İMDADiYYE
Savaş yıllarına

has bir vergi olan imdad-ı
seferiyyenin yanında. yaklaşık onun yarısı
miktarında olup barış yıllarında toplandığı için "imdad-ı hazariyye" adını alan yeni ve düzenli bir vergi ilk defa 1718 yılında
alınmış . böylece imdadiyye, savaş ve barış yıllarına yayılan ve birbirini tamamlayan iki kısma ayrılmıştır. Çelebizade
Asım'da bulunan bir kayıttan. şartları daha ağır olan i mdad-ı seferiyyenin bazan
imdad - ı hazariyyeye çevrildiği de görülmektedir (Tarih, s. 528). Burada imdad-ı
seferiyyenin kaldırıldığı belirtilmekteyse
de bu tamamen ilgası anlamına gelmemektedir. Zira Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki hazariyye defterleri içinde imdad-ı seferiyyenin tahsiliyle ilgili hükümterin de bulunması (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 69-70) bu yükümlülükterin aynı mahiyette olduğunun açık
delilidir. Avarız türü vergilerden olan ve
iki. bazan da üç taksitte toplanan imdad-ı
hazariyyenin geliri, besleyecekleri askerlere sarfedilmek üzere eyalet ve sancak
mutasarrıflarına tahsis edilmişti. Bu uygulamanın başlıca gerekçesi. eyalet ve
sancak mutasarrıflarının savaşa götürmekle yükümlü oldukları kapı halkı denilen askerlerini besiernekte zor duruma
düşmeleriydi. Yeni düzenleme ile her eyalet ve sancağın ne miktar imdad-~sefe
riyye ile yükümlü olduğu tesbit edilecek.
böylece beylerbeyi ve sancak beyleri doğ
rudan halka yönetmeyip merkezden belirlenen miktarları toplamakla yetinecekler, bu meblağın yarısını kendi giderlerine ayıracaklar. öteki yarısının her 70 kuruşu için bir asker besleyeceklerdi.
Yine bu düzenlemeyi e, bir sefer veya
bir başka işle görevlendirilmemiş beylerbeyilerin imdad-ı seferiyye toplamaları
yasaklanmış. imdad - ı seferiyyenin savaş
zamanında ey alet valilerine ve sancak
beylerine bir defada toptan ödenmesinin
gereği. değişiklik, azil ve ölüm hallerinde
hesapların görülmesinde yetkinin mahalli kadılıklarda olduğu, vergi dağıtımının
herkesin bilgisi dahilinde yapılmasının
gerektiği belirtilmişti.

Sefere katılmakla yükümlü olmayan
vali veya sancak beylerine ya imdad-ı seferiyye toplama yetkisi verilmez veya toplama emri gönderilm i şse tahsil ettiği
m ebiağı merkeze göndermesi istenirdi.
Bazı durumlarda sefer görevi alan. fakat
imdadiyyesini tahsite zamanı olmayan
idarecilere hazineden borç verilir. onlar
da daha sonra topladıkları imdadiyyeleri
merkeze gönderirlerdi. Sefere çıkmakta
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yükümlü olup imdadiyye toplama emri
alan idareciler bunları tahsil eder. kendisine ait olan hazariyyeyi ayırır. kalanını
hazineye gönderirdi. Bazı durumlarda
devlet doğrudan merkez! hazine için imdadiyye tahsilini talep edebilirdi. Ancak
umumi kaide. toplanacak imdadiyye akçelerinin o bölgenin idarecisine ait olduğu şeklindeydi. Bir mansıbın tevcihiyle
birlikte man sı b sahibinin kendi bölgesine
ait imdadiyye toplama ve kullanma hakkı doğar, fakat bu hakkım merkezin emriyle kullanabilirdi.
İmdad-ı seferiyye bir defada toplanma
şartına bağlı

iken imdad-ı hazariyyenin
taksitlerle toplanması usuldendi. Tahsilattan sonra yükümlüye eda tezkiresi verilir (b k. TEZKİRE). böylece mükerrer tahsiller önlenmek istenirdi. Tahsilatta yıl başı olarak muharrem ayı esas alınmıştı . Bazan reayanın himayesi için gerek seferiyye
gerekse hazariyye vergilerinin padişah
tarafından karşılandığı da olurdu (Çeş
mlzade Mu stafa Reşid , s. 5).
1130 (1718) yılında Anadolu'dan toplanan imdad-ı seferiyye tutarı 330 kese
( 16.500.000 akçe) idi. 1750 yılında aynı
eyalete imdad-ı hazariyye 62.504 kuruş
(7.500.240 akçe) olarak takdir edilmişti.
Aradaki zaman farkına rağmen vergilerin
aynı seviyede tutulduğu kabul edilirse hazariyyenin yaklaşık seferiyyenin yarısı dolaylarında olduğu anlaşılır.

Vezir, beylerbeyi ve sancak beyi gibi
yüksek rütbeli devlet görevlilerinin idari
ve asker! yükümlülüklerini gereğince yerine getirebilmeleri için ihdas edilen ve
nisbi olarak azalmakta olan eski has gelirlerinin tamamlayıcısı olduğu anlaşılan
imdadiyyeler varlığını Tanzimat dönemine kadar sürdürmüş . bu dönemde vergiye çevrilmiştir (Abdurrahman Vefik, ı.
95).
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22 Safer 1233'te ( 1 Ocak 1818) Seharenpur'a bağlı Nanevte kasabasında doğ
du. Asıl adı İmdad Hüseyin'dir. Kendisi ,
babası Hafız Muhammed Emin'in soyunun Hz. Ömer' e. annesi Blbl Hüseyin'in
soyunun ise Hz. Ebu Bekir'e ulaştığını
söyler. Arapça ve Farsça'yı öğrendikten
sonra Abdürrezzak Cihencehanevl'den
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Me§nevi'si, Sa'dl-i Şlrazl'nin Bost{m ve Gülistan'ı gibi klasik eserlerin bazı bölümlerini
okudu. Muhtemelen 1833'te gittiği Delhi'de bir süre kelam, hadis ve hat dersleri aldı. On dokuz-yirmi yaşlarında tasavvufa ilgi duyarak Şah Naslrüddin Nakşi
bendl- Müceddidl'ye intisap etti. İmda
dullah. bir süre sonra onun yanından ayrılıp Çiştiyye tarikatının Sabiriyye kolu

iMDADU LLAH TEHAN Evl
şeyhlerinden MiyanciyG NGr Muhammed
Cihencehanevl'ye biat etti. Seyrü süiGkünü tamamlayıp hilafet aldı. Şeyhinin vefatından sonra üç ay kadar Pencap ormanlarında yalnız başına yaşayan İ mdadullah 1843 yılında Hicaz'a gitti. Mekke'de Muhammed İshak Dihlevl ve Seyyid
Kudretullah Benaresl gibi alimlerden ilml ve tasawufi konularda istifade etti.
1845'te Hindistan'a dönerek irşad faaliyetine başladı.

1857 yılında Hint müslümanları İngiliz
ler'e karşı ayaklandığında İmdadullah'ın
müridieri de mücadeleye katıldılar. Bu
arada iki yıla yakın bir süre gizlenen imdadullah 1859'da Hicaz'a kaçtı ve bundan
sonra Mekke'de yaşamaya devam etti.
Mekke'de bulunduğu yıllarda Ziya ' ü 'l]julUb adlı eserini ve Mevlana'nın Meş
nevi'sini okuttu . Halifelerinden Eşref Ali
Tehanevl bu derslerde geçen önemli konuları Kilid-i Meşnevi ( KanpOr 1321)
adını verdiği eserinde toplamıştır. XIX.
yüzyılın önemli M evievi şeyhlerinden Esad
Mehmed Dede onun mesnevi dersini dinlemiş ve oldukça etkilenmiştir. 13 Cemaziyelahir 1317'de (19 Ekim 1899) Mekke'de vefat eden İ mdadullah Cennetü'l-mualla'da defnedildi.

Müridierinin sayısı yüz binlerle ifade
edilen İmdadullah birçok kişiye hilafet
vermiştir. Bunlar arasında yer alan Reşld
Ahmed GengGhl. Muhammed Kasım Nanevtevl, Feyzülhasan SeharenpGrl. Şey
hülhind Mahmud Hasan DiyGbendl. Eş
ref Ali Tehanevl ve Hüseyin Ahmed Medeni yakın dönem Hindistan tarihinde adları sık sık anılan alim, mutasawıf ve liderlerdendir. Özellikle Nanevtevl ile araların
da çokyakın bir sevgi ve dostluk bağı vardı (halifeleri için bk. E ş ref Ali Tehanevl.
imdadü 'l-müşta~. s. ı I I- I ı 6; FüyGzürrahman. s. 28-269).
Eserleri. 1. Ziya'ü'l-]juW.b. İmdadul
lah Çiştiyye tarikatının ada b. erkan ve ezkarına dair bu en meşhur eserini Farsça
olarak telif etmiştir. Çeşitli baskıları yapı
lan eser (Delhi 1284/1868. 1877; Leknev.
ts . !Matba' fahrü 'l-metabi 'll Arapça. Urduca (Taşfiyetü'l-~ulüb, tre. Nizameddin Klranevl. Del hi ı 904. 2. bs.) ve Türkçe'ye (Ziyaü 'l-kulab Tercümesi, tre. Esad Mehmed
Dede. KonyaMev lana Mü zes i Ktp .. nr.
452 I; istanbul Belediyesi Atatürk Kitapllğ ı . Osman Ergin, nr. I 05) çevrilmiştir. 2. İr
şad-ı Mürşid. Tarikat adabıyla tarikatların silsilesini ihtiva eden Urduca bir risaledir. Müellif tarafından Arapça'ya tercü-

me edilen eser Eşref Ali Tehanevl tarafın
1310,1323)
3. VaJ:ıdetü'l-vücud . Farsça küçük bir risaledir (Bombay 1300/1 883). Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Tahir Ağa Tekkesi.
nr. 772, vr. 21-26; T. tre .. vr. 14-20)yazma
nüshası bulunan eser Ahmet Avni Konuk
tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir (Konya
Mevlana Müzes i Ktp .. nr. 3649). 4.ljavaşi ber Meşnevi-i Mevlana-i Rum. Haşiyenin ilk iki cildi müellif hayatta iken
(KanpGr 1896- 1897. 1898),diğerkısmıda
vefatından sonra basılmıştır. Ahmet Avni Konuk Mesnevi-i Şerif Şerhlni yazarken bu eserden istifade ettiğini, ayrıca
diğer Hintli Meşnevi şarihlerinin eserlerine de bu kitap vasıtasıyla ulaştığını söyler (lll. s. 14; Gölp1nar l ı. lll, 225). S. Gı
~a'ey RuJ:ı . Nefis tezkiyesine dair hikaye üsiGbunda 1650 beyitlik bir manzumedir(Abdürreştd Erşed. s. 105). 6. Gülzar-ı Ma'rifet. Tasavvufi ve duygusal
konuların işlendiği gazel ve na'tlardan
oluşan eserin 319 beyti Urduca, doksan
üç beyti Farsça'dır. Eser Miyan Niyaz Ahmed tarafından yayımlanmıştır (SadhGre. ts.). 7. TuJ:ıfetü'l-'uşşa]j. İlahi aş
ka müptela olan aşıkların hikayesini anlatan 1324 beyitlik bir eserdir (a.g.e., s.
danyayımlanmıştır(KanpGr

YıllarcaMeşnevi okutan İmdadullah'ın
yaşının ileriediği

ve artık oturmakta güçlük çektiği dönemde bile büyük bir şevk
le Meşnevi okuttuğu kaydedilmektedir
(Abdürreştd Erşed. S. 96). Osmanlı alim ve
mutasawıflarıyla olan bağını da bu Meş
nevi sevgisi sağlamıştır. Ahmet Avni Konuk. onun Meşnevi haşiyesinin Hindistan'da yazılan diğer Meşnevi şerh ve haşiyeleri için de bir köprü vazifesi gördüğünü söyler (Mesnevl-i Şerif Şerhi, lll . s..
ı 4). Bazı eserlerinin Türkiye kütüphanelerinde bulunması. tasawufi kişiliğinin tesirinin Hint alt kıtasıyla sınırlı kalmadığı
nı göstermektedir. VaJ:ıdetü'l-vücud adlı
kitabının (Süleymaniye Ktp .. Tahir Ağa
Tekkesi. nr. 772. vr. !4•) Türkçe tercümesinin başında yer alan ifadeler de bu tesiri ortaya koymaktadır. İmdadullah. kendisi dini ilimlerde bir otorite olmamakla
birlikte dini ilimierin öğretimine ve bu
alanda eser telifine büyük önem vermiş
tir. Hint alt kıtasının en büyük dini eğitim
kurumu olarak gösterilen DarüluiGm-i DiyGbend'in kuruluşunda ve gelişmesinde
onun teşviki ve fikri desteğinin etkisi olmuştur. Hindistan'ın bağımsızlığını kazanması için çaba gösteren müslüman
önderlerin birçoğu onun müridi veya halifesidir.

lmdadullah
Tehanevi'nin
kendi el yazısıyla
bir mektubu
(Nisar Ahmed
Farüki özel

koleksiyonu)
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iMDADULLAH TEHANEVT
105). 8. CiMd-ı Ekber. Nefıs mücadelesiyle ilgili anonim Farsça 679 beytin çeşitli ilaveler ve düzeltmelerle birlikte tercümesidir. 9. Derdname-i Gamndk. Urduca bir manzume olup gerçek aşkın ve
derin duyguların etkili bir dille ifade edildiği 175 beyitten oluşmaktadır (a.g.e., s.
106). 10. Fayşala -i Heft Mes'ele. Hint
alt kıtasının iki büyük Hanefi cemaati
(DiyGbendl ve Birllvl) arasındaki ihtilaf
konusu yedi meseleyi ele alan bu Urdu ca
risale iki cemaatin arasını bulmak için telif edilmiştir. Çeşitli zamanlarda yayımla
nan risalenin Pencap Vakıflar İdaresi tarafından itinalı bir baskısı yapılmıştır (Lahor 1973) . 11. Külliyydt-ı İmdddiyye.
Tu]Jfetü'l- 'uşşd]f, G ülzdr-ı Ma'rifet,
Derdname-i Gamndk, Cihdd-1 Ekber,
Ndie-i İmddd gibi manzum ve mensur
on eserinin bir araya getirildiği külliyatın
çeşitli baskıları yapılmıştır(KanpGr 13 ı 5/
1898; [baskı yeri yokj 131 71 1899; Kara çi
1976). 12. MektCı.bdt-1 İmdddiyye. Mürid
ve dostlarına Mekke'den yazdığı elli kadar
Urduca mektubu ihtiva etmekte olup Eş
ref Ali Tehanevi tarafından derlenerek
"Şad Feva'id" adlı ekiyle birlikte neşredil
miştir (Leknev 13 I 7; Lahor 1966. ı 977).
Bu derlernede yer almayan bazı mektupları da Muhammed EyyOb Kadiri bir araya getirerek "MektObat-ı l:lazret f:lacl İm
dadullah Muhacir Mekkl" başlığı ile el'İlm dergisinde yayımiarnıştır (Karaçi,
Ekim-Aralık 1957,s.4 1-49).13.Nevddir-i
İmdddiyye. Yine müellifin mektuplarını
ihtiva eden eser Nisar Ahmed FarOki tarafından derlenmiştir (Gülberge 1996).
14. Mer]fümdt-ı İmdddiyye. Bu eser de
Farsça altmış bir mektuptan oluşur. İm
dddü '1-müşta]f'ın ekinde (nşr. Eşref Ali
Tehanev1, Leknev 1915) ve müstakil olarak
(haz. Nisar Ahmed FarOki. Del hi 1979; der.
Vahldüddin RampGrl. Urduea tre. Abdülhay, Del hi ı 980) neşredilmiştir. 1S. İmdd
dü's-süWk. Tasawufa dair olan bu Arapça risaleyi Reşid Ahmed GengOhi Farsça'ya çevirerek yayımiarnıştır (SadhGre
1316; Urduea tre. Muhammed Aşık ilahi
Miratl. Lahor 1984) 16. İmdddü'ş-şddı
]fin. Sadıkutyakin Kürsevi ve Ahmed Hasan KanpOri tarafından 1314 (1897) yılın
da şeyhin sözlerinden derlenerek meydana getirilmiş olan eser Şemd'im-i İmdd
diyye (Lahor 1966) ile birlikte neşredil
miştir.
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Olabilirlik anlamında
ve felsefe terimi.

mantık
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Sözlükte imkan "bir işin kolayca yapı
labilir olması, bir fiilin gerçekleşmesinde
herhangi bir engel bulunmaması, güç
yetirilebilir türden olması " anlamına gelmektedir. Zorunluluğun karşıtı olan imkan, varlık ve birlikgibi tümel bir kavram
olmakla birlikte cins teşkil etmez; daha
çok nitelik, nicelik ve diğer kategorilere
ilişkin olarak söz konusu edilir. Bu bakım
dan cevherin aksine imkanın bizatihi var
olması düşünülemez (Gazzall, Mal).aşıdü 'lfelasife, s. 20 ı. 276) imkan bir potansiyeli
ifade ettiği için bazan güçle (kuwe) aynı
anlamda kullanılır; fakat çoğunlukla güç
özneyi, imkan ise mahalli çağrıştırır. Bununla birlikte hem öznenin hem fıilin hem
de kabul anlamında edilgenin (münfail)
imkanından söz edilir (İbn Rüşd, s. 28).
imkan terimi farklı anlam ve kapsamda kullanılmaktadır. Zihni imkan. Bir şe-

yin aklen mümkün bulunduğunu düşü
nerek gerçekleşmesinin imkan dahilinde
olup olmadığını hesaba katmadan onu
mümkün saymaktır. Dış imkan. Bir şe- .
yin kendisinin veya benzerinin yahut var
oluş bakımından o şeyden daha uzak bir
ihtimal taşıyanın varlığını hesaba katarak
o şeyin dış dünyadaki varlığını imkan dahilinde görmektir. Özel imkan. Her iki taraftan da zorunluluğun kaldırılmasından
ibarettir. Mesela, "Her insan yazıcıdır "
önermesinde yazmak ve yazmamak insan için zorunlu birer vasıf değildir. Genel
imkan. İki tarafın birinden zorunluluğun
kaldırılması anlamına gelmektedir. Zati
imkan. Bir şeyi var veya yok saymanın akla aykırı olmaması durumudur (Mevsü'atü muştala/:ıtiti 'ilmi'l-mantıi)., s. 111-112;
CirarCihamT, s. 112-113) .
Mantık ve felsefede bir şeyin vücOb,
imkfm ve imtina' olmak üzere üç halinden
söz edildiği gibi bir önermede hüküm kesinlikle bu üç nitelikten birini ifade eder
(bk. HÜKÜM). VücObzorunlu var olmayı.
imtina' zorunlu yok olmayı belirtirken imkan bu iki zorunluluk arasında tam ortadadır; yani bir şeyin olması ve olmamasının eşit düzeyde bulunduğunu ifade
etmektedir. Bir başka söyleyişle imkan,
olumlu ve olumsuzluk açısından zorunluluğun bulunmaması veya zorunsuzluk anlamına gelmektedir (ibn Sina, el-İşarat, ı.
317). Buna göre bir önermenin nitelik
(olumlu- olumsuz) ve niceliği (tümel -tikel)
dikkate alınmaksızın sırf mantık açısın
dan bakıldığında yüklemi konuya (özne)
bağlayan bağın vacip (zorunlu), mümkin
ve mümteni' (imkansız) olabileceği görülür. Bu husus dille ifade edildiğinde bağın
durumunu belirleyen bu söze önermenin
kipi (cihet) denilir. Mantığı ilgilendiren de
önermenin kipidir. Böylece mantık! yargılarda imkan teriminin belirleyiciliği ortaya çıkmış oluyor.

Filozoflar mantık! imkanla antolajik imkan arasındaki far ka dikkat çekerler. Buna göre mantık! imkan, bir şeyin iç çeliş
kiden arınmış olması yani akla uygun bulunmasıdır. Bu durumda varlığı çelişki
içermeyen her şey mümkin kategorisine
girmektedir. Ontolojik imkana gelince,
mantık! imkanın yanında bir şeyin tasavvurdan varlık alanına çıkma şartlarını ifade eder. Mesela akla göre mümkün olan
iki şey veya olayın birlikte gerçekleşmesi
mümkün olmayabilir; çünkü bunlardan
birinin gerçekleştirilmesi ötekinin gerçekleşmesine engel teşkil edebilir. Buradan

