
reken görevleri Allah'tan korkmak. na
maz kılmak. oruç tutmak. zekat vermek 
ve devlet adamlarına itaat etmek şeklin
de özetlemiştir ( Müsned, V. 25 ı ; Tirmizi , 
"Cum<a", 81 ). islam'da kabul edilen genel 
ilkeye göre insan toplulukları kural ola
rak barış ve an laşma halinde yaşamalıdır 
(el-Bakara 2/208; el-Enfal 8/61 ). Fert ve 
toplum arasındaki münasebet itaat sta
tüsünde alacaksa bunun "maruf" çerçe
vesine girmesi gerekir. "Bilinen. tanınan. 
yadırganmayıp benimsenen şey" mana
sma gelen marufun Kur'an'daki kullanı
lışiarı çerçevesinde "aklın kabul ettiğ i. di
nin benimsediği , insan tabiatının ve top
lumun uygun gördüğü fiil ve davranış" 

diye anlaşılması mümkündür (DiA, Xl , 
138- ı 39) . Yaygın bir söyleyişle . "Yaratana 
asi olunacak yerde yaratılmışa itaat yok
tur" şeklinde ifadesini bulan kriter birçok 
rivayette Hz. Peygamber'e nisbet edil
miştir (Mi{taf:ıu künüzi 's-sünne, "e'im
me"md.). 

Sağlıklı bir toplum meydana getirmeyi 
öngören islam dini. aile kurumuna ve aile 
fertleri arasındaki ilişkilerin düzenlenme
sine önem vermiş . bu çerçevede çocuk
larla ebeveyn arasındaki münasebetin 
düzenli bir şekilde kurulup işlemesiyle il
gili kurallar getirmiştir. Kur'an'da ana ba
baya itaati emreden ayetlerde itaat. dış 
görünüşü kurtarmak için gösterilecek 
uyumlu bir davranış olarak değil gönül 
hoşluğuyla yerine getirilecek bir ödev bi
çiminde telakki edilmiştir. Bu sebeple 
birçok ayette "birr'' ve "ihsan" kelimeleri 
kullanılarak onlara karşı nezaketle dav
ranılması emredilmiştir. islam geleneği 
içinde ayrıca büyüklere. eğitim ve öğreti
me katkıda bulunan hocalara ve alimiere 
karşı itaat etmek de bir erdem olarak gö
rülmüştür. öte yandan islam dini aile için
de eşierin karşılıklı bazı haklara sahip ol
duğunu belirtmiş . aralarındaki asıl bağ ı 

ise sevgi ve saygının oluşturduğunu ifade 
etmişti r (el-Bakara 2/228; er-Rum 30/2 1 ). 
Ancak Kur' an. aile reisliği yetki ve sorum
luluğunu koyduğu ahlak ve adalet ilkele
ri çerçevesinde erkeğe vermiştir (en-N i
sa 4/34; krş . Buhar!, "AJ:ıkam " , I; ibn Ma
ce , "Nil5ah". 5; Ebu Davud, "Ni]5ah", 40) . 

Kur'an-ı Kerim'de itaat edilmesi emre
dilenler yanında itaat edilmemesi istenen 
kişi ya da gruplardan da söz edildiği gö
rülür. Bunları şu şekilde sıralamak müm
kündür : Kafirler ve münafıklar ( ei-Ahzab 
33/48). ısrarlı direnişleri ve inatları yüzün
den kalpleri Allah ' ı anmaktan alıkonul
muş olanlar. nefsani arzularına uyup iş
lerinde aşırıya gidenler ( el-Kehf 18/28), 

kötü ahlaklılar ve günahkarlar (el-Kalem 
68/ ı 0-1 3). Allah 'ın koyduğu sınırları aşan
lar (e ş -Ş ua ra 26/15 ı ) . yönetimleri altında 
bulunan kimseleri Allah yolundan uzak
laştıran gruplar ( el-Ahzab 33/64-68 ). Kur
'an bunlara itaati doğrudan bir inanç me
selesi olarak ele almakta ve bu hususta 
yapılan uyarıyı dikkate almayanların du
rumunu Allah yolundan bir kopuş olarak 
değerlendirmektedir (Al-i imran 3/99-
104; el-En 'am 6/ 11 6- 117. 121 ). 

Allah'a itaatin mahiyeti ve neleri kap
sadığı konusu kelam ekaileri tarafından 
ele alınmış ve bazı farklı yaklaşımlar orta
ya konmuştur. Mu'tezile alimlerine göre 
Allah'a itaat etmek O'nun murad ettiği
ne uymak anlamına gelir. Allah. adaleti 
gereği küfür veya günahları değil sadece 
iyi fiilieri dilemektedir. Böylece Mu'tezile 
alimleri. Allah 'ın iradesiyle emri arasında 
fark görmeyerek bu ikisini aynı kabul et
mektedir. Buna göre Allah'ın emrine ita
at etmek O'nun bu emri murad ettiğinin 
bilinmesi sebebiyledir. Dolayısıyla Allah'ın 
doğrudan fiili bir emri söz konusu olma
sa bile yazılı. sözlü veya bunların dışında 
herhangi bir şekilde o fiili murad ettiği 
bilinirse buna uymak itaat kapsamına gi
rer. Sünni kelam alimleri ise Mu'tezile gö
rüşünün aksine Allah'a itaati O'nun emir
lerine uymak şeklinde anlamaktadır. Çün
kü Allah. mutlak kudret sahibi olduğu 
için insanın kötü fiilieri dahil olmak üzere 
mevcut olan her şeyi murad etmektedir. 
Buna göre Allah ' ın iradesiyle emri ara
sında fark bulunduğundan Allah'a itaat 
O'nun murad ettiklerine değil sadece 
emirlerine uymak demektir ( Kadi Abdül
cebbar, VIII. s. 39-40; Abdülkahir ei-Bağ
dad!. S. 267) . Kadi Abdülcebbar' ın, vacip 
ve men d up olan bütün fiilieri itaat kap
samına alıp mubah çerçevesine girenleri 
dışarıda bırakmasına karşılık Abdülkahir 
ei-Bağdadl itaati dört kategoride ele al
makta ve bunları iman esaslarını kalben 
benimsemek. bu kabulü bir def a olsun 
dille ikrar etmek, farzları yerine getirip 
günahlardan kaçınmak ve nafile ibadet
lerde bulunmak şeklinde sıralamaktadır 
(Uşülü'd-d!n, s. 268). 

Kavramla ilgili olarak kelam alimlerinin 
tartıştığı konulardan biri de Allah'a gere
ği gibi iman etmeyen ve fiilierinde O'na 
yakınlaşma amacı taşımayan kimselerin 
yapmış olduğu işlerin itaat kapsamına 
girip girmediği meselesidir. Mu'tezile ke
lamcılarının çoğunluğu . Allah'a itaat kas
tıyla gerçekleşmeyen fiilierin itaat çerçe
vesinde düşünülemeyeceği görüşündedir. 
Ebüi-Hüzeyl ei-Allaf gibi bir kısım Mu'te-
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zill alimler ise Allah ' ı tanımayan ve O'na 
iman etmeyen bir kimseden de itaat kap
samına girecek fiilierin sactır olabileceği
ni kabul etmektedir. Ehl-i sünnet kelam
cıları da itaatin geçerliliğini iman esasla
rının benimsenmesi şartına bağlamıştır. 

Buna göre mürnin olmayan bir kişinin ita
atiancak Allah'ı tanıma noktasında gös
tereceği fikri ve ilmi gayretle alakah olup 
bunun dışında kalan fiilier i itaat sayılma
maktadır (Eş' ari, s. 429-430; Kadi Abdül
cebbar. VIII , s. 40; Abdülkahir ei-Bağdadl, 
S. 267) . 
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Bazı davranışlanndan ötürü 
peygamberle rin ilahi tenkit 

ve uyarıya muhatap 
olmalan anlamında kelam terimi 

(bk. İSMET). 
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Kuzeyde Orta Avrupa'ya dayanan, gü
neydoğu yönünde Akdeniz'e girmiş çiz
me biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve 
Sardinya adalarından oluşur; yüzölçümü 
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301.302 km2• nüfusu 57.235.000 (ı 993, 
2000 tah. 57.600.000). başşehri Roma 
( 2. 79 ı. 3 54, ı 99 ı), diğer önemli şehirle
ri Mi lan o ( 1.432.184 ), Napoli ( 1.206.0 ı 3), 
Torino (99 I .870) ve Cenova'dır (701 .032). 
Parlamenter demokrasiyle yönetilir. 

I. FiZİKİ ve BEŞERi COGRAFYA 

Genelde dağlıkbir ülke olan İtalya'nın 
kuzeyinde, bir bölümü komşu ülkelere ta
şan sarp ve yüksek dağ sistemlerinden 
Alp dağları batı- doğu doğrultusunda bir 
yay çizerken uzunluğu 1200 kilometreyi 
aşan Appennin sıradağları kuzeyden gü
neye doğru yarımada boyunca bir omur
ga gibi uzanır ve Messina Bağazı'ndan 
sonra Sicilya'da devam eder. Alpler'in 
İtalya sınırları içerisindeki en yüksek 
noktaları sırasıyla Rosa (4634 m.), Gran 
Paradiso (4061 m.). Orttes (3899 m.). Viso 
(3841 m.) ve Adamello(3554 m.), Appen
ninler'inkiler ise Monte Corno ile (2914 m.) 
Monte Arnara'dur (2795 m.). Avrupa'nın 
en yüksek ve en aktif yanardağı olan Et
na (3340 m.) Sicilya'da, son defa 1944'te 
püsküren Vezüvde (Vesuvio, ı 279 m.) ya
rımada üzerinde Napali'nin yanı başın
dadır. Ülke topraklarının yaklaşık dörtte 
birini oluşturan ovaların en büyüğü. Alp
ler'in etekleriyle Appenninler'in kuzey 
uzantılarının ve Adriya denizinin kuşattı
ğı Po ovasıdır (50.000 km2) Nehirler ge
nelde kısadır; bununla birlikte ülkenin 
başlıca akarsu sistemini teşkil eden Po ır
mağı batıda Monsiva bölgesinden doğar 
ve doğuda Adriya denizine dökülür. Ap
penninler'in batı yamaçlarından doğan ve 
1iren denizine dökülen Tiber ile (Tevere) 
Arno da nisbeten uzun ırmakların başlıca
larıdır. Sayıları yaklaşık 1500'ü bulan göl
terin en yaygın tipi en büyükleri Garda, 
Lago Maggiore, Como. lseo ve Lugano 
olan Alpler'in eteklerindeki buzul gölle
riyle krater. kıyı ve kırık hatların üzerin
deki tektani k göllerdir. 

Ülke ılıman iklim kuşağında yer almak
la birlikte iklimi denizden uzaklığa ve yük
sekliğ e bağlı olarak farklılıklar gösterir. 
Yoğun kar yağışı altındaki Alpler'de dağ 
iklimi hüküm sürerken daha çok ilkbahar 
ve sonbaharda yağmur alan Po ovasında 
kara iklimi görülür. Sicilya ve Sardinya 
adaları anakaraya göre daha sıcaktır. Yaz 
aylarında ortalama sıcaklık 22°-24° ara
sında iken kış ortalaması Alp dağları ile Po 
ovasında 0°-2°, güneyde ise 5°-S0 düze
yindedir. Yıllıkyağış miktarı alçak kesim
lerde 750, yükseklerde 1 000 milimetre
dir. Büyük çoğunluğun şehirlerde yaşa
dığı İtalya'da nüfus yoğunluğu 191'dir. 
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Resmi dil İtalyanca'dır. Fransa ve İsviç
re'nin Valais (W allis) kantonu sınır bölgele
rinde Fransızca, Avusturya sınır bölgesin
de Almanca ve Sardinya adasında Sardea 
(Sardo) konuşulur. Din bakımından nüfu
sun % S3'ü Katolik'tir. Müslümanların 
sayısının 300.000, yasa dışı yollardan ge
lenlerle birlikte 500.000 olduğu tahmin 
edilmektedir. Herhangi bir dine mensup 
olmayantarla ateistlerin sayısı 9.200.000 
civarındadır. 

Toprak verimliliğinin düşüklüğünden 
dolayı tarım sanayi kadar parlak bir gö
rüntü sergilemez. Tahıl üretiminde buğ
day, yulaf, arpa, pirinç ve özellikle yem 
yapımında kullanılan mısır önde gelir. 
İtalya sebze ve meyve üretiminde Avru
pa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alır. 
Son yıllarda meyve ve sebze alanlarının 
genişlemesi sebebiyle zeytincilik geriler
ken bağcılık Fransa'yı geride bırakmıştır. 

Güneyde domates. biber. patlıcan ve so
ğan gibi sebzeler üretilir. Hayvancılıkta 
ise ileri bir düzey tutturu lamarn ış ve ül
kenin et ihtiyacı hiçbir zaman iç üretimle 
karşılanamamıştır. 

italya yeraltı kaynakları bakımından 
zengin sayılmaz. M ermer. sünger taşı. al
çı taşı ve potas gibi taş ocağı ürünleri eko
nomiye katkıda bulunur. ll. Dünya Sava
şı'ndan sonra çelik sanayiindeki ilerleme 
makine ve otomobil sanayilerinin geliş
mesini sağlarken geleneksel ipekli doku
ma yanında pamuk. yün vejüt ipliğiyle 
sentetik elyafa dayalı dokumacılık sektö
rü de atılım yapmıştır. Başlıca endüstri 
kolları arasında demir çelik. metal eşya, 
motorlu araçlar. petrokimya, dokuma, 
cam. serarn ik, deri eşya ve ayakkabı yer 
alır. Ticari ilişkiler en fazla Avrupa Birliği 
ülkeleriyle yoğunlaşmış durumdadır. 
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Il. TARİH 

Bugünkü İtalya tarihi Paleotik döneme 
kadar uzanmakta olup yarımadaya Hint
Avrupa dillerini konuşan farklı topluluk
ların göçleri milatta n önce 2000-1500 yıl
larına rastlamaktadır. Asırlarca yeni göç
ler durmamış ve sırasıyla Doğu kültürü
nü buraya yerleştiren Etrüskler, Vizigot
lar, Hunlar. Vandallar, Ostrogotlar. Lom-

bardlar, Araplar, Normanlar gelmiştir. 
Etrüskler'in hakimiyetine milattan önce 
VI. yüzyılda son veren Romalılar milattan 
önce 264'te bütün yarımadayı ele geçir
mişler ve Latince bunların devrinde yay
gınlaşmıştır. Roma'nın milattan sonra 
451'de Büyük H un imparatoru Attila ta
rafından alınmasının ardından Batı Roma 
İmparatorluğu yıkıldı. Avrupa'nın güçlü 
imparatorluklarının hakimiyetine giren 
yarımada. milattan sonra V. asrın sonun
da Cermen imparatoru Odoacre tarafın
dan işgal edildi. Milattan sonra VI. yüzyı
lın başında arianist Ostrogotlar ve ikinci 
yarısında yine arianist Lombardlar tara
fından istila edildi ve Bizans'ın kalıntıları 
yok edildi. Lombard Kralı 1. Aribert zama
nında (653-661) hıristiyanlaşan Lambard
lar kısa zamanda papalık üzerinde etkili 
oldular ve ülke tarihinde daima önemli 
yer tuttular. Bu gelişme karşısında papa
lık harekete geçerek 756'da bağımsız bir 
devlete dönüştü. Papa lll. Stephanus'un 
daveti üzerine Fransa'daki Karolenj Kralı 
Charlemagne 773'te buraya girdi. SOO'de 
Pa pa lll. Leo kendisine imparatorluk tacı 
giydirdi. İtalya'yı ele geçirmek isteyen 1. 
Otto'ya 962'de Pa pa XII. Jean tarafından 
imparatorluk tacı giydirilmesiyle Kutsal 
Roma- Germen İmparatorluğu'nun ku
rulmuş olduğu kabul edilir. İtalya'daki bu 
yeni dönem Xl. yüzyılın sonuna kadar de
vam etmiştir. 

Kuzey Afrika'daki Emevller dönemin
de VII. yüzyılda başlayan müslümanların 
Sicilya'ya akınları IX. yüzyılın başında da 
devam etti. Ağiebiier S31'de Palermo'yu 
ve daha sonra Bari'yi aldıkları gibi S46'da 
Roma'yı yağmaladılar. Sicilya adasındaki 
müslüman hakimiyeti papalık tarafın
dan İtalya'ya kuzeyden paralı asker ola
rak getirilen Normanlar'ın burada 1 061'
de üstünlük sağlamalarına kadar devam 
etti. 

Germen imparatoru 1. Barborassa 
Friedrich 11 52'de İtalya'yı tekrar ele ge
çirdi ve 1250 yılına kadar devam edecek 
Hohenstaufen hanedam dönemini baş
lattı. Yaklaşık bir asır süren üstünlük mü
cadelesi esnasında halk papalık taraftar
larıyla (Guelfo) imparator taraftarları (Ghi
bellinolo) diye ikiye ayrıldı. Kral ll. Man
fred'e karşı Fransa'dan yardıma çağrılan 
Anjou Dükü Charles Guelfolar'ın deste
ğiyle galip geldi. Ancak bir müddet son
ra bunlarla papalık arasında çıkan anlaş
mazlık neticesinde papa 1309'da Avig
non'a götürüldü ve ancak 1377'de Ro
ma'ya döne bildi. İtalya üzerinde XIV-XV. 


