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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Acirc;lemlere
rahmet olarak g&ouml;nderilen Hz. Muhammed (s.a.v.)'in &ouml;ğretmen ve iyi bir eğitimci olarak
incelersek inanılmaz derecede ilgin&ccedil; ve bug&uuml;n&uuml;n eğitimcilerine ışık olacak
veriler ortaya &ccedil;ıkar. &Ouml;zellikle g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki pedagojik formasyonun
&ccedil;ok &ccedil;ok &uuml;zerinde olduğunu g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
Hz. Muhammed (s.a.v.)&rsquo;in &ouml;ğretmeni Y&uuml;ce Allah&rsquo;tı. Kitabı ise kıyamete
kadar baki olacak Kuran&rsquo;dı. Kur'an &ouml;ğretimi Kur'an'ın inz&acirc;liyle başlamıştır.
Peygamberimiz (s.a.v.), kendisine Cebel-i Nurda "Oku" emriyle başlayarak vahyedilen Kur'anı Hira
mağarasında Cebrail (a.s.) dan &ouml;ğrenir, b&ouml;ylece Cebrail (a.s.) &ouml;ğretmen,
kendiside talebesi olurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine vahyedilen &acirc;yetleri derhal
vahiy k&acirc;tiblerine yazdırır ve bunlar ayrıca kendisi tarafından evinde ilk
M&uuml;sl&uuml;manlara &ouml;ğretilirdi. B&ouml;ylece Peygamberimiz (s.a.v.) kendi evinde ilk
M&uuml;sl&uuml;manlara &ouml;ğretmenlik yapardı. M&uuml;sl&uuml;manlar da gelen vahyi
&ouml;ğrenip yazarlar ve ezberlemeye &ccedil;alışırlardı. B&ouml;yle hem yazı ile hem de
ezberleme yoluyla Kur'an &ouml;ğretimi ger&ccedil;ekleşmiş oluyordu. İlk
M&uuml;sl&uuml;manların sayısı artınca Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'in evi yetersiz kalmış
olup, bunun &uuml;zerine Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz daha Mekke'de iken, ashaptan
Erkam'ın evinde bizzat Kur&rsquo;an &ouml;ğretimine başlamıştır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.)
hicretten iki yıl &ouml;nce, Birinci Akabe Bey'atini (Nisan 620) m&uuml;teakip, Mus'ab b. Umeyr'i,
Kur'an &ouml;ğretmeni olarak Medine'ye g&ouml;ndermiştir. Mus'ab, Sa'd b. Z&uuml;r&acirc;re'nin
evine yerleşmiş ve &ouml;ğretmenlik vazifesini burada yapmıştır. Ayrıca o,
M&uuml;sl&uuml;manlardan muhtelif şahısların evlerini dolaşarak,onlara Kur'an okutmuştur.
Hicretten sonra da Peygamberimizin mescidi, bir "d&acirc;ru'l-kurr&acirc;" gibi kullanılmıştır. Zira
Suffe talebeleri, esas itibariyle Kur'an tahsil ediyorlardı. Bir s&uuml;re sonra Suffe'nin yetersiz
kalması sebebiyle, Peygamberimiz tarafından, Medine'nin &ccedil;eşitli mahallelerinde mektepler
a&ccedil;ılmıştır. Bunlardan birisi de hicri ikinci yılda Medine'de, Mehremet&uuml;'bn&uuml;
Nevfel'in evinde tesis edilen ve "d&acirc;ru'l kurr&acirc;" adını taşıyan Kur'an mektebidir.
Medine'deki bu faaliyetlerin yanında,' diğer şehirlerde de Kur'an &ouml;ğretimi
ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Mesel&acirc; Muaz b. Cebel ve sonra Abdullah b. Abbas Mekke'de ',
Abdullah b. Mes'ud Kufe'de, Ebu Musa Eş'ari Basra'da,&nbsp; Ebu'd-Derd&acirc; da Şam'da
m&uuml;sl&uuml;manlara Kur'an &ouml;ğretmişlerdir. B&uuml;t&uuml;n bunlar Hz. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim ve &ouml;ğretime verdiği &ouml;nemi g&ouml;stermektedir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allah'a iman eden
bir toplum oluşturmayı ama&ccedil;layan Hz. Peygamber (s.a.v.) ilme, eğitim ve &ouml;ğretime
b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem vermiştir. Onun faaliyetlerinde ve s&ouml;zlerinde bilgi,
&ouml;ğrenme, &ouml;ğretme, &ouml;ğrenci ve &ouml;ğretmene verilen değer &ccedil;ok fazla yer
tutar. Hadis literat&uuml;r&uuml;nde eğitim ve &ouml;ğretime teşvik eden y&uuml;zlerce ve buna
karşılık bilgisizliği ve cehaleti yeren &ccedil;ok sayıda hadis mevcuttur.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu hususta
kendisine indirilen ilk vahiy de "Oku" emridir. Dolayısıyla okumak ona ve &uuml;mmetine Allah
Te&acirc;l&acirc;'nın ilk emridir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de bilime teşvik eden ve &acirc;limi
&ouml;ven &acirc;yet-i kerimeler mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in

il&acirc;h&icirc; tebliğ g&ouml;revinin eğitim-&ouml;ğretimden ibaret olduğu bildirilir. Bu mealde
Kur'an'da ş&ouml;yle buyrulur : &#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1770;&#16
10;&#1606;&#1614; &#1575;&#1616;&#1584;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1614;&#1579;&#1614;
&#1601;&#1770;&#1610;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1611;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#16
18; &#1610;&#1614;&#1578;&#1618;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1575;&#1648;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1607;&#1770;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1586;&#1614;&#1603;&#1617;&#1770;&#1610;&#1607;&#16
16;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1615;&#16
07;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1616;&#1603;&#1618;&#1605;&#1614;&#15
77;&#1614;&#1754;...... &nbsp;&#64831;164&#64830;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Kitap ve hikmeti
&ouml;ğreten bir Peygamber g&ouml;ndermekle Allah m&uuml;'minlere b&uuml;y&uuml;k bir
l&uuml;tufta bulunmuştur." [1] (&Acirc;l-i İmr&acirc;n: 3/164)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v.) de bir hadisinde kendi g&ouml;revinin mahiyetini ş&ouml;yle a&ccedil;ıklamıştır:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Allah beni bir
muallim olarak g&ouml;ndermiş bulunuyor." [2] &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dolayısıyla
g&ouml;nderildiği toplumu eğitim ve &ouml;ğretime t&acirc;bi tutmak onun peygamberlik
g&ouml;revleri arasında bulunmaktadır. Kur'an'ın ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in teşviki,
M&uuml;sl&uuml;manlar arasında yazıya, ilme rağbeti ve &ouml;ğrenme arzusunu artırmıştır.
Onun d&ouml;neminde insanlar bir şeyler &ouml;ğrenmek i&ccedil;in kendisinin ve diğer
&ouml;ğretmenlerin yanına gelmeye başlamışlardır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu ilkeler
&ccedil;er&ccedil;evesinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'in eğitim-&ouml;ğretimle ilgili faaliyetlerine
temas etmek yerinde olacaktır. O, daha Mekke d&ouml;neminde, kendisine vahyedilen ayetlerin
yazılmasına ve bu suretle korunmasına &ouml;nem vermiştir. Ayetlerin &ccedil;oğaltılarak
dağıtılmasını teşvik etmiştir. Mekke d&ouml;neminin ilk yıllarında D&acirc;r&uuml;'l-Erkam'ı bir
eğitim-&ouml;ğretim merkezi olarak kullanmıştır. Burada, Kur'an &acirc;yetleri okunuyor, yazılıyor,
din&icirc; bilgiler &ouml;ğreniliyor ve bu bilgilerin pratik uygulaması yapılıyordu. İsl&acirc;m'ı
&ouml;ğrenmek isteyenler de buraya geliyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.), hicretten iki yıl
&ouml;nce Mekke'ye gelip Akabe mevkiinde M&uuml;sl&uuml;man olan Medinelilerin eğitimi ile de
ilgilenmiş; onların isteği &uuml;zerine Kur'an'ı ve İsl&acirc;m'ın prensiplerini &ouml;ğretmek
i&ccedil;in Medine'ye &ouml;ğretmen&nbsp; olarak Mus'ab bin Umeyr'i g&ouml;ndermiştir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hicretten sonra
Medine'de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ilk ve &ouml;nemli faaliyetlerinden birisi, bir ibadet mahalli

olmasının yanında, aynı zamanda eğitim-&ouml;ğretim merkezi olan, Mescid-i Nebev&icirc;'yi
inş&acirc; etmek olmuştur. Mescid'in bitişiğinde "Suffe" denilen mekanda kalan bazı
sah&acirc;b&icirc;ler, Kur'an ve yazı &ouml;ğrenmekle meşgul oluyorlardı. İsl&acirc;m'ın temel
esaslarını &ouml;ğrenmek &uuml;zere Medine'ye &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerden gelenlerin bir
kısmı da burada kalıyordu. Suffe'deki &ouml;ğrenci sayısının kimi zaman d&ouml;rt y&uuml;ze
ulaştığı oluyordu. Hz. Peygamber (s.a.v.) burada bizzat ders verdiği gibi, Kur'an ve yazı
&ouml;ğretmek &uuml;zere muallimler de tayin ediyordu. Ub&acirc;de b. S&acirc;mit adlı
sah&acirc;b&icirc;, burada yazı ve Kur'an &ouml;ğretenlerden biridir. [3] Hatta sadece
M&uuml;sl&uuml;man &ouml;ğretmenler değil, m&uuml;şrik &ouml;ğretmenler de yazı
&ouml;ğretiyordu. Nitekim Bedir savaşında M&uuml;sl&uuml;manların eline esir d&uuml;şen
m&uuml;şrik askerlerden okur-yazar olup da kurtuluş fidyesi verecek parası bulunmayanlar, on
M&uuml;sl&uuml;man &ccedil;ocuğuna yazı &ouml;ğretmek suretiyle serbest bırakılmışlardır.
Zeyd b. S&acirc;bit bu şekilde Arap&ccedil;a okuma yazma &ouml;ğrenmiştir. Ş&uuml;phesiz bu
uygulama, o d&ouml;nemin şartları dikkate alındığında muazzam bir gelişmedir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ahmed b. Hanbel'in
naklettiği bir rivayet, m&uuml;şrik esirlerin yazı &ouml;ğretmesiyle ilgili uygulama hakkında bilgi ve
ipucu verici mahiyettedir. Buna g&ouml;re bir g&uuml;n &ouml;ğrencilerden birisi ağlayarak
babasının yanına gelir. Babası ni&ccedil;in ağladığını sorar. &Ccedil;ocuk, &ouml;ğretmeninin
kendisini d&ouml;vd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; s&ouml;yler. Babası "K&ouml;t&uuml; adam! Bedir'in
intikamını alıyor..." der. [4] Biraz sonra temas edeceğimiz &uuml;zere, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in
eğitiminde şiddete yer yoktur. Fakat m&uuml;şrik &ouml;ğretmenin bu davranışından, eski
gelenekte dayağın bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak yukarıdaki olaydan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in
haberinin olup olmadığına, haberdar olduysa ne gibi bir tavır takındığına dair bilgiye
rastlanmamıştır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz.
Peygamber (s.a.v.), Mescid-i Nebev&icirc;'ye ilim &ouml;ğrenmek i&ccedil;in gelenleri, Allah
yolunda m&uuml;c&acirc;hede edenlerle bir tutmuştur. [5] Kısa s&uuml;re sonra Mescid-i
Nebev&icirc; ve Suffe mekan olarak eğitim ihtiyacını karşılayamaz duruma gelince Medine'de yeni
eğitim mekanları faaliyete ge&ccedil;irilmiştir. Kaynaklar, onun sağlığında Mescid-i
Nebev&icirc;'nin dışında Medine'de dokuz mescid daha bulunduğunu nakletmektedirler. Bu
mescidlerde Hz. Peygamber (s.a.v.) sohbet yaptığı, namaz kılındığı gibi eğitim-&ouml;ğretim
faaliyetlerinin y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; de muhakkaktır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peygamberimiz
(s.a.v.) eğitim-&ouml;ğretim faaliyetlerini sabit mekanların dışında da
s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Gerektiğinde bu t&uuml;r faaliyet i&ccedil;in yer ve zaman
tanımamıştır. Buna &ouml;rnek olmak &uuml;zere onun başından ge&ccedil;en bir olayı burada
anlatmak istiyoruz. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Bir yolculuk esnasında Hz. Peygamber (s.a.v.), deve &uuml;zerinde karşıdan gelen bir adamın
kendisiyle g&ouml;r&uuml;şmek istediğini tahmin eder. Selamlaşmadan sonra nereden gelip
nereye gittiğini sorar. Adam Res&ucirc;l&uuml;llah'la g&ouml;r&uuml;şmek istediğini s&ouml;yler.
Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisini tanıtır. Bunun &uuml;zerine adam ona "İman nedir, bana
&ouml;ğret?" der. Peygamberimiz (s.a.v.) de "Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in
de Allah'ın el&ccedil;isi olduğuna şehadet edersin, namazı kılarsın, zekatı verirsin, ramazan
orucunu tutarsın, Beytullah'ı haccedersin." der. Adam da bunları kabul ettiğini s&ouml;yler. Bu
arada beklenmedik bir gelişme olur. &nbsp;Adamın devesinin ayağı bir fare tuzağına girer ve
yıkılır. Adam da d&uuml;şerek &ouml;l&uuml;r. Peygamberimiz (s.a.v.) onun yıkanıp kefenlenmesi
ve defniyle ilgilenir. [6]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v.) ilim &ouml;ğrenmede kadın-erkek ayırımı g&ouml;zetmemiş, erkeklerin yanı sıra kadınların

eğitimiyle de ilgilenmiştir. Onlara &ouml;zel bir g&uuml;n ayırarak konuşma yapmıştır. Onun
zamanında kadın &ouml;ğretmenler de vardı. Nitekim Şif&acirc; (&Uuml;mm&uuml;
S&uuml;leyman b. Hayseme), Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hanımlarından Hz. Hafsa (r.a.)'ya yazı
&ouml;ğretmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hanımları kızların eğitim ve &ouml;ğretimi ile
ilgilenirlerdi. Onlar, evlerine gelen gen&ccedil; kızlara bildiklerini anlatırlardı. Bu kızlar da
&ouml;ğrendikleri bilgileri başkalarına aktarırlardı. Hz. Aişe ve &Uuml;mm&uuml; Seleme
(r.anhuma) başta olmak &uuml;zere Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hanımlarının ve daha başka
kadınların eğitim ve &ouml;ğretime b&uuml;y&uuml;k katkıları olmuştur.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. &Acirc;işe (r.a.),
&ouml;ğrenme konusunda utanmayan ensar kadınlarını &ouml;vm&uuml;şt&uuml;r.[7] Bu
noktadan hareketle, kadınların &ouml;ğrenmeye b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;sterdiği sonucunu
&ccedil;ıkarmak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Sah&acirc;b&icirc;ler de kendi kız
&ccedil;ocuklarının eğitimiyle ilgilenmişlerdir. S&ouml;z gelimi Sa'd b.Eb&ucirc; Vakkas, kızına
yazı &ouml;ğretmiştir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v.)'in eğitim konusunda h&uuml;r-k&ouml;le ayırımı g&ouml;zetmediği de bilinmektedir. Hadis
kaynaklarında onun şu s&ouml;z&uuml; &ccedil;ok ge&ccedil;mektedir:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Kim bir
c&acirc;riyeyi g&uuml;zel bir şekilde eğitir, terbiye eder, sonra da azat eder ve evlendirirse onun
i&ccedil;in iki m&uuml;k&acirc;fat vardır." [8]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v.) eğitimde kolaylaştırıcı metotlar takip etmeyi, sabrı ve tahamm&uuml;l&uuml; teşvik ve
tavsiye etmiş; &ouml;fkeye ve şiddete yer verilmemesini istemiştir. Nitekim bir s&ouml;z&uuml;nde
"&Ouml;ğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, &ouml;fkelendiğiniz zaman susun!" demiş ve
"&Ouml;fkelendiğiniz zaman susun!" s&ouml;z&uuml;n&uuml; &uuml;&ccedil; defa tekrar etmiştir.
[9] Bir eğitici olarak onun hakkında sah&acirc;bede oluşan imaj son derece olumludur. Muaviye b.
Hakem es-S&uuml;lemi adlı sah&acirc;b&icirc;, bu hususta şunları s&ouml;ylemiştir: "Ben
Res&ucirc;l&uuml;llah'tan daha g&uuml;zel eğitim veren bir &ouml;ğretmen g&ouml;rmedim. Beni
ne azarladı, ne d&ouml;vd&uuml; ve ne de hakaret etti." [10]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v.)'in faaliyetlerinde yazının &ouml;nemli yeri vardır. O, Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazdırmıştır.
Medine vesikasını da yazılı olarak d&uuml;zenlemiştir. İlk n&uuml;fus sayımını yazılı olarak
yaptırmıştır. B&uuml;t&uuml;n antlaşmaları yazılı belgelere dayandırmıştır. Devlet gelirlerini,
gelirlerin tahminini, takdirini ve tahsil&acirc;tını yazıyla tespit ettirmiştir. Sefere &ccedil;ıkarken
ordusunu bir meydanda toplayıp isimlerini yazdırır ve ordu mevcudunu kayıtlı hale getirirdi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v), ailelerin gen&ccedil;leri ok atmak, y&uuml;zmek, hesap, tıp, neseb ve Kur'an okumak gibi
hem madd&icirc; ve hem manev&icirc; alanlarda eğitmelerini tavsiye ve emir buyurmuştur. Onun
d&ouml;neminde &ccedil;ocuk, gen&ccedil;, yaşlı, her yaştan insanlar eğitim almıştır.
M&uuml;sl&uuml;manlığı kabul eden b&ouml;lgelere &ouml;ğretmenler tayin etmiştir. Bu itibarla
Medineliler arasında yazı yazmayı bilenler &ccedil;oğaldığı gibi, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in
sağlığında ve vefatından sonra M&uuml;sl&uuml;manların fethettikleri yerlerde yazı hızla
yayılmaya başlamıştır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sah&acirc;be
arasında Fars&ccedil;a, Rumca, Kıpt&icirc;ce, Habeş&ccedil;e, İbr&acirc;n&icirc;ce ve
S&uuml;ry&acirc;n&icirc;ce bilenler vardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir g&uuml;n Zeyd b. S&acirc;bit
'e: "Sen S&uuml;ry&acirc;n&icirc;ce biliyor musun? Bana mektuplar geliyor?" demiştir. Zeyd b.
S&acirc;bit'in "Bilmiyorum." demesi &uuml;zerine Hz. Peygamber (s.a.v.) "Onu &ouml;ğren."

demiştir. Bunun &uuml;zerine Zeyd İbr&acirc;n&icirc;ce ve S&uuml;ry&acirc;n&icirc;ce
&ouml;ğrenmiştir. [11]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İdareci ve
memurların yetişmesi i&ccedil;in ayrı okullar mevcut değildi. Ancak halkın eğitildiği mekanlarda
Kur'an &ouml;ğrenimi mecb&ucirc;r&icirc; olduğundan, buralarda eğitim g&ouml;renler, her
&ccedil;eşit id&acirc;r&icirc; g&ouml;revlerde istihdam ediliyorlardı.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v.) bilginin yaygınlaşmasını teşvik etmiş; insanlardan bildiklerini başkalarına aktarmalarını
istemiştir. [12] Taşradan Medine'ye gelip burada bir m&uuml;ddet kalan ve İsl&acirc;m'ı
&ouml;ğrenen heyetlere, b&ouml;lgelerine d&ouml;n&uuml;p, &ouml;ğrendiklerini oradaki
insanlara &ouml;ğretmelerini istemiştir. [13] Abd&uuml;lkays heyetine imanı ve ilmi muhafaza
etmelerini tembih etmiştir. [14] Bu, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ilim ile iman arasındaki bağıntıya
dikkat &ccedil;ekmesi bakımından &ouml;nem taşımaktadır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. Peygamber
(s.a.v.) yoğun ve titiz bir &ccedil;alışma sonunda, c&acirc;hiliye &ouml;rf ve adetleri &uuml;zerine
yaşayan bir toplumun fertlerini eğitmiş ve o fertlerden yepyeni bir İsl&acirc;m toplumu
oluşturmuştur. Bu muazzam d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, eğitim-&ouml;ğretim sayesinde
m&uuml;mk&uuml;n olmuştur. Onun eğittiği topluluğun i&ccedil;inden h&acirc;fızlar, kıraat alimleri,
h&acirc;kimler, valiler, &uuml;lkeler fetheden ordu komutanları, devlet adamları ve devlet
başkanları yetişmiştir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ş&uuml;phesiz Hz.
Peygamber (s.a.v.) eğitim ve &ouml;ğretimi, kendi d&ouml;neminin fizik&icirc; şartları,
ihtiya&ccedil;ları ve metotları &ccedil;er&ccedil;evesinde ger&ccedil;ekleştirmiştir. &Ouml;ğretim
mekanları, konular, metotlar, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde bile on-yirmi yıl ve hatta daha kısa
s&uuml;re zarfında değişebilmektedir. Bu durumda Hz. Peygamber (s.a.v.)'in eğitim-&ouml;ğretim
konusunda her zaman ge&ccedil;erliliğini koruyabilecek evrensel nitelikteki uygulamaları bizim
i&ccedil;in &ouml;nemlidir. Bu hususları da şu şekilde sıralayabiliriz:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Okuma ve
yazmaya &ouml;nem vermesi;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Eğitimde şiddete
yer vermemesi; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Şayet &ouml;ğrettiği konular pratiğe y&ouml;nelik ise, s&ouml;ylediğini &ouml;nce kendisinin
uygulaması veya uygulamalı bir şekilde &ouml;ğretmesi;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bir konuyu iyice
hazmetmeden diğerine ge&ccedil;memesi (on &acirc;yeti iyice hazmettirmeden diğer on ayete
ge&ccedil;mediği rivayet edilmektedir); [15]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &Ouml;ğrencileri
bıktırmaması, usandırmaması;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &Ouml;ğrettiği
kimselerin yaşını, kapasitesini, bilgi ve k&uuml;lt&uuml;r seviyelerini dikkate alması;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ortaya soru atarak
dikkatleri toplaması ve daha sonra da cevaplaması;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Zek&acirc;
geliştirme yoluna gitmesi (bilinen bir hususu bilmece tarzında sorması gibi);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Topluma arz ettiği
bir h&uuml;km&uuml; daha iyi anlaşılabilmesi i&ccedil;in gerekli g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;
durumlarda sebep ve gerek&ccedil;esiyle birlikte anlatması;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Konuyu

&ouml;rneklerle ve benzetmelerle, gerekirse jest ve mimiklerini de kullanarak ve hatta şekil
&ccedil;izerek sunması;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sorduğu soruya
doğru cevap alınca teşvik ve taltif i&ccedil;in, takdirlerini a&ccedil;ık&ccedil;a belirtmesi;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&uuml;zumu
halinde tekrardan ka&ccedil;ınmaması;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bazen anlatacağı
konunun &ouml;zetini verip daha sonra a&ccedil;ıklamaya ge&ccedil;mesi;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Gerekli durumlarda
yazdırarak &ouml;ğretmesi vb. [16]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En g&uuml;zel
&ouml;rnek, en g&uuml;zel &ouml;ğretmen olan Efendimiz (s.a.v.) eğitimcilerin, niyetleri gibi dış
g&ouml;r&uuml;n&uuml;şlerine de &ouml;nem vermelerini tavsiye ediyor. Kişisel farklılıkları
g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulunduruyor, herkese anlayacağı şekilde ve seviyesine g&ouml;re
hitap ediyor. A&ccedil;ık ve net bir şekilde tane tane konuşuyor, gerekli
g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;nde s&ouml;zlerini tekrar ediyor.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beden dilini de en
m&uuml;kemmel bir şekilde kullanıyor, doğruluktan ayrılmayan şakalarıyla &ccedil;evresindekileri
rahatlatıyor. Hayata olumlu bakıyor, olumlu bakılmasını istiyor. [17]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ash&acirc;bını,
karşılaştıkları ve karşılaşacakları her t&uuml;rl&uuml; sıkıntıyı kendi başlarına
&ccedil;&ouml;zebilecek seviyede yetiştiren ve eğiten Efendimiz (s.a.v.), &uuml;mmetinden de
yaşadıkları &ccedil;ağa uygun ve heyecanını yine s&uuml;nnetten alan yepyeni metotlar
geliştirmelerini bekliyor
olmalıdır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; Bahattin TAMA Bafra M&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml; Şube M&uuml;d&uuml;r&uuml;
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