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öz 

Peygamber Efendimiz hiç okuma-yazma bilmeyen, ümmi', yetim ve Allah'ın eği
timinden başka hiçbir eğitim almamış bir isiydi. Fakat buna rağmen O, Cebrail 
aracılığıyla Allah'tan aldığı eğitimle, genelde insanlık tarihinin, özelde islam üm
meti nin en genelde insanlığın büyük eğitimeisi ve Başöğretmeni idi. Çünkü O, 

ilahi' okul mezunuydu. Çevresindekiler bilmediklerini ondan öğreniyor, bilmedi
ği konularda Cebrail'e ve yine O'nun vas ıtasıyla Allah'a sorup öğreniyordu. 
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abstract 

. On the Prophet Muhammad's Education, Moral and Personalfty 

The Prophet Muhammad was an illiterate (ummi) and orphan person who did 
n.ot received no training other than Allah. Nevertheless, with the education he 

received from God through the arehangel Gabriel, he was the greatest educator 
and headmaster of human history in general, and the Muslim community in 
particular, si nce he graduated from the divine school. Persons around him were 
learning what they did not know, and he was learning from Gabriel or God. 
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Giriş- Problem 
Çalışmamız, Yüce Allah'ın eğittiği ve Müslüman olsun veya olmasın herke

sin Başöğretmeni olan Hz. Peygamber'in örnek şahsiyeti ile birlikte O'nun ideal 
eğitimciliği ve O'nun uyg!Jladığı evrensel eğitim-öğretim sistemi ve modelini 

tanıtmaya yönelik olacaktır. 

Eğitimde, kimi durumlarda model eğitimci problemi ile karşı karşıyayız. 

islam ümmetinin. eğitim-öğretimde en güzel ve ideal ö~neği Peygamberimiz 
Hz. Muhammed olduğunu ~öyleyebiliriz. Sadece eğitim-öğretim ile uğraşanlar 
değil, bütün Müslümanların hatta Müslüman olmayanların da kabul etmek du
rumunda oldukları en ide.al ve gerçek bir model öğretmendir. O, evrensel bir 
eğitim-öğretim sistemi getirmiş ve bütün kalpleri, ruhları, akılları ve netisieri 
ideal olana yükseltecek bir mesaj sunmuştur. 

Dolayısıyla bu çalışmamızda, asırlar öncesinde uygulanmasına rağmen, ça
ğımızda bile kabul gören, modern ve aynı zamanda inançlı veya inançsız herkes 
için model olabilecek nitelikteki onun eğitim-öğretim usulleri, ahlakı ve kişiliği 
üzerinde durup, detaylı bilgi vermeye çalışacağız. 

Bun.dan böyle, Hz. Peygamber'imizin karakteristik özellikleriyle birlikte 
O'nun eğitimciliğine aşağıdaki başlıklarda değinmek istiyoruz. 

Hz. Peygamberin Kişiliği ·. 
\ . 

Peygamberimiz (S.A.V.) model bir insandır. Yüce Allah O'nunla ilgili olarak; 
"ResOiu/lah'da sizler için güzel örnek vardtr"2 buyurmaktadtr. O, söylemi ile ey
lemi bir olan insandır. Bütün davranışları herkese örnek olacak niteliktedir. Bir 
Ayet-i kerimede de, "Ey iman edenler! Yapmayacağtmz şeyleri niçin söylüyor
sunuz?"2 ifadesiyle herkesi ihtar ederek, söylemlerimizin eylemlerimize aykırı 
düşmemesi istenmektedir. 

Peygamb~r'imiz,in modelliği sadece müslümanlara yönelik değil, tüm in
sanlığa ve diğer alemler için de söz konusudur. Nitekim Cenab-ı All.ah O'nun bu 
misyonuna şöyle işaret etmektedir: "Biz seni, ancak alemiere rahmet olarak 
gönderdik."3 

Ayet-i Kerime'lerden de anloştlacağt üzere, Hz. Peygamber'imizi Allah
u Teala.güzel/ikçe ve ahlakça en yüksek mertebede yaratti11ştır. O'nun haya
tı, edep ve terbiyenin, yüksek ahlak ve faziletin cimeli olarak bir görünüşü idi. 
O'nun bütün düşünceleri, insanlan dünya ve ahirette huzur ve saadete ulaştır
maktı. Bütün hayatmda sözü ile, işi ile ve her hali ile insanlar içinde en güzel 
ve en yüksek bir fazilet örneği olmuştur. Dünya ve ahirette mesut olabilmek 
için herkesin O'nu kendisine örnek almast, O'nun ahlôktyla ahlaklanmast, O'nun 
gösterdiği yoldan yürümelerinde fayda vardtr. 
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Yine Kur'an-t Kerlm'de; "Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin"4 ifadesiyle 
Yüce Allah'm övgüsü ne mazhar olan Peygamberimizin ah fakt, Kur'an ahlakt idi. 
Nitekim Hz. Aişe bir soru üzerine Hz. Peygamberin ahlakmm Kur'an ahlakt oldu
ğunu belirtmiştir.5 Peygamberimizin bizzat kendisi de güzel ahlakt tamamlamak 
için gönderildiğini buyurmuşlardtr.6 Söz konusu üstün şahsiyet sahibi ve herkese 
örneklik teşkil etmesinin yanmda Kur'an-t Kerim'de Yüce Allah kendisini, sadece 
Müslümanlara değil bütün insanltğa ve alemiere rahmet olarak"7 göndermiştir. 

Çünkü O, insanları hidayete ulaştırmak, doğru yolu uygulamalı olarak gösterip, 
dünya ve ahirette mutluluğa ermelerini sağlamak için gönderilmiş bir rahmet· 
peygamberidir. 

O'nun getirdiği Kur'an çağlar üstü evrensel bir kitaptır. Soy, sop, ırk veya 
kültürel çevre farkı gözetmeksizin bütün insanlığa hitap etmekte, herkese doğ
ru yolu göstermektedir. Akıl ve sağduyuya hitap edip insanları birlik, beraber
lik, kardeşlik, adalet, eşitlik ve yardımiaşmaya çağırmaktadır. Alemiere rahmet 
olmasının bir sonucu olarak insanlara birbirlerini, hayvanları, bitkileri sevmeyi 
ve ekolojik dengeyi korumayı tavsiye etmiştir. insanlara kurtuluş ve mutluluğa 
erme yollarını öğreten yine O'dur. O'nun vasıtasıyla insanlar dünya ve ahiret 
hayatı bakımından bir çok iyilik elde etme imkanı bulmuşlardır. O geldiği zaman 
insanlık onuru çiğneniyor, insanlar tanrı diye elleriyle yaptıkları putlara tapıyor, 
kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Yüce Allah insanları bu batıl inanç
ların kıskacından kurtarmak, onları düşüncede, inançta ve toplumsal hayatta 
özgürlüğe kavuşturmak amacıyla Hz. Peygamberi göndermiştir. O getirdiği dini 
ve ahlaki prensipler sebebiyle insanlık için bir rahmet olmuştur. Nitekim kendisi 
de bir hadisi nde, "Ben bir rahmet ve hidayet rehberiyim"8 buyurmuştur. 

Rahmet ve hidayet rehberi olan Peygamber'imizin herkese örneklik teşkil 
·· eçlecek ve herkesi kucaklayacak mahiyette O'nun sonsuz şefkat ve merhamet 

timsali oluşunu Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şu ifadelerle bize haber vermekte
dir~ "Sen onlara strf Allah'tn lutfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandtn. 
Eğer kaba, katt kalp/i olsaydm, hiç şüphesiz etrafından dağtltr giderlerdi. Onla n 
affet, on/ann bağtşlanmasmt dile, iş hakkmda onlara dantş, karar verince de 
Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.'19 

Peygamberimizin karakteristik özellikleri ve üstün ahlakt bağlammdaki 
muhtelif Ayetlerde görüldüğü üzere bu Ayette de Hz. Peygamberimizin büyüklü
ğü; yüksek ah fakt ve yüreğinin katt olmadtğt, aksine şefkat ve merhametle dolu 
olduğu ifôde edilmektedir. Zira kaba ve katt kalp/i bir kimse başka erdemiere 
sahip olsa damuhatap/annda nefret uyandmr. insanlar böyle bir kimseyi dinle
mek istemezler veya onun arkadaşltğma kat/anamazlar. islam gibi evrensel bir 
mesaj getiren, ôlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan ve yüce bir ahlak üzere 
bulunduğu bildirilen bir Peygamberin bu kötü vastflan taştmast düşünülemez. 
Ayetteki ifôdeler, Peygamber'imizin yüce ahlôkmm, şefkat ve merhametinin, 
aym zamanda uygu/amalannm ve yaşam tarzmm kantttdtr. 

.... - ..... _ ... - .... . -- .. - ·. 
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Burada yeri gelmişken vurgulanmasi gereken nokta ise; zaten lslôm'm eği
tim metotlarmdan biri de affetmekiir. Hoşgörülü olmaktır. Yerine göre af, ceza
dan daha etkili olur.10 

Peygamber'imizin üstün ahlôk ve kişilik ile ilgili niteliklerinden olan şefkat 
ve merhamet bağlammda bir Ayette; "bütün varliklar için rahmet"11 olarak nite
lenen Resul-i Ekrem'in müminlere karşı tutumuna ve hissiyatma ağırlık verilen 

bir başka Ayette O, Allah Teala'nın iki güzel ismi ile, rauf ve rahlm olarak nite
lenmiştir; rauf "çok-şefkatli'~ rah!m "çok merhametli"12 demektir. Yüce Allah'ın 
hiçbir Peygamber'ini kendi isimlerinden ikisiyle birlikte anmamış olduğu dikka
te alınırsa O'nun Rabb'imizin katındaki derecesi daha iyi anlaşılır. 13 Aynı zaman
da Kur'an ve Sünnet'te kendisiyle alakalı bahis konusu edilen nitelik ve özellik
lerinin ilah! kaynaklı misyonu ve·vizyonu ile başöğretmenliğe layık oluşu bir kez 
daha kanıtlanmış olmaktadır. Zira ideal bir öğretmende ~ıradan insanlara göre 
üstün vasıf ve nitelikler bulunması eğitimeiliğin olmazsa olmazlarında ndır. 

Hz. Peygamber, kendisini eğitenin Hz. Allah olduğunu, en iyi şekilde eğitil
diğini, dolayısıyla da ideal eğitimciliğine kendi ifadesiyle şöyle işaret buyurmak
tadır: "Benim Rabbim en güzel bir şekilde terbiye_ etti."14 diyen Peygamber'imiz, 
bir eğitimci olarak farkli özelliklere sahipti ve kanaatimizce Başöğretmenliğin 
vasif/an şunlar olmalidir: 

1 

1. Başöğretmeh, öncelikle ahlaklı olmalı ve, 

2. Güvenilir, 

3. Sabırlı, 

4. Merhametli, 

s. Mütevazı', 

6. Kolaylaştı ncı, 

7. Güzelleştirici, 

8. iyi niyetli~ 

9. Hoşgörülü, 

10.Anlayışlı, 

11.Adaletli, 

12. Pozitif, 

\ 

13.Tatlı dilli ve güler yüzlü, 

14.Soru sorulmasına kızmamalı, 

15.Söz ve davranışları güzel, 

16.Sözünü tutmalı, vaadini yerine getirmeli, 

17.Cömert ve eli açık, 
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18.Eğitim anlayışında şiddete yer vermemeli, 

19.Öğrencileri bıktırmamalı, usandırmamalı, 

20.Öğrettiği kişilerin yaşını, kapasitesini ve konumunu dikkate almalıdır.15 

Çalışmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi, Peygamberimiz, büyük bir 
muallim ve başöğretmendi. O'nun öğretmen oluşunu Yüce Allah Kur'an'da şöy
le te'yld etmektedir: "Ümmller arasından, kendilerine Ayetleri okuyan, on/an 
anton, onlara Kitab't ve hi k m eti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Onlar, 
daha önce, şüphesiz apaçtk bir saptk/tk içinde idi/er."16 

Bu Ayet-i Kerlmede; Peygamber'lerin temel görevi Allah'm Ayetlerini oku

·ma yani aldtğt vahyi olduğu gibi bildirme, insanlan anndtrma on/ann ruhen 
yücelme/eri, davrantş güzelliğine erişmeleri ve insana yaraşmayan hallerden 
kurtulmalan için onla n eğitme, tebliğ· ve eğitimle yetinmeyip ay nt zamanda öğ
retme ve açtklama, kitabt ve hikmeti öğretme şeklinde özetlenmekte, Resul-i 
Ekrem'in yalntz ilk m uhataplan na değil daha sonra gelecek/ere ·de elçi olarak 
gönderildiği belirtilmekte, Peygamber ve vahiy gönderme veya peygamberlik 
görevi vermenin ilôhf bir lutuf olduğu, bunun da en çok Allah'm dilemesin~ bağ
lt bulunduğu bildiri/mektedir.17 

Buraya kadar Peygamber'imizin ve diğer Peygamber'lerin misyonuna bu 
ktsa değinmeden sonra çaltşmamtzın özünü yansttacak olan, islôml eğitim-öğ
retim kitabtmtz Kur'ôn'daki eğitim-öğretim/e ilgili Ayetleri kategorize etmekte 
yarar. görüyoruz. 

Hz. Peygamber, ilmi Nasıl Tahsil Etti ? 

ümml olan, Yüce Allah'ın evrensel eğitim-öğretim kitabı Kur'an ve vahiy oku
lun.ı.ın dışında hiçbir şekilde tahsil hayatı yaşamayan Hz. Peygamberi ve O'nun 
şahsında, özelde kendisine inananları, genelde tüm insanlığı ve alemleri m uha
tap alan islami eğitim sisteminin evrensel ve ebedl müfredat programının eği
tim-öğretim ve terbiye ile ilgili yanının açılımı mesabesindeki Kur'an Ayetlerini 
kategorize edecek olursak; Kur'an'da öğrenme ve öğretmeyle ilgili Ayetlerin 
konuları yönünden şu bölümlere ayrılar.ak sıralanabilir: 

- Okuma-yazma-kalemden bahseden Ayetler. 

- Ümmlli~en bahseden Ayetler. 

- Insan bilgisinin değeriyle ilgili Ayetler. 

-Bilim (ilim)den, bilgin (alim)lerden bahseden Ayetler. 

~· insan yetiştirmeyle ilgili Ayetler. 

- Huylar (ahlak), töreler (adab, edebler) ile ilgili Ayetler.18 
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Hz. Peygamber'in İlahi Vahiy ile E ği tilişi 
Ümmi Peygamber'imizin öğrenim, öğretim (eğitim) şeklini özetler mahiyette 
sıralamış olduğumuz yukarıdaki noktalar ekseninde, Hz. Peygamber'in Cebrail 
aracılığıyla ilahi vahiyle öğretilip eğitildiğini bizzat Kur'an Ayetlerine başvurarak 
açıklığa kavuşturalım. 

Hz. Peygamber'e Hira mağarasında ilk inen vahiy okumakla ilgili olup, ona 
ve onun şahsında bütün müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yaz
maya ve ilimle gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir. ilk vahyin "oku" emriyle 
başlaması ve bu emri n iki defa tekrar edilmesi19 okumanın ve bilmenin dinde ve 
insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kur'an'ın, canlılar. 
arasında insanın farklı ve ·üstün yerini onun öğrenme özelliği ile tanımlaması 
son derece anlamlıdı r. · 

Hepimizin bildiği gibi her hangi bir ilim tahsilinde temel araç-gereçlerden 
bir tanesi ·ve en önemlisi okur-yazar olmaktır. Zira her hangi bir konu ile ilgili 
notlar almak, alıştırmalar yapmak, birtakım kural ve formülleri ezberlemek ge
rekebilir. Söz konusu dersin zihinde kalması ve pekişmesi için ödev ·yapılması, 

unutmamak için de tekrar tekrar okunması gerekir. Ne var ki, ümmi ve seçkin 
öğrenci Hz. Peygamber'e; "Sana okutaeağiz ve Allah dilemedikçe unutmaya
caksın. O, aÇJk o/anr da bilir, gizli o/am da."20 ifôdesiyle, okuma bilmese dahi 

1 
okutulabileceği, okutulan şeylerin de unutturulmayacağt garantisi verilmekte-
dir. 

Hz. Peygamber, gelen valiyi hemen haftzasma yerleştirmek için tamam
lanmasıni beklemeden diliyle tekrarlıyordu. Allah Teôlô; "Vahyi tam alma telaşt 
yüzünden dilini k1mrldatma. Onu zihninde toplaytp okurnam sağlama işi bize 
aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu 
anlatmak elbette bize aittir."21 ifadesiyle ona vahiy geldiğinde nas1l davranmasi 
gerektiğini öğretmiş tir. Böylelikle adeta ilah/ eğitim-öğretim ra h/esi ve disiplini 
ile muhatap olmuştur. Okuma-yazmayi konu alan diğer Kur'an Ayetleri şunlar
dir: {16 Nahl, 9.6-104}, {Şu'arô, 196-200}, (Yunus, 94-95}, {isrô, 71-72, 106-107, 
13-14}, {A'raf, 203}, {inşikak, 20-21}, (Lokman, 27-28}, (Al-i imrôn, 44}. 

Kur'an'a Göre Kalem ve Yazının Önemi 
ResCılüllah'ın ilahi vahiy ile eğitilmesi, kendisinin model eğitimciliği bağlamında 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde en önemli unsurlardan kalem ve yazıya vurgu 
yapılmıştır. Çünkü kalemde sayılamayacak kadar çok ve büyük faydalar vardır. 
Kalem vasıtasıyla ilimler tedvin edilmiş·, hikmetler kaydedilmiş, öncekilerle il
gili haberler, bilgiler zaptedilmiş, Allah tarafından indirilmiş olan kutsal ·kitap
lar yazılmıştır. Kısaca uygarlıklar kalem sayesinde süreklilik kazanmış, kuşaktan 
kuşağa aktarılmış, Allah, kalem vasıtasıyla insana bilmediklerini öğreterek onu 
cehalet karanlığından kurtarmış, ilmin aydınlığına kavuşturmuştur.22 



Hz. Muhammed';n Eğitimciliği, Ahlôkt ve Kişiliği Üzerine 327 

Yine Kur'an.'da, ilmeve ilim ehline yer verilmiş. De ki: "Hiç bilenler/e bilme
yenler bir olur mu?"23 ifadesiyle ilim ve ilim sahiplerinin değeri vurgulanmıştır. 

Hangi konuda olursa olsun ilmin yani. doğru bilginin Allah katında mut
lak bir değer taşıdığı anlaşılmaktadır. Esasen iman da ilim sayesinde kazanılır. 
Kur'an-ı Kerim'de gerek dini gerekse din d ışı konularla ilgili olarak ilim kelimesi 
ve türevlerinin 750 defa geçmesi bilginin ve bilme faaliyetinin önemine işaret 
eder. Kendisini de Allah'tan gelmiş bir bilgi olarak tanıtan Kur'an "Rabbim, ilmi
mi arttır" diye Allah'a dua etmemizi öğütler. Hz. Peygamber de ilmi övmüş ve 
teşvik etmiştir.24 Alimleri Peygamber'lerin varisieri olarak gösteren hadis25 bil- · 

ginin değeri yanında ilim adamlarının bilgilerini insanlığın hayrına kullanmakla 
sorumlu olduklarına da işaret eder. Buna göre, ilim bizatihl bir değer olsa da bir 
çok hadiste ilmin arnelle bütünleşmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.26 

Buraya kada·r açıklamaya çalıştığımız üzere, Ümmi Peygamberi alemiere 
rahmet olarak gönderen ve onu ilahi vahiyle eğiten, ideal başöğretmenliğe 
kendisini hazırlayan eğitim kurumu işte bu ilahi okul, Kur'an Okulu'dur. Bahis 
konusu Kur'an Okulu'nun kendine has .eğitim-öğretim metotlarını en ince tefer
ruatına kadar öğrenmiş, özümsemiş, tavizsiz ilke ve prensipler olarak kendisine 
düstur edinmiştir. O'nun izlediği Kur'anl veya islami eğitim-öğretim metotlarına 
burada yer veriyoruz. 

Peygamberimizin Eğitim-Öğretim Metodları 

Hz. Peygamber'in her türlü hareketi, davranışları ve ahlakı, Kur'an'ın aynısı 

yani Kur'an ahlakıydı. Dolayıs ıyla toplum içindeki tüm aktivite ve uygulamaları 
.Kur'an'ın canlandırılmış ı gibi idi. O, islam ı anlatması ve bazı mesajları etrafın
dakilere aktarması sırasında yerine ve duruma hatta kişilere göre birçok metot 
kullanmış ve uygu l arryıştır. Bunlardan bir kaçını kısa kısa tanıtmaya çalışacağ ız. 

a) Tebliğ Metodu 
Tebliğ kelimesi sözlükte, bir bilgiyi, bir haberi insanlara ulaştırmak, açıklamak 
demektir. Terim olarak ise Allah'ın emirlerini, islam dininin temel esaslarını in
sanlara aniatma ve açıklama anlamını taşımaktadır. Yüce Allah'ın islamı-tebliği 

ile a!akalı Hz. Peygamber'e buyruğu mealen şöyledir: "Ey Peygamber! Rabbin
den sana indirifeni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O'nun mesajtm iletmemiş 
olursun."27 · 

_Ayet-i Kerlme'de Yüce Allah, Hz. Peygamber'den ilah/ mesajt eksiksiz tebliğ 
etmesini talep etmekte, O'ndan elçilik görevini tam olarak yerine getirmesinf is
temektedir. Yine tebliğ ile ilgili bir başka Ayette de;"Peygamberin görevi, tebliğ 
etmekten ibarettir."28 
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Bu Ayetlerden, tebliğin açtk ve net, fakat zorlanmadan bildirme ve anlat
ma işi olduğu anlaşiimaktadir. 

b) Davet Metodu 
Bu metot, dini emir ve hükümleri n muhataplarına aktarılması ve izah edilmesi 
sırasında, ikna edici güzel sözler, davranışlar sergileyerek, tüm güzel maharet

ler kullanılarak yapılan faaliyettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Alla.h Hz. Pey
gambere hitabeh; "Rabbimin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla 
en güzel yöntemle tartış."29 Ayetiyle tavsiyelerde bulunmuştur. Ayette genel 
olarak davet ve tartışma konusunda bir yöntem bilgisinin verildiğini görmek
teyiz. Başka bir ifadeyle Ayet farklı seviyelerdeki insanlara yönelik olarak özel
de islam davetini n, genelde ilmi ve fikri tartışmaların, eğitim-öğretimin başlıca 
yöntemlerini özetlemektedir.30 

c) Tedr!cl Öğretim Metodu 
Hz. Peygamber, muhataplarına islami bilgileri ve hükümleri fırsat bulduğu anda 
hemen topyekün bildirmeye, anlatmaya çalışmayıp, peyderpey tebliğ etmeyi 
yeğliyordu. Bu öğretim yöntemi~i uygulayarak, karşısındakileri yormadan, bık
tırmadan öğretiyer ve eğitiyordu. Muhataplarının psikolojik durumlarına ba-

l 

karak öğretmek istediklerinin dozajını ayarlıyordu. Zira O, aynı zamanda iyi bir 
psikolog idi. 

\ 

d) İsticvab Metodu 
insan, yaratılışı gereği, bi l mediğini bir bilene sorma i htiyacı hisseden varlıktır. 
Bu hikmete binaen, yarattıklarını en iyi bilen Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde; 
"Eğer bilmiyorsamz bilgi sahibi olanlara sorunuz1131 medlindeki Ayetle Peygam
ber efendimizin şa~smda, insanlan bilmedikleri şeyleri bi(enlere sormaya yön
lendirmiş ve teşvik etmiştir. 

insanlik tarihinin en büyük eğitimeisi Hz. Muhammed (s.a.v.) ashabm1 eği
tirken isticvab metodunun bütün boyutlan m kullanmiştır. O her zaman sorulara 
aÇik olduğu gibi, islôm1 öğrenenlerde büyük bir soru sorma isteği de uyand1r
m1ştır.3ı 

Hz. Peygamber, Kur'ôn Ayetleri vas1taswla tatbik etmesi tavsiye edilen te
mel eğitim-öğretim metodlanna bir nebze değindik. O, muhatabm psikolojik 
durumunu ve öğretilmesi istenen bilgiye göre de bir çok metod ve yöntemler 
kullanmiştır. Bunlardan bir kaÇI şunlardir: Tartışma Metodu, Örnek olma, Mo
del sunma, Temsili Anlatım, Özendirme-Sakmd~rma (Terğlb-Terhlb) ve Tekrarla
yarak Belietme Metodlar1d1r. 
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Sonuç ve Değerlendirme 
Hz. Peygamber, okur-yazar olmayan Ümmi muallim Peygamber idi. Yüce Allah 
O'nu Ümmi olmasına· rağmen, ümmeti için hem muallim, hem de peygamber 
olarak göndermiştir. O, insanoğlundan hiçbir şekilde tahsil görmemiş, sadece 
Cebrail aracılığıyla Allah'ın rahle-i tedrisatında öğrenim görmüş, kendi ifadesiy

le de en iyi şekilde eğitim görmüş, öğrendiklerini aynen ümmetine aktarmıştır. 

Böyle olunca Kur'an-ı Kerim, özelde O'nun ilahi okulunun, genelde ise 

Ümmet-i Muhammed'in yani biz Müslümanların Kutsal ders, tecrübe ve hayat 
kitabıdır. Diğer taraftan Hz. Peygamber'in Sünnet-i seniyyesi ve hadis-i şerifle

ri, ayrıca söz konusu islam okulunun diğer ders araç-gereçleri mesabesindedir. 
O'nun tüm söylem ve eylemleri, Yüce Allah'ın otokontrolü altında idi. Nitekim 
Yüce Allah'ın; "O, kendisine vahiy inmedikçe boş yere konuşmaz"33 mealinde

ki ayeti bunu gayet açık bir şekilde ifade ve te'yid etmektedir. Bütün bunlarla 
birlikte O, konumuzun akışı içerisinde ifade ettiğimiz üzere, herkese örnek ola
bilecek vasıf ve niteliklerle bezenmiş ideal bir muallim, üm ml olmasına rağmen 
herkesin ahlakını d üzeltmek için peygamber olarak gönderilmiştir. Her hal-ükar
da insanların eğitim-öğretim vasıtasıyla doğru yolu bulacaklarını vurgulamış ve 
bu uğurda canı pahasına maddi-manevi her çareye başvurmuştur. 

Müslümanlar Peygamberimizi örnek alsalar, ilim ve teknoloji ile islam ah
lakına önem verseler gelişmiş ülkelerle yarışabilirler. Zira Yüce Allah Kutsal ki
tabımız Kur'an-ı Kerimde ilk olarak okumayı emretmiş, dolayısıyla da ilme ve 

ilim adamına atfettiği değeri vurgulamıştır. Ama burada ilme gönül verenlerin 
alimliğin sıradan bir meşguliyet olmadığını, ilmin Peygamber mirası olduğunun 
farkında olmalarında zaruret vardır. Nitekim Peygamber efendimizin ilim ta
lebeleri ve alimlerle alakalı şu Hadis-i şerifi konumuzu özetler mahiyettedir: 
"Şüphesiz ki melekler, yaptıği işten hoşlandik/an öğrenciler için kanatlanm 
yollara serer/er. Muhakkak ki sudakl ba/1k dahil yerde ve gökte bulunan bütün 
varliklar. Alimierin günahlarmm bağişlanmasi için dua ederler. Alimin ibadet/e 
meşgul olana üstünlüğü, dolunaym diğer yildiziara üstünlüğü gibidir. Şüphe
siz ki ôlimler, peygamberlerin varis/eridir. Peygamberler, miras olarak altın ve 
gümüş b~rakmazlar, onlar ancak ilmi miras b~rakmlşlardlr. ilmi alan, büyük bir 
nasip elde etmiştir." 34 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı va

tana, millete bağlı, hakka-hukuka riayet eden, kutsal değerierimize sahip çı
kan kişiler olarak topluma kazandırmak istiyorsak, eğitim programlarımızın her 
kademesinde örnek insan ve örnek öğretmen Hz. Peygamberimizin hayatı ve 

kişiliği gözardı edilmeden sistemde yerini almalıdır. Öğretmenlerimiz de aynı 
şekilde Peygamberimizin davranışlarını esas alıp O'nun başarılarını örnek al
malr, her an için kendilerini yenilerneye çalışmalı, öğretmeyi ve öğrenciyi sev-
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melidir. Çünkü, öğretmekten zevk alan öğretmenler kapasitelerinin tamamını 
kullanabilirler, daha sabı rlı olaqilirler. Öğretmeyi sevmiyorsa bir öğretmen, öğ
renebilecek olanların bir kısmı öğrenemeyecek, öğretebileceklerinin bir kısmı 
da kendisinde kalacak demektir. 

Öğretmeyi seven öğretmenler, bedensel olarak biraz daha fazla yorulsalar 
da ruhsal olarak daha az yorulurlar. 

Başarılı öğretmenierin sayısı arttıkça başarılı insanlarımızın ve kurumları
mızın da sayısı artacaktır. Gelişen öğretmen, gelişen toplumdur. Kısaca öğret
menlik, gönül Ve SeVgi işidir.35 
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