iHTiMAN
lar. Baş İsalu, Baraklar, Kılıçlar, Kocılar, Sarak geçen bu binalara ait vakıflar da vardı.
Bu vakıf kayıtlarına göre burada idareciraçlar ve Otaşlı köyleri Stiponje, CariCine
ve Vrazene adlı hıristiyan köyleri gibi orler. aşçılar ve ekmekçilerden oluşan on yetadan kalktı. Yerleri ve yurtları tahrip edidi görevli hizmet yapıyordu . 932'de (1526)
len halk etrafı surlarla çevrili olan İhti
bir kasaba ve on yedi köyden oluşan İhti
man'a kaçtı. KalabalıkStiponje hıristiyan
man nahiyesi vakfın bir parçasıydı. 951
(1544). 977 (1570) ve 1004 (1596) tarihli
ları da kasabaya gelip zamanla burada
tahrir defterlerindeki kayıtlara göre vak- . hakim unsur haline geldiler. Bu durum,
fa ll. Mehmed devri sonlarına doğru el ko1825'te inşa edilen yeni ve büyük bir kilinulmuş. ll. Bayezid burayı yeniden vakıf
senin varlığından da anlaşılmaktadır. Aynı
zamanda kasabanın ve kazanın hıristiyan
haline getirip eski statüyü tesis etmiş,
bu durum daha sonraki padişahlar taranüfusunda giderek müslümanlara nisfından da kabul görmüştü .
betle hızlı bir artış oldu; hıristiyan aile
hane birimi büyüdü. 1845 Osmanlı nüfus
932 (1526) tahriri, İhtiman ve bölgesidefterine göre Karalar adlı Türk köyünnin bugüne ulaşan en eski kaynağı durude bir hanede ortalama 3,94 kişi varken
mundadır. Bu defterden öğrenildiğine göBelitsa adlı hıristiyan köyünde bu rakam
re bölge, Osmanlılar'ın eline geçtiğinde
6,92 idi. 1873'te Tuna Vilayeti Salnamenüfus bakımından oldukça seyrek bir yerleşim alanıydı. Burada Slavca ad taşıyan
si'ne göre toplam nüfusun sadece% 27'yalnızca üç köy bulunmaktaydı (Fafona,
si müslüman unsurdan oluşuyordu . 1877Stipon, Vrazene). Ayrıca on dokuz hanelik
78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kasaba
ve köylerin müslüman nüfusunun tamabir hıristiyan topluluğu da elli üç haneden
mı iç bölgelere çekildi. Onların yerlerine
müteşekkil müslüman nüfus ile beraber
İhtiman'da yaşamaktaydı. Bunun dışında
Bulgar nüfusu yerleşti. Bulgar sayımları
bölgede Türkçe adlar taşıyan on beş küna göre 1887'de burada sadece otuz beş
çük Türk köyü vardı. Bunların sakinlerinin
hane, 1900'de on dört hane, 1926'da dört
önemli bir bölümünü, Mihaloğlu beyleri
hane Türk nüfusu kalmıştı. Bu yıllar zaridaresinde akın cı olarak hizmet eden ve
fında Osmanlı binalarının önemli bir kıs
muhtemelen XIV. yüzyıl sonlarından beri
mı ortadan kalktı. Sadece Gazi Mihaloğlu
İhtiman ovasında yerleşmiş olan Yörükler
Mahmud Bey Zaviyesi ve Hamarnı ayakta
oluşturuyordu. 1544'te Slavca adlar taşı
kaldı. 1980'Ierde hamam iyi bir şekilde
yan iki hıristiyan köyü daha kuruldu (Berestore edilerek bir şark kahvehanesi halitsa ve CariCin o). Müslümanlar nahiyenin
line getirildi. Zaviye ise harap bir durumtoplam nüfusunun üçte ikisini o luştur
daydı (bk GAZi MİHALOGLU MAHMUD
maktaydı.
BEY CAMii ). 1980'lerde İhtiman'ın nüfuXVI ve XVII. yüzyıllarda İhtiman küçük
su 12.265 kadardı.
bir kasaba olarak kalmışsa da gelip geçen
BİBLİYOGRAFYA :
yolcuların misafir edildiği ve dayu rulduğu
BA, TD, nr. 130 ( 1525-1526 tarihli). s. 600-606;
önem li bir zaviye-imareti sebebiyle bünr. 236 ( 1544 tarihli). s . 607-624; nr. 492 ( 1570
tarihli), s . 724-739;TK, TD,nr. 61 (1596tarihli).
tün seyyahlarca takdirle zikredilen bir yer
vr. 356'-363'; Evliya Çelebi, Seyahatname, lll,
olma özelliğini sürdürdü. Seyyahların bu
390; C. Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad
kayıtları. H. Hynkora tarafından toplannach Constantinopel, Prag 1877, s. 91-92; J.
mış olup eserde 1061'de (1651) kasabayı
N. Sismanov. "Stari Putovanija Prez Balgarija
gören Evliya Çelebi'nin ayrıntılı tasvirleri
v posoka na Rimski Pat", Sbornik za Narodni
de yer almıştır. Buna göre yörük beyi buUmoduorenija, Sofia 1891, IV, 366; H. Wilhelmy,
Hochbulgarien, Kiel 1935, s. 128-130, 168-169,
rada oturmakta ve 300 yörük ile sefere
203-204; Z. Cankov. Geografski Recnik na Balgitmekteydi. Evliya Çelebi'ye göre camigarija, Sofia 1939, s. 170; H. J. Kissling. Beitrage
leri, iki tekkesi, bir hamamı. 100 kadar
zur Kenntniss Thrakiens im 17. Jahrhundert,
dükkanı , üç hanı, çeşmeleriyle güzel bir
Wiesbaden 1956, s. 35-36; M. Kovaceva. Ihtikasaba olan İhtiman'da 600 ev vardı. Anman, lstoriceski Ocerk, Sofia 1967; H. Hynkova.
cak bu sonuncu rakam hayli yüksektir.
Europaische Reiseberichte aus dem 15. und
16. Jahrhundert als Quelle {ür die historische
Nitekim 1596 tahririnde burada sadece
Geographie Bulgariens, Sofıa 1973; K. Miyatev,
100 kadar ev tesbit edilmişti ve bunların
"Prilozi kiim srednovekovnata arheologija na
üçte birini hıristiyanlar teşkil ediyordu.
1792-1804 yıllarında "Dağlı isyanları"
(kardzalı) denilen karışıklıklar devresinde
İhtiman kazası büyüksıkıntılarla karşı
karşıya geldi. Özellikle askerlikten çıkarıl
mış eşkıya grupları

yanların
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müslüman ve hıristi
köylerini tahrip edip yağmaladı-

Balgarski zemi, lll. Starini v ilitirnan i Novi Han
Sofijsko" , Godisnik na NarodnUa Arheologiceski Muzej Sofia, lll , Sofia 1921, s. 242-285; Semavi Eyice, "Sofya Yakınında İhtiman'da Gazi
Mihaloğlu Mehmed Bey imaret-Camii", KAM,
IV /2 (ı 975). s . 49-61; EntsiklopedUa Bi'ılgarija,
Sofia 1982, lll, 233-235. r;ı;:ı
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İHTiRA'

(e'?>f'' ı
Örneği bulunmayan
bir nesneyi yaratmak anlamına gelen,
ayrıca Tanrı'nın varlığını

için geliştirilen
delillerden birinin adı olan
kelam terimi
(bk. İSBAT-ı VACiB; YARATMA).
kanıtlamak
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İHTİRAS

(bk. HIRS).
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iHTiRAs
( .._,..l.f>f'l )
ihtimali bulunan
ifadenin ardından
sakınca kaydı getirmek suretiyle
yapılan ve tekmil de denen
ıtnab türü
(bk. ITNAB).

Yanlış aniaşılma
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İHTİSAB

(bk. HİSBE).
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İHTİSAR

(bk. MUHTASAR).
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İHTİSAR
( ) L.:ı.;.> t' 1)

Bir hadisi
kısaltmak anlamında

terim.

L

_j

Sözlükte

"kısaltma, sadeleştirme.

bagereksiz ayrıntılardan arın
dırma " gibi anlamlara gelen ihtisar, terim olarak "bir hadisi ihtiva ettiği manaIarı daha az kelimelerle ifade edecek şe
kilde kısaltmak, özetlemek': demektir.
"Hadisin gerekli görülen bir bölümünün
rivayet edilmesi demek olan iktisar da bu
kelime ile ifade edilmektedir.

sitleştirme,

Hadislerin manen rivayet edilmesini de
ifade eden ihtisarın caiz olup olmadığı konusunda üç görüş ortaya konulmuştur. t.
Hiçbir sın ırlamaya gerek olmaksızın ihtisar yapmak caizdir. Mücahid b. Cebr, Yahya b. Main ve Müslim b. Haccac'ın benimsediği bu gö r üşe göre ihtisar yaparken
mananin bozulmaması esastır. z. Hadisin bir kısmını hazfederken bazan yanlış
anlarnalara yol açacak şekilde mana bo-

iHTiYAÇ
zulacağı için ihtisar caiz değildir. Nitekim
Ahmed b. Hanbel'in e1-Müsned'inde yer
alan, "Ümmetimden ya da yahudi veya
hıristiyanlardan kim beni duyar da bana
iman etmezse cennete giremez" (IV 396)
mealindeki hadis. "Yahudi veya hıristiyan
kim duyarsa cehenneme girer" anlamına
gelecek şekilde kısaltılmış. ancak Arapça
metnin verdiği imkan sebebiyle İbn Hibban gibi önde gelen bir muhaddis tarafından" C"-'" (işitti) kelimesi"~" (işit

günkü haline getiren imam Malik vermiş
tir. Nesai de hacimli bir kitap olan es-Sünenü'1-kübrd'sını zayıf bazı hadisleri çı
kararake1-Müctebd adıyla ihtisar etmiş
tir. Daha sonraki dönemlerde bilhassa
VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren hemen bütün usul ve rivayet kitapları ihtisar edilmiş. bunlardan bazıları üzerinde birden
çok ihtisar çalışması yapılmıştır. Hadis
usulü kitaplarından İbnü's-Salah'ın 'UJQmü'1-J:ıadiş'ini Nevevi et-Tal).rib ve't-teysir 1i-ma'rifeti süneni'l-beşiri'n-ne?;ir,
İbn Kesir de İ]]tişdru 'UW.mi '1-J:ıadiş
adıyla özetlemiştir. Rivayetü'l-hadis türü
kitapların ihtisarları arasında Ahmed b.
Ahmed ez-Zebidi'nin Buhari'nin e1-Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini ihtisar ettiği et-Tecridü'ş-şariJ:ı'i ile İbnü'd-Deyba'ın Mecdüddin İbnü'I-Esir'e ait Cdmi'u '1-uşul adlı
eseri ihtisar ettiği Teysirü '1-vüşu1 ild
Cdmi'i'1-uşul'ü Türkçe'ye de çevrilmiş
önemli muhtasarlardır (bk. MUHTASAR).

tirdi) şeklinde okunarak hadis. "Yahudi
ve hıristiyana kim işittirirse cehenneme
girer" manasını kazanmıştır. İbn Hibban
ayrıca bu hatalı okuyuşa dayanarak kitabında "Ehl-i kitaba hoşlanmayacakları
şeyleri duyuranların cehenneme girmelerinin vücübu" şeklinde açtığı başlık altında bu rivayete yer vermiş ve zimminin gıybetini yapmanın haram olduğuna
delil olarakkullanmıştır(ibn Balaban, XI,
238). imam Malik. Abdülmelik b. Umeyr
BİBLİYOGRAFYA :
ei-Kıbtive Halil b. Ahmed bu tür hatalara ·
Müsned, IV, 396; Müslim. el-Cami'u'ş-şa/:tf/:t
sebep olacağ ı endişesiyle ihtisarı uygun
(nşr. Muhammed Fuad Abdülbaki). Kahire 1955,
görmemişlerdir. 3. İhtisar bazı şartlarla
I, 4-5; Hatib el-Bağdadi. ei-Kifaye(nşr. Muhamcaizdir. Buna göre ihtisarı. manayı neyin
med el- Hafız et-Ticani), Kahire 1972, s. 289-293;
Ka di iyaz. e l-İlma' (nşr. Seyyid Ahmed Sakr). Kabozup neyin bozmayacağını bilecek sevihire 1389/1970, s. 180-182; ibnü's-Salah, 'Ulü·
yedeki alimierin yapması. ihtisar ederken
mü'l·/:tadfş,s . 215-217; İbn Balaban, el-İ/:tsan
metinde bulunması gereken unsurlardan
fi tai):rfbi Şa/:tf/:ti İbn fjibban (nşr. Ş uayb el-Arherhangi birinin atılmaması gerekir. Alimna Ot), Beyrut 1412/1991, Xl, 238; İbn Kesir, İl;·
lerin çoğunluğunun benimsediği bu götişaru 'Ulümi'l·/:tad1ş (nşr. Sa lah Muhammed
Muhammed Uveyza), Beyrut 1409/1989, s. 92;
rüş yanında şu şartlar da ileri sürülmüş
Zeynüddin el-lraki, el-Elfiyye, Beyrut, ts. (Datür: imam Malik ve İbn Uleyye'nin yaptı
rü'l-kütübi'l-ilmiyye). ll, 171-173; Şemseddin esğı gibi rivayetinde şüpheye düşülen yerler
Sehavi, Fet/:tu '1-mugiş, Beyrut 1403/1983, ll ,
hadis metninden çıkarılabilir, ancak çıka
251-256; Süyiiti, Tedr1bü 'r-rav1 (nşr. Abdülvehrılan yerin kalan metinle cümle yapısı itihabAbdüllatif), Kahire 1379/1959, s. 315-316;
Zekeriyya el-Ensari, Fet/:tu'l-bal):i 'ala El{iyye·
bariyle ve mana bütünlüğü açısından ilti'l-'/rai):i(Zeynüddin el-Iraki, el-El{iyye içinde).
gisi bulunmamalıdır. İhtisar edilecek haBeyrut, ts. (Darü'l-kütübi'l-ilmiyye). ll, 171-173;
dis. daha önce aynı ravi veya bir başkası
Ali el-Ka ri, Şer/:tu Şer/:ti Nul].beti'l·fiker(nşr. Mu·
tarafından tam olarak rivayet edilmişse
hammed Nizar Temim- Heysem Nizar Temim).
ihtisar caiz. aksi halde bir hüküm veya
Beyrut, ts . (Darü'l-Erkam). s. 494-497; Tahir el·
Cezairi. Tevc1h ü'n-na?ar(nşr. Abdülfettah Ebu
sünnet zayi olacağı için caiz değildir. AyGudde). Beyrut 1416/1995, ll, 703- 706; Ahmed
rıca bu durumda. daha önce hadisi tam
Muhammed Şakir, el·Ba'işü 'l·/:taş1ş, Kah ir e 13771
olarak rivayet eden kimsenin onu ihti1958, s. 144; Tecrid Tercemesi, I, 469-470 .
sar ettiğinde "ilave yapmış" veya "unutABDULLAH AYDINLI
muş" gibi itharniara maruz kalması muhtemelse ihtisardan kaçınmalıdır. Hadisi
ilk rivayeti sırasında ihtisar eden ravi için
İHTiYAÇ
benzer ithamlar hatira geliyorsa aynı ha( <:1.;.;>~1 )
disi daha sonra tam olarak rivayet etmeKarşılanmaması halinde
mesi gerektiği görüşü de ileri sürülmüş
insanın zorluk
tür. Dolayısıyla ravi bu durumu dikkate
ve sıkıntıya düşmesine yol açan
alarak hadisi önce ihtisar etmeksizin nakgereksinmeler anlamında
fıkıh usulü terimi.
Ietmelidir. Temel hadis kitapları da dahil
_j
L
pek çok kaynakta bu şartlara uyularak ihtisar yapıldığı görülmektedir.
Sözlükte have ve bu kökten türeyen ihKitap ihtisarıyla ilgili ilk örneği , başlan
tiyac "bir şeye muhtaç olmak, arzu ve rağ
gıçta 10.000 hadis ihtiva ettiği rivayet
betle meyletmek" anlamına gelir. Arapedilen e1-Muvatta,ını özetleyerek buça'da isim olarak daha çok kullanılan ha-
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cet de (çoğul u hacat, haviiic) "bir şeye ihtiyaç duyma. ihtiyaç duyulan şey" demektir. Bir şeyin eksikliğiyle ortaya çıkan duygu gibi eksikliği hissedilen şeye de ihtiyaç
denilmektedir. Fıkıh alimleri. ihtiyaç kelimesini genel olarak zarureti kapsayacak bir anlamda kullanmakla birlikte bununla zaruretten aşağı bir derece kastedilir.
Tamamen nesnel olan zaruret ve tamamen keyfi olan arzudan farklı olarak
ihtiyaç itibari bir mahiyet taşır; insanın
yaşamak için yemek yemesi bir zaruret
olmakla birlikte acıktığında açlığını giderecek kadar bir şey yemesi ihtiyaçtır. İhtiyaç sadece açlığı giderecek herhangi bir şeye yönelikse de açlığı giderecek birden fazla alternatif varsa bunlardan birini yemek arzu ile alakalıdır. Kısaca
zaruret. insanın varlığının devamının kendisine bağlı olduğu şeyleri ifade ederken
ihtiyaç. insanın hissettiği ve telafi etmediği sürece sıkıntıya düşeceği ve bazı iş
lerini gereği gibi yapamayacağı eksiklikleri belirtmektedir. İhtiyaçlar itibari bir
esasa dayandığından . sırf ferdi- fizyolojik anlamının ötesinde manevi ve medeni açılardan da toplumun dayandığı normatif esaslar ve toplumsal hayatın şart
larına bağlı olarak ortaya çıkar. Bundan
dolayı dünyevi hayatın devamı için gerekli
olanlar kadar dini hayatın devamı için gerekli olan ihtiyaçlar da birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak görülmüş. ancak insanların dünya ile olan ilişkileri dini esaslar açısından değerlendirilerek bu dünyada mevcut olan şeylerin ne anlamda ve ne
ölçüde ihtiyaç olduğu söz konusu edilmiş
tir (Şiıtıbl, II, 8 vd ) Çünkü belirli bir değer düzenine bağlı insanların gerek insan
olarak gerekse bu değerlere bağlı ihtiyaçları esas itibariyle değişmemekle birlikte
bunların karşıianma yolları fiziki, coğrafi
ve içtimai çevreye bağlı olarak değişmek
tedir. Bu husus. ihtiyaçla doğrudan ilgili
hüküm ve ictihadlarda da etkisini göstermiştir.

İhtiyaç kavramı esas itibariyle insanın
varlık şartlarını

ifade eden en temel kavBunun karşıtı olan istiğna, kişinin
muhtaç bir varlık olduğunu unutarak kendisini yaratıcısından bağımsız düşünmesi
ramdır.

anlamında yaratıcısına isyanının esasını

teşkil etmektedir. İnsanın muhtaç bir varlık olması

onu bir çevre içinde hemcinsbundan
dolayı bütün faaliyetleri zaruri olsun veya
olmasın bir ihtiyacı karşılamak için gerleriyle

iş birliğine zorlamaktadır;

çekleşmektedir. İhtiyaç kavramı doğru

dan insanla alakah olmakla birlikte

çeşit-
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