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dırılınası da gerekir. Bu iki yaklaşıma ver
dikleri ağırlığa göre. hatta suç ve ceza 
türlerini de göz önünde bulundurarak fa
kihlerin itirafın yeter sayısıyla ilgili farklı 
görüşleri savundukları. sünnetteki ve sa
habe uygulamasındaki örnekleri de buna 
göre yorumladıkları görülür. Mesela hır
sızlık suçunda EbO Hanife. imam Mu
hammed eş-Şeybanl, Malik, Şafii ve İbn 
Hazm bir ikrarı yeterli bulurken Hanbeli 
ve Zeydiyye mezhepleriyle İbn EbO Leyla, 
EbO Yusuf, Züfer b. Hüzeyl gibi fakihler 
şahitliğe kıyasla iki ayrı mecliste itirafı 
şart koşarlar. Sarhoşluk suçunda tek ik
ran yeterli görme eğilimi ağır basar. Suç
lar arasında zina itiraf yeter sayısı açısın
dan ayrı bir önem taşır. E bO Hanife, İbn 
EbO Leyla. İshak b. Rahuye. Ahmed b. 
Hanbel başta olmak üzere bir grup fakih, 
gerekli had cezasının verilebilmesi için zi
nanın dört defa itirafını şart koşarken Ha
san- ı Basri. Hammad b. EbO Süleyman. 
Malik. Şam. DavOd ez-Zahiri. EbO Sevr. 
İbn Cerlr et-Taberi gibi fakihler bir defa 
itirafı yeterli görürler. Birinci grup. Ma
iz'in Hz. Peygamber'in huzurunda dört 
ayrı mecliste zina itirafı yapmış olmasını 
(Bu harf. "AJ::ılcim", 19; Müslim, "I:Iudüd", 
16-1 9) ve bu yöndeki saha be görüşlerini 
(Serahsl, IX. 93) delil almakta, bu sayıyı ya 
kı yas dışı ve manası ancak nasla bilinir 
bir durum olarak ya da zinanın ispatında 
dört şahidin gerekli olmasıyla açıklamak
tadırlar. İkinci grup ise sünnetten tek iti
rafla zina cezasının verildiğini gösteren 
başka örnekleri delil alır (Buhar!, "Şu!J::ı", 
5, "AJ::ıkam", 39; Müslim, "I:Iudüd", 23, 25; 
Şevka nT, VII, 109-110) ve ResOl-i Ekrem'in 
Maiz'in akli dengesini ve itirafında ciddi
yetini kontrol için itirafını tekrariattığını 
ileri sürerler. Zina iftirası suçunda (kazf) 

tek itiraf yeterli görülürken cinayetlerde 
itirafın yeter sayısının bir mi iki mi oldu
ğu benzeri gerekçelerle tartışmalı kal
mıştır. 

itiraftan dönmenin (rücO) cevazını ko
nu alan tartışmalar da esasen kişinin ken
di ikrarıyla bağlı olması, itirafın hür ira
deyle ve bilinçli olarak yapılması. üçüncü 
şahısların kişilik haklarının ihlalinin de ön
lenmesi gibi ilkelerin uzantısı niteliğin 

dedir. İslam hukukçularının çoğunluğu 
kul hakkı alanına giren suçlarda, mesela 
zina ittirasında itiraftan dönmenin caiz 
olmadığı görüşündedir. Çünkü böyle bir 
itirafla ilgili şahıs yeterince mağdur ol
muş sayılır ve iftirada bulunanın cezasını 
çekmesi istenir. Sarhoşluk, eşkıyalık, zi
na gibi Allah hakkı (kamu hakları) kapsa
mına giren suçlarda itiraftan vazgeçme-
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ye gelince İslam hukukçularının çoğunlu
ğu, Hz. Peygamber'in Maiz'in cezasının 
infazı sırasında kaçtığının haber verilme-

. si üzerine. " Keşke onu bıraksaydınız" de
mesini. ayrıca şüphenin bulunması ha
linde haddin düşürülmesi emrini (EbO 
DavOd, "Şalat", 114; Tirmizi, "I:Iudfid", 3) 
delil alarak itiraftan rücOun caiz olduğu
nu, hatta hakimin sanığa itirafından dön
mesini telkin ve tavsiyesinin müstehap 
olduğunu. ceza infazına başlandıktan 
sonra ya da tamamlanmadan önce rücQ 
ederse infazın durdurulması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Said b. Cübeyr. Hasan-ı 
Basri, Osman ei-Bettl, İbn EbO Leyla. EbO 
Sevr ve İbn Hazm gibi hukukçular ise han
gi hakla ilgili olursa olsun itiraftan geri 
dönüş olmayacağı görüşündedir. 
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Iii FERHAT KocA 

el-İ'TİSAM 
(ı"ı...:ı...:yt) 

İbrahim b. Miisa eş-Şatıbi'nin 
(ö. 790/ 1388) 

bid'atlara dair eseri. '_j 

Bazı kaynaklarda adı el-İ'tişô.m bi's
sünne (Hediyyetü 'L-'arifin, ı. 18) ve el
lfavô.di§ ve'l-bida' (MecarT, s. 118) şek
linde kaydedilmişsede müellif kitabının 
mukaddimesinde eserine el-İ'tişô.m adı
nı koyduğunu belirtmektedir (I. 35). Eser 
bir mukaddime ile on bölümden (bab) 
meydana gelmektedir. Ayrıca bölümie
rin içinde "fasıl, mesele" gibi yan başlık
lar konularakyaygın bir iç sistem oluştu
rulmuştur. Kitabın yazılış sebebinin anla
tıldığı mukaddimede dinin gerek asli ge
rek ferl hükümleri alanına giren çeşitli 

konularda İslam 'ın ruhuna ters düşen ye
ni anlayış ve uygulamaların ortaya çıktı
ğından söz edilmekte ve imam lık- hatip
lik gibi görevler üstlenen müellifin bu hu
susta karşılaştığı güçlüklere temas edil
mektedir. 

el-İ'tişô.m'ın birinci bölümünde bid'at 
kavramının tarifi , bid'at çerçevesine gi
ren ve girmeyen inanç ve fiiller üzerinde 
etraflıca durulmuştur. İkinci bölümde 
bid ' atın kötülüğü ve bid ' atçıların hem 
dünya hem ahiret hayatı açısından akı
betierinin hüsran olacağı temel fikri işlen
miş, burada bid'atın zemmi konusunda 
nasların yanı sıra ashap, tabiln ve meş
hur sOfilerden nakiller yapılmıştır. Bid'at 
kavramının içerdiği alanlar ve bid'atı icat 
edenin durumuna ayrılan üçüncü bölüm
de İzzeddin İbn Abdüsselam ve Şehabed
din el-Karafi gibi alimierin görüşlerine 
yer verilmiştir. Eserin dördüncü bölümü, 
bid'at ehlinin kendilerini haklı çıkarmak 
için yaptıkları istidlallerdeki yanlışlıklara 
tahsis edilerek birçok örnek zikredilmiş
tir. Beşinci bölümde. dini ve akli hiçbir 
dayanağı bulunmayan hakiki bid'atla aslı 
itibariyle dayanağı bulunmakla birlikte 
aldığı şekil açısından mesnedsiz kalan iza
fi bid'at ele alınmıştır. el-İ'tişô.m'ın altıncı 
bölümünde bid'at sayılan davranışların 
dini hükmüne temas edildikten sonra ye
dinci bölümde ilke olarak ibadetler için 
söz konusu olan bid'atın adetler için dü
şünülüp düşünülemeyeceği hususu tartı
şılmış. bununla ilgili çeşitli görüşlere yer 
verilmiştir. Eserin sekizinci bölümünde 
bid'at. mesalih-i mürsele ve istihsan ara
sındaki fark anlatılmış . dokuzuncu bö
lümde bid'atçıların müslüman çoğunlu
ğundan ayrılmasının sebepleri üzerinde 
durulmuştur. Müellif burada, bid'atı din 
ayrılığına varacak kadar geniş kapsamlı 
tasavvur ederek önemli sebeplerinin ba
şında farklı dinlerin etkilerini saymış, bu
na nefsin arzularını ve gelenekiere körü 
körüne bağlanınayı eklemiş, ardından 
bid'at fırkalarının hangileri olabileceği 
üzerinde durmuş. bu tür fırkaların belir
gin alametlerini tesbit etmeye çalışmış 
ve mezhepler tarihi kitaplarında söz ko
nusu edilen yetmiş üç fırka hadisine dair 
yorumlar yapmıştır. Kitabın son bölümü 
kurtuluşa götüren hak mezhebin özellik
lerine ayrılmış ve nasları doğru aniayıp 
açıklamada dikkat edilecek hususlara te
mas edilmiştir. 

Muhammed Reşld Rıza. el-İ'tişô.m 
neşrinin baş tarafında ve sonunda (I, 4-
5; Il, 362) müellifin eserini tamamlaya
madığını kaydetmekte, fakat bunun için 



herhangi bir açıklama yapmamaktadır. 

el-İ'tişam'ın Mağrib hattıyla bir nüsha
sı , Muhammed Mahmud eş-Şinkitl'nin 

Darü 'l-kütübi' l-Hidiviyye'de muhafaza 
edilen kitapları arasında bulunduktan 
sonra kütüphane yönetimi basılmasını 
teklif etmiş ve eser M. Reşid Rıza tara
fından tashih edilerek bir tanıtma yazı
sı ile birlikte neşredilmiştir (1-11 , Kah i re 
ı 33 2) . Eseri daha sonra Selim b. ld el
Hilali (l-11 , Huber 1992 ) ve Halid Abdül
fettah Şibl Ebu Selman (I-II. Beyrut 1416/ 
ı 996) yayımlam ı ştır. Ömer Süleyman el
Mükhil, el-İ'tişam'da yer alan hadisleri 
Camiatü 'l-İmam Muhammed b. Suud'da 
yüksek lisans tezi olarak(Riyad 1405) tah
ric etmiştir. 
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!il AVNİ İLHAN 

İTİYAT 
( .:ı~f' l) 

Bir işi kolaylıkla yapma hususunda 
alışkanlık kazanma anlamında 

ahlak terimi. 
-' 

Sözlükte "dönme. tekrar tekrar yap
ma" manasındaki avd (avdet ) kökünden 
masdar olan ve "bir şeyi adet edinme. 
alışkanlık haline getirme" anlamına ge
len i'tiyad kelimesi daha çok ahlak litera
türünde. insanın ahlaki yapısında iyi veya 
kötü fiilieri yapmayı kolaylaştıracak me
lekeler oluşuncaya kadar o fiilieri tekrar 
etmesini yahut bu şekilde tekrar edilerek 
kazanılan alışkanlıkları ifade etmektedir; 
bu alışkanlıklar için aynı kökten adet ke
limesi de kullanılmaktadır (İsma il Fen ni. 
s. 298; Cemil Saliba, ll . 40 ). 

Kur'an-ı Kerim'de itiyat ve adet kav
ramları geçmemekle birlikte Kur'an'ın ir
şad ve ıslahta takip ettiği tedricllik yön
teminin asıl amacı, muhataplarının yan
lış alışkanlıklarını zaman içinde düzeltme
leri ni ve bunların yerine İslam ' ın temel 
öğretisinin gerektirdiği iyi ve doğru alış
kanlıklar geliştirmelerini sağlamaktır. 

Kur'an ' ın yirmi üç senelik bir zaman dili
mi içinde indirilmesinin temel sebebinin 
de insanların eski kötü alışkanlıklarının 
yerine iyilerini geliştirmelerine fırsat ver
mek olduğu kabul edilir. içkinin yasaklan
masıyla ilgili ayetler bunun en tipik ör-

neklerindendir (b k. en-Nahl ı 6/67; el-Sa
kara 2/2 ı 9; en -Nisa 4/43; el-Maide 5/90-
9 ı) . Hadislerde ise itiyat ve aynı manada
ki t eavvüd kelimeleri sözlük anlamların
da nadiren geçmektedir (mesela bk. Müs
ned, lll. 68, 76; Tirmizi, "Tefsir", 9/8 ; Ebu 
DavGd, " Şalat ", 28 ). Kur'an'ın tedridlik 
yöntemi hadisiere de yansımış. Hz. Pey
gamber, gerek sözleri gerekse davranış
larıyla iyi alışkanlıklarla donatılmış bir is
lam toplumu oluşturmayı hedefleyen bir 
üsiGp ve yöntem takip etmiştir. Bununla 
birlikte ayet ve hadislerde, alışkanlıkların 
-formel olarak kurallara uygun olsa bile
ödev ve amaç bilincinden yoksun kalarak 
mekanik bir tekrarcılığa dönüşmesini ön
lemek üzere ister i badetle ister ahiakla 
ilgili olsun. yapılan bütün eylemlerin ön
celikle ilahi bir buyruğu yerine getirme, 
Allah rızasını gözetme. iyi , doğru ve ge
rekli olduğuna inanarak yapma gibi bir 
bilinç halinin mutlaka eylemle beraber 
bulunması istenmiştir. 

İslam düşünce tarihinde itiyadın ahlak
la ilgisi ilk defa sistematik olarak Ki ndi ile 
başlayan felsefi literatürde incelenmeye 
başlanmış . özellikle Farabi ve Gazzali bu 
konuda derin tahliller yapmışlardır. Ayrı
ca riyazet, mücahede gibi kavramlarla 
ifade edilen tasawufi eğitimde de büyük 
ölçüde müridin kötü alışkanlıklarını gi
dermenin ve onda iyi alışkanlıklar geliş
tirmenin temel amaç olarak alındığı gö
rülmektedir. 

Ki ndi. felsefi literatürde ilk ahlak çalış
ması sayılan Risale fi'l-lfile li-def'i'l-al)
zan başlıklı eserinde (s . 10-34) kötü alış
kanlıkların insanların değer yargılarını. 

dolayısıyla ahlak telakkilerini bozduğunu 
ve onları mutluluğu bedensel hazlarda 
aramaya yönelttiğini örnekleriyle anlat
tıktan sonra nefsin ıslah edilmesi ve ah
takın güzelleştirilmesi için ruhu yücelte
cek ve ruhi mutluluğa götürecek alışkan

lıklar geliştirmek gerektiği üzerinde dur
makta ve bunun yollarını göstermekte
dir. Ancak Kindl. alışkanlıkların d üzeltil
mesini daha çok üzüntüden kurtulmanın 
bir yolu olarak ele almış . buna karşılık ilk 
defa Farabi itiyat konusunu bir erdem ve 
ahlak problemi şeklinde incelemiş . onun 
bu konudaki görüşleri genellikle sonraki 
ahlakçılar tarafından da benimsenmiştir. 
Buna göre insanların tabii yapılarında er
dem veya erdemsizlik (fazilet-rezllet) yö
nünde az çok birbirinden farklı bazı yat
kınlıkları bulunsa da aslında insanlar bu 
dünyaya yazı yazmayı bilerek gelmedikle
ri gibi faziletli veya kusurlu olarak da gel
mezler; şu halde erdem de erdemsizlik de 
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doğuştan olmayıp sonradan kazanılmak
tadır. Egzersiz ve alışkanlıkların rolü açı
sından ahlakta ilerleme sanatta ilerleme
ye benzetilir. Gerek ahlaki faziletler ge
rekse reziletler, bunlardan kaynaklanan 
fiilierin belli bir zaman içinde çokça tek
rar edilmesi ve itiyat haline getirilmesiyle 
insanın manevi varlığında gelişir ve kök
leşir (Fuşülü 'l-medeni, s. 108; Gazza li, lll, 
58-61 ). 

Düşünürlerin ahiakla itiyat arasında 
kurdukları bu ilişkinin . " insanın manevi 
yapısında yerleşen ve fiiliere kaynaklık 
edip onların kolaylıkla yapılmasını sağla
yan melekeler bütünü" şeklinde özetle
nebilecek ahlak tanımlarına da yan sı dığı 
görülmektedir (mesela bk. Farabl. Fuşü
lü ' l-medeni, s. 109-110 , 164; İbn M iske
veyh, s. 27 , 51 ; İ b n Sina, s. 693; Gazza li, 
III, 53). Zira söz konusu melekelerin ka
zanılabilmesi için buna uygun eylemlerin 
düzenli tekrar edilerek alışkanlık haline 
getirilmesi gerekmektedir. Faziletler ge
nellikle ikisi de aşırılık olan iki reziletin 
ortası (vasat , itidal) kabul edilir. Şu halde 
nefsin öfke ve şehvet gibi güçlerinin it idal 
noktasında işleyişiyle gerçekleşen her bir 
fazilet için ifrat ve tefrit uçları arasında 
sadece bir tek itidal noktası olduğu hal
de bunun iki yanında hepsi de itidalden, 
dolayısıyla faziletten sapma sayılan bir
çok rezllet bulunmaktadır. Ahlak kitap
larında "vasat" veya "s ı rat- ı müstakim" 
diye ifade edilen bu itidal noktasını tut
turmanın zorluğu atıcı için hedefi tuttur
manın zorluğuna benzetilir ve bu güçlü
ğün ancak ısrarlı tekrarlarla iyi alışkanlık
ların geliştirilmesi sayesinde aşılabilece
ği belirtilir (mesela bk. İbn Miskeveyh , s. 
46; Gazza li, lll , 58, 63-64) . Bütün bunlar 
güçlü iradenin önemini de göstermekte
dir. Bundan dolayı Farabi, " İnsana özgü 
erdem yalnızca iradeyle kazanılan erdem
dir" der ( Ta(ışflü 's-sa'ade, s. 67) . 

Başta Farabi ve Gazzali olmak üzere ah
lakla itiyadın ilişkisi üzerinde duran müs
lüman ahlakçılara göre. insan her ne ka
dar bazı erdem veya erdemsizliklere yat
kın olarak doğuyor ve yatkın olunan şey 
başlangıçta ona bir kolaylık sağlıyorsa da 
bu tabii yatkınlık kişide alışkanlık ve ka
rakter haline gelmedikçe ondan bir er- · 
dem veya erdemsizlik olarak söz edile
mez. Bu sebeple Farabi erdemli insanla 
nefsine baskı yapan insanı birbirinden 
ayırır; zira birincisinin iyi alışkanlıkları sa
yesinde erdemli davranışları severekyap
masına karşılık ikincisi. kötülük yapmaya 
daha çokarzulu olup iyilikyaparken kendi 
kendisiyle mücadele halinde bulunur (Fu-
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