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İBNİ SAHNUN’UN ADABUL MAUALLİMİN ÜZERİNE ÇALIŞMA MAKALE ÖZETİ 

1. Hayatı: 

Kayravan doğumlu olup, Ebu Abdullah Muhammed ismiyle de anılır. Sahnun’a çok cevval 

zekasından dolayı keskin nazarlı, canlı ve hafif bir kuşun adından alınarak kendisine “Sahnun” 

lakabı verilmiştir. 

Enes b. Malik’in talebeleri nezareti altında tahsil görmüş, İmam Malik’in Muvatta’ını okuması 

neticesinde, Maliki mezhebinin tesiri altında kalmış ve bu mezhep K.Afrika’ya ve Endülüs’e onun 

vasıtasıyla yayılmıştır. 

İbn Sahnun, hükümdar Muhammed b Ağleb tarafından yapılan Kadılık teklifini bir yıl boyunca 

reddetmiş ve nihayet Ramazan ayında kabul etmiştir. Sahnun, hükümdarın ne hediyelirin, ne de 

ücretini almıştır. 

Sahnun, kadı olarak herkese çok terbiye ve nazik muamele etmiştir. Bir meseleye cevap verdiği 

zaman, son derece dikkatli ve ihtiyatli davranmıştır. 

Sahnun, aldığı kadılık görevini ölünceye kadar devam etmiştir. 

2. Eserleri: 

a. El-Müdevvene 

Bu eser Malik’in Muvattanına dayanmakta olup, Maliki fıkhını yansıtmaktadır. 

Sahnun, Müdevenesinde en çok tesadüf edilen meseleler hakkında Abdurrahman b. Kasım’a 

sorular sorarak bu eseri genişletmiştir. 

Daha sonra bu eser Fas da Ebu Meymun tarafından des kitabı olarak okutulmuştur. 

b. Adabul Muallimin 

H.3. asır gibi erken dönemlerde eğitim ve öğretime dair görüşler ileri süren Sahnun, bu konuda 

küstakil yazılı eser veren lik İslam eğitimcilerinden kabul edilir. 

Bu risalesinde o günkü eğitim dünyasının karşı karşıya olduğu çeşitli sorunları ele alır. Kendisi de 

fakih olduğu için sorunları daha ziyade İslam hukuku açısından inceler. 

Adabul Muallimin de geçen konular on başlık altında verilmektedir. 

KUR’AN-I KERİM ÖĞRETİMİ 

“Sizin en hayırlısınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” 

“Allah bazı kavimleri Kur’an’la yüceltir” 

“Kur’an yedi harf üzere nazil olmuştur. Kur’an’dan okuyabildiğiniz kadar okuyunuz.” 
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“Kur’an’ı gereği gibi okuyan kimse için bir şehit sevabı vardır.” 

ÖĞRENMEK GAYESİYLEYAZILAN AYETLERİ SİLME İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR 

Raşit halifeler zamanında öğretmenlerin yanında, içinde bez kaftan yıkanan bir temizlik kabı 

bulunurdu, tüm çocuklar hergün nöbetleşe temiz su getirirler ve o kaba dökerlerdi. Ayetlerin 

yazıldığı levhalar ayaklarla silinmez, yalayarak ayakla silmenin bir sakıncası yoktur. 

Bu konunun son paragrafında İbrahim en-Nehai’nin şu görüşü vardır: Onu silmek maksadıyla 

yalamasında sakınca olmadığına dair delil vardır. 

EĞİTİMDE CEZA 

Kur’an öğretiminde 3 ile, Ku’an dışındaki şeylerle en çok 10 ile niçin sınırlandırılmaktadır, diye 

sorulduğunda, 10, cezada nihai noktadır ve bu konu şu Hadis-i Şerflere dayandırılmaktadır: 

“Sizden birinize, had cezası dışında 10 dan fazla vurulmaz” 

Çocuğa üç dayak vurulabilir, bundan fazla olursa kıyamette kısas yapılır. 

ÇOCUKLARIN İZİNLİ OLMASI GEREKEN ZAMANLAR 

Sahnun, öğrencilere Ramazan Bayramında 1 veya üç gün kurban bayramında ise 3 veya 5 gün izin 

verilmesinin uygun olacağı kanaatini taşımaktadır. 

Sahnun, Öğrencilerden birinin diğerini çağırmaya gitmesinin doğru olmayacağını söyler. 

Öğretmenin çocuklardan birinin diğer çocukları dövmesi konusunda yetkili kılması iyi değildir. 

ÖĞRETMENİN ÇOCUKLARLA İLGİLENMESİ 

Öğretmenin çocukları bırakıp da bir şeyle meşgul olması, başka birisiyle meşgul olması, başka 

birisiyle konuşması uygun değildir. Ancak onlara ders vermediği zamanlarda onları gözeterek 

konuşmasında, onlarla sohbet etmesinde bir sakınca yoktur. 

Ders verme zamanlarında öğretmenin cenaze namazına gitmesi uygun değildir. 

Öğretmen, çocukların belirli bir bilgi düzeyine ulaşmalrını sağlamalıdır. Öğrenci serbest 

bırakılmalı onlara bağmsız çalışma imkanı da tanınmalıdır. 

Öğretmenin çocuklara 3 den fazla dayak vuramayacağını tekraren belirten Sahnun, şayet vurması 

gerekirse de öğrencinin başına ve yüzüne vuramayacağına dikkat çekmektedir. 

Öğretmenin çocuklara matematiği de öğretmesi gerekir. Fakat öğretmen buna mecbur değildir, 

ancak bu konuda şart koşulursa mecburdur. 

Öğretmen Kur’an’ın gramer yönünden tahlilini de öğretmelidir, çocuğa bu lazımdır. 

Öğretmenin bildiği güzel kıraatlardan, okuma usullerinden özellikle Nafi kıraatını çocuklara da 

öğretmesi gerekir. 
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Öğretmenin ders yapacağı bir mekanın, okulun olması gerekir. 

Çocuklar istedikleri takdirde, öğretmenin onlara hatiplik öğretmesi de gerekir. 

Öğretmen çocuklara edepli olmayı da öğretmelidir. 

Öğretmen sabahın erken saatinden güneşin batışına kadar ilimle meşgul olmalıdır. 

Öğretmenin kendi ihtiyacı için çocukları sağa-sola göndermesi doğru değildir. 

Öğretmenin Rasulullah s.a.v sünnetlerini de öğretmesi gerekir. 

Sahnun, öğretmenin erker ve kız öğrencileri birbirine karıştırarak okutmasını hoş görmez, çünkü 

bu onların ergenlik dönemlerinde bozulmalarına sebep olabilir. 

 

ÜCRETLE ÖĞRETMEN TAYİNİ VE SONRASI 279-283 Makale!

 


