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GAZZALİ'YE GÖRE ÇOCUK EGİTİMİ 

Prof. Dr. Hasan Mahmut ÇAMDİBİ & Yrd. Doç. Dr. Emine KESKiNER 

Marmara Üniversitesi balıİyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 

Çocukluk hem çocuklar hem de on/ann eğitimden sorumlu yetişkinler için 

eğitsel açtdan iyi değerlendirilmesi gereken ytllardu: lnsanoğhı yaşam boyu öğ

renme kapasitesine sahip bir varlık olsa da, bu kapasitenin en verimli ve htzlt bir 

şekilde çaltşmaya müsait olduğu zaman çocukluk dönemidil: Bireyin bu dönemde 

almtş olduğu eğitimin yaşam boyu etki giiciine sahip olacak olmasr yapriocak 

eğitimin önemini açrkça göstermektediı: Bu yillardaki lesirlerin izleri daha kab

ct ve kuvvet/idi!: Özellikle şahsiyet in yapılanmasmda çocukluk yrliarımn önemi 

çok biiyiiktiil: Bu yaşlardaki hayat, adeta şahsiyet in çekirdeğini oluşturmaktadu: 

Gazzalf, anne ve babalarımn yanmda ilôhi bir emanet olduğunu ifade ettiği ço

cuklarm eğitiminin üzerinde önemle durulması gereken milhim işlerden olduğuna 

dikkat çekmiş tb: Çocukların temiz kalbini saf, kıymetli, /ıerliirlii na/aş ve sılretten 

uzak, her şeyi kabule müsait, kendisine miiteveccih her şeye meyleder bir cevher 

olarak niteleyen Gazza/i, çocuğun eğitimiyle ilgilenen insanlarm sorwnluluğu

nu özellikle vurgulamrştu: Bu bildiride Gazzôlf'ye göre bu sorumluluğwı yerine 

getirilmesinde dikkat edilmesi gereken husıislar üzerinde durularak, kendisinin 

çocuk eğitimine yönelik göriiş ve önerilerinin değeri ve kaltcılığı gözler önüne 

serileeeki il: 

*** 

Giriş 

Gazzali, insana dair birçok konunun yanı sıra çocuk eğitimiyle de ilgilenmiş, 

eserlerinde yeri geldikçe değindiği bu konuyu, lhyô'wn ID. Cildinde Nefsi Terbi

ye ve Alı/ala Giizelleştirme bölüm!inde "Gelişme Çağındald Çocuklann Riyazetle 
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Ter~iyeleri ve Ahhlk.lanmn Güzelleştirilmesi" başlı~ı altında müstakil olarak ele 

almıştır. _Çocuk eğitiminin bu bölümde yer alması, onun ahlak ve değerler e~itimi

ne verdiği önemi göstermektedir. Şahsiyerin yapılanmasında çocukluk yıllannın 

önemi çok büyüktür. Bu yıllardaki tesirierin izleri daha kalıcı ve kuvvetlidir. Bu 

yaşlardaki hayat, adeta şahsiyetin çekirdeğini oluşturmaktadır. 

Eğitimin İmkanı ve Gücü 

Gazzali'nin çocuk eğitimiyle ilgili görüşlerine geçmeden önce, onun eğiti

min irnkfuıı ve gücüne yönelik görüşlerine bakmak gerekir. Gazzali, terbiyenin 

imkanını kabOI etmekle birlikte tamamen mutlak bir terbiye imkanını savunmaz. 

Terbiyeye, verasette bil.kuvve (potansiyel olarak) var olanın geliştiritme imkanı 

olarak bakar. 

"Esôsen edeb, kuvvetle ve yarahlrşta o/am .fiile ç1karmaktu: Seeiye (karakter 

istidadı) Hak Teala'nın fiilidir. Kulun onu yaratmaya, vücuda getirmeye iktidan 

yoktur. Bu aynen bir çakmakta ateşin meydana gelmesi gibidir. Çünkü o, sırf 

AJiah'm fiilidir. Omm meydana çıkarılmasi, ku/ım kazanmasıy/adu: İşte edebler 

böyledir. Onların kaynaklan iyi seeiyeler ve ilahi vergilerdir.1 

Gazzali, "nefis ve nefse ait olan şeylerin ana rahminde gizlendi~ sırada ve 
' beşikte emzirildiği an ona bırakıldığı ve teslim edildiği gibi"~ olduğunu itade 

• ederek verasetin (kalıtımm) terbiyeye tesirini kabül eder. "Zeka, ahmaklık ve 

gabavet fıtrldir. Akıl ve zeka mutlaka fıtraten var olmalıdır; yoksa fıtraten zekadan 

mahrum olanın sorıradan bunu kazanması mümkün değildir. Aslı tıasıl olduktan 

sorıra mümareseyle kuvvetlerunesi mürnkündür."3 

Gazzali, verasetin yanısıra çevreyi de dikkate alır. Şerefli bir soydan gelir, 

kendinde de fazilet varsa o soyun fazileti inkar edHemez. Bunun için RasUiullah 

(s.a. v.), "Evleneceğiniz eşleri araştırm." ve "Gübrelikte yetişen bitkiden, yani sa

dece dış güzellikten sakınınız." buyurmuştur. Bu hadisten kötü bir çevrede yetiş

miş güzel kadının kastedildiğini ifade eden Gazzali, şeretle ve izzetle dünya oğul

larını ve onların reislerini! emirlerinin nesebini kastetmediğini, ancak akıl, ibadet 

ve ilim/e süslenmiş, te1iıiz neftslere intis§bı kastettiğini belirtmektedir.4 İyi bir 

verasetin, iyi bir çevrede daha iyi gelişme iınkaru bulması, veraset ve çevrenin 

1 Gazz.ili, Rawiatut-Tôlibiıı ve Umdetu's-Solikin, (çev. R. Yıldız), Istanbul, ts., s. 24. 

2 Gazzili, Ravdatui-Tcilibin •.. , s. 28. 

3 Gazz.ili,/lıyou Ulıimi'd-Din, ei-Babi ei-Halebi. ts., ID, 398. 

4 Gazz.ili, Miz6ııii'I-Amel, Ebü'l-Üla neşri, Mıstr, ts., s. 99, 49. 
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ferdin şahsiyet yapısını birlikte etkilernesi nedeniyle soylu illelerde bu etki daha 

güçlü olmaktadır. Soylu ailelerde genellikle hayat şartları ve terbiye imkanJan 

daha müsait şartlar ihtiva etmektedir. Yine, "Tabiatlar çeşitlidir. BazıJan tezden 

terbiyeyi kabul eder. Bazılan da geç kabul ederler."s demek saretiyle er ya da 

geç bireyin eğitime cevap vereceğine işaret etmektedir. 

Gazzali'nin iyimser eğitim görUşü kapsamında değerlendirebileceğimiz bu 

görüşlerinin, çağdaş eğitim görüşlerine büyük öl.çtlde benzediği görülmektedir. 

Psikolojik araştınnalar, insanı psikolojik bakımdan sağlam esaslara dayanan bir 

yetiştirmeyi~ istenen kalıba sokmanın mümkün olamayacağına, böyle aşırı bir 

görüşün hiçbir sağlam temele dayanmadığına, katıtım ve çevre tesirlerinin ayn 

ayrı yaptığı etkileri incelemenin gereğine dikkat çekmektedir.6 

Çocuk Eğitimi 

Anne-Baba ve Öğretmenierin Sorumluluğu 

Gazzali, öncelikle çocukların eğitim şeklinin üzerinde önemle durulması ge

reken milhim işlerden biri olduğuna dikkat çeker: "Çocuk, ana-babasının yanında 

ilahi bir emaoettir. Onun temiz kalbi, saf, kıymetli, her türlO nakış ve şekilden 

boş bir cevherdir. O, nakşedi1en her şeyi kabule müsait, kendisine yönelen her 

şeye meyleden vaziyettedir."
7 Asıl milhim olan, daha ilk anlarında çocuğu ele 

alıp terbiye etmek gereğidir. Çünkü o, safi cevher olarak yaratılmış, hayır ve şer

ri tamamen kabule elverişlidir. Ancak ebeveyni onu iki taraftan birine çekerler. 

RasOiullab (s.a.v.): "Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ebeveyni onu Yahudi, 

Hıristiyan veya MecCısi yapar." buyurmaktadır. Bu durumla ilgili olarak Kimya

yı Satider adlı eserindeki ifadesi şöyledir: "Çocuk ana-baba elinde bir emaoettir. 

Kalbi kıymetli bir cevher gibi temizdir. Mum gibi her şekli alabilir. Bütün yazı ve 

şekillerden uzaktır. Temiz bir toprak gibi olup, hangi tohum atılırsa büyür. İyilik 

tohumu ekilirse, din ve dünya saadetine kavuşur. Annesi, babası ve bocası seva

bına ortak olur. Şayet fesad tohumu atılırsa he18.k olur; annesi, babası ve hocası 

günahına ortak olur.',a "(Çocuk) neye meylettirilirse oraya meyleder. Çocuğa 
iyilik telkin edilir ve iyi işler yaptınlrrsa, çocuk iyi bir insan olarak yetişir; dünya 

ve ahirette saadete ulaşır. Onu böyle yetiştiren anne-baba ve muallim ve mürebbi 

s Gazzaıi,llryô, m, 124. 
6 Herbert Sorenson, Eğitim Psikolojisi, (çev. GOltekin Yazgan), istanbul, 1968, s. 291. 

7 Gazzil.i,İlıyö, ID, 69, Gaı.zali,Kimy6·yı Saadet (çev. Faruk Mercan), İstanbul, 1979, s. 316. 
8 Gazzili, Kimyô, s. 316. 
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de sevapta ona ortak olur. Kötü işlere itilir ve hayvanat gibi ihmal edilir, terbiyesi

ne bakJimazsa işi azıtır ve helak olur. Onun bu köt0111ğünden ise, veli ve öğretmen 

sorumltıdur. Zira Allah Teala şöyle buyunnuştur: "Ey iman edenler! Kendinizi ve 

çoluk çocuğunuz cehennem ateşinden koruyunuz. "9 Çocuğu te(biye dünya ate

şinden koruduğu gibi, cehennem ateşinden de korur. 10 E~itimin imkanı ile ilgili 

olarak verasetin rolüne vurgu yaptığını gördüğümUz Gazzali, çocuk yetiştirmede 

anne ve babanın yanısıra hocanın mesuliyetioe dikkat çekerek çevrenin belirleyici 

ve yöneitici gücijne işaret etmektedir. Ayrıca kendisinin ebeveynin mesuliyeti ile 

hocanın mesuliyetini eşde~er kabul ettiği anlaşılmaktadır. 

"Çocu~u korumak, onu güzel terbiye edip temizlemek, ona ahiili faziletleri 

öğretmek, kötü arkadaşlardan onu korumak, devamlı sO.rette zevk-u sera içinde 

bırakrnamak, refah ve zinet sebeplerini sevdinnemektir. ÇünkO zinet ve retaba 

alışınca büyüdüğü zaman onlan elde etmek için onların peşinden koşar. Bunun 

için daha ilk günlerde çocuğun terbiyesine önem vermelidir."11 Manevi de~er
leri maddi değerlerin üstünde tutan Gazzali; küçük yaşlardan itibaren eğitimde 

manevi de~erlerin öncelenmesi gerektiğini söylemekte, ilerleyen yaşlarda alış

kanlıkların değişmesinin güçlüğüne dikkat çekmektedir. Zira kalıcılık açısından 

"Kiiçiikken öğrenim taş üzerine yaz1 yazmak gibidil: "12 Dolayısıyla yaşamın ilk 

yılları oldukça önemlidir. 

Günümüzdeki çalışmalarda da, 0-8 yaş arasının çocu~un gelişiminin en hızlı 

ve en kritik yılları olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu yıllarda temeli atılan be

den sa~lığı ve kişilik yapısının ileri yaşlarda yön değiştirmeden daha çok aynı 

yönden gelişmesi şansı daha yüksektir. "Uzun yıllara dayalı araştırmalarda, ço

cukluk yıllarında kazanılan davranışların bilyük bir kısmının yetişkinlikte, bire

yin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği 

gözl enm iştir." 13 

Gazzali, taklidi imanın gücüyle aliikalı verdiği örnekte de aile ortamı başta 

olmak üzere çevrenin insan ÜZerindeki etkisine dikkat çekroektedir. Yukanda ge

çen hacliste de görOidüğü üzere, Hıristiyan, Yahudi, Mecusi ve Müslüman çocuk

ları büyük haskılara maruz kalsalar veya imanlarını bozacak akl i veya nakli delille 

9 et-Tahrim 66/6. 

10 Oazzali, lirya, m. ıs5. 
ll Gazzali, /lryô, ın, 69; Kinıyô, s. 316. 

12 Gazzali, M"ızön, s. 49. 

13 Ayla Oktay, "21. YUzyıJda Y~an Değişimler ve Erken Çocukluk E~itirni", Erken Çocuklukta 
Gelişim ve Eğitimde Yeni Yokloşımlor,lstanbul: Morpa KOltür Yayınlan, 2003, s. 25. 
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karşıtaşsalar da, ebeveynlerinden taklld yoluyla ö~endilderi imanlanndan vaz
geçmezler. Diğer taraftan Müslümaniann hizmetinde çalışan gayr-i mUslimterin 
de zamanla kalplerinde ısınma başlayıp Müslüman oldukları gözlenen bir durum
dur. Bu da onların beraber yaşadıklan aileyi taklid etmeleri neticesinde ulaştıkları 
imandır. Burada ifade edilmek istenen ailelerin ve yakın çevrenin model vazifesi 
görmeleridir. Çocuklar ya da köleler yaşadıkları aile ortamı içinde görüp beğen
dikleri ve kendilerine model olarak seçtikleri kimselerin dini hayatlarını içlerine 
sindirip taklid etmeye başlarlar. Nitekim genelde insan da yapı itibariyle beğeoip 
takdir ettiği veya toplum tarafından takdir edilen kimselerin yapttk.larının ben
zerini yapma meylinde olan bir varlıktır. Özellikle bu istidat çocuk ve gençlerin 
yapısında daha da barizdir.14 Özetle İnsan tabiatı ta.ldide meyilli dir. ıs Taklidle 
başlayıp özdeşleşmeyle list noktaya ulaşan sosyal içerikli davranışların kişiliğin 
oluşmasında da oldukça önemli bir yere sahip olduğu gOnUmüz eğitiminde de altı 
çizilen b ususlar arasında yer almaktadır. 1 6 

Ahlak Eğitimi 

Eğitimde çocuğun durumunun. gelişiminin dikkate alınmasını ön gören 
Gazzali, bu durumu ahlak eğitimi konusunda müşahhaslaştırır. Çocukta temy!z 
alametleri görülünce, morakabesini iyi yapmak lazımdır. Bu da utanma hissinin 
kendisinde başlamasıyla belli olur. Çocuğun utanıp bazı işleri terk etmesi, akıl 
nurunun parlamasına işaret eder. Bu sayede bazı şeylerin çirkin l iğini fark eder 
ve onları yapmaktan utanır. Bu hal, Allah'ın bir IUtfudur. Aynı zamanda kalbinin 
temizliğini, ahlakının itidalini müjdeleyicidir. Bu durum, buiOğ çağında aklının 
kemalinin müjdecisidir. Haya duyan çocuğu ihmal etmek doğru olmaz. Onun 
hayasından faydalanarak terbiyesine dikkat etmek lazımdır. 17 

Çocuğun güzel ahlak ile ilgili gılzel bir hareketi görüldüğü zaman takdir 
edilmeli, sevindirecek şekilde mükajatlandmlmalıdu: Aynı zamanda insanlar ara
sında övülmelidir. Günümüzde de davranışların olumlu yönde gelişip yerieşebil
mesi için mükifatın cezadan daha etkili bir tedbir olduğu kabul edilmektedir. 

Şayet bazen kendisinde bir defalık kötü hal görülürse onu görmemezlikten 
gelmeli, gizü kusurlarını araştırmamalıdır. Aynı zamanda bu batalı hareketi baş

kalarının yapabileceği çocuğa hissettirilmemeli; bilhassa çocuk yaptığı kusuru 

14 Gazzili,/lcômıi'I-Avôm an İlmri-KeTôm, istanbul, 1287, s. ı ıs- ı ı6. 

ıs Gazzili, llcomft'I-Avôm, s. 85, 86. 

1 6 Oktay Aydın, "Okul öncesi Dönem Çocuğunun Gelişim Özellikleri", Erken Çocuklukta . ... , s. ı 39. 

17 Gazzali, ilıya, ın, 70. 
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gizlemek ister ve bu husUsta azami gayret sarf ederse bunu tamamen görmemez
likten gelmelidir; aksi takdirde çocuk bu husiista cesaretlenir ve bu kusurlan tek
rar yapınağa kallaşır; duyulmasına aldınş etmez hale gelir. Şayet bu hatalı hare
ketini tekrar ederse gizlice tekdir etmeü, bunun zararı kendisine anlatılmalıdır.'8 

B_ununla birlikte Gazzali çocukların davranışlarının takip edilmesinin önemine 
dikkat çeker. Gizli olarakyapmak istediği her hareketten menetmelidir. Çünkü ço
cuk, gizli yapmak istediği şeylerin kusur olduğunu bilir. Gizli yapa yapa o kusura 
alışır ve onun açıkça da yapınağa başlar. 19 Sık sık tazirden kaçınılmalıdır. Çünkü 

bu hal çocuğu bu s9zleri dinlemerneğe ve kötülUkleri yapınağa iter; kınamaları 
diniemez ve onları hafife alır. Bu sebeple çocuk ancak arada sırada azarlanmalı
dır. Geleneksel aile yapısında sık karşılaşılan bir durum olan annelerio çocukla
rını babayla korkutmaları Gazzali'nin önerdiği hususlar arasındadır. Bu nedenle 
baba çocuğa karşı ağır davranmalı ve onu nadiren kmamalıdır.20 

Davranış Eğitiminden Kesitler 

Gazzali'nin davranış eğitimi ÜZerinde ayrıca durduğu görülmektedir. Davra
nış eğitimi bağlamında, yemek, yatak ve giyecekte lükse kaçılmamalıdır. Çocu
ğun ilk hırs ve düşkünlüğü yemek hırsıdır. Bu hususta terbiye edilmeli, mesela sağ 
eliyle yemeğe teşvik edilmeli, yemeğe başlarken besmete ile başlaması öğretilme
li dir. Önüne gelen yerden yemesi ve başkalarının yemeğine göz dikmemesi öğre
tilmeli, yemeği yerken acele etmem esi, lokmaları birbiri ardına hkmaması , iyi çiğ
nemesi, elini ve elbisesini bulaştırmamasm öğretilmelidir. Katığın mutlaka gerekli 
olmadığını aniayacak şekilde bazı vakitler yalnız ekmek yemeğe alıştırılmalıd ır.21 

Yemek insanın bedeni yönünü doyurduğu gibi, yemek esnasında yapılan faydalı 
sohbetler de insanın rUhuna hitap eder. "Kişi yemekte susmamalı, iyi ve güzel 
şeylerden bahsetmeli, örnek insaniann hayat hikayelerini anlatmalıdır."22 

Oburluğun kötü bir şey olduğu ve çok yiyenlerin hayvaniara benzediği izah 
edilmelidir. Çok yiyen çocuklar onun yanında kötüleruneli, terbiyeli ve ölçülü 
yiyen çocuklar övülmelidir. Yemek hususunda başkasını düşünmesi ve hangi tür 

olursa olsun, onunla kanaat etmesi kendisine öğretilmeUdir. Günümüzün önemli 

sorunlanndan olan obezitenin önünün alınabilmesi için çocuk yaşta ailenin .göste
receği ilitimarn oldukça önemlidir. 

ı 8 Gazzili, llıyti, m, 70; Kimyti, s. 317. 

ı 9 Gazzili, llıyô, U1, 70. 

20 Gaz:z.ali,/Jıya, m , 157. 

21 Gaz:z.ali,J/ıya, m. 10. 

22 Gazzili, lirya, U, 9. 
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Giyim kuşam bahsine gelince, maddi değerlere gereğinden fazla önem veril

mesini eleştiren, sadelikten yana olan Gazzali, arkadaş çevresinin kişi üzerindeki 

etkisine de bu bağlamda dikkat çeker. Kıymetli elbiseler giyip, onlara teşvik eden 

çocuklarla çocu~u bırakmamalı; zira çocuk ilk yetişme çağmda ihmal edilirse 

ah/6/a bozulur; basud, lıırsız olur ve benzeri birçok kötü huylar pey da eder. Bütün 

bu kötü huylardan ancak güzel terbiye sayesinde korunur.
23 

Gazzal1, çocuğun ilk 

yetişme çağında övüp veya kınayıp iyiiiidere teşvik ve kötülüklerden men etmek 

mümkün olmadığından,24 sözlü tedbirler yerine başlangıçta kötü örneklerden ko

ruma sfıretiyle terbiyeyi teklif etmektedir. Ona göre çocuklann edeplendirilmesi

nin esası ve temeli kötü arkadaşlardan korunrnalarıdır. Çocuğu fuzüli konuşmak, 

kötü konuşmak, lanet etmek ve küfür etmekten men etmelidir. Böyle konuşanlar la 

bir arada bulunmaktan çocuk sakındınlmalıdır. Çünkü bu çirkin şeyler, şüphesiz 

kötü arkadaşlardan sirayet eder.
25 

Okul Eğitimi 

Okul eğitimi üzerinde de duran Gazzali'ye göre, ~kulda çocuk, o zamanın 

şartianna uygun olarak Kur'an öğrenir, geçmiş haberleri, iyi insanların hikaye ve 

hallerini öğrenir. Bu sayede iyi insanlara karşı sevgi ve muhabbet tohumları ekil

miş olur. Karakter eğitiminde sağlıklı özdeşim kurmanın rolü açıktır. Bunun da 

yolu iyi insanların modellenmesine yardımcı olacak bir eğitim-öğretimden geçer. 

Okul eğitiminde de belirleyici olan yine çocuğun kendisidir. Öncelikle ço

cuğun okul hayatmdan zevk alması sağlanmalıdır. Bu da çocuğun ilgi duyduğu 

şeyler vasıtasıyla olacaktrr. Başlangıçta "Çocukta yalnız oyun isteği vardu:"
26 

di

yen Gazzali, "Nitekim çocuk, evvela top oynamak, çelik çomak frrlatmak ve ben

zerini yapmak sfıretiyle okula gitmeye teşvik edilir."27 demek siiretiyle modem 

eğitimin sıkça vurgu yaptığı, çocuğa göre davranmanın gereğioe dikkat çekmiştir. 

Bu bağlamda "Eğer çocuk, tamamen oyundan men edilir ve yalnız derse, öğreni

me bağlanu·sa kalbi ölür; zekası iptal olur; daima dertli ve sıkıntılı olur. Hana bu 

durumdan kurtıılmak için bileye başvurmak ister. Bu sebeple dersten sonra güzel 

bir şekilde oyun oynamasına izin vermelidir. Çünkü bu oyun sayesinde mektep 

yorgunluğu giderilmiş olur. Fakat oyun fazla yorucu olmamalıdrr. Yıne, günün 

23 Gazzali, iJıya, m. 10. 

24 Gazzili, Mizti11, s. 92. 
25 aaz:zan, ilrya, m, ı5s. 
26 Gazüli, Ceva/ıirü'l-Kur 'ön, ı3 ı 1, s. 3 ı . 

27 Gazüli, M"ızti11, s. 115,İiıyô, ID, 60. 
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belirli saatlerinde beden eğitimi ile ilgili olarak gereken hareketleri yaptırmalıdır. 

Aksi halde durgunluk ve tembellik geliştiril:21 Günümüzde yapılan çalışmalarda 
da oyunun çocuk için önemine vurgu yapılmakta, oynayarak birçok deneyim ka

zanan çocuklarm bütün gelişİm alanlannda kendini geliştirme fırsatt bulduğuna 

dikkat çekilmektedir.29 

Çocuğa bilgiler kazandınlmaya çalışılırken de gelişim düzeyi gözönünde bu

lundurulmalıdır. "Bebek, çocukluk halini, çocuk da rnümeyyizin halini bilmediği, 

mümeyyize açılan zarürlbilgileri idrale etmediği gibi, mümeyyiz de akıllıoıo halini 

ve çalışma neticesinde elde ettiği nazari bilgileri bilemez."30 Gelişim çağındaki 
bir çocuk için yapılacak en güzel şey, muhtasar bir akaid kitabından (Kavôidii 'l

Akaid gibi) sathi olarak konulan öğretmektir. Çocuk büyüdükçe yaş ve seviyesine 

göre öğrendiklerinin ne demek olduğunu teker teker anlamaya başlar. Yani ço

cuk iman edeceği şeyleri önce ezberler, vakti gelince bunları anlar. "Çocuk inanç 

esaslarını önce ezberleyecek, ardından manasını anlayacak, daha sorıra inanacak, 

yakine ulaşacak ve bu durumu bizzat yaşayacaktır."31 Bu hususta çocuğa rehber

lik edecek kimseler ya ebeveyni ya da öğretmenleridir. 

Temyiz yaşına geldiği zaman taharet ve namazla emredilmelidir. Ramazanın 

: bazı günlerinde oruç tutmakla emredilmelidir. Bulıiğ çağma yaklaştığı zaman, 

: kendisine yasaklanan husfıslan anlaması mümkün olw: 32 Gazz.all, burada bulfiğ 
: çağından önce uygun terbiye verilen çocuklarda bullığa yakın muMkemenin ge

, liştiğine ve davranışların prensiplerle kontrolüne işaret etmektedir. Mesela ye-

rneğin ve devaların Allah Teaıla'ya itaat hususunda insana yardımcı olmaktan 

başka bir değeri olmadığı, dünyanın tamamının bekası olmadığından hiçbir aslı 

olmadığı, ölüm ile bütün dünya nimetlerinin son bulduğu kendisine anlat ı lmalıdır. 

Dünyanın durulacak bir yer olmadığı, yolculuk yeri olduğu, devamlı ve asıl ma

kam ın ahiret olduğu, ölümün her an gelebileceği, akıllı insanın dünyadan ahiret 

azığını temin eden kimse olduğu ve bu sayede Cennet'in bol nimetlerine kavuşup, 

Allah katında mevki sahibi olabileceği kendisine anlattlmalıdır. Görüldüğü üzere 

Gazzali, ahiretle ilgili hususlara eğitimde yer vennekte, dünya bayatının geçicili

ğinin vurgulanması gereğinin altını çizmektedir. 

28 Gazzali,/Jrya, ru. 1 ı. 

29 Fatma Çigdem Gökçen, "Eğitsel Oyunlar ve Uygulnma Yöntemleri", Erken Çocuklukta ... , 

s.490. 

30 aaızaıi, /Jıya, m, ı o. 
31 Gazzaıi,/Jıya, ı, ı3o. 

32 aaızaıi,/Jıya, rrr. 1 ı. 
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Çocuk bullığa kadar uygun terbiye almışsa, bu sözler buluğda kendisine tesir 

eder. Oyma yazının taşta iz bıraktığt gibi, bu sözler de çocuğun kalbine yerleşir. 

Fakat daha önceki yaşlarda çocuk güzel terbiye edilmez, kötü söz ve işlere ahşu; 

giinünii oyun ve eğlence ile geçirir; istediğini yer içe1; istediğini giyerse duvann 

kuru toprağı kabul etmemesi gibi bu çocuk da hakikati kabul etmez.
33 

Böylelik

le Gazz§ll, yaşamın ilk yıllannın eğitim açısından iyi değerlendirilmesi gereğine 

dikkat çekmektedir. 

Görüldüğü üzere, Gazzali kapsamlı çalışmaları içerisinde çocuk eğitimine de 

ayn bir yer ayırmış, bu eğitimi ana hatlarıyla ortaya koymuştur. 

33 Gazzali, İlıyö, ın, 71; a. mlf.,/lcömü '1-Avôm, s. 85. 




