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GİRİŞ 

 İnsan yaratılmışlar içerisinde en mükemmel varlık olup geliştirilebilir varlık olarak dünyaya 

gelmektedir. İçinde yer aldığı kültür, ortam ve yaşantılarının zenginliğine göre insanın çeşitli 

yönlerden gelişi ve eğitimi farklılıklaşmaktadır. 

Eğitimle ilgili bütün planlı faaliyetler, belirli amaçlara ulaşmak ve belirli işlevleri 

gerçekleştirmek içindir. Eğitim sistemlerinin dayandığı belirli bir eğitim felsefesi, bu felsefeye 

göre teorik olarak yetiştirilmesi tasarlanan bir insan tipi ve oluşturulmak istenen bir toplum 

modeli vardır. Farklı eğitim felsefeleri, eğitimde amaç, içerik, süreç, yöntem, ortam gibi 

konularda farklı noktalara vurgu yapar. Eğitimin amaç ve işlevleri söz konusu eğitim 

felsefesinin içinde yer alır. 

 

   Her dinin ister hak dini olsun ister olmasın kendine has bir eğitim süreci vardır. Kendine 

özgü kuralları, inançları, ibadetleri, yasakları olan dinler, bu kuralları insanlara aktarmak ve 

kendine uygun insan tipini yetiştirmek için bu eğitim sürecini kullanırlar. 

    Hiç şüphe yok ki İslam dini, kendini tanıtmada ve yaymada kendi insanını yetiştirme de 

eğitim sürecinden en çok yararlanan dindir. İslam dininin ilk zamanlarını düşündüğümüzde, 

savaş esirlerinin okuma yazma öğretmesi şartı ile serbest bırakılması, mescitlerin eğitime 

öğretime ev sahipliği yapması, hiçbir ayetin akıl ve mantık ile çelişmemesi gibi durumların 

birçok düşünür tarafından İslam dininin hızla yayılmasının nedeni olduğunu vurgulamaktadır. 

Buradan çıkarılacak sonuç İslam dininin hızla benimsenmesinin nedenlerinden biri de eğitim 

ve öğretime verdiği değerdir. 

     İster hak dini olsun ister batıl din olsun her din, belli bir toplumda doğmuştur ve doğduğu 

toplumdan yayılmaya başlamıştır. Dinin herhangi bir konuya ne gözde baktığı anlatılırken 

doğduğu kültürden dini çekip almak gerekir. Yani din ile kültür ayrımını yapmak gerekir. Bu 

ayrımı yapmayan insanlar İslam dininin kadınlara eğitim hakkı vermediğini düşünüp, İslam’ın 

toplumu ileri götüremeyeceğini söylerler. Ancak eğitimde kadını geri plana atmak İslam 

dininin değil, Arap kültürünün yapısıdır. Eğitimle ilgili hiç bir ayette kadın ya da erkek ayrımı 

yoktur. 

Bu inceleme de son ilahi kitap ve İslam’ın temel kaynağı olan Kuran da geçen eğitim ve 

öğretimle ilgili ayetleri bulup, İslam’da eğitim ve öğretim açıklanmaya çalışılacak. 

 Kuranın ilk ayetinden son ayetine kadar bütün ayetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak 

eğitim ve öğretime yer verilmektedir. 

 



 

 

İSLAMIN İÇİNDE EĞİTİM 

 Kuran da tek rehber ve eğitici Allah’tır. İslam’ın peygamberi H.z Muhammed (S.A.V) ve 

O’nun aracılığıyla dünyaya getirdiği Kuran birer aracıdırlar. Tamamı vahiylerden oluşan Kuran 

ayet ve sureler halinde yirmi üç yıllık bir zamanda indirilmiştir. Allah’tan geleni insanları 

aktarma, tebliğ etme işi İslam peygamberi H.z Muhammed’in (S.A.V) eğitici rolünü ortaya 

çıkarıyor. 

 Kuran kelimesinin köküne baktığımız zaman; kara’e fiilinin bir mastarı olup anlamı 

‘’okumaktır’’. Bu anlamı ayetlerde de görmek mümkündür.. Kuran da geçen ilk ayette ‘’OKU’’ 

ile başlar.  

KURAN-I KERİM’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ AYETLER 

Oku!Yaratan rabbinin adı ile. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.Oku!İnsana bilmediklerini 

belleten,kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir.(Alak 1/5 Meali ) 

 İlk ilahi emir ‘’oku’’dur. Okumaya bir sınır konulmamıştır. Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm 

insanlara seslenilmiştir. Diğer ayette okumanın aracı olan kalemden de bahsedilmiş, 

insanların bilmediklerini ancak kerem sahibi Allah’tan öğrendiğine vurgu yapılmıştır. 

Ve Kur'ân-ı Kerim; onu kısımlara (sure sure ve ayet ayet) ayırdık. İnsanlara, onu muksin 

olarak (uzun sürede) okuman için tenzîlen (kısımlara ayırıp, uzun sürede okunabilecek 

şekilde), bir indirişle indirdik (İsra 106 meali) 

Bu ayette öğrenme yöntemine vurgu yapılıyor. Bütünün önemli olduğunu ancak bütünün 

iyice kavranması için parçalara ayrılması gerektiği anlatılıyor( Tümevarım). Günümüzde Buluş 

yoluyla öğrenme, yapılandırmacı yaklaşım gibi öğrenen merkezli öğretim stratejileri bu 

metodu kullanıyor. 

 

De ki Eğer Allah isteseydi ben onu size okumazdım. O da hiç bir şekilde onu size 

bildirmezdi.Biliyorsunuz ben sizin aranızda bundan evvel bir ömür sürdüm.Artık bir kere 

olsun aklınıza müracaat etmeyecek misiniz? ( Yunus 16 meali) 

Akıl düşünme gücüdür. Akıl birbiriyle bağlantı kurarak kıyaslayan, inceleyen i düşünme ve 

anlama... Yani kelime ve kavramların anlamını bilme yeteneğidir. Akıl sorgulama gücüdür. 

İlkçağdan günümüze kadar sadece eğitim ve öğretimde değil, her alanda aklımıza başvururuz. 

Eğitimde baktığımız zaman bütün öğretim stratejileri ve yöntemlerinde aklı kullanmak ilk 

sırada yer alır. Yapılandırmacı yaklaşım, problem çözme, örnek olay... Bu ayette bize 

gerçekleri görmenin, anlamanın aklın yoluyla olacağını söylüyor.  

 



 

Yeri yayıp uzatan ve orada dağlar , ırmaklar yapan , meyvelerin hepsinden orada çift çift 

yaratan , geceyi gündüze büründüğü duran O’dur.Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum 

için deliller vardır. (Rad 3 Meali) 

Yeryüzünde yan yana kıtalar , üzüm bağları , ekinler , çatalsız hurmalıklar vardır ki ,hepsi 

aynı su ile sulandıkları halde meyvelerinin bazısını bazısına üstün kılarız.Şüphesiz bunda 

akıllı bir topluluk için deliller vardır. (Rad 4 Meali) 

Günümüz eğitim anlayışında bilgiyi direk sunmak yerine öğrenene bilgiyi keşfettirme yolu 

izlenir. Öğretmenin görevi bilgiyi aktarmak değil, öğrenicinin bilgiyi keşfetmesi yolunda ona 

rehberlik etmektir. İki ayette bu yönteme vurgu yapılıyor. Kuran rehberliğini yapmış 

,ipuçlarını sunmuş öğrenenin delilleri aklını kullanarak bulacağını söylüyor. Günümüzü en çok 

benimsenen eğitim stratejileri olan, Yapılandırmacı yaklaşım ve Araştırma ve inceleme yolu 

ile eğitimin temel esaslarından biri de bilgiyi sunmak yerine öğlenciği aklını kullanarak bilgiyi 

keşfetmesini sağlamaktır. 

   Gördün mü, Allah hoş bir kelimeyi kökü sabit , dalı göğe uzanan güzel bir ağaca nasıl da 

misal getiriyor . Meyvelerini , rablerinin izniyle her an vermektedir. Allah insanlara 

kavrayıp düşünsünler diye böyle misaller verir.Çirkin bir kelimenin misali de , topraktan 

koparılmış köksüz, kötü bir ağaç gibidir. (İbrahim  süresi 24 -25-26 Meali) 

  Eğitimde özellikle ilköğretim düzeyinde somutlaştırma çok önemlidir. Eğitimin temel 

ilkelerinden biride somuttan soyuta doğru ilerlemesidir. Burada eğitimin somutlaştırma 

ilkesine temas ediliyor. Hoş bir kelime ( iyi ahlak ) dalları sonsuza uzanan bir ağaca 

benzetiliyor. Bu ağaçtan da insanlar yararlanıyor. Çirkin bir kelime ( kötü ahlak) kökü 

olmayan çirkin bir ağaca benzetiliyor. Burada hem somutlaştırma hem de gündelik yaşama 

uyarlama yapılmıştır. 

 Haberiniz olsun ki ! Allah size adaleti , iyilik yapmayı ,akrabalara yardımda bulunmayı 

emrediyor. Hayalsizliği , kötülüğü ve azgınlığı yasaklıyor.Böylece dinleyip , anlayıp , 

tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. (Nahl Süresi 90 Meali) 

  Günümüzde eğitim paradigması nasıl insan yetiştirilmesi ve yetiştirilmesi gereken insanda 

bulunması gereken özellikler birçok ülkede aynıdır. Bu değerler; yardımlaşma, saygı, sevgi, 

adalet... 

Türk milli eğitim siteminin genel amaçlarına baktığımız zaman. 1739 sayılı kanun Madde 2 

Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe 

ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 

haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, 

yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek (1739 S.k Madde 2) (http://www.meb.gov.tr/ ) 



 

Eğitimin iyi bir insan yetiştirme hedefi, Kuranın her ayetli doğrudan ve dolaylı olarak vardır. 

Nahl Süresi 90. Ayette tek eğitici –Allah-  iyiliği sahiplenmemizi, kötülüğü hayatımızdan 

çıkarmamızı istiyor. Bunu Kuran her ayetinde görmek mümkündür. 

KURAN-I KERİM’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ AYETLERİN KONULARA GÖRE 

SINIFLANDIRIMASI 

1-) Okuma-yazma ve kalemle ilgili ayetler 

2-)Aklı kullanmanın önemi ile ilgili ayetler 

3-)Alimlerden bahseden ayetler 

4-)Bilgisizlikten bahseden ayetler 

5-)Eğitimin amacından ( iyi insan yetiştirmek) bahseden ayetler. 

6-)Bilginin değeri ile ilgili ayetler 

SONUÇ 

   Kuran-ı Kerim ‘in hiçbir ayetin cinsiyet ayrımı yapılmamış tüm insanlığa hitap edilmiştir. 

İslam dinin eğitimde ve ya başka bir hususta kadınları geri plana ettiğini söylemek ne akılla ne 

mantıkla ne de gerçeklerle örtüşür. 

  Kuran’ı Kerim birçok ayetinde, insanları araştırmaya düşünmeye yönlendirmiştir. Aklı 

kullanmak hususunda öğütler vermiştir. Ele aldığımız ayetlerde varken, herhangi bir milletin 

ve ya ülkenin ilim ve medeniyette gerilemesinin sebeplerinden birisinin de İslam dini olarak 

gösterilmesin ilmi bir açıklaması yoktur. 

  Sözde kendini din adamı diye tanıtan insanların, insanlarımızı İslam dininden uzaklaştırmak 

isteyen misyonerlerin veya dini kendi çıkarlarına alet edenlerin olumsuz etkilerini her 

ayetinde doğrudan veya dolaylı olarak iyiliği, güzelliği, düşünmeyi emreden İslam dinine mal 

etmek abestir. 

 Ayetleri kısaca özetlersek 
1-) Kuran-ı Kerim ‘’OKU’’ ayeti ile başlar. Okumaya sınır getirilmemiştir. 
2-)Kuran-ı Kerim insanları düşünmeye, aklını kullanmaya yönlendirir. 
3-) Eğitim ve öğretim gerçekleri bulma konusunda insanlara kılavuzluk yapar. Bir amaç 
değildir bir amaçtır. 
4-) Günümüz eğitim sisteminde yer alan bütün ilkeler Kuran-ı Kerimde yer almaktadır.  
( Tümevarım , somutlaştırma , akıl yürütme , gündelik yaşamla bağlantı kurma , bilgiyi 
keşfettirme  ...) 
5-) Her ülkenin eğitim amacında yer alan: adalet , sevgi , saygı , hoşgörü , yardımlaşma ... gibi 
değerler  Kuran-ı Kerim’in her ayetinde insanlara öğütlenmektir. 
 
 
 



 

 
H.Z MUHAMMED (S.A.V)’IN BİR HADİSİ 
 
 

“Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.” 

HBÖ projesi ( Hayat boyu öğrenme projesi) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finansa edilmektedir. 

HAYAT BOYU ÖĞRENME NEDİR? 

Hayat Boyu Öğrenme kişisel, kamusal, sosyal ve/veya istihdam perspektifi içinde bilgi, beceri 
ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dahil olunan tüm öğrenme faaliyetleri 
olarak tanımlanmaktadır. 

Hayat Boyu Öğrenme; 

- Örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi kapsar; 

- Yaş, sosyo-ekonomik statü veya eğitim seviyesine sınır koymaz; 

- Öğrenme sürecinin sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, 
siyasi ve kültürel  alanlarında da devam etmesi gerçeğine dayanır, hayat boyu sürer ve her 
alanda varlığını gösterir. 

Hayat Boyu öğrenmenin Temel Prensipleri: 

- Bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için yeni beceriler: öğrenme fırsatlarına evrensel 
ve sürekli erişimin sağlanması; 

- İnsan kaynaklarına yatırımın arttırılması; 

- Hayat boyu ve hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için etkili öğrenme ve öğretim 
yöntemleri ile bağlamlarının geliştirilmesi; 

- Öğrenmeye değer verilmesi: öğrenmeye katılım ile öğrenme çıktılarının anlaşılması ve 
değerlendirilmesinde izlenen yolların iyileştirilmesi; 

- Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi; 

- Öğrenmeyi evlere kadar yaklaştırmak: Hayat Boyu öğrenme fırsatlarının bireylere mümkün 
mertebe yakından verilmesi. 

Avrupa Birliğinde Hayat Boyu Öğrenme: 



 

Lizbon Stratejisi başlamasında büyüme ve istihdam ile Avrupa’yı rekabet gücü en yüksek 
ekonomi yapmayı amaçlayan Avrupa Komisyonu, Hayat Boyu öğrenmeye daha fazla öncelik 
tanınması gerektiğini vurgular.  
HBÖ politikaları farklı eğitim ve öğretim sistemleri arasındaki geçişi ilerletmeyi amaçlar 

böylece kişiler dikey olarak (yeterliliklerinin ve yetkinliklerinin seviyesinin yükseltilmesi) ya da 

yatay olarak (edinimlerinin genişletilmesi, ön yeterlilik kazanılması ya da öğrenme yollarının 

değiştirilmesi) ilerleyebilir. Bu durum, yeterliliklerin, bu dikey ve yatay öğrenmelerin 

tanınmasına açık olmasını gerektirir.  

   Günümüzde ortaya atılına ve eğitimin değişmez bir parçası olan ‘’yaşam boyu öğrenme’’ , 
İslamiyet’in ilkeleri arasında yer alır. İslamiyet’in bir diğer ilkesi de: ‘’Kadın , erkek her 
Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır.’’ 
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