
Efendimiz (S.A.V.)’in 
Eğitim Metodları

Eğitimde ne anlattığımız kadar nasıl anlattığımız da önemlidir. Elbette insan-

lara ve özellikle çocuklarımıza iyi, güzel ve faydalı şeyler öğretmeliyiz. Aynı 

şekilde bu faydalı ve güzel şeyleri güzel metodlarla anlatmalı ve öğretmeliyiz.

Öğretmeni sevmeyen öğrencinin dersi de sevmediği bilinmektedir. İyi bir eği-

timci, kendini sevdirmeyi bilmelidir. Çocuklarla ilgilenmeli, onları sevmeli, gü-

ler yüzlü olmalı pozitif düşünmeli, kısaca kendisini mesleğine ve öğrencilerine 

adamalıdır.

Allah Rasûlü (S.A.V.) kendini görevine adamıştır. Bir eğitimcide bulunması gere-

ken nitelikler O’nda fazlasıyla vardır.

Psikologlar, sözün söyleniş biçiminin sözün özünden önemli olduğunu ifade 

ediyorlar. Yapılan araştırmalara göre, insanlar arası iletişimde; %7 oranında 

kelimeler, %38 oranında ses tonu ve %55 oranında jest, mimik ve vücut dili 

rol oynuyor. 

Dilimizi, vücut dili yalanlarsa sözün etkisi kalmaz. Bu sebeple uygun vücut dilini 

kullanmak, sözlerimizin karşımızdakinde istenilen etkiyi meydana getirebilmesi 

için uygun ve etkili metodları seçmek zorundayız. Kalpten çıkan söz kalbe 

gider. Dudaktan dökülen söz kulağı aşamaz. Göze bakıp kalbe hitap etmek 

zorundayız.

Hazreti Peygamber (S.A.V.) bütün zamanların en güzel ve en etkili hatibidir. 

O gönüllere giden yolu biliyordu. Bu sebeple kalplerin Sevgilisi oldu. Önce 

kendini sevdirdi, sonra da konuşmalarında insanları etkileyen, düşündüren bir 

üslup kullandı.

Allah Rasûlü’nün (S.A.V.) farklı ve etkili metodlar kullandığını biliyoruz. Bunların 

belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz:
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1. İnandırırdı, Ümit ve Müjde Verirdi.

İslamiyet, iman ve ümit dinidir. İnsan, yapmayı düşündüğü şeyin iyi, güzel ve 

yapılabilir olduğuna inanmazsa harekete geçmez. İnsanı harekete geçiren en 

önemli güç, inançtır. Zaten İslamda en önemli husus, imandır.

2. Olumlu Davranışları Ödüllendirirdi ve Takdir Ederdi.

“Beğenilmek ve takdir edilmek” insanların çok önemsediği bir davranıştır. Sos-

yal bir varlık olan insan, başkalarına kendini beğendirmek, saygın olmak ve 

saygı görmek ister. Bu duygu, çocuklarda daha önemlidir. Çocuklar, büyükler 

tarafından beğenildiklerinde memnun olurlar. Neyi doğru, neyi yanlış yaptıkla-

rını büyüklerin beğenisine bakarak tayin ederler.

3. Soru Sorarak İlgi Uyandırırdı.

Anlatacağı konuya dikkat çekmek, merak ve ilgi uyandırmak için soru sorardı.

İnsan ilgisizce dinlediği şeyi öğrenemez, özellikle uzun zaman aklında hiç tuta-

maz. Onun için eğiticilerin sorular sorarak, dinleyenleri motive etmesi çok önemlidir.

4. Anlatacaklarını Zamana Yayardı, Tedric Kanununa Riayet Ederdi.

Kainatta tedricîlik kuralı vardır. Her şey zaman içinde olgunlaşır. Bir fidan za-

man içinde büyür, ağaç olur, meyve verir.

Dış dünyadaki bu gelişmeler, insanın iç dünyası ve karakter oluşumu için de 

geçerlidir. Zihin ve ruh eğitiminde de zamana ihtiyacımız vardır.

5. Örnekler Vererek Anlatırdı.

Örnekleme, en iyi eğitim metodlarından biridir. Hikâyeler ve örnekler, çocuk-

ların aklında daha iyi kalır. Bu sebeple Aziz Nebi (S.A.V.), mesela namazın 

önemini güzel bir örnekle anlatmıştır:

“Ne dersiniz, birinizin kapısı önünde bir akarsu olsa sahibi orada günde 

beş defa yıkansa kirinden bir şey bırakır mı?”

Orada bulunanlar: “Hayır, kir diye bir şey bırakmaz.” dediler.

Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.): “Beş vakit namaz da işte böy-

ledir. Onlarla Allah Teâlâ günahları siler.”

6. Öğretmek İçin Hikâyelerden Faydalanırdı.

Hikâye ederek anlatılan bilgi, akılda daha kolay kalır ve geç unutulur. Çocuk-

larımıza dinî hikâyeleri okumalı, tarihî olayları anlatmalı ve anlatmak istediğimiz 

birçok konuyu hikâye yoluyla vermeyi tercih etmeliyiz.
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7. Çocukları Camiye ve İlim Meclislerine Götürürdü.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme, en etkili öğrenme biçimidir. İnsan duyduğu-

nu unutur, gördüğünü hatırlar ama yaptığını öğrenir... 

8. Çocuklara Sabırlı Olmayı Öğretirdi.

Hayatta hepimiz başarılı ve mutlu olmak isteriz. Ancak zaferler, sabır neticesi 

elde edilir. Çalışmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir. Üstelik dünya, imti-

han dünyasıdır, rahat ve mutluluk yeri değildir. İmtihan sırasında insan mutluluk 

aramaz, ancak sınavı kazanırsa sevinir.

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak bize sabrı tavsiye eder ve sabır karşılığı cen-

nete girileceğini müjdeler. “Sabırlarına karşılık cennet ve (giyecek olarak) 

ipek ihsan eder.” (İnsan, 76/12)

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), “Sabreden zafere ulaşır.” buyurur.

9. Yumuşak ve Hoşgörülü Davranırdı.

Çocuk terbiyesinin temeli sevgi, şefkat ve hoşgörüdür. Çocukların yanlış yap-

ması gayet doğaldır. Büyükler bile hata yapmaktadır.

Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin.

Dayak ve şiddet, başarıyı artırmadığı gibi, aksine çocuğun şiddet uygulayan 

öğretmen, anne ve babadan uzaklaşmasına yol açmaktadır. Şiddet uygula-

yan eğitimci sevilmemekte ve çocuklar üzerindeki etkisi azalmaktadır. Öğren-

ciler, dayak atan öğretmenden nefret etmektedirler.

Eğitimci sevdirmek, nefret ettirmemek, kolaylaştırmak zorundadır. Peygamberi-

miz (S.A.V.), bize sevdirmeyi ve kolaylaştırmayı tavsiye etmektedir.

10. Anlattıklarının Zihinlere Yerleşmesi İçin Sözlerini Tekrarlardı.

Eğitimde önemli konuların altını çizmek ve tekrarlamak, önemli bir öğretim me-

todudur. Çocuk, tekrarlanan şeylerin önemli olduğunu sezer. Bilgileri zihne yer-

leştirmek için sıkça tekrar ederiz. Tekrar sayesinde bilgiler kısa süreli hafızadan 

uzun süreli hafızaya aktarılır ve zihne iyice yerleşir.

Bu sebeple Peygamberimiz (S.A.V.) ashaba yeni bilgiler öğretirken üç defa 

tekrarlamış ve önemli hususların zihinlere yerleşmesi için çalışmıştır. Ayrıca din-

leyicilerin anlama kapasitesine göre de zaman zaman tekrar yapmak gere-

kir. Bazı dinleyici, anlatılanı bir kere dinleyince anlar, bazıları için tekrarlamak 

gerekir.

SINIF REHBER ÖĞRETMENİ EL KİTABI

5



11. Çocuklara Öncelik Verirdi.

Zaman zaman Peygamberimizi (S.A.V.) ziyaret etmek isteyen gruplar çoğalır, 

kalabalıklaşırdı. Allah Rasûlü’ne (S.A.V.) ulaşmak ve onunla görüşmek için sıraya 

girmek gerekirdi. Böyle durumlarda Aziz Nebi (S.A.V.) çocuklara öncelik verirdi. 

Görüşmeyi düzenleyenlere şöyle emir verirdi:

“Çocuklar gelirse sakın onları bekletmeyin, hemen içeri alın!”

Çocukluk döneminde hafıza, beyin, kişilik ve kimlik gelişimi hızlı cereyan etmek-

tedir. Bu sürede çocuklarla ilgilenmek ve bu gelişime yardımcı olmak gerekir. 

Çocukların yetenekleri engellenmemeli, daha sen çocuksun, aklın ermez, otur, 

dinle gibi pedagojik olmayan sözler ve davranışlarla çocukların zihinsel ve 

ruhî gelişimi durdurulmamalıdır.

Peygamberimiz (S.A.V.) çocuklarla ilgilendi, onları sevdi, onlara öncelik verdi 

ve onları geleceğe hazırladı. Çocuklarla ilgilenmek, onlara öncelik vermek, 

ruhî ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak gerekir. İyi eğitimci, çocukları sınır-

lamak yerine onların gelişimine yardımcı olur.

12. İnsanı Değil, Davranışı Eleştirirdi.

Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmişti; hep güzel sözler söyler, güzel iş-

ler yapardı. Çirkin ve kötü kelimelerin gönülleri çirkinleştirdiğini, bulandırdığını 

bilirdi. Bu sebeple ömrü boyunca dost veya düşman kimseye çirkin bir söz 

söylememiştir.

Allah Rasûlü (S.A.V.) kırıcı konuşmazdı. Kendisine kötü davranıldığı zaman bunu 

kişiselleştirmez, genelleme yapar ve düzeltirdi. Kendisine bir şikayet ulaşsa 

veya hatalı bir davranış görse yapanın yüzüne vurmazdı.

“İnsanlara ne oluyor, niçin şöyle söylerler veya böyle yaparlar!” diye konu-

şur, davranışın kötü olduğunu hissettirir, insanı kötülemez ve insana ağır gele-

cek söz söylemezdi.

13. Çocuklarla Birlikte Oynardı.

Oyun, çocuğun en tabiî ihtiyacıdır. Oyun sayesinde çocuk, arkadaş edinme-

yi, onlarla geçinmeyi öğrenir. Oyun oynarken birçok yeteneğini geliştirir. Kelime 

hazinesi zenginleşir. Birçok şeyi arkadaşlarından öğrenir, onlara öğrendiklerini 

öğretir.
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14. Yabancı Dil Öğrenmeyi Tavsiye Ederdi.

Beyin, karşılaştırarak öğrenir. Bir dili bilen, ikinci dili daha kolay öğrenir. Ya-

bancı dil bilmek insanlar arası iletişimi kolaylaştırır. Yabancılarla anlaşmamızı, 

onlara kendi din, dil ve kültürümüzü anlatmamızı kolaylaştırır. Onlardan yeni 

şeyler öğrenmemizi sağlar. Peygamberimiz (S.A.V.) tebliğ yapmak için yabancı 

dili kullanmıştır.

15. Şekil Çizerek, Benzetmeler Yaparak ve Beden Diliyle Anlatırdı.

Şekil ve resimlerle anlatılan bilgiler akılda daha iyi kalır. Sağ beyin yarım küresi, 

resim ve şekilleri fotografik hafızaya kaydeder ve kolay kolay unutmaz. Bu se-

beple resim ve şekillerle, göstererek anlatmak, konuların daha iyi anlaşılmasını 

ve öğrenilmesini sağlar.

16. Anlattıklarını Uygular, Yaşayarak Öğretirdi.

En verimli öğretme metodlarından biri de “uygulamalı anlatım”dır. Yaparak 

ve yaşayarak öğrenileni insan kolay kolay unutmaz. Uygulamalı eğitim, en ve-

rimli öğretme biçimidir. 

Yaparak öğretme, hem göze hem de kulağa hitap eder; bu sebeple, öğre-

tilenin akılda kalıcı olmasını sağlar. Hz. Peygamber (S.A.V.), bu metodu sıkça 

kullanmıştır.
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