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Arnari kuruldu. Enstitünün yayımiadı
ğı ilk eser. Umberto Rizzitano için ha
zırlanan Studi arabo-islamici in m e
moria di U mb ert o Rizzitano adlı hatıra 
kitabıdır (Palermo ı 991 ). Sicilya'da bun
lardan başka , Esed b. Furat'ın ( ö. 2 ı 3/ 
828) adayı fethetmek amacıyla karaya 
ayak bastığı yer olan Mazara del Vali o'
da (Mazere) ünlü fıkıh çı M azeri'nin adı
na bir araştırma merkezi kurulmuş ve 
Quaderni del Corso al-Imam al-Ma
zari adlı bir dizi içinde bazı eserlerin ya
yımına başlanmıştır. 

Venedik. Önceleri Venedikliler'in kur
duğu matbaalarda Doğu alemiyle ilgili 
kitaplar basıldı. Arap harfli ilk Kur'an bu
rada 1 S37 veya 1 S38 yılında Paganini , 
1 S47'de de Andrea Arrivabene adındaki 
matbaacılar tarafından yayımiandı ve 
1 S74'te ikincinin yeni bir baskısı daha ya
pıldı. Engizisyon mahkemelerinin aman
sız takibine rağmen Arap harfli bazı eser
ler kitap sever araştırmacılar tarafından 
korundu. Yunan harfli Türkçe (Karaman
lıca) kitaplar ilk defa Venedik matbaala
rında ilim alemine sunuldu; Venedik'te 
1 SS 1 yılında Doğu dillerinin öğretilmesi 
için bir okul kuruldu ve burada "giovani 
della lingua" (dil gençleri) denilen tercü
man-mütercimler yetiştirildi; bir süre 
sonra İstanbul'daki balyasluk sarayında 
da bir benzeri açıldı . Bu faaliyet sonuçta 
resmi belgelerin tercümesinden ibaret 
kaldıysa da Venedik'te büyük bir malze
me birikimi meydana getirdi (Archivio di 
Stato di Venezia, Biblioteca Marcia na); 
bu malzerneye Vittorio Cini tarafından 
19S1'de kurulan Fondazione Giorgio Cini 
ile Venedik Üniversitesi sahip çıktı. St u di 
Veneziani adında bir yıllığı bulunan 
vakıf ayrıca Venezia e Oriente adı altın
da kongreler düzenlemektedir. Vene
dik Üniversitesi de 1983 yılından beri 
Quaderni di Studi Arabi isimli bir 
dergi çıkarmaktadır. Maria Nallino '
nun gayretleri sonucu Arapça kürsüsü fa
aliyete geçti, Farsça ve Türkçe bölümleri 
açılarak Kafkas dilleri de programa alın
dı. Arşivde bulunan Türkçe belgelerin ta
nıtımı Alessio Bombaci tarafından yapıldı 
ve uzun zaman sürüncemede kalan neşri 
1994 yılında gerçekleştirildi (bk. bi bl.). 

Roma, N apo li. Palermo ve Venedik'ten 
başka Bari ve Padova gibi bazı şehirlerin 
üniversitelerinde de Arapça başta olmak 
üzere şarkiyatla ilgili çalışmalar yapılmak
tadır. Milana'da XVII. yüzyılda Kardinal 
Federico Borromeo tarafından kurulan 
Ambrosiana Kütüphanesi'ne Arap- İslam 
dünyasına dair eserler de kazandırıldı . 
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Sardinya adasındaki Cagliari Üniversite
si'nde şarkiyat çalışmalarına yer verildi. 
Floransa'da XVII. yüzyılda müstakil bir 
Doğu matbaası (Stamperia Orientale) ku
ruldu. Roma'ya nakledilen bu matbaa 
daha sonra kurulanlara örnek oldu. Flo
ransa ve Pisa arşivlerindeki Doğu vesi
kaları Michele Amari. Türk vesikaları ise 
Alessio Bombaci ve Ald o Gallotta tarafın
dan neşredildi. Milana'da İslamiyat ve Or
tadoğu araştırmaları , Universita Cattoli
ca del Sacro Cuore, Milano Devlet Üniver
sitesi ve Pavia Üniversitesi bünyesinde 
sürdürülmektedir. 

Yukarıda adı geçenlerden başka İtal
ya'da İslam ve şarkiyat alanındaki çalış
malarıyla tanınan diğer bazı araştırma

cılar da şunlardır: Pietro Della Valle (ö. 
1652). G. Simonio Assemani (ö . ı 768), 
Eugenio Griffini, lgnazio Guidi. Miche
langelo Guidi , Luigi Bonelli, Laura Veecia 
Vaglieri (bu a raştırmac ıl a r ansiklopedi
ye madde olarak alınmış ve çalışmaları 
orada anlatılmıştır). 
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~ MAHMUT H. ŞAKİROGLU 

İTBAN b. MALiK 
(~Lo 1:1. ..:.ı~) 

İtbfm b. Malik b. Amr el-Hazred es-Salim! 
(ö. 50/670) 
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Sahabi. 
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Hazrec kabilesinin Ben! Salim b. Avf 
koluna mensuptur. Hicretten sonra Re
sUl-i Ekrem onu Hz. ömer'le kardeş yaptı. 
İbn İshak'ın es-Sire'si dışındaki kaynak
lar İtban'ın Bedir Gazvesi'ne katıldığını 
kabul etmekte. İbn Sa'd onun U hud ve 
Hendek gazvelerine de iştirak ettiğini 
söylemektedir. Hemen bütün kaynaklar 
İtban'ın ama olduğunu belirtmekteyse de 
bazı rivayetlerden (ibnü 'l-Eslr, III , 558) 
gözlerinin zamanla zayıfladığı ve sonra
ları görme kabiliyetini tamamıyla yitirdi
ği anlaşılmaktadır. İbn Hab!b onun topa! 
olduğunu da zikretmiştir. 

Hayatı boyunca Ben! Salim b. Avf kabi
lesinde imamlık yapan İtban, gözlerinin 
rahatsız olması ve evinin Medine dışında 
bulunması sebebiyle her zaman ResOlul
lah'la beraber bulunamazdı. Ancak Re
sOl-i Ekrem kendisine değer verir, Kuba'
ya giderken Ben! Salim b. Avf yurduna uğ
rar ve ona misafir olurdu. Bir defasında 
Hz. Peygamber'e rahatsızlığından söz 
ederek geceleyin ve fırtınalı havalarda 
mescide gidip cemaate namaz kıldıra
madığını söylemiş, evine gelerek orada 
namaz kıldırmasını rica etmiş, ResGl-i Ek
rem de ertesi gün Hz. EbO Bekir'le birlik
te İtban'ın evine gidip ev halkına ve oraya 
gelen diğer sahabllere iki rek'at namaz 
kıldırmış, Resulullah'ın namaz kıldırdığı 
yeri mescid kabul eden İtban o günden 
sonra kavmi ne burada imamlık yapmış
tır. İtban b. Malik'in Abdurrahman adlı 
bir oğlu olduğu ve iyice yaşlanmış olma
sına rağmen imamlık görevini sürdürdü
ğü zikredilmiştir. 

Şa]J.ilJ.-i Bu.l]ari'de on dört. Şa]J.i]J.-i 

Müslim'de altı rivayeti bulunan İtban'
dan bu hadisleri genç sahabllerden Enes 
b. Malik ve Mahmud b. Reb'i', tabillerden 
Husayn b. Muhammed es-Salim! ve Ebu 
Bekir b. Enes b. Malik rivayet etmiştir. 
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