
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Şatıbi . e l-i ' tişam (n ş r. M. Reşld R ıza). Kahire 
1332 ...... Kahire, ts. (e i-Mektebetü' t -ti ca riyyetü'l
kübra) ; Mecari. B ern am ec (n ş r. M uh amm ed 
Ebü'I-Ecfan). Beyrut 1982, s. 118; Serkis. Mu ' 
cem, ı , 109 1; Hediyyetü 'l-'ari{in, ı , 18; Abdül
müteaı es-Saidi, el-Müceddidün fi'l-islam, Ka
hire, ts. (Mektebetü'l-adab). s. 309-31 2. 
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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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şülü'L-medenf, s. ı ı 2). Bununla birlikte 
bu mücadelenin de ahlakta değeri bü
yüktür. Çünkü İhvan-ı Safa ve Gazzali'nin 
de belirttiği gibi, istisnai bazı kabiliyetler 
-mesela peygamberler- dışında umumi
yetle insanlar sıradan hazları talep etme
ye ve bunlarla yetinmeye eğilimli bir ta
biatta yaratılmışlardır. Bu hazları aşarak 
ahlal<l yetkinliğe yönelmeleri ancak nef
sani taleplerine karşı mücadele vermeleri 
ve bu sayede erdemli davranışların ken
dilerinde yerleşip tamamen alışkanlık, ta
biat ve karakter haline gelmesiyle müm
kün olur (ihvan-ı Safa. ı. 334). Bu olgun
luğa ulaşanlar için başlangıçta nefislerini 
baskı altında tutarakyapmaya gayret et
tikleri iyilikler itiyat haline gelecek ve on
ları artık severek yapacaklardır (Gazzalt, 
lll, 56-57) . 
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cum'unu incelemiş. bunlardan ikinci ki
tapta muhtasar bulduğu konuları geniş
leterek ve yeni konular ilave ederek önce 
et-Ta]J.bir ii 'ilmi't-tefsir'ini yazmıştır 
(872/ 1467-68). Daha sonra Bedreddin ez
Zerkeşl'nin bu alanda yazılan ilk müsta
kil eser olan el-Burhan ii 'ulumi'l-Kur
'ô.n adlı kitabını gören ve Kur'an ilimleri
ne dair çalışmalarını bu eseri örnek ala
rak sürdüren Süyütl, el-Burhan'dan da
ha muhtevalı ve daha düzenli olduğunu 
söylediği el-İt]fö.n'ı, hazırlamakta olduğu 
Mecma'u'l-ba]J.reyn ve matla'u'l-bed
reyn adlı büyük tefsirine mukaddime ol
mak üzere kaleme almıştır ( el-İtl!=tln, ı. 3-
ı4 ; et-Taf:ıblr, neşredenin girişi, s. ı2-ı3) . 

Telifisırasında İbn Cerlr et-Taberl. İbn 
Ebü Hatim. İbn Merdüye. İbn Hayyan. 
Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam, İbn Ebü Da
vüd. Nevevl, Acurrl, Alemüddin es-Seha
vl, İbnü'I-Cezerl. Hüzell. Nehhas. Ebü Amr 
ed-Dan!, Ragıb el-isfahanl. İbn Kuteybe, 
İbn Cinnl. Hattabl. Rummanl. Bakıliani 
gibi alimierin tefsir. hadis. fıkıh, lugat. 
kıraat resm-i hat. ahkam ve tarihle ilgili 
kitaplarından faydalanılan eser ( el-İtf!=an, 
ı . ı8-2 ı) , birbirine yakın konular birlikte 
ele alınarak seksen başlık (nevi) halinde 
düzenlenmiştir. 

Konular işienirken önce aynı konuda 
eseri bulunan müellif ve eserleri zikredi
lerek değerlendirilmiş, ilgili meseleler 
ayet ve hadisler ışığında, bunlarda yok
sa alimierin sözlerinden deliller getirile
rek çözümlenmiş. faydalanılan kitaplar
dan özet metinler aktarılmıştır. Farklı gö
rüşler nakledildikten sonra müellif kendi 
görüşünü ortaya koymuş. haberlerin kay
nak ve isnadını belirtmiştir. Hadisler se
netleriyle verilmiş, sıhhatleri üzerindeki 

ı 
iTKAN ı · değerlendirme ise araştırınacıya bırakıl-

L 
(bk. MÜTKIN). 

_j 

ı el-iTKAN ı 

( u!Qjt'f l 
Süyiiti'nin 

(ö. 911/1505) 
Kur'an ilimlerine dair eseri. 

L _j 

Kur'an ilimleriyle ilgili bütün konuları 
içine alan müstakil bir eserin bulunmadı
ğı kanaatiyle böyle bir eser yazmayı dü
şündüğünü söyleyen müellif, hocaların
dan Kafiyeci'nin tefsir ilimlerine dair 
muhtasar eserini ve Abdurrahman b. 
ömer ei-Bulkinl'nin oldukça hacimli 
Mevô.Jp'u '1-'ulum min mevô.]fı'u'n-nü-
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mıştır (Abdülhaflz Fergalt el-Karni. s. ı ı 2). 

el-İt]fö.n'da konular birbirinden farklı 
hacimlerde işlenmiş olup sayfalarca tu
tanları bulunduğu gibi bir iki sayfa kadar 
olanları da vardır. Kur'an'ın nüzül sebep
leri. isimleri. süre adları, Kur'an'ın toplan
ması. tertibi, süre. ayet. kelime ve harf 
sayıları. isnad dereceleri. kıraatler, tecvid
le ilgili konular, tilavet adabı. tefsir me
todolojisi, müfessirlerin tabakaları. süre
lere dair tefsir rivayetleri ayrıntılı biçim
de ele alınmıştır. Konular arasında ayrıca 
"tenbih, fer'. fasl. teznlb, faide, mesele" 
gibi başlıklar altında çeşitli bilgiler veril
miştir. 

Eser. ilk defa M evievi Beşlrüddin ve 
Nürulhak tarafından Aloys Sprenger'in 
bir tahliliyle birlikte neşredilmiş ( Kalküta 

ı852-ı854). daha sonra Mısır'da yayım
lanmış(Kahire ı278, ı279, ı287 , ı306), 

ayrıca kenarında Baktiiani'nin İ'cô.zü '1-
Kur 'ô.n'ıyıa birlikte basılmıştır (Kahire 
ı 3 ı 7, 13 ı8. 1370/ı 951 ). Bunun dışında el
İt]fiin, Muhammed Ebü'I-Fazl İbrahim'in 
tahkiki (Kah i re ı 387/1967, ı405/ı 985) ve 
Mustafa Dlb ei-Buga'nın ta'likiyle (Beyrut 
1407/ ı 987) iki cilthalinde yayımlanmıştır. 

Sakıp Yıldız ve Hüseyin Avni Çelik eseri 
elcİtkan ii ulumi'l-Kur'an : Kur'an İlim
leri Ansiklopedisi adıyla Türkçe'ye çe
virmişlerdir (istanbul1987). 
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Kıvamüddin Emir Katib b. Emir Ömer 
b. Emir Gazi ei-Farabl ei-İtkani 

(ö. 758/1357) 

Hanefi fakihi. 
_j 

19 Şewal 685 (8 Aralık 1286) tarihinde 
Seyhun nehri civarında bulunan Farab 
şehrine bağlı İtkan kasabasında doğdu . 
Bazı kaynaklarda adı Lutfullah olarak zik
redilir (SüyGt!, ı . 459; Leknevl, s. 50). Ha
nefi fıkhına olan vukufu ve bu mezhebe 
taassup derecesindeki bağlılığı sebebiy
le "Ebü Hanife" lakabıyla da anılır. Kendi
si gibi babası ve dedesinin adlarıyla bir
likte kaydedilen "Emir" sıfatından yöne
tici bir aileye mensup olduğu anlaşılmak
tadır. İtkan'da öğrenim gördü ve Ahmed 
b. Es'ad ei-Harifanl'den ders aldı, ayrıca 
Nlşabur'da Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin 
derslerini takip etti. 

Hanefi fıkhında ve Arap dilinde döne
minin önde gelen alimlerinden biri olan 
İtkani7ZO'de (1320) Dımaşk'a, aynı yıl 
hacca. ardından Kahire'ye ve Bağdat'a 
gitti. Bağdat'ta kadılık ve Meşhed-i Ebü 
Hanife'de müderrislikyaptı. 747 (1346) 
yılında ikinci defa gittiği Dımaşk'ta Zehe
bl'den sonra Darü'l-hadlsi'z-Zahiriyye ve 
Genciyye Medresesi'nde müderrislik gö
revlerinde bulundu. Burada, bir akşam 
namazında arkasında namaz kıldığı ima
rnın muhtemelen Şafii mezhebine men-


