
vaktinin. ufuktaki beyazlığın ortalığı ta
mamen aydınlatması ve ardından kırmı
zılığın belirmesiyle başlayacağına dair ba
zı sahabi ve tabiln alimlerinden nakle
dilen görüş rağbet bulmamıştır. Çünkü 
ayette geçen. "Sabahın beyaz ipliği -ay
dınlık- siyah iplikten -karanlık- ayırt edi
lineeye kadar yiyin için" ifadesi ( el-Bakara 
2/18 7). aydınlığın karanlık içinde bir çizgi 
halinde belirgin olduğu bir zamana işa
ret ettiği gibi sahih rivayetler de bu yo
rumu desteklemektedir. Ayrıca imsakin 
başlamasıyla sabah namazı vakti de gir
diğinden imsakte güneşin doğmasından 
önceki kızıllığın esas alınması halinde sa
bah namazını kılmak için yeterli bir za
man kalmamaktadır. 

Sahurun geciktirilmesinin müstehap 
oluşu imsak vakti girmedikçe söz konu
sudur. Vaktin girip girmediği hususunda 
tereddüt varsa bir şey yeniJip içilmesi 
rnekruh olur. Yenmesi durumunda daha 
sonra fecrin doğmuş olduğu anlaşılırsa 
oruç tutulur. fakat kazası gerekir. Kişinin 
imsak vaktinin henüz girmediğini zanne
dip yemesi veya vaktin girdiğine dair ka
naati ağır basarakyemesi halinde de hü
küm böyledir. Ancak bu son durumda. 
fecrin doğup doğmadığı belirlenemese 
bile ihtiyaten kaza gerektiğine dair Hane
fi mezhebinde bir görüş bulunmakla bir
likte kuwetli görüş kaza gerekınediği yö
nündedir. Malikller'in çoğunluğu. fecir ko
nusunda şüphe varken bir şey yenildiğin
de fecrin doğmadığı kesinlik kazanma
sa da kaza edilmesi gerektiği görüşün
dedir. 

Vücüb şartlarındaki bazı eksiklikler veya 
meşru mazereti sebebiyle ramazan ayın
da oruç tutmayanların bu durumu orta
dan kalktığında imsak gerekip gerekıne
diği konusu tartışmalıdır. Ramazanda ço
cuğun bulüğa ermesi. hayızlı veya nifaslı 
kadının temizlenmesi, hastanın iyileşme
si. yolcunun evine dönmesi halinde Hane
filer'e göre günün kalan kısmının oruçlu 
gibi geçirilmesi vaciptir. Maliki ve Şafil
ler'e göre ise imsak yapmak zorunda de
ğildir. Hanbeli mezhebinde bu hususta 
iki farklı görüş vardır. Ancak imsaki zo
runlu görmeyeniere göre de çocuk. hasta 
ve yolcu güne oruçlu başlamış. daha son
ra da bozmamışsa orucunu sürdürmesi 
gerekir. Bu durumda olan kimselerden 
im sak yaparak oruçlulara benzernelerinin 
istenmesi. ramazan ayına karşı gösteril
mesi icap eden saygının bir gereği oldu
ğu gibi diğer insanlar nazarında töhmet 
altında kal m ama amacı da taşımaktadır. 

Bu kişilerin imsake uymamaları halinde, 

mübarek güne saygı gösterınede kusurlu 
olmaktan dolayı günah işlemiş sayılmak
la birlikte mazeretleri sebebiyle tutama
dıkları diğer günler gibi o günün orucunu 
da kaza etmekten başka dini açıdan so
rumlulukları yoktur (ayrıca b k. FECİR; SA
HUR). 
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Ebu Hayyan et-Tevhidi'nin 
(ö. 414/1023) 

ilmi, edebi ve felsefi mahiyetieki 
sohbetleri içeren eseri. 

_j 

Ebu Hayyan et-Tevhldl. 370 (981) yılı
nın sonlarına doğru Rey'den Bağdat'a dö
nünce dostu Ebü'I-Vefa ei-BGzcanl onu 
Büveyhl vezirlerinden İbn Sa'dan ile tanış
tırmıştı. BOzcan I, vezirin köşkünde gece
leyin yapılan toplantılarda sohbete konu 
olan meseleleri kaleme almasını Tevhidl'
den istemiş , o da bu sohbetleri kırk baş
lık altında ve üç cilt halinde yazarak dos
tuna takdim etmiştir. İbnü'I-Kıfti ise ki
tabın yazılış sebebini şu olaya bağlamak
tadır : IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısında Bağ
dat mantık okulunun tanınmış hocaların
dan olan Ebu Süleyman es-Sicistani cüz
zamlı ve şaşı olduğu için halkın arasına 
giremez; evine kapanarak sadece talebe
leriyle görüşür; bir yandan da devletin üst 
kademelerinde olup bitenlerden haberdar 
olmak ister. Bu konudaki bilgileri. devlet 
büyüklerinin meclisine katılan talebesi 
Tevhldi kanalıyla elde eder. Dolayısıyla 
Tevhidi, el-İmtfı' ve'l-mu'anese'yi hoca
sını bilgilendirme amacıyla yazmıştır (il]
barü'l-'ulema', s. 283). Ancak bu bilgi doğ
ru olamaz. Çünkü Tevhidi giriş kısmında 
eserini dostu BOzcani'nin isteği üzerine 
kaleme aldığını söylemekte, ayrıca eserin 
birçok yerinde hocasının fikirlerine geniş 
yer vermektedir. 

el-İmtfı' ve 'J-mu'anese'nin 1. cildinde 
uzunca bir mukaddimeden sonra ilk ge-
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ceki oturum un yer aldığı kısımda vezir, 
sohbet esnasında takip edilmesi gereken 
usulü hatırlatarak Tevhidl'den sorulara 
çekinmeden cevap vermesini ister. Eş an
lamlı bazı kelimeler arasında ne gibi fark
lar bulunduğu üzerinde sohbet devam 
eder. İkinci otururnun konusu o dönemin 
filozoflarıdır. Vezir, önce Tevhidl'den hoca
sı Ebu Süleyman es-Sicistanl'nin kendisi 
hakkındaki düşüncelerini, ardından döne
min filozoflarından İbn Zür'a, İbnü'I-Ham
mar. İbnü's-Semh, Ebu Bekir el-Kümesi, 
İbn Miskeveyh, Nazif er-Rumi, isa b. Ali 
ve Yahya b. Adi ile ilgili fikirlerini öğren

mek ister. Tevhidl, bunların her birini ayrı 
ayrı değerlendirerek felsefe tarihi açısın
dan çok değerli bilgiler verir. Üçüncü otu
rum, Tevhidl'nin önde gelen bürokrat ve 
sanat adamları hakkında verdiği bilgiler
den ibarettir. Dördüncü ve beşinci otu
rumların konusunu BOzcani ile Tevhldi'
nin bir zamanlar hizmetinde bulunduğu, 
fakat karşılığını alamadığı için Al]JQ]fu '1-
vezireyn adlı eserinde kendisini hicvet
tiği BüveyhiVeziri Sahib b. Abbadile önde 
gelen devlet adamlarının ahlaki durumla
rı teşkil etmektedir. Altıncı oturum mil
letierin temel karakteristiğine ayrılmış
tır. Yedinci gecenin gündemini devlet 
adamlarının edebiyattan çok matematik
le ilgilenmeleri konusu teşkil eder. Seki
zinci oturum, yahudi asıllı Vehb b. Yaiş'in 
felsefe öğretiminde uygulanan yöntemin 
verimsiz olduğunu ileri sürerek kaleme 
aldığı risalede eleştirdiği görüşlerin tar
tışmasıyla başlar ve gerçeği bulmada 
Arap nahvinin mi yoksa Yunan mantığının 
mı daha üstün olduğu konusuyla devam 
eder. Dokuzuncu oturum canlıların karak
terleri üzerinedir. Onuncu geeeki oturu
rnun konusu canlıların anatomisi. ömür 
süreleri, üremeleri ve diğer bazı özellik
leridir. Eserde on bir ve on ikinci oturum
lar yer almamıştır. On üçüncü oturum ne
fis hakkındadır. On dördüncü oturumda 
ahlaki bir erdem olan vakar ve sekinet 
tartışılır. On beşinci gecede Tevhidl, Vehb 
b. Yaiş'ten dinlediği özdeyiş mahiyetinde
ki bazı felsefi ifadeleri nakleder. On altın
cı oturumda vezir, Tevhldl'den Ebü'I-Ha
san ei-Amirl'nin İn]fii?;ü'l-beşer mine'I
cebri ve 'l-]fader adlı eseri hakkında bil
gi vermesini ister. 

Eserin ll. cildi kısa bir mukaddimeden 
sonra on yedinci oturum la başlar. İbn Sa'
dan burada Tevhidl'den İhvan-ı Safa'nın 
kurucularının kimliğini ve amaçlarının ne 
olduğunu sorar. Vezir on sekizinci otu
rurnun müstehcen fıkralara ayrılmasını 
ister. On dokuzuncu geeeki sohbet bazı 
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edip ve şairlerle din ve devlet büyükleri
nin hikmetli sözlerine ayrılmıştır: Yirmin
ci gecedevezir Tevhldl'den, Hz. Peygam
ber'in hadisleri içinde belagat açısından 
önemli bulduklarını anlatmasını ister. Yir
mi birinci oturumda İbn Sa'dan insanın 
şarkı dinlerken niçin nakarattan zevk al
dığını sorar. Yirmi ikinci oturumda da 
Bağdat felsefe çevrelerince beğenilme
yen Horasanlı Ebü'l-Hasan el-Amirl'nin 
görüşleri üzerinde konuşulmasını ister. 
Yirmi üçüncü oturumda Tevhldl, Hz. Pey
gamber'in hadislerinden yaptığı seçme
leri sunar. Yirmi dördüncü geeeki sohbet
te bazı hayvan türleriyle madenierin özel
likleri anlatılır. Yirmi beşinci otururnun 
konusunu nazım ve nesirden hangisinin 
daha etkili olduğu hususu teşkil eder. Yir
mi altıncı gecede bazı özdeyişlere yer ve
rilmiştir. Yirmi yedinci geeeki sohbetin 
konusu tesadüfün mahiyetiyle ilgili olup 
yirmi sekizinci oturum bunun devamı ma
hiyetindedir. 

Müellif lll. cilde uzunca bir mukaddime 
ile başlamakta, Buzcani'ye minnet ve 
şükranlarını sunduktan sonra yirmi do
kuzuncu oturuma geçmektedir. Burada 
Tevhldl önce, "O eweldir, ahirdir, zahirdir, 
batındır" mealindeki ayetin açıklaması ko
nusunda vezirin sorusunu cevaplandırır. 
Otuzuncu gecede bazı kelimelerin gra
mer özellikleri üzerinde durulur. Otuz bi
rinci oturumda sohbet savaş ve savaşla 
ilgili konularla başlar; devamında ahmak 
ve budalalardan, sofra adabından, cö
mertler ve oburlardan söz edilir. Otuz 
ikinci ve otuz üçüncü gecelerin sohbet 
konusu bir önceki oturumla aynıdır. Otuz 
dördüncü oturumda Tevhldl, yöneten
yönetilen ilişkileri üzerine hacası Ebu Sü
leyman'dan dinlediklerini aktarır. Otuz 
beşinci oturum kelam ve felsefeyle ilgili
dir. Otuz altıncı oturumda aralarında ses 
benzerliği bulunan kelimeler söz konusu 
edilir. Otuz yedinci gecedeki sohbet yiğit
lik, mertlik gibi erdemler üzerinde devam 
eder. Otuz sekizinci otu rum, genellikle X. 
yüzyılın ikinci yarısında devlet yönetimin
de meydana gelen zaafı ve özellikle 362 
(973) yılında Bağdat'ta cereyan eden yağ
ma hadisesini konu edinir. Otuz dokuzun
cu gecede hazırcevaplık, nadir söz söyle
me vb. hususlar konuşulur. Son oturum
davezir Tevhldl'den, Ebu Temmam ve 
Buhtürl gibi ünlü şairler hakkındaki ka
naatini öğrenmek ister ve ardından ona 
mezheplerin ortaya çıkış sebeplerini so
rar. 

el-İmtd' ve'l-mu'dnese ihtiva ettiği 
konuların çokluğu ve çeşitliliği bakımın-
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dan, ayrıca X. yüzyılın ikinci yarısında Bağ
dat merkez olmak üzere İslam toplumun
daki bilim ve düşünce hareketlerine. dil, 
edebiyat ve sanat alanındaki gelişmele
re, içtimaL siyasi ve ahlaki hayattaki de
ğişmelere ışık tutması açısından örneği

ne az rastlanan bir kültür kaynağıdır. Tev
hldl eserinin sonuna kendisinin iki mek
tubunu da ilave etmiştir. Bunlardan ilki 
İbn Sa'dan'a, ikincisi Buzcani'ye hitaben 
kaleme alınmıştır. 

el-İmtd' ve'l-mu'dnese, Ahmed Emin 
ve Ahmed ez-Zeyn tarafından üç cilt ola
rak yayımlanmıştır (Kah i re 1939-1944; 
Beyrut 1373/1953). I. ciltte, sadece Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki (lll. 

Ahmed, nr. 2389) nüsha esas alınmışken 
ll ve lll. ciltler Milana nüshası ile karşılaş
tırılmıştır. Ayrıca her cildin sonuna kişi, 
yer. millet. kabile, fırka ve kitap adları ayrı 
ayrı konulmak suretiyle kitaptan istifade 
kolaylaştırılmıştır. Bununla birlikte ese
rin yeniden ilmi bir neşrine ihtiyaç vardır. 
David Samuel Margoliouth eserden yap
tığı seçmeleri ingilizce tercümesiyle ("So
me Extracts from the Kitab al-Imta' wa'l
mu'anasah of Abü Hayyan Tauhidi", Is

lamica, Leipzig 1926, Il. 380-390). L. Kopf 
ise zoolojiyle ilgili olan metinleri yine in
gilizce çevirileriyle birlikte ("The Zoolo
gical Chapter of the Kitab al-Imta' wa'l
mu'anasa of Abü Hayyan al-Tauhidi", 
Osiris, Xll11956]. s. 390-403) yayımlamış
tır. Marc Berge de eserin bazı bölümleri
ni Fransızca'ya çevirmiştir ("Kitab al-Im
ta' wa'l-mu'anasa d'Abü Hayyan al
Tawhidi", Etudes philosophiques et lit

teraires, nouvelle serie, nr. 2, Paris 1977; 
nr. 3, 1978) . 
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İMTİHAN 

(bk . BElA). 

İMTİNA' 
( tı.;,;,.f'ı) 

Bir şeyin 
imkansızlığı anlamına gelen 

akli hükümler den biri 

(bk. HÜKÜM). 

İMTiYAZ MADALYASI 

Osmanlılar'da genel nitelikteki 
en değerli madalya. 
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Devlete ve ülkeye bağlılık gösterenlere, 
millet ve memleket yararına bir keşifte 
bulunanlara ve devletin verdiği görevleri 
başarıyla yerine getirenlere verilmek üze-
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