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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

_j

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
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hareketle, "Ontolojik açıdan mümkün
olan her şey mantık bakımından da mümkündür; fakat akla göre mümkün olan
her şey antolajik anlamda mümkün değildir" genellemesi yapılmaktadır (Cem ll
Sallba, ı. 136) .
imkan kavramına ilişkin olarak özellikle
İslam felsefesinde imkanın ezen olup olmayacağı tartışılmıştır. Şöyle ki: Alem var
olmadan önce mutlak bir yokluk hüküm
sürüp imkandan söz edilmeyecek olsa bu
durumda alemin varlık alanına çıkması
muhal olurdu. Şu halde bir ezen imkanın
varlığını kabul etmek gerekir (Gazzall, Tehafütü'l-felasife, s. ı 16). imkanın ezellliğini kabul etmenin dini açıdan bir sakın
ca içerip içermediği de tartışmalı bir konudur. Alaeddin et-Tüsl'ye göre imkanın
ezen olması ile ezennin imkanı farklı şey
lerdir; diğer bir ifadeyle imkanın ezenliği
ezennin (Allah) imkanını gerekli kılmaz. Bu
anlamda ezel imkanın zarfı, o da onun
mazrufu olmuş olur. Şu halde maziye
doğru kendinden önce hiçbir yokluğun
bulunmadığı sürekli bir imkan halinden
söz edilebilir ( Tehfi{ütü '1-felasife, s. ı ı ı).
Ancak bu telakki ezen olanın çokluğuna
(teaddüdü'l-kudema). dolayısıyla Allah'ın
mutlak birliği akldesine aykırı düşer mi
sorusunu hatıra getirse de imkanın gerçek değil izafi bir kavram oluşu böyle bir
endişenin gereksizliğini göstermeye kafidir.
Öte yandan Meşşal felsefede ay altı alemindeki nesnelerin ilkesi sayılan ilk heyOla da imkan halinden başka bir şey değildir. Kainatın sınırlı sonlu bir nicelik olduğunu savunan Meşşaller'e göre bilfiil
değilse de imkan olarak alemin bir sınırı
yoktur. Bu konuda Ki ndi şöyle der: "Bilkuwe varlık bir imkandan başka bir şey
olmadığına göre alem bilkuwe sonsuzdur; ancak bir şeyin bilfiil sonsuz olması
imkansızdır" (Felsefi Risaleler, s. 89)
Tasawufta vücüb ve imkan mertebelerinin (hazret) en yükseğine "mir'atü'lhazreteyn" denildiği gibi (DİA, IV, 262) iki
mitolojik şehir olan Cabelka ve Cabelsa'dan ilki bazılarına göre vücüb ve imkan
dairesini içine alan ulühiyyet mertebesini ifade etmektedir (a.g.e., VI. 525).
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Bir muhaddisin rivayet ettiği hadisleri
veya bir alimin okutaeağı metni
L talebeye yazdırması anlamında teri m. _j

lada hoca yazdıracağı şeyi di kikati i bir şe
kilde yazdırdığı, talebe de aynı şekilde söylenenleri yazmakla meşgul olduğu için
yanılma ihtimali daha az. gerektiğinde
açıklama yapılabildiği ve soru sorulabildiği için hadisi anlama ve aslına uygun
şekilde tesbit etme imkanı daha fazladır.
İkindi namazından sonra oturup akşama
kadar hayırlı bir şey imla eden kimsenin
Hz. İsmail'in neslinden sekiz kişiyi azat
etmiş gibi sevap kazanacağına dair Resul-i Ekrem'den nakledilen rivayet (Müsned, lll. 262) imla meclislerinin düzenlenmesine vesile olmuş, hatta bazıları imlayı bir alimin en önemli görevi saymıştır
(Süyütl, el-Müzhir, ll, 3 I 3)
Bizzat Hz. Peygamber imiayı uygulanazil olan ayetleri vahiy katipierine
imla etmiş, komşu ülkelerin yöneticilerine gönderdiği mektupları. çeşitli işlerde
görevlendirdiği kişilere yolladığı talimatnameleri, yaptığı antlaşma metinlerini,
bazı kimselere verdiği imtiyaznameleri
katipierine yazdırmıştır. Ümmü Selerne'nin rivayetine göre bir defasında Resul-i
Ekrem bir parşömen istemiş, parşöme
nin her tarafı doluncaya kadar Hz. Ali'ye
imla etmiştir (Sem'anl, s. ı 2) Hz. Peygamber'in Abdullah b. Amr b. As ve Enes b.
Malik gibi sahabilere huzurunda hadis
yazmaya izin vermesi de imianın bir örneği sayılmaktadır. İmla yöntemini Hz.
ömer. Enes b. Malik, Sera b. Azi b, Abdullah b . Amr. Mugire b. Şu'be gibi sahabller de uygulamakla beraber bu yöntemi
hadis yazdır ar ak düzenli şekilde kullanan
sahabinin Vasile b. Eska' olduğu anlaşıl
makta (Hatlb e l-B ağdadl, Il, 55), en yaygın biçimde ise muhaddis İbn Şihab ezZührl tarafından uygulandığı tahmin edilmekte (M. Mustafa el-A'zaml. ll, 350).
onun Halife Hişam b. Abdülmelik'in çocuklarından birine 400 hadis imla ettiği
belirtilmektedir ( Kadi i yaz, s. 243-244)
İ m la usulü zamanla yaygınlaşmış, Züheyr
b. Muaviye el-Cu'fi ile Affan b. Müslim
gibi sadece bu yolla hadis almayı adet
haline getirenler olmuş, Ebu Bekir b. Ebu
Şeybe, imla metoduyla 20.000 hadis yazmayı hadisçi olmanın bir şartı kabul etmiştir (Sem'anl, s. ı ı; M. Mustafa el-A'zam!, ll, 354).
mış.

Sözlükte imla "uzatmak" anlamında
Kelimenin "mühlet vermek,
yazdırmak, dikte etmek" şeklindeki milnaları da "uzatmak"la ilgilidir. Buna göre
bir kitabı imla etmek onu yazacak kişiye
"uzun süre okumak" demektir (Şemsed
din es-Sehavl, ı ı. 295) İmla kelimesinin aslının imlal olduğu, imiayı Beni Temlm'in,
imiali de Beni Esed'in kullandığı ifade
edilmiştir (Şevkanl, 1, 300). Kelimenin her
iki şekli "yazdırmak" anlamında Kur'an-ı
Kerim'de yer almaktadır (ei-Bakara 2/
282; el-Furkan 25/5). Terim olarak imla,
"bir kimsenin etrafındakilere ezberinden
veya kitaptan bir şey yazdırması" manasında kullanılmakta, yazılan esere de imla veya çoğul şekliyle email denilmektedir. Talebeye yazdıran hacaya mümll,
onun söylediklerini yazan öğrenciye müstemli veya nadiren kati b adı verilmektedir. İ m la ile ilgili olarak kullanılan istimla da. imla meclisinde hocanın yazdırdı
ğı hadisleri yazmak veya hocanın yazdır
dığı hadisleri uzaktakilere nakletmek anlamını ifade eder. Yazan kimselerin kalabalık olması halinde hocanın söylediklerini uzaktakilere yüksek sesle nakledenlere ise müstemn veya mübelliğ denilkullanılır.

miştir.

İmla usQI-i fıkıhta, tefsirde, Arap dili ve

da uygulanan bir yöntemdir. Ebu Hanife, imam Şafii ve Şemsüle
imme es-Serahsl gibi fakihler, Sa'leb , İb
nü'l-Enbarl, İbn Düreyd, Ebü 'l-Kasım ezZeccad, Ebu Ali el-Kan ve İbnü'ş-Şecerl
gibi dilciler bunu uygulamışlardır. Ancak
imla, özellikle hadis ilminde başvurulan
bir metot olup belli başlı sekiz hadis öğ
retim şeklinin en üstünü sayılan "sema"
içerisinde sayılmış ve "tahdls"ten üstün
tutulmuştur (Ka d! iyaz, s. 69). Çünkü imedebiyatında

Muhaddislerin imla meclislerinin büyük ilgi gördüğü, bazı meclisiere binlerce
kişinin katıldığı nakledilmiştir ( Hatlb elBağdadl , ı ı. 53. 138; Sem'anl, s. 17-18, 9697, ı 12) . Bu yoğun ilgi dolayısıyla imla
meclislerinde yer problemi ortaya çıkın
ca uyulması zorunlu görülen bazı düzen-
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