iTiYAT
cum'unu incelemiş. bunlardan ikinci kitapta 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 ezZerkeşl'nin bu alanda yazılan ilk müstakil eser olan el-Burhan ii 'ulumi'l-Kur'ô.n adlı kitabını gören ve Kur'an ilimlerine dair çalışmalarını bu eseri örnek alarak sürdüren Süyütl, el-Burhan'dan daha muhtevalı ve daha düzenli olduğunu

şülü'L-medenf, s. ı ı 2). Bununla birlikte
bu mücadelenin de ahlakta değeri büyüktür. Çünkü İhvan-ı Safa ve Gazzali'nin
de belirttiği gibi, istisnai bazı kabiliyetler
-mesela peygamberler- dışında umumiyetle insanlar sıradan hazları talep etmeye ve bunlarla yetinmeye eğilimli bir tabiatta yaratılmışlardır. Bu hazları aşarak
ahlal<l yetkinliğe yönelmeleri ancak nefsani taleplerine karşı mücadele vermeleri
ve bu sayede erdemli davranışların kendilerinde yerleşip tamamen alışkanlık, tabiat ve karakter haline gelmesiyle mümkün olur (ihvan-ı Safa. ı. 334). Bu olgunluğa ulaşanlar için başlangıçta nefislerini
baskı altında tutarakyapmaya gayret ettikleri iyilikler itiyat haline gelecek ve onları artık severek yapacaklardır (Gazzalt,
lll, 56-57) .

söylediği el-İt]fö.n'ı, hazırlamakta olduğu

Mecma'u'l-ba]J.reyn ve matla'u'l-bedreyn adlı büyük tefsirine mukaddime olmak üzere kaleme almıştır ( el-İtl!=tln, ı. 3ı4 ; 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 Davüd. Nevevl, Acurrl, Alemüddin es-Sehavl, 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
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el-İt]fö.n'da konular birbirinden farklı

hacimlerde

el-iTKAN
( u!Qjt'f l
Süyiiti'nin
(ö. 911/1505)
Kur'an ilimlerine dair eseri.

ı
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Kur'an ilimleriyle ilgili bütün konuları
içine alan müstakil bir eserin bulunmadı
ğı kanaatiyle böyle bir eser yazmayı düşündüğünü 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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Konular işienirken önce aynı konuda
eseri bulunan müellif ve eserleri zikredilerek değerlendirilmiş, ilgili meseleler
ayet ve hadisler ışığında, bunlarda yoksa alimierin sözlerinden deliller getirilerek çözümlenmiş. faydalanılan kitaplardan özet metinler aktarılmıştır. Farklı görüşler nakledildikten sonra müellif kendi
görüşünü ortaya koymuş. haberlerin kaynak ve isnadını belirtmiştir. Hadisler senetleriyle verilmiş, sıhhatleri üzerindeki
değerlendirme ise araştırınacıya bırakılmıştır (Abdülhaflz Fergalt el-Karni. s. ı ı 2).
işlenmiş

olup sayfalarca tugibi bir iki sayfa kadar
olanları da vardır. Kur'an'ın nüzül sebepleri. isimleri. süre adları, Kur'an'ın toplanması. tertibi, süre. ayet. kelime ve harf
sayıları. isnad dereceleri. kıraatler, tecvidle ilgili konular, tilavet adabı. tefsir metodolojisi, müfessirlerin tabakaları. sürelere dair tefsir rivayetleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Konular arasında ayrıca
"tenbih, fer'. fasl. teznlb, faide, mesele"
gibi başlıklar altında çeşitli bilgiler veriltanları bulunduğu

miştir.

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

daha sonra

Mısır'da yayım

ayrıca kenarında Baktiiani'nin İ'cô.zü '1Kur '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 çevirmişlerdir (istanbul1987) .
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iT KANi
(ı,siw~ı ı
Kıvamüddin Emir Katib b. Emir Ömer
b. Emir Gazi ei-Farabl ei-İtkani
(ö. 758/1357)

düzenlenmiştir.
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ı852-ı854).

lanmış(Kahire ı278, ı279, ı287 , ı306),
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Hanefi fakihi.
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19 Şewal 685 (8 Aralık 1286) tarihinde
Seyhun nehri civarında bulunan Farab
şehrine bağlı İtkan kasabasında doğdu .
Bazı kaynaklarda adı Lutfullah olarak zikredilir (SüyGt!, ı . 459; Leknevl, s. 50). Hanefi fıkhına olan vukufu ve bu mezhebe
taassup derecesindeki bağlılığı sebebiyle "Ebü Hanife" lakabıyla da anılır. Kendisi gibi babası ve dedesinin adlarıyla birlikte kaydedilen "Emir" sıfatından yönetici 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 döneminin 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 Zehebl'den sonra Darü'l-hadlsi'z-Zahiriyye ve
Genciyye Medresesi'nde müderrislik görevlerinde bulundu. Burada, bir akşam
namazında arkasında namaz kıldığı imarnın muhtemelen Şafii mezhebine men-

