iM ALE
Dürrani Hindistan'a dönerek imadülmülk'ün müttefikleri Maratalar'ı Panipat'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 Maratalar'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 . 1O
Reblülahir 121 S'te (31 Ağustos 1800) Kalpl'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)

L

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, meylettirmek" anlamına gelen imale, sarf ve
kıraat ilimlerinde "fethayı kesreye ve elifi ya'ya yaklaştırarak seslendirmek" dem ektir. Arap dilinde aslolan fethalı harfi
dudakları açarak (feth ile 1 im alesiz) telaffuz etmektir. Bunun iki şekli vardır : 1.
Feth-i Şedid. Harfin fethalı okunuşunda
ağzın "a" yönünde tamamen açılmasıdır
ki buna "tefhlm" de denmiştir. İsti'la harfleri ( .liıS .ı.w, ..p ) ve ra ile lafzatullahın
"lam"ı istisna edilecek olursa (ibnü'l-Cezerl, ı, 2 ı 5. 2 18) gerek dilde gerekse kıra
atte fethalı harfler için -Farsça'dan Arapça'ya geçme- bu açılım doğru bulunmamıştır (a.g.e., ll, 30). Z. Feth-i Mutavassıt. Fethalı harfin feth-i şedld ile mutavassıt imiile arası bir sesle oku n masıdır ki
Arapça'da feth-i şedldin uygulandığı yerler dışında kalan fethalı harflerin tama-

mı bu türün örneklerini oluşturur. Türkçe'de "fener" ve "felek" kelimelerindeki
ikinci "e"lerin verdiği ses bu tür fethe örnek olabilir.
İmale ikiye ayrılır: 1. imiile-i Kübra
(imale-i şed!de, batl:ı, mal:ı<J , igca', kesr). Fethanın kesreye, elifin "ya"ya -tamamen
çevrilmemesi kaydıyla- iyice yaklaştırıl
masıdır. Anılan iki Türkçe kelimedeki birinci "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'Hafzateyn" de denir.
Kureyş fonetiğinin dahil olduğu Hicaz
lehçesinde genelde im ale yoktur. Dillerinde en çok imal e bulunanlar, başta Temlm
olmak üzere Esed ve Kays Aylan kabileleriyle Necid ahalisidir. Bu farklı fonetik incelikler. 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"'~ kelimelerindeki "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. Abdurrahman'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 ı m kıraatinin Ebu Bekir
Şu'be b. Ayyaş rivayetinde sayılı örnekleri 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 uygulamalara konu olmuş , hemen bütün dil ve
kıraat alimleri bununla ilgilenmiş , Slbeveyhi el-Kitdb'ında imaleyi altı ayrı baş
lık altında incelemiş, daha sonra imiile konusuna ağırlık veren ya da onu müstakil
olarak ele alan eserler yazılmıştır. Ebü'tTayyib İbn Galbün'un Kitdbü'l-İstikmô.J'i,
Danl'nin el-Muçlı}J.'ı bu alanın ilk eserleridir. Abdülfettah İsmail Şelebl'nin de
Fi'd-dirô.sô.ti'l-Kur'fıniyye ve'l-lugaviyye el-imô.le ii'l-]fırô.'ô.ti ve'l-lehecô.ti'l'Arabiyye adlı bir çalışması vardır (Cidde 1376/1957, 1391 / 1971, 1403/1983)
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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 uzatılınaması gereken kısa heceleri vezne
uydurmak için uzun hece halinde okumak" 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 yerine geçirilmesi" an lamınd a istihlaf terimi
de kullanılmış ve bazı edebiyat kitapların
da konu bu ad altında ele alınmıştır. Muallim Naci istihliifı, "imla harflerinin (hareke =kısa sesli) med harfleri (uzun sesli) yerine konulması " diye tan ı mlarken
imaleyi "harekenin tabii olmayan bir biçimde 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 imaledir. İmaleyi medlde (mergobe) ve makbu ha (doğrusu kab!ha) olmak üzere iki
kısma ayıran Ali Ekrem mergüb imaleyi,
"Bir manzumede Farsça ve Arapça kelimelerin uzun hecelerini maruf dereceden
fazla uzatmaktır" diye tanımlamakta , kablh imaleyi de, "Türkçe kelimelerin kısa
olan so n hareketerini uzun okumaktır"
şeklinde açıkl amaktad ır. Bu tür imaleler
hakkında "im ale-i maksüre, illet" ve özellikle "istihliif" terimleri de kullanılır. Bu ise
"imla harflerini med harfleri gibi kullanmak 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" denir. Ziya Paşa ' nın Harô.bô.t mukaddimesinde, "Med verdi kimi elifle n una 1Verdi
hareke kimi süküna" beytinde belirttiği
gibi kelime sonundaki "n ün" harekeli yahut harekeli hükmünde ise üst tarafında
ki harekede azi yapılamaz. "Nün"un hare-
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keli hükmünde olması, kendisinden sonra
sesli harfle başlayan kelime dolayısıyla
vasıl yapılması demektir. Fuzuri'nin. "Perişan- halin oldum sormadın hal-i perlşa
nım 1 Gamından derde düştüm kılınadın
tedblr-i dermanım" beytinde birinci "perişan" kelimesinde olduğu gibi üzerinde
azi yapılarak kısa söylenen bu tür harflere "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 o kunınası şeklin

de anlatılan med ile karıştınldığı ve bugün artık imaleden her ikisinin de anlaşıldığı görülmektedir. Buna karşılık son
dönemlerde konuyla ilgili eserlerin bir
kısmında imal e ile med ayrı ayrı gösterilmektedir. Bunlardan bazılarında tamamıyla 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
kı sa heceli olan Türkçe kelimelerin türlü
hecelerinde vezin zaruretiyle suni olarak
yapılmış imale örnekleri bulmak mümkündür. Yalnız Farsça ve Arapça kelimelere benzetilerek imaleye müsait görülen "var, dağ. yar" gibi hecelerde değil
"er" gibi imaleye elverişli olmayanlarda
bile imale yapılmıştır: "Hakk'a karşı duralım 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 kullanan bazı son devir şairleri de (mesela
Ahmed Haşim) imaleden uzak duramamışlardır.
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iMAM
( flof'l)

L

Önder, lider;
cemaate namaz kıldıran
devlet başkanı.

kiş i ;
_j

Arapça emm "öne geçmek, sevk ve
idare etmek" kökünden gelen imam, terim olarak "cemaatle kılınan namaza önderlik eden kimse" ve "devlet başkanı"
anlamlarını taşır. III. (IX.) yüzyılın ortalarında Endülüs'te devlet başkanıyla namaz kıldıran kimseyi birbirinden ayır
mak için ikincisine sahi bü's-salat adı
verilmiş ve bu tabir zamanla İfrlkıye ve
Mağrib'e de yayılmıştır: iran'da ise cemaate namaz kıldıran kimseye plş-nemaz
denir.
Kaynaklarda, Hz. Peygamber'e imamCebrail'in öğrettiği ve onun
önce Kabe'nin yanında, sonraları müşrik
lerin baskısı sebebiyle Mekke'nin ıssız kesimlerindeki bazı evlerde kendisine tabi
olanlara namaz kıldırdığı haber verilir
(Müsned, I, 333; İbn Hişam, ı. 278-279).
Rivayete göre İsra suresinin 11 O. ayetinde yer alan. "Namaz esnasında sesini fazla 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 ldı rmaya başladılar. Hicretten
önce Kuba'ya ulaşanlara imamlık yapan
ise Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim idi ve
muhacirlerin imamı diye tanınıyordu. Hicret sırasında Medine'ye girmeden önce
Kuba'da kalan Hz. Peygamber burada inşa ettirdiği mescidde imamlıkyaptı ve bir
cuma sabahı Kuba'dan ayrıldıktan sonra
Ranuna vadisindeki Salim b. Avf kabilesine ait namazgahta farz olan ilk cuma namazı nı kıldırdı. ResUl-i Ekrem. herhangi
bir sebepten dolayı Medine'den ayrılaca
ğı zaman vekaleten bir imam tayin ederdi: hastalığı ağırlaşıp artık Aişe'nin odasından m escide geçerneyecek hale gelince 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. Yemenli Cermoğulları ' ndan Amr b. Selime.
kabilesi İslamiyet' i kabul ettiği zaman yedi sekiz yaşlarında olmasına rağmen Kur'an'ı en iyi o bildiği için imamlığa seçilmiş
ve bu görevini ölünceye kadar sürdürmüştür (Buhar!, "Megaz1", 53; ibn Sa'd,
lık yapmayı

I, 253-254). ResUl-i Ekrem tayin ettiği valilere kıraatleri kısa tutmalarını öğütlerdi
(Müsned, IV. 21-22). Mekke'nin fethi üzerine şehrin valiliğine getirdiği Attab b.
Esld'in islam'a yeni girdiğini dikkate almış olmalı ki imamlığı Hübeyre b. Sebel'e
vermişti (Fakihl, III. 225); bu görevin Muaz 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 birliğin 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 görevlendirilmişti.

Hz. Peygamber'in eşlerinden Ümmü
Selerne ve Aişe ile Sa'de bint Karname'nin kadınlara imamlık yaptıkları (Abdürrezzak 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 Ekrem tarafından tayin edildiği ve yaşlı erkek bir müezzininin bulunduğu kaydedilir (Müsned, VI, 405).
Halifeye imam adının verilmesi, ittiba
ve iktida bakımından namaz kıldıran imama benzetilmesinden dolayıdır. Bunun
için hilatete "imamet-i kübra" denilmiş.
Re sul-i Ekrem ve dört halife de namaz
kıldırma işini mecbur kalmadıkça başka
bir kimseye tevdi etmemişlerdir. Hz.
Ömer'in ve Ali'nin imamlık yaparken öldürülmeleri Muaviye b. Ebu Süfyan'ın önlem almasına sebep olmuş ve namaz kıl
dınrken başında silahlı nöbetçiler bekletmeye başlamıştır (İbnü't-Tıktaka, s. 106);
bazan da namazlarını maksurede kılmış
ve imamlığı başkasına yaptırmıştır (Abdürrezzak 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 sembolüne dönüşen- cuma namazlarını kı ldı r
mayı bırakmışlardır. Endülüs Emevlleri'nde cuma namazları başlangıçta yine halifeler, sonraları ise kad ı lar tarafından kı l 
dırılmıştır.

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

