B‹R ‹MAR DÜZEN‹ ve HAYIR KURUMU OLARAK
OSMANLILARDA ‹MARET
“Imaret” as an Institution of Public Improvements
and Charity of The Ottoman Empire
L’“imaret” comme système d’amélioration et de développement
et institution charitable à l’époque ottomane

Doç. Dr. Ahmet GÜNEﬁ*
ÖZET
Bu makale; “‹maret Kavram› ve ‹htilaflar”, “‹maretlerin ‹ﬂlev ya da Hizmetleri” ve “‹maretler Hakk›nda Baz› ﬁikayetler” adl› baﬂl›ca üç bölümden oluﬂturulmuﬂtur. Bu çerçevede, “‹maret” tabiri, hem genel olarak, imar düzeni/bay›nd›rl›k, hem özel olarak, aﬂevi ve hem de her iki anlam› içerecek ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r.
Bu ba¤lamda, aﬂevi anlam›ndaki imaretlerde, tabiatiyle, öncelikle çeﬂitli kesimlerin yemek ihtiyaçlar› karﬂ›lanmaktayd›. Bununla birlikte, kaynaklarda, imaretlerde piﬂen yemeklerin malzemelerinin eksikli¤inden,
yemeklerin lezzetsizli¤inden, yemek çeﬂitlerinin yetersizli¤inden, yerleﬂim plan›n›n uygunsuzlu¤undan da
söz edilmektedir.
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ABSTRACT
This article consists of three main sections entitled “The Concept of Imaret and Disputes”, “Functions
of Soup-Kitchens”, and “Some Complaints on Soup-Kitchens”. The term “Imaret” is used here in a way
encompassing two different meanings: On the one hand, the genereal meaning “institution of public improvement/prosperity” and the specific meaning “soup-kitchen”. Imarets as soup-kitchens had the task of feeding various parts of society. Sources referring to the soup-kitchens mention lack of sufficient ingredients in
the meals, lack of flavor, lack of variety, and the unsuitability of the soup-kitchens’ locations.
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Takdim: Bu makale; devrî ve bu
anlamda aslî kaynaklar›n›n esasen 16.
ve 17. yüzy›llara mahsus oldu¤u belirtilmek üzere, -özetlerde de vurgulanan“‹maret Kavram› ve ‹htilaflar”, “‹maretlerin ‹ﬂlev ya da Hizmetleri” ve “‹maretler Hakk›nda Baz› ﬁikayetler” adl› baﬂl›ca üç bölümden oluﬂturulmuﬂtur. Baﬂl›klardan da anlaﬂ›labilece¤i üzere, Birinci
Bölümde, ço¤u zaman önemli kar›ﬂ›kl›klara sebep olan, imaret kavram› (aç›kças›, imaret’in bir imar düzeni mi yoksa
hay›r kurumu mu oldu¤u) konusundaki
ihtilaflar, özellikle ça¤daﬂ verilerle gide-

rilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ; ‹kinci ve Üçüncü Bölümlerde ise, kaynaklar›n mahiyetleri ve bir dereceye kadar zamanlar›- ile
olan ilgilerine de at›flarda bulunularak,
tarihçi bak›ﬂ›yla, imaretler/aﬂevleri hakk›ndaki -esasen iﬂlevlerine yönelik- övgüsel ve yergisel yaklaﬂ›mlar saptanarak de¤erlendirilmiﬂtir.
1- ‹maret Kavram› ve ‹htilaflar
Kelime olarak; umrân, bir yeri mamûr ve abadan etmek gibi anlamlara
gelmektedir (ﬁemseddin Sami 1996:
950). Terim olarak ise; bilindi¤i üzere,
bir zamanlar mektep ve medrese talebe-
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lerinin bar›nma ve bunlar ile birlikte fakirlerin de yemek ihtiyaçlar›n›n karﬂ›land›¤› kuruma verilen add›r1 (Cl. Huart
1988: 985).
Ancak; “imaret” tabirinin tarifinin
ya da imaretin ne oldu¤unun -ilgili baﬂl›kta yer alan ihtilaf kelimesinden de
anlaﬂ›laca¤› üzere- tart›ﬂmal› oldu¤u hemen ifade edilmelidir. Daha aç›k bir deyiﬂle, bu kavram, külli ve umumi bak›mdan, (sadece) ﬂu veya bu eser (ya da
imar düzeni/mamuriyet) için ve yahud
cüzî ve hususî aç›dan, bir tarihçimizin
kamu lokantas› olarak adland›rd›¤› cihetle, (sadece) aﬂevi için mi, yoksa yaz›lan her iki anlam› da içerecek ﬂekilde
mi, kullan›lm›ﬂt›r?
Bu ihtilaf ve tabiatiyle tart›ﬂma
düzleminde (Bu konudaki tart›ﬂmalar
için bkz.: Pakal›n 1983: 61-62), imareti
dar veya eksik anlam›yla anlayanlar bir
yana, baz› (modern) yazarlar›n -söz konusu ihtilaflar› giderebilecek- tespitleri
bir anlam bütünlü¤ü içinde sunulacak
olursa:
C. Texier’e göre, “‹maret tabiri
Araplarda her tür dini eser hakk›nda
kullan›lmaktad›r. Türklerde bu kelime,
yaln›z fakirlerin her gün yemek yedirildi¤i hay›r evine aittir.” (Texier 2002:
182).
M. M. Cerasi’ye göre ise -daha isabetli bir yaklaﬂ›mla-, (bazen külliyenin
eﬂanlaml›s› olarak kullan›lan) ‹maret,
Müslüman cemaatin yaﬂam merkezini
oluﬂturan sosyal binalar›n bütününe verilen add›r. … Osmanl›’n›n forma mentis’inde (Lat. düﬂünce yap›s›nda, çev.)
vak›f, nüfus yerleﬂtirmesi ve restorasyon
kavramlar› birbirine kar›ﬂ›r. ‹mar etme
fiili ve imaret ismi hem inﬂaat eylemini
hem de bir yerin güzelleﬂtirilmesini ifade
eder; k›saca bir yeri donatmak ve oturulabilir hale getirmek anlam›na gelir.
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‹maret kavram›, bir anlamda düzenlenmiﬂ, toplumsal yaﬂam› mümkün k›lan
ögeleri tan›mlar. Müslüman cemaatin
kamu yaﬂam› için gerekli binalar›n oluﬂturdu¤u tutarl› bütün -dua yeri ve ayn›
zamanda cemaat meclislerinin topland›¤› ve yarg›n›n verildi¤i yer cami, hamamlar, okul, hastane veya bunlar›n sadece bir k›sm›- imaret ad›n› al›r. Ancak
zamanla bu terim, yaln›zca yard›ma
muhtaçlara yiyecek da¤›tan mutfak ve
aﬂevleri için kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r
(Cerasi 2001: 73-74).
H. ‹nalc›k’a göre de, -esasen bütünsel bir yaklaﬂ›mla-, Dindarl›k ve hay›rseverlik dürtüleriyle kurulmuﬂ olan imaretler; cami, medrese, hastahane, misafirhane, su yollar›, yol, köprü, hayrat ve
bunlar›n bak›mlar› için gelir getiren
han, çarﬂ›, kervansaray, hamam, de¤irmen, boyahane, mezbaha ya da aﬂevi gibi kurumlardan oluﬂurdu. Dini hay›r
kurumlar›, genellikle bir cami çevresinde inﬂa olunur; ticari kurumlar ise yak›nlarda ya da uygun iﬂlek bir yerde kurulurdu. Tüm Osmanl› kentlerinin ayr›lmaz bir parças› olan imaretler, kentlere
özgün niteliklerini kazand›rm›ﬂ ve son
dönemlere kadar Anadolu ve Balkan
kentlerinin genel görünüﬂünü belirlemiﬂtir (‹nalc›k 2004: 148).
***
Bu ça¤daﬂ ya da nisbeten ça¤daﬂ
araﬂt›rmac›lar›n tespitleri de bir yana;
Osmanl› özeline inildi¤inde, “‹maret”,
Evliya Çelebi taraf›ndan, -tabiatiyle 17.
asr›n bir kesitinde, daha gerçekçi olarak- hem kelime/genel (imar düzeni/mamuriyet), hem terim/özel (aﬂevi),
hem de -ayn› zamanda- her iki anlam›yla birlikte kullan›lm›ﬂt›r.
Bu cümleden olarak, “Büyükdere
kasabas› imaretleri: …Bin kadar evi
vard›r. Bir Müslüman mahallesi ve yedi
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mahalle de bal›kç›, gemici ve ba¤c› (kefere) evleri vard›r. ‹skele baﬂ›nda Koca
Defterdar Mehmed Paﬂa Camii var. Bir
hamam›, birkaç esvak› olup, ba¤ ve bahçesi pek çoktur.” (Gökyay 1996: 196, 197;
-Baz› de¤iﬂiklikler için bkz.: Evliya Çelebi Tarihsiz: 353); “Beykoz kasabas›n›n
imaretleri: Sekiz yüz evli, ba¤l›, bahçeli,
mamur ve süslü bir kasabad›r. Camii,
mescidi, hamam›, çoçuk mektebi ve küçük bir çarﬂ›s› vard›r. …” (Evliya Çelebi
Tarihsiz: 356; Gökyay 1996: 198, 199);
“Kad›köy imareti: … Bundan gayr› cami
yokdur. Bir hamam› ve yüz dükkan› var
gayr› imaret yokdur.”(Gökyay 1996: 205)
al›nt›lar›ndaki2 veriler imaretin kelime/genel (imar düzeni/mamuriyet) anlam›yla kullan›ld›¤›na iﬂaret etmektedir.
Öte yandan, -bu al›nt›n›n daha sonra iﬂlenecek olan imaretlerin iﬂlevlerine
de iﬂaret etti¤i vurgulanmak üzere- (O,
‹stanbul’daki ‹maretler’den söz ederken)
“Cenab-› Allah ‹stanbul’un fethini Fatih
hazretlerine nasibedince o kudret sahibi
hünkar; fakirler, garibler ve zay›flara
büyük nimet vermek için do¤rusu kerim
ve gani isimlerine sahib oldu. Evvela Yeni Saray ‹maretini yapt›rd› ki, y›l boyunca sabah akﬂam, efendi ve dilenciye,
yüksek tabakaya ve halka bol bol yemek
verilir. Fatih Sultan Mehmed ‹mareti,
Sultan Bayezid-i Veli ‹mareti: Bunda da
günde iki defa zengin ve fakire yemek verilir. …” al›nt›s›ndaki ifadeler, ﬂüphesiz
ki, “imaret”in terim/özel anlam›yla yani
aﬂevi olarak kullan›ld›¤›na delalet etmektedir (Evliya Çelebi Tarihsiz: 243;
Gökyay 1996: 132).
Burada, Evliya Çelebi’nin aﬂevi anlam›ndaki imaretleri -ileride Üsküdar
imaretleri fasl›nda da görülece¤i üzerebazen, “imaret-i ›t’âm” tamlamas›yla
ay›rd›¤› da vurgulanmal›d›r. Bu cümleden olarak, “Kanl›ca Kasabas›n›n ‹ma-
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retleri: … Gayr› medrese ve darülhadis
ve han ve darülkurra ve imaret-› ›t’âm
yokdur.” (Gökyay 1996: 199) aç›klamas›
kayda de¤erdir.
Ayr›ca, “Arnavutköy kasabas›n›n
imaretleri: Deniz k›y›s›ndaki bin kadar
ba¤ ve bahçeli mamur evlerden oluﬂmuﬂtur. Sakinlerinin hepsi de Rum ve Yahudilerdir. Cami, mescid, medrese ve imareti yoktur. Ancak bir küçük hamam›
vard›r.” (Evliya Çelebi Tarihsiz: 347;
Gökyay 1996: 193) al›nt›s›ndaki ifadelerden3 ise, imaretin -ayn› yer ve zamanda- genel ve özel anlam›yla kullan›ld›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
***
Has›l›, “imaret” tabiri, -daha önce
de yaz›ld›¤› gibi- hem külli ve umumi
bak›mdan, ﬂu ya da bu eser, mamure
(veya imar düzeni/mamuriyet), hem cüzî
ve hususî aç›dan, bir tarihçimizin kamu
lokantas› olarak adland›rd›¤› cihetle,
aﬂevi ve hem de -ayn› zamanda- her iki
anlam› içerecek ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r.
Dahas›, Evliya Çelebi’nin “imaret” betimlemesinin, M. M. Cerasi’nin “‹maret
kavram›, bir anlamda düzenlenmiﬂ, toplumsal yaﬂam› mümkün k›lan ögeleri tan›mlar.” tespitiyle örtüﬂür tarzda daha
genel bir anlam taﬂ›yor olmas› da yeniden vurgulanmaya de¤erdir.
2- ‹maretlerin/Aﬂevlerinin ‹ﬂlev
ya da Hizmetleri
‹maret, hat›rlanaca¤› üzere, en baﬂta, -yaz› konusu kurumun iﬂlev ve hizmetlerini de içkin biçimde, terim olarak; “bir zamanlar mektep ve medrese talebelerinin bar›nma ve bunlar ile birlikte
(en genel anlamda muhtaçlar›n ve tabiatiyle) fakirlerin de yemek ihtiyaçlar›n›n karﬂ›land›¤› kuruma verilen add›r.”
diye tan›mlanm›ﬂt›4. Bu sunum, -konumlar› gere¤i subjektiflikleri göz önünde bulundurulmak ﬂart›yla- Osmanl› ya-
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zarlar›ndan al›nan al›nt›larla zenginleﬂtirilecek olursa:
Bu cümleden de olarak -1579’la
1599 aras›nda III. Murad ve III. Mehmed’in hocas› oldu¤u ve bu ba¤lamda
devletin iç ve d›ﬂ politikas›na yön verdi¤i, dikkate al›nmak kayd›yla, (daha önce
de bir dipnotta al›nt›da bulunulan) ulemadan, tarihçi5- Hoca Saadettin’e göre,
“(…Bu ulu medreseler sekiz Tetimme ile
sar›lm›ﬂt›r.) … Bu sözü edilen hay›rl›
çevrede vakit geçiren yetenekli kiﬂiler, ol
keremi adet edinen padiﬂah›n (Fatih’in)
kurdu¤u imaretten yana dönüp, her sabah ve akﬂam bol bol yiyecek bulunan
mutfaklarda piﬂirilen, iﬂtah verici yemeklerle kar›nlar›n› doyururlar. Tetimmelerdeki ö¤rencilere bir büyük yemekhane yapt›rm›ﬂt›r ki, hesaba gelmez ve
ö¤renciler ol yemekhane içinde kar›nlar›n› doyurarak açl›k elemin çekmezler. Gönül rahatl›¤›yla hay›r sahibine dua edip
derslerine dönerler. Kad›n ve erkek fukaradan nice kimse ise dolu kaplarla evlerine giderler ve açl›k gailesini baﬂlar›ndan savarlar. Çeﬂitli diyarlardan gelen
gezginler, yolcular için misafirhaneler,
güzel konaklar kondurmuﬂ, onlar için de
çeﬂitli yiyecekler haz›rlanmas›n› buyurmuﬂtur. Onurlu vakfiyesinde yaz›l› ﬂartlar gere¤ince her gün bu konaklarda
zengin sofralar kurulur. ‹ﬂtah verici yiyecekler düzülür, yolcular›n derecelerine
göre yemek çeﬂitleri ço¤alt›l›r ve ﬂölen töresi yerine getirilir, ol çeﬂitli yiyeceklerle
donat›lm›ﬂ sofralardan at›ﬂt›rmak için
yolcu olmayanlar bile yol giysilerini giyip oraya giderler kar›nlar›n› doyururlar. Bu misafirhaneye gelenlerin çoklu¤u
öyledir ki yolcuyu, oturan› ay›rdetmek
olana¤› bulunmaz. Bundan baﬂka yolcular›n binek ve davarlar›n› ba¤l›yacaklar›, hizmetkarlar›n kalaca¤› geniﬂ bir han
da yapt›rm›ﬂt›r. Burada hayvanlar›n ar-
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palar› vak›f anbardan karﬂ›lan›r. “ (Hoca Saadettin, III, 1999: 180-181).
Yine O’na göre, “(II. Bayezid devrinde) … yapt›r›lan imaret-i amire yolcu
ve konakç›lar›n kulaklar›na “orada nefislerin iﬂtaha duyduklar› her ﬂey var”
ayetinin getirdi¤i haberi duyurur. Her
gün binden art›k insan anda olan bol ve
çeﬂitli yiyeceklerden yararlan›r. ‹ﬂtaha
verici yiyeceklerle dolu sofralar, kaseler
söz ve harflerle yaz›labilecek gibi de¤ildir (Hoca Saadettin, IV, 1999: 108).
Evliya Çelebi de Üsküdar’daki imaretleri (imaret-i ›t’âm›)6 anlat›rken ﬂunlara de¤inmektedir: “‹skele baﬂ›nda,
Mihrimah Sultan ‹mareti: -bunlar›n bir
k›sm›na, ilgisine binaen ileride tekrar
at›fta bulunulaca¤› belirtilmek üzereY›l boyunca sabah ve akﬂam gelene ve gidene, saraylarda kalanlara her gün iki
defa birer bak›r sini ile herkese birer tas
bu¤day çorbas›, birer ekmek ve her gece
birer mum ve her at baﬂ›na bir yem sadakas› vard›r. Üç günden fazla misafir
olanlara verilmez. Vakfedenin ﬂart› böyledir. Orta Valide ‹mareti (imaret-i
›t’âm›)7: Bu da evvelki tertip üzere olup,
Cuma geceleri zerdesi, pilav› vard›r.
Genç, yaﬂl›, fakir, (genç) fark› gözetilmeden herkese verilir. Camide görev yapan
sekiz yüz adam da r›z›klar›n› gelip buradan al›rlar. Büyük bir vak›ft›r. Yeni Valide ‹mareti: Bu da önceki hayratlar gibi
olup belki daha fazlad›r. Salatin bahçesi
önünde düﬂkünlere, fakirlere ve di¤er
misafirlere nimetleri boldur. Üsküdar’da
imaret yeri on bir yerdedir. E¤er herbirini ayr› ayr› yazsak uzar. O vakit seyahatnamemiz bir ziyafetname olur.” (Evliya Çelebi Tarihsiz: 364).
Bu al›nt›lardaki verilerden de anlaﬂ›laca¤› üzere, aﬂevi anlam›ndaki imaretlerde, tabiatiyle -baﬂlang›çta tan›mda
da vurguland›¤› üzere-, öncelikle çeﬂitli
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kesimlerin yemek ihtiyaçlar›n›n karﬂ›land›¤› malumdur.
Söz konusu kesimler aras›nda, -yukar›daki al›nt›larda bulunmamakla birlikte-, ﬂüphesiz ki, en baﬂta, imaretlerdeki görevliler yer almaktayd›. Bunlara
ilaveten, -Tacü’t-tevarih’te- “Medreseliler ve tabiatiyle bu çerçevede talebeler”,
“Kad›n ve erkek fukaradan nice kimseler”, “Çeﬂitli diyarlardan gelen gezginler,
yolcular”, “Yolcu olmayan ama yol giysilerini giyip gelenler” dikkat çekmektedir. Yine, -Seyahatname’de geçen- cami
görevlileri de burada zikredilmelidir8.
Bu düzlemde, medrese imaret iliﬂkisi, baﬂlang›çtaki tarif hat›rland›¤›nda ve
özellikle ilk imaret ve medresenin ‹znik’te aç›ld›¤› kabul edildi¤inde- yeniden
belirtilebilir9.
Burada ilgisine binaen, Osmanl›
Devleti’nde hay›r anlay›ﬂ›ndan türeyen
kurumlar›n, servetin toplum içinde yeniden bölüﬂtürülmesinde çok önemli bir
rol oynad›klar› kaydedilmelidir. Bu cümleden olarak, Osmanl› ﬂehir ve kasabalar›nda yoksul ve iﬂsiz gruplar, (yaz› konusu da olan) bu tür hay›r kurumlar›ndan geçiniyordu. Seçkinler elinde toplanan servetin önemli bir bölümü, bazen
geçici olarak commenda türü giriﬂimlere
yat›r›lsa bile, sonunda bu yolla hay›r
amaçl› vak›flara aktar›l›yordu. Bu düzlemde, Osmanl› toplumunda bu tür kurumlar›n oynad›¤› ekonomik rölü küçümsememek gerekmektedir (‹nalc›k
2000: 84).
***
Bu meyanda -yine genel olarak bak›ld›¤›nda, Evliya Çelebi seyahatnamesinde- kaydedilen yemek düzeni ve yemek çeﬂitleri de yeniden vurgulanmaya
de¤erdir. Bu ba¤lamda, (Üsküdar’daki
Mihrimah Sultan ‹maretinde) y›l boyunca sabah ve akﬂam gelene ve gidene, sa-
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raylarda kalanlara her gün iki defa birer bak›r sini ile (herkese) birer tas bu¤day çorbas› ve birer ekmek verilmekteydi. Üsküdardaki Orta Valide ‹maretinin
“Cuma geceleri zerdesi, pilav› vard›.”
(Gökyay 1996: 203).
Yine, -ilgisine binaen ileride tekrar
at›fta bulunulaca¤› belirtilmek üzere(kuvvetle muhtemel 17. asr›n ilk yar›s›na ait) bir kitabi kaynakta/risalede Divan-› Hümayunda matbah-› amirede ve
ekser imaretlerde bu¤day çorbas›yla pirinç piﬂirildi¤i, mercimek, bulgur, tarhana ve riﬂte ve dutmaç gibilerin -ki harc›
dahi azdur- piﬂirilmedi¤i (Yücel 1988:
104) ifade edilmektedir.
***
Öte yandan, imaretlerde (ya da onlar›n müﬂtemilat›nda) “Yolcular›n, hizmetkarlar›n›n ve ayr›ca binek ve davarlar›n›n bar›nma ve sair ihtiyaçlar› da
karﬂ›lanmaktayd›. Bu cümleden olarak,
-hat›rlanaca¤› üzere- (Üsküdar’daki
Mihrimah Sultan ‹maretinde) her gece
birer mum ve her at baﬂ›na bir yem sadakas› verilmekteydi (Evliya Çelebi Tarihsiz: 364; Gökyay 1996: 203).
Nitekim, ‹maretin, tabhâne k›sm›,
paras›z otel veya misafirhane demekti.
Bugünün teknololojik imkanlar›ndan
yoksun, yaz›konusu dönemde, yolcular,
uzun ve ço¤u kez güçlüklerle dolu yolculuklar› s›ras›nda, ﬂehir ve kasabalara
geldikleri zaman buralara inerler, geleneklere göre en çok üç günlük konaklamalar› s›ras›nda hiçbir ücret vermeksizin yiyip yatarlard› (Ergenç: 68).
3- ‹maretler/Aﬂevleri Hakk›nda
Baz› ﬁikayetler
“‹maretlerin ‹ﬂlevleri ya da Hizmetleri” baﬂl›¤› alt›nda yaz›lan, ve esasen ilgili kaynaklar›n mahiyet ve uslubundan
mülhem, medhiyeler bir yana; -yine, mahiyetleri gere¤i- muhalefeten, baz› bel-
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gesel ve kitabi kaynaklarda, özellikle
duraklama sürecinde, imaretler hakk›nda bir tak›m ﬂikayet ya da tenkitlerin oldu¤u da aﬂikard›r. Daha aç›k bir deyiﬂle,
söz konusu kaynaklarda, -esasen, teorik/ideal olan de¤il de, uygulama yans›t›ld›¤›ndan-, malum hususla ilgili dikkat
çekici teﬂhis ve tesbitler bulunmaktad›r.
Bu cümlelerden de olarak, Kas›m
1578 (Ramazan 987) tarihli -Bursa’daki
Emir Buhari (Emir Sultan) ‹maretine
iliﬂkin- Bursa kad›s›na gönderilen bir
fermanda “Bursa’da âsûde olan Hazreti
Emir Buhari evkaf›nda müzayaka olmayub vüs’at üzere iken hala evkaf-› mezbure mütevellisi olan Mehmed, ﬂart-› vâk›f
üzere piﬂen taam›n yahnisin ve ekmek ve
aﬂlar›n naks üzere etmekle fukara müteneffi olmad›klar›ndan gari naz›r ve katib ve vekilharc ve ﬂeyh olanlar piﬂen taamdan alagelmiﬂler iken vermeyib çi¤ et
verilüb ve merhum-› müﬂarünileyh hal-i
hayat›nda ihdas eyledi¤ü mand›ray› satub vakfa külli teaaddisi oldu¤u” bildirilerek durumun soruﬂturulmas›, söylenenler do¤ru ise önlenmesi buyurulmaktad›r (Ergenç: 69).
Yine, daha erken (1576) tarihli bir
fermandan ise, Bursa kad›s› taraf›ndan,
ﬂehirdeki imaretlerde piﬂen yeme¤in lezzetli olmad›¤›n›n, padiﬂaha bildirildi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r. Yaz› konusu fermanda
bu husus “… imaretlerde piﬂen taamlar
tetubbu’ olundukda mütevelliler cem’
olub kassablar etin iyüsün vermezler ol
eclden taam›m›zda lezzet olmaz deyü cevab virüb kassablar dahi ihzar olundukda verilen etin narh-› ruzi üzere almazlar deyü ﬂekvâ ettiklerin bildürdi¤ün eclden buyurdum ki … imaretlerin mütevellilerini getürüb tenbih eyliyesin ki daima kendüleri bizzat imaretin üzerine
varub fukara içün piﬂen taam› kendüleri
yoklayub ihmalleri sebebiyle imaretleri
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ahvalleri muhtel olmakdan hazer idüb
… e¤er et ve e¤er sair zahireden olagelene muhalif iﬂ etdirmeyesin” diye aç›klanmaktad›r (Ergenç: 69-70).
Öte yandan, (kuvvetle muhtemel,
17. asr›n ilk yar›s›na ait olan) bir risaleden al›nan -ki tarihine ve bir k›sm›na
daha önce bilvesile at›fta bulunuldu¤u
hat›rlat›lmak üzere- “E¤erçi ki küstahl›kdur, lakin vezir-i azam hazretlerine
bundan dahi hayr dua has›l olur. Divan› hümayunda matbah-› amirede ve ekser
imaretlerde bu¤day ﬂorbas›yla pirinç piﬂer, gayr› mercimek, bulgur, tarhana ve
riﬂte ve dutmaç gibiler ki harc› dahi azdur, biﬂürmezler. Bu halk bu iki ﬂorbay›
daim yimekle usanurlar, daima bu sair
ﬂorbalar› arzu iderler. ‹maretlerde hod
nice hasta mariz suhtecükler vard›r ki
bu makule ﬂorbalara tahassür çekerler,
bul›mazlar ve dahi imaretlerün tavhanelerün ahura yak›n itmeyüb mescid yan›nda yaparlar imiﬂ. Müsafirler to¤aniyle taz›siyle ve kimisinin hizmetkar› dahi
kafirdür, mülevves balç›klu libaslar› ile
gelüb cami’in kapusu dibinde tavhanede
konarlar, ekseri namaz dahi k›lmaz ve
kendüler atlar›ndan ›rak kat’a huzur dahi itmezler ve esbablarun ahurdan tavhaneye getürünce canlar›ndan bizar
olurlar. Nice kerre dirler ki “Ah ne olayd›, bu tavhane karbansaray›n kapusu
yan›nda olayd›, huzur ideydük, bir pare
yemekden ötürü bu kadar ›rak yerden esbab›muz taﬂ›yub bela çekerüz, atlar›muzdan dahi ›ra¤uz giceyle atlar›m›z
dahi u¤urlanursa haberümüz olmaz”
dirler, kat’a huzur idemezler. Pes asl sevab buyd› ki tavhaneler heman imaretün
kapusu yan›nda karbansaraya yak›n
olayd›, müsafirler huzur idüb can u gönül ile hayr dualar iderlerdi.” (Yücel:
104) al›nt›s›ndaki yemek çeﬂitleri ve yerleﬂim plan›yla ilgili ﬂikayetler de kayda
de¤erdir.
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Özetlemek gerekirse, söz konusu
kaynaklarda, imaretlerde piﬂen yemeklerin malzemelerinin eksikli¤i, yemeklerin lezzetsizli¤i, yemek çeﬂitlerinin yetersizli¤i, yerleﬂim plan›n›n uygunsuzlu¤u ifade edilmektedir.
***
Bunlarla birlikte, imaretlilerin/talebelerin, -yukar›da yaz›lan s›k›nt›lar› bir
yana- bir bak›ma ﬂikayet konusu olduklar› da belirtilmelidir. Bu düzlemde,
imaretlerin -16. asr›n ikinci yar›s›ndatalebe/suhte isyanlar›nda gündeme geldi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Aç›kças›, suhtelerin durumunun ›slah›/(merkeze talebe
nakiblerinin ça¤r›lmas›) için yay›nlanan
niﬂan-› hümayundaki baz› hususlar hayli dikkat çekicidir. Bu cümleden olarak,
“… isyanlar› hakk›nda ﬂu ifadede bulundular: … cürmü olanlar›n dahi ﬂimdiye
de¤in vaki olan cerayimleri affolunursa
ve her birimiz nasb olup, daniﬂmend oldu¤umuzda came bahalar› içün biner
akçe verilüp ve nevbet-i nekabetle mülaz›m olursak her birimiz hemﬂehrilerimizi gere¤i gibi zapt edüp birimizin hemﬂehrisi fesat ederse on bir hemﬂehri ittifak edüp bilad-› selase’de (Üsküdar,
Eyüp, Galata kazalar›, -Anadolu’nun her
taraf›ndan buralarda talebeler vard› ve
bunlar asilerin davalar›na yard›m ediyorlard›.-) vaki olan imaretlere komayup
ehl-i fesad› bulup ele verme¤e sayederiz.
Hükumet bu on iki nakib’in suhteler nam›na yapt›klar› teklifleri kabul ederek,
vilayetlere talebe ile ilgili kararlar› tebli¤ etti. Buna göre: … 2- E¤er nakiblerden birinin hemﬂehrilerinden fesat ve
ﬂenaat eden olursa, on bir nakib hemﬂehrileri ile birleﬂüp hemﬂehrileri isyan
eden nakib’den eﬂk›yalar› isteyecekler ve
bilad-› selase’de olan imaretlere ol hemﬂehriden olan› koymayacaklar. …” (Akda¤ 1995: 262-263) al›nt›s›ndaki ilgili
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cümleler vurgulanmaya de¤erdir.
***
Bütün bunlar bir yana, sonuçta,
“imaret” tabiri, -daha önce de yaz›ld›¤›
gibi- hem genel olarak, ﬂu ya da bu eser,
mamure (veya imar düzeni/mamuriyet),
hem özel olarak, aﬂevi ve hem de -ayn›
zamanda- her iki anlam› içerecek ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r.
Bu çerçevede, -özellikle belirtmek
gerekirse-, aﬂevi anlam› itibariyle imaretler, -daha önce bilvesile at›fta bulunuldu¤u hat›rlat›lmak üzere- Osmanl›
toplumunda, bir hay›r kurumu olarak,
esasen, (muhtaç) çeﬂitli kesimlerin yemek ihtiyaçlar› karﬂ›lanarak, seçkinler
elinde toplanan servetin toplum içinde
yeniden bölüﬂtürülmesiyle, sosyal ve
ekonomik anlamda, çok önemli bir rol
oynam›ﬂt›r.
Öte yandan, -imarete hem kelime
ve hem de terim anlam› itibariyle bak›ld›¤›nda- umran ve mamuriyet ile talebe
ve fakirlerin, en genel anlamda, ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› aras›ndaki ilinti;
özellikle Osmanl› dünya görüﬂünün özünü yans›tmas› bak›m›ndan, hele, bunlar›n gelir bölüﬂümünde ald›klar› büyük
paylar dikkate al›nd›¤›nda, hakikaten
vurgulanmaya de¤erdir. Osmanl›lar’›n
böylesine ﬂayân-› teemmül bir telakki ile
“imâret ederek ›ssuz yerleri mamûr ettikleri” mervidir10.
***
NOTLAR
1- ‹mâretlerde, ayr›ca, ilgililerin her birine
günde 3-5 ve hatta bazen 10 akça verildi¤i bilinmektedir (Cl. Huart 1988: 985).
2- Bu ba¤lamda “Kasaba-› Tarabya imaretlerin beyan ider: … Hamam› ve gayr› imaretleri yokdur …” (Gökyay 1996: 196) al›nt›s› da vurgulanabilir.
3- Burada “Kasaba-› ‹stinye imaretlerin ayan
ve beyan ider: … ve yedi mescidi ve bir hamam› ve
yi¤irmi aded dükkanlar› vard›r, amma han ve medaris ve imaret yokdur. …” (Gökyay 1996: 195) aç›klamas› da kayda de¤erdir.
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4- Bu meyanda ilgi ve önemine binaen -mealen- yazmak gerekirse: (Hay›r ve tabiatiyle) Hay›rseverlik, Allah’›n kullar›na cömertçe ihsan ettikleri
karﬂ›s›nda duyulan ﬂükran›n ifadesidir; sadaka yükümlülü¤ü çerçevesinde yorumlan›r ve ‹slam aç›s›ndan son derece faziletli bir davran›ﬂ örne¤i oluﬂturur. Nitekim sultanlar s›k s›k sadaka vermiﬂ; çeﬂitli
vesilelerle binlerce koyun kestirip bazen kendi elleriyle yoksullara da¤›tm›ﬂlard›r. (Yaz› konusu olan)
‹maret ad› verilen aﬂevleri, ﬂehirlerde vak›flara ba¤l› en yayg›n kurumlardand›r. Yine bu arada, Osmanl› sultanlar›n›n, Ramazan’da ‹stanbul’un dilenci
ak›n›na u¤ramas›n› önlemekte zorland›klar›n› da
kaydetmeliyiz. ‹mparatorlu¤un dört bir yan›nda,
özellikle de s›n›r kalelerinde cami ve mescidlerde
binlerce duaguyan (ücretli dua okuyucu), devletten
düzenli maaﬂ alan büyük bir grubu oluﬂturmaktayd›. Hay›r iﬂlemenin Allah’› hoﬂnut k›ld›¤› inanc›, ‹slam devletlerinde ekonomik önem taﬂ›yan pek çok
temel konuda Müslümanlar›n davran›ﬂlar›n› belirliyordu ve bu alanda Osmanl›lar, özel bir ﬂevk ve gayret gösteriyorlard› (‹nalc›k 2000: 84). Bu ba¤lamda
“… Yan›baﬂ›nda keremler da¤›tan bir imaret kurularak, konan ve göçen konuklar her gün, sabah akﬂam çeﬂitli yiyeceklerle kar›nlar›n› doyurmaktalar,
dura¤› yüce olan kurucusunun ruhuna hay›r dualar,
senalar etmektedirler.” (Hoca Saadettin Efendi, II,
1999: 102) al›nt›s› kayda de¤erdir.
5- Resmi saray tarihçisinin yorumunca,
“umur-› saltanat külliyen onun reyine ba¤l› idi”
(‹nalc›k 2004: 104).
6,7- Özellikle, parantez içerisinde verilen
“imaret-i ›t’âm” aç›klamalar› için, bkz.: Gökyay
1996: 203.
8- (Ayr›ca, bu kesimler aras›nda, -genel olarak
bak›ld›¤›nda-, suleha, sadad, tüccarlar, askeriler,
hastalar, özürlüler ve saire de say›labilir.). Öte yandan, külliye içindeki imaretler, böyle geniﬂ bir kitleye hizmet ederken, daha dar fonksiyonu olan, örne¤in sadece fakir kimselere yemek ç›karan daha küçük imaretler de vard› (Ergenç: 68).
9- Bu meyânda “Vakf-› Medrese-i Süleyman
Paﬂa, medrese-i mezbûrun talebesine her günde Orhan Bek ‹mâretinden iki buçuk akçal›k et ve iki buçuk akçal›k etmek verilürmüﬂ, kemâkan mukarrer...” aç›klamas› kaydedilmelidir. Mukayyed ifade
için bak›n›z: KK.579, v.: 88/b). (Merkum defter, Hicri
969 tarihli olup, Ankara’da Tapu Kadastro Genel
Müdürlü¤ü Kuyûd-› Kadîme Arﬂivindedir. ‹dari taksimat dairesinde, Kocaeli’ye mahsus, evkaf ve emlak› muhtevidir.). Ayr›ca, “Kas›m Paﬂa-y› Cezri’nin de
Bursa’da bir imareti vard›. Ancak imareti, ancak
medresesinin ö¤rencilerine yiyecek sa¤lamak için
çal›ﬂm›ﬂ olmal›d›r. Zira, yukar›da sözünü etti¤imiz
tahrir defterinde, medrese ile birlikte zikredilmekte
ve görevlileri de medreseninkiler aras›nda yer almaktad›r.” (Ergenç: 71) al›nt›s› da zikre de¤erdir.
10- “Rivâyetdür ki, Orhan Gazi iki imâret
yapt›rd›... her yirleri imâret itmek severdi. Issuz
yirleri mamûr idüb, müslimanlar› ur›ndurdu. Ve
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Bursa’da yapdurd›¤› imâret yiri bir ›ssuz yiridi-kim,
ikindüden sonra âdem varma¤a vehm iderdi.” (Mehmed Neﬂrî 1987: l87). Yine bkz.: Aﬂ›kpaﬂazade 1985:
50. ‹mâret tesisi için ayr›ca bkz.: M. Neﬂrî 1987: l63.
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