İstikmô.J'i, 
Danl'nin el-Muçlı}J.'ı bu alanın ilk eser
leridir. Abdülfettah İsmail Şelebl'nin de 
Fi'd-dirô.sô.ti'l-Kur'fıniyye ve'l-lugaviy
ye el-imô.le ii'l-]fırô.'ô.ti ve'l-lehecô.ti'l
'Arabiyye adlı bir çalışması vardır (Cid
de 1376/1957, 1391 / 1971, 1403/1983) 

iM ALE 
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iMALE 
( <UI.o!) 

Aruzla yazılmış şiirlerde kısa hecenin 
vezin gereği uzun okunması. 

_j 

Sözlükte "meylettirme. bir tarafa eğ
me, çekme" anlamına gelen imale, aruz 
hatalarından biri olup "tabii olarak uza
tılınaması gereken kısa heceleri vezne 
uydurmak için uzun hece halinde oku
mak" demektir. 

Arap ve İran şiirinde de rastlanmakla 
beraber imiile daha ziyade Türk şiirinde 
kullanılmıştır. Bunun sebebi Türkçe ses 
yapısında uzun hecenin bulunmamasıdır. 
imiile için "kısa hecenin uzun hece yeri
ne geçirilmesi" anlamında istihlaf terimi 
de kullanılmış ve bazı edebiyat kitapların
da konu bu ad altında ele alınmıştır. Mu
allim Naci istihliifı, "imla harflerinin (ha
reke =kısa sesli) med harfleri (uzun ses
li) yerine konulması" diye tan ımlarken 

imaleyi "harekenin tabii olmayan bir bi
çimde uzatılması" şeklinde açıklamakta
dır (Lugat-ı Niki, s. 120). Ona göre, "Ah 
ey zalim dilinde hiss-i şefkat yok mudur" 
mısraındaki 'ah' imalesi yerinde bir ima
ledir. İmaleyi medlde (mergobe) ve mak
bu ha (doğrusu kab!ha) olmak üzere iki 
kısma ayıran Ali Ekrem mergüb imaleyi, 
"Bir manzumede Farsça ve Arapça keli
melerin uzun hecelerini maruf dereceden 
fazla uzatmaktır" diye tanımlamakta, ka
blh imaleyi de, "Türkçe kelimelerin kısa 
olan son hareketerini uzun okumaktır" 
şeklinde açıklamaktadır. Bu tür imaleler 
hakkında "im ale-i maksüre, illet" ve özel
likle "istihliif" terimleri de kullanılır. Bu ise 
"imla harflerini med harfleri gibi kullan
mak ve onlar kadar uzatmak" demektir. 
Yani "a, i, u" seslilerini "a, 1, Cı " gibi uzun 
söylemektir (Tahirülmevlevl, s. 62, 73-7 4 ). 

Buna karşılık kelime sonundaki sakin 
"nün" harfinin uzatılmamasına "azi" de
nir. Ziya Paşa'nın Harô.bô.t mukaddime
sinde, "Med verdi kimi elifle n una 1 Verdi 
hareke kimi süküna" beytinde belirttiği 
gibi kelime sonundaki "n ün" harekeli ya
hut harekeli hükmünde ise üst tarafında
ki harekede azi yapılamaz. "Nün"un hare-
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