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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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( "~f'l)
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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lernelere gidilmiş, taleberiin imla meclisinde oturuş şekli, müstemllnin hadisi
yazmaya başlamadan önce hazırlaması
gereken malzeme ve yazarken uyması lüzumlu görülen kurallar belirl enm i ştir(Ha
tiboğl u, s. ı 3- ı 9, 29-36). Ancak bu meclisIere gösterilen ilgi zamanla azalm ı ş, İb
nü's-Salah'tan sonra uzun süre imla meclisi akdedilmemiş, Zeynüddin el-lraki 795
(1393) yılında geleneği yeniden başlat
mış ve ölümüne kadar 416 im la meclisi
düzenlemiştir. Aynı usul oğlu İbnü'l-lraki
ile İbn Hacer el-Askalanl, Kasım b. Kutluboğa, Şemseddin es-Sehfıv"i ve Süyfıtl
tarafından sürdürülmüş, daha sonra ise
birkaç uygulama dışında tamamen ortadan kalkmıştır.
İmla meclisleri genellikle haftada bir
gün olmak üzere cuma mescidinde veya
bir meydanda yahut medrese ve darülhadislerde düzenlenir, cuma namazının
ardından ya da salı günü öğleden önce
veya ikindiden sonra yapılması tercih edilirdi. Hadis im la edecek alim imla vaktinden önce yazdıracağı hadisleri tesbit eder
ve gerekli görürse bunları bir yere yazardı. "Tahrlcü'l-hadis" denilen bu işi güvendiği bir talebesi de hocanın kitaplarından
yapabilirdi. İmla meclisine katılanlar kalabalık olursa hoca ihtiyaca göre bir veya
birkaç müstemli görevlendirirdi. Hadis
tarihinde ilk müstemli tutan alimin Şu'
be b. Haccac olduğu, Kecci'nin 40.000'i
aşkın kişinin katıldığı im la meclisinde yedi müstemlinin bulunduğu kaydedilmektedir. İmla meclisine katılan öğrenciler
kağıtlarının baş tarafına im la eden hocanın adını, imla yerini ve zamanını yazarlardı. Meclise katılanlar kalabalıksa hoca
ve müstemli yüksekçe bir yere oturur,
hocanın veya talebelerden birinin okuyacağı Kur'an ile meclis başlardı. Ardından
müstemll hocayı dinleyicilere tanıtır ve
neyi rivayet edeceğini sor ardı. Bunun üzerine hoca. ezberinden veya çoğunlukla yazılı bir metinden imla edeceği hadisleri
senedieriyle birlikte okumaya başlar, gerek gördükçe hadisler ve senedieri hakkında bilgi verir, sonunda ele alınan ko nularla ilgili hikaye ve şiirlerle meclisi bitirirdi. Daha sonra hocanın metniyle öğ
rencilerin yazdıkları karşılaştıhlır, varsa
yapılan hatalar düzeltilirdi. İmla yoluyla
alınan hadisler "emla aleyye", "haddesena (haddeseni) imlaen" gibi sigalarla rivayet edilmiştir.

Bu meclislerde yazılan hadislerin ve dibilgilerin derlenmesiyle birçok eser
meydana getirilmiş. bunlar genellikle
"imla", "emali", "meclis", "mücalesat" ve-

ğer
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ya Şafii alimlerinin kullandığı şekliyle "ta'lik" olarak anılmıştır. Arap dili ve edebiyatında Sa'leb ile Ebü'l-Kasım ez-Zeccaci'nin eserleri, Şerif el-M urtaza'nın lugat,
tefsir ve hadise dair konuları içine alan
Gurerü'l-fevi'ı'id ve dürerü'l-]fali'ı'id'i,
fıkıh alanında Ebü'l-Ferec Abdurrahman
b. Ahmed es-Serahsi ve Ebu Yusuf'un
emalileri bunlardan bazılarıdır. Hadis alanında ise Ebu Ca'fer Muhammed el-Buhteri, Ebü'l-Kasım İbn Asakir, İbn Hacer elAskalani gibi muhaddislerin emalileri bulunmaktadır ( Kettani, s. 343- 356; Efi!, s.
85- ı 26). İ m la meclisleri ve bu meclislerde uyulacak kurallarla ilgili olarak Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'ani Edebü'l-imli'ı ' ve'l-istimli'ı' adlı bir eser yazmış. Yüksel Efi! Hadis İmli'ı Meclisleri
ismiyle bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır
( 1991, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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İMRAHOR ÇEŞMESİ ve KASRI
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İstanbul'da
Kağıthane

L

deresi kıyısında
XVI. yüzyılda yapılmış çeşme ile
daha geç bir döneme ait kasır.

_j

Yapılar, İstanbul'un fethinden sonra
şehrin

en sevilen mesire yeri hüviyetini
kazanan Kağıthane deresi kıyısında saraya ait atların bahar mevsiminde otlatıl 
dığı yerde bulunmaktaydı. Burası günümüzde Kağıthane deresinin üstünden geçen viyadüklü yolun altında kalmaktadır.
Yapıların bulunduğu çayırda önceleri cirit
oyunu için büyük bir meydan düzenlendiği bilinmektedir. Nisan ayında saray ahır
larından alınarak buraya getirilen atların
bakımı için tesis edilen ahırların yakının
da ve dere kıyısında ahşaptan bir kasır
yapılmıştı. Bu bina, birçokyenilenmeden
sonra yakın zamana gelinceye kadar İm
rahor (Mirahur) Kasrı adıyla tanınagelmiş
tir. XVI. yüzyıl sonlarında buradaki kasra
gelen Sultan lll. Murad, ıstabi-ı Hass'ın
karşısında ve kasrın üzerinde bulunduğu
çayırda bir çeşme yaptınlmasını istemiş,
bu isteği Mirahur Mehmed Ağa tarafın
dan yerine getirilerek dere ile yol arasında
kalan arazide bir çeşme inşa edilmişti.
Çeşme. Eski Kağıthane mesiresinden
günümüze kadar gelebilen eserlerin en
eskisi olan çeşme esas cephesi Haliç'e,
ewelce burada mevcut olan kasra dönük
olarak bütünüyle mermerden yapılmış
tır. Ana yüzünde. n işi teşkil eden sivri
Türk kemeri beyaz mermerle kırmızı breş
taşının birbirine geçmeli olarak alternatif sıralanması ile yapılmıştır. Köşelerinde
alt ve üst uçları kum saati biçiminde iş
lenmiş sütunçeler bulunan çeşmenin bütünü, klasik dönem eserlerinde olduğu
gibi zarif ve ince profilli silmelerle çerçevelenmiştir. Kemerin içinde ortada yine
klasik üslı1pta çerçeveli bir ayna taşı ile
önüne yalak yerleştirilmiş, az yukarıya da
tasların konulması için bir çift yuva oyulmuştur. Çeşmenin en üst kısmına mahya hattını teşkil eden bir dizi "tomurcuk"
işlenmiştir.

İmrahor Çeşmesi'nin on sekiz mısralık
kitabesi büyük kemerin üstünde yer almıştır. Kitabe, Sai Mustafa Çelebi tarafın 
dan düzenlenmiş ve belki de onun tarafından yazılmıştır. Kitabede Sultan Murad'ın burada bir çeşme yapılmasını iste-

