
iki aşırı uç arasındaki mutedil ve orta fi
iller, aynı şekilde bütün erdemlerin. yine 
ikisi de erdemsizlik olan aşırılıklar arasın
da orta mahiyetteki psikolojik eğilimler 
ve yetenekler olduğunu ifade etmekte; 
daha sonra da iffet, cömertlik, yiğitlik, te
vazu, hilim gibi çeşitli erdemleri ve bun
lardan sapmalar sonucu meydana gelen 
erdemsizlikleri belirtilen temel düşünce 
çerçevesinde tanıtmaktadır ( Fuşülü 'i-me
deni, s. 113-117). Genel olarak kendisin
den önceki görüşleri paylaşan İbn Sinir
nın. özellikleifrat ve tefrit yönündeki sap
maları insandaki hayvani duyguların do
ğurduğu sonuçlar olarak görürken "orta 
(tavassut) melekesi" diye de andığı itidali 
insana has düşünme gücünün eseri ve 
hayvani güçler karşısında bir tür özgür
lük olarak değerlendirmesi ilgi çekicidir 
(en-Necat, s. 693-694). 

Farabi ve daha sonra gelen diğer ahlak 
düşünürleri, ahlakta itidal ve vasat kav
ramlarıyla ifade edilen orta noktanın ma
tematiksel anlamda sabit bir nokta ola
rak aniaşılmaması gerektiğini özellikle 
belirtirler. Aksine, tıpkı dengeli beslen
menin çocuklara ve yetişkinlere göre ve
ya havanın mutedil oluşunun yaz ve kış 
mevsimlerine göre değişmesi gibi ahlaki 
fiiller ve erdemlerle ilgili itidalde farklı ki
şi. zaman. mekan vb. durumlara göre de
ğişebilir. Mesela zengin için cömertlik, as
ker için kahraman lık, anne için şefkat er
demlerinin itidal ve vasat derecesi ifrat 
tarafına daha yakın bir noktada olmalıdır. 
Buna göre bir kişi için fazilet sayılan bir 
tutumun başka bir kişi hakkında rezllet 
sayılması mümkündür (Fuşülü'l-medeni, 
S. 119-122) 
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Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki'nin 
(ö . 458/1066) 
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Ehl-i sünnet akaidine dair eseri. 
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Tam adı el- İ'ti]fad ve'l-hidaye ila se
bili'r-reşad 'ala meg;hebi's-selet ve aş

J:ı{ıpi'l-J:ıadiş'tir (el-İ'tikad 'ala me?hebi's
selef E h li 's-sünne ve '1-cema'a). Bey haki'
nin bildirdiğine göre eser akaide dair yaz
dığı değişik kitapların özeti mahiyetin
dedir; bundan dolayı müellifin son çalış
malarından biri kabul edilmelidir. Yazılış 
amacının belirtildiği kısa bir mukaddime
den sonra otuz dokuz bölümden (bab) 
oluşan kitabın ilk on iki bölümünde ulu
hiyyet konularına yer verilir. Burada, er
genlik çağına giren her insanın Allah'a 
iman etmesinin farz olması. Allah'ın var
lığını ispat eden hud us ve nizarn delilleri, 
peygamberlerce gösterilen mucizelerin 
Allah'ın varlığına delil oluşu. ilahi isim ve 
sıfatiarın anlamları, zati ve fiili sıfatlar, 
naslarda Allah'a atfedilen bazı kemal sı
fatlarının manası, haberi sıfatiarın akli 
delillerin ışığında anlaşılması, Allah kela
mı olan Kur'an'ın kıdemi. Allah'ın görül
mesi (rü'yetullah) gibi konular, nasların ya
nı sıra alimierin görüşlerine dair rivayet
lere dayanılarak anlatılır. Arkasından ge
len altı bölüm kader konusuna ayrılmış
tır. Daha sonraki on bölümde sırasıyla 
iman-günah. şefaat. meleklere, peygam
berlere. kitaplara ve ahirete iman, kabir 
azabı, sünnete sarılıp bid'attan kaçınma, 
yöneticilere itaat edip birliği koruma ve 
dinin bazı temel ilkeleri gibi konular iş
lenmiştir. Geri kalan on bir bölümde ise 
peygamberlik öncesi ve sonrasında vuku 
bulan hfırikulade olayların yanında sireti 
ve güzel ahiakından hareketle Resül-i Ek
rem'in nübüwetinin ispatı meselesi ele 
alınır; velllerin kerametleri, ashaba dair 
inançlar, Ehl-i beyt, aşere- i mübeşşere 

ve Hulefa-yi Raşidln'in hilafetleriyle ilgili 
Sünni görüş zikredilir. 

Daha çok rivayet yöntemi kullanılarak 
telif edilen ve akaid konularının işlenme
sinde genellikle izlenen plandan uzak ka
lan el-İ'ti]fad, müellife hocalıkyapan İbn 
Furek ve Ebu Abdullah el-Halimi gibi Eş
' ari alimlerinin etkisiyle akli istidlallere 
kısaca yer verilen. mucizelerin, nübüwe
tin yanı sıra ulühiyyetin delilleri arasında 
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zikredildiği bir Sünni akaid kitabıdır. Yer 
yer Ebu Süleyman ei-Hattabi'ye yapılan 
atıflar eserin telifi sırasında ondan fay
dalanıldığını göstermektedir. 

el-İ'ti]fad'ın Süleymaniye (Laleli, nr. 
2423). N uruosmaniye (nr. 1208) ve Çorum 
İl Halk (nr. ı 061) kütüphanelerinde yaz
ma nüshaları mevcuttur. Çeşitli baskıları 
yapılan eseri önce Ahmed Muhammed 
Mürsl tahkik etmeden neşretmiş ( Kahi
re 1380/1961 ) , ardından Ahmed İsa m el
Katib tarafından el-İ'ti]fad ve'l-hidaye 
ila sebili'r-reşad adı altında bazı notlar
la ( Beyrut 140 ı 11981 ) ve Beyrut'taki Da
rü'l-kütübi'l-ilmiyye öncülüğünde ilmi bir 
komisyon tarafından el-İ'ti]fad 'ala meg;
hebi's-selet ismiyle yayımlanmıştır (Bey
rut 1404/ ı 984). Eseri ayrıca Kemal Yusuf 
ei-Hut (Beyrut 1405/1985) ve Seyyid el-Cü
meyil de ( Beyrut 1408/1988) neşretmiştir. 
el-İ'ti]fad baiı alimlerce de özetlenmiş
tir. İbn Habib ei-Halebi'nin el-Kevkebü'l
ve]f]fiid min Kitdbi'l-İ'ti]fad · ve Bikal'
nin ljayrü'z-zôd min Kitabi'l-İ'ti]fiid 
adlı eserleri bunlar arasında zikredilebi
lir(Keşfü'?·?unün, ll, 1393, 1524) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Beyhaki, ei-İ'ti~ad(nşr. Seyyid el-Cümeyli). 
Beyrut 1408/1988; Keşfü'?-?Unün, ll, 1393, 
1524; Serkis, Mu'cem,l, 620-621; Brockel
mann. GAL Suppl. , 1, 619; Ahmed Ateş, "Ço
rum ve Yozgat Kütüphanelerinde Bazı Mühim 
Arapça Yazmalar", AÜ ilahiyat Fakültesi İslam 
ilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, istanbul 1959, s. 
50-51. 

L 

METiN YuRDAGÜR 

İ'TİKAF 
(...S~f'l) 

ibadet niyetiyle 
camide kalmak anlamında 

bir fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "hapsetmek, alıkoymak; bir 
yere yerleşmek, oraya baglanıp kalmak" 
anlamlarındaki akf kökünden türeyen 
i'tikaf. bu manaları yanında kişinin ken
disini sıradan davranışlardan uzak tutma
sını, fıkıh terimi olarak da ibadet amacıy
la ve belirli bir şekilde camide kalmasını 
ifade eder. İ'tikfıfa giren kimseye mu'te
kif veya akif denir. 

İ'tikafın meşruiyeti Kur'an ve Sünnet 
ile sabittir. "Mescidlerde i'tikafta bulun
duğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın" 
(ei-Bakara 2!187) mealindeki ayetle Hz. 
Aişe'nin, "ResUl-i Ekrem ramazanın son 
on gününde i'tikfıfa girerdi. o bu adetine 
vefatma kadar devam etmiştir. Sonra 
onun ardından hanımları i'tikafa girmiş-
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