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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 
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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-



pup olması sebebiyle rükOdan kalkarken 
'ellerini kaldırmasına sinirlenip namazını 
iade etmiş ve imamla tartışmaya girmiş
tir. Konuyla ilgili bir risale de telif eden 
İtkanl'ye Şafii fakihi Takıyyüddin es-Süb
kl karşı çıkmış ve eserine reddiye yazmış
tır. Bu olaylardan sonra İtkanl'nin itibarı
nı kaybettiği ve görevden alındığı nakle
dilmektedir. Kaynaklarda 757 (1356) yı 

lında Kahire'ye gidişi bu olaylara bağlan

makta. Memlükler'in önde gelen askeri 
şahsiyetlerinden Sargatmış'ın İtkanl'ye 
sahip çıkarak onu yaptırdığı medreseye 
müderris tayin ettiği ve sadece Hanefi 
fıkhını okutmasını. ayrıca el-Hidaye'yi 
şerhetmesini istediği belirtilmektedir. 
Kahire'de ei-Camiu'I-Mardlnl'de de ders 
veren İtkanl'nin yetiştirdiği öğrenciler 
arasında en meşhuru defalarca H alep ve 
Dımaşk kadılığına getirilen Ebü'I-Velld 
İbnü'ş-Şıhne'dir. İtkanl11 Şewal 758'de 
(27 Eylül 1357) Kahire'de vefat etti. Ken
disine verilen "Katib" unvanından da an
laşılacağı üzere aynı zamanda hattat olan 
müellifin istinsah ettiği eserlerden biri 
E bO Zeyd ed-DebOsl'ye ait Ta~vimü '1-
edille'dir (7 ı 5/131 5; b k. Süleymaniye Ktp .. 
Laleli, nr. 690, vr. 261"). 

Asabi mizacı, kendini beğenmesi ve 
aşırı mezhepçilik taassubu sebebiyle İtka
nl'nin seviyesiyle bağdaşmayacak olum
suz tavırlar sergilediği nakledilir (Lekne
vl, s. 50-5 ı). Her ne kadar Takıyyüddin et
Temlml. bunları çağdaş alimierin birbir
leri hakkında söyleyegeldikleri türden 
asılsız iddialar olarak kabul etmek istiyor
sa da (et-Tabakatü's-seniyye, ll, 223) ge
rek eserlerinde hasımiarına karşı kullan
dığı üs!Op gerekse kaynakların ittifakla 
naklettikleri bazı bilgiler iddiaları doğru
lar mahiyettedir (Leknevl, s. 5 ı) . 

Eserleri. 1. et-Tebyin. Ahslkesl'nin el
Müntel]ab ii uşuli'l-me~heb adlı eseri
nin şerhidir. 716 (1316) yılında tamam
lanan kitabın birçok nüshası mevcut olup 
(Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 
508-509, Laleli, nr. 745, Fatih, nr. 1311; 
TSMK, 111. Ahmed, nr. 342) Sabır Nasır 

Mustafa Osman tarafından Ezher Üniver
sitesi'nde doktora tezi olarak edisyon kri
tiği yapılmıştır( 1400/1 980) . 2. Gayetü'l
beyan ve nadiretü'l-a~ran (Süleyma
niye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 625-

626; Esad Efendi, nr. 827-832; ismihan 
Sultan, nr. 154- ı 59; Yenicami, nr. 490-502) . 

Hanefi fıkhına dair en muteber kaynak
lardan olan el-Hiddye'nin şerhidir. Mu
kaddimede kaydedildiğine göre müellif 
721 (1321) yılındaki Kahire ziyaretinde 
şerhe başlamış. Bağdat ve Arran'da ça-

lışmalarını sürdürmüş, nihayet Dımaşk'a 
ikinci gelişinde747 Reblülewelinde (Tem
muz ı 346) eseri tamamlamıştır. 3. Risa
le ii terki ref'i'l-yedeyn (Süleyman iye 
Ktp .. Fatih. nr. 2269/3; Laleli, nr. 3706/15; 

Lala İsmail. nr. 98/9). Namazda rükOdan 
önce ve sonra alınan tekbirle elierin kulak 
hizasına kaldırılması konusundaki tartış
ınayla ilgilidir. 4. Kaşidetü'ş-Şafa ma'a 
şer]J.ihi (Süleymaniye Ktp., Damad İbra
him Paşa, nr. 1151/3; Hacı Mahmud Efen
di. nr. 393011 ). Arap dili gramerine dair 
olan bu eserin hem metni hem de şerhi 
İtkanl'ye aittir. Eserin metni Fünun Şe
la§e içinde basılmıştır (İstanbul ı 297, s. 
ı 6-20). s. eş-Şamil Ii şer]J.i Uşuli'l-Pez
devi. rezdevi'nin Kenzü'l-vüşul adlı 
eserinin en geniş şerhlerinden biridir. Ba
zı kaynaklarda eksik kaldığı belirtilmek
teyse de müellif hattı olması muhtemel 
bir nüshadan (Süleymaniye Ktp., Carul
lah Efendi, nr. 487, vr. ı •; ayrıca bk. Carul
lah Efendi, nr. 485, 488, 489, 500) 25 Şa

ban 753 (6 Ekim 1352) tarihinde Kahire'
de tamamlandığı anlaşılmaktadır. 6. Ver
detü'l-erva]J. fi'l-esma'i'l-merviyye fi'l
mü'enne§eti's-sema'iyye (Süleymaniye 

ltkani'nin 
hattıyla 

Debüsi'nin 
Ta~vimü'l-

edille adlı 
eserinin 
istinsah 
kaydının 

bulunduğu 

son sayfa 
(Süleymaniye K tp., 

Uıleli , nr. 690) 
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Ktp., Lala İsmail, nr. 706/23). 7. el-Lübab 
ii 'ilmi'l -]J.isab (Süleymaniye Ktp., Yeni
cami, nr. 30116). 8. Dürer (Mafl4ümetüDü
rer) (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. ı 328/1, 

müellif hattı) . Siraceddin Muhammed b. 
Muhammed es-Secavendl'ye ait el-Fe
ra'i.iü's-Siraciyye'nin manzum şekli 
olup 710 (1310) yılında Buhara'da kale
me alınışından kırkyıl sonra Sargatmış'a 
takdim edilmiştir. İtkanl'nin kaynaklarda 
Risale ii 'ademi şıJ:ıl:ıati'l-cum'a ii mev
.iı'ayn mine'l-Mışr adlı bir eseri olduğu 
da kaydedilmektedir. 
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