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Klasik İslam eğitiminde,
münasebetleri
başta olmak üzere,
pedagojik kuralları düzenleyen
disipline verilen ad.

öğretmen-öğrenci
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İslam dünyasında ilimierin gelişmesi.

ve öğretimin ferdi ve
içtimaL maddi ve manevi bakımdan daha verimli _hale getirilmesi düşüncesiyle
eğitim ve öğretimin gayesi. metodu ve
kuralları üzerinde. oldukça erken zamanlardan başlamak üzere pedagojik
çalışmalar yapılmıştır. Mesela Cahiz'in
Risôletü 'l-mu 'allimin'i. İbn Sahnün'un
Adôbü'l-mu 'allimin'i. Kabisi'nin Ahvôlü 'l -müte 'allimin ve aJ:ıkômü'l-mu
'allimin'i. Zernüci'nin Ta 'limü'l-müte' 'allim'i. İbn Cemila ' nın Te?kiretü 's-sô' mi' ve'l-mütekellim ii edebi'l- 'ôlim
ve'l-müte 'allim'i gibi kitaplar adab-ı
derse dair yazılmış m.üstakil eserlerdendir. Ayrıca Farabi'nin , Fi-môyenbagi en -yukaddeme kable te 'allümi'lfelsefe'si. Maverdi'nin Edebü 'd-dün yô
ve'd-din'i. Kurtubi'nin Cômi 'u beyôni'l- 'ilm 'i. Gazzali'nin İhyô 'ü 'ulumi'ddin'i. İbn Haldün'un Mukaddime'si.
lfaşköprizade'nin Mittdh u 's-sa 'ôde'si.
Katip Çelebi'nin Keşfü'z -z unun·u gibi
çoğu ansiklopedik mahiyette olan eserlerde, daha çok mukaddimelerde yer
almak üzere. pedagoji konularına geniş
yer verilmiştir. Bütün bu eserlerde eği
tim öğretim metotlarının ve kuralları
nın Kur'an ve Sünnet'e dayandırılması
na, ayrıca selef alimlerinin sözlerinden
deliller getirilmesine özel bir ağırlık verilmiş, bu durum. İslam dünyasında genel öğretim metotlarında birlik sağlan
ması ve giderek eğitim ilkelerinin müesseseleşmesi sonucunu doğurmuştur.
yay ılması . eğitim

İslam eğitimcilerine göre öğretmen
lik, geniş bilgiyle birlikte bazı özel yetenekler isteyen bir sanattır (bk . ibn Haldün. s. 502-509) Bu sebeple öğretmenin
bilgili olması yanında, psikoloji ve pedagoji formasyonunun tam olmasını da
gerekli gören İslam eğitimcileri. eğitim
ve öğretimin başanya ulaşmasını öğ
renci, öğretmen ve aile üçlüsünün birlikte sarfedecekleri çabaya bağlamış
lardır. Buna göre, Allah adına yapıldığı
kabul edilen ve ibadet sayılan öğret
menlik mesleğini icra edecek kişinin,
öncelikle hem bilgi hem de ahlak ve
fazilet bakımından bu mesleğin ehli ol-

ması , öğrencilerine karşı şefkatli ve nazik davranması gerekir. Farabi de. "Hoca öğrencisine karşı ne çok sert, ne de
çok yumuşak davranmalı : çünkü aşırı
sertlik talebenin hacasından nefret etmesine. aşırı müsamaha ise talebenin
hocasının şahsını ve bilgisini hafife almasına yol açar" diyerek pedagojinin
önemli bir kuralına işaret etmiştir. İbn
Haldün, eğitimde zor kullanmanın öğ
renme arzusunu olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesindedir. Gazzali daha
da ileri giderek talebenin gençlik gururunu rencide etmemek için. öğretme
nin uyarılarını açık ifadeler yerine üstü
kapalı sözlerle yapması gerektiğini. açık
ve sert ikazların pedagojik esaslara (sı
naatü't-ta'llm ) aykırı olduğunu belirtmektedir. Öğretmenin öğrenciler arasında soy sop, zenginlik vb. bakımlar
dan ayırım gözetmemesi. öğrencilerde
bazı ilimierin değersiz olduğu şeklinde
bir kanaat uyandırmaktan kaçınması.
öğretim programında pedagojik bir sıra
takip etmesi. öğrencilerin fiziki ve manevi kabiliyetlerini. mizaçlarını. zeka seviyelerini dikkate alması gibi hususlar
eğitim ve öğretimde öngörülen esaslardan bazılarıdır.

İslam eğitimcileri. eğitimde istenilen

düzeye

rekliliği diğer İslami kaynaklarda da
benimsenmiştir

(bk. Ahmed

Şelebi.

s.

209-21 !).
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Hüseyin Harniz
(ö. 1200 / 1786 [?])
tarafından
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şuara

düzenlenen
tezkiresi.

_j

ulaşabilmek

için çocuklara oyun
fırsatının tanınması. onların maddi ve
manevi mükatatlarla ödüllendirilmesinin önemi hususuna eskiden beri dikkat
çekmişlerdir. Ayrıca, Kur'an ve Sünnet'in ilme verdiği değeri ifade eden ayet
ve hadisiere dayanarak, bedeni ve zihni
sağlığı yerinde olan her yaştaki insanın
yolculuk, yoksulluk gibi sıkıntılar pahasına da olsa. bilgilerini geliştirmesinin
gerekliliğini

ısrarla

vurguları;ıışlardır.

Ancak öğrenci ilim tahsilinde geçici ve
bencil gayeler yerine. Allah'ın rızasına
erişmek, ah lak yönünden gelişmek, insanlara faydalı olmak gibi yüksek gayeler gözetmeli, öğrenimde başanya ulaş
mak için zihnini meşrü ve gerekli olmayan başka ilgilerden arındırmalı. ilme.
öğretmene ve diğer öğrencilere karşı
saygılı ve alçak gönüllü davranmalıdır.
Zernüci. adab-ı ders ilminin en önemli kaynağı olarak gösterilen (bk Taşköp
rizade, Mi{ta.tıu ·s-sa 'ade, ı . 303; Keş{ü ·?·
zunan, ı . 42) eserinde öğrencinin. yetiş
rnek istediği ilmi alanın tesbitinden
başlamak üzere. sürekli olarak bir
öğretmenle
birlikte çalışmasının ve
onun tecrübesinden faydalanmasının
önemini vurgulamış , genel olarak bir
öğretmenin gözetiminde çalışmanın ge-

Rômiz Tezkiresi olarak da tanınır.
1133 ( 1720-21 ) yılına kadar yaşayan
şairleri içine alan Sôlim Tezkiresi'nin
zeylidir. Eserde, 1133-1198 ( 1721 -1784)
yılları arasında yetişen 376 şair alfabe
sırasıyla kaydedilmiş, hayatları. edebi
şahsiyetleri ve eserleri hakkında bilgi
verilerek şiirlerinden örnekler yazılmış
tır. Yazar, kitabına bitiş tarihini gösteren Adôb-ı Zurefd (ı ı 89) terkibi ni ad
olarak verdiğini söylüyorsa da. 1198 yı
lına kadar yetişen şairlerin esere alın
masından, tezkiresini bu tarihten sonra da yazmaya devam ettiği anlaşıl
maktadır.

Adab-ı Zurefô'da bazı şairlerin sadece isimleri kaydedilmiş , bazılarının şiir
lerinden örneklerin yazılacağı kısımlar
boş bırakılmıştır. Ayrıca yer yer görülen
ifade bozukluklarıyla · yarım bırakılmış
birbiriyle ilgisiz cümlelere bakarak eserin tamamlanmadığını veya en azından
temize çekilmediğini söylemek mümkündür. Bu eksikliklerine rağmen. Lale
Devri'nde yetişen ve aynı zamanda Sa- .
fayi ile Salim tezkirelerinde de yer alan
şairlerle ilgili bazı ilave bilgilerle daha
sonraki dönemde yetişen şairlerin hayat hikayelerini içine alan bir eser özel-

335

