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ONSÖZ 

Her yeni dinin getirdi ğ i inançlarm benimsenmesinde ve yay ıhşııı -
da öğretim ve e ğ itimin önemli bir yeri vard ır. Islaıniyetin temel kitab ı  
olan Kur'an- ı  Kerim'de ve Hazreti Muhammed (S.A.) in Hadislerinde 
öğretim ve e ğ itimin, insan varlığı ndaki yüksek de ğ eri bütün ayd ınlığı  

ile açıklanmış tır. "Bilenlerle, bilmiyenler hiç e ş it olurlar m ı ?" Veya 
peygambere sesleni ş te (deki: "Yarab! benim ilmimi art ır!") âyetleri bu 
anlayışı n kesin ifadeleridir. Gene bu temel kavray ış ladı r ki "kadın olsun, 
erkek olsun bütün müslümanlara ilmi ö ğrenmenin farz olduğu" Kitab ı  
ve hikmeti öğ retmek üzere gönderilen Peygamberin dilinden ana dava 
olarak ileri sürülmü ş tür. Bu davran ış lara ş evk veren âyet ve Hadis'leri 
sahabelerin, halifelerin sözleri ve emirleri takip etmi ş tir. Böyle köklü 
bir takdir ve alâka yüzündendir ki islâmiyet k ı sa zamanda yay ılma 
gücü kazanmış , öğ retim müesseselerini kurarak ö ğ retmenliğ i de bir 
meslek haline getirerek ö ğ retimin yüksek katlar ına ulaşmış , nihayet 
batıdaki Üniversitelerin ilk kurulu ş larına öncülük edebilecek bir seviyeye 
yükselmiş tir. 

Umûmî öğ retimin temel kat ı  olan "Küttab"lar ın dışı nda birer ilim 
merkezleri halinde kurulan "Beytül-Iı ikme"' ler ve nihayet ansiklopedik 
bilgiler mecmuas ı  diyebilece ğ imiz İhvan'üssafa risâleleri ile haz ırlanan 
zemin, Nizamiyye medreseleri ile Üniversite öğ retimi seviyesini kazanan 
gelişmeler islamın ilk yüz y ılından bu yana süregelen hamle dolu hare-
ketler olarak Islam Pedagojisi tarihinde önemli bir yer alm ış tı r. 

Hıristiyanlığı n ilk yüz y ılları  ise ilme karşı  soğuk, çekingen hattâ 
hasmâne davran ış larla geçmi ş , ancak alt ı  yüz yıl sonra İzidor de Sevilla'- 
nın ilk hıristiyanlık ansiklopedisi ile bilim dünyas ına girmiş  ve daha 
sonra Endülüs'teki Islami kültür ve bilim müesseseleri, do ğudaki Haçlı  
Seferleri vesilesiyle olan temaslardan gelen uyanmalar ve Nizamiyye 
medreselerinden de mülhem olarak en az yüz y ıl sonra Üniversite kuru- 

1. Prof. Hilmi Ziya 1.11ken'in "Beytülhikmeler" hakk ında esash bir makalesi islâm 

Akademileri ba ş lığı  altında Eğ itim Hareketleri dergisinin 78 inci say ısında yay ınlanmış tır. 
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lu ş larına geçebilmi ş tir. On ikinci yüz y ıla kadar olan tek ö ğ retim ve 
eğ itim müesseseseleri ise Benedict rahiplerinin manast ır ve kilise okul-
larından ibaret kalm ış t ır. 

Islâmiyette öncelikle görülen kurulu ş ların fark ı  öğ retim mesele-
lerini ve metotlar ını  da birlikte harekete getirmi ş  olmada görülmektedir. 
Ayrı ca Hıristiyanlıkta ruhani zümreye mahsus bir imtiyaz gibi kilise 
ve manast ır içi kapal ı  bir çevreye tahsis edilen bilim yolu, islâmiyyette 
yaygın bir iklim içinde geliş me imkan ını  bulmu ş  Beytül-hikme'lerde 
görüldü ğü gibi baş ka inançlarda olan tercümeciler de geçmi ş  devirlerin 
ve çe ş itli toplumların bilgi eserlerini islam ın ilim hazinesine aktarmada 
sakınca görülmeden çal ış tırılmış t ır. 

Bu genel tablodan sonra ö ğ retim meselelerini ele ş tiren tercümenin 
özelliğ ine geçebiliriz. 403 hicri, 1012 milâcli tarihinde 80 ya şı nda iken 
vefat eden Kayravan'l ı  "Ebu-el-Hasan Ali bn.Muhammed-el-Kabisi"- 
den dilimize çevirdi ğ imiz "Tafsilü Ahvali'l Mu'allimin Wa'l-Muta'allimin" 
yani "Ö ğ retmenlerin ve Ö ğ rencilerin Durumunu Aç ıklıyan Risale"si 
pedagojik ve didaktik eserlerin ba şı nda yer almas ı  itibariyle Islam 
pedagojisini inceliyecekler için önemli bir eser diye ele al ınabilir. Gerçi 
bu ba ş lıkları  veya benzerlerini ta şı yan daha ba ş ka risâleler de yaz ılmış  
ve teksir edilerek islam Dünyas ına yayılmış tır. Ezcümle 240 Hicri, 
yı lında ölen ve Sicilya seferlerine kat ılan İbn-i Sahnân'un "Adab-ül 
-Mu'allimin"i Elcahiz'in "Risalet-ül Muallimin"i Halep'teki Osmaniyye 
kütüphânesinde yazma nüshas ı  mahfüz, fakat müellifi meçhul olan 
"Minhacul-Müteallimin"i, İbn-i Cemâ'a'nin "Tezkiretu's-sami wal-
mutekellim-fi-Edebil 'Alim wa'l-Müteallim'i, Taşköprüzade'nin "Risa-
letün fi aslen Türkistanl ı  olan Ezzernfıci'nin "Talimu'l-
Müte'allim-Taxiku't-te'allüm"nün 2  konuları  da öğ retim ve eğ itim kural-
ları  etrafında dönmektedir. Bu sayd ığı mı z eserler de gösteriyor ki Isla-
miyette ö ğ retim meselesi daha ba ş langıçtan itibaren didaktik ve peda-
gojik bir konu olarak da ele al ınmış tır. Ancak Kayravan'h Kabisi'nin 
risâlesi, ondan önce yaz ılan Suhnün"u 
daha da aç ıklamış  ve geniş letmiş  olmaktan ba ş ka ötekiler gibi öğ renci 
ve ö ğ retmenin bezenmeleri gereken vas ıfları  belirtmekle yetinmemi ş , 
öğütler ve düsturlar yekünundan ibaret kalmam ış , belki baş ta itikad 
psikolojisine ve iman esaslar ına yer vererek zaman ının ilim adamlarının 
fikirlerine ve reylerine ba ş  vurmak suretiyle mukayeseli ş ekillerle konu-
ları  ele alıp sistemli bir ş ekilde iş lemekte ad ı  geçen eserlere nazaran bir 
üstünlük göstermi ş tir. İbn-i Sahntin'un eseri hariç olmak üzere bu 

2 Zernbernin bu risâlesinin bir özeti 1192 de Istanbul'da Arapça olarak bas ılan nüshasın-

dan naklen Eğ itim Hareketleri dergisinde asistan Mehmet Hatibo ğ lu tarafından yayımlanmış tır. 
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konuda bundan önce yaz ılan bir eser yoktur. İmâm-ı  Gazali'nin "Ya 
Eyyühel Veled" lEy Oğul) ba ş lığı nda toplanan ö ğretim ve e ğ itim 
öğütleri de Kâbisrnin eserinden sonra yaz ılmış tı r. 

Bu özellikleri sebebiyledir ki onu de ğ erlendirmede büyük hizmeti 
geçen Kahire Üniversitesi hocalar ından doktor Ahmed el-Ahvani, Paris 
halk kütüphânesinin 4595 numaras ında saklı  tek yazma nüshas ını  ele 
alarak önce bir doktora tezi halinde üzerinde çal ış mış  sonraki bask ıların-
da da Kâbisrnin risâlesini esas alarak Islâmiyetin e ğ itim görüş lerini 
inceleyen "El'-Terbiye fil-islâm ew'i't talim 'indel-Kabisi: islâmda 
eğ itim veya Kabisiye Göre Ö ğ retim" adl ı  eserini meydana getirmi ş tir. 
Mağ rıbta ıbn- ı  Sahniin ve Kayravan'l ı  Kabisi, Maliki mezhebi esas-
larına göre ve ma ş rıkta Mavera-ün-Nehir'li Burhaneddin-i Ez-Zernfıci 
Hanefi mezhebine göre üçüncü hicri yüz y ı ldan itibaren ö ğ retim ve e ğ i-
tim meseleleri üzerine yay ımlanan risâlelerin an ı lmış  kiş ileri olarak 
İ slam eğ itimi ve ö ğ retimi tarihinde yer alm ış lardır. Zernfıernin bro-
sürünün tamam ı  da yayımlandığı  zaman didaktik ve pedagojik müna-
sebetlerle ilgili Islami eserlerin ilk örnekleri Türkçemize de maledilmi ş  
olacakt ır. Kabisi'nin tek yazma nüshas ının Paris kütüphânelerinde bu-
lunması  yanında Zernfic'nin risâlesinin Türkçeden önce Lâtinceye çev-
rilmi ş  bulunmas ı  da bizim kültür kaynaklar ımı zı  ara ş t ırma ve tan ıma 
bakımından hazin bir tecellidir. 

Kabisi'nin dilimze çevirdi ğ imiz eserinde önce temel meseleler ele , 

alınarak ve vak ı âlara dayamlarak bir bütünlük içinde i ş lenmiş  ve ba ş ta 
imân esaslar ı , içten inanış  ve kabulleniş  fiil ve hareket halinde tamam-
lanmak suretiyle de ğ erlendirilmi ş tir. Kalb bir ş eye ba ğ lanıp itminan ile 
kabul ederse bu tasdik olur. Ya ş anmış  bir üslnb ölçüsü ile sorularnı  
cevaplar ı  delilleri ve türlü mesnedleri ile aç ıklanmış t ır. Kur'an' ın öğ retil-
mesinde ve bilimin art ı rılmasındaki faziletler, çocuklara bu ö ğ renimin 
farz oldu ğu, velilerin bu farizeyi yerine getirmeleri gerekti ğ i, kadınlara 
kimlerin ders verece ğ i gibi konular ö ğ retimin lüzum ve zarâretini ve 
personel münasebetleri ayr ı  ayrı  ele al ınmaktadır. E ğ itimin tesirini 
belirtmek için de Hazret-i Muhammed'in "Her çocuk fıtrat ı  islâm 
üzre do ğ ar, sonradan anas ı  babas ı  onu ya Yahudi ya hıristiyan veya 
mecusi yapar!" meâlindeki hadisi ele al ınarak e ğ itimin rolü benimsen- , 
mektedir. Esas olan dil ö ğ retiminin yanında gramer, ş iirden ba şka, 
hesap ö ğ retiminin de lüzumlu ve faydal ı  olaca ğı na i ş aret edilmi ş  ve 
meharetlere yer verilmi ş tir. Ö ğ retim vazifesi, babalar ın vazifeleri aras ın-

da önemli bir yer almaktad ır. Bunu yapam ıyanların öğ retmene bu 
vazifeyi gördürmeleri zaruretini benimseyen Kabisi, ö ğ retmenlerin bu 
vazifeyi fahri, paras ı z yapamıyacaklarını  ve ş ayet bu hizmet paras ı z 
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göreceklere b ırakılacak olursa çocuklar ın çoğunun zayi olaca ğı nı , bunun 
da müslüman çocuklarının cehalet içinde b ı rakılmas ına sebeb olaca ğı nı  
ileri sürerek ö ğ retimin umâmile ş mesini ve ö ğ retmenliğ in de bir meslek 
niteliğ i kazanmas ını  sağ lamakta rolü olanlar aras ında yer almış tır. 
UmUmi öğ retimin ciddi olarak benimsenmesi yolunda "çocuğun velisi 
veya vasisi yoksa bunu üzerine alacak salih ki ş iler de yoksa, hattâ bu 
emri yerine getirmekte müessir olacak bir hükümdar yoksa bir topluluk, 
çocuğun eğ itimini sağ lar" demek suretiyle ö ğ retim ve e ğ itimi toplumsal 
bir mesuliyet ve garanti alt ına alma ğa da önemle i ş aret etmektedir. 
Bu konuda Kabisi'nin kitab ında görülen ısrarlı  ve esaslı  direktifler 
özel e ğ itim sahas ının um ılmi ve mecbfıri öğ retim anlay ışı na yararl ı  bir 
yol olarak de ğ erlendirildiğ i görülür. Ayr ıca özel sözle ş melere dayanmakla 
beraber ö ğ retmenin ö ğ renci ile olan hukâki münasebetlerine ve sorum-
luluklar ına ayr ılan bahislerde birçok meseleler ele al ınarak cevapla ıı -
dır ılmış tır. Örneğ in: "ö ğ retmen, yerine bir ba ş kas ını  geçici olarak da 
olsa tayin edebilir mi? Ba şka bir i ş  tutabilir mi ?, Bir güç vaki olursa, 
başka bir ö ğ retmen° geçerse i ş  ne olur ?. Kendisine verilen hediyeleri 
alabilir mi?. Çocu ğ a istedi ğ i zaman izin verebilir mi?. Kendisi dersi 
tatil edebilmek için hangi mecburiyetler alt ında bunu yapabilir? Faraza 
mahkemeden ş ehadet için ça ğ rıldığı  takdirde ba ş ka bir ş ahid yoksa 
mahkeme uzak yerde ise" gibi ş artların zikredilmesi gösteriyor ki bugün 
statülerle tayin edilen görev ve yetkiler daha o zaman inceden inceye 
ve özel bir konu olarak i ş lenmi ş tir. Böylece bir nevi yönetmelikler 
meydana gelmi ş tir. Ö ğ retim yerleri, ö ğ retim araçlar ı , evkat cetveli 
Kur'an' ı  muhafaza âdâbl, çocuklara kar şı  öğ retmenin siyaseti, Mil ve 
ş efkatli davran ışı , otorite ve disiplin meseleleri, ferdi ve toplu ö ğ retim 
yolları , te'dip ve tecziye tarzlar ı , hangi ahval ve ş erait alt ında daya ğ a 

cevaz verildi ğ i, ve döğme hadlerinin ya ş lara göre ve disiplini bozma 

hallerine göre ayarlanmas ı , otorite yanında şefkate değer verilmesi, 

çocu ğun ba şı na vurulmamas ı  gerektiğ i gibi konular bugün de okul 
sağ lığı  ve geli ş me safhalar ı  itibariyle incelikleri olan meseleler, Kabisi'de 
dikkate al ınmış tır. Hukiıki meseleler enine boyuna incelenmi ş  ve baş ta 

Allah'ın kitab ı , Peygamberin sünneti imam- ı  Malik mezhebinin ictihad-
ları  ve ak ıl delilleri ile bir arada de ğ erlendirilmi ş  ve geni ş  bir öğ retim 
hareketi içinde kar şı la şı lan belli baş lı  meseleler birer ana konu halinde 
derlenerek geni ş  bir anlay ış  içinde çerçevelenmi ş tir. K ızların erkeklere 

nazaran ö ğ retimindeki farklar, müslüman ın hıristiyana ö ğ retemiyece ğ i 
gibi özel durumlarla ilgili sorular bu kar şı la ş malar aras ında gözden 

kaçmayacak ş ekilde ele al ınmış tır. 
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Bu konular da gösteriyor ki Kabisrnin, bu eserinde ö ğ retim ve e ğ i-
tim münasebetleri ile ilgili meseleler bir rehberlik niteli ğ i ile değ erlen-
dirilmiş tir. Hiç ş üphe yok ki Kabisrden bu yana geçen bin küsûr y ıl 
içindeki geli ş melere k ıyasla ve bu aradaki ilmi seviyenin icaplar ı  ile 
kıyaslandığı  zaman baz ı  noktaların tenkide veya doldurulmaya muhtaç 
olduğu a ş ikardır. Fakat mecbü'ri tahsil fikrinin yüz y ıldan bu yana 
geliş tiğ i dü ş ünülürse bunu bin sene evvel benimsetme yolundaki gayret 
ve emekler, ancak takdirle kar şı lanmaya de ğ er. Dini esaslardan hareket 
edilerek teokratik bir nizam içinde do ğmatik bilimlere ayr ılması  gereken 
yer yanında Peygamberin hadisinden de faydalanarak "Kur'an yedi 
harf üzerine indirilmi ş tir. Fakat sana kolay gelenden okumaya ba ş la!". 
Yolunu tutmak bugün de öğretimde takip olunan kolaydan zora, malüm-
dan meçhule, yak ından uzağ a gibi kaideler aras ında tedrici bir tekâmül 
kaidesinin icaplar ı  olarak benimsenmi ş tir. K ısacas ı  Kabisrnin eserinde 
eskiyen kı s ım, tazeliğ ini muhafaza eden yan ında pek azdır. Bu anlayış -
ladır ki zaman ının hadis ve fıkıh ilimlerinde olduğu kadar pedagojik 
entüisyonu örnek hocalığı  ve insanl ığı  ile de tan ınan Kabisrnin bu 
eserini, İ slamda terbiye konular ını  tarihin perspektifi içinde inceliyecek-
lere yararl ı  olaca ğı  mülahazas ı  ile dilimize nakletme ğ i vazife sayd ık. 
Bu istikametteki ilgi ve ara ş tırmaların meslek çevremizde ve okuyucu-
ları mızda devam ını  görmek ise bizim için ayr ı  bir mutluluk olacakt ı r. 
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KABİ Sİ 'NİN HAYATI VE ESERLERI 

Abu'l-Hasan Ali ibnu Muhammed ibni Halef e-Maâfiri el-Kayra-
ravâni, aslen Kabis yak ınlarında bir köy olan el-Maâfiriyyh ılidir. Bun-
dan dolayı  Kabisi diye tan ınmaktadır. Ama kendisi Kayravan'da do ğ -
muş , orada yeti ş miş tir. Safedi, Kabisi,nin, arkada şı  Ebubekir as-Sakall'- 
ye ş öyle dediğ ini kaydediyor: "Bana da sana da iftira ettiler. Bana 
Kabis'li dediler; halbuki ben Kabis'li de ğ il, Kayravan'l ıyım. Sana da 
as-Sakali dediler, oysa sen Sakall ı  değ ilsin. Baban Sakal'a müsafereten 
gitti, bu yüzden sana da as-Sakali dediler" 

Kabis, Trablusgarb' ın batı sında, Trablusgarb, Sfakus ve el-Meh-
diyye aras ında, deniz kenar ında bir ş ehirdir. Hurmalar ının ve bahçe-
lerinin çoklu ğu ile me şhurdur. Kayravan'la Kabis aras ında iki konak-
lık bir mesafe vard ır. 2  

Abu'l-Hasen, H. 324, M. 935 y ılı , Receb Ayının altıncı  gecesinde 
doğmuş tur. Kendisi a'ma olmas ına rağmen, küçük yaş tan itibaren 
ilme karşı  büyük bir i ş tiyak duymu ş , zaman ın meşhur hocalar ından 
ders almış tır. 

Hocaları : 

Tezkireciler, hocalar ı  aras ında şunların bulunduğunu yaz ıyorlar: 
Abu'l-Abbâs el-ibyâni, Abu'l-Hasen ibn Mesrur ed-Dabbâ ğ , Abu Ab-
dillâh ibn Mesrur el-'Assâl, Abu Muhammed ibn Mesrur el-Haccâc, 
Derrâs ibn İ smail el-Fâsi, Hamza el-Kinâni. 

Hocalar ına son derece hürmet eden Kabisi, onlar ı  daima hayr ile 
yâdetmi ş , onlardan aldığı  ilmi, kendi ö ğ rencilerine aktarmak suretiyle 
filmin yayılmasına, hocalar ının da rahmetle an ılmasına yard ım etmi ş  
ve onlar hakk ındaki güzel ş ehadetiyle ruhlarını  ş adetmiş tir. El-Ibyâni 
unvaniyle tan ınan hocas ı  Abu'l Abbâs Ahmed ibn İ brahim ibn İ shak 

1 at-Tarbiye 	awi't-Ta'lirn 	Kabisi, 
2  79 	 91 	 79 	 77 



et-Tunisi için ş öyle demi ş tir: "Ne ş arkta, ne de Garpta Abul-Abbas 
gibisini görmedim. Çok hünerli idi. Kasap, eti nas ıl diler ayırırsa, Abul-
Abbas da meseleleri öyle tahlil eder, aç ıklard ı . İ limde müzakareyi sever, 
"Sizi dinliyorum, sorun" derdi." Hocalar ından Abu Muhammed ibn 
Abu Yezid hakk ında da ş öyle demi ş tir: "Diyanetinde ve rivayetinde 
kendisine güvenilir bir imamd ır". ibnu't-Tibyan diye me şhur olan Ab-
dullah Abu Muhammed ibn İ shak'ın ölümüne ş u a ğı tı  söylemiş ti: "Allah 
sana rahmet etsin ey Abu Muhammed, sen, mezhepte ve dinde arkas ın-
dan gidilen bir insan idin." 

Yaln ı z memleketinde bulunan hocalarla yetinmemi ş , hacc için git-
tiğ i Mekke'de Ebu Yezid'den Buhâri okumu ş tur. İ bnu Hallikan, onun, 
355 yı lında Hacca gitti ğ ini, 357 yı lı  Ş aban Ayının bir veya ikinci günü 
olan Çar ş amba sabah ı  Kayravan'a döndü ğünü yazıyor. Maalimin-
İ man sahibi de bu ifadeyi teyidetmekle beraber, Hac'dan dönerken 
Mı sır'a u ğ radığı nı , İ skenderiye'de bir müddet kal ıp Abu'l-Hasep Ca'fer 
e ş - Ş eybani'den Hadis okudu ğunu ve 357 senesinde tekrar Kayravan'a 
döndüğünü kaydediyor. Hacdan dönerken M ısır'a uğ ramas ı  gayet tabii-
dir. 

Meziyetleri ve İ lmi: 

Kaynaklar onun alim, fakih, muhaddis, oldu ğunda müttefik-
tirler. İ bnu Hallikan:"Kabisi, Hadis ilminde, metinlerinde, sened-
lerinde, ve Hadisle ilgili bütün hususlarda imam idi. Halk, ona 
karşı  derin bir sayg ı  ve hüsn-i zan beslerdi." diyor. Ş ezaratü'z-Zeheb'de: 
"İ limde yed-i Tölâ sahibi olmas ı  yanında, hafı z, müttaki, zahid idi. 
Hadisi ve illetlerini onun kadar ezbere bilen bir kimse yoktu." deniliyor. 
Maalimii'l- İ man sahibi de onun, bütün ilimleri bildi ğ ini, bütün ibadet-
leri yapt ığı nı  kaydettikten sonra: "Zühd ve takvâya, Allah' ı  sevgi ve 
korku içerisinde zikretme ğe dikkat ederdi. İnce kalbli, temiz ruhlu bir 
insandı . Fakirleri severdi. Allah' ın kitab ını  ezberlemi ş , manalarım ve 
hükümlerini bellemi ş ti. Bilginlerin ihtilaf ettikleri noktalar ı  bilirdi. Çağ -
daş ları  ilimde, dinde ve fazilette e ş leri olan bilginler, onun üstünlü ğünü 
kabul etmi ş lerdi. Çok oruç tutar, herkes uyurken, o, her gece devaml ı  
olarak teheccüd namaz ı  kılardı . Çok Kur'an okurdu. Kabisi'de öyle 
meziyetler vard ı  ki o meziyyetler ancak onda kemalini bulmu ş tu. Kanaat 
günahkârlara ac ı ma, bela ve musibetleri giderme ğ e çal ış ma, eziyyete 
sab ır, müslüman karde ş lere hizmet, tevazu', fakirlere elinde bulunan 
sarfetme, sadaka verme, onun meziyetleri aras ında idi." Kad ı  iyaz, 

3 ed-Dibâc, S. 136-138. 
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onun meziyetlerini sayarken duas ının makbul olu ş u ile me ş hur olduğunu 

da söylüyor. 4  

Öğ rencileri: 

Abu İ mran el-Fasi Abu'l-Kas ım el-Lebidi ondan fıkıh öğ rendiler. 

Muhalleb ibn Safrâ', Hatem ibn Muhammed et-Trablusi, Ahu Amr al-
Mağ ribi ondan Hadis okumu ş  ve nakletmi ş lerdir. "Endülüs'ten do ğuya 
göç eden, hafı z, İ mam-i Rabbani Abu Amr ed-Dâni 397 y ılında Kay-

ravan'a gelmi ş , orada dört ay kalmış  ve İ mam Abu'l-Hasen el-Kabisr-

den Hadis tahsil etmi ş tir." 5  

Eserleri: 

İ bnu Farhun onbe ş , Kadı  İ yaz ondört, Abdurrahman on kitab ının 

olduğunu söylerler. Bu üç biyografi yazar ı  ş u eserlerinde ittifak ederler: 

1—Kitabu'l-Mumahhad fi'l-Fikh wa ahkâmi'd-Diyâna 
2— Kitabu'l-Mubdid man Subahi't-Ta'wil, 
3— Kitabu'l-Munabbih 	n'an Gawaili'l-Fitan, 
4— ar-Risalatu'l-Mufassala 	 wa Ahkâmi'l- 

Mu'allimin 
5— Kitabu Mulahhasi'l-Muwatta, 
6—Kitabulttiladat, 
7— ar-Risalatu'n-Nas ıriyya fi'r-Raddi `alal-Bakriyya, 
8— Kitabu'z-Zikri wa'd-Du`a'. 
Safadi bunlara: 
9— al-Manasik'i ilave ediyor. 

Kadı  iyad ile İbnu Farhun, ş u eserlerinden de bahsederler: 

10— Risalatu Ka ş fi'l-Makala fi't-Tawba, 
11— Kitabu Rutabi'l- İ lmi wa Ahwali Ehlihi, 
12— Kitabu Hüsnizzanni billahi Ta'ala, 
13— Risalatu Tezkiyeti' ş -Suhüd wa Tacrihihim, 
14— ar-Risala 
Kadı  iyad' ın unuttuğu, İbn Farhu'nun, Dibac' ında zikretti ğ i: 

15—Ahmiyatu'l-Husun. 

Vefat': 

Yetmi ş  dokuz sene yedi ay ya şı yan Kabisi, 403 Hicri y ılında vefat 

etmiş tir. Tunus'ta bulundu ğu s ırada Kabisi'nin türbesini ziyaret edip 

4 at-Tarbiye 	 Inde'l-Kabisi, Ahmed Fuad el-Ahwâni, Kahire. 

5 an-Nafluf t-Tayyib man Gusnil-Endülüsi'r-Ratib, Abu'l-Abbâs Ahmed ibn Muhammed 

al-Mukri, C. 1, S. 550, Leiden. 



tiirbedeki kitabesini istinsah eden arkada şı mı z Dr. İ smail Cerraho ğ lu'na 
bu kitabeyi bize lütfetti ğ i için te ş ekkür ederiz. Kitabenin tercemesi 
a ş ağı dadır: 

"Allah, Efendimiz, Mevlâm ız Muhammed'e salt ve selam etsin. 
Buras ı , Abu'l-Hasen 'Ali ibn Muhammed ibn Halef el-Ma'afiri al-Mafruf 

kabridir. Kendisi alim, 'ama, ilm ile ibadeti, zühdü, 
takvayı , Allah korkusunu, kalb inceli ğ ini, ruh temizli ğ ini, fakirleri 
sevmeğ i birle ş tirmi ş , Allah' ın kitabını , manalar ını  ve hükümlerini ez-
berlemi ş , sünneti hıfzetmi ş , Hadis ve Fıkıh ilimlerine vakıf bir zat idi. 
Çar ş amba günü öldü, Per ş embe günü ö ğ le namaz ını  müteakib 
:Ahır'in 27 sinde defnedildi. Ömrü, seksen y ıldan be ş  ay eksiktir. Sene: 
403. Kendisini Mekki ibn Abdirrahman el-Ansari y ıkadı , Abu İ mran 
el-Fasi namaz ını  kıldırdı  ve onun için 100 beyit kadar a ğı t yazd ı . Allah 
rahmet eylesin." 

Süleyman ATAŞ 	 H.R. ÖYMEN 
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AR-RİSÂLETU'L MUFASSALA 

ZL2121.1 

Yazma nüshamn d ış  yapra ğı nda (kapa ğı n içindeki sahife) iki 
ayrı  kalemden ç ıkmış  iki ibare var. Birincisi: Hamid zaman ın me ş gul 
edici i ş lerinden münezzeh ve tek olan Allah'a mahsustur. O, kerim olan, 
çok ba ğış lıyan, rabb ımn affını  umar. O, Ali bn.Ahmet bn.Muhammed 
el-Baytar'd ır. Allah onu anas ını , babas ını  ve bütün müslümanları  ba ğış -
lasm. Amin. 

İ kincisi: el Fazile Li Ahval el Mutaalimin ve Ahkâm el Muallimin 

ve el Mutaalimin c..);-.^:ki J c...7!°.104  ('L<>-1 	(...7".11• 1  

nin birinci, ikinci ve üçüncü cüzleri. Hamid, tek olan Allah'a mahsustur. 
Yüce Allah'a muhtaç olan, günah ını  itiraf eden Muhammed bn.Hasan 
bu kitab ı  mütalâa etti. Allah onu, anas ını , babas ını  ve ona "Allah rahmet 
etsin." diyeni ve bütün müslümanlar ı  bağış las ın, 

(ş iir) 

Yaz ı  kâtibinden sonra bir zaman kal ır 
Halbuki yaz ıyı  yazan topra ğı n altına gömülmüş tür. 

Yarabbi bunu yazan kulu ba ğış la 

Ey bu yaz ıyı  okuyan, "Yarabbi, :Amin" de. ) 

Tamam oldu. Ey yaz ıyı  okuyan bunu yazana "Allah rahmet etsin" 
de. 



BIRINCI CÜZ' 

B İ SM İ LLAHiRRAHMAN İ RRAH İ M 

Rahman ve Rahim Allah' ın Adiyle Baş larım 
Muvaffakiyetim O'na Bağ lıdır 

Ebu'l-Hasan 'Ali bn.Muhammed bn.Halef el Ma`rüf el-Kabisi 
el-Fakih el Kayravani der ki: 

"0 Allah'a hamdolsun ki, kuluna hiç de eğ riliğ i (bü ğ rülüğü) olm ıyan, 

(inanmıyanlar ı ) ş iddetli bir ceza ile korkutmak ; en do ğ ru dürüst iş leri 

iş liyen inananlara da içinde ebedi kalacakları  (en) güzel mükâfat ı, müj-

delemek, "Allah bir o ğ ul edindi" diyenleri korkutmak için dosdoğ ru kitabı  
gönderdi. Allah ( bir oğ ul edindi) diyenlerin ne kendilerinin, ne de baba-
ları nı n bu hususta bir bilgileri yoktur. Onları n ağı zları ndan çıkan söz ne 

büyük bir sözdür. Onlar yalandan baş ka bir söz söylemezler." 2 . Ve: Bütün 

milletleri (tuttuklar ı  eğ ri yolların encamından) korkutmak üzere (hakkı  
batıldan) ayı ran Kur'an'', Kuluna indiren, göklerle yerin ası l hükümdar ı  
ve sahibi olan, oğ ul edinmiyen, mülkünde hiç bir orta ğı  bulunm ıyan, her 

ş eyi yaratan ve ona bir ölçü koyup mukadderatı nı  tayin eden (Ulu) Tanrı '- 
nın Ş am yücedir, münezzehtir 3" . 

Bir ve tek, daima diri ve bütün i ş leri yarat ıp idare etmekte devam 
eden güzel isimlerin ve s ıfatların kendisine mahsus bulundu ğu Allah'a 

hamdolsun.*. (2-a) "Onun gibi hiç bir ş ey yoktur. 0 i ş itici ve görücüdür." 

Kur'an ile konu ş tu ve Kur'an ı  her ş eyi beyân için nür ve burhan ile 
hikmet ve furkan (hakk ı  bat ıldan ay ır ı cı ) ile halk ın hayırlı sı  Muham-

med'e indirdi. "Ta ki mü'minlerin imân ı nı  sağ lamlaş tı rsı n ve müslü-

manlara hidayet ve müjde olsun."4 . Ve yine övgüsü parlak ( ş anı  yüce) 
olan (Allah) buyurdu: 

1 Belki terceme-i halinde oldu ğu üzere bir çoklar ına göre Ma' âfiridir. 
2 Kehif Süresi, âyet 1-5. 
3 Furkan Sûresi, âyet 1-2. 
* Bu rakamlar varaklar ı  a ve b harfleri de varak' ın birinci ve ikinci sahifesini göstermektedir. 
4 Nahil Süresi, 102 inci âyetin bir k ı smı . 
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"Ey Muhammed Kur'an ı  sana, sık ı ntıya düş esin diye değ il, ancak 
korkanlara bir öğ üt veren ve yüce gökleri yaratan ın kat ı ndan bir kitap 

olarak indirdik. Rahman arş a hükmetmektedir. Göklerde ve yerde, her 
ikisi arası nda ve toprağı n altında bulunanlar O'nundur. Sen istersen 
sözü açığ a vur, ş üphesiz o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah'tan 
başka Tanrı  yoktur, en güzel isimler O'nundur." 5  O'na hamderim, O'na 
inanır ım, O'ndan yard ım isterim ve O'na dayan ırı m ve havil ve kuvvet-
ten ona sığı nı rı m. Allah'tan ba şka ilâh olmadığı na, O'nun bir oldu ğuna, 
eş i ve orta ğı  bulunmad ığı na; Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi oldu ğu-
na ş ehadet ederim. Muhammed'i hidayet ve gerçek din ile gönderdi ki 
müş rikler ho ş  görmeseler de hak dini bütün dinlerden üstün k ı lşı n. 
O, risaletini yerine getirdi, emaneti (sahiplerine) tevdi etti, ümmete 
öğüt verdi: "S ı k ı ntıya uğ ramanız O'na ağı r gelir. (2-B) Size dü ş kün, 
mü'minlere şefkatli ve merhametlidir." 6 . 

O Allah' ı  tesbih ederim ki göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi 
O'nu tesbih etmektedir: "O, çok kutsal, güçlü ve hakimdir. Ümmiler ara-
sı ndan kendilerine Cıyetlerini okuyan, onlar ı  arı tan, onlara kitabı  ve hik-
meti öğ reten bir Peygamber gönderdi. Halbuki onlar daha önce apaçık 
bir sapıkl ık içinde idiler. Onlardan başkaları na da -ki henüz onlara katil-
maınış lardı r- kitab ve hikmeti ö ğ retmek üzere Peygamberi gönderen Allah'- 
tır. O, güçlüdür, hakimdir. Bu, Allah' ı n lisı tfudur, dilediğ ine verir. Allah 
büyük lütuf sahibidir." 7  

Ve bize imân hidayeti veren, Kur'an ö ğ reten, Peygamberi Muham-
med Aleyhisselâm'a uymak ş erefini bah ş eden. Allah'a hamd olsun. 
"Yarabbi, Ibrahim'e rahmet etti ğ in gibi Muhammed'e ve onun ümmetine 
de iki alemde rahmet et ve İbrahim'i mübarek etti ğ in gibi, Muhamed'i 
ve ümmetini de iki alemde mübarek eyle. Ş üphesiz sen hamdedilmi ş  ve 
tebcil edilmi ş sin. (Senin ş anın yücedir.) Allah' ı m, Peygamberimiz Ha-
temul-Enbiya. Muhammed ile bize göndermi ş  bulundu ğun kitap ve hik-
meti ve onun bize okudu ğu senin ayetlerini bize ö ğ ret, bizi (günahlardan) 
temizle. Ş üphesiz sen güçlü ve hakimsin. (3-A). Allah' ım, bize ihsan 
ettiğ in nimetine ş ükretmeyi bize ilham eyle. Çünkü sen buyurdun: 
"Size olan nimetimi tamaml ıyay ı m ve böylece yola gelmi ş  olası nız. Nitekim 
biz size aranızdan dyetlerimizi okuyacak, (sizi her kötülükten) arı tacak, 
size kitab ı  ve hikmeti ö ğ retecek ve bilmemekte olduklar ı n ız ı  bildirecek bir 
Peygamber gönderdik." 8 . 

5 Tâhâ Sûresi, âyet 1-8. 
6 Teybe Sûresi, ayet, 128 in bir k ı smı . 
7 Cum'a Sûresi, ayet, 1-4. 
8 Bakara Sûresi, ayet 150 nin bir k ı smı  ve 151. 
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Allah' ım seni anmak, sana ş ükretmek ve sana güzel ibadet etmek 
için bize yard ım eyle. Zira sen buyurdun: "Art ık beni zikredin ki ben de 
sizi anay ı m, bana ş ükredin, nankörlük etmeyin." 9  Bizi sana ta'at husu-
sunda kuvvetli eyle ki emretti ğ in veçhile sana ibâdet ederek senden 
yard ım istiyelim. Zira sen buyurdun: "Ey inananlar, Sabı r ve namazla 
yardı m dileyin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir." " Sen Hak'sm. 
Va'din de gerçektir. Senden ba şka Tanrı  yoktur. Sen gerçek, apaç ık 
bir hükümdars ın. Ancak sana kulluk eder ve yaln ı z senden yard ım dile-
riz. Bizi do ğ ru yola, Peygamberlerden, s ı ddiklerden, ş ehitlerden ve salih-
lerden nimete erdirdi ğ in kimselerin yoluna eri ş tir. Gazaba u ğ ramış ların 
ve sapkınların yoluna de ğ il. Bize fazl-u rahmetinle onlar ın güzel arka-
da ş lığı nı  nasib et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen, bize 
yetersin. Ne güzel vekilsin. Sen bizim sahibimiz, efendimizsin. Ne güzel 
efendi ve ne güzel yard ımc ı s ın sen (3-B). Ba şı mı za getirdiğ in ve bizi 
sınadığı n ş eylerden güzel kurtulmak için salih kullar ına lutfetti ğ in rah-
metinle bize yard ı m eyle. O kullar ki iyi i ş lerde yar ış  eder, ve o hususta 
çok ileri giderler. Kendilerini geçen olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce 
ve büyük Allah'a mahsustur. 

Ebu el-Hasen der ki: Biri benden birtak ım meseleleri cevapland ır-
mamı  istedi. Bu hususta çok ısrar etti, onlar ı  yazmış , birtakım ş artlar 
s ıralamış tı . Bunları  anlıyamadığı nı  ve anlamak istedi ğ ini zira bu mese-
leleri ö ğ renmek icab etti ğ ini, çünkü daima ba ş a gelen meseleler oldu ğunu, 
fakat korkarak onlara yakla ş amadığı nı , bu meseleleri ö ğ renmek için 
kendisine yardım edecek kimselerden de uzak bulundu ğunu, bunlara 
dokunmamanın doğurduğu huzursuzluktan da korktu ğu için bana ba ş  
vurmak zorunda bulundu ğunu ifade ederek ısrarmda mazur oldu ğunu 
beyan etti. Ben de onu mazur gördüm. Ona cevap vermemekten ac ı  
duydum. Bununla beraber benden sordu ğu her mesele hakk ında cevap 
verebilece ğ imden de korkuyordum. Bundan dolay ı  sorular ını  çabucak 
cevapland ırmaktan çekindim. O da durmadan iste ğ ini bir an önce 
yerine getirmem için beni te şvik ediyordu. Nihayet Aziz ve Celil olan 
Allah, onun suallerine cevap vermeyi kabul etmemi kalbime dü ş ürdü. 
Çüçlük ç ıkaranlardan olmaktan Allah'a s ığı nırım. (4-A) Beni s ınadığı  
dine dair sözlerimde hakka yap ış mayı ; kendi kat ından bir hidayetle 
en güzel söze uymam için sözlerin en güzelini bana duyurmas ını  kerim 
Allah'tan niyaz ederim. O, inananlar ı  do ğ ru yola iletir. 

İ man, İ slam, İ hsan ve İ stikametin Ne Olduğundan ve Salah S ı fa-
t ının Keyfiyetinden Sormas ı  

9 Bakara Sûresi, ayet: 152 

10 Bakara Süresi, ayet: 153. 
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Ebu'l-Hasen der ki: İ mdi imâmn ve islâmın tefsirine gelince bu, 
sahih" te beyân edilmi ş tir. Ebu Hüreyre ş öyle dedi: "Peygamber (Allah 
ona salât ve selâm etsin.) Bir gün halkın arasmda idi. Bir adam geldi, 
"İman nedir ?" dedi. " İman, Allah'a, meleklerine, O'nunla kar şı laşaca-
ğma, Allah' ın elçilerine ve öldükten sonra dirilme ğe inânmandır". buyur-
du. (Adam): "İ slam nedir ?" dedi. " İslam, Allah'a ortak ko şmaman, 
namazı  kılınan, farz olan zekat ı  vermen, ramazan orucunu tutmand ır." 
buyurdu. (Adam): "İhsan nedir ?" dedi. " İhsan: Allah'a görür gibi iba-
det (4-B) etmendir, çünkü sen O'nu görmüyorsan da o seni görüyor". 
(Adam): "Kıyamet ne zamandır?" dedi. "Sorulan bu hususta sorandan 
daha alim değ ildir. Yaln ız kıyametten evvel zuhür edecek alâmetleri 
sana haber vereyim: Ne zaman (satılmış ) cariye, efendisini doğurur*, 
kim idikleri belirsiz deve çobanlar ı  yüksek bina kurmakta bir biriyle 
yarış a çıkarlarsa** (kıyametten evvelki alâmetler görünmü ş  olur. K ıya-
metin vakti) Allah'tan başka kimsenin bilmediğ i beş  şeyden biridir. 
Ondan sonra muhterem Peygamber (S.A.) şu âyet -i kerimeyi okudu: 
K ıyametin vakti hakk ı ndaki ilim, ş üphesiz Allah'a mahsustur. Yağmuru 
(istediğ i yere, istediğ i vakitte) 0 yağdı rı r. Kadı n rahimlerindeki yaratık 
ları  (Erkek mi, di ş i mi?) O bilir. Hiç bir kimse yarı n hay ı r ve şer, ne kaza-
nacağı nı  bilemez. Hiç bir kimse hangi toprakta ölece ğ ini bilemez." Sonra 
(Gelen adam) arkas ını  döndü, (gitti). Resfıl (Allah ona salât ve selâm 
etsin). "Onu çevirin" diye emretti ise de izini bulamad ılar. Bunun üzerine 
buyurdu ki: "İş te bu, Cibril (Selam ona) dir. Halka dinlerini öğretmek 
için geldi." 12  

Ebu'l-Hasan der ki: Peygamber (Allah ona selât ve selâm etsin). 
Hadisin metninde geçenlerin hepsinin, insanlar ın dini esaslar ı  olduğunu 
beyân etti. Bu hadisin içindekiler, hadisin Hacc' ın farz ından evvel varid 
olduğunu gösterir. Çünkü Hac da, bedeni ibadetlerdendir ve bununla 
islâm' ın esas ını  te ş kil eden ibâdetler kemâle ermi ş tir. Bunu Tarık 
İ bn. Ş ihâb' ın, Ömer İ bn. Hattâb'tan nakletti ğ i sahih hadis beyan eder: 

11 Sahih sözü ile sahih Hadis Mecmualar ın ı  kasdediyor. 

* Satılmış  cariyenin sahibini do ğ urması , kendisinden doğan efendisinin o ğ lunun, babas ı  
yerine geçip ona sahib olmas ı  itibariyledir ki bu emâre cariye ve halay ıkların kıyametten evvel 

ço ğ alaca ğı ndan kinâyedir. Bu peygamber sözü, az zaman sonra gerçekle şmiş tir. Hattâ sat ı lmış  
cariyelerden do ğmuş  kıraloğulları  bile pek çoktur. (S. Ate ş  (sahih-i Buhari tercemesinden) ). 

** Fakir insanlar ın büyük servete ula ş aca ğı na i ş arettir ki çölde oturan Müslümanlar ın çeyrek 

asır geçmeden Rum ile Acem devletlerine galip gelerek birdenbire hat ır ve hayale gelmez büyük 

servetlere vafis olmalar ı  ile bu i ş aret de tahakkuk etmi ş tir. Baz ı  insanlara göre de zamanla 

servetin zati k ıymetten uzak sefil insanlar ın eline geçece ğ ine iş arettir. (S. Ateş  (sahih-i Buhari 

tercemesinden) ). 

12 Buhari, İ man bahsi. 
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"Yahudilerden bir adam Ömer'e: "Ey mü'minlerin emiri, sizin ki-
tabınızda okumakta olduğunuz bir ayet vard ır ki (5-A) eğer biz Yahudi 
cemaatin nazil olsayd ı , o günü bayram yapard ık." dedi. Ömer "hangi 
ayet?" diye sordu. Yahudi: "Bu gün sizin dininizi ikmâl ettim ve size 
olan nimetimi tamamladı m, ve sizin için din olarak İslâm'a razı  oldum.' 3" 
âyeti dedi. İ bn ş ihab der ki: Ömer şöyle cevap verdi: "Biz, o günü ve 
ayetin Peygamber (Allah ona selât ve selam etsin) e nazil olduğu yeri 
biliyoruz. Cuma günü Arafe'de dururken nazil oldu." Ebu'l-Hasen der 
ki: "Ömer (Allah ondan raz ı  olsun.) Ona beyân etti ki İ slamda bu ayetin 
nazil olduğu gün, zaman durdukça büyüktür; o gün, her cuma tekerrür 
ettikçe di ğ er Müslüman ş ehirlerinde de bayramd ır. Ayetin nazil oldu ğu 
yer de bütün Müslümanlara farz olan Hac mekan ıdır. Binaenaleyh o 
güne ve ayetin nazil oldu ğu o yere hürmet tamd ı r, hamd âlemlerin rabb ı -
na mahsustur." * 

Resülün (Selam ona) bu hadisde iman dedi ğ i ş ey, Peygamber (S.A.) 
in söylediklerini ikrard ır. İ slam adını  verdiğ i (5-B) ş ey de uzuvlara farz 

. İ . --t  
kı lınan bedeni amellerdir. Çünkü ancak bu ameller 	L3  

= Allah'a teslim oldum" diyenin Müslüman olduğunu gösterir. Bir kimse: 
Allah'a meleklerine, O'nunla kar şı laşı laca ğı na, Peygamberlerine, ve öl-
dükten sonra dirilme ğ e inandım derse, o kimse Resul Aleyhüsselâm' ın 
getirdiklerini tasdik etmi ş  olur. Kalb, bir ş eye bağ lamp itminân ile kabul 
ederse i ş te bu, tasdikdir. Bu tasdik imân ın sıhhatinin ölçüsü ve alâme-
tidir. Bütün Peygamberlerin getirdikleri ş eylere inanmak da bu tas-
dike girer. (Birinin): "Buna inand ım." sözü o kimsenin bunu kabul 
ettiğ ine ve buna mutmain oldu ğuna dair kalbindeki duygusunu haber 
vermesidir. Bu ihbar ında namaz ı '', zekat ın, ramazan orucunun ve bü-
tün müslümanlara farz olan Hac-c ın farziyetine ve kendilerine farz 
kı lınan diğer bütün haklara imam da vard ır. Bunları  tamamen tasdik 
etmesi -ki aziz ve celil Allah' ın bunu farz kıldığı na, bunun asla şüphe 
olmayan bir gerçek oldu ğuna inanmas ı dır- bunlar ın hepsi imândır. Söz 
bu imam ifade eder. Ruhundaki imandan haber veren sözünün mavera-
smın gerçekten do ğ ru olup olmadığı nı  (6-A) aziz ve edil olan Allah'tan 
baş ka kimse bilmez. Binâenaleyh bir kimse namaz ı  kılar zekat ı  verir, 
ramazan orucunu tutar, gücü yetti ğ i takdirde Beyt'i Hacceder ve ken-
disine vacibolan bütün emirleri bedeni ile yaparsa o insan, müslüman 
olmuş  olur. Onun: "Ben ona inandım!" sözü ondan bunu görenlere ken-
disinin müslüman olduğunu tasdik ettirir. Ama inanc ının sağ lam, ve 

13 Maide Sûresi, ayet: 3 ün bir k ısmı . 

* Buhari 
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tasdikinde gerçekten samimi ve do ğ ru olduğunu ancak Allah bilir. 

İ slami tefsir etti ğ i zaman Resal'ün: "Allah'a ibadet edip O'na ş erik 
koşmamandır." sözünün manas ı  ş udur: Ancak bu mezkar âmel ile 
birinin İ slamlığı  doğ ru olur. Nitekim güçlü ve yüce Allah buyurmu ş tur: 
"Rabbtna kavu ş may ı  uman kimse salih âmel i ş lesin ve Rabb ına ibadette 
hiç kimseyi ortak ko ş mas ı n." 14  

İ man, Resarün getirdiklerini kabulden ibarettir. Sahibinin kalbin-
deki imanı , ikrar ı  ile belli olur. İ slam ise: Resul'ün emretti ğ ini, davet 
ettiğ ini yapmak, nehyetti ğ inden sakınmaktır ki islamın sahih olmas ı  
için de, âmilinin (6-B) bunlar ı  Res ıll'ün lisanından, Aziz ve Celil Allah' ın 
emretti ğ ine kalbden inanmış  olması  laz ımdır. Böyle olunca burada 
islam, imân demek olur. Çünkü güçlü ve yüce Allah buyurmu ş tur: 
"Allah kat ı nda din ş üphesiz İslâmiyeetir." 15  Ve yine buyurmuş tur: 
"Kim İslâmdan başka bir dine yönelirse ondan kabul edilmez ve o, ahirette 
kaybedenlerdendir. İnandıktan ve Resul'ün hak oldu ğuna ş ahadet ettikten... 
sonra küfreden bir kavme Allah nas ı l hidayet eder" 16 . Zikri Celil olan Al-
lah, yine buyurdu: "Kim imân ı  inkâr ederse ş üphesiz amelleri bo şa gider, 
ve o ahirette de kaybedenlerdendir."17 . Böylece Allah islam'dan ba şkasını  
arıyamn, iman ı  inkâr ettiğ ini açıklamış  oluyor ve yine böylece anla şı -
lıyor ki imân hakikatte islam, ve İ slam da hakikatte imând ır.  

Buna ilaveten Lat (Ona selam olsun) k ı ssasındaki Tanrı  sözü de 
bunu sana daha fazla aç ıklıyacakt ır: "Bunun üzerine, suçlu milletin 
arası nda bulunan mü'minleri çıkardık ; zaten orada müslümanlardan 
sadece bir ev halkı ndan başka bulmadık." 18 . E ğer inanmış  olduğunu 
söyliyen, bu imânında samimi değ ilse onun bu ikrar ına nifak denir. 
(7-A). Nitekim Celil ve Aziz olan Allah ş öyle buyurmu ş tur: "Ey Resta, 
ağı zlarından inandı k deyip de kalblerinden inanm ıyan kimselerin küfre 
koş maları  seni üzmesin." 19. Yine imânını  ikrar edip görünürde emredil-
diğ ini yapan, nehyedildiğ inden kaçan, fakat bunlar ın Allah kat ından 
(emir ve nehyedilmi ş  olduklarına) kalbinden inanm ıyan kimsenin, bu 
ameli de hakiki İ slam de ğ ildir. Bu, t ıpkı  Yüce ve Güçlü Allah' ın dediğ i 
gibidir:"Bedeviler "inandık" dediler. De ki : "inanmad ı n ız, ama İslam 
olduk deyin. İnanç henüz gönüllerinize yerleş medi..." 2° Binaenâleyh on-
lara haber veriyor ki söz ve amel bak ımından tasdikten ibaret olan 

14 Kehif Süresi, âyet 110 un bir k ı smı . 
15 Al-i imrân, ayet 19 un bir k ı smı . 
16 Al-i imran, âyet 85 ve 86 mn da bir k ısmı . 
17 Maide Süresi, ayet: 5 in bir kı smı  
18 Zariyüt Süresi, âyet: 35-36. 

19 Maide Süresi, ayet: 41 in ba şı . 

20 Hucürât Süresi, ayet 14 ün bir k ı smı . 
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iman kalplerine girmemi ş tir, fakat i şledikleri amel Islâm'd ır. Yani 
kendilerine galip gelene zahiren müdarâ için aman dilediler ve teslim 
oldular ki böylece nefislerini, ailelerini ve mallar ını  küfürde kalan Sa-
biilerin maruz kald ıkları  ş eylerden korusunlar. Nitekim Güçlü ve Yüce 
Allah ş öyle buyurmu ş tur: "Çevrenizdeki bedeviler içinde (7-B) iki yüzlü-
ler ve Medine'liler içinde de iki yüzlülükte direnenler varchr." 21  ve yine 
buyurdu: "Bedevilerin küfür ve nifaklar ı  her yönden daha ileridir. Allah'-
in Peygamberine indirdiğ inin s ı nı rları nı  bilmemek onlara daha lâyıkt ı r."22 . 
Ve yine Yüce ve Güçlü Allah buyurdu: "Allah kimi do ğ ru yola koymak 
isterse onun kalbini İslâmiyete açar, kimi de ş aşı rtmak isterse göğe yük-
seliyormu ş  gibi kalbini dar ve sık ı ntı lı  k ı lar. Allah, inanmıyanları  iş te 
böyle küfür batakl ığı nda bı rakı r." 23 . Yine beyân etti ki Islam, kalbin, 
inş irâhla (sevinçle, gönül ferahl ığı  ile) kabul etti ğ i bir ş eydir. Kalbin 
kabul etmekten s ıkıldığı , dinlemekten nefret etti ğ i ş eyin (dinin) sahibi 
mü'min değ ildir. Burada iman kelimesi İ slam kelimesi yerine kullanıl-
mış tır. Allah' ın: "Allah' ı n kalbini islâm'a açtığı  kimse, Rabb ı ndan bir 
nâr üzerinde değ il midir? Allah'ı  anmaktan, kalbleri katı laş m ış  olanlara 
yaz ıklar olsun, İş te onlar açık bir sapıkl ıktadırlar." 24 . Ebu'l-Hasen der 
ki: Ben ima= tefsirinin tasdik oldu ğunu sana aç ıkladım. Artık sen 
anla. (8-A). Zikri yüce Allah Resul'ünü tavsif ederken: "Allah'a inanzr, 
mü'minlere inan ır." 25 . Yani mü'minleri tasdik eder. Münaf ıklardan 
(kendisiyle beraber sava ş a iş tirak etmeyip) geride kalan ve sonradan 
özür diliyen kimselere: "size aslâ inanmıyacağı z. (yani sizi tasdik etmiye-
ceğiz). Allah sizin haberlerinizi bize bildirdi..." El-Aye 26 . demesini Pey-
gamberine emretti. Ve ona ayni zamanda ş öyle demesini de buyurdu: 
"De ki : (yapaca ğı nı zı ) yap ı n, amellerinizi Allah da, Resul' ü de, Mü'min-
ler de görecek. Gizliyi ve a ş ikâreyi bilen (Allah' ın) huzuruna çıkarı lacak-
s ı nız. Size yapt ıkları nın haber verecek" 27 . Ve sana aç ıkladım ki islam 
olduğu iddias ını  ileri süren kimse, bunda samimi de ğ ilse bu, Islam değ il, 
istislamdır. -Böylece kendine galip gelene itaatini göstermekle ondan 
emin olmu ş  (korunmuş ) olur.- ki bu iddia sahibinden nifak olur. Nite-
kim Güçlü ve Yüce Allah ş öyle buyurmu ş tur: "Size ne oluyor ki müna-
fıklar hakkı nda iki taraf oldunuz." ş u sözüne kadar "Onlar muharebe 
etmekten yüz çevirip sizinle vuru ş mazlar, size barış  teklif ederlerse o zaman 

21 Tevbe Süresi, âyet: 101 in bir k ısmı  
22 Tevbe Sûresi, âyet: 97 nin bir kısmı . 

23 En'âm Sûresi, ayet: 125. 

24 Zümer Süresi, ayet: 22. 

25 Tevbe Süresi, ayet: 61 in bir kısmı . 

26 Tevbe Süresi, ayet: 94 ün bir k ısmı . 
27 Tevbe Sûresi, ayet: 105. 
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Allah da size, onlara karşı  bir yol vermi ş  olmaz. Siz, öyle birtak ı m insan-

lara da rast geleceksiniz ki bunlar hem sizden emin olmak, hem kendi 
kavimlerinden emin olmak isterler. Bunlar her ne zaman fitneye (Müs-
lümanlarla dö ğüş me ğ e) davet olunsalar derhal ona dalarlar. 0 halde bun-
lar sizden çekinmezler, sizinle sulh üzere ya şı yarak ellerini çekmezlerse el-
Aye...28,, (Bu suretle) sana, İ manın ne veçhile İ slam olaca ğı nı  ve islâm' ın 
ne veçhile iman olaca ğı nı  inş allah Ta'âlâ kâfi derecede aç ıkladım. 

Resulün, ihsan tefsir ederken söyledi ğ i: "İhsan Allah'ı  görür gibi 

ibadet etmendir, çünkü sen onu görmüyorsan da 0 seni görüyor." Sözünün 
manas ı , Allah'a ibadet ve itaat edenin, Allah'a bütün ibadetlerini güzel 
yapmas ı , Ulühiyetin yalnı z O'na mahsus oldu ğunu ikrar etmesi ve 
Allah'a taat için emredildi ğ i bütün amelleri, Allah'a kar şı  yaptığı  ibadet 
ve taati Allah' ın gördü ğünü, kendi içindekilerin de Allah'tan gizli kal-
madığı nı  bilerek, yalnı z Allah için yapmas ıdır. Keza, yasak etti ğ i ş ey-
lerden kaç ınmakla yapt ığı  ibadeti de Allah için yapmal ıdı r. Ve bilmeli-

dir ki Yüce ve Güçlü Allah kendini görüyor ne niyetle menhiyattan 
kaçtığı nı  biliyor, içinden geçenlere vak ıft ır -Böyle hareket etmlidir ki-
(9-a) kulun ibadeti, ş eytanın içine attığı  vesveselerden, onu heva ve 
hevesine meylettirmek için att ığı  çelmelerden salim ve beri kals ın. 
Herkes aras ında bilinen ş öyle bir misal var: 

Bir köle efendisinin emretti ğ i ş eyleri, efendisinin huzurunda -Efen-
disi görürken- yaparsa buyru ğunu güzelce yapmakla efendisini raz ı  
etmek için o i ş e bütün gayretini sarf eder. Efendisi kudretli ise (Otori-
ter ise) efendisinin nasihatini yerine getirme ğe çok çalışı r, efendisinin 
görmediğ i, fark ına varamadığı  zamanda i ş i eksik yapar. Bu, kölenin 
kendisini bazen gören, bazen göremiyen bir kimse kar şı sındaki durumu-
dur ki efendisinin görüp görmedi ğ ine göre davran ış  tarzı  değ i ş ir. 

Fakat Allah' ın kulu, Allah'a kar şı  kulluğunu ifa ederken, gizli ve 
aş ikârede Rabb ı 'nın mürakabesinde oldu ğunu bilmelidir. O halde ey 
kul, sen, Rabbi'ne ibadet ederken O'nun, seni gördü ğünü görmezsen de, 
yakinen bilirsinki O seni görüyor. Ve gizli a ş ikâr yaptığı n hiç bir ş ey 
Allah'a kar şı  gizli kalm ıyor. O halde O'na halis amel eyle. O'nun gözet-
lemesini unutma. Çünkü O Güçlü ve Yüce buyuruyor: "(Emin ol ki) 
Sen herhangi bir iş i yapmaz, o i ş e dair Kur'an'dan birş ey okumaz, sizler 
de hiç bir iş  iş lemessiniz ki o i ş e daldığı n ız esnada içinizde bulunm ıyalı m 
(Yaptığı mza ş ahit olmıyalım) Ne yerde, ne gökte zerre ağı rlığı nca birş ey, 
Allah' ı n İ lminden gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük bir ş ey 
yoktur ki apaç ık bir kitapta bulunmas ı n"29 . Ve yine Güçlü ve Yüce Tanr ı  

28 Nisâ Stiresi, âyet: 87-91. 

29 Yunus Stiresi, âyet: 60. 
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buyurdu: "Biliniz ki Allah ruhlar ı nızda olanı  bilir, Ondan çekininiz ve 
bilinizki Allah Gafur ve Halim'dir." 30 . Yine buyurdu: "And olsun ki 
insanı  biz yarattık, nefsinin kendisine f ı s ı ldadıkları nı  biliriz."". Birçok 
âyetlerde kul, nefsinin gafletinden sak ındı rılmaktad ır. Aziz ve Yüce 
Allah buyurdu: "Rabb ı nı  gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle 
sabah akş am an, gafillerden olma" 32 . Ve Yüce Allah buyurdu: 

.„ 	3 - 	 - - 	. ,z, 
j 

«  

"Doğ rusu Rabbı n ı n 	L1-4 	 ')IL, -33J 
katı nda olanlar, O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tenzih ederler 
ve yaln ız O'na secde ederler." 33 . (Allah burada) meleklerin ibadetini 
vasfediyor. Ba ş ka bir yerde de meleklerin ibadetini vasfederek ş öyle 
diyor: "Gece gündüz b ı kmadan tesbih ederler." 34 . Siz de Allah' ın kul-
ları sınız. Size Allah'tan korkman ı zı  emretmi ş tir. (10-a). 

Ey yakin kesbeden kimse, art ık Rabbımn seni gördüğüne yakinen 
inanmış  olarak böylece, O'na görüyo ı mu ş sun gibi Rabb ına ibadet eder-

sin. Yüce ve Güçlü Allah buyurdu: "Göklerde ve yerde (hâkim) olan 0 
Allah't ı r. Sizin gizlinizi ve aç ığ a vurduğ unuzu bilir, kazand ıklartnız ı  da 
bilir."35 . Ve Yüce Allah buyurdu: "Nerede olursanız O sizinle beraberdir. 
Allah yapt ıkları nın görür." 36 . Ve yine Yüce Allah buyurmu ş tur ki: 
"Ben ş üphesiz sizinleyim, namaz k ı larsanız, zekat ı  verirseniz, Peygamber-
lerime inanır, ve onlara yardı m ederseniz, Allah u ğ runda güzel bir 
takdimede bulunursan ız, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Andolsun ki 
sizi altları ndan ı rmaklar akan cennetlere koyarı m." 37 . 

Güçlü ve Yüce (Allah) kendisine ibâdet edenin de bu amelini güzel 
yapmas ını  emretmi ş tir. Güçlü ve Yüce Allah' ın ş u sözü bunu ifade edi-
yor: "Biz güzel amel edenin sevab ı nı  zayi etmeyiz."" ve: " Ş üphesiz Allah 

ihsan edenlerin ecrini zayi etmez." 39  ve saire. Bunun mânas ı , kulların 
Güçlü ve Yüce Allah'a yapt ıkları  amellerini güzel yapmalar ı  demektir. 
ı lı samn bu ş ekilde tefsiri, Cibril ile Allah' ın elçisi (10-B) (S.A.) aras ında 

30 Bakara Sûresi âyet 235 in bir k ı s ım. 

31 Kaf Süresi, âyet 16 n ın bir kı smı . 

32 A`raf Süresi ayet 205. 

33 A'raf Süresi âyet 206. 

34 Enbiya Sûresi âyet 20. 

35 Enam Sûresi ayet 3 

36 Hadid Süresi ayet 4. 

37 Maide Süresi âyet 12 nin bir k ı s ım. 

38 Kehif Süresi, ayet 12 nin bir k ı smı . 

39 Teybe Süresi, âyet 120 nin bir k ı smı . 
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geçen konuş mada, Peygamberin "Ihsan, Allah'a onu görüyormuş sun gibi 
ibadet etmendir, zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor." sözüne 
dayanmaktadır. Sonra Resulullah (S.A.) ashab ına soru soranin Cibril 
olduğunu ve halka dinlerini ö ğ retmek için geldi ğ ini söylemiş tir. Binae-
naleyh kulların ibadet ederken Allah' ı  gözetlemelerinin devam etmeleri 
gereken dini inançlar ından oldu ğu aç ıkt ır. Artık sen anla. Sana tefsir 
etmeğ e çalış tığı m (bu konuyu) zihninde herhangi bir dü ğüm kalmaması , 

güzelce anlaman için uzun uzad ıya izah ettim. Muvaffak eden Allah't ır. 
İ stikamet nedir? Sorusuna gelince: Bil ki bu bab ın ba şı nda istika-

metin manas ı  geçti. Güçlü ve Yüce Allah, Peygamberi (selam ona) ne 
buyurdu ki: "Ey Muhammed emrolundu ğun gibi doğ ru hareket et. Bera-
berinde bulunan teybe etmi ş  kimseler de doğ ru hareket etsinler. A şı rı  git-
meyin. (Azgınlık etmeyin) Allah yapt ıkları nın görür." 40 . Demek, isti-
kamet Allah' ın emrettiklerini yapmakt ır. Allah' ın şu sözü de ileri sür-
düğümüz mevzua dairdir: "Ey Muhammed! Sana Rabbinden indirilenin 
gerçek olduğ unu bilen kimse (onu bilmiyen) köre benzer mi? Ancak ak ı l 
sahipleri ibret alırlar." 41 . Akıl sahipleri ş öyle tavsif edilirler: "Onlar 
Allah' ı n birleş tirilmesini emrettiğ i ş eyi birleş tirirler." 42 . İş te bütün bu 
vasıflara riâyet eden kimse emrolundu ğu gibi do ğ ru hareket etmektedir. 
Allah' ın ş u sözü de sana izah etme ğe çalış tığı m hususu daha ziyade 
açıklaf: "Hayir; Rabbına and olsun ki araları nda çeki ş tikleri ş eylerde 
seni hakem tayin edip, sonra hakları nda senin verdiğ in hükümden dolay ı  
içlerinde bir sık ı ntı  duymay ıp tamamen sana teslim olmadıkça inanmış  
olmazlar."43 . Sonra buyurdu: "Ş ayet onlara : "kendinizi öldürün", yahut 
"memleketinizden ç ık ı n" diye emretmi ş  olsaydık, pek azından başkaları  
bunu yapmazlardı . Kendilerine verilen öğ ütü yerine getirmi ş  olsalardı  
onlar için daha iyi ve daha sağ lam olurdu. 0 takdirde onlara büyük bir 
ecir verirdik ve onları  doğ ru yola eriş tirirdik"44. Sonra buyurdu: "(11-B) 
Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler var ya, iş te onlar, Allah'ı n nimetine 
eriş tirdiğ i Peygamberler, dosdoğ ru olanlar (Sı ddikler) ş ehitler ve iyilerle 
beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaş tı rlar... (11-B) bilen olarak Allah yeter. 
(sözüne kadar)." 45 . Güçlü ve Yüce Allah, Fatiha'da mü'minlere: "Bize 
doğ ru yolu göster. Nimetine eri ş tirdiğ in kimselerin yolunu. Gazabedilmi ş -
lerin ve sapk ı nları n yolunu değ il."* demelerini emretmi ş tir. Güçlü ve 

40 Had Süresi âyet 112. 

41 Ra'd Sûresi, ayet 19. 

42 Ra'd Sûresi, ayet 21 in bir k ısmı  
43 Nisa Süresi, ayet 65. 

44 Nisâ Süresi, ayet 66-68. 

45 Nisa Süresi, âyet 69-70. 

* Fatiha Süresi, âyet 6-7. 
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Yüce Allah Nisâ Sûre'sinde nimetine eri ş tirdiğ i insanların kimler-oldu ğunu 
aç ıklamış t ır. Bunlar, Allah' ın kendilerine verilen ö ğütü yerine getirme ğ e 
yönelttiğ i kimselerdir. Bu büyük nimet Allah'tand ır. Bilici olarak 
Allah kâfidir. Dinde istikamet, din hududu içerisinde dosdo ğru, itidal 
üzere sa ğ a sola e ğ ilmeden, gücü yetmiyece ğ i (ibadet ve taate de) giri ş -
meden durmakt ır. ;kis° (Allah ondan raz ı  olsun) diyor ki: "Resulullah 
(Allah ona salât ve slâm etsin) ın en sevdiğ i amel sahibinin devam ettiğ i 
amel idi." Yine demiş tir ki: "Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) 
(12 -A) Allah'a hangi ameller daha sevimlidir? diye soruldu. Peygamber 

o 	- 9 9 - o s  

= az da olsa devaml ı  olarak yapılan ameldir" 
buyurdu ve ş öyle dedi: - 5. ,*),,-4.,_12_'; 	 ı  

gücünüzün yetti ğ i amelleri yapmağa çahşı nız." Ebu Hüreyre Pey- 
gamber (Allah ona selât ve selam etsin) in ş öyle dedi ğ ini rivayet etmi ş tir: 
"Bu din, kolaylıktır. Hiç bir kimse yoktur ki (Bu) din hususunda (amel- 
lerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasm da din, ona galebe etmesin. 
(Yorulup büsbütün amelden kesilmesin.) Böyle olunca ortalama gidin 
(matlûbunuz olan ameli tamam ifa edemedi ğ iniz vakit de ona ş ükret- 
mekle kanaat edin. Böyle yaparsan ı z) size müjde olsun. (Amelin az ına 
da pek pek çok ecir verilir.)* (Yola ç ıkarken) sabah, akş am seferinden, 
biraz da gece yürüyii şünderı  istiâne ed (in de kendinizi yorma)y ın."** 

Sana in ş allah bir müşkil bırakmıyacak ş ekilde istikametin ne demek 
olduğunu aç ıkladım Allah'tan yard ım dile ve tutumlu hareket et! 
Çünkü İbn-i Abbas (Allah ondan raz ı  olsun) demiş tir ki: "Tutumlu hare- 
ket etmek, (orta yürümek) te'enni (acele etmemek) ve güzel (güleç) 
davranmak Peygamberliğ in yirmi beş  cüzünden biridir. Bu üç huy, 
Resulullah' (Allah O'na selât ve selam etsin) ın emrini tutan, nehyinden 

* Hadis Buhârrnin iman bahsinde geçer. Bu Hadisi ş erif amelde rıfka te şviki ve fazla 

derinliğ e gitmekten, en iyisini yapaca ğı m diye uğ ra şmaktan sakındırmayı  ihtiva etmektedir. 

Allah yolunda yalnız elimizden kolayl ıkla gelen amellerle yükümlü oldu ğumuz gibi birbirimize 

teklif edece ğ imiz iş lerde de güç getirilecek kadar ı  ile iktifa edece ğ iz. Buharrnin (Kitabu'r-Rikak) 

ındaki diğer hadiste de (ortalama gidin) den sonra " Aman acelesiz 

gidin" telâş sı z gidin ki menzili bulasınız. " Buyurulmu ş . Buhari: " 	 .01 
= Allah'a en sevgili olan din semahat ve suhulet üzerine kurulmu ş  olan haıı if Islânı  dinidir." 

Hadis-i şerifini de ta'likan rivayet etmi ş tir. (S. Ate ş  (Tecrid-i sarih tercemesi, dip not C.I 

S. 41) ). 

** Bu peygambere mahsûs tenbihten maksad, nafile ibadetleri yapmak için bo ş  zamanlar ı  
ihtiyar etmenin afdal oldu ğunu beyandır. Ara s ıra Teheccüd namaz ını  kılmağ a da bir i ş aretci ğ i 

havidir. Allah yolunun yolcusu olan, ibadet ehlinin diyar diyar seyrü sefer edenlere benzetilmesi 

de ne beliğ  düşmüş ! Bilindiğ i gibi sı cak memleketlerde bilhassa yaz ın gündüz yolculu ğu pek 

ıstırap verir. Onun için gece gitmek tercih edilir. ( (S. Ate ş ) aynı  eser). 
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kaçan ve hidayetinde Allah' ın elçisini örnek alan kimsede toplan ır. 
Yüce ve Güçlü Allah buyurmu ş tur: "Peygamberin çağı rı s ı n ı , kendi ara-
ntzda birbirinizi çağı rmanız gibi tutmay ı n. Allah, içinizden s ı v ışı p giden-

leri ş üphesiz bilir. O'nun buyruğuna ayk ı rı  hareket edenler, baş ları na bir 

belanı n gelmesinden veya can yak ı cı  bir azaba uğ ramaktan sakı ns ı nlar."46 . 
Yine Allah buyurdu: "Peygamber size ne verirse onu alı n, sizi neden 

menederse ondan geri durun, Allah'dan sakını n, doğ rusu Allah' ı n ceza-
landı rması  ş iddetlidir." 47 . Ve buyurdu: "(Ey insanlar!) And olsun ki 

içinizden Allah'a ve âhiret gününe kavu ş may ı  umanlar ve Allah'', çok 

anan kimseler için Resulullah en güzel bir örnektir" 48 . Ve buyurdu: "De 
ki ; eğ er siz Allah' ı  seviyorsan ız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve 
günahları nı z ı  bağış lası n. Allah çok bağış lıyan ve rahmet edendir." 49 . 

Huzeyfe ibn. el-Yeman demi ş tir ki: "Ey insanlar, doğru olursanız çok 
ileri gidersiniz, sağa sola saparsanız, uzak bir sapkmlığ a düşersiniz." 

Ehal-Hasen der ki: Huzeyfe (Allah' ın rahmeti ona olsun) bu sözü 
ile Peygambere yeti ş miyenleri murad ediyor. Onlara Peygamberin (selam 
ona) ashab ına uymakta do ğ ru olmalar ını  emrediyor (13-A) Çünkü 
Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) in ashab ı  Resul (Allah ona 
salt ve selam etsin) ün davet etti ğ i yolda yürümüş lerdir. Güçlü ve 
Aziz Allah Peygamberine (selam ona) diyorki: "De ki benim yolum 

budur ; ben ve bana uyanlar bilerek insanları  Allah'a çağı rı rız." 5 ° ve yine 
ş anı  Yüce Allah buyurdu:""Mü'minlerin yolundan başkası na uyan 
kimseyi döndü ğ ü yöne döndürürüz. (Hali üzere b ırakırı z.) ve onu cehaen-

neme sokar ız. Orası  ne kötü bir dönü ş  yeridir.'"°. Sahabeye gelince Güçlü 
ve Yüce Allah onlar için ş öyle buyurmuş tur: "Muhammed Allah' ı n el-
çisidir. O'nunla beraber olanlar da düş mana karşı  ş iddetli, kendi araları nda 

merhametlidirler...."52 . 
İbn-i Mesud diyor ki: "Görüyorum ki sözün en güzeli Allah' ın 

kitab ı , hidayetin en güzeli Muhammed'in hidayeti, i ş lerin en ş erlisi de 
bid'atlerdir." " ş üphesiz va'dedildi ğ iniz ş ey mutlaka gelecektir. Siz 
âciz b ı rakamazs ınız (Onu geri çeviremezsiniz.)" " 

Salahm sıfatı  nas ıldı r? sözüne gelince: Salah (iyi hal) in s ıfatı , ba şı n-
dan sonuna kadar bu babda (13-B) izah edilen ş eylerdir. Bu vas ıflara 

46 Nfır Süresi, ayet 63. 

47 Ha ş ir Süresi, ayet 8 in bir k ı smı . 

48 Ahzâp Süresi, ayet 21. 

49 Ali İ mran Süresi, ayet 31. 

50 Yusuf Süresi, ayet 108 in bir k ı smı . 

51 Nisâ Sûresi, ayet 115 in bir k ı smı . 

52 Muhammed Sûresi, ayet 29. 

53 En'am Süresi, ayet 121. 
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güzelce riâyet eden kimse, salihlerin s ıfat ını  tam olarak üzerinde top-
lamış  olur. Bunlardan birini yapmaktan âciz kalan kimse -ihmali yüzün-
den yapmamış  ise- derece itibareiyle ifâ edemedi ğ i nisbette bunlar ı  
tamamen ifâ eden kimseden a ş ağı da kal ı r. Güçlü ve Yüce Allah buyurdu: 

9 	IS 	 o ,S 	9 	 0 	 o 	 0, 	 o 
.(:)-.4 	 j-.:0 j 	 I 	; .73 	4:ria „ 

- 	 0 o 9 	o 'L o 9 	o .- 
1 	 Kadı n - 

j 	e 	ı  • 
erkek her kim ki imân ederek salih amel i ş lerse, elbette ona hoş  bir hayat ya-
ş atacağı z ve ecirlerini yapt ıkları nı n daha güzeli ile ödeyeceğ iz." 54  Böylece 
sana ihsanın ve Allah' ın elçisinin: Allah' ı  görüyormu ş sun gibi ibâdet 
etmendir sözünün manâs ım bildiğ im kadar izah ettim. İ nsan bunu, 
gidece ğ i yeri, uhrevi mekân ı  dü ş ünerek s ırf Allah r ı zas ı  için yapar. 
Allah' ın bu iş i yapmas ını  kolaylaş t ırdığı  kimse için bunu yerine getirmek 
kolayd ı r. Bu ibadetin bereketi büyüktür. Çünkü bu, (Allah' ı) her ha-
t ı rlad ıkça mü'minin imân ını  artı rır. Zira rabbine ibadete ba ş ladığı  
zaman ibadetinde Rabb ının kendini gözetledi ğ ini dü ş ünen mü'minin, 
Rabb ı  (nın emirleri)ne sar ı lması  kuvvet bulur. Ş eytan bu ibadetine bir 
fesat karış tırmağ a yeltenirse hemen Rabb ına sığı nır, O'ndan yard ım 
bekler. Rabb ı  onu dü ş manı= ş errinden korur, ona yard ı m eder. 
Art ık ş eytan, vesvas ın ve ş ehvani duygular ın iğvalar ından gafil bulunan 
diğer kimseleri azd ırma ğ a yol buldu ğu gibi ona yol bulamaz. Ş üphesiz 
günahtan masum olan, ancak Güçlü ve Yüce Allah' ın korudu ğu kim-
sedir. E ğer güzel ibadetli kul, sadece farzlar ı  edâ, haram olanlardan 
kaçınmakla iktifâ eder, fazla bir ş ey yapmazsa O da salihlerdendir. 
Güçlü ve Yüce Allah buyurmu ş tur: "Erkek-kad ı n salih ameller, iş liyen 
kimseler, i ş te onlar cennete girerler ve zerre kadar zulmedilmezler. (Sevap-
larından bir ş ey eksilmez.) 55 " Kul hatalardan salim oldukça 0 salihler-
dendir. Bundan fazla olarak yapt ığı  nafile ibadetler de sevab ını  artt ırır. 
Ebu Hureyre'den nakledilen Sahihte Resulullah (Allah ona salât ve 
selâm etsin) ın ş öyle dediğ i varidolmu ş tur: (14-B) "Kim benim velime 
düşmanlık ederse, ben ona harb açar ım, kulumun bana hiç bir nafile 
ibadeletle yakla şması , üzerine farz ettiklerimle yakla şması  kadar sevimli 
değ ildir. Kulum, nafile ibadetlerle de bana yakla ş mağa devam eder, 
nihayet o dereceye gelir ki onun i ş ittiğ i kulağı , gördüğü gözü, tuttuğu 
eli, yürüdüğü ayağı  ben olurum. isterse veririm, bana s ığı nırsa ona 
yardım eder, onu korurum." Ebu'l-Hasen der ki: Bu, gayet güzel ö ğüt 
veren ve teb ş ir eden bir hadistir. Hadisin maâline göre farzlar ı  eda ile 

54 Nahit Sûresi, ayet 97. 

55 Nisa' Sûresi, ayet, 124. 
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iktifa eder veya tarzlar ı  ifadan sonra ayr ıca nafile ibadetler de yapar. 
Çünkü nafileler ancak tarzlar ı  edadan sonra olur. Farzlar, Allah' ın em-
rettiğ i iyi iş lere dahildir. Keza nafileler de Allah ve Resulünün te şvik 
ettiğ i diğer ibadetler aras ındad ır. Bu hadisteki: "Onun i ş ittiğ i kulağı  
olurum. İ lh..." sözünün manas ı  ise onun koruyucusu olurum (15-A). 
I ş ittiğ i kulağı nı  bir günah i ş itmekten korurum, yine gördü ğü gözü, 
tuttuğu eli ve yürüdü ğü ayağı  olurum. Bundan dolay ı  bu uzuvlar ın hiç 
birisi günahta kullan ılmaz ve ona bir kötülük bula ş maz. Maamafih 
Allah'a yakla ş ması  ile hak etti ğ i dereceyi de korurum. Mü'min yaln ı z 
farzlar ı  yapmakla iktifa edince salihlerden olaca ğı nı , bunlardan fazla 
olarak nafile ibadetlerinin de kendine yükseklik ve Allah'a daha çok 
yakla ş ma temin edece ğ ini aç ıklad ı m. Bütün bu izahlar ın en iyisi Aziz 
ve Celil olan Allah' ın ş u sözündedir: "Oysa onlar doğ ruya yönelerek dini 
yalnız Allah'a has k ı larak Ona kulluk etmek, namaz ı  k ı lmak ve zekât ı  
vermekle emrolunmu ş lardı . Dosdoğ ru olan din de budur" " a. Güçlü ve 
yüce Allah buyurdu: "Kim güzel bir i ş  iş lersd, onun güzelliğ ini artı rırız, 

doğ rusu Allah bağış lıyandı r, ş ükrün karşı lığı nı  verendir. 56". Amellerin 
en güzeli, Besili Aleyhisselâm' ın açıkladığı  gibi sahibinin Allah' ı  görür 
gibi edâ etme ğe alış tığı  ameldir. Resal Aleyhisselâm' ın: "Cibril (Selam 
ona) halka dinlerini ö ğretmek üzere geldi" dediğ i beyanlarında ş u da 
cereyan etmi ş tir (15-B). Cibril'in "K ıyamet ne zamand ır?" sorusu ve 
Resul Aleyhisselâm' ın: sorulan (Bu hususta) sorandan daha alim de ğ il-
dir sözü. ( Ş u sözüne kadar): Be ş  ş ey vard ır ki onları  Allah'tan ba şka 
kimse bilmez. (Sonra Aleyhisselâm okudu): "O Allah ki k ıyametin bil-
gisi kendi kat ındadır... İ lh..." Resulullah (Allah ona salât ve selam 
etsin) onlara bu be ş  ş ey içerisinde bulunan' Allah'tan ba şka kimsenin 
bilemiyece ğ ini haber verdi. Nitekim Güçlü ve Yüce Allah buyurmu ş tur 
"De ki : Allah'tan baş ka göklerdekilerin ve yerdekilerin hiç biri gayb ı  
bilmez 57". Ve buyurdu: "Gaybı n anahtarları  onun yan ı ndadı r. Onları  
ancak 0 bilir." 58 . Halk sadece gay ıptan müş ahedeye ç ıkan ş eyleri, aç ığ a 
çıkıp geldiğ inden dolay ı  bilir. Yani sen bildin ki gay ıptan soru sormak 
üzerinize dü ş mez. K ıyametten önce onun yakla ş tığı na delâlet eden 
bir takım alâmetler vard ır, ama bunlar, insanlar ın jstidlal edip do ğ ru 
yola girmelerine yaramaz, bir fayda vermez. Çünkü Güçlü ve Yüce 
Allah ş öyle buyuruyor: "Onun vaktini, O'ndan başka belirtecek kimse 
yoktur. Göklerin ve yerin a ğı rlığı nı  kaldı ramıyacağı  o saat sizlere ansı z ı n 

55 Beyyine Süresi, ayet 5 

56 Nemil Sûresi, âyet 65 in bir k ı smı . 

57 Şı 'ıra Süresi, âyet 23 ün bir k ı smı . 

58 En'am Sûresi 59 un bir k ı s ım. 
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gelir..."59 . Baş ka bir âyetde de: "Rabbı nın bir takı m âyetleri geldiğ i gün, 
insan daha önce inanmamış sa veya imâniyle bir iyilik kazanmam ış sa, 
imân ı  ona bir fayda vermez." 6 °. Sahih Hadiste Allah' ın elçisi (Allah O'na 
salât ve selâm etsin) nin ş öyle dediğ i varid olmuş tur. "Güneş  batıdan do-
ğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Bat ıdan doğup, halk da böyle görünce 
hepsi inanırlar ama artık bu imânlar ı  o zaman kendilerine bir fayda 
sağ lamaz. Sonra (yukarı daki) âyeti okudu"". 

Kur'an' ın faziletleri, Kur'an' ı  öğ renen ve ö ğ retenlerin sevaplar ı , 
Kur'an' ın hangi huyları  haiz olarak ta şı naca ğı , Kur'an' ı  ezberliyen 
kimsenin âdâb ı , Kur'an' ı  ezberledikten sonra unutan ın durumu, çocu ğunu 
öğ reten kimsenin sevab ı ; evlâdma küçüklükte Kur'an ö ğ retmenin baba-
s ına veya ba ş ka velilerine vacipoldu ğu, ve kad ınlara kimin Kur'an 
öğ retece ğ i hakkında sorduklar ı  (soruların cevapları ). 

Ebu'l-Hasen der ki: Sana Kr'an' ın faziletlerini belirtmemizi iste-
mene gelince. Kur'an' ın faziletini anlaman için onun güçlü ve yüce 
Allah' ın kelâm ı  olduğunu, Kelâmullah' ın ise mahlük olmadığı nı  ve 
Allah' ın bu Kur'an' ı  birçok yerlerde ö ğdüğünü bilmen (16-B) sana 
kâfidir. Güçlü ve Yüce Allah buyurmu ş tur: "Allah, âyetleri, birbirine 

benziyen ve mükerreren gelen kitab ı  sözlerin en güzeli olarak indirmi ş tir. 
Rabları ndan korkanları n, bu kitaptan tüyleri ürperir, sonra Allah'', an-
makla hem derileri ve hem de kalpleri yumu ş ar (süküna kavu ş ur). İş te 

bu kitap Allah' ı n doğ ruluk rehberidir. Onunla istediğ ini doğ ru yola eriş -

tirir. Allah kimi de sapt ı rı rsa artık ona yol gösteren bulunmaz." 62  ve 

Allah' ın: "Elif lâm ra. Bunlar ap açık kitab ı n âyetleridir. Biz onu anlıya-

sı n ız diye Arapça okunmak üzere gönderdik. Biz bu Kur'an'', vahyederek 

k ıssaları n en güzelini sana anlatıyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan 

habersizdin."63 . "Elif, Lâm Mim. Bu, do ğ ruluğ u ş üphe götürmiyen ve 

Allah'a karşı  gelmekten sak ı nanlara yol gösteren kitaptı r."64, "Elif, Lâm, 

Mim, Sâd. (Ey Muhammed) sana bir kitap indirildi. Onunla insanları  
uyarman ve insanlara öğüt vermen için kalbine bir darlık gelmesin." 65 . 

Sözleri ve sürelerin ba ş larında gelen âyetler. Bunlar ın hepsi Kur'ana 

ta'zim (17-A). Ve mü'minlere Kur'an' ın faziletini târif içindir. Yüce 

Allah'ın: "Ey insanlar, Rabbı n ızdan size aç ık bir delil geldi ve size ap 

59 A'râf Süresi, âyet 187 nin bir k ı sm ı , 

60 En'âm Süresi, âyet 158 in bir k ı smı . 

61 Hadis Buhari ve Müslim'de aynen mevcuttur. 

62 Zümer Süresi, âyet 23 

63 Yusuf Süresi, âyet 1-3. 

64 Bakara Sûresi, âyet 1-2. 

65 Ar'âf Sûresi, âyet 1-3. 
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açık bir nür indirdik."66  Sözü ve yine Yüce Allah' ın: "Doğ rusu size Allah'-
tan bir nâr ve ap açık bir kitap gelmi ş tir. Allah onunla rı zas ı nı  gözetenleri 
selâmet yolları na eriş tirir ve onları  izniyle karanl ıklardan aydı nlığ a 
çıkarı r, onları  doğ ru yola iletir."67 . ve noksan s ıfatlardan münezzeh olan 
Allah' ın, Peygamberi (Allah ona salât ve selam etsin) ne şu sözleri: 
"(Ey Muhammed) Kur'an'', önce gelen kitabı  tasdik eden ve ona ş ahidolarak 
gerçekle sana indirdik."". "Oysa o, değ erli bir kitaptı r. Geçmiş te ve gelecekte 
onu batı l k ı lacak yoktur. Hakim ve ö ğ ülmeğ e lâyık olan Allah kat ı ndan 
indirilmedir."69 . "Doğ rusu bu Kur'an en doğ ru yola götürür ve yararlı  
iş ler yapan mü'minlere büyük ecir oldu ğ unu, âhirete inanmıyanlara can 
yak ı cı  bir azâp hazı rladığı m ı z ı, müjdeler." 70 . "Bu indirdiğ imiz kutsal 
bir kitaptı r. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki merhamet olunas ı n ız." 71 . 
de (Kur'an' ın faziletini beyan ediyor. Bu manada (17-B) olmak üzere 
daha Kur'an'da bilinen pek çok ayet vard ır ki onları  burada zikretmek 
sözü uzat ır. Kur'an' ın bu fazileti o kadar bedihidir ki insanlar ı  baş ka 
hiç bir kitaba muhtaç b ırakmaz. Hamid, alemlerin Rabb ı  Allah'a mah-
sustur. 

Kur'an' ı  ö ğ renen ve ö ğ retenin faziletine gelince, bu hususta me ş -
hur ve yayg ın bir hadis var. Bu, Sa'd bn.Ebi 'Ubeyde'nin Ebö Abdirrah-
mân el-Sülemi'den, onun da Osman' (Allah ondan raz ı  olsun) dan, 
onun da Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) den nakletti ğ i hadis-
tir ki Peygamber ş öyle buyurmu ş tur: "Sizin hayırlınız Kur'an' ı  öğrenen 
ve öğ retendir." 72 . Sa'd bn. Ebi 'Ubeyde dedi ki: Elyû Abdirrahmân, 
Osman' ı n hilafeti zaman ından tâ Haccac ölünceye kadar (Kur'an) 
okuttu. Ebu'l-Hasen der ki: "Beni bu makam ıma oturtan odur." 73  sözü-
nü söyliyen Ebtı  Abdirrahman'd ır. Bununla Osman (Allah ondan raz ı  
olsun) ın Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) den Kur'an' ı  
öğ renen ve ö ğ retenin fazileti hakk ında rivâyet etti ğ i hadisi kasdediyor. 
Yani o hadis kendisini halka Kr'an okutmak için oturtmu ş tur, O hadis 
yüzünden insanlar ı  okutuyor (18-A) Ebö Abdirrâhman el-Nesai demi ş -
tir ki bize Ubeydullah bn. Said haber vererek dedi: Bize Yahya Ş u'be 
ve Süfyan'dan naklederek ş öyle dedi: Bize Alkame bn. Mersed, Sa'd 
bn 'Ubeyde'den; O da Ebö Abdirrahmân'dan, O da Peygamber (Allah 

66 Nisâ Sûresi, ayet, 174. 

67 Maide Sûresi, ayet 15-16. 

68 Maide Sûresi, ayet 48 in bir kı smı . 

69 Fussilet Süresi, ayet 41 in bir k ı smı  ve 42. 

70 İ sra' Süresi, ayet 9-10. 

71 En'am Süresi, ayet 55. 

72 Ayni lüfula Sahih-i Buharrde Fezail-el-Kur'an Bab ı . 

73 Sahih-i Buharrde. 
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Ona salât ve selam etsin) den nakletti, Ş u'be' ıiin rivayeti ş udur: "Sizin 
ahyırlınız Kur'an' ı  öğrenen ve öğretendir." Süfyan da ş öyle dedi: 
"Sizin afdalınız Kur'n' ı  öğrenen ve öğ retendir." Nesai de diyor ki 
bize Ubeydullah bn Said, Abdurrahman'dan haber verdi, dedi ki bana 
Abdurrahman bn.. Budeyl bn. Meysere, Enes bn. Mâlik'in ş öyle dedi-
ğ ini haber verdi: Resulullâh (Allah ona salât ve selam etsin) buyurdu ki: 

;ı .A J.4b1 	 ,ılı.  I 	ete 	 Aj 	cJ1 

• 4.1'4' 9 "Allah' ın yaratt ıklarından iki ehli vard ır, onlar kimlerdir ya 
Resulallâh? dediler. Kur'an ehli. İş te onlar Allah' ın ehli ve mahremleri-
dir buyurdu." Allah (onu tesbih ederim.) Kur'an ehlinin mertebelerini beyân 
etmi ş tir, bu da güçlü ve yüce Allah' ın ş u sözüdür: (18-B) "sonra bu kitabı  
kulları m ızdan seçtiğ imiz kimselere miras b ı rakm ışı zd ı r. Onlardan kimi ken-
dine zulmeder, kimi orta davran ı r, kimi de Allah' ı n izniyle iyiliklere ko ş ar ; 
İş te büyük lütuf budur 'Adn cennetlerine girerler..." Orada bize ne bir 
yorgunluk gelecek ve ne de halsizlik gelecektir." sözüne kadar' 74 . Said'in 
Katade'den, onun Enes'ten, onun Ebu Musâ'dan, onun da Peygamber 
(Allah ona salât ve selam etsin) den nakletti ğ i Sahih Hadis'te (Peygamber) 
ş öyle buyurmu ş tur: "Kur'an okuyan ve onunla amel eden mü'min, 
tadı  güzel, kokusu güzel, Turunç (meyvesi) gibidir. Kur'an okumıyan, 
fakat mucibiyle amel eden mü'min de tad ı  güzel, fakat kokusu olm ıyan 
hurma gibidir. Kur'an okuyan (fakat mucibiyle amel etmiyen) münafık 
da kokusu güzel, fakat tad ı  acı  reyhane (otu) gibidir. Kur'an okumıyan 
münafık da tadı  acı  ve kötü, kokusu ac ı  Ebu Cehil karpuzu gibidir." 75 . 
Ebû Hureyre'nin rivâyet etti ğ i Sahih Hadiste Allah' ın elçisi (Allah ona 
salât ve selam etsin) ş öyle buyurmu ş tur: "Hased ancak iki şeyde caizdir: 
Bir adam ki Allah ona Kur'an ö ğretmiştir. O da gecenin (Kutlu) saat-
leriyle, giindüzün (muayyen) zamanlarında Kur'an okur ve komşusu 
iş itir (19-A) de "keşki komşum falana verilen Kur'an nimeti gibi bana da 
verilseydi ve ben de onun gibi amel etseydim" der. ve  bir adam ki Allah 
ona mal vermi ş tir, o da malını  hak yolunda sarfetmektedir. Ş imdi birisi: 
"Keşki (Ş u hayırsever ki ş iye) verilen mal gibi bana da verilse idi de ben 
de onun gibi amel etseydim!" der. ( İş te bu iki yerde hased (Burada g ıbta 
manâs ınad ır) caizdir.)" 76 . Allah (Onu tesbih ederim) Kitab ında, Kur'an 
okuyanın vasfını  beyân buyurmu ş tur. Bu da Güçlü ve Yüce Allah' ın 
şu sözüdür: "Allah' ı n kitabı nı  okuyanlar, namazı  k ı lan, kendilerine ver-
diğ imiz r ı z ıktan gizli ve aç ık sarfederiler tükenmiyecek bir kazanç umarlar. 

74 Fât ır Sûresi, ayet 32-35. 

75 Buhari, Fazail-el-Kur'an kitab ı . 

76 Buhari, Fazail-el-Kur'an kitab ı . 
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Çünkü Allah bu kimselerin ecirlerini tam verir. ve  liitfu ile de artı rı r, doğ -
rusu O, bağış lıyandı r, ş ükrün karşı lığı nı  bol bol verendir. Bu, sana vah'yet-
tiğ imiz öncekileri do ğ ruluyan gerçek kitapt ı r. Allah ş üphesiz kullar ı nı n 
(yapt ıklarını ) haber alı cı  ve görücüdür 77 . 

Eb ın-Hasen der ki: Sana Kur'an ö ğ renen ve ö ğ retenin faziletini 

açıkladım. Ve Kur'an ı  hâmil olanın vasfından, Kur'an' ın hangi vas ıf-
larla taşı nabilece ğ inden ve Kur'an' ı  ta şı yanın adab ından sorduğun 

soruları  kâfi derecede beyân ettim. Bütün bunlar Güçlü ve Yüce Allah' ın 
kitab ından (19-B) ve Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) in 
hadislerinden derlenmi ş tir. 

Kur'an ö ğ rendikten sonra unutan kimse hakk ında sordu ğun suale 
gelince; e ğer Kur'an' ı  unutmas ı , Kur'an' ı  bir daha eline al ıp bakmamak, 
ehemmiyet vermemek suretiyle olursa-umamiyetle unutmas ını  mâzur 

gösterecek bir i ş i yok ise, Kur'an' ı  öğ renip de sonradan unutan kimse 
hakkında gelen haberlerde belirtildi ğ i üzere bu hal, onun için çok kor-
kunç bir ş eydir. Kur'an ö ğ renmek bir nimettir, o, bu nimeti inkâr et-
miş tir, nankörlük etmi ş tir. Bu da yine mühim, faydal ı  bir me ş guliyet 

dolayı sıyle unutanlar hakk ındadır. E ğer sefihlerin yapt ıkları  bir fena 
iş  ile uğ raş arak Kur'an ile me ş gul olmadığı ndan unutmuş sa bu daha 
korkunçtur. Bilir misin ki bu unutmas ı  kötü iktisaba dalarak Kur'an'la 
me ş gul olmadığı ndan dolay ı  ona bir azap eri ş tirir. Onun kötülük kazan-
ması , öyle bir günâh olur ki ezberledikten sonra Kur'an' ı  unuttuğu için 
azab ı  çabuk verilir. Semre bn.Cendeb'in rivayet etti ğ i sahih bir hadiste 
Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) kendilerine bir sabah ş öyle 
buyurmu ş tur: "Bu gece bana iki ki ş i geldi. Dediler ki: Yürü, onlarla 
beraber yürüdüm. (20-A) yere yatırı lmış  bir adamın yanına geldik, yan ı  
başmda bir adam, elinde büyük bir taş , ayakta duruyordu. Birden o adam 
taşı , yatırılanm ba şma bırakıyor, başı  yarıhyor, taş  buradan yuvarlamyor, 
adam ta şı n peş ine gidiyor, al ıyor, yatırılanın başı  bu esnada eskisi gibi 
iyi oluyor, sonra azâbeden adam, yine ayni i şkenceye devam ederek ilk 
defa yaptığı nı  yapıyordu. Benimle beraber olan iki kiş iye "Subhanallâh 
bu nedir ?" dedim. Bana: "Yürü" dediler... Hadisi şu sözüne kadar zikretti: 
Onlara dedim ki: "Geceden beri tuhaf şeyler gördüm, bu gördüklerim 
nedir ?" Peygamber dedi ki, bana: "Sana haber verelim, dediler: ba şı  taş  
ile parçalanan ilk gördüğün adam Kur'an' ı  öğrenip sonra terk eden ve 
farz namazlarda uyuyan (kılmıyan) kimsedir"". 

Ebal-Hasen der ki: Kur'an'dan bir ş ey unutan kimse, onu unuttum 
dememekle emrolunmu ş tur. Nitekim Süfyan' ın Mansar'dan, onun 

77 Fihir Süresi, ilyet 29-31. 
78 Sahih-i Buhari, Cenaiz ve Teheccüd bahisleri. 
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Ebu Vail'den, onun da Abdullah'dan rivâyet etti ğ i sahih hadiste Peygam-
ber (Allah ona salah ve selam etsin) buyurmu ş tur ki: "Onlardan birine 
ne oluyor ki falan falan ayeti unuttum diyor, belki o unutturulmu ş tur* 
Yine Ş ii'be ve ba ş kalarının Mansilr'dan onun Ebu Vail'den, onun Abdul-
lah'tan rivâyet etti ğ i hadiste Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) 
buyurmu ş tur ki: "Onlardan birinin, şu âyeti unuttum demesi ne kötü-
dür. Belki O unutturuldu (demelidir.), (Ey Kur'an sahipleri, hafı zlar) 
Kur'an' ı  daima okuyup müzakere ediniz. Çünkü Kur'an' ın (Hafız) 
kiş ilerin gönüllerinden ayr ılıp kaçmas ı , deve (nin ba ğı ndan bo ş anıp 
kaçmas ı)ndan daha zorludur." 79 . Ebül-Hasen der ki: Bak, Peygamger, 
birinin ş u, ş u ayeti unuttum demesini nas ıl ay ıplıyor. Aleyhisselam 
diyor ki: "Belki unutturuldu." Bunun manas ı ; unuttuğunu Allah unut-
turdu demektir. Binaenâleyh buradan kul kendini Kur'an ile u ğ ra ş -
maktan ala koyup da Kur'an'dan unuttu ğunu unutmas ına sebebolan 
ş eyin kendisi için bir özür olup olmadığı na bakar. Özrü olmadan Kur'an'-
dan unuttu ğu ş eyden dolay ı  rabb ına teybe ve isti ğ far etmek icab eder. 
Güçlü ve Yüce Allah Peygamberine buyurmu ş tur ki: "Sana okutacağı z 
ve sen Allah' ı n dilediğ i müstesna, onu hiç unutm ıyacaks ı n. O, açık ve gizli 
olanı  bilir." 8 °. Rest'', (selam ona) Kur'an ehline (21-A) onu hat ırda tut-
ma ğı  muhafaza etme ğ i tavsiye etmi ş  ve onlara Kur'an' ın hafı zların gö-
nüllerinden kaçmas ı , devenin (ba ğı ndan bo ş anıp kaçmas ı ) ndan daha 
zorlu olduğunu haber vermi ş tir. Ebil Musa'n ın rivâyet etti ğ i hadiste 
Peygamber (Allah ona sant ve selam etsin) ş öyle demi ş tir: "Kur'an' ı  
muhafazaya ihtimam edin. Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin 
ederim ki Kur'an' ın hafızlardan ç ıkıp kaçması  bağ lı  devenin (ihtimam-
s ı zl ık eseri) boşanıp kaçmas ından daha zorludur." 81  İ bn-i Amr, Malik 
ve baş kalarının rivâyet etti ğ i bir hadisi nakletmi ş tir ki Peygamber orada 
ş öyle buyuruyor: "Kur'an sahibinin (Hafı z'ın) benzeri, bağ lı  devenin 
sahibi gibidir. Devesine mukayyedolursa onu yan ında tutabilir bırakırsa 
deve kaçar gider." 82  İ mdi bil ki bağ lı  deve sahibi devesini telef olacak bir 
ş ekilde (ba şı  bo ş ) b ırakırsa o, Resill (Allah ona selât ve selam etsin) 
den varid-olan neh'yi i ş lemi ş  olur. Zira O, mal ı  zayi etmekten menedil-
mi ş tir. Yok e ğ er b ırakmas ım tecviz edecek bir özürle b ırakm ış sa nehiy 
irtikab ından kurtulur amma, devenin faydas ından mahrum kal ı r. İş te 
(Allah' ın elçisi) muhafazaya ihtimam ı  b ırakan (21-B) Kur'an sahibini 

* Sahih-i Buhari, Fezail el-Kur'an Baba. 

79 Sahih-el-Buhari, Fazail el Kur'an kitab ı . 

80 A'lâ Sûresi, ayet 6-7. 

81 Sahih-el-Buhari. 

82 Sahih el-Buhari. 
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(Hafı zı ) de bu deveye benzetmi ş tir. Nesâi diyor ki: Bize Kuteybe bn.Said 
haber verdi: Kuteybe de dedi ki bize Yakup haber verdi: O da Musâ 
bn.Ukbe'den, O da Nâfi'den, O da İ bn-i Ömer'den, O da Resûl (Allah 
ona salât ve selam etsin) den ş öyle dedi ğ ini rivâyet etti: "Kur'an'm 
benzeri bağ lı  deve gibidir. Sahibi devesinin ba ğma sahibolursa devesini 
tutabilir, gaflet ederse (devesi) kaçar gider; Kur'an sahibi (Hafı z) da onu 
gece gündüz okumağa devam ederse onu hatırda tutar. Okumazsa unutur". 

Ebfi'l-Hasen der ki: Bu hadiste Kur'an' ı  ezberleme ğe ve ezber-
ledi ğ ini hiç kekelemeden okuma ğ a yarıyan tekrar ın nas ıl olaca ğı  beyan 
edilmi ş tir. Nesail diyor ki: Bize Abdullah bn.Said haber vererek ş öyle 
dedi: Bize Muâz bn.Hi ş am haber vererek dedi ki: Bana Eb'u Katade'den, 
O da Zürâre bn.Evfâ'dan, O da Sa'd brı .Hiş am'dan, O da Ai ş e'den, 

O da Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) den ş öyle dediğ ini rivâ-
yet etti: "0 kimse ki Kur'an okur, kendisi de Kur'an okumakta mahirdir; 
0„ kerim ve iyi olan saygıdeğer elçi meleklerle beraberdir. Ve o kimse 
ki Kur'an okuyor, fakat güçlük çekiyor, onun için iki ecir vard ır." Ebill 
-Hasen der ki: Kur'an okumakta mahir olan kimse onu tertil ile (a ğı r 
ağı r okumak) la emredilir. Güçlü ve Yüce Allah buyurmu ş tur ki: 
"Ey örtünüp bürünen, gecenin yarı s ı nda, istersen biraz sonra istersen 
biraz önce bir müddet için kalk ve a ğı r ağı r Kur'an oku. Doğ rusu biz, sana 
taşı mas ı  ağı r bir söz vahyedeceğ iz. Ş üphesiz gece kalk ışı  daha tesirli ve o 

zaman okumak daha elveri ş lidir." ". Bu nin manas ı , 

yani Kur'an' ı  kula ğı n, gözün ve fehmin i ş tirâki ile huzurla okumad ır. 
Bu nitelikte Kur'an okumak daha elveri ş lidir. Mü'minlerin anas ı  Hafsa, 
Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) in bir sûreyi okurken tertil 
ettiğ ini (a ğı r ağı r okudu ğunu) öyle ki o sûre, kendinden uzun sûreden 
daha uzun oldu ğunu zikreder. Nesai de demi ş tir ki bize İ shak bn.Mansûr 
haber verdi deki ki: Bize Abdurrahman, Süfyan'dan, 0 da 'As ım'dan, 
O da Ebu Zer'den, O da Abdullah bn. Cner'den haber verdi ğ ine göre 
Allah'ın elçisi (Allah ona salât ve selam etsin) ş öyle buyurmuş tur: 
"Kur'an sahibine denir ki oku ve yüksel. (22-B) Dünyada tertil ettiğ in 
gibi burada da ağı r ağı r Kur'an oku, çünkü senin menzili'', okudu ğun 
son ayetin yanmdadır. (Yani derecen, ne kadar okumu ş san o kadar yük-
sektir)" Ebû'l-Hasen der ki okumada tertil, alimin anlay ışı m diriltir. 
Bununla Kur'an' ın indirilmi ş  bulunduğu manayı  kavrama ğ a imkân 
bulur. Güçlü ve Yüce Allah buyurmu ş tur: "Bu mâbarek kitab ı  sana 
indirdik ki âyetlerini düş ünsünler, aklı  olanlar da öğ üt alsı nlar." 84  Hafı z- 

83 Müzzemmil Süresi, ayet 6. 

84 Sad Süresi, ayet 29. 
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lar da ezberleme kuvvetinde çe ş itlidirler. Muâz bn.Cebel, Ebu Müsa 
el-Aş 'arrye: "Kur'an' ı  nas ıl okuyorsun ?" diye sordu O da: "Ayakta, 
oturarak, bine ğ in üzerinde olduğum halde okurum. Onu kuvvetlendir-
meğe çalışı rım. (Muaz bn.Cebel de) ş öyle dedi: "Bana gelince, ben de 
ayakta okurum. Namaz k ıldığı m kadar uyumay ı  da ihmal etmem. 
(Ayakta durup okudu ğum kadar, uykudan da nasibimi al ırı m) Her biri 
kendi takat ı  yettiğ i kadarını  söyledi. 

Senin yaya yürüyenin, hayvana binenin, ayakta duran ın, çar şı da, 
hamamda bulunan ın -namaz d ışı nı  kasdederek- Kur'an okuyabilir mi 
çünkü• Böyle kimseler çar şı larda ve bunun gibi ş ehir sokaklarında, 
sanatkar ın sanatı  başı nda iş ini görmekle me ş gul olduğundan (böyle 
kimselerin bu yerlerde Kur'an okuyup okuyam ıyacağı  hakk ındaki) 
soruna gelince bil ki Malik bunlar ı  ho ş  görmemi ş tir. Ama ö ğ rencilere 
ezberletmek, bunun yan ında kendi h ı fzını  da kuvvetlendirmek istiyen 
kimse bu hükmün dışı nda kalır Kuvvetli bir ş ekilde ezberlemek için 
okuyan insana gelince İ mam- ı  Malik diyor ki mescitlerde, namazda olsun 
olmasın, sefer esnas ında Kur'an okur. Seferinde yürüyerek veya binek 
üzerinde Kur'an okuyabilir. Ancak Tilavet secdesi geçerse binici olan, 
binek üzerinde Tilavet secdesini yapmaz. E ğ er taharet üzere ise ve vakit 
de secde edilmeye müsait ise iner, secde eder. Ancak bir seferde olursa 
ki o gibi seferlerde namaz ın kısalt ılması  icab ediyor, o takdirde binici 
secdelerini ima ile yapar. (Bine ğ inden inmez.) Hamama gelince Malik 
ş öyle demi ş tir: İ nsan dilerse Hamamda Kur'an okuyabilir. Hamam da 
diğ er evler gibidir. Yaln ı z Malik'den gelen ba ş ka bir rivâyete göre ha-
mamda Kur'an okumaktan vazgeçilmesi ifade ediliyor. 

Öğrenci ve ö ğ retmene, tilavet secdesini okuduklar ı  zaman her 

def'a m ı  veya yalnız ilk def'a m ı  (23-B) secde etmeleri laz ım gelir? 
Sözüne gelince, İ mam- ı  Malik bunlardan hafifletmi ş , secde ayniyle teker-
rür etti ğ i takdirde yaln ı z ilk def'a secde etmelerini müstahap görmü ş tür. 
Ama ö ğ retmen hizip 85  sahiplerinin çoklu ğuna göre ö ğ renciden fazla secde 
eder. Fakat sözlerin ço ğu öğ retmenden bunu hafifletmektedir. E ğ er 
ilk def'a secde ederse güzel olur. Malik ş öyle demi ş tir: "Ö ğ renci üzerine 
bir secde geçerse secde eder, fakat adam (ö ğ retmen) birçok secde eder, 
öğ retmek ba şka bir iş  gibi değ ildir." Ebül-Hasen der ki: Art ık anla; 
ben sana bu manâda sordu ğun sorular ı  güzelce beyân ettim. 

Namazda Kur'an okuman ın, namaz dışı nda Kur'an okumakdan 
afdal olduğu, namaz dışı nda Kur'an okuman ın, zikirden hay ırlı  olduğu, 
zikrin de sadakadan hay ırlı  olduğu söylenmektedir. Sen bunlr ın da 

85 Hizip: Ö ğ rencinin Kur'an'dan okudu ğu miktar. 
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gerçekten do ğ ru olup olmadığı nı  sordun. Bilki ben de öyle i ş ittim. Ama 

bunun sahih olup olmadığı  üzerinde durmad ım Fakat Resul Aleyhis 
selâm' ın ş u sözü var: (24 -A) "Namaz kılan Rabbma niyaz eder, yalvar ır. 
Öyle ise ne ile yalvaracağma baksın. (Ehemmiyet versin)". Sana tebey-
yün etti ki namaz k ı lan hakkında varid olan ayetler, hadisler, faziletler, 
namaz k ılmıyan hakkında varid olmamış tır. Namaz k ılan ın fazileti bü-
yüktür. Namazda olm ıyan kimsenin Kur'an okumas ının sair zikirden 
afdal oldu ğu hususunda Güçlü ve Yüce Allah' ın ş u sözü: "Allah sözün 
en güzelini indirdi." 86  beyan ediyor ki Kur'an sözün en güzelidir. Bunun-
la beraber Kur'an' ı  güzel ö ğen ve okuyucusuna olan geni ş  faydalar ı  
açıklıyan pek çok ayet vard ır. Zikrin sadakadan afdal oldu ğuna gelince: 

Ebu Hureyre'den gelen sahih hadiste: "Ya Resullâllah, dediler, servet 
sahipleri yüksek derecelere ve ebedi nin ıete ulaş tılar". "Nasıl?" buyurdu. 
Onlar da "Bizim gibi namaz kıldılar, bizim gibi savaştılar, üstelik fazla 
mallarından infâk ettiler Bizim ise mallar ı= yok ki..." dediler." "Ben 
size, sizden önce gidenlere yeti şeceğ iniz, sizden sonra gelenleri geçece ğ iniz, 
ancak dediğ imi yapandan başkas ının erişemeyeceğ i (derecelere eri ş tiren) 

bir şeyi haber vereyim mi? Her namazm sonunda on defa tesbih edersiniz 
(24-B) 87  on defa tahmid edersiniz, ve on defa da tekbir edersiniz." buyur-

du. Ebtfl-Hasen der ki: Güçlü ve Yüce Allah' ın zikrine yönelmek, kalbe 
Allah korkusundan ürperme getirir ve kalbe Allah' ın büyüklüğünü hat ı r-
lamayı  sokar. Ayn ı  zamanda Kalb Rabbine kar şı  yumuş ar, zarifle ş ir 
ve ona tazarril eder. Sadaka ise bir vergidir ki ki ş i bunu -nafile olarak 
yap ıyorsa- Güçlü ve Yüce Allah (r ızas ı) için yap ıyor. Ama kendisi için 
ilmen sahih olup olmadığı nı  hemen hemen bilemez. Bununla beraber 
kalbine giren ş eytan ı' vesveseleri de Allah bilir. Zikrullah ise ş eytandan 

korunma kalesidir. Allah'a kar şı  iyi zarı  beslemek her bak ımdan ve her 

halde evlad ır. Muvaffak eden Alah't ır. 

Çocuğuna Kur'an ö ğ retenin faziletine dair soruna gelince bu hususta 
Resul Aleyhisselâm' ın: "Sizin hayırlınız Kur'an' ı  öğrenen ve öğreten-
dir." 88  sözü sana yeter. 

Çocuğuna Kur'an ö ğ reten kimse bu fazilete dahildir. E ğ er dersen ki: 

O, bizzat kendisi ö ğ retmiyor, fakat çocu ğuna ö ğ retecek birini tutuyor. 
Bil ki o adam (25-A) Çocu ğuna Kur'an ö ğ retmek için mal sarfediyorsa 
bizzat kendisi ö ğ retiyor demektir. O zat bu ö ğ retmesi ile Yüce Allah' ın 

izniyle hayır i ş lerine ko ş anlardan olur. Bu derece, bu baban ın çocuğuna 

86 Zümer Süresi ayet 32 nin bir k ısmı . 

87 Değ iş ik lâfirlarla Buhar ve Müslim'de vard ır. 
88 Ayni lafı zla Buhari'de vard ır. 
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Kur'an ö ğ retmek hususundaki halis niyetinden ileri gelir. Müslümanlar 
çocuklar ına Kur'an ö ğ retme ğ i arzu etme ğ e devam ediyorlar, buna göre 
çocuklar ını  yeti ş tiriyorlar ve Kur'an ile okuma ğ a ba ş latıyorlar. Çünkü 
onlar birtak ım çocuklardır ki kendilerine ne fayda, ne de zarar getiremez, 
ancak babalar ının kendilerine ö ğ rettiklerinden ba ş kasını  bilemezler. 
Hi ş am' ın Ebu Bi ş r'den, onun Said bn.Cübeyr'den, onun da İ nb-i Abbâs 
dan nakletti ğ i sahih Hadis'te ibn-i Abbâs diyor ki: "Biz Resulullah dev-
rinde ınuhkem üzerinde toplanm ış  konşuyorduk. O'na (Resulullah'a) 
muhkem nedir? dedim. Mufassaldır dedi." Ebu Avâne'nin, Ebu Bi ş r'den, 
onun da Said bn.Cübeyr'den rivâyet etti ğ i hadisinde: "Sizin mufassal 
dediğ iniz ş ey muhkemdir". 89  İ bn Abbâs demi ş tir ki: "Allah'ın elçisi 
(Allah ona salât ve selam etsin) vefat ettiğ i zaman (25-B) ben on yaşı mda 
idim. Muhkemi okumuş tum." 90  Eb6 Musâ da ş öyle demi ş tir: "Resulullah 
(Allah ona salât ve selam etsin) buyurdu ki: "Hangi adamın ki yanında 
bir cariyesi vard ır, onu öğretir, tahmini güzel yapar, terbiye eder, terbiye-
sini güzel verir, sonra azâdeder ve onunla evlenirse o adam için iki ecir 
vardır ve ehl-i kitaptan bir adam ki Peygamberine inan ır, bana da inan ır, 
onun için de iki ecir vardır ve hangi köle ki efendilerinin hakk ını  ve 
Rabbmm hakkım verir, onun için de iki ecir vard ır". 91  Ş imdi cariyesine 
öğ reten, tahmini güzel yapan ve bu hadiste (Peygamberin) söylediklerini 
yerine getiren kimse iki sevab al ırsa, çocu ğunu öğ reten, tahmini güzel 
yapan ve onu terbiye eden, terbiyesini güzel yapan kimse de elbette 
çocu ğu için öyle güzel bir i ş  yapmış  olur ki bu hususta ona kat kat sevap 
verilmesi umulur. Nas ıl ki Yüce ve Güçlü Allah buyurmu ş tur: "Kimdir 
o kimse ki Allah'a güzel bir borç verir de Allah da ona bir çok kat ı n ı  öder."92  
Haberde varid olmu ş tur ki Resulullah (Allah ona salât ve selam etsin) 
mahfesinde bulunan bir kad ının yanından geçti, kadına: İş te Resulullah 
denildi: (26-A) Kad ın yan ındaki bir çocu ğun kolundan tutarak bunun 
için Hacc olur mu ? dedi. Resulullâh (Allah ona salât ve selam etsin) 

1ft o 'O ı  , t ı 	 o ı  

evet sana da sevab vard ır." buyurdu. 93  İmdi 

çocuğunun Haccetmesinden ötürü bu kad ına sevabolur mu? (ol-
maz). Ancak çocu ğunu bu Hacca getirdi ğ inden, ve onun Hacer ifâ 
etmesini te'min ve buna yard ım etmesinden ötürü sevab al ır, Çocu ğ a 

da bu Hacdan hayr ı  görmesi kutluluğu ve müslümanlar ın dualar ı  kalır. 

89 Ayni lüfula Buharrnin iki rivâyeti. 

90 Ayni lüfula Buharrnin rivâyeti. 

91 Lâflzda ufak bir de ğ işiklikle Buharrnin rivayeti, ilim kitab ı . 

92 Bakara Süresi, ayet 235 in bir k ı smi. 

93 Lâfizda ufak bir de ğ iş iklikle Müslim'in rivâyeti. 
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Halbuki çocuğuna Kur'an ö ğ retmekle çocuk bir ilme nail olmu ş  olur ki 
o ilim çocuğun havsalas ında daimi kal ır ve o, en büyük servet ve en 
büyük g ıdadır. Aç ıkca görülüyor ki bu Kur'an ö ğ retme hususuna o 
(hadiste geçen Hac ibâdet) inden daha fazla önem vermek laz ım gelir. 
Oğ lu kendisinden ilim öğ renmek arzu eden bir adam İ bn-i Sahn ıln 
(Allah' ın rahmeti onun üzerine olsun) a: "Ben kendi i ş imle uğ ra şı yorum. 
Onunla meş gul olamıyorum" demi ş ti. İ bn-i Sahnan ona bu hususta 
alaca ğı n ecrin Hac, Ribat ve Cihad sevab ından daha büyük oldu ğunu 
biliyor musun?" dedi. 

Oğ lunu mektebe koymaktan imtinâ eden adam ı  imam icbar ede-
bilir mi? Bunda kad ı n, erkek bir midir ? (26-B) suallerine gelince imâm 
icbar edemez dersem, de ki ö ğüt verilir ve günaha girdi ğ i söylenir. Ba-
Babas ı  olmaz da vasisi olursa o da icbar edilir mi ? Vasisi de olmazsa 
çocuğu okutmak veliye mi, imama m ı  dü ş er ? E ğ er bu çocu ğun hiç kim-
sesi yoksa, müslümanlar ın, çocuğun malından sarfederek onu okutma-
ları  gerekir mi? Çocu ğun malı  da yoksa onun okuma masraf ını  müslü-
manlar mı  ödiyeceklerdir ? Yahut mektepte ö ğ retmenin ondan ücret 
almamas ı  mı  icabeder ? Babas ı  olur, mal ı  da olur da mektebe gitmeyi 
dü ş ünmezse durum nas ıldır?. İ mam onu hapsedebilir, yahut dö ğ ebilir 
mi? Veya bunlar ı  yapamaz mı  ? Bu çocuk kendilerini gereken ş eyleri 
yapma ğ a icbar edecek, kötü ş elerden alakoyacak bir hükümdarlar ı  bulun 
m ıyan bir memlekette olursa o zaman durum nas ıl olacak ? Dinlerini 
seven müslümanlardan bir cemaatin hükümdar yerine geçmelerini 
(hükümdarın görevlerini yapmalar ını) tecviz edebilir miyiz ? yoksa bu, 
caiz de ğ il midir ? 

Birinci cüz Tamam oldu. 
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IKINCI CÜZ' 

BISM İ LLAH İ RRAHMAN İ RRAH İ M 

Rahman ve Rahim Allah' ın Adıyla 

Allah, Muhammed'e Salât Etsin 

EMil-Hasen der ki: sana takdim etti ğ im bu izahat, nefsine bir 
fayda ve zarar getirmekten, faydal ı  ve zararl ı  olan ş eyleri seçmekten 
âciz, babas ından ba şka bir s ığı na ğı  olmıyan çocu ğu okutmas ı  için baba-
sını  teş vik mahiyetinde ileri sürülmü ş tür. Çünkü baban ın, geçindirmek 
mecburiyetinden fazla olarak yapt ığı , ş ey, babadan o ğula yap ılan bir 
ihsand ır. Yabanc ılara, yahut geçimi üzerine dü ş miyen kimselere yapt ığı  
ihsan gibi. Fakat baban ın kendine muhtaç olan çocu ğuna en üstün ihsan 
yapmas ı  umulur. Çünkü çocu ğ a kendinden ba ş ka kimse iyilikte bulun-
maz. Çocu ğun yapaca ğı  bir i ş  de yoktur ki o iş ten te'min etti ğ i maddi 
yardımla baban ın bakımına muhtacolmaktan kurtulsun. Müslümanlar 
çocuklar ına namaz ı , abdesti ö ğ retmekle, böyle yeti ş tirmekle, üzerlerine 
farz oldu ğu zaman hafif gelmesi, güçlük çekmemeleri için küçüklükte 
onları  abdest ve namaza al ış tırmakla emredilmi ş lerdir. (27-B) Ş üphesiz 
müslümanlar çocuklar ına namaz ı  öğ rettikleri zaman, namazda okuya-
cak kadar Kur'an da ö ğ retmeleri gerekir. Müslümanlar ın çocuklarına 
Kur'an ö ğ rettikleri, onlar ı  hocalara götürdükleri, bu hususta çok gayret 
sarfettikleri evvelce izah edilmi ş ti. Bu, öyle önemli bir ş eydir ki hiç 
bir baba çocu ğundan bunu esirgemez. Behemehal bir yolunu bulur da 
çocuğunu okutur. Ancak nefsinin cimrili ğ ine uyarak bundan geri kala-
bilir ki bu da kendisi için bir hüccet de ğ ildir. (Kendini maziir göstermez.) 
Allah (O'nu tesbih ederim.) ş öyle buyurdu: "Nefisler cimriliğe meyyal-

dir."94  Ve Yüce Allah buyurmu ş tur: "Nefsinin tamahkârl ığı ndan korunan 

kimseler, i ş te onlar saâdete erenlerdir."95 . Ve yine hiç bir baba tembellik 

94 Nisa Sûresi, ayet 128 in bir k ı smı , 

95 Teğ abun Sûresi, ayet 16 nın bir kı smı . 
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ederek, önemsemiyerek çocu ğunu cahil b ırakmaz. Ancak kuru, hayra 
rağbeti olmıyan baba böyle yapar. Allah (Onu tesbih ederim) kitab ında 
kullarım tavsif ederek ş öyle diyor: "Rahman olan Allah' ı n kulları, yer 

yüzünde mütevazi yürürler. (Aziz ve Celil'in ş u sözüne kadar) Onlar : 

"Rabbimiz, E ş lerimiz ve çocuklar ı m ız hususunda gözümüzü ayd ı n k ı l, 
bizi, Allah'a karşı  gelmekten sak ı nanlara önder yap." derler."96  

Kendisine göz ayd ını  olacak bir nesil yaratmas ını  Rabb ından istiyen 

kimse (28-A), Kur'an ö ğ retmek hususnda çocu ğuna yapaca ğı  masraftan 

ötürü cimrilik etmez. Zikri Yüce olan Allah buyuruyor ki: "Kendileri 

inanan, soyları  da inançta kendilerine uyan kimselere soylar ı nı  da kata•z. 

(° 	- 	--°. Onların iş lediklerinden hiç bir ş ey eksiltmeyiz."• 97 	tb 	J 1 
- 	 ) 

Yani onlar ın amellerinden hiç bir ş ey eksiltmeyiz. Cimrilik ederek veya 
tenbellik göstererek ehline ve çocu ğuna hay ır (ilim) öğ retmeyi b ırakarak 

onların hayırdan geri kalmalar ına, elinden hay ır ç ıkmıyan kuru ve cimri 
insandan ba şka kimse sebebolmaz. Ş üphesiz çocu ğun dindeki hükmü, 
küçük olduğu müddetçe babas ının hükmü gibidir. (Çocuktan babas ı  
mes'uldür.) O halde (Kur'an ö ğ retmesi), çocu ğun dinini ve din bilgisini 

kuvvetlendiren Kur'an ö ğ retmeyi b ırakmamas ı  lâz ımdır. Resül Aley-

hisselânı 'm ş u sözünü duymadı  mı  "Her çocuk islâm f ıtratı  üzerine 
doğar. Sonra anas ı  babası  onu Yahudi veya Hırıstiyan yaparlar. Nas ıl ki 

behca' (güzel) Cema' (tam a'zal ı ) doğururlar. Hiç yavrunun Ceda' (bur-

nunda kula ğı nda eksik, kesik bir ş ey) sini görür müsün?" Ya Resulal-
Mb, dediler, küçük iken ölene ne dersin?" "Allah onlar ın (ileride) ne 

yapacaklarını  bilir" dedi" 98 . Böylece Resill, ana ve babas ının öğ rettik-

lerinin çocuk üzerindeki tesirini göstermi ş  oluyor. Ö ğ retilme derecesine 

ula ş madan ölen (28-B) kimsenin i ş ini de Resulullâh (Allah ona salât ve 
selâm etsin) ya ş asalard ı  onların ne yapacaklar ını  Allah'ın bilece ğ ine 

b ırakıyor. Kâfirlerin çocuklar ına babalar ı  tarafından zarar eri ş tiğ ine 

göre, müminlerin çocuklar ına da babalar ı  tarafından fayda eri ş mesi 

gerekir. Eski mü'minler böyle hüccet arama ihtiyac ını  duymadan bu 

hususta Allah' ın kalblerine koydu ğu arzu ile yetinmi ş ler ve onunla amel 
etmi ş lerdir. Ve bunu Halefin seleften naklede geldi ğ i bir sünnet (bir 

gelenek) olarak b ırakmış lard ır. Öyle bir sünnet ki babalardan hiç birinin 
bu sünnetten vaz geçti ğ i veya bunda ihmallik ve tenbellik etti ğ i görül-

mü ş  değ ildir. Zaten bu (sünnetten yaz geçmek, ihmallik etmek) inanan 
müslümanın yapaca ğı  iş  değ ildir. Tenbellik ederek çocu ğuna Kur'an 

96 Furkan Süresi, âyet 63-74. 

97 Tür Süresi, âyet 21 in bir k ı smı . 

98 Lüflzda ufak de ğ iş iklikle Buhart Cenazeler Bab ı  ve Müslim'de. 
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öğ retmeyi terk eden biri ç ıksa, cahil olduğuna hükmedilir; ayıplan ır 
ve hali eksik görülür. Ve o adam kanaat ve r ı za ehli derecesinden dü ş er. 
Fakat bazan babalar ı , el darlığı  bundan geri b ırakabilir ki özrünün 
doğ ruluğu nispetinde mazar görülür. 

(29-A) Çocu ğun malı  olduğu takdirde, babas ı  yahut vasisi (e ğ er 
babas ı  ölmüş se) çocu ğu b ırakmaz, mektebe koyar. Ona vacibolan mik-
tarda Kur'an ö ğ retmek için çocu ğun kendi malından ö ğ retmen tutar. 
Yetimin vasisi yoksa, müslümanlar ın hakimi ona nezaret eder, ve onu 
öğ retmek hususunda babas ının veya vasisisinin yolundan gider. E ğ er 
hükümdarı  olmıyan bir ş ehirde bulunursa bu gibi meselelerde bak ı lı r: 
O ş ehrin halk ının iş lerini, ş ehrin salih ki ş ileri idare ediyorlarsa bu 
çocuğ a bakmak da o i ş lerdendir. Binaenâleyh o topluluk bu çocu ğun 
e ğ itimini temin eder.* E ğ er yetimin mal ı  yoksa anas ı  veya yakın 
velilerinden en yak ın olanlar ı  ona Kur'an ö ğ retme vazifesine te şvik 
edilmi ş lerdir. Bu vazifeyi onlardan ba ş kas ı , kendi üzerine almak 
isterse sevab ı  ona aidolur. E ğer yetimin bunu yapacak hiç kimsesi 
yoksa, müslümanlardan her kim bu vazifeyi yapar da onun (ilim) 
öğ renmesini temin ederse sevab ı  o kazanır. E ğ er ö ğ retmen Güçlü ve 
Yüce Allah' ın rızas ı  için çocuğ a paras ı z ö ğ retir ve buna sabrederse 
bu hususta onun savab ı  inş aallah kat kat olur. Çünkü ö ğ ret- mek, 
öğ retmenin geçimini temin etti ğ i bir san'at ı dır. (29-B) Bununla 
beraber bedava ö ğ retmeyi tercih ederse -in ş allah- nefsinin isteklerini 
yenen kimselerin kazand ıkları  ecirlerden pek çok sevap kazan ır. Bu ko-
nuya rağbet edenin ve buna ko ş anın ne derece sevap alaca ğı nı  Resul-
Aleyhisselâm'dan gelen naslara dayanarak sana kâfi derecede aç ıkladım. 

13 o... 	o 

-e". Çünkü Resül Aleyhisselâm kad ına: J 	 = evet, sana 
da sevap vard ır" buyurmu ş tu. 

Kad ınlara Kur'an ve ilim ö ğ retmeğ e gelince bu güzeldir ve onlar ın 
yararmad ır. Fakat kad ına teressül, ş iir ve benzeri ş eylerin ö ğ retilmesi 
onun için tehlikelidir. Ancak kad ına faydas ı  umulan ve fitnesinden emin 
olunan ş eyler ö ğ retilmelidir. Yaz ı  öğ renmemesi  en emin  yoldur Pey-
gamber (Allah ona salât ve selam etsin) kad ınlara (bayram namaz ını  
görmeleri için) izin verdi ğ i zaman, onlara örtülü cariyeleri de beraber 
getirmelerini, hayz olanlara da namazgah ın gerisinde durmalar ını  
emretmi ş  ve: "Hayri (kutlulu ğu) ve müslümanlar ın dualarını , yalvarış -
larını  görürler." buyurmu ş tu. Ona göre onlara hay ır ö ğ retirken hay ır 
olduğuna inan ılan ve ş er gelmiyece ğ ine kanaat getirilen (30-A) ş eyin 

* Bu fikir, bugünkü Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ve Meclis sistemini i ş aret eder mahiyet-

tedir. S. Ate ş  
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öğ retilmesi makbuldür. Ö ğ retilmesinden korkulan ş eyin, öğ retilmemesi 
onlar için daha iyidir. Ve bu zararl ı  ş eyi onlardan çevirip uzak tutmak 
veliler ıiin vazifesidir. Art ık sana beyan etti ğ imi anla, Allah'tan hidayet 
talebet ki sana hidayet etsin. Hidayet ve yard ım edici olarak O yeter. 

Bil ki Yüce ve Güçlü Allah inanan erkeklerin aleyhlerinde olanlar ı  
aldığı  gibi, inanan kad ınların da aleyhlerinde olan ı  almış t ır. Bu, Yüce 
ve Güçlü Allah' ın ş u sözünde (aç ıklamyor): "Allah ve Resulü bir i ş e 
hüküm verdikleri zaman hiç bir mümin ve mümineye kendi isteklerine göre 
gitmeleri serbestliğ i yoktur... İ lh." 99  Ve Allah' ın ş u sözü: "Inanan erkekler 
ve inanan kadı nlar... ı oo Allah erkek ve kad ınlar ı  güzel mükafât 
hususunda Kitab ının birçok yerinde beraber zikretmi ş tir. Yüce Tanr ı '- 
nın ş u sözünde de (Kad ın erkek beraber zikrediliyor.): "Allah inanan 
erkeklere ve inanan kadı nlara.... vâdetmiş tir. İ lh." lo ı .  Peygamberinin ha-
mmlarma da, Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) den duyduk-
lar ını  hat ırlamalar ını  emrederek demi ş tir ki: "Evlerinizde okunan Allah' ı n 
âyetlerini ve hikmeti hat ı rlayı n ı z (da ş ükrediniz)" 102.  O halde kad ınlara 
hayır ve hayra vesiyle olacak ş ey nas ı l öğ retilmez ? Ve onlar ı  idare eden 
kimse, onlar ın aleyhlerine olaca ğı ndan korktu ğu ş eyi nas ıl onlardan 
uzak tutmaz ? Çünkü o, onlar ın çoban ı dır ve onlardan sorumludur, 
fazilet (30-B) Allah' ın elindedir, diledi ğ ine verir. Allah büyük fazilet 
sahibidir. 

Öğ retmenlerin ö ğ rencilerden alacaklar ı  ücret, bunun sünneti (usulü), 
Kur'an ile beraber çocuklara daha hangi ş eylerin ö ğ retilmesinin gereke-
ceğ i, ö ğ retmen çocuklara di ğ er maslahatlar ından, i ş lerine yar ıyan ş ey-
lerden hangisini ö ğ retece ğ i ve hangi ş eyi öğ retmekten ötürü ö ğ retmenin 
ücret almas ının do ğ ru olmıyaca ğı , müslüman ın hıristiyana ö ğ retip 
ö ğ retemeyece ğ i, yahut h ıristiyanlar ın müslümanlar ı  öğ retmelerine 
müsaade edilip edilmiyece ğ i ve ö ğ retmenin tam yeti ş tirmek için muayyen 
bir müddet tayin edemiyece ğ i meselelerinin izah ını  istemesi. 

Ebtfl-Hasen der ki: Bu babtan önceki babta Kur'an ö ğ retenin 
faziletini beyan hususunda varidolan naslar ı  takdim ettim ve. Kur'an 
öğ retmenin önemini peki ş tiren ş eyleri ve Kur'an ö ğ retimine çok önem 
vermek gerekti ğ ini, ezberliyen kimsenin unutmamak için kendini Kur'an 
okumaktan alıkoyacak ş eylerle u ğ ra ş maktan kaçınmas ı  laz ım geldiğ i 
meselelerini kâfi derecede aç ıkladım. Güçlü ve Yüce Allah' ı n Peygamberi 
(selam ona) ne söyledi ğ i ş u sözünde: "Ş ahidolarak hangi şey daha büyük- 

99 Ahzab Süresi, ayet 36 nin bir k ı smı . 
100 Ahzab Sûresi, ayet 34 ün bir k ı smı . 
101 Teybe Sûresi, ayet 72 nin bir k ı smı . 
102 Ahzâb Süresi, ayet 34 ün bir k ı smı . 
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tür?" de. "Allah benimle sizin aranızda ş ahittir ve bu Kur'an bana, sizi 

ve ulaş tığı  kimseleri uyarmam için vahyolundu, (31-A)... İ lh." "3 . Kur'an 

öğ renmeyi zorunlu k ı lıyor, ta ki Kur'an' ın kıyamete kadar ula ş tığı  

kimseler Kur'an ö ğ renme vazifesini yerine getirsinler. Güçlü ve Yüce 

Allah' ın ş u sözü de bu mal ıiyettedir: "Andolsun ki Kur'an' ı  öğüt olsun 

diye kolayla ş tı rdı k ; öğ üt alan yok mudur?" 104.  O, (Kur'an) ö ğüt için 

kıyamete kadar kolayla ş tırılmış tır. Müslümanlar, Kur'an' ın kıyamete 

kadar, Allah' ın, kullanım hücceti olduğunda, ve onun emirlerini yerine ,4,7 

 getirmenin ve kıyamete kadar insanlar ı  Kur'an'a ça ğı rman ın müslüman-

lara farz oldu ğunda ihtilâf etmemi ş lerdir. Talha bn.Mutarrif, rivâyet 

etti ğ i Sahih hadisinde ş öyle diyor: "Abdullah bn. Ebi Evfâ'dan sordum: 
"Peygamber (Allah ona salât ve selâm etsin) vasiyet etti mi?" "Hay ır" 

dedi. Dedim ki: "Nas ıl halka vasiyet ile emredildiklerini söyledi de 
kendisi vasiyet etmedi ?", "Allah' ın Kitab ını  vasiyet etti." dedi. "Pey-
gamber (Allah ona salât ve selâm etsin) in ş öyle dediğ i müslümanlarca 

me ş hurdur: "Size iki şey bırakt ım. Onlara uydukça sapmazsınız. Allah' ın 
kitabı  ve benim sünnetim". O (Kur'an) ö ğ renilmesi gereken bir ş eydir. 

Fakat Kur'an ile amel eden savap kazan ır, onunla amel etmiyen ise 
(31-B) nasibini terk etmi ş  olur. Müslümanlar ın, Kur'an' ın emirlerini 
terkte ittifak etmelerinden Allah'a s ığı nır ım. Böyle olsayd ı  iş te büyük 
felâket o zaman olurdu. Gazab ından ve Kitab ının müminlerin kalbin-

den silinmesinden Allah'a s ığı nırım ve Kur'an' ı  mü'minlerin g'önüllerine 

tesbit etmesini, onlar ın kalblerini Kur'an'a açmas ını , bütün kalpleriyle 

Kur'an ö ğ renmeyi arzu etmelerini ve üzerinde güzel dü şünmelerini te-
min etmesini Allah'tan niyaz ederim. Tâ ki apaç ık Peygamberin ken-

dilerine aç ıkladığı  üzere Kur'an ' ı  iyi anlamış  olsunlar. Muhammed, 
Peygamberlerin sonuncusudur. Allah Efendimiz Muhammed'e, Mine 
ve arkada ş larına salât ve selâm etsin ki onlar ı  bununla do ğ ru yoluna, 
mü'minlerin sâlih seleflerinin yürüdükleri aç ık, belirli yola sevk ede. 
Zira o Güçlü ve Yüce Tanr ı  diyor ki: "Biz insana ana ve babası na karşı  
iyi davranması n ı  tavsiye ettik. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlü ğe uğ rı -

yarak karnı nda taşı dı . Çocuğ un sütten kesilmesi iki y ı l içinde olur ; bana 

ve ana babana ş ükret diye tavsiyede bulundum. Dönü ş  banadı r (Ey insan 

oğ lu!) Ana baba, seni, körü körüne bana ortak koş man için zorlarlarsa, 

onlara itaat etme ; dünya (iş lerin) de onlarla güzel geçin (32-A) Bana 

yönelen kimsenin yoluna uy ; sonunda dönü ş ünüz banadır. 0 zaman 

yapt ıkları n ı z ı  bildiririm." 1 ° 5  Resöl Aleyhisselâm'm sak ındırdığı  ve 

103 En'âm Sûresi, âyet 19 un bir k ısmı . 

104 Kamer Sûresi, âyet 17 nin bir k ı smı . 

105 Lokman Süresi, âyet 14-15. 
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âhir zamanda ç ıkaca ğı ndan haber verdi ğ i saptı rı cı  fitnelerden Allah'a 
sığı nırım. Ve Kerim Allah'tan bizi, kendine sar ılan ve yard ım edilmi ş  
bulunan salih kullarına katmas ını  isterim. Çünkü Resül Aleyhisselâm'- 
dan, ş öyle dediğ i varid olmu ş tur: "ümmetimden bir taife hak üzerinde 
muzaffer olarak devam ederler. Allah' ın emri gelinceye kadar (kıyamete 
kadar) onlara muhalefet eden kimse onlara zarar veremez." "Hak ehli, 
Resûl Aleyhisselâm' ın beyân etti ğ i üzere Kur'an'a dan ış mada ve onun 
beyamm talebetmede devam ederler. Bu hususta ümmetin seleflerin-
den olan ho ş nudedici (ikna edici) din imamlar ının tariflerine (ve içti-
hadlarına) uyarlar. 

Sonra bil ki bu ümmetin ba şı nda (ilk tarihlerinde) zublir eden müs-
lüman imamlar ı  ki müslümanlar ın salâhma olan özel ve genel i ş lerin 
hepsine bakarlard ı , hiç birini halkın çocuklarına küçüklüklerinde okul-
larda ö ğ retecek ö ğ retmenler tayin ettiklerine dair bir ş ey duymad ık, 
rastlamad ık. (32-B) Mesela aralar ındaki davâlara bakmak, mescitlerde 
namaz için ezan okumak ve müslümanlar ın iş lerini görmek için ve on-
lara ş efkatten dolay ı  diğ er vazifeleri yapmakla görevlendirdikleri insan-
lara tahsis ettikleri gibi bu ö ğ retmenlere de Yüce ve Güçlü Allah' ın 
mal ından (beytülmal = Devlet bütcesinden) bir hisse ay ırmamış lard ı r. 
Bu imamlar ın, çocukların ö ğ retmenini unutmalar ı  da mümkün de ğ ildir. 
-Allah daha iyi bilir ya- herhalde onlar ö ğ retmen meselesini insan ın 
ş ahsi i ş i görmü şlerdir. Zira ki ş inin çocuğuna ö ğ retti ğ i ş ey, kendinin 
ş ahsi menfaatinedir. Binaenâleyh ö ğ retmen meselesini babalara b ırak-
mış lardır. Öyle ki babalar bunu yapma ğ a güçlü iseler, onların yerine 
ba ş kalar ının bu vazifeyi yapmalar ı  doğ ru değ ildir. 

Vaktâki müslüman imamları  bu iş e bakma ğı  terk ettiler -halbuki 
bu, müslümanları n evladlar ı  için yapmalar ı  icabeden bir meseledir ve 
ancak bunu yapmakla huzura kavu ş abilirler- müslümanlar çocuklar ını  
devam edip yeti ş tirecek ve ö ğ retmene yara şı r ş ekilde onlara mukayyed 
olacak hususi ö ğ retmenler tuttular. Şüphesiz halk içinde (33-A) müs-
lümanların çocuklar ına fahri olarak ö ğ retecek ve kendini onlara vak-
fedecek, geçimini ve di ğ er ihtiyaçlar ını  temin için çalış masını , kazan-
masmı  terk edecek birinin bulunmas ı  imkandan uzakt ır. O halde müslü-
manların, çocuklar ın öğ retimini üzerine alacak, onlara devaml ı  olarak 
bakacak, gözetecek ve bundan ba ş ka i ş lerle uğ raş mıyacak bir ö ğ retmen 
tutmalar ı  laz ımdır. Bu ö ğ retmen, babalardan çocuklar ı  terbiye zahme-
tini kendi üzerine alarak, hallerinin, hareketlerinin istikametini, an-
layış larını , hay ırda büyütecek (ruhlar ına iyilik sevgisi aşı lıyacak) ve 
kendilerini her bak ı mdan ş erden uzakla ş t ırack ş eyleri onlara gösterecek-
tir. Bu iş ler fahri ö ğ reticilerin i ş i de ğ ildir (Fahri öğ retenler bu kadar 
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çok i ş lere bakamazlar). Çocuklara fahri olarak Kur'an ö ğ reterek kimse-
selerin bulunmas ına bak ılacak olursa çocuklar ın ço ğu zayi olur. Ve 
insanlar ın ço ğu Kur'an ö ğ renemez. Bu da Kur'an' ın göğüş lerden yitmesi 
derekesine götüren bir zarâret ve müslüman çocuklar ını  cehalette b ı -
rakan bir sebebolur ki asl ında darlık olmıyan bir ş eyi darla ş tırmanın 
manas ı  yoktur. Bu hususta (33-B) Resâl Aleyhisselâm'dan, bundan 
(ücretle ö ğ retmen tutmaktan) kaç ınmağ a delâlet edecek bir emir de 
sabit olmu ş  değ ildir. 

Haris bn. Miskin 73 senesi tarihinde zikretmi ş tir ki, bize ibnu Ve-
heb haber vererek dedi: "Mâlik'in ş öyle dedi ğ ini iş ittim: Eri ş tiğ im ilim 
sahiplerinin hepsi ö ğ retmenlerin -mektep ö ğ retmenlerinin- ücret alma-
larında bir mahzur görmezlerdi." İ bnu Veheb, Muvatta' ında Abd-el-Ceb-
bar bn. Ömer'den rivayet ederek diyor ki: "Medine'de sordu ğum herkes 
öğ retmenlerin ücretle ö ğ retmelerinde bir mahzur görmüyordu". Haris'in 
İ bn-i Veheb'ten rivâyet ederek söyledi ğ i ş u sözü var: "Mâlik'ten, o ğ luna 
güzel okuyuncaya kadar Kur'an ö ğ retmesi için birine yirmi dinar veren 
bir adam hakkında soruldu da Malik: "Bunda bir beis yoktur. Ecel 
(müddet) tayin etmese de." dedi. Sonra devam etti: "O ğ retilmeğ e en 
layık olan Kur'an'd ır". Veya ş öyle dedi: "ö ğ retilmi ş  olanların en layı k! 
(Kur'an) d ır" Veheb Muvatta' ında diyor ki: " İş ittim ki Malik 
ş öyle diyordu: "Kur'an ve Kitab (yaz ı ) ö ğ retmek kar şı lığı nda ücret 
almakta bir beis yoktur." İ bn-i Veheb diyor ki: "Mâlik'e (bu hususta 
alaca ğı  ücret için her Ramazan ve Kurban Bayram ı  gibi belirli bir müd-
det içerisinde belirli bir ücret ş art ko ş arsa buna ne dersin?) dedim 
(34-A) (Bunda bir beis yoktur) dedi" Ebül-Hasen der ki: İbn-i Vehep'- 
ten söylenen bir hikaye duydum: İ bn-i Veheb demi ş ti ki: "Mâlik'in 
yanında oturuyordum. Bir mektep ö ğ retmeni geldi ve ona (Ey Ebâ 
Abdillah, dedi, ben bir çocuk terbiyecisiyim, bir ş ey duydum da ondan 
ötürü pazarl ık etmeyi kötü gördüm. Halk da bana vermemeye ba ş ladı . 
Art ık bana eski verdikleri gibi vermiyorlar, çoluk çocu ğumla s ıkıntıya 
dü ş tüm. Nı-etmekten ba şka bir sanat ı m da yok" Malik ona: "Git 
Müş arata (anla ş ma) yap" dedi. Adam döndü gitti. Baz ı  arkada ş ları  
Mâlik'e: "Ey Ebâ Abdillâh dediler, ö ğ retmek için pazarl ı k etmesini mi 
emrediyorsun?" Malik onlara cevap verdi: "Evet, peki bizim için çocuk-
ları mı zı  kim yeti ş tirecek, ve onlar ı  bizim için kim terbiye edecek? 
E ğ er ö ğ retmenler olmasayd ı  biz ne ile biz olurduk?" Bu hikâyede olan ı  
yine Mâlik'ten İ bnu Sahnân'un rivâyet etti ğ i söz de kuvvetlendiriyor. 
Malik ş öyle demi ş tir: "Bize Süfyan- ı  Sevvi'den naklettiler, O da Ala 
bn. El Saib'den nakletti, AM bn. El-Saib ş öyle dedi: İ bn-i Mes'ud dedi 

ki: "Üç ş ey var ki bunlar insanlara laz ı mdır: Aralar ında hüküm verecek 
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bir emir; bu olmasa, elbette insanlar birbirlerini yerler; insanlara mus-
hafları  sat ın almak ve satmak da laz ımdır. Bu olmasa Allah' ın kitab ı  
bat ıl olur (Ortadan kalkar). ve insanlara çocuklar ına öğ retecek ve bu 
vazifesine kar şı lık ücret alacak bir ö ğ retmen de laz ımdır. Bu da olmasa, 
insanlar cahil kahrlar." Mushaflar olmasayd ı  Kur'an unutulurdu, demek 
istiyor. Bütün bunlar sana, yukar ı da söylediğ im (fahri bir ö ğ retmene 
intizâr edilirse) bu, Kur'an' ın gönüllerden silinmesi derekesine götüren 
zarfın bir sebebolur sözünü kuvvetlendirmektedir. 

Alimlerimizden bir ço ğu, ş artl ı  veya ş arts ız ücret alman ın caiz 
oldu ğunu, halkın böyle amel etmi ş  ve buna cevaz vermi ş  olduklarına 
dayanarak ihticacacetmi ş ler ve bu cevaz ı  Atâ bn.Ebi Rabah'tan, Ha-
sen-i Basri'den ve daha birçok imamlardan ve salihlerden rivâyet et-
miş lerdir. Ö ğ retme hususunda ş art ko ş arak ücret alman ın caiz olmad ı -
ğı nı , fakat ş arts ız olarak ücret alman ın caiz oldu ğunu zanneden kimse, 
neden bu ikisini ay ırıyor ? Kur'an' ı  Allah rızas ı  için öğ retmesi gerekir-
ken ş art ko ş mas ı  halinde, Kur'an ö ğ retmesine bir kar şı lık almas ından 
dolayı  mı  bunu kötü görüyor? Peki, bu ücreti ş art ko ş madan almas ı  da 
yine öyle değ il midir? Öğ retmenin, ö ğ rencinin ücret verece ğ ini bilmesi 
(35-A) de anla ş ma gibi değ il midir? Öğ retmek yaln ı z Allah'ın rızas ı  
gözetilerek verilmesi gereken sadakalar gibi olsayd ı , bunun üzerine bir 
karşı lık alınması  nas ıl caiz olurdu ? Sadaka kar şı lığı nda bir ş ey almak 
doğ ru değ ildir. Fakat Kur'an ö ğ retme kar şı lığı nda al ınan ücret, bu ş e-
kilde bir karşı lık değ ildir Çünkü ö ğ retmen Kur'an'dan bir ş ey anlat ıyor, 
aldığı  bu ücret de ö ğ retme i ş ine baktığı , önce geçti ğ i veçhile kendini bu 
iş e verdiğ i içindir. Ama s ırf Allah r ızas ı  için yap ılan amellerde dünyevi 
bir karşı lık gözetmek olmaz. Ancak s ırf Allah r ızası  için yap ılan amel-
lerin bizzat kar şı lığı  olarak de ğ il de ba şka bir niyet ve mana ile almak 
caizdir. 

Ebu Said'den rivâyet edilen sahih hadiste MA Said'in ş öyle dediğ i 
zikrediliyor: "Resulullâh (Allah ona salât ve selam etsin) in ashab ından 
bir cemaat bir sefere gittiler, Arap kabilelerinden birinin yurduna kon-
dular. Onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler. Kabile adamlar ı  
bunları  misafir etmediler. O s ırada kabile ba ş kanı  yılan tarafından sokul-
muş tu. Her ş eyi yaptılar. Fakat hiçbir fayda vermedi. Baz ıları : "Şuraya 
konan cemaata gitseniz, belki birinde bir ilaç bulursunuz" dediler. On-
lara geldiler: "Ey cemaat, dediler, ba ş kanımı z ı s ırıldı . Her ş eyi yaprt ık 
ama fayda vermedi. Birinizin yan ında buna yar ıyan bir ş ey var mı ?" 
Onlardan biri: "Evet, dedi, vallahi ben afsunlar ım. Fakat vallahi, biz 
sizden bizi misafir etmenizi istedik, siz misafir etmediniz. Ş imdi de bize 
bir parça mal vermeden size afsun yapmam". Bir koyun sürüsüne an- 
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la ş t ılar. Gitti, afsun yap ıp üzerine tükürüyor ve okuyor u d J".4J--  

• Hâmid âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur...) Sanki 
adam bir bağ dan çözülmüş  gibi kalkt ı , yürüdü. Bir ş eyi kalmamış tı . 
(Adamlar ına): "Üzerine anla ş tığı nı z mal ı  kendilerine verin." dedi. (Mal ı  
aldıktan sonra) baz ıları : "taksim edin", dediler. Fakat afsun yapan: 
"hayır, yapmay ımz, Resulullah'a götürelim, olan geçeni ona söyliyelim, 
bakalım bize ne emredecek ?". Allah' ın elçisi (Allah ona salât ve selam 

etsin.) ne geldiler ve ona vak'ay ı  anlatt ılar. Resulullah 	L49 

Onun afsun olduğunu nereden bildin?)" dedi ve sonra devam 
etti: "isabet etmi ş siniz, bölü ş türünüz, sizinle beraber bir hisse 'de bana 
ayırınız." (36-A) Ve Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) güldü.' ,106  

Buhari diyor ki: İ bn-i Abbâs Peygamber (Allah ona salât ve selam 
etsin) in ş öyle dediğ ini söylemi ş tir: 	I vlS ThT I a I "Iy1.  

= Sizin ücret almanıza en çok layık olan şey Allah' ın kitalmhr"" 7  Yine 
Buhari, Hakem'in ş öyle dediğ ini kaydediyor: "Ö ğ retmenin ücretini kötü 
gören bir adam duymad ım " Ş a'bi de ş öyle demi ş tir: "Ö ğ retmen ş art 
ko ş maz (anla ş ma yapmaz) Ancak bir ş ey verilirse kabul eder. Hasan 
on dirhem verdi." Nesai'ye gelince O da ş öyle demiş tir: "Bize Amr bn. 
Ali haber vererek dedi: Bize Ş u'be, Adullah bn. Ebi'l-Sakar'dan, O 
Ş abi'den, O Harice bn. El-Salt'tan, O da ameas ından nakletti. Amcas ı  
ş öyle demi ş : Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) in yan ından 
döndük, bir Arap kabilesine geldik. Bize: "Yammzda bir ilaç yahut 
afsun var m ı ? zira zincirlere ba ğ lı  bir bunak var. dediler. Zincirler içe-
risinde buna ğı  getirdiler. Ben üç gün, sabah ak ş am üzerine Fatihat-ül 
Kitab okudum. Tükrüğümü topluyor ve üzerine tükürüyordum Sanki 
bir bağdan çözüldü, kalkt ı . Bana mal verdiler. Hay ır dedim, dediler ki: 
"Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) e sor. Sordum, bana: 

_La; 	j, 	, 	Ye, dedi, ömrüme and 

olsun ki ba şkas ı  batıl bir afsun ile yiyorsa sen hak bir afsundan kazan-
dığı nı  yemiş  olursun". Ebti Davad el-Sicistâni diyor ki: Abdullah bn. 
Muazzam haber vererek dedi ki: Bize ş ube senedi ile Harice bn. El-Salt'- 
tan, O da Abdullah'tan rivayet etti. Abdullah bir kavme u ğ ramış tı . 
Ba şı na topland ılar, dediler ki: "Sen o dam ın (Peygamber) yan ından 
hayır ile geldin. Bizim için bu adama afsun et". Zincirlere vurulmu ş  
bir bunak getirdiler. Üç gün sabah, ak ş am üzerine Kur'an' ın anas ını  

106 Buhârrnin rivâyeti. 

107 Buhârrnin rivâyeti. 
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(Fatiha) okuyarak üfledi. Her bitiri ş inde tükürirğ iinü toplayıp üzerine 
tükürdü. Sanki onu bir ba ğdan çözüp kurtard ı . Kendisine bir ş ey verdiler. 
Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) e getirerek meseleyi anlatt ı . 
Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) ona: "Ye, dedi, ömrüme 
and olsun ki baş kası  batıl bir afsunla yiyorsa, sen hak bir afsunla yemi ş  
olursun." Eba'l-Hasen der ki: Bu hadis daha önce geçen hadise uygundur. 
Allah' ın Kitab ını  ö ğ retmekten ötürü, bundan faydalanan kimseden 
ücret alman ın caiz oldu ğu hususunda birbirini do ğ ruluyor. Ebu Said 
el-Huderrnin hadisinde beyan ediliyor ki afsun yapan kimse onlara 
(37-A) duas ına mukabil mal vermeleri ş artını  koş abilir. Bu, onun ı sı rıl-
mış  kimseye okumak için çekti ğ i zahmet ve yapt ığı  iş in kar şı lığı dı r. 
Allah da Kitab ı  yüzü hürmetine ı s ırılmış  kimseye ş ifa vermi ş tir. Burada 
Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin): "Sizinle beraber bana da 
bir hisse ayırmız." buyurdu. O halde bu kazançtan kötülük gitmi ş tir. 
Bunun ayıplanacak, kötülenecek bir taraf ı  yoktur. Harice bn. El-Sait'in 
amcas ından rivayet etti ğ i hadiste de mevcuttur ki: Buna ğı n ailesi 
kendisine bir ş eyler veriyorlar. Fakat kendisi böyle bir ş art ileri sürme-
miş tir, nihayet Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) den bu ma-
lın her ne kadar ş art ko ş mamış sa da kendisine mübah olduğunu söyle-
diğ ini naklediyor. Nesarnin hadisinde de aç ıldandığı na göre O: (Harice 
bn. El-Salt' ın amcas ı ) almaktan imtina etmi ş , fakat verenler, ona: 
"Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) den sor." demi ş ler. Burada 
onun dua etti ğ i, fakat dua ederken bir ş ey almak niyetinde olmadığı , 
bununla beraber yine verileni almaktan menedilmedi ğ i beyân edilmek-
tedir. Eba Davud'un hadisinde de onlar ın verdiklerini aldığı  anlaşı lıyor. 
(Peygamber'den) soruncaya kadar verilen ş eyi almamaış  olsa da ihtimal-
dir ki Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) in sözü - Hadis tama-
men sonuna kadar sahih ise- istikbalde bunu yaparken ücret almas ına 
(37-B) ve bundan günahkâr olm ıyaca ğı na izin ve müsaadedir. Harice 
hadisinin metni, o zat ın Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) in 
kendine verdi ğ i izinden sonra bu hususta bunaktan bir ş ey aldığı nı  gös-
teriyor. Keza, belki de ilk dua ve afsununda sadece Allah r ızası  için 
hareket etti ğ inden dolay ı  bir ş ey almadığı , ihtimali de vardır. Çünkü 
Allah rızas ı  için yap ılan iş lerde bir kar şı lık alınmas ı  doğ ru değ ildir. 

Eğ er denilirse ki: İbn-i Veheb demi ş tir ki: Bana Amr bn. el-Haris 
ve Lyes bn. Sa'd, Süleyman bn. Abdirrahman'dan, O da Kas ım bn. 
Ebi Abdirrahman'dan nakletti ki: Eb ıl Abdirrahman' ın duyduğuna göre 
Ansâr'dan bir adam Peygamber (Allah ona salât ve selam etsin) e geldi, 
kendisinde bir de yay vard ı . Peygamber (Allah ona salât ve selam et-
sin) yay ı  görünce: "Bu yay sana nereden?" dedi. O da "Benden okumak 
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istiyenlerden biri verdi" dedi. Peygamber, Allah Ona salât ve selam 
etsin": "Onu geri ver, yoksa o ate ş ten bir yaydır." buyurdu. Ve dedi ki: 
"Kur'an okuyunuz, fakat Kur'an'la yemeyiniz Gösteri ş  için, iş ittirmek 
için Kur'an okumayımz, (riyakarl ık etmeyiniz.)" Ebû'l-Hasen der ki: 
Bu ö ğ retme kar şı lığı nda ücret alman ın, önce zikretti ğ imiz Harice bn. 
el-Salt hadisinde oldu ğu gibi, sahih hadiste bir temeli oldu ğunu sana 
gösteriyor. (38-A). Fakat Peygamberin "Kur'an okuyunuz.. hadisin so-
nuna kadar..." sözüne gelince bunun manas ı  Kur'an ö ğ retmek ve bir ş ey 
için Kur'an ile dua etmek kar şı lığı nda ücret almamak demek de ğ ildir. 
Bu hadisten nakli do ğ ru olan manâ, sadece yemek için Kur'an okuyan ı  
ayıplamaktır. Yani Kur'an okuyor ki yedirilsin. Sadece bu sebepten 
dolayı  Kur'an okuyor. İş te bundan ötürü böyle kimseyi ay ıplamak 
laz ımdır. Halbuki dua ve ö ğ retmek için okuyan kimse bir ş ey kar şı lığı n-
da, dua edilen veya ö ğ retilen kimsenin faydas ını  temin ediyor. Bu kar-
şı lığı  o faydaya mukabil al ıyor, yoksa Kur'an okumas ından ötürü de ğ il. 
Bu, dua edilen veya ö ğ retilen kimseye yapt ığı  hizmetin kar şı lığı dı r. 
Kötü olan ücret, okumas ı  ile birine fayda temin etti ğ i için de ğ il de sadece 
okumas ından ötürü doyurulan veya yedirilmek için okuyan kimsenin 
aldığı  ücrettir. Görmüyor musun, nas ıl denilmi ş : "Kur'an' ı  gösteri ş  
yapmayını z. İş ittirme yapmay ını z" Bu iki adam ın maksad ı  (yani riyâ 
ve süm'a için okuyanlar) Kur'an'dan gösterip i ş ittirdikleri ş eyle kendi-
lerinin medh edilrnesidir. Ötekinin maksad ı  da (birine bir menfaat 
temin etmek de ğ il, Kur'an okumak suretiyle yiyip karn ını  doyurmakt ır. 
Yay hikâyesine gelince bu hususta Ebû Davud ş öyle diyor: Bize Ebû 
Bekir bn. EM Ş eyb'e söyledi, dedi ki: Bize de Vekr ve Hamid bn. Abdir-
rahman el-Ruasi, Mu ğ ire (38-B) bn. Ziyad'dan, O da Ubâde bn. Nesiy'-
den, O da, Esved bn. Sa'leb'e'den, O da Ubade bn. El-Samit'ten rivayet 
etti. Ubâde bn. Samit ş öyle dedi: "Ehl-i suffa'dan 108  olan baz ı  insnlara 
Kitap ve Kur'an ö ğ rettim, onlardan biri bana bir yay verdi, dedim ki: 
"Bir mal olarak alm ıyorum, fakat ben onunla Allah yolunda dü ş mana 
(ok) atmak istiyorum. Resulullah (Allah ona salât ve selam etsin) e 
götürüp ondan soraca ğı m. Ona götürdüm, dedim ki: "Ey Allah' ın Re-
sulii, Kitap (yaz ı) ve Kur'an ö ğ retmekte oldu ğum adamlardan biri bana 
bir yay hediye etti. Mal de ğ ildir. Ben onunla Allah yolunda (ok) atmak 
istiyorum." Dedi ki: "Ateş ten bir tavk (gerdanl ık) olmas ını  istiyorsan 

onu kabul et." Yine Ebû Davud diyor ki: "Bize Ömer bn. Osman ve 
Kuseyr bn. Ubeyd haber vererek dediler: Bize Ma'bed haber verdi, dedi: 
Bana Bi ş r bn. Abdillâh bn. Be şş ar haber verdi. 'Amr dedi: Bana Ubade 
bn. Nesiy, Celâde bn. EM Umeyye'den, O da Ubâde bn. El-Samit'ten 

108 ibndet için Medine mescidinden ayr ılmayan bir cemaat. 
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buna benzer hadis naklettiler. Birincisi daha tamamd ır: "Ya Resulullâh, 
dedim, bunun hakkında ne dersin ?" Cevap verdi: "İki omuzun aras ında 
bir ateş  közü, onu gerdanl ık yapt ın, yahut boynuna astın." 

Ebû el-esasen der ki meselenin cevaz ına ve vüs'atine delâlet eden 
sahih hadisler bu senedler gibi meseleyi daralt ıp sıkış t ırmıyor (39-A) 
Yay hadisinin bu ş ekilde nakli do ğ ru olsa bile bir tak ım manalara gelir: 
Biri, bu öğ retmen Allah için ö ğ retiyordu. Cığ retmesine kar şı lık ö ğ renci-
den dünyal ık hiç bir ş ey ummuyordu. Bu ö ğ rencinin, kendi isteğ i ile ver-
diğ i ş eyin, kendisinden kabul edilmesi do ğ ru olmıyan fakir kimselerden 
olması  da mümkündür. Bu ö ğ retmen de yay ı  dediğ i gibi mal değ il, harbde 
yard ımı  olan bir alet olarak dü ş ünmü ş tür. Belki veren de harb edecek 
durumda de ğ ildir, ö ğ retmen dü ş ünmü ş tür ki onu Allah yolunda sava ş -
mak için almak kendisine caizdir. Binaenaleyh Ebû Davud hadisinde 
geçtiğ i üzere Resulullah'a dan ış mak için o yay ı  almış t ır. Allah' ın elçisi de: 
"Ateşten bir halkanın boynuna geçirilmesini istersen onu kabul et demi ş -
fir" Ona aldığı  ş eyden dolay ı  yetimlerin mallar ını  zulmen yemek 
hakkında varidolan ceza temsil edilmi ş tir (Verilen ceza o cezaya 
benzer olarak gösterilmi ş tir.) T 1; •

A.ı- 
15- b  = Ş üphesiz 

 

onlar karı nları na ancak ateş  yiyorlar". Yay yenilmez (39-B) Boyna 
ve omuzlar aras ına konulur, çünkü as ı lır. Allah' ın elçisi (Allah ona salât 
ve selam etsin) görmü ş tür ki onu almak verme zulüm say ı lır. Çünkü 
onu vermek, o adama vacib de ğ ildir. Zira bu zat ona sadaka olarak 
öğ retiyordu. Binaenâleyh böyle sadaka cihetinden ö ğ reten kimse ken-
disine verilmesi do ğ ru olmıyan kimselerdendir. Yay hikâyesini bildiren 
hadis üzerinde İ bn-i Habib'in yaptığı  yorum da ihtimal dahilindedir. 

Bu nehyin te'vili ve bu hadisin manas ı  ş öyledir: "Bu hadis, isla-
mın baş langı cında ve henüz Kur'an ki ş ilerin gönüllerinde az yer tutmu ş , 
halk aras ında yayı lmamış  bulunğu bir sırada varidolmu ş tur. O zaman, 
o ş artlar alt ında Kur'an ö ğ retme ğ e ücret almak, ş üphesiz Kur'an'a para 
almak (Kur'an' ı  satmak) olurdu. Ama daha sonra Kur'an halk aras ına 
yayı lıp mushaflara yaz ıldı:Ondan ve mushaflar ve içinde bulunan ayet-
ler cahile de, âlime de, okuyabilene de okuyamayana da aç ık bulunup, 
kimseden menedilmedi ğ inden, bir millete hasredilip (40-A) di ğer milleti 
bundan mahrum b ırakmak gibi bir mesele de bahis mevzuu olmad ığı n-
dan ötürü Kur'an ö ğ retmek için al ınan ücret, bununla me ş gul olan be-
denin ücretidir; Kur'an' ın kendisi için al ınan bir para de ğ ildir. Nası l 
ki mushaflar ı  satmak da içindeki âyetleri satmak de ğ il, ciltleri, yaz ıyı  
ve sanat ı  satmakt ır. Çünkü içinde bulunanlar, hiç bir kimseye mahsus 
ve hiç bir kimseden mahcup ve memnû de ğ ildir. ve  yine içindekiler 
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mü ş terilerden ayr ı , s ırf mushaf sat ı cı sına da mahsas değ ildir. Mushaf-
ların içindekilerini ö ğ retmek de böyledir. Bu ö ğ retme kar şı lığı nda alınan 
para, öğ retmenin ö ğ retti ğ i kimse ile u ğ ra ş mas ı  ve ö ğ rencisiyle me ş gul 
olup kendini ba şka bir i ş  yapmaktan alıkoymas ı  karşı lığı nda al ınan bir 
ücrettir. Bu dinin imamlar ından bir ço ğu Kitap (yaz ı ) ve Kur'an ö ğ ret-
mişler, bu ö ğ retmeleri kar şı lığı nda aldıkları  parayı  kendileri için bir 
günah telakki etmemi ş lerdir. Ve bu kendilerine (hiç kimse taraf ından) 
günâh görülmemi ş tir". 

EbtV1-Hasen der ki: " İ bn-i Habib: "Mushaflar mübâh oldu. Kim-
seden uzak ve memna tutulmad ı ". Sözü ile ş unu demek istiyor: Yani 
bir kimse mushaflar ı  satmak, yahut yazmak isterse bunu mümkün bu-
lur. Hal böyle olunca (40-B) ö ğ retmenler yan ında Kur'an ö ğ renmek 
istiyen kimse de t ıpkı  onun gibi, bunu bol ve kimseden menedilmemi ş , 
uzakla ş tırılmamış  bulacakt ır. Mushaflardan sat ın alınmas ı  caiz olan ı  
sat ın almak için mushaflara nas ıl para veriyorsa, buna da böyle para 
verdiğ i takdirde ö ğ renmeyi mümkün bulacakt ır. Yine kendisiyle me ş gul 
olmas ı , kendine ö ğ retmesi için ö ğ retmenin ücretle tutulmas ı  caiz olan 
hareketlerini kiral ıyabilir. Bütün bunlar sana önceden aç ıkladığı m gibi-
dir. Hepsi birbirini peki ş tiriyor. Ve Kur'an ö ğ retmek için ö ğ retmen tut-
mağ a cevaz veriyor. Ö ğ retmene de, bu i ş ine karşı lık ücret alma ğ a müsaade 
ediyor. Belirtilen ö ğ retme ş artlar ını  yerine getirdi ğ i takdirde (ö ğ retmenin) 
bu ücreti almas ında kendisi için hiç bir mahzur bulunmad ığı nı  gösteri-
yor. Yukarı da sana Mâlik'in sözünü ve ona yeti ş en herkesin ö ğ retmen 
tutmayı  tecviz ettiklerini gösterdim. Sahnan dedi ki: İ bn-i Veheb dedi 
ki: Malik ş öyle dedi: "Ö ğ retmenin Kur'an ö ğ retmek hususunda alaca ğı  
parada günâh yoktur. Bir ş art ko ş arak akid yapsa bu, onun için helal 
ve caiz olur, bunda bir mahzur (41-A) yoktur. Hitme (hatim) hakk ı  
kendisine vacibtir. Bunu ş art ko ş sun veya ko ş masın. Bizim memleketi-
mizdeki ilim ehli bu fikirdedirler (böyle yap ıyorlar). 

Haris, İ bn-i Veheb'den ş öyle dediğ ini rivâyet ediyor: Malik, bir 
çocuk hakkında soruldu ki bu çocuk Kur'an' ın üçte birini ö ğ retmesi için 
öğ retmene gönderiliyor ve bu ö ğ retmesine kar şı lık, öğ retmene belirli 
bir ş ey verilmesi ş art ko ş uluyor ? Malik: "Bunda bir günah görmüyorum". 
dedi. Ebu'l-Hasen derki : Ma'n bn. Isa'dan, Musa bn. Muaviye hakk ın-
da bir hikâye i ş itmiş tim, demi ş ti ki: Mâlik'e bir adam geldi: "Birine 
ücretle bir sûre ö ğ renim." dedi; Malik "bunda bir günah yoktur." ceva-
bını  verdi. Ebu'l-Hasen der ki: Muallimin ö ğ renciye bir süre ö ğ retmesi 
zahmetli ve u ğ ra ş tırı cı  bir i ş tir. Binaenâleyh bu i ş e ücret almak caizdir. 
Ali bn. Ebi Talip (R. A.) ten rivâyet edilen ba ş ka bir hikaye de vard ır ki: 
Harzeti Ali ş öyle demi ş tir: "Bir adam ın, bir adamdan, Kur'an ö ğ retmesi 
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üzerine ücret almas ında bir günah yoktur. Fakat ona: "Bana ücretle 
bu harfi ö ğ ret, denilirse (41-B) bir harf ö ğ retti ğ i için ücret almas ı  caiz 

değ ildir. Çünkü bir harf ö ğ retmek kolay bir i ş tir. Yahut İ slama girmek 

istiyen bir adam birine: "Bana Islami ö ğ ret." derse, öteki de ona: "Bir 
ücret ver ki ö ğ reteyim." diye cevap verirse bu, kötüdür ve caiz de ğ ildir" 

Ebu'l-Hasen der ki: Bu, sana aç ıkca gösteriyorki bir güçlük ve zahmet 
olmıyan bir hayr ı , vakti varsa bilmiyene ö ğ retmesi ö ğ retmene gereklidir. 
Yine bunun gibi: Ehl-i küfürden bir adam, bir müslümana gelip ken-
disine Islami ö ğ retmesini ondan isterse, o müslüman ın bunu öğ retmesi ve 

karşı lığı nda bir ücret almamas ı  icabeder. İ slami ona ö ğ retti ğ i zaman: 

Ş ehadet, farzlar ın esaslar ı  gibi müslüman olmas ı  sahih olacak kadar ını  
öğ retsin. Ona her gün ve gecede abdestli olarak be ş  vakit namaz k ıl-
masımn, üzerine farz oldu ğunu söyler; her namaz ın rüldi say ı sını  öğ retir, 

rüldiun nas ıl yap ılaca ğı nı , (42-A) namaz ın nas ıl kı lınaca ğı nı  ona gösterir. 

Ş ayet Kur'an ö ğ retecek kimse bulunmazsa, namaz k ılabilmesi için 
Fatiha ö ğ retmesi ve buna kar şı lık hiçbir ücret almamas ı  da vaciptir. Son 
ra islam'a giren kimse gider, her günde üzerine vacibolan ş eyler hakkın-

da daha geni ş  mali) mat ö ğ renir. Art ık bu zat, ücretle ö ğ renme imkanını  
bulanlarm, ilim ehlinin kendisine Kur'an ö ğ retmek için ücret almalar ımn 

caiz oldu ğu insanların durumuna gelmi ş  olur. O ğ retme kar şı lığı nda ücret 

almayı  tecviz edenler aras ında bu hususta bir ihtilaf yoktur. 

Fıkıh ve Feraiz ö ğ retme ğ e gelince, adam çocu ğuna bunlar ı  öğ rete-

cek birini tutar. İbn-i Kas ıma bu mesele soruldu ğunda ş öyle dedi: Bu 

hususta bir ş ey iş itmedim -Malik'ten i ş itmedim demek istiyor- Ancak 
Malik fıkıh kitaplar ını  satma ğı  mekrüh görürdü. Ş imdi biz fıkıh öğ retmek 

için ücretle ö ğ retmen tutuldu ğunu görüyoruz. Bu bana ho ş  gelmiyor 
ama fıkıh ve feraiz ö ğ retmek için ş art ko ş mak (akid yapmak) daha 
kötüdür. İ bn-i SahniM da kitab ında ş öyle diyor: Malik dedi ki: "F ıkıh ve 

feraiz ö ğ reten birini tutman ın caiz olaca ğı nı  zannetmiyorum." ( İbn-i 
Sahniin o ğ luna ş öyle demiş tir: "Endülüs halk ının (âlimlerinin) baz ıları  
fıkıh, feraiz, ş iir ve nahiv ö ğ retmek için ücret alman ın bir günah ı  olma-

dığı nı , bunun da Kur'an gibi olduğunu rivayet ettiler." ve demi ş tir ki: 

"Bunu mâlik ve bizim âlimlerimiz mekrah görmü ş tür. (Bunlar) Kur'an'a 
nasıl benzerler ? Kur'an' ın bir sonu vardır. Oysa ki bu söylediklerimin 
gidilecek belirli bir soldan yoktur. (S ınırları  yoktur). Bunlar meçhul-

dür; fıkıh ve ilim ihtilafl ı  bir ş eydir. Halbuki Kur'an asla ş üphe olmıyan 

bir kitapt ır. Fıkıh, Kur'an gibi ezberlenmez, Kur'an'a benzemez, bir 
gayesi, varılacak bir sonu yoktur. İbn-i Habib ş öyle diyor: "Asba ğ 'a 
dedim ki: " ş iir, nahiv, resail (mektuplar) gibi ş eyleri, belirli bir sonlar ı  
olmadığı ndan öğ retmek için muayyen bir müddet veremiyece ğ imize 
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göre nas ıl ş art (akid)i tecviz ettiniz? Çünkü bunlar var ılacak muayyen 
bir s ınırları  olan ilimlerden de ğ ildir." Bana dedi ki: "O bize göre hinata 
(buğ day satmak), habz (ekmek satmak) gibidir. Malik, hinata, habz 
(43-A) ve benzeri sanatlar ı  öğretmekte akid yapma ğı  caiz görmü ş tür. 
Halk aras ında ilim ehlinin içtihad ve kanaat'i bu noktaya var ırsa ona 
riâyet etmek vacibolur. 

Ebu'l-Hasen der ki: Çocu ğuna ş iir öğ retmek için ö ğ retmen tutma ğ a 
gelince İbn-i Kas ım bu hususta ş öyle diyor: Malik: "Bunu ho ş  görmü-
yorum." dedi. Takdim etti ğ imiz ş eylerde ihtilaf edilen nokta, e ğer 
öğretmen Kur'an ve kitap (yaz ı)dan ba şka bilgiler için tutulduğu 
takdirdedir. Fakat Kur'an' ın manalarm ı  takviye edecek olan: Kitâbet, 
hat gibi ş eylerin ö ğ retilmesi için hoca tutman ın caiz olduğu hakkında 
ihtilaf edilmemi ş tir. İ bn-i Sahnan diyor ki: çocuklara Kur'an' ın i'rab ını  
öğretmesi laz ımdır. Ş ekil, hece, güzel yaz ı , tertil (ağı r ağı r okumak) 
ile güzel okumay ı  öğ retmesi de laz ımdır. Yine ö ğ retmenin, çocuklara 
güzel kıraatlerden faydal ı  olduğunu bildiğ i bir kıraati ö ğ retmesi de 
icabeder. Bu faydal ı  olmadığı  takdirde ba şka bir kıraati okutmas ının da 
zararı  yoktur. (43-B); Isterlerse onlara hitâbet de ö ğretmesinde bir 
sakınca yoktur. Dedi ki: Onlara terbiye ö ğ retir. Çünkü bu da Allah 
için onun üzerine ö ğ retmesi vacibolan ş eyler aras ındadır. Bu (terbiye 
öğ retmesi) onlara nasihat, onlar ı  koruma ve gözetme icaplar ındandır. 
Öğ retmenin çocuklara yedi ya şı na geldikleri takdirde namazla emret-
mesi, on yaşı na gelince kılmazlarsa dö ğmesi gereklidir. Malik de böyle 
dedi. Ondan da Abdurrahman bize haber verdi. Ve dedi ki: Malik ş öyle 
dedi: "On ya şı nda olan çocuklar namaz için dö ğülürler. Ve yataklar ı  
ayrılır. "Erkeklerle k ızların mı ?" dedim. "Evet" dedi. Yine dedi ki: 
"Öğretmenin çocuklara abdesti, namaz ı  öğretmesi laz ım gelir. Çünkü 

onların dini esaslarmdand ır. Namaz ın rükû sayısını , secdelerini, namazda 
kıraati, tekbiri, oturman ın nas ıl olaca ğı nı , iftitah tekbirini, selam ı , 
bütün tekbirleri, namazda onlara laz ımgelen ş eyleri, te ş ehhüdü, sabah 
namazındaki kunutu ö ğ retmesi laz ımgelir Çünkü bu, namaz ın sünnetin-
dendir, hakkiyle namaz kılmanın icaplarındandır. Yine çocuklara ce-
naze namaz ını , cenaze namaz ındaki duayı  da öğ retmesi icabeder. Bu 
da onların dinlerindendir; yine muallimin (44-A) çocuklara sabah ın 
iki rek'ati, vitir, iki bayram namaz ı , istiskâ namaz ı  husaf namaz ı  gibi 
sünnet namazlar ı  da ö ğ retmesi laz ımdır, tâ ki Güçlü ve Yüce Allah' ın 
emrettiğ i dinlerini ve Peygamberlerinin (Allah ona salt ve selam etsin) 
sünnetini yerine getirsinler, Yüce Allah'a sevgi beslemeleri, yalvarmalar ı  
için dua da öğ retmelidir ki çocuklar ı  Yüce Allah'a yalvarma ğ a alış tır-
sın ve onlara Allah' ın büyüklük ve celalini târif etsin ki Allah' ı  böylece 
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tekbir edeler. Halka k ıtlık gelip imam istiska namaz ına çıktığı  zaman, 
öğ retmenin de Güçlü ve Yüce Allah'a yalvar ıp dua etmeleri için ö ğ ren-
ellerini al ıp namaza çıkarmas ı  güzeldir. Zirâ bana ula ş tığı na göre: Yu-
nus Alehisselâm'm kavmi, azab ı  gördükleri zaman çocuklar ı  ile beraber 
çıkmış lar, onlarla beraber Kutlu ve Yüce Allah'a, çocuklar ına acımasmı  
niyâz ederek yalvarm ış lar; Allah da onlardan azab ı  kaldırmış tır. 

Öğ retmenin çocuklara hesap ö ğ retmesi iyi olur, fakat bu kendine 
vacip değ ildir. Ancak böyle bir ş art ko şulmuş  olursa o zaman hesap 
öğ retme ğ e mecburdur. Yine ş iir, garib, arapça, bütün nahvi ö ğ retmesi 
de böyledir. Bunları  kendi isteğ i ile öğretirse ö ğ retir. Mecbur de ğ ildir. 
İçinde fuhu ş  olmıyan ş iir, (44-B) Arap sözlerini (darb ımeselleri, Ata 
sözleri) ve hikâyelerini ö ğretmesinde de bir mahzur yoktur. Mamafih 
bunları  öğ retmek öğ retmen üzerine vacip de ğ ildir. Sahnün'a göre bütün 
bunları  Kur'an ve kitap ö ğ reten ö ğ retmenin kendili ğ inden veya ş artlı  
olarak ö ğ retmesinde bir mahzur yoktur. Fakat İ bn-i Sahnün, Kur'an 
ve kitap öğretmek maksad ı  olmadan sadece bu ş eyleri ö ğ retmek için 
öğ retmen tutmay ı  kabul etmiyor. Nitekim daha önce de geçmi ş ti. O, 
ş iir öğretme için öğ retmen tutma konusunda Mâlik'in "bana ho ş  gel-
miyor." sözüne dayanmaktad ır. Fakat İbn-i Habib, ş iir, nahiv, mektup-
Arap hikayeleri ve bunlara benzer ho ş  ve mürüvvet sahibi ki ş ilere ait 
ilimleri öğ retmek için ö ğ retmen tutman ın da bir mahzuru olmadığı nı  
söylüyor. "Şu var ki ben içinde tekebbür, övünme, fuh ş iyât veya kötü 
hiciv bulunan ş iirleri öğ renmeyi ve ö ğretmeyi, bunlar ın büyüğünü ve 
küçüğünü rivayet etmeyi kötü görüyorum" diyor ve devam ediyor: 
"Resullâh (Allah ona salt ve selam etsin) tan sabit olan rivayette (45-A) 
O, ş öyle demiş tir: "Ş iir güzel bir sözdür, iyisi iyi, kötüsü de kötüdür." " 9 

 Resullullah (Allah ona salt ve selam etsin) buyurmuş tur: "ş iirin bazısı  
hikmettir.'"" Ebu'l-Hasen der ki: Allah' ın elçisi (Allah ona salt ve -se-
lam etsin) nin: " şüphesiz ş iirin bazısı  hikmettir." buyurduğu rivayeti 
sabittir, ama " ş iir güzel bir sözdür...." sözünü bilmiyorum. Fakat Allah' ın 

in elçisi (selam ona) nin ş öyle. dediğ i sabittir: "Birinizin karnı  ş iirle dol-
maktansa irinle dolmas ı  kendisi için daha iyidir." 1 " Yine Resul'ün: 
"Bir adam ın karnının irinle dolmas ı ..." ş eklinde bir sözü de sabittir. 
Baz ı  alimlerin dediklerine göre ma/las': Ş iirin insana, onu Güçlü ve 
Yüce Allah' ın zikrinden, ilimden ve Kur'an'dan uzakla ş tıracak derecede 
hâkim olmas ı , ruhuna böylesine dolmas ıdır, demek olur. Yine Besili 

109 Buharrde vard ı r. 

110 Buhari, Ebû Davud ve ibn-i Macede geçer. 

111 Buhar ve Müslimde mevcuttur. 
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Aleyhisselâm' ın ş öyle dediğ i de sabittir: 4A IS jP 	LSJ t; :L.15--  

L» 1  bk"- i.. 	(}5-11- 	= Ş airlerin söylediğ i sözlerin en doğrusu 
Lebid'in sözüdür: Muhakkak ki Allah'tan ba şka her ş ey batı ldır". Ve: 
"Ümeyye bn. Ebi-el-Salt ishim olma ğa yakındı ." 12  Yani ş iirinde Allah' ı  
övdü ğü halde bu ona fayda vermedi. Çünkü islâm olmadan öldü. Fakat 
Leliid islâm olmuş tur. Ve söylenir ki islâma girdikten sonra Kur'an'a say-
gı dan ötürü ş iir söylemekten vazgeçmi ş tir. Allah daha iyi bilir. 

Baz ı  zamanlarda vezinli söz söyliyen insan ş air sayılmaz. Özellikle 
yarat ı lışı nda fesahat olursa. Nas ıl ki Cündep de demi ş tir: Resulul-
lah (Allah ona salât ve selâm etsin) Yürürken aya ğı  bir ta ş a değdi, 
kaydı , parma ğı  kanad ı . Hemen şöyle dedi: Ip, 

j..: ).--"4-; 9 = Sen kanayan bir parmak değ il misin? Uğ radığ m şey 
Allah yolunda olmu ş tur." Fakat bu gibi (tab' ında fesahat olan. ara s ıra 
vezinli söz söyliyen) ler ş air say ılmaz. Bir kimse lisan ını  düzeltmek, fasih-
le ş tirmek, baz ı  zamanlarda okuyup e ğ lenmek; aç ıklamak istedi ğ i konu-
lara ş iirlerle ş ahid getirmek maksadiyle bir parça ş iir ezberlerse bunun 
zararı  yoktur. İ bn-i Vehep demi ş tir ki: Leys ş öyle dedi: "Rebia'dan, 
Kur'an İ rab ı  için (bana) nahiv ö ğ retmesini istedim. "Keski ben güzel 
yapabilseydim." dedi". Yine İbn-i Vehep ş öyle demiş tir: "Bana Ham-
mad bn. Zeyd, Yahya bn.Atik'ten nakletti. Yahya demi ş  ki Hasan'a: 
"Lisanını  düzeltmek, konuşmasını  ı slâh etmek için adam arap grameri 
öğ renebilir mi ? ne dersin ?" dedim. "Evet" dedi, ö ğ rensin, çünkü adam 
âyet okurken do ğ ru okumaktan âciz kal ır, helâk olur" (46-A). 

İbn-i Habib, Kur'an ve Kitab (yaz ı ) öğ renme maksad ı  olmadan 
ş iir ve diğ er ş eyleri öğ retmek için ö ğ retmen tutman ın caiz olduğunu ileri 
sürmekle Sahnân'un sözüne muhalefet etmi ş tir. Fakat Kur'an ö ğ retmek 
için tutulan ö ğ retmene bunlar ı  öğ retmesi ş art ı  da ileri sürülürse in ş al-
lah bunun caiz oldu ğunda aralar ında bir ihtlâf kalmaz. İbn-i Habib 
öğ retmenin ö ğ renciye bir k ı s ı m ş iir öğ retebilece ğ ini söylüyor ki bunda 
da Sahnân'un görü ş üne aykı rı  dü ş üyor. Sahnân'un fikri: Çocu ğuna 
yaz ı  ve hece öğ retecek birini ücretle tutmas ında bir mahzur yoktur. 
Ibn-i Vehep, el-Müdevvene adl ı  kitab ında ş öyle diyor: "Bana Hafs 
bn. Ömer haber verdi. O da Yunus'tan, O da İ bn-i Ş ihab'tan haber 
almış  ki Sa'd bn.EM Vakkas Irak'tan bir adam getirmi ş , çocuklar ına 

Medine'de yaz ı  öğ retiyormu ş , buna kar şı lık ona ücret veriyorlarm ış ". 

Ebu'l-Hasen bn.Mesr ıir 113  dan, O da Ebâ Süleyman'dan. 0 da Sahnlin- 

112 Buhar ve Müslim'de. 

113 Bu zat Ebü El-Hasen bn. Mesrür el-Dabba ğ 'dır. 
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dan, O da İ bn-i Vehep'ten ald ığı mız rivâyete göre bu, İbn-i Veheb'in 

Muvatta' ında da böylece vard ır. ( İ bn-i Vehep): Bana Hafs bn. Ömer, 

Yunus bn. (46-B) Yezid'den haber verdi." (Diyor). Sonra El-Müdevve-
ne'de olan ı  söylüyor. İbn-i Habib de bu hususta diyor ki: Bana Asba ğ  
söyledi, O da İbn-i Vehep'ten, O da Yunus'tar ı , 0 da İbn'i Ş ihab'tan 

duymu ş  ki Sa'ad bn. Ebi Vakkas Irak halk ından bir adam getirmi ş , 

O adam çocuklarına kitap ve Kur'an ö ğ retiyor, bunlar da ona ücret 

veriyorlarm ış . Bu rivâyette İbn-i Habib senetten Hafs bn. Ömer'i 
düş ürmü ş , Kitap ö ğ renmelerin e Kur'an' ı  da katmış tır. Allah daha iyi 

bilir. Muhammed de: "Sahnûn'un ş öyle dedi ğ ini iş ittim dedi: Ö ğ retmenin 

Ebced ö ğ retmesini do ğru bulmam." Hafs bn. Giyas'tan i ş itmiş tim, 

ş öyle diyordu: Ebâcâd (Ebced) ş eytan ın isimlerinden biridir. Ş eytanlar 

bunu cahiliyette Araplar ın dillerine att ılar. Araplar da bunu yazd ılar." 

Muhammed de ş öyle dedi: "Ilim ehlinden birinden duydum ki O, Ebâcâd, 
Acem kıralı  Ş âpur'un o ğ lunun adı  olduğunu zannediyordu. Hakimiyeti 

altında olan Araplara onu yazmalar ını  emretti. Ama kimsenin onu yaza-

ca ğı m zannetmem (47-A) Zirâ haramd ır." Yine diyor ki: "Bana Sahniin 
bn. Said, İbn-i Vehep'ten, O da Yahya bn. Eyup'tan, O da Abdullah 
bn. Tavus'tan, O da babas ından, O da İ bn-i Abbâs'tan rivâyet etti. 
İbn-i Abbâs dedi ki: "Bir millet y ıldı zlara bak ıp Ebaeâd (Ebced) 

yaz ıyor i ş te onların ahirette bir pay ı  yoktur." 114 

Sahntin da ş öyle demi ş tir: "Çocuklara makamla Kur'an ö ğ retmesini 

doğ ru bulmam. Çünkü Mâlik: (Kur'an' ın makamla okunmas ı  caiz de-

ğ ildir) dedi. Çocuklara ta ğbir (Okurken sesi yükseltmek) ö ğ retmesini de 

doğ ru bulmam. Çünkü bu ş arkıya götürür ki ş arkı  mekrûhtur. Bundan 

ş iddetle nehy edilmesi kanaatindeyim." Yine demi ş tir ki: "Mâlik kıraat 

için toplanan şu meclislerden soruldu da: (Bid'attir, valinin onlar ı  bundan 

menetmesini, terbiyelerini düzeltmesini istiyorum.) dedi" Ebu el-Hasen 
der ki: Mâlik'in elhân (makam), tâ ğbir (okurken sesi yükseltmek) ve 
buna benzer ş ekilde okunan Kur'an ı  dinlemek için meclislerde toplan-
mayı  menettiğ i me ş hurdur. Sahnûn'un bu bapta ö ğ retmen ve ö ğ renciye 

ş iddetle veya kerahat bulundu ğunu söyliyerek menetti ğ i ş eylerin hepsi, 

Mâlik'in mezhebine uygundur. 
Artık sen anla. Sana Kur'an ö ğrenmek için ö ğ retmen tutman ın, 

ücretle ö ğ retmenin yönlerini, bu hususta ö ğ retmen ve ö ğ renciye mekrillı  
olan ş eyleri ve âlimlerimizin mekrilh veya caiz oldü ğunda ihtilâf etti ğ i 

meseleleri aç ıkladım ki helâli arıyan kimse, ö ğ retme ücretinde hali saf-

la ş tıran (insan ın haline fenal ık getirmiyen) hususlar ı  ve takvâ sahibinin 

kaçınaca ğı  cihetleri anlas ın. Yine müslüman ın öğ renmesi veya çocu ğuna 

114 AM İmran, âyet 77 nin bir k ısmı . 
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öğ retmesi gereken ş eyleri ve ö ğretilmesinde ihtilaf olunan hususlar ı  
sana beyan ettim. 

İbn-i Veheb'in ş u sözü de bu konudand ır: Mâlik'ten i ş ittim ki O, 
oğ lunu yabancı  okuluna koyup orada bir h ıristiyan ö ğ retmende okutan 
adam hakkında sorulda da Malik (olmaz) dedi. Ona: (Müslüman, h ıris-
tiyana öğ retebilir mi?) denildi. O yine: "Hay ır" dedi. "Peki mü ş rik 
çocuklarına yaz ı  öğ retilebilir mi ?" diye soruldu. Malik yine "hay ır" 
İ bn-i Veheb'in 73 tarihinde söyledi ğ i bir söz var: "Malik ş öyle dedi: 
"Yahudi ve hıristiyanlardan hiç birinin müslüman çocuklar ına Kur'an 
öğretmelerine müsaade edilmesine taraftan de ğ ilim. (48-A)". 

Ebu'el- Hasen der ki: E ğer bu kitab, Muhammed (Allah ona salât 
ve selam etsin) e indirilen Kur'an anlam ında ise bundan menetmek 
mümkündür. Müslüman da kâfire Kur'an ö ğ retmekten nehyedilir 
Yüce Allah onu tesbih ederim) buyurmu ş tur ki: "Doğ rusu bu kitap, 
saklz bir kitapta mevcud olan kerim bir Kur'an'dı r. Ona ancak temiz olanlar 
dokunabilirler". "5  Kâfir necistir. Bundan dolay ı  Arap yaz ı sını  ve Arabi 
harfleri ö ğrenmekten menedilir. Çünkü onlar yaz ıyı  öğrenince istedikleri 
zaman mushafı  da tutabilirler. Yok e ğ er Malik, onların kendi kitaplar ını  
müslümanlara ö ğ retmelerine müsaade edilmemelidir demek istiyorsa, 
onları  bundan menetmek de do ğ rudur. Çünkü onlar kitaplar ının doğ ru-
luğundan emin de ğ ildirler. Ka'bu'l-Ahbar, Ömer bn. el-Hattab' (Allah 
ondan raz ı  olsun) a geldi, önünde durdu, koltu ğunun altından kenarlar ı  
yırt ılmış  bir kitab çıkardı  ve ş öyle dedi: "Ey mü'minlerin emiri, bunun 
içinde Tevrat var, okuyabilir miyim ?" Ömer uzun zaman dü şündü, 

Kâ'b sorusunu iki, üç defa tekrarlay ınca Ömer (48-B): "E ğer onun 
Tur-i Sina günü, İ mran oğ lu Musa'ya inen Tevrat oldu ğunu biliyorsan 
gece ve gündüz oku, bundan emin de ğ ilsen okuma" Kâ'b döndü. Ömer 
de ona ba ş ka bir ş ey söylemedi. İ slamda Kâ'b' in din bilgisindeki fazi-
leti meşhurdur. Bundan dolayı  Ömer ona sorduğu meselede kesin bir 
emir vermemi ş , iş i kendi isteğ ine b ırakmış tı . Sonra Ka'b' ın o mushafı  " 6  

okumağ a devam ettiğ ine dair bir rivayet zikredilmemi ş tir. Ne yap-
tığı nı  Allah bilir. 

Küfründe devam edene gelince, o Allah' ın kitab ı  hususunda emin 
olunmaktan uzakt ır. Yahut bir ş ey öğ retmesi için müslüman çocuklar ını  
kendine teslim etmeğe güvenilemez veya bütün bu sayd ığı mız hususlarda 
müslüman çocuklar ının kâfir çocuklar ı  aras ına karış malar ına itimad 

115 Vükm Süresi, ayet 77-79. 

116 Tevrat' ı  demek istiyor. Mushaf, ba ğ lı  kitab ın iki cildi arasında toplanan sahifelerine 

denir. 
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edilemez. Bütün bu söylediklerimizi ö ğ renmek için müslüman çocuklar ı -

nın kâfir çocuklar ı  aras ına kar ışı p tahsil görmeleri, Veheb'in, Mâlik'ten 

nakletti ğ i rivâyette menedilmektedir. Mevvaziye'de 117  ş öyle geçer: "Ma-

lik müslümanın, çocu ğunu hıristiyan mektebine koymas ını  mekrûh 

görmü ş tür; ö ğ retmenin h ıristiyan çocuklar ına kitap ve Kur'an ö ğ ret-

mesi de caiz de ğ ildir. İ bn-i Habib diyor ki: Mâlik'e: "h ıristiyan çocuk-

larına Kur'an de ğ il de sadece yaz ı  öğ retilebilir mi?" denildi. "Hay ır" 

dedi ve bunda büyük kerahat gördü. İbn-i Vehep ş öyle demi ş tir: "Kar-

şı la ş tığı m herkes bunu kötü görüyor ve adil imâm ın bunu derhal menedip 

yapanlar ı  cezaland ırmas ını  ileri sürüyor. Cahil ö ğ retmenlerden bunu 

yapanlar ç ıkarsa bu hareketleri onlar ın ş ehadetinin at ılmas ına ve onlara 

kı zıp nefret etme ğ e sebebolur. Çünkü onlar ın (h ırıstiyanlar ın) necis 

iken kelamullahl tutmalar ına meydan vermi ş  oluyorlar. 

Bu bölümde sana izah ettiklerim tamamen do ğ rudur. Daha önce 

de İ bn-i Sahniin'un, fıkı h, feraiz ve di ğ er ilimleri ö ğ retmek için icareden 

sakındırmas ını  izah etmi ş tim. İ bn-i Sahnüın bunları  öğ retmek için ücret 

almak ile, Kur'an ö ğ retmek için ücret alman ın aras ını  ayırmış t ır. Art ık 

sen anla. Çünkü bu meseleleri bilmek güzeldir. İ bn-i Sahnfın 

orada diyordu ki: Kur'an ö ğ renmenin belirli bir hedef ve gayesi var. 

Halbuki fıkıh ve di ğ er filmlerin bir sonu yoktur. Ş unu demek istiyordu ki 
Kur'an (49-B) ezberlenebilir, toplu bir ş eydir. Tamam ı  ö ğ renilmek istense 

böyle bir ş art ileri sürülse tamam ı  da ö ğ renilebilir. Bir sonu vard ır: 
Kur'an, say ılı  Kur'an sûrelerini ihtiva eden mushaf demektir. Oysaki 
fıkıh öğ renmek, anlamak demektir. Anlamak da sm ırlandırı lam ıyan bir 

ş eydir. K ısa bir parçay ı  anlama ğ a münhas ır de ğ ildir. Gramer de böy-

ledir. Kendisinden ancak anlamakla bir netice ç ıkarılabilen her ş eyin 

yolu da budur. Bazan zihin bir ş ey anlar. Sonra ondan, anl ıyanın in-

dinde has ı l olan bir manâya geçer ki burada neticeye varmak için yol 
uzakla şı r, ihtilafa dü ş ülür. 

Öğ renme yolu ezberleme olan ş iir ve ş iire benziyen di ğer Arap ata 

sözleri gibi bilgileri ezberlemek için ücretle ö ğ retmen tutmaya gelince, 
bu mekrûhtur, kerahati de ş u bakımdan ileri gelir: Ö ğ retmen faydala-
mlacak bir bilgiyi anlamak için tutulur. Halbuki bunlar ı  anlamanın 

bir s ınır yoktur. Anlamadan ezberlemenin de ne faydas ı  var ? Ve bundan 
ne sevap kazan ı lır ? Bunlar Kur'an gibi de ğ ildir. E ğer (50-A) dersen ki 
evvela yaln ı z harflerini ö ğ rensin, sonra man:as ı llı , ücretsiz olarak ba ş ka 
bir ö ğ retmenin yanında anlamağ a çalışı r. Mekrûh olan bir bab ın (bir 

ş eyin) tamam ı  mekrûhtur. Buna dahil olan hiç bir ş ey bundan istisnâ 

117 İ bn-i Mevvaz' ın Mâlik'i fıkhına ait bir kitab ı d ır. 
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edilemez. Ancak bab ın tamamı  menedilmelde kerahattan korunulmu ş  
olur. E ğer delili kuvvetli olm ıyan bir mesele girerse bu ancak bab ın, 
korunmas ı  içindir. (Yani mekrûh olup olmad ığı  belli olmıyan, şüpheli 
olan ş eyi de mekrûh saymak kerahat bab ını  korumak içindir.) Bundan 
dolayı  bahsetti ğ imiz ihtilaf oraya Ş amil olur. Zirâ sonradan anlamak 
için harfleri ö ğ renmek istiyen bir ö ğ renci anlamaya varamam ış t ır. O 
takdirde dininde kendine faydal ı  olmıyan bir ş ey öğ renmiş  olur. Halbuki 
Kur'an' ın tamamını  ezbere bilen kimse dini hususunda ondan faydalan ır. 
Velev bir harf de ö ğ rense yine dinde faydas ı  vardır. Binaenâleyh halk 
kelâmından ezberlenen ş eyle, Kur'an aras ında apaç ık bir fark ve z ıd-
diyet vard ır. Kur'an'da anla şı lmıyacak bir taraf ve şüphe yoktur. Bunun 
içindir ki Kur'an' ın parçalar ını  veya tamam ını  öğretmek için ücret 
almayı  caiz gördüler. Bu bab ın ba şı nda bundan biraz bahsedildi. 

Daha iyi anlamana yard ımı  olur dü ş üncesiyle sana burada bundan 
biraz daha bahsedece ğ im. (50-B) İbn-i el-Kasım'a denildi ki: "Kur'an 
öğretecek bir adam ı  şu kadar dirheme tutarsam bana caiz midir ?" 
Malik "Bunun zarar ı  yoktur." demi ş ti. İbn-i Kas ım da ş u altıda birini 
öğ retmek de Mâlik'in hepsi için verdi ğ i hüküm gibidir." dedi. İbn-i 
Kas ım demiş tir ki: "Çocuk daha mektebe girmeden mektep ö ğ retmenine 
hakkını  vermek caizdir. İbn-i Sahnûn'a göre de Malik ş öyle demiş tir: 
"Adamın, belirli bir ücretle bir aya kadar veya her ay ödemek suretiyle 
çocuğuna öğ retmesi için ö ğ retmen tutmas ı  caizdir. Anla ş maya göre Kur'-
anın yarı sını , dörtte birini ve ne kadar kesilmi ş se o kadar ını  öğretmesi de 
böyledir". Ebu el-Hasen der ki: Mâlik'in "yahut her ay" sözü üzerinde 
dural ım: İbn-i Kas ım'a, adam ın çocuğuna ayda veya senede bir dirhem 
karşı hğı nda Kur'an ö ğ retmesi ş artiyle ö ğ retmen tutmas ı  meselesi sorul-
muş , ş öyle cevap vermi ş tir: Malik "bunun bir zarar ı  yoktur" dedi. De-
nildi ki (51-A): "Ayda bir dirhem kar şı lığı nda çocuğuna yazı  öğ retmesi 
için öğ retmen tutarsa ?" Yine "Malik bunda bir beis yoktur." dedi. diye 
cevap verdi. Mâlik'in seneden seneye hakk ı  verilmek üzere ö ğretmen 
tutma meselesine de "zarar ı  yoktur" dediğ i malûmdur. Çocuğuna yal-
nı z kitâbeti öğ retmek üzere ö ğ retmen tutmak da caizdir. Bu da Mâlik'in 
senevi ö ğ retmen tutma hakk ındaki sözü gibidir. 

Ebû el-Hasen der ki: Mâlik'in "muayyen bir zamana kadar" sözünü 
ele alalım: Eğ er Malik bununla öğ retmenin, Kur'an' ın tamamını  muay-
yen bir zamanda ö ğ retmesini kasdediyorsa, ibn-el-Mevvaz, Mâlik'in 
sözü hakkında, çocu ğuna bir senede veya iki senede ö ğ retmeğ i ş art 
koş muşsa, söylediğ i müddet içerisinde ö ğ retmesi laz ımdır, diyor, Muham-
med bn. İbrahim de: "Ö ğ retmene bir sene yahut iki sene içinde ö ğ re-
teceksin" demedikçe bu müddet zarf ında öğ retmesi laz ım değ il, caizdir." 
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der. Ebu-el-esasen der ki: Muhammed ve Mutarririn hikaye ve rivayet 
ettikleri üzere İbn-i Kas ım ve İ bn-i Veheb'in Mâlik'ten duyduklarma 
göre (Malik) ş öyle demiş ): "Ve Medine'deki bütün alimlerimiz.. "Mu-
hammed'in tefsirine göre Malik bu müddet zarf ında Kur'an' ın tamamını  
öğ retmeyi ş art ko ş mamış tır. (51-B) Muhammed'in tefsiri di ğ er icare-

lerdeki esaslarda da caridir. Fakat İ bn-i Habib ş öyle demiş tir: Malik 

öğ retmenin, çocu ğ a ezberden veya yüzüne mahirâne okumay ı  öğ rete-

ceğ ini ş art ko ş abilir. Burada ö ğ retmenle veli ister müddet tayin etsinler, 
ister etmesinler. Ben Asba ğ 'a dedim ki: "Malik, müddet tayin edildi ğ i 

takdirde hizka (mahirâne okuma) y ı  öğ retece ğ i ş art ını  ko ş masına nas ı l 
cevaz verdi? Peki müddet geçti ğ i halde iyice ö ğ renmemiş se ne yapacak :" 
Dedi ki: "O sene aldığı  ücretin bir mislini daha al ır. Birinci ücreti hesaba 

kat ılmaz." Dedim: "Görmüyor musun bu, bir ş art içinde iki ş art oluyor ?" 

"Hayır, dedi, eğer ba ş langıçta bu lafı z üzerine akdetmi ş  olsayd ı  
o zaman bir ş art içine iki ş art girerdi. Fakat bir sene içerisinde hazik 

bir ş ekilde okumay ı  öğ retece ğ ini akdederse bu, bir ş arttır. Söylediğ imiz 

gibi ş art edilen ş eyi çocu ğun yapam ıyaca ğı  görülünce, çocu ğu hazik 

yapmak için sene dolduktan sonra ö ğ retmene tekrar bir misli daha ücret 

verilir Çünkü çocu ğun babas ı  (52-A) çocu ğunu bir sene içerisinde hazik 
yapmak için kesilen ilk ücrete raz ı  olmuş tur.( İ lk kesilen ücreti son vakit 

için de almak olmaz. Ondan bunu al ırsa bu, çocu ğun babas ına bir zu-

lüm olmu ş  olur*. Ö ğ retmen o müddeti geçirirse sonraki müddet için ta-
yin edilen ücreti alamaz. Çünkü onu al ırsa, çocu ğun babas ı  için bir zu-

lüm olmu ş  olur. Tevkit ve itkan birlikte olarak şurada ş art ko şulmas ı  
caiz değ ildir ki vakit darl ığı ndan dolay ı  iyice ö ğ retip öğ retemiyece ğ ini 

bilemez. O zaman ş art ko ş mamakta özür vard ır. Ve ş art ko ş mak da 
mahzurludur. Ebû el-Hasen der ki: "Bu cevapta Asba ğ , mektep ö ğ ret-

meni ile muayyen bir zamanda i ş i bitirece ğ ini söyliyen terzi aras ını  tef-

rik eder. Kendi istihsanma dayanarak bunu, beyi'ler manasma giren 
icareden sayar, ki e ğ er kesilen belirli müddet, vakit geçmeden ş art ko-

ş ulan ş eyi bitirmek mümkün olan bir müddet olursa, bunda bir mahzur 
yoktur. Ö ğ retmen ile terzi hakk ında da böyle dedi. Ben de ö ğ retmen için 

hizka (itkan) tamam olmadan müddet dolarsa, tutuldu ğu müddet için-

kesilen ücretten ayr ı  bir misli daha ücret verilmesinin (52-B) do ğru oldu 

ğuna hükmettim. 

Çocukların öğ retmeninin siyaseti (çocuklara kar şı  davranışı ) mese-

lesinde aç ıklanmas ını  istediğ i hususlar. 

* Bu cümlede bir tenakuz vard ır. Ş üphesiz müstensihlerin elinde bu tenakuza u ğ ramış tır. 

Her halde ş öyle olacak "son vakit için de ilk ücreti verip ayr ı  bir ücret vermemek ö ğ retmene 

zulüm olur." 
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Onları  idare etmesi, aralar ında âdil hareketi, onlara ş efkatli davran-
ması  nas ıl olacakt ır? Kendi aralar ındaki meselelerinde birbirlerine veya 
kendisine yardım etmelerini istiyebilir mi? Ihtiyaç has ıl olduğu zaman 
yerine ba ş kas ını  b ırakabilir mi ? Ders zaman ında çocuklar ın yan ında 
bir baş kasiyle veya kendi i ş iyle uğ ra ş abilir mi ? Okuma ve yazma saat-
lerini nas ıl düzenler ? Yaz ı  tahtalar ını  ve yaz ı  kemiklerini nas ıl silerler ? 
Istirahat için tatil zamanlar ını  nas ı l düzenler ?Onlar ı  terbiye etme s ını rı  
ve terbiye edece ğ i alet nedir ? Çocuklar ı  nerede ö ğ retir ? Mescitte ö ğ ret-
me olur mu ? İ ki veya daha çok ö ğ retmen ortakl ık edebilir mi? Bütün 
öğ rencileri toplu olarak bir hizipte okutabilir mi ? Çocuklar abdestsiz 
mushafı  tutabilirler mi ? Mushafı  tutmak için abdest almalar ı  öğ retilir 
mi? İ çlerinden birinin imam olup diğ erleri de cemaat olarak namaz 
kılabilirler mi? 

Ebül-Hasen der ki: Ö ğ retmenin çocuklara ö ğ retmesi için babalara 
icare ş art ı  ko ş abilece ğ ini, (53-A) çocuklara neyi ö ğ retmesi ve neyi ö ğ ret-
memesi laz ı m geldiğ i meselelerini kâfi derecede aç ıklıyan bir aç ıklama 
geçti. Ö ğ retmene gereken, çocuklar ın, üzerinde bulunan haklar ını  lâ-
yıkiyle ifa edebilmek için son derece gayret sarfetmesidir Bu haklar ı  ifa 
ederse, ş artl ı  öğ retmesinden aldığı  ücret kendine helâldir. Ve bilsin ki 
üzerine dü ş en görevleri gere ğ i gibi yapmazsa, alaca ğı  ücreti kendine ver-
mek gerekmez ve böyle ö ğ retmenin ald ığı  para haramd ır Çünkü kendine 
icare ş art ı  yapma ğa cevaz verenler, üzerine vacibolan ı  açıklamış lardı r. 
Onların aç ıkladıklarına aykı rı  giderse, anla ş mas ı  ile alaca ğı  ücreti ken-
dine helâl görmezler. Gev ş eklik gösteren kimseM Kur'an ö ğ retmesi üze-
rine, alaca ğı  ücreti tecviz eden hiç bir 'âlim bulamaz. Sonra üzerine 
aldığı  bu ş artlar, Allah' (Onu tesbih ederim) ın emretti ğ i akitlere girer. 
Çocuklara nezaret ve riâyeti de Allah' ın Resulü (Allah Ona salât ve 
selam etsin) nün (53-B) "Hepiniz çobans ınız. Her çoban da sürüsünden 
mes'uldür..." 1 i 8  sözünde belirtti ğ i rivâyete girer. Ve bilsin ki onlara kar şı  
üzerine dü ş en gerekleri yapar, onlara ö ğüt verir ve haklar ına riâyet 
ederse Resul Aleyhisselâm' ın ş u sözüne mazhar olur: "Hangi köle ki 
efendilerinin ve Rabbm ın hakkını  öderse, onun için iki ecir vard ır " 9 " 
Çünkü Memliik mâlikine kar şı  vazifelerini gere ğ i gibi yapmakla bu sevaba 
hak kazanm ış t ır. İş te bu çocuklara nezaret eden ö ğ retmen de bilsin ki 
onların, kendi üzerindeki haklar ına riayet etmekle kendisi de bu sevaba 
ehil olmu ş  olur. Çocuklarla ücret alma akdini yapmakla, çocuklar onun 

menfaat ve tasarruflar ına sahibolmu ş lardır. Ondan kendilerine vacib 
olanı  öğ reneceklerdir. Binaenâleyh çocuklar ın, üzerinde bulunan hak- 

118 Sahih el-Buhari. 

119 Sahih el-Buhari. Daha önce bu hadis geçmi ş ti. 
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ların ödiyen, onlara kar şı  üzerine dü ş en vazifelerini yerine getirmek 
hususundaki Rabbim"' buyru ğunu tutmakla hakk ına riâyet eden kimse 
de iki ecir alan memliik (köle) gibidir. Buna da iki ecir vard ır. Menfaat-
leri sat ın alınan her ücretli de böyledir. Çünkü üzerine dü ş en haklar ı  edâ 
eden kimse de bizzat ihsan edenlerdendir. Yüce Allah (Onu tesbih ede-
rim) ş öyle buyuryor: "Biz, ameli güzel yapan ı n ecrini (54 -A) zayi etme- 
y iz  120" .  

Çocuklara kar şı  ş efkatli olmas ı  da onlara güzel riâyettendir. Mü'- 
minlerin anas ı  Ayi ş e (Allah ondan raz ı  olsun) den gelen habere göre 
Allah' ın elçisi (Allah ona salât ve selâm etsin) ş öyle buyurmu ş tur: 
"Allah'ım ümmetinin iş lerinden birine bak ıp da onlara merhametli 
davranan kimseye sen de merhamet et 121 ". Ve yine Resulüllah (Allah 
Ona salât ve selâm etsin) ş öyle buyurmu ş tur.: "Allah bütün i ş lerinde 
şefkati, merhameti sever ve şüphesiz Allah merhamletli kullar ına merha 
met eder. 

Ebtfl-Hasen der ki: Gelelim senin ş u sözüne: Ö ğ retmenin, çocuklara 
sert davranmas ı  doğ ru mudur ? Yoksa çocuklara merhametli olmas ını , 
surat ek ş itmemesini mi istersin ? Çünkü bildi ğ in gibi küçük çocuklar 
önceki tavsiyeye girerler. Fakat ö ğ retmen güzel davran ır, onlara riâyete 
önem verirse yerinde hareket etmi ş  olur Çünkü çocuklar ın terbiyesinden 
o sorumludur. Kendilerine yaram ıyan hususlardan menedip, yararlar ına 
olan ş eyi yapma ğa zorlamak suretiyle çocuklar ı  o idare eder. Ö ğ retmen 
bütün bu meselelerde çocuklar ın menfaatlerine göre hreket eder, onlara 
ş efkat ve merhametten ayr ılmaz (54-B) Çünkü ö ğ retmen çocuklar ın 
babaları  yerindedir. Onun, daima ek ş i suratl ı  olmas ı  sevilmiyen bir ka-
balıktır. Ve çocuklar bu kabal ığ a alışı rlarsa, ö ğ retmene cür'et ederler. 
(Yani bu hale al ışı rlar.) Fakat terbiye etmeyi (dö ğmeyi) hak ettikleri 
zaman sert ve al ı fis görünürse, bu hâl onlar ı  terbiye edece ğ ine, dö ğ ece-
ğ ine delâlet eden bir hâl olur. Çocuklar o hâle al ış mazlar. Fakat bunu, 
terbiyeyi hak ettikleri zaman kullan ırken de dö ğmeden, sadece surat 
ek ş iterek bazan da suçun gerektirdi ğ ine göre hem k ızarak hem de dö ğ e-
rek terbiye etme ğ e çalış malı dır. Ne büsbütün nefret ettirecek ş ekilde 
surat asmal ı  ve ne de bütün bütün çocuklarla laübâli olmal ı dır. Hiç bir 
halde çocuklardan biriyle gülü ş mez, yüzüne kar şı  tebessüm etmez, 
icab ında raz ı  ve memnfin etse de. Fakat talebe iyi hareket etti ğ i zaman 
da onu ürkütecek ş ekilde k ı zmaz. 

120 Kehif Sûresi, ayet 30 un bir k ı smı . 

121 Sahih el-Buhari. 

122 Sahih el-Buhari. 
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Dö ğmeyi hak ederse, bil ki dö ğme, birden üçe kadard ır. Hak gitti-
ğ inden fazlas ını  vurmamak için çok dikkatli olsun (içtihad ını  kullans ın), 
Çocuk gev ş eklik gösterdi ğ i, hocaya gelmeyi ihmal etti ğ i, ezberlemesinde 

gevş ek davrandığı , hizbinde veya tahtas ını  yazmakta, harfleri noksan 
okuduğu veya yazdığı , kötü heceledi ğ i, kötü yazdığı , noktalar ında yan-
lış lık yaptığı  veya buna benzer hatalar ı  ço ğ alttığı  zaman birkaç defa 
tenbih edildiğ i halde yine ayn ı  hatalar ı  i ş leme ğe devam ederse, her 
zaman söylenilebilecek olan edeb s ınırını  a ş mayıp ırza ve namusa dokun-
mıyan ac ı  söz ile ayıplar. Bu da tesir etmezse o zaman çocuk dö ğülür. 

Mesela mü'min çocuklar ının hakkını  tanımıyan adam ın "Ey maymun! 
ey domuz!" demesi gibi. Bu gibi kötü sözleri söylememelidir. (Bunlar 
mü'min çocuklar ına söylenecek sözlerden de ğ ilir.) E ğer bir defa söyle-
dinse Allah'tan ma ğ firet dile ve tekrar söylemekten sak ın Mütteki bir 

adamın lisan ından kötü sözler geçerse, o sözler nefsinde k ı zgınlık uyandırır 
ki mektep gazap yeri de ğ ildir. Besili. Aleyhisselam, kad ı 'nın kızgın iken 

hüküm vermesini yasak etmi ş tir. Ömer bn.Abdil'Aziz (55-B) -Allah' ın 

rahmeti ona- Bir insan ı  dö ğ m ekle emretmi ş ti. Dö ğmeye getirildiğ i zaman: 

"B ırakını z." dedi. Sebebi sorulunca ş öyle cevap verdi: "Nefsimde ona 

kar şı  kı zgınlık hissettim. K ı zgın olduğum halde dö ğmeyi kötü buldum." 
Ebu el-Hasen der ki: Çocuklar ın öğ retmeni de onlar ı  menfaatleri icab ı  
terbiye etmek için böyle hareket etmelidir. Ö ğ retmenlerinin k ızması  ve 

gazab ına göre hareket etmesi ne çocuklar ın terbiyesine Ş ifa verir ve 

ne de onun kalbine huzûr getirir Çünkü k ı zgınlık geldiğ i zaman, kendi 

nefsini tatmin için müslüman çocuklar ını  döğecektir ki bu adâletten 
değ ildir. 

E ğer çocuk eziyet etmek, oynamak, dersten kaçmak, tenbe]li ğ e 

alış mak gibi bir suç iş lerse ö ğ retmen, çocu ğun babasiyle, veya yetim ise 

vasisi ile isti ş are etmeli, suçu üçten fazla vurma ğı  gerektiryorsa suçunu 

veliye bildirmelidir ve suçunun icab ına göre ne kadar fazla vurmak gere-

kiyorsa, o fazlas ını  velininin izniyle vurmal ı dır. (56-B) Izinden sonra 

çocuğun tahammülüne göre üçten ona kadar vurabilir. Vuru şu da 

ac ıtı cı  olacak ama kötü tesir b ırakacak, zararl ı  za'fiyet, halsizlik geti-

recek derecede ac ıt ı cı  olmıyacakt ır. Bazan ö ğ retmenin talebeleri aras ın-

da bülûğa yakla ş mış  olup terbiyesi bozuk, kaba huylu çocuklar buluna-
bilir. Bunlara on darbenin pek tesir etmiyece ğ ine, daha fazla vurman ın 

gerekti ğ ine kani olabilir ve çocu ğun buna mütehammil oldu ğundan da 

emin bulunursa on darbeden fazla vurmakta da -In ş allah- bir zarar 

yoktur. "Allah fesadç ıy ı  iyiden ay ırdeder." '23 . 

123 Bakarâ Sûresi, âyet 220 nin bir k ı smı . 
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Ş üphesiz terbiye müslümanlar ın içi dışı dır (varı  yoğudur.) Binâena-
leyh öğ retmen terbiyeyi asla ihmal etmemeli, onlar ın terbiyesini bizzat 
kendi vermelidir. Sahnün vurma i ş ini çocuklardan hiç birine b ırakma-
mayı , (Çocukları  terbiye ederken bir ba şka çocuğa vurdurmamay ı ) 
ho ş  görmü ş tür. Ebu'l-Hasen der ki: Sahnün'un bu hususta ho ş  gördüğü 
ş ey ne güzeldir! Şu yönden ki çocuklar birbirlerine k ı zgın, kavgalı  ola-
bilirler. 0 takdirde (56-B) Güçlü çocuk, dö ğülen çocu ğu fazla ac ıtacak 
ş ekilde vurabilir. Ö ğ retmen bundan emin olur, ve vuran çocu ğun sınırı  
a ş mıyaca ğı nı  bilirse, kendisi de bizzat bu i ş i yapmaktan mazar ise vur-
mak için başka bir çocu ğ a yetki verebilir. Çocu ğun ba şı na veya yüzüne 
vurmaktan kaç ıns ın. Çünkü Sahniin bu hususta ş öyle diyor: "Ba şı na, 
yüzüne vurmak, ö ğ retmene caiz de ğ ildir. Buralara vurma= zarar ı  
aç ıktır. Dima ğı  zay ıflat ır, veya gözünü ç ıkarabilir. Yahut fena bir tesir 
bırakabilir. Bundan ötürü, bundan katiyen çekinmelidir. En emin yol, 
ayaklara vurmakt ır. Bu daha selâmetli ve ayaklar hasta olmadan ac ıya 
tahammülde daha dayan ıklı dır." 

Öğ retmenin ş efkatinden biri de, çocuk yemek için evine gitme ğ e 
sahverildiğ i zaman ona izin vermek, çocu ğu yemesinden, içmesinden 
menetmemektir. Yemekten fari ğ  olunca hemen çabucak okula gelmesini 
tenbih eder, çabuk gelece ğ ina dair ondan söz al ır. öğ retimde aralar ında 
adalet etmesi, baz ılarını  ötekilerinden üstün tutmamas ıdır. Mal bakı -
mından üstün olsalar bile. Baz ılar ı  öğ retmene hediye ve yard ımlarla 
ikrâm etseler bile yine aralar ında bir fark gözetmemelidir. Ş u var ki ara-
larında adalet saati (ders saati) geçtikten sonra istirahat zaman ında 
üstün tutmak istedi ğ ini üstün tutabilir. Çünkü mal ı  az olan kimse de 
malca yüksek olan gibi çocu ğunu öğ retmesi için ö ğ retmene ücret vermek-
tedir. Fakat ö ğ retmen anla ş mada, çocuklar ı  kendine verecekleri hediye-
ler, ikrâmlar nisbetinde biribirine tercih edece ğ ini babalara söyler, on-
lar da buna raz ı  olurlarsa o taktirde tercih ve üstün tutma caiz olur. 
O zaman da söz verdi ğ i nisbette görevini yerine getirmesi laz ımdır. 

Erkeklerle kı zları  karış t ırmamak da çocuklar ın salah ından ve on-
lara güzel nezaretten say ılır. 

Sahnün demi ş tir ki: "Ö ğ retmenin cariyeleri (K ızları ) oğ lanlarla 
karış tırarak okutmas ım iyi görmem. Çünkü bu, kızların bozulmas ına 
sebebolur." Ebu el-Hasen der ki ö ğ retmenin, çocuklar aras ında fesa-
dından korktu ğu, bülüğ a yakın, yahut cür'etkar olaca ğı ndan endi ş e 
ettiğ i çocuklar bulunursa bir k ı smını  ötekilere gözcü ederek onlar ın hare-
ketlerinden haberdar olmas ı  uygundur. 

Sahnün'un dedi ğ i gibi öğ retmenin ş unları  da yapmas ı  gerekir: 
"Talim ve arz (ö ğ retip dinleme) ile onlar ı  yoklamas ı , okumalarını  im- 
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talan için belirli bir vakit tayin etmesi, çar ş amba günü ve per ş embe 

günü ak ş amlar ı  gibi". Yine İ bn-i Sahnan dedi ki: Çocuklara gündüzün 

Kitap (yaz ı ) ö ğ retece ğ i bir vakit ay ı rmas ı  ve birbirlerine kar şı  tehayür 

etme (hay ırda yar ış ma)larm ı  temin etmesi icabeder. Çünkü bu onlar ı  
ıslah eden ve yükselten ş eylerdendir. Birbirlerini terbiye etmelerine mü-

saade eder. Terbiye ederken üçten fazla vurmaz. Onlara her gün ku ş luk 

vaktinden, gün dönümüne kadar yaz ı  öğ retir. 

Birbirlerine eziyet etmiyeceklerine dair onlardan söz al ır. Baz ıları  
birinin eziyetinden ş ikayet ederse o zaman nas ıl hareket edecek? Sah-

nün, birinin eziyetinden ş ikayet eden bir çocu ğun sözü ile çocuklar ı  
cezaland ıran ö ğ retmenin tutumundan soruldu da ş öyle cevap verdi: 

"Hüküm bakımından bunu doğ ru bulmam. Fakat ö ğ retmene dü ş en, 

biri diğ erine eziyet etti ğ i zaman onlar ı  terbiye etmektir. Bana göre de 

öğ retmenin do ğ ruluklar ını  bildiğ i çocuklardan bir cemaat, bu eziyetin 

vuku buldu ğunu haber verirlerse yahut çocuk kendisi itiraf ederse o 

zaman ö ğ retmen, bunlar ın sözlerini kabul eder ve buna göre mütecaviz 

çocu ğ a ceza verir. Ama terbiyede sana bildirdi ğ im s ınırı  a ş maz." (58-A) 

Ebu el-Hasen der ki: Sahntin önce de geçti ğ i gibi birden üçe kadar vur-

mayı  kasdediyor; fakat daha ziyadesini hakkederlerse suçun ş iddetine 

göre üçten ona kadar vurabilece ğ ini demek istiyor. "Onlara eziyetten 

vaz geçmelerini emreder, birbirlerinden ald ıkları  ş eyleri sahiplerine geri 

verir. Bu, hüküm cihetinden de ğ ildir ama, ben mezhebimiz alimlerinin 

bir ço ğundan böyle i ş ittim. Katil ve yaralamada çocuklar ın ş ehadetleri 

caiz görülmü ş tür, bu nas ıl olur ? Allah daha iyi bilir". Ebu el-Hasen der ki: 

Bu geçen fas ılda Sahnan'un sözlerinde uzak görülecek bir ş ey yoktur. 

Ş u anla şı lıyor: "Ö ğ retmenin onlara mukayyedolmas ı , korumas ı , onlar ı  
faizden menetmesi gerekir. Mesela biri di ğ erine ekme ğ i kuru üzüme, 

kuru üzümü nara, yahut elmay ı  hıyara satarsa, dediğ im gibi bunlar 

henüz ellerinde iken yeti ş tiğ i takdirde herkesin mal ını  kendine geri verir; 

yok tüketmi ş lerse, yapt ıklar ını  babalar ına söyler. Her çocu ğun yaptığı , 

(58-B) sahibinin borcu olur. Borç istendi ğ i takdirde ayn ı  mal varsa ayn ı  
maldan verir veya ayn ı  maldan yoksa ona e ş it bir ş ey verir. Birbirleriyle 

ekmeğ i ekme ğ e satm ış larsa, alan, ald ığı  ş eyi veya mal ı  olur da aynı  
maldan bulunmazsa k ıymetini borçlamr, ya da bundan üzerine ne la-

zım gelirse onu yaps ın ve aralar ında geçen (faiz) anla ş mas ını  feshetsin. 

Sonra ö ğ retmen onlar ı  tutar, aralar ında büyüklere helâ1 olan veya ol-

mıyan hiç bir alış  veri ş i tekrar yapmamalar ı  için ş iddetle cezaland ırır. 
Çocuklara yapt ıkları  alış  veri ş te faiz yönünü ö ğ retir. Faizin ne oldu ğunu 

ayniyle belirtir. Ve çok kötü oldu ğunu, hiç sevmediğ ini, aralar ında 

böyle bir al ış  veri ş  bir daha tekerrür etti ğ i takdirde çok daha ş iddetle 
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cezaland ıraca ğı nı  söyler ki hatay ı  iyice belirtmi ş  olsun ve çocuk hatadan 
uzak kals ın. İ hsan edece ğ i (hareketlerini be ğ endiğ ini ifade edece ğ i, 
âferin diyece ğ i) zaman da fazla aç ılmadan ve so ğuk yüz göstermeden 
çocuğu ok ş ar ki çocuk iyi ile kötünün yönünü bilsin de daima iyiyi 
seçsin (59-A) İş te bunlar ö ğ retmenin içtihad ını  gösteren ş eylerdir" 
"Allah dilediğ ini temizler, Allah i ş itici ve bilicidir."* 

Bir süreyi İ 'rabiyle ve yaz ılış iyle iyice bellemeden çocu ğu ba ş ka bir 
sûreye geçirmemek de ö ğ retmenin içtihad ına bağ lı dır. Sahnûn diyor 
ki: "Ancak babalar ı  çocuklara kolayla ş tı rırsa o zaman bellemeden de 
ba şka süreye geçirebilir. Babalar ı  olmaz da velileri veya vasileri olur, 
bunlar ö ğ retmenin ücretini kendi mallar ından verirlerse, bunlar da 
baba gibi kolayla ş t ırmak yetkisine sahiptirler. Yok, ücreti çocu ğun 
malından veriyorlar ise bunlar, bildirdi ğ im ş ekilde süreyi iyice belle-
meden geçirmek için kolayla ş tırma salâhiyetini haiz de ğ ildirler." Di-
yor ki: "Hattâ ücreti çocu ğun mal ından veriyorsa baba da kolayla ş -
tıramaz" ve diyor ki: "bana göre çocu ğun sadece giyece ğ i ve yiyece ğ i 
kadar mal ı  varsa mal ından ö ğ retmen ücretini vermesi lâz ım gelmez." 

Ebû'l-Hasen der ki: Do ğ rudur, fakat, ö ğ retmen çocu ğun malından 
değ il, velisinin mal ından ücretini al ırsa bir süreyi tamamen bellemeden 
ba şka süreye geçme hususunda babas ının veya babas ı  yerine geçen 
kimsenin kolayla ş tırma hakk ı  vard ır, sözünü (59-B) anl ıyamadım. 
Çocuk için ö ğ retmene verilen ücret, çocu ğ a yard ım için verilmi ş tir. 
Hak çocuğundur. O halde ba ş kası  kolayla ş tırma yetkisine nas ıl sahib 
oluyor ? Belki İ bn-i Sahnûn (Allah rahmet etsin) demek istiyor ki, ço-
cuğun bundaki kolayla ş tırma hakkı  icare akdinde (babaya) geçer. O 
zaman cevapta savabolur. Fakat en iyisi çocuk için daha tam oland ır. 
(Yani kolayla ş tırma hakk ının çocu ğa aid olmas ı dı r.) 

Tahtalar ını  ve kemiklerini silmek için çocuklar ın kullanacaklar ı  
ş eye gelince İ bn-i Sahnûn bu hususta Mâlik'ten, Safıniinun rivâyetinden 

ayrı  bir isnad ile ş öyle dedi ğ ini kaydetmi ş tir: "E ğ er mektep ö ğ rencileri 

Alemlerin Rabb ının indirdiğ ini ayaklar ı  ile silerlerse ö ğ retmen, İ slâmım 

arkas ına atar (merhametini unutur). Allah üzerine indirece ğ i (merhameti) 

ni indirinceye kadar kay ırmaz (vurur)" Enes'e soruldu: "Ra ş it halifeler, 

Ebtıbekir, Ömer, Osman ve Ali (Allah hepsinden raz ı  olsun) devrinde 

terbiyeciler nas ıl yaparlard ı ?" Enes cevap verdi: "Her terbiyecinin bir 

incâne (içinde bez ve kaftan y ıkanan kap) si vard ı . Her çocuk s ıra ile bir 

gün temiz su getirir, (60-A) incâneye dökerdi, tahtalar ını  onunla siler-

lerdi." "Enes diyor ki: "Sonra yere bir çukur açarlar, o suyu oraya 
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dökerler, çukur suyu emerdi." Muhammed diyor ki: "Yalanmas ına raz ı  
olur musun, dedim." "Onda bir beis yoktur, ayakla silinmez ve mendil 
ve benzeri ş eylerle silinir dedi." Ona dedim ki: "Ya çocuklar ın kürek 
kemiklerine yazmakta olduklr ı  risalelere (mektuplara) ne dersin ?", 
"Allah' ın kelâmı  olanların ayakla silmez, Kur'an'dan olm ıyan ba ş ka 
ş eyleri silmesinde bir günah yoktur. dedi." Muhammed ş öyle diyor: 
"Bana Musa Cabir bn. Mansilr'dan rivayet ederek dedi ki: " İbrahim 
Nahai ş öyle Jiyordu: "Adam ın elbisesinde ve dudaklar ında mürekkep 
olmas ı  mürüvvettendir." Muhammed diyor ki: "Bu sözde kitab ı  (yazıyı ), 
lisaniyle yalamas ında günah olmadığı na bir delil vardır. Sahnân çok 
defa bir ş eyi yazar, sonra onu yalard ı". Art ık bu kadar izahat, bu mana-
da sorduğun soruda sana kâfidir. Çünkü güzel bir izaht ır. Enes'ten gelen 
rivâyete göre bu hususta da hürmetsizlikten, ifrattan ve kaba dav-
ranmaktan sak ınmak lâz ımdır. (60-B) Çünkü ö ğ retmenin bu babta 
hürmetsiz, kaba davran ışı  çocukları  Kur'an' ı  ayaklar ı  ile silmeğ e terk 
etmekten ba şka birş ey değ ildir. 

Çocuklar ın tatil günü Cuma günüdür. Sahnün ş öyle diyor: "Cuma 
günü izin verir. Bu, ba ş langı çtan beri ö ğ retmenlerin âdetidir. Kimse 
bunu ayıplamamış t ır. Muhammed bn.Abdillâh bn.Abdil Hâkem'in 
öğ retmen hakk ında: "ayl ık ücretle tutulur, Cuma günleri ve halk ın 

örfen tatil sayd ığı  günleri tatil eder, bu, sözle ş menin ş art ı  gibidir." dediğ i 
zikredilir. Per ş embe günü ikindiden itibaren çocuklar ı  salıvermeğ e 
gelince bu da yine halk ın öfrüne ba ğ lı dır. Ö ğ retmenler hakkında bu, 
âdet olmu ş sa o zaman bu da Cuma gününün tatil say ılması  örfü hükmün-
dedir. Fakat Per ş embe gününü tamamen tatil etmek gerçekten uzakt ır. 

Ders pro ğ ram ında ş u yol takibedilir: Çar ş amba günü ak ş amı , Per-

ş embe günü sabah ı  hiziplerini okur, ve ö ğretmene dinletirler. Yaz ı  
yazma zaman ına kadar. Gündüzün yar ı s ında (61-A) evlerine dönecek-
leri zamana kadar tehayür (serbest çal ış ma) yaparlar, ö ğ le namaz ını  
müteakib tekrar mektebe dönerler. Ikindi namaz ına kadar hiyar (ser-
best çal ış ma), tatilden sonra Cumartesi erkenden mektebe gelirler. 
(Ö ğ len vakti yeme ğ e giderler, tekrar gelirler, ikindi namazma kadar 
çalışı rlar, ikindi namaz ından sonra tatil edilir, Cuma günü de tatildir. 
Cumartesi erkenden mektebe gelirler.) Bu, güzel, faydal ı , öğ rencilere ve 
ö ğ retmenlere uygun bir usuldür. Güçlük, kar ışı klık yoktur. Bayram ta-

tilleri de yine al ışı lagelen öfrlere ba ğ lı dır. İ bn-i Sahnün babas ına sordu: 

"Öğ retmenin bayramlarda çocuklara ne kadar izin vermesine kanisin ?" 
Babas ı : "Ramazan bayram ında bir gün izin verir, fakat üç gün izin 
vermesinde de bir mahzur yoktur. Kurban bayram ında üç gün izin verir, 
be ş  gün izin vermesinde de bir mahzur yoktur." Ebu'l- Hasen der ki: 
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Ramazan bayram ında üç gün tatil ile arafe günü, bayram ın birinci ve 
ikinci gününü kasdediyor. Kurban bayram ında beş  günle de: Yine arafe 
gününü ve bayramın üç gününü ve bir de dördüncü günü ki te ş rik 
günlerinin sonudur- kasdediyor. Sonra Kurban bayram ının beş inci günü 
öğ retmenlerine dönerler. Bu, ş efkatte orta yoldur. 

Fakat hatim dolay ı siyle dersi tatil etmek (61-B) hususuna gelince, 
yine Sahn6n'a: "Bir-birbuçuk gün kadar ö ğ retmenin, çocuklara izin 
vermesi görü ş ünde misin ?" denildi de "hatim için bir, bir buçuk gün 
kadar tatil etmek halk ın yapageldi ğ i ş eydir. Fakat bütün babalar ın izni 
olmadan bundan fazla izin veremez. Çünkü ö ğ retmen onlar ın ücretlisidir." 
dedi. İ bn-i SahniM'a denildi ki: "Bazan çocuk ö ğ retmene bir hediye 
veya bir ş ey veriyor, o da bunun için couclara izin veriyor ?" Ş öyle cevap 
verdi: "Hatimde izin ancak bir, bir buçuk gün kadar ve bir de bayram-
larda verilir. Babalar ının izni olmadan ba ş ka günlerde izin vermek caiz 
değ ildir." Ve dedi ki: "Bundan dolay ı  birçok ö ğretmenlerin ş ehadetleri 
dü ş ürülmü ş tür. Çünkü onlar üzerlerine vacibolan ı  yapmıyorlar. Ancak 
Allah'ın koruduğu kimse ödevini tam yap ıyor. 

İkinci Cüz tamam oldu ve hamd Allah'a mahsustur. 
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ÜÇÜNCÜ CÜZ' 

B İ SM İ LLAH İ RRAHMAN İ RRAH İ M 

(Rahman ve Rahim Allah' ın Adıyla) 

Ebill-Hasen der ki: Bu söylediklerimiz, ayl ık veya senelik belirli 
bir ücretle çal ış an öğ retmene göredir. Ama ş arts ız olarak çal ışı yor (62-A) 
verileni kabul ediyor, verilmedi ğ i zaman istemiyorsa o ö ğ retmen dilediğ ini 
yapabilir. Çocuk velileri de onun böyle baz ı  zamanlar ders yapmad ığı nı  
biliyorlarsa, isterlerse bir ş ey verirler, isterlerse vermezler. Sordu ğun 
mesele hakk ında bu izah sana yeti ş ir, Hatim tatilleri de yine ö ğ retmenin 
isteğ ine ba ğ lı dır. Günün ortas ında yahut üçte birinde yahut dörtte bi-
rinde tatil verme âdeti sabit ise örfe ve al ışı lagelen ş eye göre cereyan 
eder. 

Ş imdi gelelim, senin her zaman sizde oldu ğunu söylediğ in davra-
nış a: Bir adam evlendi ğ i, yahut bir çocu ğu olduğu zaman çocuklar ım 
gönderirler, ö ğ retmenin kap ı sı  önünde bağı rırlar ve yüksek sesle: "Ho-
camı z!" derler. Çocuklara sevdikleri bir tak ım yemekler veya ba şka ş ey-
ler verirler, çocuklar, onu ö ğ retmenlerine getirirler. 0 da onlara izin 
verir, böylece yar ım gün veya günün dörtte birini babalar ının izni ol-
madan hiçe ç ıkarırlar. Bu meseleye dair sordu ğun soru hususnda Sahnûn' 
un sözü sana yeti ş ir: "Öğ retmenin, ücretinin üstünde hediye veya ba şka 
bir ş ey teklif etmesi, istemesi helal de ğ ildir. Onlar da ö ğ retmenin bu 
istediğ ini verirlerse haramd ır. Istemeden hediye ederler veya ma'rilf 
bir tarzda bir ş ey ister, onlar da bunu yerine getirirlerse zarar ı  yoktur. 
Ama hediye verdikleri zaman sevinir, onlar ı  salıverirse bu helal de ğ ildir. 
Çünkü salıvermek hediye getirmelerine sebebolur ki bu mekrühtur. 
İbn-i Sahnûn'un dedi ğ i gibi istemek, tehdidetmek veya sal ıvermek sure-
tiyle hediye getiriliyorsa hakk ında sorduğun bu mesele daha da çirkin-
dir: Belki dü ğün sahibi veya çocu ğun babas ı , bir ş ey vermiyecek, ama 
öğ retmenin yahut talebelerinin çocu ğuna eziyet etmesinden veya baz ı  
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cahillerin söz vurmalar ından korkarak verdi ğ ini veriyor. O zaman 

öğ retmen haram yemi ş  olur. Bunu ancak cahil bir ö ğ retmen yapar. 

O halde bu öğ retmene ö ğüt verilsin, yapt ığı  bu i ş ten menedilsin, ceza-
landırı lsın ki bu söylediğ im iş i b ıraka. Çünkü bu, ş eytan ın yapaca ğı  
iş tir, Kur'an ehlinin yapaca ğı  iş  de ğ ildir. 

Ş imdi (63-A) senin, ö ğ retmenin çocuklara neyi teklif edebilece ğ i, 

yerine ba şkasını  tayin edip edemiyece ğ i, kendisi ba şka bir i ş le me ş gul 

olup olam ıyaca ğı  soruna gelelim: Sahnün diyorki: Mâlik, çocuklara 
kalfa tayin eden ö ğ retmenden soruldu. Ş öyle cevap verdi: "Kalfa da 
tesirde hocas ı  gibi olursa, çocu ğun da bunda menfaati bulunursa bunu 
yapabilir." Sahniin diyor ki: "Öteki ö ğ rencilere yazd ırmak için bir ö ğ ren-

ciyi tayin etmekte bir mahzur yoktur. Çünkü bunda çocuklar ın faydas ı  
vardır. Ö ğ retmen çocuklar ın imlâlar ını  yoklas ın" Sahntin'a ş öyle denildi: 

"Öğ retmen çocu ğun birine mektup yazmas ına müsaade eder mi ?" 

"Bunda bir mahzur yoktur." dedi. Çünkü mektup yazmak da çocu ğu 

yeti ş tirir. Ve demiş tir ki: "Ö ğ retmene, çocuklar ı  kendi ihtiyaçlarını  gör-

mek için göndermesi caiz olamz." Ona denildi: "Peki çocuklardan ba-
zılarım birini aramak, ça ğı rmak için gönderebilir mi ?" Cevap verdi: 
"Bunu yapabilece ğ i görüşünde de ğ ilim. Fakat çocuklar ın velileri müsaa-

de eder, yahut çocu ğu fazla me ş gul etmiyecek derecede yak ın olursa 

o zaman gönderebilir." Çocuklar mektebe dönü ş lerinde ö ğ retmen biz-

zat yoklama yapar (63-B) gelmemi ş  olanlar ı  velilerine haber verir. Diyor 

ki: "Ö ğ retmenin dü ğme iş ini çocuklardan hiç birine b ırakmamas ı  ve iç-

lerinden onlara bir kalfa tayin etmemesi daha iyi olur Çünkü o tayin 
edilen çocuk, kendi dersini ihmâl eder. Ancak çocuk Kur'an' ı  hatmet-

miş , iyice ö ğ renmiş  olur da ö ğ renme ğ e muhtacolmazsa, o çocu ğun ken-

disine yardım etmesinde bir sak ınca yoktur. Çünkü bunda çocu ğun 

menfaati vard ır". Diyor ki: "Hiç birine ba şka bir çocu ğu ö ğ retmesi için 

emir vermesi ö ğ retmene helâl de ğ ildir. Ancak ba ş ka çocu ğ a ö ğ retmesi 

bu çocuğun yeti ş mesine faydal ı  olur, yahut babas ı  müsaade ederse ba ş -

kasına okutmas ını  emredebilir. Ö ğ retmen bizzat kendi ö ğ retmelidir, 

yahut yerine tayin edece ğ i kimsenin ücretini vermelidir. Ve tayin etti ğ i 

de kendi kadar yetkili olmal ı dır" Diyor ki: "Muallimin çocuklardan ba ş -

ka Ş Ç.y1Ç meşgul olmas ı , ba ş ka biriyle konu ş mas ı  caiz de ğ ildir. Yaln ı z 

ders vermedi ğ i bir zamanda konu ş mas ı nda bir mahzur yoktur. Fakat 

yine konuşurken bir yandan da çocuklar ı  gözetliyecek, çal ışı p çalış -

mad ıklarını  yoklıyacakt ır". Diyor ki: "Ö ğ retmen, ihtiyaçlar ını  görecek 

kimse olmadığı  takdirde gidip nefsinin ihtiyaçlar ını  sat ın alabilir." 

Diyor ki: "Meselâ kitabetle me ş gul oldukları , birbirlerine imlâ ettir-

dikleri zaman gibi, çocuklar ın kendisine ihtiyaçlar ı  olmıyan 
r 
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öğ retmenin ilim mütalaa etmesinde bir sak ınca yoktur. Fakat çocuk-
ların bunda menfaatleri oldu ğu takdirde böyle yapabilir. Çünkü mez-
hebimizin bazı  bilginleri bu hususa izin vermiş lerdir. Diyor ki: "Mual-
lim, çocuklar için çok çal ış mağa baks ın, kendini onlara vakfetsin." 

"Öğ retmene cenaze namaz ı  kılmak caiz değ ildir. I ş ine kendi bak-
ması  laz ımgelen, ancak (velayeti alt ında bulunan) kimselerin cenaze-
lerinde bulunabilir. Çünkü o ücretlidir. i ş ini b ırakıb da cenazeye ve 
hastalar ı  sormaya gidemez." 

Denildi ki: "Ö ğ retmen, kendisi veya di ğer insanlar için ilim kitap-
ları  yazabilir mi ?" Cevap verdi: "Çocuklardan bo ş aldığı  bir zamanda, 
kendisi veya ba şkaları  için kitap (yaz ı) yazmasmda bir mahzur yoktur. 
Mesela gidip tekrar dönmelerine izin verdi ğ i (tatil) zaman ında yazar. 
Fakat çocuklar yan ında iken yazmas ının caiz olaca ğı  görüş ünde değ ilim. 
Zirâ üzerine vacibolan i ş i bırakıp, üzerine laz ım gelmiyen i ş i yapmas ı  
nasıl caiz olur? Görmüyor musun? İ çlerinden birini di ğ erine ö ğ retmek 
için vekil b ırakması  bile caiz değ ildir. (64—B) Kald ı  ki başka bir ş eyle 
uğra şması  nasıl caiz olabilir. Eb ıl el-Hasen der ki: Bu bölümde geçenlerin 
hepsi doğru, güzeldir. Burada: "Yaln ız bu hususta babas ı  veya velisi 
izin verirse." Sözünün manas ı  ş öyledir: Ö ğ retmenin ücreti çocu ğun 
mal ından değ il de, çocuklara izin vermeleri caiz olanlar ın (velilerin) 
mallarından olur, bunlar (veliler) çocuklar için ücret ödemi ş  bulunurlar-
sa... Önce de bunun benzeri geçmi şti. Bu da şu demektir. İ care akdi 
yap ı lırken, daha hak çocu ğ a geçmeden önce, bu (izin verebilme yetkisi) 
ş artta bahis mevzuu olmu ş sa demektir. Bana göre sözün do ğ ru yönü 

budur. Allah daha iyi bilir. İbn-i Sahnûn'un söyledikleri senin sorular ına 
fazlasiyle cevap te şkil etmiş  oldu. 

Ş imdi şu sözüne gelelim: Ö ğ retmene uyku galebe etti ğ i zaman çocuk-
ların yanında uyuyabilir mi? Yoksa uykuyu yenme ğe mi çalışı r? E ğ er 
ders verdiğ i ve çocukların kendi huzurunda bulundu ğu bir sırada olursa 
elinden geldiğ i kadar uykuyu yensin, yok, çok galebe ederse kendi kadar 
kifâyetli olan ve çocuklardan olmıyan birini ücretle veya ücretsiz olarak 
yerine b ıraks ın (65-A) yerine b ırakaca ğı  kimse çocuklardan olursa, 
bunun ş artlar ı  önce geçmi ş ti. 

Öğ retmen hastaland ığı , yahut bir i ş i çıktığı  zaman da durum 
böyledir, Müddet fazla uzamazsa aralar ından kendi gibi kifayetli olan 
birini ücretle yerine b ırakır. Müddet uzadığı  takdirde bu hususta baba-
ların yetkisi vard ır. Daha önce de ifade edilmi ş ti ki kendisi ayniyle ücret-
lidir. Binâenaleyh az bir zamandan ba şka yerine bedel b ırakmas ı  doğ ru 
değ ildir. Ancak az bir zaman için mecburiyet alt ında yerine birisini b ı -
rakırsa buna cevaz verilebilir. 
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Yine böyle, e ğer misafir olursa kendi kadar kifâyetli birini yerine 
b ırakır. Fakat seferin mutlaka yap ılması  icabeder, ve sefer bir iki gün 
veya bu arada bir zaman sürerse in ş allah hüküm hafifler. Fakat uzak 
olur veya çok seferlerde oldu ğu gibi zuhuru muhtemel hadiseler dolay ı -
siyle, yakının uzak olmas ından korkulursa sefere gitmesi do ğ ru değ ildir. 

Fakat nikâhlara gitmek, al ı m-sat ımlara, ş ehadet etmek (65-B) gibi 
ş eyler kendine dü ş mez; bu hususta onun durumu cenazelere ve hasta 
sormalar ına gitmek gibidir, hattâ daha ş iddetlidir. Yan ında bir dava-
nın ş ehadeti varsa, Sultan (hâkim) da bulundu ğu yerden uzak olur, 
gitmek, kendini çocuklarla u ğ raş maktan al ıkoyacak olursa, bu durum, 
kendisi için ş ehadeti edâ etmekten geri kalmas ına bir özürdür. Fakat 
ondan ba şka ş ehadet edecek kimse yoksa, ş ehadetini kendisinden al ıp 

hâkime nakledecek birine tevdi eder, kendisi mazurdur, gitmez. Hâkim 
de ş ehadetini ondan kendine nakledenden kabul eder ve ö ğretmenin 
iltizam etti ğ i özrünü makbul sayar. Art ık anla, ben sana bu manâda 
bütün sorduklar ının cevab ını  aç ıkladım. 

Gelelim ş u sözüne: e ğ er yaparsa ? (Nehyedildi ğ i ş eyi yapar, çocuk-
lardan başkasiyle uğ raşı rsa ne laz ımgelir ? demek istiyor). İ mdi bil ki 
meclisinde konu ş mak gibi hafif me ş guliyet olur, kendini az ı cık çocuk-
lardan al ıkoyarsa bu ve benzeri ş eylerin, önemi küçük, de ğeri azd ı r. 
Ücreti babalar ı  kendi mallarından veriyorlarsa bu hususta zayi etti ğ i 
vakitten ötürü babalardan helall ık diler. 'Ücret, çocuklar ın mallarından 
veriliyor ise (60-A) istirahat zaman ında o geçirdiğ i vakti telâfi etmek 
için, onları  birazc ık teneffüslerindeki istirahatlerinden al ıkoyarak ders 
ile meş gul etmesinde bana göre bir mahzur yoktur. Bir iki gün kay-
bolmuş sa bu, çok bir zamand ır, O halde icaresi muayyen bir müddet 
olur, çocukların okulunu, yerine birini koymadan tatil etmi ş  bulunursa, 
tatil ettiğ i günün ücretini almaz. İ care mutlak ise, her ay, kaç ırdığı nı  
bildiğ i zamanın ücreti geri verilir. Böyle me ş galeleri itiyad etmemelidir 
ki bedelini (geri) vermek zorunda kals ın. Çünkü bu, çocuklar ın zarar ına-
dır. 

Ş imdi gelelim öğretmenin çocuklardan bir ş ey istemesi sualine. 
Öğ retmen çocuklara babalar ının evlerinden babalar ının izni olmadan 
bir ş ey getirmelerini teklif eder, yahut kendisi teklif etmeden çocuklar 
getirirse -Bu ekmek veya ba ş ka bir ş ey olabilir- k ıymeti bir odundan 
veya benzeri bir ş eyden daha az olsa da ö ğ retmenlerin ne bunu emret-
meleri ve ne de emretmedikleri halde kendilerine çocuklar ın getirdiklerini 
kabul etmeleri helal olmaz. (66-B) Ancak babalar ının izni olunca o 
zaman helaldir. Ş u var ki babalar ının izni de utanarak yahut ay ıphyan-
ların ayıplamalarından korkarak vermelerinden uzak olmal ı , gönül 
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rızasiyle verilmelidir. Bu sualine, çocuklara verilmesi caiz olan tatiller 
bölümünde İbn-i Sahnûn'un sözlerinde kâfi derecede cevap vard ı r. 

• (Oku) anla. 

Dirre (küçük de ğnek, veya kamç ı) ve falaka sat ın almak, çocuklara 
değ il öğ retmene dü ş er. Ö ğ retim meclisi için dükkân kiralamak da ö ğ ret-
mene aittir. Bunlar ın hepsinin Sahnûn'un kanaati olmas ı , doğ ruluğuna 
kâfidir. 

(Sahnûn) diyor ki: "Ö ğ retmen, muayyen çocuklar için muayyen bir 
sene tutulursa, o zaman ö ğ retim yerinin kiras ı  çocuklar ın velilerine 
düş er." Ebû el-Hasen der ki: Bu da do ğ rudur. Çünki onlar, kendileri, 
öğretmeni çocuklar ı  için getiritip oturtmu ş lardır. Buna göre cevap uy-
gunudur. 

Sahnûn diyor ki: "Bir adam belli çocuklar için ö ğ retmen tutarsa 
(67-A) ücretle tutulmu ş  bulunduğu çocuklar ı  öğ retmesine mani olma-
dığı  takdirde ö ğ retmen, o çocuklarla beraber ba şka çocukları  da okuta-
bilir." Bu ş u demektir: Anla ş mada ö ğ retmene belirtilen say ıdan fazla 
çocuk okutmıyaca ğı  ş artı  konulmamış  ise, böyledir ama, söylenen say ı -
dan fazla okutm ıyaca ğı , yahut çocuklar ına baş ka çocukları  karış tır-
mıyaca ğı  ş art ını  koymuş larsa bunu yapamaz. İş te bana göre sualinin tam 
cevab ı  budur. 

Çocukları  mescitte okutma ğa gelince: İbn-i Kas ım ş öyle diyor: 
"Çocuğu mescide getiren bir adam hakk ında Mâlik'ten (Bunu ho ş  görür 
müsün?) diye soruldu. Cevap verdi ki: "Terbiye ça ğı na eriş miş  olur, 
mescidi bilir, mescitte oynamazsa bir mahzur görmem. Fakat küçük 
olur, mescidin ne olduğunu bilemez, oynarsa bunu ho ş  görmem". İbn-i 
Veheb'in de Mâlik'ten bu manâda bir rivâyeti vard ır Sahniin'a gelince 
O da diyor ki: Mâlik çocuklar ı  mescidde ö ğ retmekten soruldu da ş öyle 
dedi: (67-B) "Bunun caiz olaca ğı nı  zannetmem, çünkü onlar necasetten 
korunamazlar. Sonra mescid, ö ğretim için yap ılmamış tır." Ebu el-
Hasen der ki: Do ğ ru bir cevapt ır, mescidde dünyay ı  kazanmak uygun 
değ ildir. Mescitte bir metâ satmak istiyen birine Ata bn. Yesar' ın söy-
lediğ i sözü iş itmedin mi?: "Dünya çar şı sına gitmelisin. Çünki buras ı  
âhiret çar şı sıdır". Binaenâleyh çocuklar ın öğ retmeninin, onlar ı  mescitte 
okutmas ına müsaade edilmemelidir. Yeri y ıkılmakla buna mecbur 
kalırsa isterse y ıkılan yer tâmir edilinceye kadar ba ş ka bir yer tutabilir. 
Yer tutmak, ister ev, ister dükkân olsun, ö ğ retmenin üzerinedir. Ancak 
belirli çocuklar için ça ğı rılmış  ise, o zaman kiran ın çocuklara dü ş eceğ ine 
dair İ bn-i Sahnûn'un sözü geçti. Ö ğ retmen evi çocuklara aid oldu ğu za-
man -ki belirli çocuklar için tutulmu ş  olduğu zaman durum böyledir-. 
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Onu (evi) yapmak, veya ba şka bir yer tutmak yine çocuklara aittir. Bun-
dan ö ğ retmene bir ş ey laz ım gelmez. Ancak herkesi okutuyorsa o zaman 
yer temini ö ğ retmene dü ş er. (68-A). 

İki, üç ve dört ö ğretmenin ortakl ık çalış mas ına gelince hepsi bir 
yerde olurlarsa bu caizdir. Hattâ baz ı sı  öğ retim bakımından diğerinden 
daha üstün olsa da. Zirâ i ş birliğ inde birbirlerine arkada ş lık ve yardım 
ederler ve biri hasta oldu ğu zaman, iyile ş inceye kadar, sa ğ lam olan ar-
kada şı  onun yerine bakar. Ama, biri Arap gramerini güzel biliyor, tec-
vidi güzel yap ıyor, fakat öteki böyle gramere uygun olarak tecvid ile 
okuyamıyor ama, makam da yapm ıyor ise bunda yine bir zarar yoktur. 
Ben derim ki: Bu mü ş terek çalış an iki muallim hakkında Mâlik'ten ve 
İbn-i Kas ım'dan gelen rivâyetlere göre böyledir. Mâlik'ten gelen ba şka 
bir rivâyete göre de ilimleri e ş it olmayınca bu ortakl ık olmaz. Tki biri, 
ilminde, di ğer arkada şı na üstün olmas ın. Biri diğ erinden daha 'bilgili 
olursa iyi olmaz. Yaln ız daha bilgili olan, kazançta bilgisi nisbetinde 
arkada şı ndan fazla al ırsa olur. yoksa olmaz. Ebu el-Hasen der ki: Fakat 
iki öğretmen aras ında bir fark olmaz da sadece biri okumas ını  i'rabeder, 
gramere göre okur, öteki edemez, fakat makam da yapmazsa (68-B) 
bana göre bu iki orta ğı n ücretleri aras ında üstünlüğü icâbettiren bir 
ş ey yoktur. Biri iyi yaz ı  yazar, öteki böyle yazamaz. Fakat normal 
yazar ve tehecci eder (imlay ı  ve heceyi bilir) ise durum yine böyledir. 
Bu gibi farklar ortakl ığ a mani değ ildir. Nitekim sanayi ve ticarette de 
durum ayni ş ekildedir. Bir ortak, di ğerinden daha iyi ticaret yapabilir 
ama, iyi yaptığı ndan dolayı  kazançta iki orta ğı n biri diğ erinden fazla 
almaz. 

Fakat iki ögretmenden biri ş ekil, hece, Arapça, ilim, ş iir, nahiv, 
hesap ve di ğ er birtak ım ş eyleri tek ba şı na üzerine alsayd ı  icare anla ş -
mas ına Kur'an ö ğ retmesiyle beraber bunlar ı  öğ retmesi ş artı  da konula-
bilirdi. Çünkü bu ilimler Kur'an' ı  iyi kavrama ğa ve anlama ğa yard ım 
eden ilimlerdir. okutabilir, ö ğ retebilir. öteki de yaln ız Kur'an' ı  ve kitab ı  
iyi bilir ama, bunlar ı  bilemezse bunlar ortak çal ış tıkları  takdirde bu 
rivâyete göre her birinin, bilgilerine göre, ücretleri birbirinden üstün 
olur. Fakat bunlardan biri nahiv, ş iir, hesap ve benzeri ilimleri ö ğ retmek 
için tutulur. Di ğeri de Kur'an ve kitab ö ğ retmek üzere tutulursa İ bn-i 
Kasım'ın görüşüne ve Kur'an ve Kitaptan ba şka ilimleri ö ğ retmek için 
icareyi mekrah sayanlarm sözüne göre bu ortakl ık olmaz. (Art ık anla) 
Bunu sana beyân ettim ki, güzel, helal yemek istiyen kimse, bundan 
kaçınsın. 

Bir de sordun ki küçük çocuklar, yahut bali ğ  olan büyük çocuklar 
bir süreyi toplu olarak, talim veto üzere okuyabilirler mi? Bunu ö ğ ret- 
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menin yanında yapmalarını  kasdediyorsan, muallim, çocuklar ın öğ ren-
meleri için bunun faydal ı  olup olmadığı na bakmal ı dır. Bunu yapmalar ını  
emredebilece ğ i gibi, yasak da edebilir. Çünkü huzurunda böyle hep 
beraber bir sûreyi okumalar ı , öğ retmenden, h ıfzı  kuvvetli olanı  zayıf 
olandan gizler. Fakat çocuklar bundan (toplu okumadan ötürü) ders-
lerini gev ş ek bellerlerse, onlara herkesin (69-B) ayr ı  ayrı  hizbini dinli-
yeceğ ini söyler, bellemede bir kusurundan ötürü çocu ğu tedibeder, kor-
kutur, ama dö ğmez. Yaln ız daha önce belirtilen bir suçtan ötürü dö ğ e-
bilir. 

Çocuklar ın abdestsiz iken mushaflar ı  tutmalar ına gelince, bunu 
yapmamal ıdırlar. Mushaflar levhalar gibi de ğ ildir. Bütün Kur'an' ı  
içinde toplıyan mushaflar ı  -abdestsiz iken- tutmalar ının , yasak olduğuna 
aykırı  bir rivâyet, ne Mâlik'ten ne de ondan nakledenlerden kaydedil-
memiş tir. İbn-i Sahniin'un fikrine göre de ö ğretmen, Kur'an' ın kadrini 
bilsinler diye onu daima abdestli olarak tutmalarm ı  çocuklara emret-
melidir. Sahnûn'un dedi ğ i gibi, en doğ ru olan ı  da budur. Çünkü ö ğ ret-
menleri onlara dinlerinin emirlerini ö ğ retir. 

Malik, mektep çocukları  hakkında aralarında ihtilâm olmam ış  bir 
çocuk, onlara namaz k ıldırıyor diye soruldu. Cevap verdi: "Bu, çocuk-
ların yapageldikleri bir ş eydir." Ve tecviz etti. Elyû el-Hasen der ki: 
İ htilâm olmamış  çocuk ima= arks ında kılanların da ihtilâm olmad ık-
larını  kasdediyor. E ğ er (70-A) Ö ğ renciler aras ında bülüğa ermiş  kimse 
bulunur ve imamlık yapabilirse o, öne geçirilir; imâmete elveri ş li değ ilse 
o, baliğ  olmıyanın arkas ında kı lamaz. Mektep ö ğ rencilerinin bu âdetlerine 
mâni olunmamal ı dır ki cemaatle namaz k ılma ğı  öğ rensinler. Bunun 
üstünlüğünü anlas ınlar ve böylece cemaatle namaz k ılmak sevgisi içe-
risinde yeti ş sinler. Allah en iyi koruyandır ve O, merhamet edenlerin en 
merhametlisidir. 

Oğ retmenlerle çocuklar aras ındaki hükümlerden, erke ğ in karı s ını , 
çocuğunu, kölesini terbiye etmesinden ve büyük o ğ lundan ş ikayet et-
mesinden sormas ı . 

Ebû el-Hasen der ki: Sana ö ğ retmenlerin ö ğ rencilerden almalar ı  
helal olan ve helal olm ıyan ve takva sahibi ö ğ retmenlerin nezahetlerine 
yarıyan ş eyler hakkında sordu ğun sorular ı  kâfi derecede izâh ettim. Bu 
konuda icarelerindeki ş artlar ın kendilerine yükledi ğ i görevler, iki taraftan 
biri anlaşmayı  bozmak istediğ i veya aralarında ihtilaf ettikleri zaman 
cari (70-B) olacak hükümler aç ıklandı . Hitme ücretinden de sordun ki 
ne zaman ö ğ retmene vermek vacibolur? Ve ne vechile vacibolur? Ezber-
lemesinde, k ıraatinde, icaresinde sabrnin durumu nas ıl olacakt ır ki 
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muallim hatim ücretini hak edebilsin ? İbn-i Sahnûn, bu sormu ş  bulundu-
ğun öğ retmene hatim ücreti vermenin vücubu hakk ında, iki vechile 
olur dedi: Biri Kur'an' ı  ba şı ndan sonuna kadar ezberlemesidir ki bu tak-
dir de müslümanlar ı  idare eden emin hâkim'in nazar ında ö ğ retmene 
hatim bah ş iş i vermek vacibolur. Bu bah ş iş  de baban ın elinin darl ığı , 

geniş liğ i ve çocu ğun Kur'an' ı  ezberlemesiyle beraber ö ğ retmenin ken-
disine ö ğ rettiklerini anlama derecesiyle oranl ı  olur. Bunda muayyen 
bir s ınır yoktur. Bu, ancak halk ın bunun gibi öğ retmenler, bunun gibi 
çocuk hakk ında hatim indirdikleri zaman bah ş i ş  vermeleri geleneklerine 
ve babas ının durumuna ba ğ lı dı r. İkincisi de çocuğun Kur'an' ı  yüzünden 
okuyarak bitirmesi, harfleri tamamen ö ğ renmesi (71-A) heceleri, ş ekli, 
güzel yaz ıyı  zaptetmesi gibi harflere ba ğ lı  olan ş eyleri iyice kavramas ı  
sûretiyle olur. Eh, halk ın bu husustaki geleneklerine göre bir çocu ğun 
öğ retmenine vazifedeki gayretinden dolay ı  bah ş iş  vermek lâz ı mgelir. 

Ş u var ki ezberleten bunun yan ında güzel yaz ıyı , ş ekli, heceyi, gramerle 
okumayı  güzelce kavratan ö ğ retmenin gayreti; mal itibariyle, ezberden 
bellemiyen, yalnı z bakarak Kur'an' ı  kuvvetlice okuyabilen çocu ğun 
öğ retmeninin gayretinden daha üstündür. (Görevde fazla çal ışı p fazla 
öğ reten, az çal ışı p az ö ğ retendn daha çok bah ş iş  alır). Binâenâleyh 
çocuk Kur'an' ı  hatmetti ğ i zaman ö ğ retmene verilmesi gereken bah ş i ş  
hususunda bu iki ş ekle göre hareket edilir. Ama bu, anla ş mada hatim 
bahş iş i için öğ retmene muayyen bir mal ş artı  ko ş mamış  olduğu takdir- 
dedir. Fakat ö ğ retmen ş art ko ş muş  ise çocuk kendine ö ğ retileni ezberden 
veya yüzüne güzelce ö ğ renirse, ö ğ retmenin ş art etti ğ i mal kendine verilir. 
(71-B) Çocu ğun öğ renmesi, kendine ö ğ retilenden eksik olursa, tayin 
edilen bah ş i ş  de çocu ğun ö ğ renmesinden eksik olan kadar kesilir. En 
dü ş ük olmas ına kadar gidilir. Böylece talimden eksilen ş ey ö ğ retmenin 
faydas ından eksilenle e ş it olur. Ne kadar az ö ğ renmi ş  ise ö ğ retmenin 
menfaati (bah ş iş i) de o nisbette azal ır. Çocuk iyi okuyabildi ğ i zaman 
hatim bahş i ş i için bir ş ey tayin edilmemi ş  ve bu yüzden çocu ğun okumas ı  
tecvidde, hece ve ş ekil bilgisinde, Kur'an'a bakarak okumada ö ğ renme 
denilemiyecek bir seviyede eksilmi ş  ise bu ö ğ retmen ne okutmu ş tur ? 
Bunun için hatim bahş iş i yoktur: Çocu ğ a yazdırır, heceletip okutmaz. 
Harfleri belletmez, tekrarlatmaz. Bu ö ğ retmen iyi öğ retebilse de, ö ğ rete-
mese de tenbellik etmi ş , çocuğa bakmamış , onu ihmâl etmi ş tir. Böyle 
öğ retmen hakk ında ulemanın görü ş ü, üzerine ald ığı  iş i ihmâl etmesinden, 
vazifesinde tenbellik göstermesinden dolay ı  te'dibedilmesi ve ö ğ retmek-
ten menedilmesi merkezindedir. E ğer vazifeyi önemsememek, iyi yap-

mamak, yahut güzel ö ğ retmeyi beceremedi ğ i halde aldatmak, atlatmak 

yoluna sapmak âdeti ise bu hüküm do ğ rudur. Baz ılarına göre de (72-A) 
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böyle öğ retmenleri cezaland ırmak gerekir. Adil imam tarafından ayıp-
lama ğı , melâmet etmesi, azarlamay ı  hak eder. E ğ er ö ğ retmen çocu ğun 
zeki olmad ığı nı  ileri sürerse çocuk da s ınanır. (Testten geçirilir). Ger-
çekten ö ğ retileni ezberliyemedi ğ i, anlat ı lanı  kavrıyamadığı  anlaşı lırsa, 
babas ı  çocuğun anlama kıtlığı nı  kabul etmediğ i takdirde bu ö ğret-
mene talim ücreti de ğ il, te'dib ücreti verilir. Zirâ babas ı , çocuğun anla-
ma kıtlığı nı  itirâf etse, ö ğ retmene verilmesi laz ımgelen ş eyi verme ğ e raz ı  
olur. Fakat bunu itirâf etmezse ö ğ retmenin aldatt ığı nı  iddia etmi ş  olur. 
Aldatan ise, aldatmas ından dolay ı  bir mala ve ihsana hak kazanamaz. 

Ş imdi gelelim, çocuk ö ğ retildi, hatme yakla ş tı . Bu sırada bu ö ğ ret-
menin yanından çıkıp ba şka bir ö ğ retmene veya sanata veyahut da geç-
mek istediğ i bir iş e gitti. Yahut hatmi tamamlamadan öldü. Hatim için 
muayyen bir mal tayin edilmemi ş tir. (Ne olacak?) Bana göre bu, ş u 
kimse gibidir: Hatmi tamamlamas ı  için üçte bir, dörtte bir, bundan az 
(72-B) Veya alt ıda birden az bir k ı sım kalmış tır. Bana göre bu durum-
da çocu ğun babas ına oğ lunun hatim etmesi üzerine ö ğ retmene verece ğ i 
bah ş iş in, çocu ğun okumu ş  bulunduğu yere göre dörtte üçü, alt ı da be ş i, 
bundan daha ço ğu veya daha az ı  vermesi laz ım gelir. Çocu ğa Kur'an' ın 
yarı sını  öğ retmiş  ise bu yar ı sının hesab ını  vermek laz ımgelir. Yine bana 
göre ö ğ retmenin okuttu ğu ş ehirde me ş hur olan âdete göre çocuk 

) ye, ( ^>>af c:7:7111 	) ye, ( •=b 1:.; ) ye, ( 	 ) 

ye, ( 	 ) ye, ve ( jiterğ l 	) e çıktığı  zamanlarda 

verilir. Çünkü ö ğ retmenler bu bah ş iş leri beklerler. Kur'an ö ğret-
mek için icare akdetmek ve ücret almak caiz oldu ğuna göre bu da 
diğ er icareler gibidir. (73-A) Yaln ı z bundaki fark ücret tayin edil ınese 
de icarenin ittifakla caiz oldu ğudur. Memleket âdetine göre üzerine 
vacibolan hatim bah ş iş ini tayin eden kimse, bunu tayin etmiyenden 
daha az verir. Bana göre Sahnân'un sözünün manas ı  şundan ba ş ka değ il-
dir: Kur'an'dan ba ş ka bir ş eyi ne temamen bitirmekte, ne yar ı  etmekte 

ve ne de üçte bir, dörtte bir okumakta bah ş iş  laz ım gelmez. Ancak ve-
liler kendiliklerinden verirlerse o ba ş ka. Ş u var ki bunda vermek umü'm 
halkın âdeti de ğ ildir. Pek az kimse ö ğ retmene ikrâm, çocuklar ı  sevindir-
mek için bunu yapar. Bu mecbur' olm ıyan bir ikrâm yoludur. 

Kur'an hatminde bah ş iş  vermek genel bir âdet haline gelip, bunun 
için muayyen bir mal kesilmese de halk ın geleneklerine göre bunu ver-
mek vacib kabul edilince, halk aras ında yay ılan, halkın devamlı  olarak 
verdiğ i bah ş iş leri de (73-B) vermek Kur'an' ın tamam ını  hatmetme 
mükâfat ı  gibi vaciboldu. Yine bana göre ona: "Bayram hediyesi de 
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verecek mi ?" diye sorulunca: "Hay ır, onun ne olduğunu bilmiyorum, 
ancak kendiliklerinden verirlerse." sözü de böyledir. İbn-i Habib de 

böyle diyor: Bohçalar içinde çocuklar ın bayramlarda ö ğ retmene getir-

dikleri hediyeleri getirmek vacib de ğ ildir. Onlardan diliyen götürür, 
diliyen götürmez. Bunu yapma, yapan taraf ından güzel bir i ş tir. Ve 
çocuk babalar ının öğretmenlerine bir ikramd ır. Müslümanların bayram-
larında bunu yapmak, güzel olmakta devam etmektedir. Bana göre 
İbn-i Sahnûn'un bu husustaki sözleri, bu hediyeleri vermek efkar- ı  
umâmiyyenin lüzumlu gördü ğü bir ş ey olmadığı  merkezinde oldu ğu 

takdirdedir. Fakat bu, bütün halk aras ında yayı lır. Efkar- ı  umûmiyye 
bunu vacib görürse ö ğretmenler böyle al ış mış  bulunurlarsa halk aras ında 
yaygın bir âdet haline geldiğ inden dolayı  bu bayram hediyelerini vermek 
de vacib olur. Mükâfatlar için verilen hediyeler gibi. (74-A) Mevhûb 
hibeye nail olur. Ve tüketirse, üzerine k ıymeti vacibolur.* Bu k ıymet, 
tüketti ğ i hediyenin karşı lığı dır. Bunu vermek üzerine vacibtir. Bana 
göre öğ retmenler de böyledir. Yani özel bir tabakada iyi görülen adet-
ler yayılınca dedi ğ imiz gibi onlara uymak vacibolur. 

İbn-i Habib'in Nevrûz, Mihricân gibi h ıristiyan bayramlarmda bu 
ş eylerden birini yapmak mekrûhtur. Ne yapana helâldir, ne de bunlar ı  
kabul eden ö ğ retmene. Bu ş irke hizmet ve Allah'a küfredenlerin günlerini 
kutlamakt ır; ş eklindenki sözü do ğ rudur: Diyor ki: Bana İbn. Musâ, 
Hasan bn. Dinar'dan, O da Hasan Basri'den, haber verdi ki Hasan Basri 
Nevrûz 124  Mihrican° 25  larda muallime hediye vermeyi mekrûh görüyor-
du, ve dedi ki: Müslümanlar bayramlar veya ramazan geldi ğ i zaman ya-

hut da gaib, seferinden döndü ğü zaman, ö ğ retmenlerinin haklar ını  gözetir, 

onlara hediyeler verirlerdi. Ebû el-Hasen der ki iki bayramdan ba şka 
Hasan' ın (Allah rahmet etsin) dedi ğ i bu hediyeler halk aras ında yayı l-
mamış tı  ve ö ğ retmenler de böyle bir ş ey beklemezlerdi. Fakat ramazan, 
seferden dönme münasebetiyle hediye verme hususu ki ş ilerin iş idir. 
Aşûre de böyledir. 

Ehl-i küfrün bayramlar ında hediye alınmas ı  da kötüdür. Bu bay-
ramlara Nevruz, Mihricân yan ında Milâd, ve fush (h ıristiyan ve Yahu-
dilerin bayramlar ı) bizdeki inbidas, Endülüs'teki Gıbta (Sevinç bayram ı ) 
Mı sır'daki Gitas (ilahi zuhiir bayram ı ) da girer. Bunlar hep kâfirlerin 
bayramlar ındandır. Müslüman ö ğ retmenler bu gibi bayramlarda bir ş ey 
istememeli, kendilerine bir ş ey getirilirse kabul etmemelidirler. Velev 

* Bu fikir dört mezhebe göre de yanl ış tır. Çünkü hibe mevhûbun mal ıdır. Onu niçin 

geri verecek? 

124 Acemlerin sene ba şı  bayramı , ki 21 Marttır. 
125 Bu da bir Iran Bayram ıdır. 
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gönül rızasiyle getirseler bile. Müslümanlar ın da bugünlerde kendilik-
lerinden hediye göndermeleri, süslenmeleri, bezenmeleri do ğ ru de ğ ildir. 
Çocuklar da inbidasta k ı lıç oyunu, milatta kusufât (yemek, içmek, 
eğ lenmek) gibi ş eyler yaparak e ğ lenmesinler. Bütün bunlar müslümana 
yakış maz. Bunlar ı  yapmaktan menedilmelidirler. Ö ğ retmen de bu gün-
lerde onlardan ikrâm kabul etmez ki cahiller bunun hatâ oldu ğunu anla-
sınlar ve bundan sak ınsınlar. Bunu yapanlar da utans ın, bundan vaz-
geş sinler. "Mü'minin mü'mine kar şı  durumu (75-A) ta ş ları  birbirini tutan 
bina gibidir." Resul Aleyhisselâm böyle buyurmu ş tur. 

Gelelim İ bn-i Sahnûn'un ş u sözüne: Ayl ık ücretle çocu ğunu okutan, 
hatim yakla ş mış  olduğu bir sırada hocaya gidip: Çocu ğum senin yanına 
art ık gelmiyecek." diyerek o ğ lunu hocadan ç ıkaran adam hakk ında 
İ bn-i Sahnün ş öyle cevap vermi ş tir: "Ona hatim bah ş iş i ile hükmederim, 
sonra aldı rmam. İ ster ç ıkars ın, ister çıkarmas ın." Sahnün'a göre hatme 
Kur'an' ı  Kerim'in üçte ikisi veya daha fazlas ına eri ş mekle yaklaşı lmış  
olur. Ondan rivâyet edilen di ğ er bir söze göre: "Dörtte üçü daha barizdir." 
Ona göre yaln ı z Yunus süresinc eri ş miş  olursa onun için mükâfat veril-
mesi ile hükmedilmez. İ bn-i Habib diyor ki: muallim, hatmi çocu ğun 
babas ı  da hatmin kendinden dü ş mesini ş art ko ş mamış lar ise hatmi 
tamamlamadan cüz'i birkaç süre kala ç ıkarmak isterse daha önce izah 
ettiğ im ş ekilde çocuk güzelce bellemi ş  ise baba hatim mükâfat ımn ta-
mamını  vermek zorundad ır. Hatimden alt ıda bir, yahut bundan daha az 
gibi önemli bir kı sım kalmış  bulunan kimse çocuğunu dilerse ç ıkarır, 
ona bah ş iş in ne tamamı , ne de hesab ına göre bir ş ey laz ımgelmez. Ebu 
el-Hasen der ki: İbn-i Habib'in, hatme yakla ş an kimseye, hatmi tamam-
lamış  gibi öğ retmen için bah ş iş  vermekle hükmetmesi, iyi okuyabilen, 
Kur'an'a bilgi ve nüfuzu tam olan yaz ı , hece, tecvid ve i'rab bilgisinde 
artık öğ retmene muhtacolm ıyan kimse hakkında mutedildir. Bu çocuk 
hatme yakla şmış  iken çıkarsa hatim bah ş iş i verilmelidir. Çünkü kalan 
kısmı  tamamlamak ö ğ retmene bir güçlük yüklemez; bilâkis ö ğ retmenin 
yanında kalmas ı , devam etmesi, ö ğ retmenin faydas ınadır. Fakat ( İbn-i 
Sahnfin ve İbn-i Habib'in) her ikisinin de hatme yakla şmıyan, fakat 
iyi okuyup anlıyan ve art ık kendine ö ğ retmekte bir güçlük olm ıyan 
çocuğun hatme yakla ş madan (çıkmas ı  halinde) mal ı  iskat etmelerine 
gelince buna bir sebep bulam ıyorum. Bunu nereden ald ıklarını  da bile-
miyorum Sahnûn, Mu ğ iyre ve İ bn-i Dinar' ın çocuk, öğ retmende üçte 
birden Bakara sûresine kadar okursa, sana târif etti ğ im ş ekilde okuya-
cak durumda ise, hatim bah ş iş inin vacipolduğunda ittifak ettiklerini 
zikretti. Bundan ba ş ka ögretmenden almam ış  olduğu ş eyden sorulmadı  
(76-A) Muğ iyre ve İ bn-i Dinar' ın Kur'an ın üçte birine eri ş ip güzel okuyan 
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miibtedi hakkındaki sözleri ş u bakımdan ileri gelmektedir ki mübtedi, 
üçte bire eri ş mekle bildiğ inde tam bir nüfüz elde edemiyece ğ inden 

dolayı , seçme yetene ğ inden uzak çocu ğun öğ renmesine dahildir. Binâe-
nâleyh ona kalan iki sülüsü ö ğ reten kimse de ilk ö ğ retmen kadar zah-

metle kar şı la şı r. Umüm halkın kanaati budur. Bu gibi i ş lerde halk 

aras ında yerle ş ik kanaate göre hareket edilir. İ lk üçte biri ö ğ reten kimse 
hakkında Mu ğ iyre ve İ bn-i Dinâr'dan bir ş ey zikredilmemi ş tir. Diyor 
ki: "Muğ iyre ve İbn-i Dinar-her ikisi de Hicaz halk ı  âlimlerindendir. 

-Öğ retmenin yan ında Kur'an' ı  hatmeden, fakat babas ı  hıfzetmemi ş  
(yani iyi bellememi ş ) diye iddiada bulunan çocuk hakk ında münazaa 

ettiler, Muğ iyre: Kur'an' ın hepsini onun yan ında okuduysa ve çocuk 
mushafa bakarak okuyor, harflerine riayet ediyorsa (76-B) harflerde ve 

benzeri ş eylerde o gibi çocuklar ın yapmas ı  mümkün olan ufak tefek 
hatalar yapsa da ö ğ retmen hatim bah ş iş ini kazanır. Bu, baban ın geni ş lik 

ve darlığı na göredir. Mülik'ten ö ğ rendi ğ im en kuvvetli söz de budur. 
İ bn-i Dinâr ş öyle diyor: Mâlik'in ş öyle dedi ğ ini iş ittim: "Baban ın geniş -

lik ve darl ığı na göre ö ğ retmene hatim bah ş i ş i vermesi vaciptir. Müslü-
manların iş lerini idare eden hâkim böyle hükmeder." Yine bana göre 
çocuğun: Kur'an' ı  okuyamadığı ndan dolayı  öğ retmenle babas ı  çeki ş tiğ i 
zaman, e ğ er çocuk ö ğ retmenden okudu ğu yerleri bakarak okuyabilirse 
öğ retmene hatim rnükâfat ı  vermek vaciptir. Böyle hükmedilir. Ö ğ ret-
menin yan ında okumadığı  yerleri okuyamamasm ı  hesaba katmam. 
Çünkü madem ki o yerleri o ögretmenden okumam ış tı r. O halde ö ğ retmen, 

oralardan mes'ül de ğ ildir. 

Ebü el-Hasen der ki: İş te Sahnün, Mu ğ iyre ile İbn-i Dinâr' ırı  ihti-
lâf etti ğ i noktayı  zikrederek: Mu ğ iyre'nin, çocu ğun, ancak cüz'i harfler 
kaldığı  sırada ayr ılması  halinde ö ğ retmene hatim mükâfat ı  verilmesine 
hükmettiğ ini söylüyor. Fakat çocuk birçok harfler (birçok k ı sım) kaldığı  
halde ayr ılırsa bu husustaki hükmün ne olaca ğı na dair bir ş ey zikret-
memiş tir. (77-A) İbn-i Dinâr' ın görüşünün de, çocuk yaln ı z öğ retmenden 
aldığı  yerleri bakarak okuyabilirse onun için hatim mükâfat ı  verilmesi 
gerekir. Bununla hükmedilir; bundan ba ş kasını  okuyamamas ına bakıl-
maz, merkezinde oldu ğunu ve : "Çünkü mademki oralar ı  bu ö ğ retmenin 
yanında okumama ış tır o halde bu ö ğ retmen oralardan mes'ill de ğ ildir" 
dediğ ini söylüyor. 0 halde ikisi de ö ğ retmene mükâfat verilmesi gereken 
hususlar ı  söyleyip, hiçbiri ö ğ retmene verilmesi gereken mükâfat ı  düş üren 
noktay ı  izah etmediğ ine göre aralar ında açık bir ihtilâf nerededir ? Bu 
izahta Muğ riyre ve İ bn-i Dinâr, Mâlik'in, baban ın elinin darlığı  ve geniş -
liğ i nisbetinde ö ğ retmene hatim mükâfat ı  koyduğunda ittifak etmi ş -
lerdir. Ama Sahnün bu ikisinin hatimden az ö ğ reten hakk ında Mâlik'ten 
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bir hüküm naklettiklerini izâh etmiyor. E ğer Muğ iyre'nin, bitirme ğ e 
ciiz'i bir k ı sı m kala ayr ılan çocu ğun durumunun Mâlik'ten ö ğ rendiğ i 
hükme girece ğ i ve bunun doğ ru olduğu sözünden maksad ı , hatimden 
az ö ğ reten ö ğ retmenin hatim mükâfat ımn dü şürülece ğ ine dair Mâlik'ten 
bir içtihad ın bulunduğunu söylemek ise, yine Sahnün diyor ki: (77-B) 
Bütün âlimlerimiz Mâlik, Muğ iyre ve ba ş kaları  demi ş tir ki: Vacibolur; 
aydan aya kiralanm ış  olsa da, yahut Kur'an' ı  belirli bir ücretle ö ğ ret-
mek üzere tutulmu ş  bulunsa da yine ö ğ retmene hatim mükâfat ı  vermek 
vaciptir. Bundan ba ş ka bir ş ey vermek icabetmez. Ebû el-Hasen der ki: 
Bundan ba ş ka bir ş ey vermek icabetmez sözlerinde, ö ğ retmene hatim 
ücretiyle bir de ayl ığı  vermek oldu ğu, bundan ba ş ka bir ş ey laz ım gel-
miyece ğ i manası  çıkıyor. Ancak o vaktin örfü olur ve ö ğ retmenler de 
böyle alışı k bulunurlarsa bayramlarda ve benzeri günlerde ö ğ retmene 
hediyeler gönderilebilir. Ama bunlar mecbiiri de ğ ildir. Çünkü bu gibi 
ş eylerin verilmesi akde girmez. Mecbur edilmez. Hatmi ikmâl etmeden 
kendilerine hiç bir ş ey lâz ım gelmiyece ğ ini ileri sürmek hiç do ğ ru de ğ il-
dir. 

İbn-i Habib diyor ki: Çocu ğun babas ı , ezberleme üzerine de mükâ-
fat vermelidir. Yaln ız babas ı  mektepten ç ıkarmas ından ba ş ka bir ücret 
vermiyece ğ ini muallime ş art ko ş arsa bu ş art, babadan , mükâ-
fat ım dü ş ürür. Fakat her ikisi de süktit etmi ş lerse (78-A) izâh etti ğ im 
gibi hatim ücreti lâz ımgelir. İ ster ö ğ retmen bunu ş art ko ş sun, ister 
ko ş masın. Ancak adam, çocu ğunu hatimden önce ç ıkarmak isterse o 
zaman ö ğ retmenin hatim ücretini ş art ko şup ko ş mamas ına göre hüküm 
de ğ iş ir. Zira ö ğ retmen meselâ babas ına: "O ğ luna bir ayda veya iki 
ayda bir dirheme ö ğ retece ğ im, benim için ş u kadar da hatim mükâfat ı  
vereceksin." derse o zaman babas ı  isterse çocu ğunu ç ıkarır, çocuk ne 
kadar okumu ş  ise o miktarda hatim mükâfat ı  vermesi lâzimgelir. Üçte 
bir veya dörtte bir kadar okumu ş  olsa da bu hesaba göre mükâfat vermesi 
icabeder. Çünkü ç ıkaraca ğı  zaman ne kadar ücret kesilmi ş  ise o ücretle 
beraber mükâfati da verece ğ ini ba ş tan kabul etmi ş ti. Ö ğ retmen tam, 
güzel okuyuncaya kadar ö ğ retece ğ ini ve ş u kadar, ş u kadar ücret alaca-
ca ğı nı  ş art ko ş arsa babas ı  çocuk bitirmeden önce çocu ğunu ç ıkaramaz. 
Ebi) el-Hasen der ki bu izahta yaln ız hizka (itkan) mükâfat ı  ta'yin edip 
aylık ücret yap ılan akidle, aylık Hizka için mükâfat belirtmek suretiyle 
yap ılan akdi tefrik etti. Fakat bu tefrik için delil zikretmedi. Anla ş ma 
yaparak hatim ücretini tayin eden, bu ücretten fazla olarak her ay bir 
dirhem vermeyi taahhüd eden kimse hatim tamam ından önce o ğ lunu 
çıkararak tam hatim için tayin edilen ücretin geri kalan ını  kesemez. 

Ayl ık masraf tayin edilmemi ş  olsa da çocu ğun babas ı  güzel okuma ve 
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hatim tahakkuk etmeden çocu ğunu çıkarmaktan menedilir Çünkü 
önce yap ılan akid, ö ğ retmene hatmin tamam ını , güzel okumay ı  vacip 
kılmış tı . Çocu ğun babas ına da tayin edilen mal ı  vacip kılmış tı . Binae-
nâleyh itkan tamam olmadan o ğ lunu çıkarmakla ücreti eksik etmeye 
hakkı  yoktur. Aylığ a bir ilave yapmak için itkan ı  ş art koş arsa, bunun 
hükmü itkan ı  ş art ko şmıyan gibidir. İş te aç ıklamak istediğ im nokta 
buras ıdır. Zirâ itkan tamam olmadan o ğ lunu çıkardığı  takdirde çocu ğun 
babas ına Hizka (itkan) ücretinden bir hisse vermesini vacip k ılıyor. 

Bu do ğ ru bir sözdür. Peki niçin itkan ı  ş art eden ö ğ retmen için o ğ lunu 
hatme yakla ş madan çıkaran kimse, hatim mükafat ından bir ş ey vermeye 
borçlu de ğ ildir, hükmünü koymuş tur denilirse ki: çünkü hatim ş art 
koşulmadı  ve onun için bir ücret tayin edilmedi. Derim ki: Peki bu ha-
tim tamam olduğu zaman madem ki tamamlanmas ı  ş art ko şulmamış  ve 

bunun için ücret tayin edilmemi ş ti, ayl ık veya senelik masraf veriliyor-
du o halde bunu ş art ko ş mıyan ve bir ücret tayin etmiyen kimseye niçin 
hatim mükâfat ı  verilsin ? Neden verilen ayl ık veya senelik masraf ile 
iktifâ edilmedi de tekrar hatim hakk ı  lüzumlu görüldü ? 

Eğer: çünkü hatim tamam oldu ğu zaman halk aras ında bunu ver-
mek âdettir. Çocu ğun babas ının durumu ve çocu ğun hıfzetti ğ ini bil-
mesi, kavramas ı  ölçüsüne göre bir hatim mükâfat ı  takdir edilir, denilirse 
cevap verilir ki: Bu da o hükmü icabettirir. Bunda bir kerahat, kaç ını -
lacak bir ş ey yoktur. Bununla mükâfat ı  tayin ş artı  aras ında bir fark 
yoktur. Çocu ğu babası  hatim tamamından önce ç ıkardığı  zaman hatim 
m.ükafatı  hakkındaki hükmün gerektirdi ğ i ücreti vermek ona vacibolur. 
(Bu ücretten verece ğ i) hissesi hatimden (Kur'an'dan) ö ğrendiğ i miktarda 
olsa da( üzerine dü ş en hisseyi vermesi icabeder.) Nas ıl ki hatim tama-
mından önce ç ıkarma yetkisine sahib bulundu ğu (Belirli zaman için 
belirli ücret) tayini halinde de vaciboluyorsa (79-B). Bana göre k ıyasın 
doğru ş ekli budur. Allah daha iyisini bilir. İbn-i Habib'in sözü de bu 
merkezdedir: Masraf ile beraber itkan ı , hatmi ş art ko ş tuğu zaman ancak 
hatim için de belirli bir ş ey tayin etmezse bu akid sahih de ğ ildir, ama 
hatim hakk ım baki olmak üzere her ay bir dirheme ö ğ retirim diyerek 
hatim hakk ını  tayin etmeden bunu bir ş art olarak ileri sürüyorsa bu caiz 
değ ildir. Hatim hakk ını  tayin etmesi laz ımdır. (Mutlak demekle olmaz.) 
Ebu el-esasen der ki: O ( İ bn-i Habib bu meselede çocu ğun babas ına 
hatim ücretini kabul etmemi ş  gibi hatimden önce diledi ğ i zaman oğ lunu 
çıkarabileceğ i yetkisini veriyor. Sonra hatim için bir ücret tayin edilme-
dikçe hatim ş artı  koş maktan menediyor. Çocu ğun babas ı , öğ retmenin 
tayin etti ğ i malı  dü ş ürmek yetkisine sahib ise bu ş art ı  hatme sokmak 
neden öğ retmeni aldatmak say ılmıyor ? Bu aldatma ile akid caiz olurken 
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neden masrafın ne olduğu tayin edilmeden caiz olmas ın ki? ihtiyaç 
has ıl olduğu zaman onu içtihad gösterecektir. Bu iki halde de tag rir126 

(aldatma) müsavidir.80-A) Allah daha iyisini bilir. 

Bil ki ben hatmi tamam etmeyib bir k ı smını  öğ renen çocu ğu babas ı  
çıkardığı  zaman ö ğ retmene bir hisse ay ırmay ı , bitirdiğ i takdirde içtihad 
karar ını  gerektiren ş eyden saymam Çünkü ben bunu kendisine bir s ını r 
tayin edilmiyen icare gibi görüyorum. O icarede ne kadar i ş  yap ı lmış  
ise o , kadar ücret al ınır Ecir'in zahmeti bo ş a çı karı lmaz. Tam olarak 
yap ılmas ı  ş art ko ş ulmıyan ş eyin ücretini vermek de böyledir. I ş çi dile-
diğ i kadar çal ışı r, terk etti ğ i zaman e ğ er i ş  sahibinin yap ılan i ş te yarar-

lanaca ğı  bir menfaati olursa ve ücretten çal ış tığı  kadar hissesini vermek 

mecburiyetinde bulunursa hatim ö ğ retimini tamamlam ıyan ö ğ retmen 
neden böyle olmas ın? O bir süre de ö ğ retse, ö ğ renci o süre ile faydalan ır, 
muallim de ona sevap için ö ğ retmedi ya. 

Ben bu fikrimi, Mâlik'in sözüne dayanarak ileri sürüyorum. Diyo-
rum ki: Bu hususta Mâlik çocuklara ö ğ reten muallim hakk ında O, bir 

sene yahut iki sene gibi bir müddet ş art ko ş muş  ise o ş art veya müddeti 

yerine getirmek lümmd ır. Tayin edilmi ş  bir ş art yoksa, kendisi (80-B) 

ayrılmak istedi ğ i zaman, ö ğ retti ğ i miktarda ücreti verilir diyor. İ bn-i 

Kas ım ve İ bn-i Vehep, Mâlik'ten böyle i ş itmi ş  ve rivâyet etmi ş lerdir. 
İ bn-i Veheb'in muvatta' ında da böyledir. İbn-i Habib de ş öyle diyor: 
Mutarrif'ten i ş ittim ki diyordu: "Mâlik ve Medine'deki bütün âlimleri-

miz dedi ki: çocuklara kitap (yaz ı ) ve Kur'an ö ğ retmek kar şı lığı nda 

ücret almakta, bunun için bir sene veya iki sene müddet ş art ko ş makta 

bir mahzür yoktur. Ş art olursa, ş art ı  yerine getirmedikçe o ğ lanı n baba-
sının, o ğ lan ı  ç ıkarma ğ a hakkı  yoktur. Ama belirtilmi ş  bir ş art mevcut 
olmazsa, dilediğ i zaman ç ıkarabilir. Ö ğ retmene, ö ğ retti ğ i nisbetinde 

vermek, baban ın üzerine vaciptir." 

Bütün bu rivâyetler, ö ğ retmene ö ğ retti ğ i miktarda hatim ücreti 

verileceğinde ittifâk etmektedirler. Bu rivâyetlerde hatmi tamam etme 

ş art ı  ve hatim ücretini tayin ş artı  zikredilmiyor. Sadece bu rivâyet-

lerde çocuğun babas ı , icare bir sene veya iki sene ş artiyle muayyen 

bir müddet üzerine yap ılmış  ise, çocu ğunu çıkarmaktan menediliyor. 

(81-A). E ğ er muayyen bir müddet ş art ı  yok ise çocuğu çıkarmağ a bir 

mani kalmaz. Akdi bozmak isterse ö ğ retmen de bu hükme tâbidir. 

İş te Mülik'ten gelen bu rivâyetlerin de ihtiva etti ğ i hüküm aç ıktır, 
bir güçlük yoktur. Önce belirtti ğ imiz , Mutarrif'in rivâyeti İ bn-i Habib'e 
göredir. Fakat, O, rivâyeti meselenin bütün yönlerinde kullanmam ış tı r. 

* Tagrn: malikî fıkhında geçen yat ı dır. 
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Diyor ki: Biz, muallim için hatim ücretini vacip say ıyoruz. .N7.e bunun, 
oğ lanın bakarak veya ezberden okumas ına, oğ lanın kudretine, dirayetine, 
ezberden okuma halinde ezberleme ölçüsüne; yüzüne okuma halinde 
de hece ve hat bilgisi ölçüsüne göre ö ğ retmen için mükâfât verilmesine 
kaniiz. Bu ücrette muayyen bir miktar yoktur ve herkes bunda e ş it 
değ ildir. Babalardan fakir olanlar zenginler gibi de ğ ildir. Biz bu ücretin 
verilmesine kaniiz. Çünkü bu kendileri ile çocuklar ın ö ğ retmenleri ara-
sında cereyan edegelen dü ğün hediyesi derecesinde güzel bir huydur. 
Ve biz dü ğün hediyesinin erkek ve kad ının vüs'atine göre verilmesinin 
mecburiyetine hükmediyoruz. Bunun muayyen bir miktar ı  yoktur. 

Mükafat da böyledir. Bu meseleyi (81-B) ilim ve f ıkıh ehlinden Asba ğ  
bn. Al-Farac ve ba ş kalarına açt ım, Benim sana izâh etti ğ im ş ekilde izâh 
ettiler ve ezbere hatimde çocuk bir ş ey ezberlememi ş se, yahut az bir 
kı smı  bellemi ş , büyük bir kı smını  kaçırmış sa muallimden bu hatim 
ücretini dü ş ürdüler. Ama sürede bir veya bir kaç harf hatâ etmekle 
devamlı  (tutulmadan) okur vaziyette olur, ş u var ki bazan hatâ eder. 
Veya dili sürçer ama hatâ etti ğ inin de fark ı na var ır vaziyette bulunursa 
bana göre bu çocuk ezberlemi ş tir. Ö ğ retmenine mükâfat verilmelidir. 
Tabii verilecek mükâfatta hata edenle, hata etmiyen bir de ğ ildir. Bak, 
Hatimde ö ğ retmenin ücretini ne telâkki etmi ş  ? O sadece ikrâm yönünden 
bir mükâfatt ır diye kabul ediyor. Yüzünden hatimde de böyle diyor. 
Oğ lan güzel heceler, güzel yazar, kendine yazd ı rı lam yazabilir, oku-
ması  emredilen yeri yüzünden okuyabilirse ö ğ retmenin o hatinı de 
ikrâm edilmesi mükafatland ı rılması  vacibolur. Fakat heceyi güzel bile-
mez, yaz ıyı  düzgün yazamaz (iyi kavr ıyamaz) bakarak bir ş ey okuya-
mazsa (82-A) bunda ö ğ retmene bir ş ey laz ımgelmez, bilâkis daha önce 
söylediğ imiz ş ekilde onu tekdir etmek, ay ıplamak laz ımgelir. 

Elı a el-Hasen der ki: Bu ö ğ renen çocuk hakk ındadır. Fakat bir ş ey 
öğ renmiyen çocu ğ a gelince önce belirtmi ş tik ki ö ğ retmene ö ğ rettiğ i 
ş eyden ötürü bir ücret vermek laz ımgelmez. Bundan önce alimlere göre 
onun için gerekenin ne oldu ğunu tefsir etmi ş tik. (Te'dip ücreti vermek 
icabediyordu.) 

İ bn-i Habib'in sözüne gelince: Hatim ücretinin verilmesi ona göre 
düğün hediyesi mesabesinde gerekli olan bir âdettir. Diyor ki biz bunun 
verilmesinin gerekli oldu ğuna kaniiz. Bil ki dü ğün hediyesi hakkında 
Mâlik'e ş öyle denildi: "Dü ğün hediyesini kad ın isteyip, kocas ı  vermese" 
Malik: "Erkekte kad ının bir hakkı  kalaca ğı nı  zannetmem." dedi. Sonra 
ilave etti: "Allah ş öyle buyurmu ş tur: "Kadı nlara mehirlerini cömertçe 
verin" 126.  Hediye mehirden de ğ ildir. Erkek üzerinde kad ının bu hususta 

126 Nisn Süresi, ayet 4 ün bir kı smı . 
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bir hakkı  olduğunu zannetmiyorum. Ve halvete girdi ğ i s ırada kad ına 
verdiğ i hediyenin erke ğ e lüzumlu bir ş ey olduğuna kani de ğ ilim." Ma-
lik'e denildi: "Bizde bilhassa halk ın parlak, zengin tabakas ı  arasında bu 
düğün hedisyesi âdeti o kadar önemlidir ki hattâ bu konuda çeki ş meler 
de olur. Bunun verilmesine kani misin?" Ş öyle cevap verdi: "E ğer bu 
(82-B) onlar ın yapageldikleri bir iş leri olursa, aleyhte delil bulunmad ıkça 
bunun kaldırılmas ını  istemem. Çünkü ben onu halk ın alış tığı  bir iş  
görüyorum (kabul ediyorum.)" İbn-i-el-Kas ım dedi ki: "Malik de bir ş ey 
söylemi ş ti: "Onlar için bunu lüzumlu görmem, ancak bunu ş art ko ş ar-
larsa o müstesnad ır". Mâlik'in iki sözü aras ında en çok bunu be ğ eni-
yorum." Ebu el-Hasen der ki: Bak, Mâlik'in (Allah ona rahmet etsin) 
evvela, düğün hediyesi hakk ındaki cevab ı  ve Allah'ın kitabından bu 
cevab ına delil getirmesi nas ıl oldu? Fakat bu âdetin halk ın çoğu aras ında 
yaygın olduğunu söyledikleri zaman ş öyle dedi: "Bu, onlar ın yapagel-
dikleri bir ş ey olursa aleyhte delil bulunmad ıkça at ılması  kanaatinde 

değ ilim. Çünkü ben bunu halk ın alış tığı  bir iş  kabul ediyorum". Malik, 
(Allah rahmet etsin) beyân etti ki halk aras ında iş tihar eden ve halkın 

yapageldikleri bir ş eyi koca vermekle yükümlüdür. Çünkü o adet eskidir. 
(O adamdan önce mevcuttu. O adam o adet üzerine geldi.) İş te ö ğ ret-
menler hakk ında da hüküm böyledir. Ö ğ retmenlere mükafâr verilmesi 
halk aras ında yaygın, cari olan bir adettir. Çocuk babalar ı  (83-A) 
öğ retmenlere bu mükâfat ı  vermekle mükelleftirler. Çünkü babalar 
çocuklar ını  bu minval üzere ö ğretmene vermi ş ler, öğretmenler bu âdete 
göre çocukları  okutmuş lardır. 

Kaldı  ki düğün hediyesi, dahil olma s ıras ında (zifaf zaman ında) 
kad ına takdim edilen bir ş eydir. Daha kad ınla faydalanmak gelecektedir. 
( İntifadan önce verilir) Oysaki çocuklar, kendilerine ö ğ rettiğ i ş ey kadar 

öğ retmenlerinden faydalanm ış lardır. 0 halde bu hediye hangi vecihle 
çocuk babalar ının üzerinden kaldmlabilir ? Ezber veya yüzünden okuma 
ş artlar ına göre hatmi tamam ettikleri zaman hediyenin tamam ım 

vermekle mükellef iken bu hediye çocuk babalar ının üzerinden nasıl 
kaldı rılabilir ? ibn-el-Kas ım, Mâlik'in ilk sözüne dayanark düğün hedi-
yesini müstahak görmü ş tür, ş u bakımdan ki nikâh akdi yap ılıp, fercin 
helal olmas ı  tâyin edilen mehirle sabit oldu ğundan dolayı  artık kadının 

bu hediyeyi bekliyerek i ş i uzatma (kendini teslim etmeme veya bu 
hediyede ısrar etme) serbestli ğ i yoktur. Ş art ko şmamış sa öğretmene de 
bu laz ım gelmez. Çocuk babalar ı  da böyle üzerlerinde, çocuklar ını  çıkar-

malarına mâni bir ş art yoksa, devam ettirme ğe mecbur değ illerdir. 

Koca gibi bunlara da bir ş ey laz ım gelmez. (83-B) Koca da binâdan 
(zifaftan) önce ayr ılmak istese, üzerine mihrin yar ı sını  vermek vacibolur. 
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Halbuki kadından hiç faydalanmad ı , eğ er talâk'tan önce kad ına bir mihir 

takdir etmemi ş se talâk ile kad ına bir ş ey verilmez. Bu kad ının iş i, veril-
mesi zarûri olm ıyan müt'a'ya döner*. Bunu dilerse verir, dilemezse 
vermez. Çünkü müt'a kad ına dahil olan iyilik sever, müttaki kimseler 
üzerine bir hakt ır. (Bir iyilik olarak verilir.) Ve çünkü ikrâm, mecbüri-
ş eylerden de ğ ildir. Fakat zarf ın olarak verilmesi icabeden ş eyde vaci-

bolan, üzerinde baki kalmak kaydiyle istiyen ikram da edebilir; ve 
müt'a zevcelere umduklar ı  birtakım eşyadan karşı lık olarak koda tara-
fından verilir. Ö ğ retmenin ald ığı  ise yapt ığı  bir iş  kar şı lığı dır. Binaenâleyh 
te şbih ettiğ imiz ücret ve sevap için hibe, mükâfata daha çok benzer. 
Ve mükafat bab ına daha çok girer. Bu bak ımdan birtakım meseleleri 
beyi'lere k ıyas ettiler. 

Sahniin diyor ki: "Hicaz alimlerinden baz ıları  ki bunlar aras ında 
İbn-i Dinâr ve ba ş kaları  da vardı , bir cemaatin ö ğ retmeni kiralamas ı  
ve herkese üzerine dü ş en ücretin kesimi durumundan soruldu. Ş öyle 

cevap verdi: "Babalar raz ı  olurlarsa bu caizdir Çünkü bir zarûrettir ve 
halkın bunu yapmas ı  icabeder." Ve ş öyle dedi: "Bu, bir adam ın, her biri :- 

nin bir kölesi olan iki adamdan iki köle almas ı  gibidir." İbn-i Sahniin'un 
kitab ında bu, bey'i sayıhr. İbn- el-Kas ım bu icareyi caiz görmüyor, 
çünkü o, onu beyi'de tecviz etmiyor. Allah daha iyi bilir." 

Eb ıl el-Hasen der ki: Evet, İ bn-el-Kas ım malfun Olmazsa bunun 
bey'i'de ve icarelerde cevaz ını  menetmi ş tir. Aynı  zamanda her birinin 
ayrı  ayrı  mihrini tayin etmeden bir nikah ve bir mihirle iki veya daha 
çok kad ın almayı  da menetmi ş tir. Bu öğ retmenin, babalar ı  de ğ iş ik olan 

çocuklar üzerine yapt ığı  akit'de bu babtand ır. Ihtilaf orada da tamamen 
caridir. Buras ı , İbn-i Habib'in fikrini üzerine binâ etti ğ i tekârüm (iyilik) 
yeri, ve ilim ve fıkıh ehlinden olan Asba ğ  ve diğerlerine söyledi ğ i, fakat 

Mutarrifin ve İbn-i Maci ş iin'un ismini zikretmekten sarfınazar etti ğ i 
yer değ ildir. E ğ er İbn-i Habib, Mutarrif'in ve İbn-i Macişûn'un (84-B) 

fikirlerinden haberdar olmu ş  olsaydı  veya Abdullah bn. Abdilhakem'in 
rivâyetlerine muttali bulunsayd ı  onları  da söz konusu ederdi. Önce de 
geçmiş ti ki O, Malik'ten ve diğ er Medine alimlerinde?a Mutarrif'in rivâ-
yetine vakıf değ ildir. Açıkladığı mız veçhile ileri sürdü ğü fikirde muhalif 
kalmış tır. Allah daha iyi bilir, o müttakilerin dostudur. 

İbn-i Sahniln'un: "Ş art ko şulmıyanlardan hatme yakla ş mıyan 
bir çocuğu babas ı  çıkarırsa babaya bir ş ey lazımgelmez." sözüyle ken-
dine göre Muğ iyre ve İbn-i Dinar'm sözlerinden bu manan ın anlaşı l-
dığı m ifade etmekten ba şka bir ş ey kasdettiğ ini zannetmem. Bunun 

* Müt'a: Taltıktan sonra kad ına verilen gömlek, çar ş af gibi bir metâ. 
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açıklamasmı , senin bu anlamda sorduklar ının cevab ını  önce yazmış tım 
Orada bütün izahlar ımı z geçmiş tir. Vaz ıhtır, orada sana ve senden 
ba ş kalarına müşkil bir taraf kalmamış tır, Inş allah. 

Kur'an' ın bir kısmını  bir muallimden ö ğ renen, sonra ondan ayr ılıp 
baş ka bir muallimde hatmini ikmal eden' çocuk hakk ında da sana aç ık-
ladığı m hüküm câridir: İ lk öğ retmene ö ğ rettiğ i miktar: yar ı  yarıya, 
üçte bir, üçte iki, yahut dörtte bir ve dörtte üç verilir. (*etti ğ ine göre. 
Hâkim bakar; baban ın halinin darlığı na ve geni ş liğ ine ve çocu ğun oku-
duğunu anlama derecesine göre hatim tamam ında bu çocuğun babas ına 
ne gerekirse onu hükmeder. Malik tamam ını , çocuğun babas ının borç-
landığı m ve emekleri miktar ınca her birinin çocu ğa ne kadar ö ğ retme 
faydas ı  dokunmuş  ise ona göre ö ğ retmenlerin bunu bölü ş meleri kanaa-
tine varmış  ise böyle hükmeder. Bazan hepsini birinci ö ğ retmene verir. 
Yahut ondan biraz eksiltir, ikincisine verir. Bu da şu halde olur: 

Çocuk birinci öğretmende yüzüne veya ezbere hatme yakla ş mış , 
öğ retmene ihtiyacı  kalmamış  bir seviyeye yükselmi ş  bulunur ve bu 
halde ikinci ö ğ retmene gitmi ş  olursa art ık ikinci öğ retmen birincinin 
öğ rettiğ i bilgiye bir ş ey katmıyacak demektir. O halde ikinci ö ğretmene 
ne düş ecek? Yaln ı z çocuğa mukayyed olmas ı , yanında bulundurması  
dolayısiyle birazc ık bir ş ey dü ş er ki bundan da birincisine bir ş ey laz ım 
gelmez. (Bunun için evvelkinden kesilmez.) Yaln ız geri kalan kısmın 
kitabetinde ikinci öğ retmenin hakk ı  vardır. Mesela Bakara süresi kalm ış  
olur ve bunu yazmaktan çocuk bir fayda görüi.se verilecek maldan ikinci 
öğ retmene de o nisbette bir ş ey hükmeder; hazan da mal ın tamamı  
ikinciye düş er, birinciye az bir ş ey ulaşı r. Bu da ş u zamanda olur: Birinci 
öğretmen, çocu ğu öğretmeğe başlar. Fakat çocuk yan ında fazla kal-
madan ç ıkarılır (85-B) Ö ğ renmesi ufak bir iki süreye münhas ır kaldığı , 
yaz ıyı , heceyi ö ğ renmemi ş  bulunduğu için, pğ rendiğ i ş ey çocuğa bir 
menfaat sa ğ lamış  olmaz. Ş imdi bu öğ retmen, öğretmesinden dolay ı  ne 
hak edecek? E ğ er çocuk onun ö ğ rettiğ inden bir ş ey anlamış , öğ rendiğ inin 
ne olduğunu bilmiş  olursa elbette O da ö ğ rettiğ i nispetinde bir ş ey ala-
caktır. Öğretimde birinci öğ retmene vadedilen hediye, çocuk ç ıkarıldık-
tan sonra ikinci ö ğ retmene verilirse hatim mükafat ından o kadar kesilir, 
onu birinci ö ğ retmen al ır, geri kalan ücret ikincisine verilir. Yok, birinci 
öğ retmenin ö ğrettiğ inden bir fayda olmad ığı  anla şı hrsa ikincinin ücretin-
den bir ş ey kesilmez Ama birincinin hediyesini çocu ğun babas ı  tazmin 
eder. Çünkü o kendi ihtiyar ı  ile çocuğunu birincinin yan ından ç ıkardı . 
Bunların hepsi Mâlik'in kani oldu ğu sözün mefhumudur. 

Sahnûn'a gelince ş öyle diyor: Birincisi Yunus süresinc kadar *et-
miş  ise, hatim hediyesi ikincinindir. Birincisi bunu geçmi ş , üçte ikisine 
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veya dediğ ine göre üçte ikiyi de geçmi ş  ise ikinciye bir ş ey verilmez. 
Diyor ki: K ıyasla istihsan bak ımından bir ş ey verilerek raz ı  edilmesini 
hoş  görürüm. Bu, sana izah etti ğ im ve mezhebimin görü şünü ta'rif 
etti ğ im esasa göre böyledir. (86-A). 

Baş larına kendilerini göç etme ğe mecbur b ırakan bir halin gelme-
siyle bir kısmı  bir yere, bir k ısmı  ba ş ka bir yere göç eden veya bir k ısmı  
göç edip, bir k ısmı  ş ehirlerinde kalan kavrnin ö ğ retmeni hakkında 
sorduğun suale gelelim: "Bu ö ğ retmen ne yapacakt ır?" Buna cevap, 
bu ö ğ retmenin onlarla yapt ığı  akde bağ lı dır. E ğ er ayl ık veya senelik 
maa ş la öğ retime ba ş lamış  ise, ö ğ retmen de istedi ğ i zaman ö ğ retimlerini 
b ırakabilir, onlar da istedikleri zaman ö ğ retmeni b ırakabilirler ise bun-
dan önce çocu ğunu ç ıkarmak istiyen kimse hakk ı nda aç ıkladığı mı z veç-
hile aralarındaki hüküm, öğ retti ğ i kadar ücretin verilmesidir. Bu akitte 
çıkıp gitmelerinin mechâri olup olmad ığı na bakılmaz. Muallimin ö ğ rettiğ i 
kadar hakk ı  vard ır. İ ster onlar onu b ırakıp gitsinler, ister o onlar ı  bıra-
kıp gitsin. E ğ er onlarla tam bir sene veya tam birkaç ay üzerine akdet-
miş  ise, kavmin ba şı na gelen hale bak ılır: Ba ş larına fitne, açl ık gibi takat 
getiremiyecekleri bir belâ indi ğ i için orada durma ğ a imkan bulamayıp 
mutlaka göç etmek zorunda iseler, göçlerinde mazurdurlar. Ö ğ retmen de 
seferlerinde onlara tâbi olmak zorunda de ğ ildir. Böyle bir ş artla tut-
mamış lard ı  ki onlarla beraber gitsin. (86-B) E ğ er müddetin kalan k ı s-
mında dönerlerse, kalan müddet içerisinde O da tekrar onlara döner. 
Bu arada geçen günler ücretten ç ıkarılır Çünkü onlar onun da kendileriyle 
beraber gelmesine mani olmad ı lar. Çocuklar ını  istiyerek ay ırmad ılar, 

meebür oldular. O, müddetin i ş ini tamalamadığı  için, onlar da onun 
ücretini tamamlamak zorunda de ğ illerdir. Göç ettikleri s ırada ö ğ retmen 
hesab ını  görmüş , akdi feshetmi ş  olursa müddet dolmadan döndükleri 
takdirde tekrar tedrise dönmek zorunda de ğ ildir; e ğ er mecburen de ğ il 
de istiyerek göç etmi ş  iseler Hocanın ücretini kesemezler, bu halde ev-
lâtlarım da beraber götürmek isterlerse ö ğ retmenin ücretini kâmilen 
verirler, sonra dilediklerini yaparlar. E ğ er baz ıları  istiyerek gider, baz ıları  
da kalırsa, onunla gidenler aras ında hüküm, hepsi istiyerek gidenler 
hakkındaki hükümdür. Kalanlara müddetini tamamlamas ı  lâzımgelir 

velev onlardan yaln ı z birisi kalsa da yine böyledir Çünkü ücretini tam 
alıyor, üstelik gidenlerin zahmeti de gittikleri müddetçe üzerinden kalk-
mış  oluyor. Fakat göç edenin göçü, bir mecbâriyetten ileri gelirse, bana 
göre bu bir özürdür, onunla gidenler aras ında akit bozulur, onlarla hesa-
bını  görür. Sonra göç etmeyip kalanlara bakar: E ğer ekseriyeti te şkil 
ediyorlarsa ve kesti ğ i ücret de eksilmezse kalanlarm müddetlerini tamam-
lar. Gidenlerin yerine akitte olm ıyan ba şka kimseler bulursa onlara da 
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öğ retebilir. Çünkü bu ö ğ retmesinde mukimlere bir zarar vermi ş  olmaz. 
Ama gidenler ekseriyeti te ş kil eder, kalanlar da kendileriyle kalmak, 
öğ retmene aç ık bir zarar do ğuracak kadar az bulunursa bana göre bu, 
onun için bir özürdür. Isterse akdi bozar, dilerse onlarla beraber kal ır 
Gidenlerin yerine ö ğ retecek kimseler bulursa ö ğ retir, bundan da menedil-
mez. 

Mektebini bir yerden uzak veya yak ın ba şka bir yere götürmek 
istiyen, fakat velilerden baz ı ları  bunu reddedip bir k ı smı  da kabul eden 
öğ retmenin durumundan sordu ğun soruya gelince: Burada da yine 
bakı lır, (87-A) ö ğ retmenin ş artında orada kalmak, ba ş ka bir yere ç ık-
mamak ş artı  var mı , yok mu? Böyle bir ş art varsa, gidece ğ i yerde gelen 
gidenlere bir zarar, bir güçlük, bir korku yok ise -çünkü bazan küçük 
çocuğun oraya gelip gitmesi güç olur veya onu getirip götürmek ailesine 
zarar veren ve me ş gul eden bir külfet yükler- bunlardan biri mevcud 
olmazsa bu durumda olan kimsenin oraya intikalini menetmezler. 
Eğer bu yer de ğ iş tirme, kabul etmiyenlerden birine zararl ı  olursa, söz-
leş menin vaki olduğu öğ retim yerini de ğ iş tirmek, ö ğ retmenin hakkı  
değ ildir. Ş efkat edilmesi gereken kimseye ş efkat ederek ona zarar vere-
cek bir yere geçmez. O 127 

Fakat ö ğ retmen ölürse icare bozulur, onun mal ından yerine ö ğ re-
tecek biri tutulmaz. Müddetten ne kadar ö ğ retmi ş  ise o hesaba göre 
ücreti, tefsiri geçen hükümlere göre Kur'an'dan da ne kadar ö ğ retmiş  
ise ona göre hatim mükâfat ı  hakkı  vardır. (87-B) Çocuk da ölse yine 
böyle, öğ retmenin ö ğretti ğ i miktar ücreti ve hatim mükâfat ı  hakkı  var-
dır. Fakat çocu ğun babas ı  ölünce icare bozulmaz, ancak ö ğ retmen bir 
ş ey almamış  ise geçenin hesab ını  meyyitin terekesinden al ır, müddetten 
geri kalan hesab ı  da onun yerine kaim olanla görülür. Babas ından veya 
baş kasından tevarüs etmi ş  malı  varsa çocuğun malından alınır; çocu ğun 
malı  olmazsa, muallim icareyi bozabilme yetkisine sahibtir, ancak dilerse 
icareyi bozmaz, çocuğa kendiliğ inden öğ retir. Kolayla ş tırmak mak-

sadiyle ona bir ücret yüklemez. Ondan bir ş ey istemez. Bu çocu ğu bir 
ş ey vermeye mecbur etmez. Ö ğ retmen kendili ğ inden öğ retmenkten 
yaz geçer de çocu ğun velilerinden biri veya velilerden olm ıyan ba şka 
biri öğ retmenin ücretini vermeyi kendili ğ inden üzerine al ırsa, icare 
sabit kalır, feshedilmez. Muvaffak eden Allah't ı r. 

Bir çocuk ki babas ı  ş arts ız olarak onu mektebe koyuyor. Mektep 
öğ rencilerine lâz ımgelen bu çocuğa da lâz ımgelir mi? Çünkü çok defa 
(88-A) ş artlar de ğ iş ir. Ve bir yetim ki nefsini mektebe vakfetti, ba şka-
larından ücret al ındığı  gibi bundan da alınır mı  ? Diye sormana gelince, 

127 Buras ı  metinde bo ş  bırakı lmış tır. 
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Ebu el-Hasen der ki: E ğ er yetimin malı  varsa kendi durumundakilerin 
ödediğ i kadar onun da ödemesi laz ımgelir. Baba da böyledir. O ğ lu 

durumunda olan çocuklar ın ödediğ i kadar o da ödiyecektir. Bu, misil 
icaresidir, ş art değ iş sin, değ iş mesin. Ş artın değ iş mesini zikretmek ş urada 
lazımgelir: Çocu ğu mektebe teslim ederken ö ğ retmene ş öyle deniliyor: 
"Başkalarından ne alıyorsan biz de sana o kadar verece ğ iz." İş te burada 
öğ retmenin, çocuklardan ald ığı nın değ iş ik olduğunu ve nas ıl değ iş tiğ ini 
söylemeden bu akdi yapmamas ı  icabeder. Ama yetimin mal ı  yoksa 
öğ retmen ücreti vermek laz ımgelmez. E ğ er ö ğretmen, *etmi ş  ise 
kendiliğ inden ö ğ retmi ş tir, bunun için ona ücret teklif edemez. Fakat 
yetimi, anas ı  veya halktan biri mektebe getirir, ö ğ retmenden bunu 
öğretmesini isterse (88-A) yetimin mal ı  olmadığı  takdirde talim ücreti, 
getirenden talebedilir. Ancak ö ğretmene getirdi ğ i çocuğun malı  olma-
dığı nı , onun yerine ödiyecek bir kimsenin de bulunmad ığı nı  beyân 
ederse o zaman ö ğ retmen onlardan ücret talebedemez. 

Öğretmen hakk ında "Onlarla nas ıl ş art ko ş ar ?" sözüne gelince mese-
lelerin naslar ında Mâlik'ten ve di ğerlerinden bunun ş erhi geçti; zikret-
tiğ in koyunlar üzerine anla ş manıza gelince: Koyun kiraland ığı  zaman 

mak= bir s ıfatta, malihn bir müddete kadar garanti edilmedikçe caiz 
olmaz. Bu ş arta göre selem caiz olur. Mesela ücretle kendini bir i ş e 
veren ve i ş e baş lıyan gibi. Ö ğ retmen de böyledir. Ö ğ retime ba ş larsa, 

yahut icaresi muayyen bir müddet olursa, koyunun müddeti geldi ğ i 

zaman keçiden bir koyun almak, koyundan da bir keçi almak caiz olur. 
Fakat müddet dolmadan ş artından ba şkasını  almak doğru olmaz. 

Nitekim beyi'lerde de ş art ından ba şkasını  almak doğru değ ildir. Yine 
böyle nefsini garantili ş u kadar yiyece ğe kiral ıyan bir adam (89-A) 
Bu yiyecek eline geçmeden bu yiyecekten bir ş ey satamaz. 

Çocuğu vurmakta a şı rı  giden, normal vurman ın üstüne çıkan ö ğ -
retmenin durumundan sormana gelince: Bu ancak kuru, marhemetsiz, 
cahil ögretmenden sadir olur. Önce sana ö ğ retmenin kızgın iken çocu ğu 
döğmekten nehyedildi ğ ini söylemiş tim. Öğretimde vurmak, çocuklar ın 
hataları  içindir. Çocuklar ın vurulmas ına yarayan alet de dirre (çubuk) 
tur. Bu da kötü bir tesir b ırakmamak için ya ş  ve korkusuz olacak. Ba ş a 
ve yüze vurmaktan kaç ınmas ı  gerekti ğ ini bildirmiş tim. Değnek ve tahta 
ile vurmak yoktur. İ bn-i Sahnlin'un kitab ında diyor ki: Malik bir ö ğ ret-
menden soruldu ki "Bir çocuğu döğ er, gözünü ç ıkarır veya elini kıararsa ?" 
ş öyle dedi: "Terbiye için dirre (çubuk) ile dö ğ er, buda ğı nı  isabet ettire-
rek elini kırar veya gözünü ç ıkarı rsa eğ er caiz olan ı  yapmış  ise akile*sine 

* Akile adam ın baba tarafından akrabas ı . Adam öldürdüğ ünün diyetini veremiyecek durum 

da ise baba tarafından akrabas ı  birle ş erek diyeti öderler. Eski bir Arap âdetidir. 
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diyet dü ş er. (89-B) E ğ er çocuk ölürse kasden yapmad ığı na yemin eder, 
akileye diyet laz ımgelir, kendine de keffaret. E ğer tahta veya de ğnek 
ile vurur da öldürürse k ısas lazımgelir Çünkü ona çocuğu değnek ve tah-
ta ile vurma ğ a izin verilmemi ş tir". 

Ebu el-Hasen der ki: Çocu ğa Dirren'in buda ğı nı  isabet ettiren kimse 
hususunda âkileye diyet laz ımgelmesi şu bakımdan ileri geliyor ki 
çocuğu dirre ile vurmak caizdir. Dirrenin buda ğı nın çocuğ a rastlamas ı  
muallimin isteğ i ile değ il, yanlış lıkla olmu ş tur. Çocuk öldü ğü takdirde 
muallime yemin laz ımgelir. Zira bu mesele muallimin ikrar ı  ile bilinir. 
Ama yanında iki ş ahit bulunursa ve çocuk bunlar ın yanında ölürse 
orada yemine lüzum yoktur. Akileye diyet laz ımgelir. De ğnek veya tah-
taya gelince bunlarla vurmak istemesi, bir tecavüz say ılır. Onun kı zıp da 
vacibe tecavüz etmekten ba şka özrü yoktur. Binaenâleyh k ısası  hak 
etmiş tir. Burada ikrar ı  ile cezaland ırı lır, yemin yoktur. (90-A) Sahnûn 
demiş tir ki: Öğ retmen çocuğu döğmesi caiz olacak kadar dö ğdüğü zaman, 
emsali bu daya ğa tahammül edebiliyorken bu çocuk ölür veya yedi ğ i 
dayaktan çocukta bir ar ı za kal ırsa; öldüğü takdirde muallime keffaretten 
başka bir ş ey lazımgelmez, a şı rı  döğerse kendi mahndan diyeti öder 
ve te'dibedilir Kendine keffaret âkilesine diyet laz ımgelir. diyenler de 
vard ı r. 

Terbiye sımrını  aş tığı  için çocuk hastalamr ölürse o halde bak ıhr• 
Eğ er öldürmek maksadiyle tecavüz etti ğ i anla şı lırsa yemin teklif ederler. 
Ve yemin etmedi ğ i takdirde veliler onu öldürürler. Fakat anla şı lana 
göre öldürmek maksadiyle tecavüz etmeyip, sadece terbiye için vurdu ğu, 
ancak terbiye etme ş eklini bilemediğ i meydana ç ıkarsa yemin velilere 
düş er. Bu suretle ak ı leden diyet alırlar. Ona da kefaret laz ımgelir. Ebû 
el-Hasen der ki: Güzel bir tefsirdir. Ö ğ retmen, caiz olacak kadar vurmas ı  
ile çocuğ a bir ş ey olursa ö ğ retmene keffaretten ba şka bir ş ey lazımgelmez, 
(90-B) sözünün manas ı  ş udur: Çocuk daya ğı  hakketti ğ i için öğ retmen de 
dayanabileceğ i kadar üç defa veya daha çok vurdu. Dö ğme hususunda 
gerekeni tecavüz etmedi. Bundan ötürü ö ğretmen borçlu olmaz. Nas ıl 
ki bir hadden dolay ı  üzerine vacibolan celdi (a ğ aç veya kamç ı  ile vurmak) 
in tatbikinden ölen kimsenin kan ı  da heder (bat ıl) dır. Hak maktulüdür. 
Fakat terbiyesi için gereken s ınırı  fahiş  bir hatâ eseri olarak a ş arsa akile-
ye diyet laz ımgelir. Sınırı  aş tığı  da bilinmezse diyetin kendi mal ından 
verilmesi icab eder. Akileye dü şmesi de muhtemeldir. Çünkü k ısas hak 
olup da faile tatbik edilmesine bir mani ç ıkan hallerde, diyet, âkileye 

dü ş er. Mahsus beynine veya karn ına vurmak gibi, ö ğ retmenin fazla vur-

duğundan şüphelenilirse diyet kendi mal ındandır. Allah daha iyi bilir. 
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Salm ılın dedi ki: Muallim kendisi yapmaz da (91-A) onun emri ile 
baş kası  yaparsa, izah etti ğ im gibi yine öğ retmen mes'uldür, memura 

bir ş ey lâz ımgelmez. E ğ er memur bali ğ  olursa ashab ı mı zdan baz ıları , 

failin âk ılesine diyet, ona da yani faile de keffaret lâz ımgelece ğ i fikrin-

dedirler. Baz ıları  da diyet öğ retmenin âkılesine, keffaret de faile dü ş er 
fikrini ileri sürüyorlar. Allah daha iyi bilir. Sen âk ıleye dü ş en diyetin 

nasıl olaca ğı nı  sordun. Sizde bunun cereyan etmedi ğ ini söyledin. Fakat 
sizde bunun neden cari olmad ığı nı  aç ıklamadın. E ğ er sizin mazbilt 
âkileleriniz olmad ığı nı , bunu kavr ıyam ıyaca ğı nı zı , âkilelerinizi bilemi-

yece ğ inizi ileri sürüyorsan o zaman âkilesi olm ıyan kimse bahis konusu 
olur ki, onun cinâyeti müslümanlar ın malevinden (bütçeden) kar şı lamr. 
Hataen öldürmekten ötürü caniye bir köle azâdetmek lâz ımgelir. 

Yok, e ğ er sizde âkılelerin bilindi ğ ini, fakat böyle bir hükmün tatbik 

edilmediğ ini demek istiyorsan, bil ki muâkelenin asl ı  Araplarda idi. 

(91-B) Cani'nin soyunu ta şı yan kimseler güçleri yeterse ona yard ı ma i ş -

tirâk ederlerdi. Güçleri yetmezse onlara en yak ın akraba da kat ılırdı . 

Sonra bu ikinci kat ılana yakın olanlar i ş tirak ederlerdi. Böylece kabile-

nin tamam ı  iş tirak edinciye kadar giderdi. Kabile'nin tamam ı  da diyeti 
ödemeğ e güç getiremezse o kabileye yak ın olan ba ş ka kabilelerde iltihak 

eder, diyeti bölü ş ürlerdi. Araplar ın bu âdetleri islâmda da böylece cari 
olmu ş tur. Diyeti ta şı mağ a kat ılacak nitelikte olanlar aras ında ancak 
iklimi, (memleketi) canrnin içinde bulundu ğu iklim (memleket) olanlar 
âkileye kat ılıp diyete yard ı m ederler. Çünkü onlar ın divanı  (nüfus kötü-
ğü) birdir. M ı s ırlı  Ş am'lıya, Afrikal ı 'ya kat ılmaz. Akilelerinizi zaptet-
tiniz, sizce (bunlar ın akileleriniz oldu ğu) do ğ ru, sabit olduysa akraba 
ve kabilelerin, caninin diyetini ta şı makta biribirlerine kat ılmalarının 

böyle olaca ğı nı  da biliniz. Caninin memleketinden olan, fakat mezhebi 
ayrı  olan kimse caninin akraba ve kabilesine kat ılamıyaca ğı  gibi, nese-
binden olup, memleketi ayr ı  olan kimse de kat ılamaz. Art ık sana izah 
ettiğ imi anla ve Allah'tan yard ı m dile. 

Ş imdi ş u sözüne gelelim: (92-A) Adam diyetten üzerine dü ş en kısmı  
maktulün velilerine vermekle dünya ve âhirette (suçundan) kurtulur 
mu? Çünkü bunu yapan adam nefsine insâf etmektedir. Akile diyeti 
öderse ona bundan ba ş ka bir ş ey lâz ı mgelmez. Adam ın diyeti 'Aile ile 
beraber üç sene içerisinde ödemesi lâz ımdır. Hemen verirse ve ehl-i ze-
hep'ten (paras ı  alt ın olan halktan) ise alt ın verir. Ehl-i verikten (gümü ş  
kullanan halktan ise) gümü ş  verir veya e ş ya sahibi ise e şya olarak verir. 
E ş ya verdi ğ i zaman üzerine dü ş eni, yahut kıymet bakımından ondan 
daha az veya ço ğunu verir, verilen kimse de bunu kabul ederse mes'u-
liyetten kurtulur. Kabul edecek olan kimse kabul etmezse yahut ona 
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terk etmek isterse hissesi akileden dü ş ürülür. Kabul etmemesi cehlen 
olursa, ba şkasının üzerine dü ş en kı smı  da bundan almak istiyerek ceha-
let yüzünden kabul etmekten yüz çevirirse, bu kendili ğ inden diyet veren 
âkileye, üzerine dü ş en hisseyi vermekten ba şka bir ş ey lazımgelmez. 
Verdiğ i alınmazsa, üzerine dü ş eni, bir eminin yan ına kor. Bir emine 
vermek istemezse veya eminin yan ına b ırakmas ı  kendine zararl ı  olursa 
(92) zira eminin yan ında telef olsa kendisi borçtan kurtulamaz. Emin bir 
idareci onu al ır; emin bir kimseye teslim eder. Kendisi bu diyeti ya 
birden o emin kimsenin yan ına koyar veya her sene hülfıl edince ödemek 
suretiyle üç senede öder. Her sene gelince gereken miktar ın üçte birini 
verirse bu hareket do ğ rudur. Diyeti alacak kimse kendine dü ş eni almak-
tan vazgeçer. Tasadduk etmek isterse diledi ğ ini yapar. Ama almak 
isteyince de istedi ğ i zaman gider, teslim edilen yerden al ır. Bunlar ın 
hepsi dediğ imiz ş ekilde caninin diyeti yüklenecek âkileleri oldu ğu tak-
dirdedir. Böyle aileleri sabit olmaz da bu diyeti vermek Beytülmal'e 
düş erse, caniye de yak ınlarına da bir ş ey lazımgelmez. Senin bütün 
sorduklar ını  vaktin darl ığı ndan dolay ı  imkanım nispetinde izah ettim. 

Ve sordun ki: Adam kar ı sını  te'dibedebilir mi ? Bil ki kar ı sını  terbiye 
etmesi , (93-A) Allah' ın kitab ından alınmış tır: "Serke ş lik etmelerinden 
endiş e ettiğ iniz kad ınlara öğ üt verin. Yataklar ı nda onları  yaln ız b ı rakı n, 
nihayet döğ iin, size itaat ederlerse, aleyhlerine bir yol aramayı n. Doğ rusu 
Allah yücedir, Büyüktür." 128.  Böylece her hususta kad ının kocas ına 
itaat etmesi gekir. Koca, kar ısının haklarını  yerine getiriyor ve ona zul-
metmiyorsa, kar ı sını  terbiye etmek kocas ının hakkı dır. Müstahak 
olduğu kadar terbiye eder. Illema bu hususta böyle dedi. Te'dib mak-
sadiyle vurup da gözünü ç ıkarır, yahut bir ar ı za meydana getirirse bu 
hatadan sayılır, üzerine laz ı mgelen diyetin üçte birini veya daha ço ğunu 
Akilesi verir. Kad ın erke ğ in isnadetti ğ i, döğmeyi icabettiren suçu inkâr 
eder ve böyle büyük bir suç i ş leseydim, dö ğülürdilm ve bunu kom ş ular 
iş itirdi. Çünkü bu beni ilk defa dö ğmüyor ki... derse o halde koca kar ısı  
hakkında iş itmediğ i, aileden ve kom ş ulardan hiç kimsenin bilmedi ğ i 
bir ş ey i ş lediğ i iddias ında bulunuyorsa kad ının zahir-i hali de iffet üzere 
olursa, karı sı  aleyhindeki iddias ı  kabul dilmez E ğ er kad ında gerçekten 
bu sıfat varsa, kad ına isnadetti ğ i sıfat ı , ona elini uzatmadan (dö ğmeden) 
aileden ve kom ş ulardan itimadedilen birine göstermelidir, kar ı sına isnad 
ettiğ ini kimseye göstermesi mümkün de ğ ilse, art ık belaya dü ş müş tür. 
Dilerse olduğu gibi idare eder, lüzumunda da dö ğer ama, o husustaki 
te'dibinde yine haddi a ş mamah, öğ retmenin çocuklar ını  terbiye etmesi 

128 Nisâ Süresi, âyet 34 ün bir k ı smı . 
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gibi ş iddet ve zarardan uzak olarak terbiye etmelidir. Çünkü onu hem 
kendi menfaati ve hem de onun menfaati için terbiye ediyor. 

Küçük o ğ lunu terbiye etmesine gelince: Ki ş i bununla memurdur. 
Ancak kat ı lığı  ve kötü huyu meydana ç ıkarsa bundan menedilir. İ yi 
olmas ını  istediğ i kimseyi terbiye etme yolu, ş iddet ve zarardan beri 
olarak terbiye etmektir. Çünkü terbiye dü ş manlık kap ı s ı  de ğ ildir. Köle 
ve cariyesini de terbiye etmek ona dü ş er. (94-A) Bunlar ı  suçlar ına göre 
adil bir ş ekilde terbiye eder. Bunlar ı  terbiye ederken şu kadar vurulacak 
diye belirli bir say ı  s ınırı  yoktur. Ancak zalim davrand ığı  meydana 
çıkarsa bundan menedilir. Nitekim hadiste varid olmu ş tur ki: "Allah 
bütün iş lerde merhameti sever." 129  Ve Resul Aleyhisselâm buyurmu ş tur: 
"Köleleriniz sizin karde ş lerinizdir. Allah onlar ı  sizin ellerinizin alt ına 
vermiş tir. Yediklerinizden onlara da yediriniz, giydiklerinizden onlara 
da giydiriniz. Onlara güçlerinin üstünde bir i ş  ko şmaymız. Eğer koşar-
sanız onlara yardım ediniz " 130 

Büyük oğ lundan ş ikayet eden, o ğ lunun kendisine ve annesine isyan 
etti ğ ini söyliyen bir babadan sordun. İ mdi bil ki (Allah sana rahmet 
etsin) çocuk bali ğ  olup, kendini idare edecek duruma gelince babas ının 
kendine bakma ödevi baba üzerinden kalkar bu defa çocu ğa ana-baba 
hakkı  teveccüh eder. Binaenaley Güçlü ve Yüce Allah' ın, onun üzerine 
farz k ı ldığı  ş ekilde onlar ın her ikisine veya kendisiyle beraber olana 
bakmalı , haklarını  yerine getirmelidir. Çünkü Güçlü ve Yüce Allah 
buyuruyor: "Rabbı n yaln ız kendisine ibadet etmenizi ve ebeveyne iyilik 

etmenizi emretti. (94-B) ikisinden biri veya her ikisi ihtiyarl ık çağı nda 

sana yetiş irse, onlara öf deme, onları  azarlama, onlara yumuş ak söz söyle. 

Merhametten ötürü onlara karşı  tevazu kanad ı nı  indir ve de ki : Yarabbi. 

Onlar küçük iken bana nası l acı dı larsa sen de onlara öyle acı " '3 °. İ mdi 

çocuğundan ş ikayet eden bir baba görürsen o ğ luna Kur'an ( ın bu emrini) 
oku ve ona babas ına kar şı  nas ıl yumu ş ak ve merhametli davranmas ı  
lazımgeldiğ ini anlat. Belki ö ğüt al ır veya korkar. Ve onu anas ına babas ına 
isyan etmekten sakindir, çünkü Resul Aleyhisselâm, anaya babaya isyan 
etmeyi, cehenneme sokan büyük günahlardan saym ış t ır. 

Fakat babas ının sözüne bakarak çocu ğun cezaland ırılmas ı  veya 
aleyhinde hüküm verilmesine gelince, hay ır. Ama babas ı  salah ehlinden 
olup, ba ş ka bir çocu ğuna veya çocu ğun kendi anas ı  olmıyan kar ı sına 
meylinden dolay ı  babas ına bakmad ığı  ihtimali de bulunmazsa çocu ğ a: 

129 Sahih al-Buhari. 

130 Sahih al-Buhari. 

131 isra Sâresi, âyet 23-24. 
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"Bize göre baban yalanc ıhkla ittiham edilmez. Onun hakk ında kötü 
zan beslemene sebeb yoktur. Zirâ baban sözü ile senin aleyhinde fena 
bir hüküm verilmediğ i halde, onun (95-A) hakk ında kötü söylemen 
senin aleyhinedir. Halk senden so ğur. Ve kalblerin senden nefretini muci-
bolur. Cehalet ve dü şüklük gözü ile bak ılmana sebebolur." diye ö ğüt 
verilir. E ğer bu çocuk mürüvvet, kanaat sahibi ise bundan nehyedilir, 
azarlanır, anas ına, babas ına kar şı  sabretmesi tavsiye edilir E ğer dü şük, 
isyan ruhlu ve cahil ise müslümanlar ın adil hâkimi bu davaya güzelce 
bakar. Ve baban ın ş ekvas ından ba şka aleyhinde bir beyyine olm ıyan 
bu çocuğu, ş iddetle nehyeder. Çok dü ş ük ahlâkh babalar ı n halim selim 
çocukları  vardır da babas ı  düşük ahlaki icab ı  çocuğuna zulmeder. Ama 
onun sözü dinlenmez, ona uyulmaz. Ve çocuktan eziyetini çeksin diye 
çocuğa dokunmaktan menedilir. Bu konuda da sorduklar ına kan ıktı rı cı  
bir izah var sana in ş aaâllah... 

RESUL ALEYHISSELAWIN: 

9 o 	 o 	 9 	9 	 o 

• ; 
• 

"KUR'AN YEDI HARF ÜZERINE İNDİRİLDİ ." 

Sözünden Sormas ı : 

9 o 	 o 	 9 	o .9 	 o 
z*. 	 Lı  • • ı  Kuran yedi harf üze-

rine indirildi." Hadisinin tefsirinden de sordun. Bil ki ondan murad 
edilen manâ, metinden anla şı lmaktadı r. Nas ıl ki Ömer bn.Al Hattap'tan 
(95-B) (Allah ondan raz ı  olsun) ş öyle dediğ i rivâyet edildi: "Hi ş am 
bn. Hakim'in Furkan süresini, benim okudu ğumdan ba şka bir ş ekilde 
okuduğunu iş ittim. Halbuki onu bana Resulullâh okutmu ş tu. Hemen 
acele ile müdahele edecek oldum, sonra mühlet verdim. Dönünce yaka-
sından yakalayıp Resulullâh (Allah ona salât ve selam etsin) a getirdim. 
Dedim ki: "Ya Resulullâh ben bunun Furkan süresini, senin bana okut-
tuğundan başka bir ş ekilde okuduğunu iş ittim." Resulullâh (Allah ona 

salât ve selam etsin) Ona: 1" 
Oku" dedi. Okuduğunu iş ittiğ im 

kıraatini okudu. Resül (Allah ona salât ve selam etsin): 

= Böyle indirildi". Buyurdu. Sonra bana: I 	I = Oku" 

dedi, okudum: "Bu Kur'an, yedi harf üzerine indirildi. Ondan 
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kolaymıza geleni okuyunuz." buyurdu. Resulullâh (Allah ona salât ve 
selam etsin) "Ondan kolaym ıza geleni okuyunuz." sözü ile harflerin 
(96-A) yedi k ıraat oldu ğunu, her birinde di ğerinde oana muhalif baz ı  
lafızlar bulundu ğunu beyân etti. O halde herkes bu yediden kendine 
kolay geleni okusun. Bir kelimede bazan lâfı zlar değ iş ir, manâ hepsinde 
birdir, bazan da bu k ıraatlerde lâfı zların değ işmesiyle manâlar da değ i-
ş ir. İ mâmeti vacip, sikali ğ i sabit olan zatlardan birine isnâdedilen iki 
me ş hur ve sabit k ıraat, hazik kurr'alara göre biri di ğerini tefsir eden 
veya manalar ı  biribirine muhalif olup biri nâsih, di ğeri mensûh olan 
iki âyet gibidir. Binaenâleyh me ş hur müslüman imamlar ının okuduk-
ları  (kıraat)ine gö ğ sün açı lsın (güven). Öyle imamlar ki kalabal ık ş ehir-
lerin halkı , üzerlerine ald ıkları  mesuliyeti onlara b ıraktılar. Ve rivâyet 

ettiklerinde onlara itimadettiler. Çünkü onlar ın kıraatlerinin güzel ol-
duğu (96-B) tesbit edilmi ş  ve onunla ihticacedilmi ş tir. Ve baş ka kıraat-
ler kabul edilmemi ş tir. Çünkü ba şkalarının kıraati kuvvet bak ımından 
onların derecesinde 

Bu imamlar ş unlard ır: Medine'de kurr'alar ın imamı  

Nafi'bn.'-Abdirrahman bn. Ebi Nu'aym; Mekke'de Kurr'a-

ların imamı : Abdullah bn. Kuseyr 	 ; Ş am'da Kurr'alar ın 

irnâmı  Abdullah Amir 	 ; Basra'da Kurra'lar ın imâmı : 
s 

Ebû Amr bn. El 'Alâ 	„b"F 	dır. Bu imamlardan üçü de 

Kiife'dedir. Onlar da As ım bn. Ebi-el-Nücûd 	 ç4",‘' Lç' ; Hamza 

bn. Habib el-Zeyyat 	I 	‘3 _.).'?"; ve Ali bn. Hamza el-Kisai 

c-s 	 jc" dir. Bu zat, Kurra' Hamza de ğ ildir. Ben sana isim 

lerini ve ş ehirlerini söyledim ki onları  ba ş kalariyle kar ış tırmıyasın. Bununla 
beraber sen tamamen serbestsin; elbette emin olanlar müstesna bilme-
diğ ini kabul etmezsin. Mâlik Rahimehullah demi ş tir ki: "Nafi'in kıraati 
güzeldir." Ondan ba şka kıraatleri de daraltmam ış  (kıraatleri yaln ız buna 
inhisar ettirmemi ş tir). (97-A) ve ş azzolanlar, al ışı lagelmiş  kıraatlerin 
dışı nda kalanlar müstesna buna ayk ı rı  kıraatleri de kötü görmemi ş tir. 
Ben sana Sahnû'n'un kitab ında, Nafi'in k ıraatinin müstahsen bulundu ğu, 
diğ erlerinin de caiz oldu ğu hakk ında hiç de yabana at ılmıyacak bir izah 
takdim ettim. Sen anla ve Allah'tan korkanlar ın hidayetlerine yap ış . 

Allah bizi de seni de dinde fitneden ve fitnecilerin ve fitnelenmi ş lerin 
ş erlerinden korusun. Bizden raz ı  olaca ğı  ş eyle ömrümüzü tüketsin ki, 
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bizi onun raz ı  olaca ğı  ş ey üzerinde öldüre ve bizi rahmetiyle salih kullar ı  
aras ına soka. Amin, Ey Rabbülâlemin (Ey âlemlerin Rabb ı)! O, bize 
yeter ve ne güzel vekildir!. 

Kitab tamam oldu. Hamid, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsüs-

tur. Allah, Muhammed'e ve âline salât etsin. (Kitap 706 senesi, on sekiz 

zilka'de tarihinde tamam oldu. 

(Ebü el-Hasen el-Kabisi) nin (Kitab ı ). Allah ona rahmet etsin. 

Al-Mufassala li Ahval - Al-Muallimin va Ahkâm - al-Muallimin 

wa - Al Müteallimin'den birinci, ikinci ve üçüncü cüz tamam oldu. 

(Ebü - al-Hasen al-Kabisi) nin (Allah ona rahmet etsin) arkada şı nı  
ve bütün müslümanlar ı  mağ firete ça ğı rsın. 

Baz ı  arkada ş ları mı z (baz ı  bilginlerimiz) bize söyledi ki• Fakih Ebü 

İ mran al-Fasi (Allah ona rahmet etsin) ye, Kur'an hatimlerinden soruldu. 

ş öyle cevap verdi: Benden önce bu hususta kimse bir ş ey söylememi ş  
olsaydı , her sürenin sonunda bir mükafât verilmesine hükmederdim. 
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