
karniarına 1991 yılında yaptığı başvuru
dan sonra dönemin başbakanının emriyle 
İçişleri Bakanlığı tarafından müslüman
ları temsil eden kuruluşlarla bir dizi gö
rüşme yapılmıştır. Bugüne kadar bir ne
tice alınamayan görüşmeler devam et
mektedir. 

İtalya'da mevcut yasalar müslüman
ların kendi özel okullarını açmalarına 
müsaade etmekle beraberhenüz devlet 
o kullarına eşdeğerde özel bir okul açılma
mıştır. Müslümanlar dernek ve camiler
de düzenlenen kurslarla çocuklarına din 
eğitimi vermektedirler. 
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V. İTALYA'DA İSLAM ARAŞTIRMALARI 

Tarihçesi, Salerne'daki tıp okulunda is
lam tıbbının öğretimi ve önemli eserlerin 
Latince'ye çevrilmesinekadar (XII!. yüzy ıl) 

giden İtalya'daki İslam ve şarkiyat çalış
malarını yapıldıkları şehirlere göre baş
lıca dört grupta toplamak mümkündür. 
Roma. Roma Üniversitesi'nde çağdaş 
şarkiyat çalışmalarını , bugünkü adıyla 
Dipartimento di Studi Orientali bölümü
nün kurucusu olan Celestino Schiaparelli 
(ö . 19 19) başlattı. Bu çalışma lar . onun 
Vocabulista in Arabico (Fioransa 1871) 

adlı eserinin eksenini oluşturduğu Arap 
dili ve edebiyatı dersleri şeklindeydi. Ar
kasından buna Fars dili ve edebiyatı ek
lendi; daha sonra da Ettore Rossi'nin gay
retleriyle Türkçe dersleri programa alın
d ı. Üniversite tarafından 1907'de neşrine 
başlanan Rivista degli S tu di Orientali, 
alanında önemli bir yere sahiptir. Şar
kiyat çalışmalarının yürütüldüğü bir baş
ka merkez de lstituto per l'Oriente'dir. 
1921 'de İslam dünyasının kültürel. si
yasal ve ekonomik hayatını tanıtmak, 

İslamiyet ve Yakındoğu incelemeler i 
yapmak amacıyla kurulan bu enstitü 
Oriente M oderno adlı dergiyi yayımla-

maktadır. Her yıl gelişen kütüphanesi , 
Ettore Rossi, Carlo Alfonso Nallino ve 
kızı Maria Nallino'nun kitaplarının bura
ya devredilmesi sonucu çok zenginleşti. 
Enstitü aynı zamanda Türk tarihi, Türk 
dili , edebiyatı ve kültürü üzerine de yayın 
yapmaktadır. Kuruluşunun SO. yılında iki 
ciltlik Gli studi sul Vicino Oriente dal 
1921 al1970 adlı eseri yayımiadı (bk . 
bibl.) . Kitapta, Yakındoğu üzerine en es
ki uygarlıklardan başlayarak güncel konu
lara kadar yapılan çalışmalar bibliyogra
fik düzen ve tarih sırası içinde verilmek
tedir. Avrupa'nın en eski ilim müessese
lerinden biri olan Roma'daki Accademia 
Nazionale dei Lincei , kurulduğu 1603 
yılından bu yana çeşitli ilim dallarında 
inceleme ve yayınlar yapmaktadır. Ça
lışmalarında şarkiyatla i lgili neşriyat 
ve konferansiara da yer veren akade
mide Enrico Cerulli , Giorgio Levi Della 
Vida, Alessandro Bausani ve Francesco 
Gabrieli gibi şarkiyatçılar da görev al
mıştır. Michele Arnari'nin kütüphane
sinin bir bölümü ile Leone Caetani'nin 
kitap ve notlarının buraya vakfedilme
si akademinin kütüphanesini zenginleş
tirmiştir. Caetani 'nin kitap ve notları 
Fondazione Leone Caetani adı altında 
tasnif edilmiş ve Giuseppe Gabrieli kütup
hanedeki yazmaların katalogunu hazırla
mıştır. Eksik kalan kısımlar da daha son
ra bazı ilim adamlarınca tamamlanmış
tır. 1990 yılında burada26.000 matbu ve 
691 yazma eser bulunuyordu. Roma'da 
bunlardan başka genelde Asya tarihi ve 
bu çerçevede İslam dünyasıyla ilgile
nen lstituto Medio ed Estremo Oriente 
(ISMEO) ile Unione lslamica in Occidente'
nin bünyesinde yer alan Academia della 
Cultura lslamica adlı bir merkez faaliyet 
göstermektedir. Bunların ilki, genellikle 
Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren ilmi 
kitapları neşrederken d iğeri. 1982'den 
beri yılda dört sayı olmak üzere Isl am. 
Storia e Civilta adlı bir dergiyi yayımla
maktadır. Bu derginin yayımı 42. sayıda 
durdurulmuştur. 

Leone Caetani'nin genç akademisyen
lerle yürüttüğü çalışmalar sırasında ka
leme almaya başladığı , ancak tamamla
yamadığı Annali dell'Islam(I-X, Roma
Milana 1905-1926) , İslamiyat alanındaki 
çağdaş tarihi araştırmaların temelini teş
kil eder. Giorgio Levi Della Vi da ise İslam 
araştırmalarının bağımsız bir araştırma 
alanı olarak kurumlaşmasına katkıda bu
lunmuştur. İslami araştırmaların şarkiyat 
araştırmaları içinde temayüz etmesine 
çaba harcayan Giorgio Levi Della Vida, filo-
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log ve lengüistlerin yaklaşımlarını benim
seyen şarkiyatçılardan farklı yöntemlerle 
yürüttüğü çalışmalarla İtalyan ve Batılı 
araştırmacıları etkilemiştir. 

Napoli. Napali'de bugün lstituto Uni
versitario Orientale adıyla faaliyette bu
lunan müessese. 1727 yılında Matteo Ri
pa isimli bir din adamı tarafından Col
legio dei Cinesi adı altında kurulmuştur. 

Masrafları misyoner teşkilatınca karşıla
nan okul, İtalyan birliğinin kurulmasından 
sonra Collegio Asiatica ismiyle eğitim ba
kanlığının denetimine verilmiş , bugünkü 
adını ise 1937'de almıştır. 1894-1897 ara
sında l'Ori ente'yi çıkaran kurum, 1940'
tan beri yılda iki sayı olmak üzere Anna
li dell'Istituto Orientale di Napali'yi 
(AION) ve 1966'dan bu yana da Studi 
Magrebini'yi yayımlamaktadır. Bu ens
titünün belirli aralıklarla düzenlediği ilmi 
toplantılar ve kuruluşunun 250. yılı mü
nasebetiyle yayımladığı eserler, faaliyet
lerinin kurumlaşmasına önemli katkı 
sağlamıştır. Özellikle Luigi Boneili tarafın
dan bağımsız hale getirilen klasik Tür
kiyat ve modern Ortadoğu çalışmaları ile 
aynı enstitüde onun halefi olan Türkiyat 
Araştırmaları Bölümü direktörü Alessio 
Bombaci'nin Türk sanatı , edebiyat ve ta
rihi üzerine çalışma l arı Napoli Üniversi
tesi'nde şarkiyat araştırmalarını güçlen
dirmiştir. Ald o Gallotta ( ö. 1996) bu gele
neği başarıyla sürdürmüştür. 

Palermo. Sicilya'da islam hakimiyeti 
sona erdikten sonra da Arap alemiyle olan 
ilişkiler gerek siyaset gerek kültür alanın

da devam etti ve İslam üzerine sürekli ça
lışmalar yapıldı . 1483, 1 SS 1 ve 1641 yılla
rında adanın çeşitli yerlerinde araştırma 
ve inceleme merkezlerinin bulunduğu bi
linmekle beraber bunlardan günümüze 
ciddi eserler kalmamıştır. 180S'te kuru
lan Reale Accademia degli Studi bünye
sinde Arapça öğretim ine de yer verilmiş

tir. Bu akademide isim yapan araştırma
cıların önde gelenleri Salvatore Cusa, Bar
tolarneo Lagumina. Carlo Alfonso Nallino 
ve lgnazio di Matteo'dur. Kendisi ders 
vermemekle beraber Michele Arnari bu
rada Arapça'yı mecburi hale getirmiş ve 
ayrıca Societa Siciliana per la Storia Pat
ria adlı bir tarih araştırmaları merkezi 
kurulmasını sağlamıştır. Umberto Rizzi
tano'nun gayretleriyle Arap dili , edebi
yatı . tarihi ve kültürü çalışmaları büyük 
bir hızla gelişmiştir. Daha sonra Paler
mo'da 197S yılında Gian Giacomo Adria 
Lisesi 'ne Arapça dersleri konulurken 
1990'da Michele Arnari 'nin anısına ls
tituto di Studi Ara bo -lslamici Michele 
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Arnari kuruldu. Enstitünün yayımiadı
ğı ilk eser. Umberto Rizzitano için ha
zırlanan Studi arabo-islamici in m e
moria di U mb ert o Rizzitano adlı hatıra 
kitabıdır (Palermo ı 991 ). Sicilya'da bun
lardan başka , Esed b. Furat'ın ( ö. 2 ı 3/ 
828) adayı fethetmek amacıyla karaya 
ayak bastığı yer olan Mazara del Vali o'
da (Mazere) ünlü fıkıh çı M azeri'nin adı
na bir araştırma merkezi kurulmuş ve 
Quaderni del Corso al-Imam al-Ma
zari adlı bir dizi içinde bazı eserlerin ya
yımına başlanmıştır. 

Venedik. Önceleri Venedikliler'in kur
duğu matbaalarda Doğu alemiyle ilgili 
kitaplar basıldı. Arap harfli ilk Kur'an bu
rada 1 S37 veya 1 S38 yılında Paganini , 
1 S47'de de Andrea Arrivabene adındaki 
matbaacılar tarafından yayımiandı ve 
1 S74'te ikincinin yeni bir baskısı daha ya
pıldı. Engizisyon mahkemelerinin aman
sız takibine rağmen Arap harfli bazı eser
ler kitap sever araştırmacılar tarafından 
korundu. Yunan harfli Türkçe (Karaman
lıca) kitaplar ilk defa Venedik matbaala
rında ilim alemine sunuldu; Venedik'te 
1 SS 1 yılında Doğu dillerinin öğretilmesi 
için bir okul kuruldu ve burada "giovani 
della lingua" (dil gençleri) denilen tercü
man-mütercimler yetiştirildi; bir süre 
sonra İstanbul'daki balyasluk sarayında 
da bir benzeri açıldı . Bu faaliyet sonuçta 
resmi belgelerin tercümesinden ibaret 
kaldıysa da Venedik'te büyük bir malze
me birikimi meydana getirdi (Archivio di 
Stato di Venezia, Biblioteca Marcia na); 
bu malzerneye Vittorio Cini tarafından 
19S1'de kurulan Fondazione Giorgio Cini 
ile Venedik Üniversitesi sahip çıktı. St u di 
Veneziani adında bir yıllığı bulunan 
vakıf ayrıca Venezia e Oriente adı altın
da kongreler düzenlemektedir. Vene
dik Üniversitesi de 1983 yılından beri 
Quaderni di Studi Arabi isimli bir 
dergi çıkarmaktadır. Maria Nallino '
nun gayretleri sonucu Arapça kürsüsü fa
aliyete geçti, Farsça ve Türkçe bölümleri 
açılarak Kafkas dilleri de programa alın
dı. Arşivde bulunan Türkçe belgelerin ta
nıtımı Alessio Bombaci tarafından yapıldı 
ve uzun zaman sürüncemede kalan neşri 
1994 yılında gerçekleştirildi (bk. bi bl.). 

Roma, N apo li. Palermo ve Venedik'ten 
başka Bari ve Padova gibi bazı şehirlerin 
üniversitelerinde de Arapça başta olmak 
üzere şarkiyatla ilgili çalışmalar yapılmak
tadır. Milana'da XVII. yüzyılda Kardinal 
Federico Borromeo tarafından kurulan 
Ambrosiana Kütüphanesi'ne Arap- İslam 
dünyasına dair eserler de kazandırıldı . 
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Sardinya adasındaki Cagliari Üniversite
si'nde şarkiyat çalışmalarına yer verildi. 
Floransa'da XVII. yüzyılda müstakil bir 
Doğu matbaası (Stamperia Orientale) ku
ruldu. Roma'ya nakledilen bu matbaa 
daha sonra kurulanlara örnek oldu. Flo
ransa ve Pisa arşivlerindeki Doğu vesi
kaları Michele Amari. Türk vesikaları ise 
Alessio Bombaci ve Ald o Gallotta tarafın
dan neşredildi. Milana'da İslamiyat ve Or
tadoğu araştırmaları , Universita Cattoli
ca del Sacro Cuore, Milano Devlet Üniver
sitesi ve Pavia Üniversitesi bünyesinde 
sürdürülmektedir. 

Yukarıda adı geçenlerden başka İtal
ya'da İslam ve şarkiyat alanındaki çalış
malarıyla tanınan diğer bazı araştırma

cılar da şunlardır: Pietro Della Valle (ö. 
1652). G. Simonio Assemani (ö . ı 768), 
Eugenio Griffini, lgnazio Guidi. Miche
langelo Guidi , Luigi Bonelli, Laura Veecia 
Vaglieri (bu a raştırmac ıl a r ansiklopedi
ye madde olarak alınmış ve çalışmaları 
orada anlatılmıştır). 
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~ MAHMUT H. ŞAKİROGLU 

İTBAN b. MALiK 
(~Lo 1:1. ..:.ı~) 

İtbfm b. Malik b. Amr el-Hazred es-Salim! 
(ö. 50/670) 

L 
Sahabi. 

_j 

Hazrec kabilesinin Ben! Salim b. Avf 
koluna mensuptur. Hicretten sonra Re
sUl-i Ekrem onu Hz. ömer'le kardeş yaptı. 
İbn İshak'ın es-Sire'si dışındaki kaynak
lar İtban'ın Bedir Gazvesi'ne katıldığını 
kabul etmekte. İbn Sa'd onun U hud ve 
Hendek gazvelerine de iştirak ettiğini 
söylemektedir. Hemen bütün kaynaklar 
İtban'ın ama olduğunu belirtmekteyse de 
bazı rivayetlerden (ibnü 'l-Eslr, III , 558) 
gözlerinin zamanla zayıfladığı ve sonra
ları görme kabiliyetini tamamıyla yitirdi
ği anlaşılmaktadır. İbn Hab!b onun topa! 
olduğunu da zikretmiştir. 

Hayatı boyunca Ben! Salim b. Avf kabi
lesinde imamlık yapan İtban, gözlerinin 
rahatsız olması ve evinin Medine dışında 
bulunması sebebiyle her zaman ResOlul
lah'la beraber bulunamazdı. Ancak Re
sOl-i Ekrem kendisine değer verir, Kuba'
ya giderken Ben! Salim b. Avf yurduna uğ
rar ve ona misafir olurdu. Bir defasında 
Hz. Peygamber'e rahatsızlığından söz 
ederek geceleyin ve fırtınalı havalarda 
mescide gidip cemaate namaz kıldıra
madığını söylemiş, evine gelerek orada 
namaz kıldırmasını rica etmiş, ResGl-i Ek
rem de ertesi gün Hz. EbO Bekir'le birlik
te İtban'ın evine gidip ev halkına ve oraya 
gelen diğer sahabllere iki rek'at namaz 
kıldırmış, Resulullah'ın namaz kıldırdığı 
yeri mescid kabul eden İtban o günden 
sonra kavmi ne burada imamlık yapmış
tır. İtban b. Malik'in Abdurrahman adlı 
bir oğlu olduğu ve iyice yaşlanmış olma
sına rağmen imamlık görevini sürdürdü
ğü zikredilmiştir. 

Şa]J.ilJ.-i Bu.l]ari'de on dört. Şa]J.i]J.-i 

Müslim'de altı rivayeti bulunan İtban'
dan bu hadisleri genç sahabllerden Enes 
b. Malik ve Mahmud b. Reb'i', tabillerden 
Husayn b. Muhammed es-Salim! ve Ebu 
Bekir b. Enes b. Malik rivayet etmiştir. 
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