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ÖNSÖZ

İ nsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin yanı düşünebilmesidir. Düşün-
me, “hakikati aramanın aleti, iş ve hareketin kaynağı, eşya ve hadiseler 

karşısında kafanın ‘niçin?’ sualidir.” İnsan için kendi iç aleminde, kainatta ve 
mutlak varlık hakkında bir takım sırlar vardır. Düşünce, bir anlamda bu sır-
ları keşfetme çabasıdır.

Elinizdeki eser, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin kimlik-
leri ve sorumlulukları üzerinde düşünmelerini, bir muhasebe ve değerlendir-
me yapmalarını sağlamak, ilmi ve manevi gelişimlerine rehberlik etmek mak-
sadıyla hazırlanmıştır.

Hedef kitlemiz, ilk planda ilahiyat fakültelerinde okuyan gençlerdir. İla-
hiyat fakülteleri bugün nicelik olarak artmış olsa da nitelik olarak günün ih-
tiyaçlarına cevap verebilecek bilgi üretme ve insan yetiştirme konusunda çe-
şitli eleştirilere maruzdur. Konu, çeşitli platformlarda ele alınmakta, sorun-
larla yüzleşilmekte ve bunların çözümüne yönelik öneriler müzakere edilmek-
tedir. Bunları burada değerlendirmek bu yazının sınırlarını aşmaktadır. An-
cak, bahsedilen tablonun bu eserin ortaya çıkmasıyla yakından alakası vardır.

Meselenin paydaşlarından biri olarak Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yar-
dım Eden Dernekler Federasyonu TİDEF1, ilahiyat fakültesi talebelerine yö-

1. TİDEF (Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu), 22 Ocak 
1959 yılında kurulmuş, 19.11.1965 tarih ve 6/5481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
“Kamu yararına faaliyet gösteren dernek” statüsünü kazanmıştır.
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nelik bir çalışma başlatmıştır: İlahiyat Vizyon Programı. Bu programın ama-
cı: “İlahiyat fakültesi öğrencilerinin moral motivasyonunu yükseltmek, hiz-
met bilinçlerini geliştirmek, mezuniyet sonrasında meslek tercihi ve kariyer 
planlamalarına rehberlik etmek, bulundukları şehirde ulaşmaları mümkün 
olmayan seçkin hocalarla buluşmalarını temin etmek, Türkiye genelindeki 
ilahiyat talebe profilini dikkate alarak gelişimlerine katkı sağlayacak prog-
ramlar yapmaktır.”

Bu amaçla, belirlenen bir takvim dahilinde ülkemizdeki bütün İlahiyat fa-
kültelerine ulaşmayı planlayan TİDEF, buralarda bir tam günlük eğitim prog-
ramı düzenlemekte ve bu program üç ayrı konuda üç oturum halinde uygu-
lanmaktadır: 1. İlahiyat talebesinin sahip olması gereken donanımlar, 2. Mo-
dern çağda İslami ilimlerin ihyası ve inşası, 3. İlahiyat talebesinin vizyonu ve 
kariyer seçenekleri.

İlahiyat Vizyon Programı, TİDEF’in öncülüğünde muhatap ilahiyat fa-
kültesi yönetimi, İlim Yayma Cemiyeti ve fakülte öğrencilerinin işbirliği ile 
düzenlenmektedir. Muhatap ilahiyat fakültesinin talebelerinin ve hocaları-
nın dinleyici olarak bulunduğu programda, konuşmacı olarak Din Öğretimi 
Genel Müdürü ve kurumun ilgili bürokratları, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 
ilim insanları ve kurumun ilgili bürokratları, ilin milli eğitim müdürü ve ilgili 
personeli, ilahiyat fakültesinin dekanı ve ilahiyat sahasında bilinen, tanınan, 
saygın akademisyenler bulunmaktadır.

Program verimliliğini ölçmek ve öğrencilerin beklentilerini anlayabilmek 
için program sonunda anket uygulanmakta, elde edilen veriler raporlanmak-
tadır.

Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilmekte ve kitap hedi-
ye edilmektedir. Bu kitap da, başta bu programlara katılan talebeler olmak 
üzere mümkün olduğu kadar bütün üniversite gençliğine dağıtılmak üzere 
hazırlanmış ve konuların tespitinde ve yazılmasında bu durum da göz önün-
de bulundurulmuştur.

Eserde yer alan yazıların her biri kendi içinde İslam düşüncesinin farklı 
boyutlarını ele alsa da birlikte değerlendirildiğinde bir bütünlük oluşturmak-
ta ve İslam düşüncesi hakkında bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

Eserin ortaya çıkmasında pek çok kişinin emeği vardır. Öncelikle yoğun 
çalışma tempoları içerisinde teklifimizi kabul edip yazılarıyla bize destek olan 
çok kıymetli akademisyen hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Samimiyetlerine ve hizmetlerine yakinen şahit olduğumuz ve yıllardır sa-
hada birlikte çalıştığımız aziz dostlarımız, başta TİDEF Genel Başkanı Mus-
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tafa Yelek beyi, Proje ekibinden Şaban Karaköse beyi, Taner Taştekin beyi ve 
sekreterya işlerini yürüten doktora öğrencimiz Emre Altıntaş’ı burada içten 
bir teşekkürle ve hayırla yad ediyoruz. Kitabı baştan sona okuyarak redakte 
eden İnsan Yayınları editörlerine de teşekkür borçluyuz.

Kitabın, yazılış amacına uygun olarak başta ilahiyat talebeleri olmak üze-
re, okumaya, öğrenmeye, düşünmeye, üretmeye, yaşamaya ve yaşatmaya talip 
bütün okuyuculara faydalı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.

08.03.2019, Üsküdar
Prof. Dr. Ahmet KOÇ



HZ. PEYGAMBER’İN  
MUALLİM OLARAK ÖRNEKLİĞİ

Prof. Dr. Ahmet Koç

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ

A llah, insanı kendini gerçekleştirebilecek bir fıtratta yaratmış, fıtratın 
açılıp gelişmesinde ona rehberlik etmesi, aranan insan olmanın ve in-

sanca yaşamanın yollarını öğretmesi için de peygamberler ve kitaplar gön-
dermiştir. Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v.), kitapların so-
nuncusu Kur’ân-ı Kerim’dir.

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’in görevlerini; tebliğ, davet, tebyin, tâ-
lim, terbiye, tezkiye, tebşir, inzar vb. kavramlarla açıklamaktadır.1 Bunların 
hepsi iletişim gerektiren eğitim faaliyetidir. Hz. Peygamber de görevini; “Ben 
muallim olarak gönderildim.”2 şeklinde özetlemiş, vahyin gelişiyle birlikte 
bir yandan kendisi öğrenmiş, bir yandan da kendisine indirilenleri insanlara 
öğretmiştir. O, görevini tamamlamış ve mirasını kendi izinde olanlara ema-
net etmiştir.

Burada şunu hatırlamak gerekir ki risaletle görevlendirildiğinde Hz. Pey-
gamber’e ilk inanan ve ona destek olanların büyük çoğunluğu gençlerdi. Bu 
yüzden İslâm’ın ortaya çıkış ve yayılışı “genç insanlar hareketi” olarak anıl-

1. Bakara, 2/129, 151; Âl-i İmrân, 3/164; Cuma, 62/2; Maide, 5/67; Ankebut, 29/18; 
Ahzab, 33/45-46; Nahl, 16/43-44, 64; Fatır, 37/24; Sebe, 34/28.

2. İbn Mâce, Mukaddime, 17; Dârimî, Mukaddime, 32; Bkz. Müslim, Talâk, 29.
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mıştı. Buradan hareketle bu yazıda Hz. Peygamber gençlere muallim kimli-
ğiyle tanıtılacaktır.

Eğitim, öğreten ile öğrenen arasında mekanik bir etkileşimden ibaret ol-
mayıp etkili bir iletişim gerektiren, dolayısıyla öğretenin kişiliğiyle ve mes-
lekî yetkinliğiyle yakından alakalı bir süreçtir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in 
bir muallim olarak kişisel ve mesleki niteliklerini birbirini tamamlayan bir bü-
tünlük içerisinde şu başlıklar altında ele almak uygun olacaktır:

A) GÜVENİLİR OLMASI

Hz. Peygamber, risalet öncesi hayatını kendi toplumu içinde geçirmiştir. 
Onun toplumu içinde bilinen özelliği “emin” yani dürüst ve güvenilir oluşu-
dur. Risaletten sonra da bu özelliğini zedeleyecek haline rastlanılmamış hat-
ta çok daha kâmil bir hayat yaşadığı görülmüştür: “Size Rabbimin mesajları-
nı iletiyorum ve ben sizler için güvenilir bir öğütçüyüm.”3

Hz. Peygamber’in bir eğitimci olarak güvenilir oluşunda pek çok faktör 
arasında şunları özellikle vurgulamak gerekir:

1. Bilgi kaynaklarının sağlamlığı

Eğitimde, öğretenin öğretim konusu hakkında sağlam bilgi kaynaklarına 
sahip olması ilk şarttır. Konu din olduğunda işin ehemmiyeti daha da artmak-
tadır. Bu açıdan bakıldığında Hz. Peygamber’in insanlara tebliğ ettiği, öğret-
tiği konularla ilgili önceden bir bilgisi ya da bir eğitimi yoktur.”4 O, Allah ta-
rafından eğitilmiştir.5 Risalet öncesinde de sonrasında da ilâhî gözetim altın-
dadır.6 Bilgi kaynağı vahiydir. Vahiy konusunda kendi iradesi yoktur. Din-
le ilgili hevâsından bir şey söylemez ve sadece vahyedilene uyan ve onu açık-
layan bir elçidir.7

Dünya ile ilgili bilgi ve birikim gerektiren konularda; “Siz dünya işinizi 
benden iyi bilirsiniz.”8 diyerek bağlayıcı olmamaya özen göstermiştir. Kişisel 

3. Araf, 7/68.
4. Hûd, 11/49; Bkz. Şûrâ, 42/52; Yusuf, 12/3; Hûd, 11/49; Ankebût, 29/48.
5. Nisa, 4/113. 
6. Duhâ, 93/1-8; Tur, 52/48
7. A’râf, 7/203; Necm, 53/3-5; Bkz. En’âm, 6/105; Yunus, 10/15; Sebe, 34/50.
8. Müslim, Fedâil, 141.
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görüşü ile vahye dayanan açıklamaların arasını ayırmıştır: “Size kendi görü-
şüm olarak bir şeyi emretmişsem bilin ki ben de bir insanım. Fakat Allah’tan 
bir şey söylersem onu alınız. Gerçekten ben Allah üzerine yalan söylemem.”9

2. Samimiyeti

Din eğitiminde, dinî iletişimde güvenilir olmak için sağlam bilgi kaynak-
larına sahip olmanın yanında samimiyet de önemlidir. Samimiyet, insanlar 
tarafından takdir edilme veya kınanma tasasıyla gerçeğin aksine davranma-
mak, söylenmesi veya yapılması gerekeni gerektiği yerde söylemek ve yap-
mak, bilgisi olmayan bir konuda bilmediğini itiraf etmek, yaptığı işten kişisel 
bir çıkar beklememek, söyledikleriyle yaptıkları uyumlu olmak ve her türlü 
yapmacık tutum ve davranışlardan uzak olmaktır.

Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber’in samimiyeti şu başlıklar altında ve-
rilebilir:

a) Niyet

Eğitim bir iletişim süreci olarak düşünüldüğünde, kaynağın yani mesajı 
alıcılarına gönderen kişinin bu süreçten şahsi bir kazanç beklememesi güve-
nilir olmanın şartlarından sayılmıştır. Alıcıların, kaynağın niyetine güvenme-
si tutum değişimi açısından önemlidir. Bu konuda yapılan araştırmalara gö-
re alıcı durumundakiler, kaynağın niyetini ve kendilerinden ne istediğini tam 
olarak bilirse onu kaynağın niyetini gizlediği durumdakinden daha fazla yap-
mak eğiliminde olmuştur.10

Kur’ân’da peygamberlerin görevlerini yerine getirirken dünyevi hiçbir 
karşılık beklemedikleri ve yaptıkları işin karşılığını Allah’tan bekledikleri sık-
lıkla tekrarlanmaktadır.11 Hz. Peygamber de daha ilk nazil olan âyetlerde “İyi-
lik yapmayı kendine kazanç aracı kılma.”12 diye uyarılmış ve şöyle demesi 
öğütlenmiştir: “Sizden ödül olarak kendinize ait hiç bir şey istemiş değilim. 
Benim ödülümü ancak Allah verir ve O her şeye şahittir.”13

9. Müslim, Fedâil, 139, 140.
10. David Krech - R. S. Crutchfield - E. L. Ballachey, Cemiyet İçinde Fert, çev. M. Tur-

han, İstanbul 1970, 353.
11. Bkz. Şura, 26/107 vd.; Sa’d, 38/86.
12. Müddessir, 74/6.
13. Sebe’, 34/47; Bkz. Furkan, 25/57; En’am, 6/90.
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Allah’ın Hz. Peygamber’e öğrettiği dualardan birisi de niyetin önemini 
ortaya koymaktadır: “De ki: Ey Rabbim, girişeceğim her işe doğruluk ve iç-
tenlik üzere girmemi; bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstere-
rek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç bahşet!”14

Hz. Peygamber, amellerin niyetlere göre değer kazanacağını; herkesin ni-
yeti ne ise eline geçecek olanın da o olacağını bildirmiştir.15 Hz. Peygamber’in 
niyetindeki samimiyeti nettir. Mesela; Mekke döneminde müşriklerin eziyet-
lerinin şiddetlendiği en zor zamanlarında muhaliflerinin onu davasından vaz-
geçirmek için teklif ettikleri mal, mülk, makam, mevki gibi pek çok dünyevi 
nimet karşısında: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar vazgeçmem.”16 
demişti. Ona göre, bir kişinin hidayetine vesile olmak, kıpkızıl cins deve sü-
rülerine sahip olmaktan daha kıymetli ve hayırlıdır.17

b) Bilgi, inanç ve hareket bütünlüğü

İletişimde kendine geri-iletim de samimiyetle ilgilidir. Kişinin kendi gön-
derdiği mesajı kendisinin alması sürecine kendine geri-iletim denilmektedir. 
İnsanın bilgi, inanç, fikir ve iradi fiillerinin birbirleri üzerinde etkileri vardır. 
Bunlar arasındaki ahenk ve birlik kişiye huzur verdiği gibi bir samimiyet gös-
tergesi olarak da başkalarının nazarında saygınlık kazandırır. İnsanlar, kay-
nağın söz ile söylediğini, kendi hayatında uygulamasından çok etkilenmekte 
ve onun tutum ve davranışlarını kabul etmekte zorlanmamaktadırlar.

Hz. Peygamber’in bilgi, inanç ve hareket bütünlüğünün en açık gösterge-
si, uyulacak en güzel örnek olmasıdır. “Andolsun Allah’ın Elçisi’nde sizin için 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı her daim anan kimseler 
için, en güzel örnek vardır.”18 “Şüphesiz sen büyük bir ahlâka sahipsin.”19 âye-
ti de Hz. Peygamber’in kâmil ahlâkına işaret etmektedir. O, “mekârim-i ahlâ-
kı” tamamlamak için gönderilmiştir.20 Onun ahlâkı Kur’ân’dır.21 O, Kur’ân’a 
uygun konuşmuş, Kur’ân’a uygun yaşamıştır.

14. İsra, 17/80.
15. Buhârî, Bed’ül-Vahy 1; Müslim, İmare, 155.
16. İbn İshâk, Muhammed, Sîretu İbn-i İshâk, tah. M. Hamidullah, Konya 1981, 135.
17. Buhârî, Cihad, 102.
18. Ahzab, 33/21.
19. Kalem, 68/4.
20. Muvatta, Husnü’l-Hulk, 8.
21. Müslim, Salâtü’l-Müsafirin, 139.
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Hz. Peygamberin ‘rahmet’ olarak gönderilmesi, insanları örnek olarak ve 
yaparak-yaşayarak eğitmesinde net olarak görülmektedir. Onun örnekliği belli 
bir alan ve belli bir dönemle sınırlı olmayan kâmil bir örnektir. Hz. Peygam-
ber insanları davet ettiği şeyleri herkesten önce kendisi kabul etmiş ve uygu-
lamıştır. O, insanlara öğrettiklerini onlardan önce kendisi yaşamış, yapılma-
sını istediği bir hayrı önce kendisi yapmış, yasakladığı bir kötülüğü de ön-
ce kendisi terk etmiş böylece onların yaşanabilir olduğunu göstermiştir. O, 
verdiği sözleri yerine getirmiş, insanlara yüklediği sorumlulukların hiçbirin-
den kendini hariç tutmamış, hatta onlardan istediğinin daha fazlasını kendi-
si yerine getirmiş, bildikleriyle söyledikleri, söyledikleriyle yaptıkları arasın-
da hiçbir çelişkiye rastlanılmamıştır. Muhataplarından her biri Hz. Peygam-
ber’i farklı amaçlarla takip etmiş, özel hayatı da dâhil onun yaşantısını en in-
ce ayrıntısına kadar izlemiştir. Bunlardan hiçbiri Hz. Peygamber’in öğrettik-
lerine ters bir tutum ve davranışından bahsetmemiştir.

Üstlendiği sorumlulukların ağırlığı karşısında en büyük dayanağı Al-
lah’a olan inancı olmuştur. Kur’ân, onun Allah ile ilişkilerini tevhid, tevek-
kül, istiâze, zikir, tesbih, tekbir, dua, istiğfar gibi sağlam temeller üzerine 
inşa etmiştir.

Tevekkül, başarıya ulaşabilmek için bir işin bütün gereklerini yerine getir-
mek suretiyle Allah’a dayanmak, O’na güvenmek, O’ndan güç almak, O’ndan 
yardım istemek ve O’ndan başkasına bel bağlamamaktır. Kur’ân’da bu konu-
ya özellikle dikkat çekilmektedir: “Allah’a tevekkül et; Vekîl olarak Allah ye-
ter.”22 el-Vekîl; “İşlerini gerektiği şekilde kendisine bırakanların işini düzel-
tip, onların yapabileceğinden daha iyisini temin eden.” demektir.

İnsanı içinden ve dışından kuşatan bazı güçler, onun duyum ve idrak ber-
raklığını perdelemekte, zihnini bulandırmakta, hakikate ulaşma yollarını ka-
rartmaktadır. İnsan bu olumsuz duygu ve düşüncelerin etkisinden sıyrılabil-
mek ve kendini güvende hissetmek için Allah’a sığınmaya, onun korumasına 
ve yardımına ihtiyaç duyar.23 Bu durum Kur’ân’da istiâze kavramıyla karşılık 
bulmuş ve Hz. Peygamber’e, “Allah’a sığın!” emri verilmiştir.24

Kur’ân’da unutma ve gaflet, insanın bir zaafı olarak görülmektedir. İn-
san yaratılmış olduğunu, Yaratanını, Yaratanı ile yaptığı “Misak”ı, yüklendi-
ği “Emanet”i, Allah’ın halifesi olduğunu, sıkıntılardan kurtuluşunu, nimetle-

22. Nisâ, 4/81; Bkz. Âl-i İmrân, 3/159; Hûd, 11/123; Furkan, 25/58; Şuarâ, 26/217; 
Neml, 27/79; Ahzab, 33/3; Müzzemmil, 73/9. 

23. Nahl, 16/98.
24. A’râf, 7/200; Bkz. Fussilet, 41/36; Mü’minûn, 23/97-98.
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re mazhar kılınışını unutabilmektedir. Hz. Peygamberin Yaratıcı ile ilişkile-
rinde öne çıkarılan hususlardan biri de unutma ve gafletin zıddı olarak kul-
lanılan zikir olmuştur: “İçinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir 
sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma!”25

Hz. Peygamberin Allah ile ilişkilerini düzenleyen ilkelerden birisi de tes-
bihtir. “Akşam sabah Rabbini övgü ile tesbih et.”26 Tesbih, Allah’ı noksanlık-
lardan ve yaratılmışlara benzemekten tenzih etmek, yüceltmek, tazim etmek 
anlamlarına gelir.

İnsanın sapma noktalarından birisi kendini müstağni görerek haddi aşma-
sıdır. Kendini her şeyden müstağni görmesi, her şeye gücünün yeteceğini veh-
metmesi ve her şeye layık ve yeterli olduğunu düşünmesi insanı kibrin karan-
lığına çeken bir hastalıktır.27 Kur’ân’da daha ilk inen âyetlerde Hz. Peygam-
ber’den Allah ile ilişkilerinde onu tekbir etmesi istenmektedir; “Rabbini tek-
bir et.”28 Tekbir, haddi aşmaya meyilli yaratılışı karşısında insanın kendi güç 
ve kudretinin sınırlılığını fark etmesi ve Yaratıcının azamet ve kudreti karşı-
sında kendi yetersizliğini ve çaresizliğini itirafıdır.

Hz. Peygamber’den istenen şeylerden biri de dua ve istiğfardır. “…On-
lara dua et; çünkü senin duan, onlara huzur verir…”29, “Allah’tan başka ilâh 
olmadığını bil ve kendi günahın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların gü-
nahı için mağfiret dile.”30 Dua, ibadetlerin özüdür ve insan için manevi bir 
güçtür. İstiğfar ise, yaratıcıya yönelerek bağışlanmayı dilemek, geçmiş güna-
ha pişmanlık duyarak günahın kötülüğünden korunmayı istemek ve gelecek 
günahı işlememeye azmetmektir.

Kur’ân’da Hz. Peygamber’in Allah ile ilişkilerini düzenleyen anahtar kav-
ram ise kulluktur. Kulluk, bilginin ve inancın harekete dönmesini gerektirir. 
İnsanın iyilik ve güzellik adına yaptığı her iş de, terk edilen her yasak da kul-
luğun ifadesidir. Allah’a bağlanan insan anlamsız, gayesiz, bilinçsiz, kontrol-
süz bir hayattan; her işinde Allah’ın rızasını gözeten bir bilinç düzeyine ula-
şır. Hz. Peygamber kulluğunda her türlü yapmacıklıktan ve riyadan uzaktır: 
“… Ben olduğundan başka görünenlerden, sahip olmadığı şeyleri iddia eden-

25. A’râf, 7/205; Bkz. İnsan, 76/25; Müzzemmil, 73/8.
26. Mü’min, 40/55; Furkan, 25/58; Nasr, 110/3; Hicr, 15/98; A’la, 87/1; Vâkıa, 56/74, 

96.
27. Alâk, 96/6-7; Naziât, 79/17, 24.
28. Müddessir, 74/3; Bkz. İsrâ, 17/111.
29. Tevbe, 9/103
30. Muhammed, 47/19; Bkz. Nisâ, 4/106; Mü’min, 40/55.
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lerden değilim.”31: “De ki ben yalnız Allah’a kulluk etmek ve O’na şirk koş-
mamakla emrolundum…”32, “De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım, 
ölümüm hep Allah içindir.”33

c) Çoşkulu olması

Hz. Peygamber’in bir eğitimci olarak samimiyetini gösteren önemli özel-
liklerinden biri de mesajlarını ulaştırdığı kişilerde istenilen yönde değişiklik-
ler görmek için coşkulu olmasıdır. Hz. Peygamberin, eğitim faaliyetlerinde 
muhataplarından başarı beklentisi öylesine yüksektir ki, süreç olumsuz neti-
celendiğinde son derece üzülmüş hatta ilâhî ikaza muhatap olmuş, zaman za-
man da teselli edilmiştir.

Hz. Peygamberin bu yönüne işaret eden ve eğitimcinin gayretinin önemli 
olmasına rağmen din eğitiminde hidayet gerçeğini ortaya koyan âyetler var-
dır: “[İnsanların bir kısmı, ulaştırdığın mesaja] inanmıyorlar diye neredeyse 
kendini tüketeceksin.”34, “Peki ama onlar bu mesaja inanmak istemiyorlarsa 
kendini mi paralayacaksın?”35 “Şimdi sen, doğru yola erişmelerini tutkuyla 
istesen de Allah, sapıklık içinde kalmalarına hükmettiği kimseleri doğru yola 
eriştirmez…”36 “İnkâr edenin inkârı seni üzmesin”37 “Artık onlara üzülerek 
kendini harab etme, Allah onların yaptıklarını şüphesiz bilir.”38

3. Adil olması

Güvenilir olmanın bir gereği de adil olmaktır. Adalet, zulüm ve taşkınlığın 
zıddıdır ve her şeyi yerli yerine koymak, hak edenin hakkını vermek, taraf-
sızlık ve her şeyi yapılması gereken şekilde ölçülü yapmak anlamlarına gelir.

Adaletin bir diğer anlamı da dengeyi gözetmek, orta yolu tutmak, itidal-
den ayrılmamaktır. Yani aşırı uçlardan, ifrat ve tefritten uzak olmaktır.

31. Sad, 38/86.
32. Ra’d, 13/36; Neml, 27/91; Zümer, 39/2 vd.
33. En’âm, 6/162.
34. Şuara, 26/3.
35. Kehf, 18/6.
36. Nahl, 16/37.
37. Lokman, 31/23.
38. Fâtır, 35/887.
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Taraf tutuyor izlenimi veren, maksatlı davranan, tutum ve davranışların-
da ölçülü olmayan birisi iletişimde güvenilir olamaz. Hz. Peygamber’in mu-
hataplarıyla ilişkilerinde temel ilkelerinden biri adil oluşudur: “De ki: Sizin 
aranızda adaleti gözetmekle emrolundum…”39

Kur’ân, her insanın bir anne ve babadan yaratılmış olmasıyla biyolojik 
orijindeki eşitliğin, insan onurundaki eşitliğe yansıdığına işaret etmektedir.40 
Bununla birlikte eğitime muhatap olmak bakımından her insan farklıdır. Do-
layısıyla insan olmak bakımından herkese eşit davranmak adaletin gereği ol-
duğu gibi; yetenek, kapasite, ihtiyaç ve beklentiler bakımından herkese hak 
ettiği şekilde muamelede bulunmak, aşırılıklardan sakınmak, dengeli ve öl-
çülü bir yaklaşım ortaya koymak da adaletin gereğidir.

B) ZARİF OLMASI

Hz. Peygamber’in bir eğitimci olarak güvenilir oluşu yukarıda ele alındı. 
Onun lider bir eğitimci olmasında güvenilir olmasının yanında aynı zaman-
da zarif olmasının rolü büyüktür.

Zarafet; kişisel bakıma, giyim kuşama özen göstermek, tutum ve davra-
nışlarda ince, kibar, duyarlı, duygulu, mütevazı, sevecen, hoşgörülü, güler 
yüzlü ve hoş sözlü olmak demektir. Zarafetin zıddı hoyratlık ve kabalıktır.

Hz. Peygamber’in zarafetle ilgili özellikleri şu başlıklar altında incele-
bilir:

1. Giyim-kuşam, fizik görünüş ve temizliğe özen göstermesi

Kişiler arası iletişimde dış görünüm, giyim-kuşam, fizikî görünüş ve te-
mizlik tanımadığımız birisi hakkında ilk izlenimlerin oluşmasında etkilidir. 
Kıyafet seçimine gösterilen özen, kişisel zevk ve tutumları yansıttığı kadar, 
hedef kitleye verilen değeri de gösterir. Sözlü iletişimle birlikte etkin sus-
ma, sesin rengi ve müziği, beden dili, mekân ve zaman özellikleri, renk ve 
giyim kuşam kodlarını içeren sözsüz iletişim üzerinde bugün önemle durul-
maktadır.41

39. Şura, 42/15.
40. Hucurat, 49/13.
41. Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir?, İstanbul 1993, 216-217.



HZ. PEYGAMBER’İN MUALLİM OLARAK ÖRNEKLİĞİ • 169

Hz. Peygamber’e kılık kıyafet güzelliğinin kibirden sayılıp sayılmayaca-
ğı sorulduğunda: “Allah güzeldir, güzeli sever.” buyurmuştur.42 Daha ilk na-
zil olan âyetler, Hz. Peygamber’den temiz bir halde bulunmasını istemekte-
dir: “Elbiselerini (siyab) temizle ve bütün pisliklerden kaçın.”43 Bu âyette ge-
çen siyab’ın mecazi olarak elbisenin örttüğü şey, kişinin bedeni veya daha ge-
niş anlamda onun kişiliği yahut kalbî hatta ruhî durumu ya da davranış tarzı-
nı ifade ettiği belirtilmiştir44 ki bunların hepsi zarafetle ilgilidir.

“Temizlik, imanın yarısıdır.”45 buyuran Hz. Peygamber’in, manevi temiz-
lik yanında vücut temizliğine, el, ayak, ağız, saç ve sakal bakımına, elbiseleri-
nin temizliğine çok dikkat ettiği, güzel kokuyu çok sevdiği de bilinmektedir.

2. Sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşması

Araştırmalar, kaynağın sevilen biri olmasının iletişimde önemli bir fak-
tör olduğunu ortaya koymaktadır. Alıcılar sevdikleri kişilerle özdeşim kura-
rak, onlar gibi olmak istemekte, onların tutum ve davranışlarını benimseme 
eğilimi göstermektedir.46

Sevilmek için önce sevmek gerekir. Sevmek, hem sevileni hem de seveni 
canlandıran, hareketlendiren, yenileyen ve yaşama sevinci veren bir süreçtir. 
Sevmek, sevilene ilgi duymayı, onu tanımak istemeyi, onu anlamayı ve onun 
yanındayken sevinç duymayı doğurur.47

Sevgi, bir anlık gelip geçici bir duygu hali değil, süreklilik arz eden ve in-
sanda ahlâkî bir erdem olarak yerleşmiş bir haldir. Hz. Peygamber’in inanan-
lara karşı beslediği sevgide bu hali görebilmek mümkündür: “Gerçek şu ki si-
ze kendi içinizden bir Elçi gelmiştir ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir; 
size çok düşkün ve inananlara karşı çok şefkat ve merhametlidir.”48

Şefkat ve merhamet; yufka yüreklilik, yumuşak kalplilik, ince duygulu-
luk ve acıma duygusunun canlı olmasıdır. Hz. Peygamber: “Ben sizin için ço-

42. Müslim, İman, 147; İbn Mace, Dua, 10.
43. Müddessir, 74/4-5.
44. Fahruddin Râzî, Tefsiru’l-Kebîr, Beyrut 1999, X, 698-699; Bk. M.Esed, Kur’ân Me-

sajı, çev. C. Koytak - A. Ertürk, İstanbul 1996. III, 1204.
45. Müslim, Taharet, 1.
46. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, İstanbul 1988, 173.
47. Erich Fromm, Sahip Olmak Ya da Olmak, çev. A. Arıtan, İstanbul 1991, 75.
48. Tevbe, 9/128.
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cuğuna karşı şefkatli bir baba gibiyim.”49, “Merhamet etmeyene merhamet 
edilmez.”50 buyurmaktadır. Kendisini en iyi tanıyanlardan birisi olan Hz. Ali 
de, Hz. Peygamberin bu yönünü şöyle anlatmaktadır: “Resûlullah daima gü-
ler yüzlü, güzel huyluydu, çok merhametli, affediciydi, sert ve katı kalpli de-
ğildi, yanındakilere karşı nazik davranan bir insandı. Kaba ve sert konuşmaz, 
kötü davranmaz, bağırıp çağırmaz, kimseyi ayıplamaz aşırı bir şekilde de öv-
mezdi. Hoşuna gitmeyen şeyleri görmezden gelirdi. Kendisinden bir şey uma-
nın umudunu boşa çıkarmazdı…”51

Şefkat ve merhametin sonucu insanlara kolaylık göstermek ve yumuşak 
davranmaktır; “Allah sizin için kolaylık ister güçlük istemez.”52, “Allah kim-
seye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez.”53

Hz. Peygamber, Kur’ân’ın bu ilkelerini, “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayı-
nız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”54, “Şüphesiz din kolaylıktır; kim bu di-
ni güçleştirirse, din onu mağlup eder. Siz ona yakın olanı yapınız, ılımlı olu-
nuz.”55, “Allah kullarına kolaylık gösterilmesinden memnun olur. Zorluk çı-
karanlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı, kolaylık gösterenlere ve-
rir.”56 buyurmak suretiyle açıklamış ve herkese seviyesine göre davranılmasını 
istemiş57, iki işten birini tercih durumunda kaldığında kolayını tercih etmiştir.58

3. Hoşgörülü ve affedici olması

Hz. Peygamber, eğitim-öğretim görevini yerine getirirken her yaştan ve 
her seviyeden insanla muhatap olmuştur. Bu süreçte beklentilerine uygun ol-
mayan pek çok davranışla karşılaşmıştır. Farklı görüşler ve farklı tavırlar kar-
şısında gerginliğe meydan vermemek, kin ve nefrete yol açmamak için hoş-
görülü olmaya özen göstermiştir.

49. Ebu Davud, Tahare, 4; İbn Mace, Tahare, 16.
50. Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Fedail, 65.
51. Ebu İsa Muhammed Tirmizî, Şemail-i Şerife I-II, çev. H. Nakşibendî, Hilal Yay. An-

kara, ty., 355.
52. Bakara, 2/185.
53. Bakara 2/286; Bkz. Nisâ, 4/128; Maide, 5/6; Hac, 22/78.
54. Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihad, 5.
55. Buhârî, İman, 29; Nesai, İman, 18.
56. Müslim, Birr, 77; Ebû Davud, Edeb, 10.
57. Ebu Davud, Edeb, 22.
58. Buhârî, Edeb, 80; Müslim, Fedail, 77-78.
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Hoşgörü, kötülüğü bile iyilikle karşılayacak bir ruh yüceliğidir. Kur’ân, 
Hz. Peygamber’den kötülüğü daha güzel olan ile savmasını öğütlemekte ve 
bu takdirde düşmanlık besleyen birisinin bile dost olacağını bildirmektedir.59

Allah, Hz. Peygamber’den insanların kusurlarını güzellikle ve olgunlukla 
karşılamasını ve onlarac karşı yumuşak ve hoşgörülü davranmasını istemek-
tedir.60 Hz. Peygamber hoşgörülü olduğu kadar affedicidir de. Rahmet ve ba-
rış ikliminde hiç kin tutmamış, en güçlü olduğu zamanlarda en azılı hasımla-
rını bile affetmiştir.

4. Mütevazı olması

Tevazu; bilgi, makam ve servet bakımından kendinden aşağı olan kim-
selere karşı kişinin kendisinde bir üstünlük görmemesi, üstünlük duygusuna 
kapılmamasıdır.

Hz. Peygamber, görevi gereği herkesle ilgilenmiştir. Konuşmasında, giyim 
kuşamında, tutum ve davranışlarında hep mütevazı olmuştur. Çarşıda dolaş-
mış, toprağa oturmuş, kendisine ulaşmak isteyen herkes ona ulaşabilmiş, ar-
kadaşlarıyla, gençlerle, çocuklarla şakalaşmıştır. Birlikte bulunduğu kişilerin 
içinde onu ayıran özel bir durumu olmamıştır.

Buna rağmen görevini yerine getirebilme ve mesajı daha geniş kitlelere 
yayma çabasındayken nadiren de olsa etrafındaki zayıf kişileri ihmal etmesi, 
ilâhî uyarıya konu olmuş,61 onlara tevazu ile kol kanat germesi istenmiştir.62

C) AZİMLİ VE SABIRLI OLMASI

Hz. Peygamber’in güvenilir ve zarif olması yanında onun eğitimci ola-
rak öne çıkan çok önemli bir niteliği de azimli, kararlı ve sabırlı olmasıdır.

Bir görevi üstlenmek, o görevin gereklerini yerine getirmek ve hedefe 
ulaşmak ancak sabırla mümkündür. Her görevin olduğu gibi dinin insanla-
ra öğretilmesi ve benimsetilmesinin de zorlukları, meşakkatleri ve sıkıntıları 

59. Fussilet, 41/34.
60. Hicr, 15/85-86.
61. En’am, 6/52; Kehf, 18/28 vb. 
62. Şuara, 26/215.
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vardır. Ön yargıların, peşin hükümlerin değiştirilmesi erdemli davranışların, 
sıra dışı başarıların kazandırılması kolay olmamaktadır.

İnsanlar algılamada, iletişimde, öğrenme durumlarında farklılık göster-
mektedir. Bunların her birinin seviyesine, ihtiyacına ve beklentisine uygun 
davranmak, uygun yöntem ve teknikler kullanmak bu hususlarda bilgili ol-
mayı gerektirdiği kadar azimli ve sabırlı olmayı da gerektirmektedir. Ayrıca 
bu doğal durumun dışında bazen de kasıtlı olarak itirazlara, alaya, hakarete 
maruz kalmak söz konusudur. Bütün peygamberler görevlerini yerine getirir-
ken çeşitli güçlüklere ve eziyetlere uğramışlardır. Kur’ân’da bu hususa vurgu 
yapılırken Hz. Peygamber’in görevi esnasında karşılaşacağı zorluklara azim 
ve kararlılıkla sabretmesi istenmiştir:

“O halde sen de, azim sahibi elçilerin sabrettikleri gibi sabret…”63 “Sab-
ret, Allah’ın va’di gerçektir”64 “İnsanların senin aleyhinde söyleyebileceği her 
şeye sabırla katlan ve onlardan uygun şekilde uzaklaş”65 “Sabret, sonuna ka-
dar dayan: çünkü Allah iyilik yapanların hak ettiği karşılığı hiç bir şekilde za-
yi etmez!”66

İnsanlar bir faaliyete giriştiğinde onun semeresini hemen görmek ister-
ler. Bunu göremedikleri takdirde karamsarlığa düşebilirler. Dini anlatma ve 
öğretme görevini yürütenler için Kur’ân, bu konuda çok açık mesajlar ver-
mektedir: “Gerçek şu ki, sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat 
Allah’tır isteyeni/istediğini doğru yola ileten…”67

Muhatabın yaşı, cinsiyeti, inanış ve değerleri, eğitim durumu, ilgisi, ihti-
yacı vb. özelliklerinin bilinmesi ve bunların eğitim öğretim etkinlikleri için ne 
anlama geldiğinin farkında olunması, iletişim ve öğretim tekniklerinin, eğitim 
ilke ve yöntemlerinin özümsenmesi, sabırlı olmayı kolaylaştıran hususlardır.

Eğitimcinin bilgisi ve deneyimi arttıkça buna bağlı olarak sabır gösterme 
becerisi de artacaktır. Eğitimde sabırlı olmak demek, istenen neticeye ulaş-
mak için farklı alternatifler geliştirebilmek, farklı yöntemler uygulayabilmek 
ve bunların zorluklarına tahammül gösterebilmektir. En önemlisi de bütün 
çabalara rağmen beklenen netice alınamadığı takdirde yeni girişimler için ge-
rekli olan coşkuyu kaybetmemektir.

63. Ahkâf, 46/35.
64. Rûm, 30/60.
65. Müzzemmil, 73/10.
66. Hud, 11/115.
67. Kasas, 28/56; Bkz. En’am, 6/34; Ahkaf, 46/35; Şura, 42/48; Gaşiye, 88/21-22; Kalem, 

68/48; Kâf, 50/39; Yunus, 10/108-109; Mü’min, 40/55; Tûr, 52/48; Rûm, 31/60 vd.
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D) ETKİLEYİCİ BİR DİL VE ÜSLUBA SAHİP OLMASI

Hz. Peygamber’in eğitimci kimliğiyle öne çıkan özellikleri güvenilir ol-
ması, zarif olması, azimli ve sabırlı olmasıdır. Bu hususlar, yukarıda ayrıntı-
lı olarak ele alındı. Hz. Peygamber’i eğitimde kemale ulaştıran bir özelliği de 
etkileyici bir dil ve üslup kullanmasıdır.

Dil, konuşma ve düşünme aracımızdır. Algılarımızı, yorumlarımızı, yar-
gılarımızı ve bilgilerimizi ifade edebilmek için dile muhtacız. Din dili hassas 
ve dikkatli kullanılmalıdır.

“Güzel sözde büyüleyici bir güç vardır.”68 buyuran Hz. Peygamber, diğer 
peygamberlerden farklı olarak sadece kendisine verilen özellikleri saydığı bir 
hadiste de “Ben cevâmiu’l-kelim ile gönderildim.”69 demiştir. Cevâmiu’l-ke-
lim, Hz. Peygamber’in az sözle çok mâna ifade etme özelliği, dilindeki fesa-
hat ve belâgat kabiliyetidir.

Kur’ân, iletişim aracı olarak dilin anlaşılır olmasının önemi üzerinde dur-
makta,70 açık ve anlaşılır olması yanında üslup bakımından da dinleyiciler-
de iyi duygular oluşturacak şekilde etkileyici bir güzellikte olmasını istemek-
tedir. Kur’ân’da yer alan söz çeşitleri, özellikle dinî iletişimde bulunanların 
muhataba göre hitap tarzının genel niteliklerini ortaya koymaktadır:71 Kavl-i 
Ma’rûf (güzel, yapıcı söz), Kavl-i Meysûr (gönül alıcı, teselli edici söz), Kavl-i 
Belîğ (tesirli söz), Kavl-i Sedîd (doğru, sağlam söz), Kavl-i Leyyin (yumuşak, 
tatlı söz), Kavl-i Kerîm (nazik, saygılı söz), Kavlu’l-Mü’minîn (inananların sö-
zü). Kur’ân’ın kendisi de Kavlün fasl (hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayı-
ran söz) olarak nitelendirilmiştir.

Sözlü ve sözsüz iletişim yahut konuşma dili ve beden dili iletişimde birbi-
rinin tamamlayıcısıdır. Kişilerarası iletişimde kullanılan sözcükler bilgi akta-
rımı görevini yaparken; sesin tonu, ritmi, yükselip alçalması, monotonluğu, 
tınısı, araya konan mesafe, giyim kuşam özellikleri, vücudun duruşu bazen 
konuşulanların öneminin, bazen de yersizliğinin göstergesi olsa da, hüzün, 
samimiyet ve tereddütlere dair duyguları aktaran sözsüz iletişim öğeleridir.72

68. Buhârî, Tıp, 51, Nikah, 47; Müslim, Cuma, 47; Ebu Davud, Edeb, 86, 87, Tirmizi, 
Birr, 79.

69. Buhârî, “Cihâd”, 122; Müslim, “Mesâcid”, 6.
70. İbrahim, 14/4; Bkz. Yusuf, 12/2; Zuhruf, 43/3; Duhan, 44/58.
71. Bkz. Ahmet Koç, “Dînî İletişim Bağlamında Kur’ân’da “Kavl” (Söz) Çeşitleri”, Di-

yanet İlmi Dergi, c. 44, S. 4, 2008, 29-50.
72. Zühal Baltaş - Acar Baltaş, Bedenin Dili, İstanbul 1998, 31.



174 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

Hz. Peygamber, ses tonunu konuşmanın özelliğine ve muhataba göre 
ayarlar, diksiyona, jest ve mimiklere, göz iletişimine, tane tane konuşmaya, 
az-öz ve yeteri kadar konuşmaya dikkat eder, kelime ve kavramları özenle se-
çer ve en önemlisi dinî kavramları muhatabın anlayacağı biçimde öğretirdi.73

Kur’ân’da insanları dine çağırmanın, onlara dini öğretmenin nasıl yapıla-
cağı muhatabın durumuna göre açıklanmaktadır. Bunların özü mahiyetinde-
ki şu âyet bu işin genel ilke ve yöntemleri gösterilmektedir: “Rabbinin yolu-
na hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntem-
lerle mücadele et.”74

Bu âyette; hikmet, mev’ıza-i hasene ve mücadele gibi üç yoldan söz edil-
mektedir. Hikmet, ihtiva ettiği anlamlar açısından oldukça zengin bir kavram-
dır. Burada hikmet’in bizzat Kur’ân olduğunu ifade edenler olduğu gibi75 ger-
çeği açıklayan, şüpheyi gideren sahih ve sağlam sözler, yakinî bir inanç oluş-
turmak için sarf edilen kesin deliller, bilgi ve belgeler olduğunu söyleyenler 
de olmuş ve hikmetle davetin; bilgili ve kültürlü kişileri ve hakikate talip mü-
nevverleri kapsadığı belirtilmiştir.76 Buradan hareketle dinî iletişimde hikme-
ti; muhatabın seviyesine ve anlayış düzeyine uygun, aklı ve vicdanı harekete 
geçiren, ikna ve tatmin edici, ölçülü ve dengeli bilimsel bir yaklaşım ve söy-
lem olarak anlamak mümkündür.

Yukarıdaki âyette geçen mev’ıza-i hasene için de; Allah’ın varlığını or-
taya koyan ve Kur’ân’da zikredilen güzel öğütler ve ibarelerdir denilmiş ve 
güzel öğütle davetin, Kur’ân âyetlerini okuyarak ve açıklayarak yapılan da-
vet olduğu söylenmiştir.77 Mev’ıza-i hasene’den maksadın, kalbi yumuşatacak 
söz78, açık ve ikna edici deliller, ibret verici konuşmalar ve zannî işaretler ol-
duğunu söyleyenler de olmuş ve bu davet yolunun daha çok halk tabakasına 
etkili olacağı belirtilmiştir.79 Kur’ân’da geçen tezekkür, tefekkür, tedebbür, 

73. Hz. Peygamberin bu konudaki uygulamaları için bk. A. Lütfi Kazancı, Peygamber 
Efendimizin Hitabeti, İstanbul 1997, 57-86, 137-185; Abdullah Özbek, Bir Eğitimci 
Olarak Hz. Muhammed, İstanbul 1994, 125 vd; Abdulfettah Ebû Gudde, Hz. Mu-
hammed ve Öğretim Metotları, çev. E. Yıldırım, İstanbul, 1998,74 vd; Ahmet Ön-
kal, Rasulullahın İslâm’a Davet Metodu, Konya 1984, 199 vd. 

74. Nahl, 16/125.
75. Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîl-i Âyi’l-Kur’ân, Beyrut 1988, c. XIV, s. 194.
76. Ebu’l-Kasım Cârullah Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvîl fî 

Vücûhi’t-Te’vîl, Daru’l-Fikr, ty. c. III, s. 435; Râzî, Tefsiru’l-Kebîr, c. VII, s. 287. 
77. Taberî, a.g.e., c. XIV, s. 194. 
78. Asım Efendi, Kâmus Tercemesi, İstanbul 1305, c. III, s. 178.
79. Râzî, a.g.e., c. VII, s. 287; S. M. Âlûsî, Ruhu’l-Meânî, Beyrut 1987, c. VII, s. 254.
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tebşîr, inzâr, nasihat, âyet, ibret, temsil gibi kavramlar birbiriyle yakından il-
gilidir, öğüt almanın vasıtalarıdır ve öğüt yolunun önemini göstermektedir.

Âyette geçen mücadele ise ‘cedel’ kökünden gelmektedir. Cedel, bir ko-
nu üzerinde, hasımları cevap vermekten aciz bırakmak ve onları mağlup et-
mek amacıyla, sağlam deliller sunarak tartışmaktır. Cedel yapanın hedefi, bir 
fikri, meşhur veya herkes tarafından geçerliliği kabul edilmiş öncülerle ispat 
etmek, aynı zamanda iddia edilen fikirle çelişki oluşturacak bir duruma düş-
memektir ki mücadelenin daha ziyade inançsız ve dine karşı olanlara karşı 
kullanılacak bir yöntem olduğu belirtilmiştir.80

Konumuzla ilgili olarak yukarıdaki âyette geçen mücadele emrinin bir da-
vet usulü değil bir savunma yöntemi olduğu da söylenmiştir. Yaratılış bakı-
mından tartışmacı bir özelliğe sahip olan insanın şüphe ve itirazları, direnme 
ve saldırıları karşısında dinin hakikatlerini en güzel bir biçimde sunmak, hak 
ve hakikatleri savunmak, gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olmak, muhatabın 
olumlu yönde etkilenmesini sağlamak amacıyla mücadele edilmesi bütün pey-
gamberlerin görevleri arasında yer almış, onların izinden giden düşünürler, 
âlimler ve eğitimciler de yeri geldikçe bu yola başvurmuşlardır.

Mücadele ister bir davet, isterse savunma yöntemi olsun, eğitimin bir par-
çası olarak Kur’ân bize en güzel bir biçimde mücadelenin ilkelerini de göster-
mektedir. Buna göre: Yapılan fikri münakaşalarda mesajın net olarak orta-
ya konulması ve bunun sağlam delillerle desteklenmesi tartışmada ana pren-
siptir.81 Kesin delillere rağmen hâlâ hakkı kabul etmemekte direnenlerle tar-
tışmak beyhudedir.82 Bu nedenle ileri sürülen delili çürütecek daha güçlü bir 
delil getirmeden, sırf inatçılıktan, kibirden, kavgacı bir tutumla hakkı inkâr 
etmekten kaynaklanan itirazlara karşı tartışmayı sürdürmenin faydası yoktur. 
Hatta bu noktada tartışmayı kesmek daha uygundur.83

Bu açıklamalardan sonra hikmet, mev’ıza-i hasene ve mücadele ile ilgi-
li olarak özetle şunlar söylenebilir; Aklî ve bilimsel delilleri içeren hikmet, 
daha çok öğrenim seviyesi yüksek, bilgili ve kültürlü kişiler için; Güzel öğüt 
ve nasihatleri içeren, kolay anlaşılır, sık tekrarlara ve somut örneklere da-
yalı, kıssa ve hikâyelerle zenginleştirilmiş mev’ıza halk tabakası için; Tar-
tışmayı içeren mücadele ise, dine karşı olanlar için etkili olacak dinî ileti-
şim yöntemleridir.

80. Râzî, a.g.e., ay.
81. Enbiya, 21/24; Âl-i İmrân, 3/36; Mü’minûn, 23/117; Duhân, 44/19.
82. En’âm, 6/7, 25, 111; Hicr, 15/14-15.
83. Mü’min, 40/60; Zuhrûf, 43/58; Âl-i İmrân, 3/20; Hac, 22/68-69.
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SONUÇ

Bir muallim olarak Hz. Peygamber’in günümüz eğitimcilerine örnekliği 
hakkında şunlar söylenebilir:

Eğitimci her şeyden önce kendini tanımalı, yani kendinde olup biten zi-
hinsel ve duygusal süreçlerle ilgili bir benlik tasarımına sahip olmalı, görev 
ve sorumluluklarının, yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkında olmalıdır. 
Eğitim, etkili bir iletişim ve rehberlik gerektirdiğinden eğitimcinin uzman, 
dürüst, zarif ve sevilen biri olması çok önemlidir. Hz. Peygamber’le görüşen 
ve onunla bir hatırası olan bütün sahabilerin onu çok seviyordu. Bunda şüp-
hesiz ki onlara değer vermesinin rolü büyüktü. O, Peygamberliği gereği pek 
çok ağır vazifesi yanında, muhataplarının her türlü meselelerini açabildikleri 
ve güven duydukları muallimleri idi. Muhatapları istedikleri zaman ona ula-
şabiliyorlardı. Onunla kısa bir süre bile bir arada bulunanlar; “Resûlullah en 
çok beni seviyor, Onun yanında en kıymetli benim.” duygusuna kapılıyor ve 
onu yakın bir dost olarak görüyordu.84

Güvenilir insan olmanın bütün şartlarını şahsında toplamış olması, çağ-
rısının hak olduğuna ve çabalarının netice vereceğine herkesten önce kendi-
sinin kuvvetle inanması, dilindeki fesahat ve kalpleri telif kabiliyeti Hz. Pey-
gamberin eğitiminde etkin vasıflardır. Kim olursa olsun bütün muhataplarıy-
la ilişkilerinde samimiyet, doğruluk, adalet, vakar, sabır, itidal, müsamaha, 
bağışlama ve kolaylık Hz. Peygamber’in ilkeleridir. Tevazu, nezaket, yumu-
şak davranma, merhamet, sevgi, şefkat, cömertlik ve kardeşlik ise diğerlerine 
ilaveten ortak değerlerin paylaşıldığı kimselere gösterilecek tavırdır. Muha-
tabı kim olursa olsun Hz. Peygamber’in ilişkilerinde görülmeyen özellikler 
ise öfke, kabalık ve katılıktır.

Eğitimcinin kendini tanıması kadar muhatabını tanıması da gerekir. Zi-
ra muhatabın geçmiş deneyim ve yaşantıları, tutumlarına bağlılık derecesi, 
kendine güveni, muhitindeki saygınlık düzeyi, inancı, zekâ ve eğitim seviye-
si, olgunlaşma düzeyi, hazırbulunuşluk, kabiliyet ve yetenekleri, cinsiyeti, ya-
şı, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri iletişim sürecini etkileyen önemli faktörlerdir.

Hz. Peygamber’in, her bakımdan dağılmış bir toplumun yeniden inşası-
nı oldukça kısa sayılabilecek bir sürede gerçekleştirmiş olmasında insan fıt-
ratını esas almasının ve fıtrata uygun öğretileri fıtrata uygun olarak öğretme-
sinin rolü büyüktür.

84. Tirmizî, Şemâil-i Şerife II, Hilal Yay. Ankara, ty., s. 355. 
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Eğitim, insanı tanıyan bilgelerin işidir. Hz. Peygamber’in eğitiminde öne 
çıkan temel özellik insanı tanımasıdır. Allah, Kur’ân-ı Kerim’de insanın yara-
tılış özelliklerini çeşitli boyutlarıyla ortaya koymuş, üstün yanlarını, zaafları-
nı, arzu ve isteklerini, hoşlandıklarını, hoşlanmadıklarını ana hatlarıyla açık-
lamıştır. Hz. Peygamber, insan türüne ait fıtratı esas almakla birlikte her bir 
insana has olan bireysel ayrılıklara da önem vermiş, empati kurmuş, herkesin 
durumuna göre davranmıştır.

Hz. Peygamberin eğitim ilkelerinin başında bireye görelik gelmektedir. 
O, öğretim konularını seçerken ve sunarken, görev ve sorumluluk verirken, 
“En faziletli amel hangisidir?”, “Bana bir tavsiyede bulunun”, “Bana bir amel 
gösterin ki onu yapınca Cennete gireyim”, “Müslümanların en hayırlısı kim-
dir?” formunda sorulan soruları cevaplarken hep muhatabın durumuna en 
uygun olanı tercih etmiştir. Hz. Peygamber kendisine soru sorulmasına da-
ima açık olmuş, fakat cevabı konusunda tereddüt yaşadığında cevap verme-
miş vahyin gelmesini beklemiştir. Bazı meselelerin çözümünü ashabına hava-
le etmiş, isabet ettiklerinde takdir ve tebrik etmiş, yetersiz kaldıklarında ken-
disi devreye girmiştir.

Öğretirken de öğretim konusuna, öğrenenin durumuna ve ortam şartla-
rına göre farklı yöntemler uygulamıştır. Mevcut bilgi ve kanaatlerini sorgu-
laması ve bunlar üzerinde düşünmesini sağlamak için muhatabının bazen aklî 
melekelerini, bazen duygularını harekete geçirerek, bazen empati kurdura-
rak, bazen dikkat çekmek, merak uyandırmak ve öğrenmeye hazırlamak, ba-
zen ön bilgilerini yoklamak için soru-cevap yöntemi kullanmıştır.

Hz. Peygamber mesajlarını doğru, açık, net ve anlaşılır bir biçimde ay-
nı zamanda uygun zaman ve ortamlarda sunmuştur. Kapalı anlamların açık 
hale getirilmesi, anlaşılması zor ve soyut konuların somutlaştırılması için 
bazen temsil, teşbih, kıssa, darb-ı mesel, şekil çizme gibi yöntemler kullan-
mıştır.

Hz. Peygamber beden dilini etkili bir biçimde kullanmıştır. Özellikle ba-
şı, yüzü, gözleri, elleri ve parmaklarıyla güçlü sözsüz mesajlar vermiştir. İle-
tişimde samimiyeti ve değer vermeyi ifade eden dokunma eylemini sık yap-
mış, bu çerçevede muhatabının elini ve omuzunu tutmuş, onlarla diz dize 
oturmuştur. Bazen bedeninin duruşunu değiştirmiş, otururken ayağa kalk-
mış, ayaktayken oturmuş, bulunduğu yeri değiştirmiş, şahit olduğu bazı hu-
suslarda sükût etmiş, hiçbir şey söylememiştir. Bu onun şahit olduğu hususu 
onayladığı anlamına gelmiştir. Mahrem ve özel konuların öğretiminde ima 
ve işaret yolunu kullanmıştır.
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Bazen şaka ve mizah aracılığı ile mesajlar vermiş, bu esnada bile gerçeğe 
aykırı bir şey söylememiştir.

Bazen söylediklerinin önemine dikkat çekmek maksadıyla öğrettikleri-
ni yeminle te’kid etmiş, bazen sözlerini üç kez tekrar etmiş, bazen sözlerinin 
arasında sükut edip biraz bekledikten sonra devam etmiştir.

Her ortamda fırsat eğitimi yapmıştır. Bu konudaki pek çok örnekten bir 
tanesini vermek yeterlidir: Ölmüş bir oğlağın başında toplanmış insanlara ona 
sahip olmayı isteyip istemediklerini sorup, onun değersizliğini kendilerine iti-
raf ettirdikten sonra dünyanın da Allah için böyle değersiz olduğunu bu tab-
lo üzerinden açıklamıştır.

Eğitimde hem teşvik, hem sakındırma yöntemini kullanmıştır. Rahmet 
peygamberi olarak genellikle tebşiri yani müjdelemeyi öne çıkarmış ama kö-
tülükten sakındırma amacıyla bazen de sert uyarılarda bulunmuştur.

Burada inançlarından, alışkanlıklarından ve benimsediği yaşam tarzından 
kolay vazgeçemeyen; bilgiye düşkün olduğu halde onu elde etme meşakkati 
karşısında çabuk usanan ve bildiklerini uygulama noktasında yan çizen bir in-
san fıtratı ile karşı karşıya olduğumuz unutulmamalıdır. Uzun zaman devam 
eden davranışlardan, kökleşmiş kötü alışkanlıklardan kurtulmak ya da yük-
lenen yeni emirleri yerine getirmek insanların çoğu için kolay olmamaktadır. 
Bunun için güçlü bir irade, büyük bir çaba ve uzun bir egzersiz gerekir, kısaca 
zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle Hz. Peygamber, sadece yeni bilgiler verir-
ken ve bunların davranışa dönüşmesini beklerken değil, istenmeyen alışkan-
lıklardan uzaklaştırmaya çalışırken de tedricilik ilkesini esas almıştır. Bu çer-
çevede bilgileri önem sırasına göre kolaydan zora, esastan ayrıntıya azar azar 
vermiş, baskı yapmamış, zorlamamış, bıkkınlık ve bezginlik vermemiş, aşırı-
lıklardan kaçınmış, dengeyi gözetmiş, orta yolu tutmuş buna rağmen beklen-
tilerine ulaşamadığında çok üzülmüş ancak azmini kaybetmemiştir.

Keza, insanların zayıf yaratılışından hareketle zorluk çıkarmamış, kolay-
lık yolunu tercih etmiştir. Onun bütün tutum ve davranışlarında sorun çöz-
mek esastır. Sorunu çözerken ise imkânsızı mümkün, mümkünü kolay, kola-
yı da zarif yapma ilkesi hakimdir.

Hangi seviyeye gelinirse gelinsin, insan için eğitimin bitiş çizgisi yoktur. 
İnsan için çok şey meçhuldür. Bu yüzden Hz. Peygamber’in eğitiminde ted-
ricilik ve kolaylık esas olmakla birlikte “beşikten mezara öğrenme” yani sü-
reklilik de çok önemlidir.

Hz. Peygamberin eğitiminin muhataba kazandırdığı en önemli değer, var-
lığa ve hayata yüklediği anlamdır. Kelime-i Tevhitte ifadesini bulan bu ger-
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çekle insan, her türlü sahteliğin, taklidin, zannın, hevânın, taassubun esaretin-
den kurtulup gerçek hürriyete kavuşur. Hakikati perdeleyen her türlü engeli 
aralayan bu hürriyetle insanın önünde sonsuza uzanan bir ufuk açılır. Bunun 
bedeli “sorumluluk”tur. Tükeniş ve yok oluşla son bulan geçici hayat yerine, 
her anı gerçekleştirilmesi gereken idealler için emanet olarak görülen bir ha-
yat bilinci gelişmiş olur. Ve insan yaşadığı hayatta bu emanetin sınavını ver-
diğinin farkında olur. Onun eğitiminde insanın her şeyden önce sorumluluk 
bilinci kazanması önemlidir. Bu sorumluluk öncelikle bireyseldir. Bireysel so-
rumluluk insanın enerji ve dikkatini kendine yöneltse de bu durum, toplu-
ma karşı duyarsızlık anlamına gelmez. Bireyleri sorumluluk taşıyan toplum-
larda ferdî şuur, kolektif hale gelerek sorunların çözümüne katkı sağlar. Zi-
ra toplumsal problemlerin çoğu bireysel sorumlulukların yerine getirilmeyi-
şinden doğmaktadır.

Onun eğitiminde muhatabın istenen çizgiye zorlanması söz konusu de-
ğildir.85 Onun öğretilerinde yer alan hürriyet, irade, sorumluluk, hidayet gi-
bi yaklaşımlar zorlamayı engeller. Ancak seçme kudretine sahip bir varlı-
ğa kendisine açık olan yollardan herhangi birini tercih etme özgürlüğü ver-
mek büyük bir risk taşımaktadır. Bu bakımdan eğitimcilerin önemli bir gö-
revi hayatın her anında tercih yapmakla karşı karşıya olan insana rehber-
lik etmektir. Bu rehberliğin güvenilir kaynaklara dayalı sağlam bilgilerle ve 
ciddi bir disiplin ve sorumlulukla ve doğru yöntemlerle yerine getirilmesi 
ise temel ilkedir.

85. Bakara, 2/256; Yunus, 10/99, 108; İbrahim, 14/15; Zümer, 39/41; Şûrâ, 42/48; Ğâ-
şiye, 88/22.


