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~ HANİFİ ÖZCAN 

iM ARE 
(ö}cwf) 

Kabe'yi ve Mescid-i Haram' ı 

bayındır hale getirme, 
orada huzuru sağlama görev 

ve yetkisi. 
_j 

Cahiliye döneminde Kabe'ye hizmet için 
daha çok kimseye yetki vermek amacıyla 
siyaseten küçük farkları olan imare. sika
ye, hicabe, sidane gibi görevler ihdas edil
mişti. İbn Atıyye el-Endelüsl imarenin 
Mescid-i Haram'da zulme, çirkin söze izin 
vermeme yetkisi demek olduğunu ve Kil
be'ye hizmet görevi olan si dane ile aynı 
anlama geldiğini kaydeder ( el-MuJ:ıarre
rü'l-veclz, vııı. 149). Ebu Ubeyd Kasım b. 
Sellam, Cahiliye devrinde sidane görevi
nin liva göreviyle birlikte Abdüddaroğul
ları'nda bulunduğunu belirtir (Garfbü'l
/:ıadiş, ı. 288; ayrıca bk. Usanü'l-'Arab, 
" sdn" md.). Abdülhay el-Kettanl de Hu
zal'den iktibasla hicabenin imare ve sida
ne ile aynı vazife olduğunu söyler (et-Tera
tibü'l-idariyye, ı: 194). 

Cahiliye döneminde imare görevini Hz. 
Peygamber'in amcası Abbas b. Abdülmut
talib'in yürütmekte olduğu rivayet edilir. 
Hz. Abbas'ın biyografisini anlatırken ima
re hakkında da bilgi veren İbn Abdülber, 
imareyle görevli kişinin Mescid-i Haram'
da çirkin söz söylenmesine izin verme
diğini ve halkı m escidi imar etmeye yön
lendirdiğini kaydeder ( el-isti'ab, III, 8 ı I). 
Mekke'nin fethinde Hz. Ali ile birlikte 
Kabe'nin anahtarını istemesi Abbas'ın bu 

görevi bir müddet yapmış olduğuna işa
ret sayılabilir. Ancak ResGl-i Ekrem'in Kil
be'nin anahtarını. hicabe görevi Kusay'
dan beri kendilerinde olan Abdüddaro
ğulları ' ndan Osman b. Talha b. Ebu Tal
ha'ya verdiği bilinmektedir. Hz. Abbas'a 
da Taif'te bağları olması dolayısıyla mali 
yük getiren sikaye görevini verdi. Osman 
b. Talha'dan sonra bu görevi üstlenen ay
nı aileye mensup Şeybe b. Osman'ın, Hz. 
ömer'in Kabe'deki hazineyi insanlar ara
sında taksim etmesine karşı çıkmasından 
(Müsned, III, 4 ı O; Buhar!, "I:Iac", 48, "İ'ti
şam", 2) imare görevlisinin Kabe hazine
sini tasarrufa ve Mescid-i Haram çevre
sinde yapılan Kabe'den yüksek binaları 
yıktırmasından (FakihT, ı. 338-339) çevre
nin im arına da yetkili olduğu anlaşılmak
tadır. 

Mescidleri kimlerin imar edeceğini. si
kaye ve imarenin Allah'a ve ahiret günü
ne iman ve Allah yolunda cihadla bir ol
madığını vurgulayan ayetler (et-Tevbe 9/ 
ı 9) ve nüzul sebepleriyle ilgili rivayetler. 
gerek Cahiliye devrinde gerekse İslam'ın 
ilk döneminde bu görevleri yürütmenin 
iftihar vesilesi olduğunu ve birçok arnel
den üstün görüldüğünü ortaya koymak
tadır (Müslim, "İmare", ı ı ı; Ta beri, X, 94-
96; İbn Kes!r, II, 343). Hz. Peygamber. Cil
hiliye devrinde müfahare vesilesi olan 
Mescid-i Haram'la ilgili görevleresidane 
(imare. hicabe) ve sikaye dışında son ver
miştir(Müsned, III, 410; EbO DavOd, "Di
yat", ı7. 24). 
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İMARET 

(bk. EMIR). 
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İMARET 
(..:.ı).c • .:) 

iMARET 

Osmanlı döneminde fakiriere 
ve medrese talebesine 

sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla 
kurulmuş hayır müessesesi. 

Vesikalarda bazan imarethane olarak 
da geçen kavram kelime olarak "imar 
edilmiş, inşa edilmiş" demek olup cami, 
mescid, medrese. tabhane, darülit'am. 
darüşşifa, aşevi, kervansaray, muvakkit
hane, türbe gibi birimlerin tamamı için 
olduğu gibi bu binalardan biri olan aşha
ne için de kullanılmıştır. Anadolu ve Ru
meli'deki pek çok mimari eserin kitabe
sinde yapılar imaret adıyla zikredilmiştir. 
Evliya Çelebi imareti hem külliye hem de 
birimlerinden biri olarak kaydetmiştir. 
Osman Nuri Ergin. bu konudaki yayın
Iarında ısrarla imaretin aşevi olmayıp 
"imar edilmiş" anlamına geldiğini söyle
mektedir. Ancak bazı kaynaklarda imaret 
doğrudan doğruya "aşevi" manasında ge
çer. Mesela Hezarfen Hüseyin Efendi, Fa
tih Külliyesi'nin yapılışından bahsederken 
cami, medrese. tetimme. türbe, mektep, 
darüşşifa, tirnarhan e, tabhane ve tabha
nenin imarete giden bir kapısı olduğunu 
yazdıktan sonra "Bu imaret dedikleri ma
hal bir muhawete-i azlmenin derununda 
bina olunmuştur" diyerek gece gündüz 
burada pişen yemeğin fukaraya, gure
baya ve talebeye verildiğini yazmaktadır 
(Telhisü 'l-beyan, s. 49). Kelimenin her iki 
anlamda da kullanıldığını buna benzer 
pek çok kaynakta görmek mümkündür. 
Nitekim mühimme defterlerindeki ka
yıtlarda da imaret hem aşevi hem külliye 
manasında kullanılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nde birçok içtimal ve 
beledi hizmet vakıflar tarafından karşı
lanmakta olup çesitli eser ve hizmetlerin 
vakfedildiği bilinmektedir. İmaretler de 
her biri birer vakıf olan külliyeleri n parça
sı veya müstakil kurumlar olarak vakıf ni
zam namelerine göre işlerdi. Bu durum
da imaretle çalışanların alacakları ücret 
vakıf tarafından belirlendiği gibi imare
tin nasıl işleyeceği. ne kadar ve nasıl ye
mek dağıtılacağı. dağıtılacak yemekierin 
çeşidi de bu nizarnname ve vaktiyelerde 
kayıtlıydı. Büyük bir külliyenin parçası ol
mayan küçük aşevleri de daha çok misa
fir ve fukara için hizmet verirdi. 

imaretlerdeki işleyiş biçimi vakıflarına 
göre farklı olmakla birlikte birbirine ben
zemektedir. Genel olarak iki öğün yemek 
çıkarılan bu mekanlarda ramazanlarda iki 
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