
Amin kelimesi Kur'an'da geçmemek
tedir. Ancak Hz. Peygamber çeşitli ha
disleriyle imarnın Fatiha süresini tamam
lamasının arkasından cemaatin amin de
mesini istemiş (Buhar!, "Tefsir", 2; Müs
lim, "Şalat", 62, 87) ve kendisi de namaz 
kıldınrken bizzat söylemek suretiyle. Fa
tiha'yı yalnız duyanın değil okuyanın da 
amin demesi gerektiğini göstermiştir. 

Dolayısıyla Kur'an'ın ilk süresi olan Fa
tiha ' nın sonunda, mushaflarda yazılı ol
mamakla beraber, amin kelimesinin 
okunması sünnet kabul edilmiştir. Bazı 
yörelerde, Bakara süresinin son ayeti 
okunurken de 1.:.. U..!_, (bizi affet!), \:J_,<.cl_, 
(bizi bağışla!) ve\:.>.;!_, (bize acıl) ibarele
rinden sonra birer defa amin denildiği 
görülmekte ise de söz konusu ibarele
rio en çok tekrarlanan dualar olmaları 
sebebiyle bu geleneğin sonradan benim
sendiği anlaşılmaktadır. Kur'an ayetle
rinden sonra amin deme sünnetinin yal
nız Fatiha'ya inhisar etmesinin sebebi
ni, Fatiha'nın ilk süre olmasında, taşıdı
ğı manada ve namazın temel unsurla
rından birini teşkil etmesinde aramak 
gerekmektedir. Çünkü Kur'an'ın özü ol
duğu kabul edilen ve "açış, giriş" anla
mında bir isim taşıyan Fatiha süresi, en 
başa konulmak suretiyle arkasından ge
len kitabın tamamı hakkında fikir ver
mekte ve böylece okuyucu, sürenin so
nunda amin demek suretiyle Kur'an'ın 
tamamına iman ettiğini belirtmiş ol
maktadır. Öte yandan çeşitli hadisiere 
göre ibadetin özünü duanın teşkil et
mesi ve namazın da aslında duadan iba
ret olması (b k ibn Kes Tr, Te{srr, V, I 28), 
her rek'atta okunan Fatiha'yı temel dua 
haline getirmiş, dolayısıyla sonunda amin 
demek bu açıdan da gerekli kılınmıştır. 

Namazlarda Fatiha'nın arkasından 

amin demek dört mezhebe göre de sün
net olmakla birlikte, cemaatle kılınan 

namazlarda iki husus üzerine görüş ay
rılığı mevcuttur. Bunlar, kıraatı açıktan 
yapılan namazlarda imarnın amin deyip 
derneyeceği ve arninin açıktan mı. gizli
ce mi söyleneceği hususlarıdır. Bu na
mazlarda Hanefi, Şafii ve Hanbeli mez
heplerine göre imarnın amin demesi 
mendup olup Maliki mezhebinde menfi 
ve müsbet iki farklı görüş benimsen
miştir. Arninin gizlice veya açıktan söy
lenmesi hususunda ise Hanefiler'e göre 
hem imarnın hem cemaatin, Malikiler'e 
göre yalnız cemaatin gizlice. Şafiiler'le 

Hanbeliler'e göre de imam ve cemaatin 
her ikisinin birden açıktan söylemesi 
mendup kabul edilmiştir. 
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L 

AMiN AlA YI 

Osmanlılar döneminde 
okula yeni başlayan çocuklar için 

düzenlenen tören. 
_j 

İlk defa ne zaman ve nasıl başladığı 

kesin olarak bilinmemektedir. Halk ara
sında amin alayı olarak adlandırılan bu 
törene "bed'-i besmele cemiyet! " de de
nilmekteydi. Amin alayı genellikle kan
dil, pazartesi veya perşembe günleri dü
zenlenirdi. Adete uygun olarak okula 
başlayacak çocuğun ailesi bir gün önce
den mektebin hocasına haber gönderir
di. Hoca da merasim günü çocukları sı
raya dizer, öndekiler yüksek sesle ve ko
ro halinde ilahiler okuyarak, arkadaki
ler de beyit aralarında "amin!" diye ba
ğırarak neşe içinde çocuğun evine gelir
lerdi. Çocuğun ailesi tanınmış ise kom
şu okulların hocaları ile öğrencileri de 
törene davet edilirlerdi. istanbul'da otu
ran ailelerin okula başlayacak çocuğu 

törenden önce Eyüp Sultan'a götürerek 
birlikte dua etmeleri adetti. 

Mektepten hareket eden amin alayı 

eve doğru yaklaşırken çocuk kapıda 

bekletilir, amin alayı eve gelince hoca 
dua eder, arkasından herkes "amin! " 
derdi. Daha sonra çocuk, önceden süs
lenerek hazırlanmış bir arabaya veya 
"midilli" adı verilen ata bindirilir ve ila
hiler söylenerek çıkılırdı. Kafilenin önün
de iki kişi atlastan yastık üzerinde cüz 
kesesi ile elifbayı, arkasındaki. çocuğun 
mektepte oturacağı minderle okurken 
üzerine cüzünü kayacağı rahleyi taşır; 

onun arkasında çocuğun oturduğu ara
ba veya midilli. sonra ikişerli sıra halin
de mektebin hocası, ilahiciler ve amin
ciler yürürlerdi. Çocuğun ailesi ile da-

AMİN E 

vetliler ve halk kafilenin arkasında gi
derlerdi. Şehrin sokaklarında bu şekil

de bir müddet dolaşılarak çocuk mek
tebe getirilirdi. Yine usulüne uygun ola
rak hacasından ilk dersini aldıktan son
ra onun ve davetiiierin ellerini öper, ta
lebelerden birisi "aş r-ı şerif" okur ve ho
canın yaptığı dua ile tören biterdi. Amin 
alayı. bazan sokaklarda bir müddet do
Iaştıktan sonra çocuğun evine gelir ve 
ilk ders orada verilmek suretiyle tören 
tamamlanmış olurdu. Tören sonunda 
çocuğun ailesince hazırlanmış yemekler 
yenilir, hocaya, kalfaya. ilahi okuyan ve 
amin alayına katılan bütün çocuklara 
hediyeler ve harçlıklar dağıtılırdı. Okula 
başlayan çocuk eğer bir tarikat şeyhi
nin çocuğu ise o zaman amin alayına 
tarikatın sancağı ile dervişleri de katılır. 
ilahiler arasında kudümler, halile • ler. 
mazhar* lar çalınır. zikirler çekilir ve ta
rikat ayini yapılırdı. 

Amin alaylarının önemli bir pedagojik 
değer taşıdığı ve bilhassa çocuklarda bü
yük bir okuma arzusu uyandırdığı mu
hakkaktır. 
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[il MusTAFA ÖcAL 

AM iNE 
( -.:.i ) 

Arnine bint Vehb 
(ö . 577 m. [?]) 

Hz. Peygamber'in annesi. 
_j 

Babası Vehb b. Abdümenaf Kureyş ka
bilesinin Beni Zühre koluna, annesi Ser
re bint Abdüluzza da aynı kabilenin Beni 
Abdüddar koluna mensuptur. İbn İshak'
tan itibaren muhtelif kaynaklar Vehb'in 
Beni Zühre'nin hatırı sayılır bir siması 
olduğunu. kızı Arnine'nin de yüksek bir 
mevkiye sahip bulunduğunu kaydeder
ler. Bu tür rivayetlerin, Hz. Peygamber'in 
annesine karşı duyulan saygı ve sevgi 
sebebiyle daha sonra icat edildiği ileri
ye sürülmüştür. Halbuki genel olarak 
Kureyş'in diğer Arap kabileleri yanında 
üstün bir yere sahip olduğu bilinmekte
dir. Ayrıca Abdülmuttalib gibi bir reisin, 
kabilenin en güzel genci olan oğlu Ab-
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