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TTAACC‹‹KK‹‹SSTTAANN  CCUUMMHHUURR‹‹YYEETT‹‹’’NNDDEE
EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹NN‹‹NN  DDUURRUUMMUU  VVEE
GGEELL‹‹fifi‹‹MM‹‹

PP rrooff..  DDrr..  MMuuhhaammmmaaddyyuussuuff  ‹‹MMOOMMOOVV
Tacikistan –Rusya Slavyan Üniversitesi Rektörü, Tacikistan

Çeviri: Almagül ‹S‹NA

E¤itim sisteminin durumu, baflta istikrarl› geliflimi olmak üzere, farkl› ba-
samaklardaki çok çeflitli programlar›n mevcudiyeti,  toplumun tam anlam›nda
bu programlar› uygulayabilme imkân›, maddi kaynak ve e¤itim için gerekli
teknik altyap›n›n geliflimi ve nihayet kadro potansiyeli gibi bir dizi faktörlere
ba¤l›d›r.  

Belirtmek gerekiyor ki, XX. Yy. 90’l› y›llarda Tacikistan’da yaflanan iç
savafl ve bunun neticesi olarak meydana gelen ekonomik kriz, ba¤›ms›z Taci-
kistan’›n e¤itim sisteminin kalk›nmas›n› bariz biz flekilde olumsuz olarak et-
kilemifltir. Okula giden çocuklar›n say›s›nda kayda de¤er azalma görülmüfl,
kalifiye ö¤retmen yetersizli¤i ile okullar›n alt yap›s›n›n zay›fl›¤› sebebiyle ve-
rilen e¤itimin kalitesi zarara u¤ram›flt›r. Baz› ö¤renciler ailelerini geçindirmek
u¤runa e¤itimlerine son vererek çal›flmak zorunda kalm›fllard›r. 

‹lkokul, orta ve lise e¤itiminin içeri¤i, matematik, yabanc› dil ve fen di-
siplinleri gibi alanlarda ö¤rencilere köklü ve temel e¤itim vermede yetersiz
kalm›flt›r. Bütün bunlar,  özellikle kalifiye personele duyulan ihtiyaç ve her ge-
çen gün artan talep ve emek piyasas›ndaki rekabet dikkate al›nd›¤›nda, profes-
yonel e¤itimin kalitesi üzerinde mutlak surette olumsuz etkiler yaratm›flt›r. Bu
ba¤lamda e¤itim sisteminin kökten modernlefltirilmesi, e¤itimin normatif alt
yap›s›n› yenileme çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›, devletin e¤itim sistemindeki ek-
siklikleri gidermek ve gelifltirmek için ay›raca¤› ödene¤in art›r›lmas› gereki-
yordu. 

E¤itim, bu sebeple Tacikistan Cumhuriyetinin ç›karm›fl oldu¤u yasalarla
öncelik arz eden alanlardan biri ilan edilmifltir. Devlet, konuyla ilgili politika-
s›n› hayata geçirmek üzere vatandafllar›na e¤itim alma hakk›n› sa¤lamaya yö-
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nelik bir sistem oluflturmaktad›r. Tacikistan Cumhuriyeti devletinin uygulad›-
¤› politikas›n›n esas prensibi olarak afla¤›dakiler benimsenmifltir:

— e¤itimin önceli¤i;  

— tüm vatandafllar için eflit ve kolay eriflebilirlik hakk› tan›ma; 

— içeri¤i insan merkezli e¤itim faaliyetlerin h›zland›r›lmas›; 

— e¤itim ve kültür alan›n›n bir bütünlük arz etmesi; 

— yönetimin demokratik ve toplum devleti bilincine sahip olmas›; 

— e¤itim ile ülkedeki sosyo-ekonomik alan›n ahenk içinde geliflmesi; 

Vatandafllar›n e¤itim alma hakk›n› sa¤lay›c› yasalar, devlet taraf›ndan ga-
ranti edilmifltir. Bunun ard›ndan milli e¤itim konsepti kabul edilmifltir. SSCB
sonras› yeni bir tarihi dönemdeki e¤itimin yeri, amac› ve hedefi, söz konusu
konsepti belirlerken, bütünü oluflturan parçalar olmufltur. Bunlar milli bilincin
gelifltirilmesi, geleneksel ve toplumsal normlar›n özümsenmesi demektir. Ye-
nilenmekte olan e¤itim sisteminin kalitesini içerik bak›m›ndan gelifltirme,
devlet e¤itiminin yeni standartlar›n› mevcut uluslararas› e¤itim normlar› teme-
linde gelifltirme ve mükemmellefltirme yoluyla öngörülmüfltür. Konsept olarak
e¤itimin içeri¤i, yap›s› ve uygulama mekanizmas› tespit edilmifltir. 2004–2014
y›llar› için gelifltirilen e¤itim sisteminin uzun vadeli reformunun stratejisinin
amac›:

- Ülkedeki pazar ekonomisinin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak kaliteli e¤itim
alma flartlar› oluflturmak;

-  Aral›ks›z olarak her yaflta e¤itim almak; 

-  Yüksek tahsilli, yarat›c›l›k ruhuna ve derin bilgiye sahip kendini gelifl-
tiren uzman yetifltirmektir.  

Tacikistan Cumhuriyeti mesleki e¤itim alan›nda 2003 y›l›nda “Lisans
Sonras› Yüksek Meslek E¤itimi” yasas›n› kabul etmifltir. Söz konusu yasada
vatandafllar›n yeteneklerini göz önünde bulundurma kayd›yla yüksek ö¤renim
almada herkesin eflitlik hakk›; yüksek meslek okullar›n›n korunmas›, elde edi-
len baflar› ile geleneklerin gelifltirilmesi; dünya e¤itim alan›yla entegrasyonu,
e¤itim sürecinin süreklili¤i ve devaml›l›¤› uzman yetifltirmede devletin deste-
¤i aç›klanm›flt›r. Yüksek ö¤retim kurumlar›n›n yasal statüleri, türleri ve isim-
leri, yap›lar›, devlet e¤itim sisteminin standartlar›, e¤itim programlar›, basa-
maklar›, üniversite e¤itim süresi ve flekli; ayr›ca üniversite e¤itiminin metodo-
lojik ve ilmi faaliyetleri, ö¤retim ve ilmi araflt›rma faaliyetleri yapan kurumla-
r›n yetki ve görevleri tespit edilmifltir. Bütün bunlar devletin e¤itim konusun-
daki politikas›n› uygulama temelini teflkil etmektedir. 

Mevcut objektif zorluklara ra¤men, Tacikistan’da son zamanlarda lise sa-
y›s› ve ö¤renci kontenjan›nda sürekli olarak bir art›fl kaydedilmifltir.  
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2007 y›l›nda Tacikistan Cumhuriyetinde 1.688.307 ö¤rencinin e¤itim al-
d›¤› 3830 lise faaliyet göstermektedir. Ö¤renciler Tacikçe, Rusça, Özbekçe,
K›rg›zca ve Türkmence e¤itim almaktad›r. Yenilikçi içerikteki e¤itim veren
kurum s›fat›yla ülkede 84 gymnasium,  50 lise ve 25 kolej aç›lm›flt›r. Üstün ye-
tenekli ö¤renciler için özel lise ve uluslararas› liseler faaliyet göstermektedir.
Örnek verecek olursak, Tacikistan’da Tacik-Türk liseleri 1995 y›l›ndan itiba-
ren baflar›yla çal›flmalar›na devam etmektedir. Toplam olarak 2242 ö¤rencinin
e¤itim ald›¤› Tacik-Türk liselerinin say›s› bugünlerde 6’ya ulaflm›flt›r. Söz ko-
nusu liselerde verilen e¤itim kalitesi yüksek olup, mezunlar› Türkiye ile Taci-
kistan baflta olmak dünyan›n her yerinde baflar›l› bir flekilde üniversitelerde
ö¤renimlerini sürdürmektedir. 

Bir dizi sübjektif ve objektif nedenlerden dolay›, baflta k›z çocuklar› ol-
mak üzere çocuklar›n büyük ço¤unlu¤unun e¤itim alamad›klar› ve ayr›ca e¤i-
tim almak için gerekli flartlara sahip olamad›klar› ve nihayet kalifiye ö¤ret-
menlerin yetersiz oldu¤u köy okullar›na son zamanlarda büyük önem verilme-
ye bafllanm›flt›r. Köy okullar›n›n geliflmesi için devlet taraf›ndan büyük mik-
tarda bütçe sa¤lanm›fl, e¤itimi destekleme fonlar› oluflturulmufltur. Köy okul-
lar› da dâhil olmak üzere ülkedeki okullar›n tümünü kapsayan Devlet Baflkan-
l›¤› biliflim program› kabul edilmiflti ve baflar›l› bir biçimde uygulanmaktad›r.
Lise e¤itimini destekleme amac›yla finansal kaynak merkezleri, lise ö¤ret-
menleri için meslek gelifltirme sistemleri kurulmufltur. 

Son 5 y›l içinde çeflitli köylerde 4652 ö¤renci kapasiteli 14 lise infla edil-
mifltir.

E¤itim sisteminde yüksek meslek kazand›rmaya yönelik ö¤retim kurum-
lar›n›n ayr› bir önemi oldu¤unu belirtmek gerekiyor. Tacikistan Cumhuriyetin-
de bugünlerde 34 yüksek ö¤retim kurumu mevcut olup, bunlardan 33’ü dev-
lete ait 1’i ise özeldir. Söz konusu ö¤retim kurumlar›nda 146.219 ö¤renci ö¤-
renimlerine devam etmektedir. Yüksek ö¤retim kurumlar›ndaki profesör ile
ö¤retim üyelerinin ilmi ve pedagojik potansiyeli zaman geçtikçe geliflmekte-
dir. Yüksek ö¤retim kurumlar›nda günümüzde 7761 ö¤retim üyesi çal›flmakta,
bunlar›n 332’si Profesörlük, 1092’si Doçentlik, 1803’ü ise Doktora unvan›na
sahiptir. 

Yüksek ö¤retim alan›ndaki Tacikistan Cumhuriyeti devletinin politikas›,
üniversitelerin maddi ve teknik, biliflim alt yap›s›n› gelifltirme ile dünyan›n ön-
de gelen üniversitelerinin standartlar›yla entegre olma üzerine odaklanm›fl du-
rumda. Tacikistan bu ba¤lamda Bologna sürecine de emin ad›mlarla devam et-
mektedir. Gereken temel, genel mesleki ve özel bilgi seviyesini sa¤lamaya
müsaade eden çok aflamal› lisans ve mast›r ö¤retim programlar›, bunun yan›
s›ra uygun devlet e¤itim standartlar› programlar› uygulamaya konulmufltur.
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Bunlar›n hepsi bir bütün halinde, üniversitelerin ülke çap›nda muadelet belge-
si alabilmeleri için imkân sa¤lad›¤› gibi, ayn› zamanda bu üniversitelere ulus-
lararas› çapta karfl›l›kl› olarak diploma verme imkân›n› da sa¤lamaktad›r. Bu
noktada belli baflar›lar elde edilmifltir. Rusya-Tacikistan (Slavyan) Uluslarara-
s› Üniversitesinin yapm›fl oldu¤u faaliyetler, bunun bariz kan›t›d›r. Aga Khan
Vakf›n›n deste¤iyle Horog flehrinde Uluslararas› bir Üniversite kurulmufltur.

Tacikistan’›n yüksek ö¤retim kurumlar›nda öncelik tan›nan temel ve uy-
gulamal› ilmi araflt›rma çal›flmalar› baflar›yla yol almaktad›r. Yenilikçi e¤itim
ortam› oluflturulmakta, ayr›ca uzman yetifltirme kalitesinin kontrolü organize
edilmektedir. 

Orta e¤itim kurumlar›nda çok ihtiyaç duyulan kalifiye pedagog ö¤ret-
menler baflta olmak üzere, mezun olan genç uzmanlar›n istihdam› üniversite-
lerin önemli amaçlar›ndan birini teflkil etmektedir. 

K›saca özetleyecek olursak, yüksek ö¤retim kurumlar› sisteminde çözü-
münün yönetimin yap›s›yla, ayn› zamanda yurt çap›nda oldu¤u gibi ve yurt d›-
fl›nda bulunan üniversite yönetim kurumlar›yla da karfl›l›kl› iflbirli¤i sayesinde
ancak mümkün oldu¤u birçok hedefin mevcut oldu¤unu belirtmek gerekiyor.

Bunun yan› s›ra ekonomik ve etnik etkiler, devletin e¤itim alan›ndaki ge-
leneklerinin, genel ve meslek e¤itim kurumlar›n›n verimli çal›flmas› üzerinde
son derece büyük etkisinin bulundu¤unu belirtmekte yarar vard›r. E¤itim sis-
teminin di¤er alanlardan büyük fark›n›n olmas›n›n temelinde yatan da bunlar-
d›r. 

Tacikistan Cumhuriyetinin gelece¤e yönelik e¤itim sisteminin reform sü-
reci, lise ö¤rencilerinin e¤itimi ve üniversitelerde ise ö¤rencileri profesyonel
anlamda yetifltirme kalitesinin geliflmesi, devletin istikrarl› olarak geliflmesi,
bireylerin kendilerini gelifltirmeleri ve sosyalleflmelerini sa¤layan destekleyici
nitelikteki uygun ortam›n yarat›lmas›, emek pazar›ndaki canl›l›k ve mezunla-
r›n pazar ekonomisine adapte olmas›na do¤rudan ve s›k› bir biçimde ba¤l›d›r. 
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PPAAKK‹‹SSTTAANN’’DDAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  ‹‹MMKKÂÂNNLLAARRIINNIINN
DDUURRUUMMUU

DDrr..  FFaatteemmaa  HHAASSSSAANN
Sind Çal›flanlar› Sosyal Güvenlik Kurumu, Karachi, Pakistan

GGiirriiflfl

Say›n bilim adamlar›, meslektafllar ve bu konferans› düzenleyen de¤erli
organizatörler 

Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM) taraf›ndan organize
edilen ‹slam Ülkelerinde E¤itim Konferans›na davet edilmekten dolay› onur
duymaktay›m.  

‹slam Dünyas› ve onun insanlar› günümüzde, toplu geçmiflimizde daha
önce hiç görülmemifl bir derecede zorluklar ile karfl› karfl›ya kalm›fl durumda-
d›rlar. Politik karmafla, savafllar, demokrasi eksikli¤i, insan haklar›n›n bast›r›l-
mas› ve imkânlarda ki eflitsizlik baz› ‹slam Ülkelerinin karfl› karfl›ya kald›¤›
ortak sorunlard›r. 

Bugünkü konuflmamda ben, Pakistan’da ki e¤itim sisteminin ve toplu-
mun baz› göze çarpan özelliklerini paylaflaca¤›m. Ve hatta sizinle, Güney As-
ya’da karmafl›k bir problem olan ve fakat Bat› bas›n›n›n basit bir flekilde  “Tu-
tuculuk” ve “Terörizm” olarak de¤indi¤i hususlar› ve problemleri de enine bo-
yuna tart›flaca¤›m.  

Pakistan Dünyadaki en yüksek nüfusa sahip alt›nc› ve Müslüman ülkeler
aras›nda ikinci ülke. Bölgesi, bölümlere ayr›lm›fl ‹ngiliz Hindistan’›n›n bir
parças›n› oluflturmakta ve Indus Valley uygarl›¤› dâhil olmak üzere yerleflim
ve uygarl›k aç›s›ndan uzun bir geçmifle sahip bulunmaktad›r. Bölge on doku-
zuncu yüzy›lda ‹ngiliz Hindistan’›na dâhil edilmifltir. Ba¤›ms›zl›k kazanma-
s›ndan beri, ülke hem askeri ve hem de ekonomik olarak geliflme dönemlerin-
den geçmifl ve zaman zaman önem arz eden istikrars›zl›klar yaflam›flt›r. Daha
ileri gitmeden önce Pakistan’›n co¤rafyas›na flöyle bir göz atal›m. 

CCoo¤¤rraaffyyaa

Pakistan 800.000 kilometrekarelik bir alan› kapsar ve bu yaklafl›k olarak
Fransa ve ‹ngiltere’nin birleflik yüzey ölçümüne eflittir. Pakistan Güney Bat›-
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da ‹ran, Kuzey Bat›da Afganistan, Kuzey Do¤uda Çin ve do¤uda ise Hindis-
tan ile komfludur. 

Pakistan’›n do¤al özellikleri kumsallar›ndan, lagunlar›na ve güney k›y›-
lar›n›n korular ile kapl› batakl›klar›na, nemli güzellikler ile dolu muhafaza
edilmifl ormanlar›ndan kuzeyde Himalayalar, Karakoram ve Hindu Kush Da¤-
lar›n›n buzlu tepelerine kadar uzan›r. 

Pakistan’›n Kuzey k›s›mlar› büyük say›da yabanc› turist çeker. Indus neh-
rinin bat›s›na do¤ru Belucistan’›n kuru tepelik platolar› uzan›r; do¤uya do¤ru
birbirini takip eden Thar Çölünün kum tepeleri vard›r. Sindh’in güney k›sm›n-
da ki Thatparkar çölü, bölge içinde verimli olan tek çöldür. Pencap’›n birçok
alan› ve Sindh’in baz› k›s›mlar› verimli ovalardan oluflmaktad›r ve bu da Pa-
kistan’› birincil olarak bir tar›m ülkesi haline getirmektedir.   

DDeemmooggrraaffii

Pakistan dünyada en yo¤un nüfusa sahip ülkelerden bir tanesidir. Nüfu-
sun büyük bir k›sm› yar› göçebedir. Bunlar s›¤›r ve koyun besicili¤i ile u¤ra-
fl›rlar ve ne zaman kurakl›k ile karfl›laflsalar hareket ederler.  

Pakistan’›n nüfusunun, 2007 y›l› itibar› ile 164,7 milyon oldu¤u tahmin
edilmektedir. Pakistan’›n nüfusunun 2020 y›l› itibar› ile Brezilya’n›n nüfusu-
nu geçmesi beklenmektedir ve bunun nedeni ise %2,4 seviyesinde olan yük-
sek nüfus art›fl h›z›d›r. Ülkenin do¤urganl›k oran› yüksek olup binde 34 sevi-
yesindedir ve ölüm oran› ise binde 10’dur. Düzgün t›bbi tesislerin olmamas›
nedeni ile yeni do¤an bebeklerde ölüm oran› binde 70’tir.  

Pakistan’da din demografisi 1947 y›l›nda Müslümanlar›n Pakistan’a ve
Hindu’lar ve Sih mezhebine mensup olanlar›n Hindistan’a göç etmesi ile
önemli derecede etkilenmifltir. Nüfus say›m› halk›n %96’s›n›n Müslüman ol-
du¤unu göstermektedir (bunlardan yaklafl›k olarak %77’si Sünni ve %20’si fii-
i’dir). 

Az›nl›k dinler aras›nda ise Hinduizm (%1.85), H›ristiyanl›k (%1,6) ve
çok daha az say›da Sikh’ler, Parsiler, Ahmadiler, Budistler, Yahudiler ve Ani-
mistler (bafll›ca Chitral’den Kalasha’l›lar) say›labilir. 

Bafll›ca etnik gruplar ise – Pencabi’ler (%44,68), Pefltun’lar (%15,42),
Sindiler (%14,1), Seraikiler (%10,53), Muhacirler (%7,57), Beluciler (%3,57)
ve di¤erleridir (%4,66). 2007 y›l› itibar› ile yaklafl›k olarak 2 milyon kay›tl›
Afgan mülteci mevcuttur – ve bunlar›n yaklafl›k olarak %81,5’i etnik Pefltun-
lard›r – ve bu mülteciler Afganistan’daki savafl nedeni ile Pakistan’da kalma-
ya devam etmektedirler. 

Urdu, Pakistan’›n ulusal dili ve lingua franc’› olup ‹ngilizce ise resmi li-
san›d›r ve Anayasada kullan›lmas›n›n yan› s›ra, flirket ifl adamlar›, e¤itimli elit
flehir tabakas› ve üniversitelerin ço¤unlu¤unda yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. 
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‹‹ddaarrii  BBööllüümmlleerr

PPaakkiissttaann’’››nn  EEyyaalleettlleerrii  vvee  BBööllggeelleerrii

Pakistan Federal bir Cumhuriyettir ve Pakistan Cumhurbaflkan› taraf›n-
dan yönetilmektedir. Pakistan dört eyalete ayr›lm›flt›r: bir baflflehir bölgesi ve
federal olarak idare edilmekte olan afliret alanlar›. Pakistan, iki politik varl›k
olarak organize edilmifl bulunan(Azad Keflmir ve Kuzey Alanlar›) Keflmir
Bölgesinin bat› k›s›mlar› için fiili yasama yetkisi uygulamaktad›r ki buralar
üzerinde ayr›ca Hindistan’da hak iddia etmektedir. Pakistan ayr›ca Jammu ve
Keflmir üzerinde de hak iddia etmektedir ki bu bölge Keflmirin bir parças›n›
oluflturmakta olup Hindistan taraf›ndan idare edilmektedir. 

2001 y›l›nda Federal Devlet “Bölümler” ad› verilen idari organlar› yürür-
lükten kald›rm›flt›r. Söz konusu bu organlar Devletin üçüncü kademesini tefl-
kil etmekte idiler. Dördüncü kademeyi oluflturan  “‹lçeler” bu durumda yeni
üçüncü kademe haline gelmifllerdir. Eyaletler ver Baflflehir bölgesi toplamda
107 ilçeye ayr›lm›flt›r ve bunlar çok say›da yerel hükümet içermektedirler. Afli-
ret alanlar› yedi afliret ve daha küçük alt› adet ön safha alan›ndan ibaret olup
komflu ilçelerden ayr› bulunmaktad›r. Ayn› zamanda Azad Kaflmir yedi ilçe ve
Kuzeydeki alanlardan meydana gelmekte ve Kuzey Alanlar› alt› ilçeden olufl-
maktad›r.

EEyyaalleettlleerr:

• Belucistan 

• Kuzey Bat› S›n›r eyaleti (NWFP) 

• Pencap 

• Sind

• Belucistan Kuzey ve NWFP ayr›ca eyalet baz›nda idare edilen afliret
alanlar›d›r (PATA) ve bunlar› normal ilçeler haline getirme çabalar› devam et-
mektedir.   

BBööllggeelleerr:

• ‹slamabat Federal olarak idare edilen Afliret Alanlar›

KKaaflflmmiirr’’iinn  PPaakkiissttaann  ttaarraaff››nnddaann  iiddaarree  eeddiilleenn  kk››ss››mmllaarr››:

• Azad Kashmir 

• Kuzey Alanlar›

EEkkoonnoommii

Pakistan h›zl› bir flekilde geliflmekte olan bir ülkedir ve hem politik hem
de ekonomik aç›lardan belli baz› zorluklar ile karfl› karfl›yad›r. Pakistan’›n hâ-
lihaz›rda fakirli¤in h›zl› bir flekilde azalt›lmas› için ekonomik büyümede ge-
rekli seviyeyi ve yap›y› elde etmektir.  
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Do¤al kaynaklar›n s›n›rl› olmas› ve ülkenin ihtiyac› olan büyük kalk›nma
ihtiyac› nedeni ile, çok fazla seçenek olmad›¤› için, ülkede 2005 y›l›nda yak-
lafl›k 40 milyon dolar seviyesinde büyük ulusal ve yabanc› borç birikimi olufl-
mufltur.

Pakistan’›n Gayri Safi Yurt ‹çi Hâs›las›, Sat›n Alma Gücü Paritesi ile öl-
çüldü¤üne (PPP), US$439,7 milyar olarak tahmin edilirken, kifli bafl›na düflen
gelir $2,803 seviyesinde seyretmektedir.  

Yak›n zamanda meydana gelen ekonomik ilerlemeye ra¤men, Asya Kal-
k›nma Bankas›, Dünya Bankas› ve Birleflmifl Milletler kalk›nma program› Pa-
kistan’da ki fakirlik oran›n›n %25,7 ile %28,3 aras›nda oldu¤unu tahmin et-
mektedir.   

Tar›msal olmayan sektörlerin büyümesi ekonominin yap›s›n› de¤ifltirmifl-
tir ve hali haz›rda tar›m GDP’nin kabaca sadece %20’sini kapsamaktad›r. Hiz-
met sektörü ülkenin GDP’sinin %53’ünü, toptan ve perakende ticaret ise
%30’unu oluflturmaktad›r. 

Yak›n zamanlarda, Karachi Borsas›, dünyadaki di¤er geliflmekte olan pi-
yasalar›n borsalar›nda oldu¤u gibi fazlas› ile artm›flt›r. Birçok endüstriye bü-
yük miktarlarda yabanc› yat›r›m yap›lm›flt›r. Pakistan’daki belli bafll› endüstri-
ler Telecom, yaz›l›m, otomotiv, tekstil, çimento, gübre, çelik, gemi yap›m› ve
daha yak›n zamanda ise havac›l›kt›r.

Mart 2007’nin sonlar›nda, Asya Kalk›nma Bankas› “Outlook 2007” (Ge-
nel Bak›fl) raporu, büyüme oranlar› yüzde 6,5 ve 7,0 olmak üzere güçlü büyü-
menin 2007 ve 2008 y›l›nda devam edece¤ini ve büyümede imalat, ihracat ve
tüketici harcamalar›n›n öncü olaca¤›n› öngörmüfltür. ‹lave ilerleme 2006/2007
için do¤rudan yabanc› yat›r›m›n›n 7 milyara eriflece¤ini ve hedeflenen milyar
dolar›n çok üstüne ç›kaca¤›n› belirtmesi ile daha belirgin hale gelmifltir. Tele-
com, gayrimenkul ve enerji do¤rudan yabanc› yat›r›m için belli bafll› endüstri-
lerdir.  

PPaakkiissttaann’’ddaa  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii

Pakistan ‹ngiliz Hindistan’›ndan adil olmayan ve s›n›flarca yönlendirilen
bir e¤itim sistemi miras alm›flt›r ve bu sistem, günümüze kadar belli bafll› hu-
suslar› de¤iflmeden gelmifltir. Devlet okullar› eyalet ve federe devletler taraf›n-
dan kontrol edilen bir flekilde Urdu dili ortam›nda e¤itim vermektedir. Özel
sektör okullar› ise ‹ngilizce dilinde e¤itim yapmaktad›r. Sistem sosyo ekono-
mik eflitsizliklerin bafll›ca nedenidir ve ülkede ki farkl› sosyo ekonomik s›n›f-
lar›n menfaatlerine hizmet etmektedir. Bunlara ilaveten, bu üç sistemin ö¤ren-
cileri militanl›k, hoflgörü ve cinsiyet eflitli¤i hakk›nda genifl çapta farkl› bak›fl
aç›lar›na sahip olarak yetiflmektedirler. Medrese ve elit ‹ngiliz okullar›ndaki
ö¤renciler bu yelpazenin iki ucunda yer almaktad›rlar.
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E¤itim Pakistan’da befl seviyeye bölünmüfltür: ilkokul (birinci s›n›ftan
beflinci s›n›f›n sonuna kadar); ortaokul (alt›nc› s›n›ftan sekizinci s›n›f›n sonu-
na kadar); lise (dokuzuncu ve onuncu s›n›flar, olgunluk s›nav›na haz›rl›k); ara
e¤itim (on birinci ve on ikinci s›n›flar; sanatta F.A. Diplomas›n›n ve fen bilim-
lerinde F.Sc. Diplomas›n›n al›nmas›n› sa¤lamaktad›r) ve niha-
i olarak üniversite programlar› üniversite diplomas›n›n al›nmas›n› veya ileri
seviyelerde e¤itime devam edilmesini sa¤lamaktad›r.

Akademik ve teknik e¤itim kurumlar› Federal E¤itim Bakanl›¤›n›n so-
rumlulu¤u alt›ndad›r ve Bakanl›k e¤itim ve ö¤retimi ara seviyeden kontrol et-
mektedir. Fakat buna ra¤men e¤itim hala daha büyük oranda eyalet baz›nda
bir olayd›r ve her bir eyalet kendi e¤itim kuruluna sahiptir. Bu seviyenin üs-
tünde, her eyalette bir üniversite e¤itimin koordinasyonundan ve s›navlardan
sorumludur. Belli baz› durumlarda, özel programlar› de¤iflik bir bakanl›k gö-
zetim alt›nda tutabilmektedir. Üniversitelerin k›s›tl› özerkli¤i vard›r; finans-
man iflleri, ‹ngiltere’de oldu¤u üzere Yüksek E¤itim Komisyonu taraf›ndan
gözetim alt›nda tutulmaktad›r.

E¤itimin tarihine k›sa bak›fl

Pakistan, Hindistan’dan ayr›lmas› sonucunda 1947 y›l›nda kuruldu¤unda,
ülkede sadece bir tane yüksek ö¤retim kurumu mevcuttu, Pencap Üniversite-
si. Takip eden 20 y›l içerisinde, ülkenin sosyo-ekonomik geliflimine katk›da
bulunmak üzere birçok özel ve devlet okulu ile birlikte yüksek e¤itim kurum-
lar› da faaliyete geçti. 

1970’lerin bafllar›nda, Pakistan’›n bütün e¤itim kurumlar›, kendisini ‹sla-
mi sosyalizme adam›fl olan Zulfikar Ali Bhutto yönetimi alt›nda ki hükümete
ba¤l› olarak kamulaflt›r›lm›flt›r.

Takip eden on y›ll›k dönem içerisinde, Pakistan’›n bütün e¤itim sistemi
devlet taraf›ndan idare edilmifltir. Fakat bununla beraber, yüksek ö¤renim için
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olan talep k›sa sürede, aç›lmakta olan devlet üniversitelerinin h›z›n›n üstüne
ç›km›fl ve bu dönem içerisinde sistem yüksek ö¤renim için baflvurmakta olan
lise ö¤rencilerinin sadece %25’inin talebine yan›t verebilir hale gelmifltir. Bu
talep fazlal›¤› zengin Pakistan ailelerinin Amerika Birleflik Devletleri, ‹ngilte-
re, Avustralya gibi deniz afl›r› ülkelerde üniversite e¤itimine baflvurmalar›n›
di¤erlerinin ise evde özel hocalar ile ö¤renimlerine devam etmelerine veya
üniversite diplomas› olmadan ifl hayat›na at›lmalar›na neden olmufltur.

1979 y›l›nda bir devlet komisyonu kamulaflt›rman›n sonuçlar›n› gözden
geçirmifl ve e¤itimin her seviyesinde ki zay›f kat›l›m oranlar›n› göz önünde
bulundurarak, kamu sektörünün art›k ülkede e¤itimi sa¤layan tek kurulufl ola-
mayaca¤› sonucuna varm›flt›r.  1980’lerin ortalar›nda, özel e¤itim kurumlar›-
na, devlet taraf›ndan tan›nm›fl olan standartlara uymalar› koflulu ile faaliyete
geçme izni verilmifltir.

1991 y›l›na kadar, Pakistan’da tan›nmakta olan sadece iki tane özel üni-
versite mevcut idi: 1983 y›l›nda kurulmufl bulunan Aga Khan Üniversitesi ve
1985 y›l›nda kurulmufl olan ‹dari Bilimler Lahore Üniversitesi. Bununla bir-
likte 1997 y›l› itibar› ile özel üniversite say›s› 10’a ç›km›fl ve 2001–2002 dö-
neminde bu say› katlanarak 20’ye ulaflm›flt›r. 2003–2004 y›llar›nda ise 53 adet
özel diploma veren kurum Pakistan’da faaliyet halinde olarak gözükmektedir.  

Özel yüksek ö¤renim kurumlar›n›n bu h›zl› art›fl› ve yay›lmas›, e¤er y›l
baz›nda kurulmufl bulunan kurum say›s›na bakarsak daha da etkileyici bir tab-
lo sunmaktad›r. Mesela 1997 y›l›nda üç özel kurum oluflturulmufltur; 2001 y›-
l›nda on bir yeni kurum aç›lm›fl ve 2002 y›l›nda ise toplam 29 adet özel sektör
e¤itim kurumu kurulmufltur. 

OOkkuull  ÖÖnncceessii

Bir çocuk okul ö¤renimine okul öncesi dönemde 3 yafl›ndayken bafllaya-
bilir. Geçti¤imiz birkaç y›l içerisinde, birçok yeni anaokulu (bazen Montesso-
ri) olarak adland›r›lmaktad›r) Pakistan’da kurulmufl bulunmaktad›r. 

‹‹llkkookkuull  EE¤¤iittiimmii

Pakistan’da resmi e¤itim 5 yafl›ndan itibaren bafllar. Okul e¤itiminin ilk 5
y›l›na ‹lkokul E¤itimi olarak de¤inilir. Bunu takip eden 3 y›l Ortaokul döne-
mini ve sonraki 2 y›l ise lise e¤itimini teflkil eder. 

OOrrttaa  ÖÖ¤¤rreettiimm

10 y›ll›k ö¤renim hayat›n›n veya Lisenin tamamlanmas›n› müteakiben
ö¤rencilerin kurul s›navlar›na girmeleri gerekir. Bu s›navlara Orta Ö¤renim
Sertifika S›navlar› veya daha genel ad› ile “Matric” denir. Bu s›navlar bölge
kurullar› taraf›ndan idare edilir. Bu s›navda geçer not alanlar (normal olarak
%33) Orta Ö¤renim Sertifikas› (SSC) almaya hak kazan›rlar..
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OOrrttaa  ÖÖ¤¤rreettiimm  SSoonnrraass››

Ö¤renciler bir koleje girerek 2 y›l daha ö¤renimlerine devam edebilir ve
bunun sonunda Yüksek Orta Ö¤renim Sertifikas› veya daha genel ad› ile “Ara”
Sertifika almak üzere s›navlara girerler. Ö¤rencilerin “Ara” kolej ö¤renim y›l-
lar›nda içinden seçebilecekleri konular genifl bir yelpazeye yay›lm›flt›r ve bun-
lar›n ço¤unlu¤u teknik konular› içermektedir. Ö¤renciler genellikle, seçtikleri
alanda 5 konu üzerinde çal›fl›rlar mesela T›p ö¤renimi öncesi, mühendislik ön-
cesi bilimler ve insan bilimleri, vs. Bunu müteakip, ayr›ca bölge kurullar› ta-
raf›ndan da idare edilmekte olan konularda Yüksek Orta Ö¤renim Sertifika s›-
nav›na girerler. Bütün konulardan kümülatif olarak geçer puan (%33) alanlara
Yüksek Orta Ö¤renim Sertifikas› (HSSC) verilir.

SSuunnuullaann  DDiipplloommaa  DDeerreecceelleerrii

Bunu müteakiben ö¤renciler koleje veya üniversiteye devam edebilir ve
Edebiyat Fakültesi Diplomas› (BA), Fen Bilimleri Diplomas› (BSc) veya Ti-
caret /‹fl ‹daresi Diplomas› (BCom/BBA) almak üzere e¤itimlerine devam ede-
bilirler. Pakistan’da iki tipte üniversite diploma kurslar› mevcuttur ve bunlar
“Pass” (Geçme) veya “Honours” (Üstün Baflar›)d›r. Pass iki y›ll›k e¤itimi içe-
rir ve ö¤renciler normal olarak üç opsiyonel konu okurlar (mesela kimya, ma-
tematik, ekonomi, istatistik) ve bunlara ilaveten hemen hemen eflit say›da al-
malar› gereken zorunlu konular mevcuttur (mesela ‹ngilizce, Pakistan Çal›fl-
malar› ve ‹slami Çal›flmalar gibi). Bunun yan› s›ra Honours derecesi üç veya
dört y›ll›k e¤itimi gerektirir ve ö¤renciler genellikle seçmifl olduklar› bir alan-
da uzmanlafl›rlar, mesela biyokimya veya mikrobiyoloji gibi (BSc Hons. Bi-
yokimya, Mikrobiyoloji). Burada kaydedilmesi gereken bir husus “Pass” Dip-
lomas›n›n bütün ülke boyunca   kademeler halinde kald›r›lmakta oldu¤u ve bu-
nun Honours derecesi ile ikame edildi¤idir. Ö¤renciler ayr›ca HSSC’lerini al-
malar›n› müteakiben profesyonel üniversite diplomas› konular›nda da çal›fla-
bilirler mesela mühendislik (B Engg), Teknoloji (B Tech), T›p (MBBS), Vete-
rinerlik (DVM), Hukuk (LLB), Tar›m (B Agri), Mimari (B Arch), Hastabak›-
c›l›k (B Nurs), vs. Bu çal›flmalar diplomaya ba¤l› olarak dört veya befl y›l sü-
rer. 

Baz› lisansüstü diplomalar› da 1,5 y›l gerektirir ve takiben seçilen bir ko-
nuda PhD e¤itimi gelebilir. Kiflinin bir araflt›rma yaparken belli bir alan› ve bu-
na uygun olan üniversiteyi seçmesi laz›md›r. PhD Diplomas›, Pakistan’da en
az 3 ile 5 y›ll›k bir süre gerektirir.

Pakistan üniversiteleri y›lda yaklafl›k 1,2 milyon kalifiye ö¤renci çevir-
mektedir. Devlet gelecek on y›ll›k dönem içerisinde en son teknolojiye sahip
6 adet fen ve mühendislik üniversitesinin kurulmas› için 1 milyar dolarl›k bir
harcama plan›n› ilan etmifltir. Bu plan Yüksek E¤itim Komisyonunun gözeti-
mi alt›nda olacakt›r.
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PPaakkiissttaann’’ddaa  DDiinnii  EE¤¤iittiimmiinn  GGeeççmmiiflflii  ((‹‹ssllaammii))                                                

‹slam kurallar› Hindistan alt k›tas›nda 8. yüzy›l›n bafllar›nda geçerli ol-
maya bafllam›flt›r. Bölgede bulunan en eski medreseler, Türklerin yönetimi al-
t›nda 13. yüzy›la kadar kaydedilmemifltir. 14. yüzy›lda, sadece Delhi’de bin ta-
ne medrese bulunmakta idi ve 18. yüzy›lda, Molla Nizamuddin taraf›ndan ge-
lifltirilen ve Dar-i Nizami ad› verilen müfredat medreselerde standart program
haline geldi. Bu program fliddetli Cihad üzerine odaklanmamaktad›r.  

Hali haz›rda Pakistan’da befl genifl kapsaml› medrese tipi bulunmaktad›r.
Bunlardan 4 tanesi ço¤unlukta olan Sünnilere ait olup bir tanesi fii-
i az›nl›¤›nd›r. Sünniler aras›nda, ço¤unlukta olanlar Barelvislerdir ve bunlar
›l›ml› bir grup olup yerel adetler ve törenler ile geleneklere dâhil olmay› iste-
mektedirler. Bundan baflka Cemaat-i ‹slami taraf›ndan iflletilmekte olan ilahi-
yat fakülteleri mevcuttur ki bunlar herhangi bir hizipten olmamakla beraber
politik olarak oldukça faal durumdad›rlar.  

Geri kalan iki medrese ak›m› en önemlileri olarak düflünülürler. Bunlar-
dan birincisi Deobandi ekolüdür ve Hindistan’›n Yeni Delhi yak›n›ndaki Deo-
band kasabas›ndan kaynaklanmaktad›r. Deobandi ak›m› uzun zamand›r, “‹s-
lam’a Ayk›r›” dini kat›l›mlar› reddetmek ve Kuran taraf›ndan oluflturulan mo-
dellere dönmek sureti ile ‹slam’› ar›nd›rmak istemektedir.  Bir de ayr›ca Ehl-i
Hadis (Peygamberin (S.A.V.) Yolunu Takip Edenler) vard›r ki ayn› dini ar›tma
fikrini savunurken Deobandis taraf›ndan kullan›lan Hanefi Hukuku yerine Sa-
lafi Dini hukukunu takip eder.

Politikaya gelinice, 18 A¤ustos 2001 tarihinde, hükümet Pakistan medre-
se E¤itim Kurulunu oluflturmak için (PMEB) bir kanun yay›nlam›fl ve Kurul 8
Eylül, 2001 tarihinde oluflturulmufltur. PMEB’nin görevi Model medreseler
oluflturmak ve mevcut bulunan ilahiyat Fakültelerini Akademik Konseyinin
tavsiyeleri uyar›nca düzenlemektir. Ayr›ca özel sektörde mevcut bulunan Med-
reselere de ortakl›klar verecek ve bu flekilde fonksiyonlar›n› düzenleyici bir
mekanizma yerine, medreselerin hem dini ve hem de laik e¤itim vermelerini
teflvik edecektir.

20 Haziran 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu, ‹slam Okullar›n›n kaydedil-
mesi ve finansal olarak düzenlenmesi için bir kanun tasla¤›n› onaylam›flt›r.
Bununla birlikte, Dinî Medaris (Gönüllü Kay›t ve Düzenleme) Talimat›, zo-
runlu de¤il ve fakat gönüllü kayda ça¤r›da bulunmaktad›r. Ayr›ca kay›tl› olan
Medreselerin fonlamas›n›n gözlemlenmesi için bir mekanizmada sunmaktad›r.
Bununla birlikte, at›lan bu ad›m, Medrese Kurullar›n›n ‹ttihad-› Tanzimat-›
Madaris-i Diniyye (Dini Okullar Organizasyonlar› ‹ttifak›) ad› alt›nda birlefl-
mesi ile geri al›nm›flt›r. 
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Kay›t ve düzenleme üzerine söz verilen baflkanl›k talimat› hala daha ger-
çekleflmemifltir, fakat hükümet Medrese sektörü için yeni bir strateji olufltur-
mufltur. Bu strateji her bir hizipten olan çocuklar›n hepsi için “Tek Düzen bir
Müfredat program›n›” içermekte olup Bakanlar Kurulunun onay›n› beklemek-
tedir.

Ocak 2004 tarihinde, hükümet Rs5,7 milyar (US$ 100 milyon)  mebla-
¤›nda bir paketi anons etmifltir.

EE¤¤iittiimm  PPoolliittiikkaass››  11999988––22001100

UUlluussaall  EE¤¤iittiimm  PPoolliittiikkaass››nn››nn  GGöözzee  ÇÇaarrppaann  ÖÖzzeelllliikklleerrii  11999988––22001100

Pakistan Hükümeti Dünya Bankas› ve UNESCO ile birlikte, Pakistan’›n
e¤itim sisteminde ki eksiklikleri anlamak üzere çal›flmakta ve hali haz›rda ye-
ni bir e¤itim politikas›n› afla¤›da belirtilen dikkat çekici unsurlar› ile birlikte
uygulamaktad›r. 

EE¤¤iittiimm  vvee  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  AAmmaaççllaarr››  vvee  hheeddeefflleerrii

E¤itim ve ö¤retim Pakistan Vatandafllar›n› Kuran ve Sünnette belirtildi¤i
üzere ‹slam’›n ö¤retilerine göre sürdürmelerini mümkün k›lar ve onlar›n ger-
çek Müslümanlar olarak e¤itimden geçmelerini sa¤lar. Evrimden geçmek için,
Dini Medrese ve özel okullar› bir araya getirmek sureti ile ulusal e¤itimin,
müfredat ve e¤itimin içerdikleri aç›s›ndan entegre hale getirilmesi gerekmek-
tedir. Kuran zorunlu bir bileflen olarak 1. s›n›ftan 8. s›n›fa kadar müfredata dâ-
hil edilecek ve ortaö¤renim seviyesinde, ayet mealleri verilecektir.  

OOkkuurryyaazzaarrll››kk  vvee  RReessmmii  oollmmaayyaann  EE¤¤iittiimm

Okumazyazmazl›¤›n, resmi ve gayri resmi yollarla ortadan kald›r›lmas›
için topluma dâhil olmak sureti ile temel e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas› gerek-
mektedir. Mevcut okuryazarl›k oran› olan %39, politika uygulamas›n›n ilk 5
y›ll›k dönemi içerisinde %55 seviyesine ve 2010 y›l› itibar› ile ise %70 sevi-
yesine ç›kart›lacakt›r. 15 ile 25 yafl grubunda k›rsal bölgede yaflamakta olan
kad›nlara fonksiyonel okul yazarl›k ve gelir elde edebilme becerileri kazand›-
r›lacakt›r. Ayr›ca çal›flmakta olan çocuklar için temel e¤itim tesisleri temin edi-
lecektir. Fonksiyonel e¤itim, 10–14 yafl grubunda ki ergenlik ça¤›nda bulunan
ve ilkö¤retim imkân›n› kaç›rm›fl olan çocuklar da programa dâhil edilecektir.
Temel e¤itimdeki mevcut farkl›l›klar 2010 y›l› itibar› ile azalt›lm›fl olacakt›r. 

‹‹llkköö¤¤rreettiimm

5–9 yafl grubunda bulunan çocuklar›n yaklafl›k olarak %90’› 2002–2003
y›l›nda okullara kaydolacaklard›r. ‹lkokul seviyesinde brüt kaydolma oran›
2010 y›l› itibar› ile %105’e yükseltilecek ve zorunlu ilkokul e¤itimi yasas› ka-
demeler halinde yürürlü¤e konacak ve geçerli k›l›nacakt›r. Mevcut kapasitenin
temel seviyede tam olarak kullan›lmas› için, mevcut temel e¤itim okullar›nda
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çift tedrisata geçilecektir. Müfredat›n revize edilmesi, ö¤retmenlere hizmet içi
e¤itim verilmesi, ö¤retmenlerin ilk seviyeden orta seviyeye geçmesi için ge-
rekli olan niteliklerini artt›rmak, ö¤retmenlerin e¤itim müfredat›n› revize et-
mek, yönetim ve gözetim sistemini daha iyi hale getirmek ve mevcut bulunan
s›nav ve de¤erlendirme sistemini reformdan geçirmek sureti ile ilkö¤retimin
kalitesi artt›r›lacakt›r.

‹lk ve ortaokul seviyelerinin ‹lkö¤retim olarak entegrasyonu (I-VIII). Ka-
t›l›m oran›n› 2002–2003 y›l› içinde %46 dan %65 seviyesine ç›kartmak ve
2010 y›l›nda orta seviyede %85 seviyesine ç›kartmak. ‹lkö¤retim seviyesinde,
sürekli de¤erlendirme gerektiren bir sistemin benimsenmesi sureti ile mini-
mum ö¤renme becerilerinin elde edilmesi sa¤lanacak ve bu flekilde e¤itimim
kalitesi artt›r›lacakt›r.  

OOrrttaa  ÖÖ¤¤rreettiimm

Her bir ilçe seviyesinde model bir orta ö¤renim okulu aç›lacakt›r. Orta
ö¤renim seviyesinde kesin bir meslek veya kariyer olaya dâhil edilecektir. Or-
ta ö¤renime girmek isteyen bütün k›zlar ve erkeklerin, orta ö¤renim okullar›-
na kay›t olmalar› temin edilecektir. Orta ö¤retim ve yüksek orta ö¤retim için
olan ders kitaplar› revize edilecek ve çoklu kitaplar kullan›lmaya bafllanacak-
t›r. 2002–2003 döneminde kat›l›m oran› %31 seviyesinden %48’e ç›kart›la-
cakt›r. Mesleki ve teknik e¤itim pilot olarak teknik olgunluk s›navlar› arac›l›-
¤› ile geniflletilecek ve mesleki yüksek okullar kurulacakt›r. Orta ö¤renim se-
viyesinde çoklu ders kitaplar› bulunacakt›r. 

ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  EE¤¤iittiimmii

Ö¤retmenlerin, ö¤retmen e¤iticilerinin ve e¤itim idarecilerinin hizmet içi
e¤itimlerinin kurumsallaflt›r›lmas› arac›l›¤› ile sistemin etkinli¤inin artt›r›lma-
s› için okullar bir araya getirilecek veya di¤er teknikler kullan›lacakt›r. Hizmet
öncesi ö¤retmen e¤itim programlar›n›n kalitesinin artt›r›lmas› için orta ö¤re-
tim ve diploma sonras›nda daha uzun süreli paralel programlar oluflturulacak-
t›r, yani FA/FSc e¤itim ve BA/BSc e¤itim programlar› devreye sokulacakt›r.
Ö¤retmen e¤itim müfredat›n›n içerik ve yöntem k›s›mlar› revize edilecektir.
Hem resmi ve hem de gayri resmi araçlar, hiç olmazsa befl y›lda bir kere ça-
l›flmakta olan ö¤retmenlere hizmet içi e¤itim vermek üzere, imkânlar› artt›r-
mak için kullan›lacakt›r. Ö¤retmenlik mesle¤ine kat›lmalar›n› sa¤lamak üzere
k›rsal bölgedeki kad›nlara özel bir teflvik paketi sunulacakt›r. Yeni bir ö¤ret-
men e¤itmenleri kadrosu oluflturulacakt›r.  

TTeekknniikk  vvee  MMeesslleekkii  EE¤¤iittiimm

Endüstrinin ihtiyaçlar› ve ekonomik geliflmenin amaçlar› do¤rultusunda
E¤itimli ve üretimde çal›flmakta olan ifl gücü için ülkede teknik ve mesleki
e¤itim imkânlar›n› gelifltirmek. Statik arz esasl› bir sistemden talep taraf›ndan
yönlendirilen bir sisteme geçmek sureti ile teknik ve mesleki e¤itimden geç-
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mifl olan ö¤rencilerin istihdam edilme flanslar›n› artt›rmak üzere teknik e¤iti-
min kalitesinin artt›r›lmas›. Yeni geliflmeleri takip edebilmek ve ifl piyasas›n›n
de¤iflmekte olan ihtiyaçlar›na ayak uydurabilmek amac› ile Müfredat›n reviz-
yonu ve güncellenmesi sürekli olarak sa¤lanacakt›r. Teknik beceri, iletiflim ka-
biliyeti, emniyet ve sa¤l›k önlemleri ve giriflimcilik becerileri, vs. müfredat
içine yans›t›lacakt›r. ‹fl pazar›n›n gereksinimlerine uygun e¤itim verebilmek
için kurum-endüstri ba¤lant›lar› güçlendirilecektir. Ortaya ç›kmakta olan tek-
nolojiler, mesela, telekomünikasyon, bilgisayar, elektronik eflya, otomasyon,
petrol, giysiler, g›da muhafazas›, bas›m ve grafik, tekstil, madencilik, fleker
teknolojisi gibi, ifl pazar›nda oldukça popülerdirler ve bunlar seçili politeknik
e¤itim program›na dâhil edilecektir. Teknik e¤itimin düzenlenmesi için bir
Ulusal Teknik E¤itim Konseyi oluflturulacakt›r. 

YYüükksseekk  EE¤¤iittiimm

2010 y›l› itibar› ile yüksek ö¤renime eriflim, 17–23 yafl grubunun en az
%5’i kadar geniflletilecektir. Yüksek ö¤renime girmek için hak etmek tek k›s-
tas olacakt›r. Bu nedenle yüksek ö¤renime girifl, girifl testlerine dayand›r›la-
cakt›r. ‹tibarl› üniversitelere özerklik tan›nacak ve diploma verme statüsü ka-
zanacaklard›r. Diploma veren kolejlerin herhangi bir kabul görmüfl Pakistan
üniversitesi veya diploma veren bir kurum ile s›navlar ve diplomalar›n veril-
mesi aç›s›ndan ortakl›k kurma seçenekleri olacakt›r. Yüksek Ö¤renim Komis-
yonu (HEC), yüksek derecede kalifiye ve istidatl› ö¤retmenleri çekmek için
performans esasl› Kürsü ‹zleme Sistemini getirmifltir. Bahse konu olan sistem
ülkenin kamu sektörü üniversitelerinde bulunan PhD’li fakülte ö¤retim görev-
lilerine yüksek ücretler sunulmas›n› içermektedir. Yerel mast›r ve doktroa
programlar› lanse edilecek ve laboratuar ile kütüphane tesisleri daha da güçlü
hale getirilecektir. Bölünmüfl doktora programlar›, itibarl› yabanc› üniversite-
ler ile ortak olarak lanse edilecek ve söz konusu bu düzenleme alt›nda y›lda en
az 100 bilim adam› e¤itilecektir. Bütün kotalar/rezerve edilmifl mevkiler orta-
dan kald›r›lacakt›r. Geri kalm›fl bölgelerden olan çocuklar, girifl testlerini geç-
meleri halinde, kendi aralar›nda rekabet edeceklerdir. fiiddeti engellemek için,
yerleflkelerdeki bütün politik faaliyetler yasaklanacakt›r. 

BBiillggii  TTeekknnoolloojjiissii

Safhalar halinde orta ö¤retime bilgisayarlar sokulacak ve okul müfredat›
mesela web sayfalar›n› tasarlayan bilgi “Super Highway” (Bilgi yolu) ve ya-
z›l›m gelifltirme gibi bilgi teknolojisinde yak›n zamanda meydana gelen gelifl-
meleri içerecek flekilde revize edilecektir. 

KKüüttüüpphhaannee  vvee  DDookküümmaannttaassyyoonn  HHiizzmmeettlleerrii

Okul, kolej, üniversite kütüphaneleri en son okuma materyalleri/hizmet-
leri ile donat›lacakt›r. Bilgisayar üzerinden Internet ba¤lant›s› her bir kütüpha-
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neye temin edilecektir. Mobil kütüphane hizmeti, yar› flehirsel ve uzaktaki k›r-
sal alanlar için bafllat›lacakt›r. 

EE¤¤iittiimmddee  ÖÖzzeell  SSeekkttöörr

E¤itimde özel yat›r›mlar›n teflvik edilmesi. Ulus ve eyalet seviyelerinde
özel olarak yönetilmekte olan okullar›n ve kurumlar›n faaliyetlerini ve düzgün
ifllevselli¤ini, uygun kurallar ve yönetmelikler arac›l›¤› ile düzenlemek amac›
ile düzenleyici organlar mevcut olacakt›r. Makul bir vergi indirimi, özel sek-
tör taraf›ndan e¤itim tesislerinin oluflturulmas› için yap›lan harcamalar üzerin-
den verilecektir. Ayr›ca, e¤itim vak›flar› arac›l›¤› ile k›rsal alanlarda ve fakir
flehir bölgelerinde e¤itim kurumlar› oluflturan özel sektör içinde eflde¤er yar-
d›mlar temin edilecektir. Mevcut bulunan yüksek e¤itim kurumlar›, E¤itim
Bakanl›¤› ile iflbirli¤i halinde ba¤›flta bulunan kurumlar ile finansal yard›m
için müzakerelerde bulunabilecektir. Özel sektörde kurulacak olan e¤itim ku-
rulufllar›na, a) yerleflme alanlar›nda özel fiyatlar üzerinden araziler temin edi-
lecek ve b) ayr›ca endüstride oldu¤u üzere gelir vergisi indirimi verilecektir.
Kar amac› gütmeden iflletilmekte olan okullar her türlü vergiden muaf tutula-
cakt›r. Özel kurumlar›n müfredat›, Müfredat›n Federal Gözetimi alt›nda belir-
tilen prensiplere ve E¤itimini Ders Kitaplar› ve Muhafazas› Standartlar› 1976
Yasas›na uygun olmal›d›r. Özel olarak yönetilmekte olan e¤itim kurulufllar›n›n
ücret yap›s›, devlet ile görüfl al›flverifli halinde gelifltirilecektir. 

YYeenniilliikkççii  PPrrooggrraammllaarr

Ulusal E¤itim Test Hizmeti, profesyonel kurumlara girifl için standart
testleri tasarlamak ve uygulamak için oluflturulacakt›r. Profesyonel e¤itime gi-
rebilmek için söz konusu bu testleri geçebilmek zorunlu olacakt›r. Bu meka-
nizman›n s›navlarda yolsuzluk vakalar›n› kontrol etmekte kullan›lmas› bek-
lenmektedir. Benzer flekilde, standart hale getirilmifl testler, üniversitelerde ge-
nel e¤itime girifl için kullan›lacakt›r. 

UUyygguullaammaa,,  ‹‹zzlleemmee  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Köklerden bafllamak üzere en yüksek seviyeye kadar genifl kapsaml› bir
izleme ve de¤erlendirme sistemi öngörülmüfltür. ‹lçe E¤itim Yetkili Mercii,
her bir ilçede, izleme ve uygulamaya kat›l›m› temin etmek amac› ile oluflturu-
lacakt›r. Federal ve eyalet seviyesinde E¤itim bakanlar›, kendi seviyelerinin
uygulamas›ndan sorumlu olan komiteleri gözetim alt›nda tutacakt›r. Baflbakan
ve eyaletlerin baflbakanlar›, s›ras› ile Ulusal ve Eyalet E¤itim Konseylerini
oluflturacaklar ve bu konseyler hedeflerin elde edilmesini temin edecektir. Fe-
deral ve eyalet seviyesinde mevcut bulunan EMIS, bunlar› ‹zleme ve De¤er-
lendirme Sistemine (MES) yan›t vermeye haz›r k›lacak flekilde güçlendirile-
cektir. E¤itim Planlama ve Yönetimi (AEPAM) Akademisi güçlendirilecek ve
MES’in ortaya ç›kmakta olan taleplerini ve hem ulusal hem de eyalet seviye-
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sinde karfl›lamak üzere ayarlanacakt›r. Eyalet EMIS’leri taraf›ndan toplanan
ve Ulusal E¤itim Yönetim Bilgi Sistemi (NEMIS) arac›l›¤› ile AEPAM tara-
f›ndan derlenen veri, planlama, yönetim, izleme ve de¤erlendirme amaçlar›
do¤rultusunda farkl›l›klar› ve kar›fl›kl›klar› önlemek için tek kaynak olarak ta-
n›nacakt›r. E¤itimin büyümesinin niteliksel aç›s› üzerine kritik göstergelere ait
veri tabanlar› AEPAM taraf›ndan gelifltirilecek ve muhafaza edilecektir. Bu fle-
kilde planlama, uygulama ve takibi kolaylaflt›racak daha güvenilir ve geçerli
veri baz›nda sürdürülebilir ilerleme göstergeleri gelifltirilecektir. Bütün ülke
çap›nda bilgi toplamak amac› ile bir okul say›m günü belirlenecektir. 

Hükümet taraf›ndan e¤itim üzerine yap›lan toplam harcama mevcut sevi-
yesi olan %2,2’den, 2002–2003 döneminde GSMH’n›n %4’ü seviyesine artt›-
r›lacakt›r.

DDiinnii  EE¤¤iittiimmiinn  DDuurruummuu  

PAK‹STAN E⁄‹T‹M ‹STAT‹ST‹KLER‹ 2005–06 Pakistan

DEENI MADARIS (2005–06)

TTaabblloo  11::
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TTaabblloo  22:: PPaakkiissttaann  ÖÖzzeett  ((22000055––0066))
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*  Profesyonel kurumlara, muhasebe kurulufllar›, ‹fl ‹daresi, Ticaret Kole-
ji, Uzaktan E¤itim Merkezi, E¤itim Koleji/Üniversite, güzel sanatlar kolejleri,
Ev Ekonomisi, Homeopatik Kolejleri, Bilgi Teknolojisi Koleji/Üniversitesi,
Hukuk Koleji/Üniversitesi, T›p Koleji, T›bbi Teknoloji Okulu/Koleji, Hemfli-
relik Okulu/Koleji, Özel E¤itim, T›bbiye Koleji ve Veterinerlik/Hayvan Bilim-
leri.  

PPaakkiissttaann’’ddaa  EE¤¤iittiimmiinn  SSoossyyaall  vvee  KKüüllttüürreell  YYeerrlleeflfliikk  SSiisstteemmlleerriinniinn  BBoo--
zzuullmmaass››  

FFeeooddaall  vvee  KKaabbiillee  SSiisstteemmii

Di¤er Müslüman ülkelerin aksine Pakistan’›n yönetim aç›s›ndan köklü
bir kabile ve feodal sistemi mevcuttur. Feodal ve kabilesel liderler genellikle
büyük arazilere sahiptirler ve hem ekonomik hem de sosyal güce sahiptirler.
Güçleri o kadar fazlad›r ki, kendi etki alanlar›nda bilgisizli¤i ve e¤itim eksik-
li¤ini empoze edecek flekilde engel oluflturmufllard›r. Bu durumdan kad›nlar›n
e¤itimi en fazla zarar› görmüfl ve bunun sonucunda cinsiyetler aras›nda farkl›-
l›klar oluflmufl ve genel olarak kad›nlar için imkân eksiklikleri bafl göstermifl-
tir. Devlet taraf›ndan aç›lan okullar yerel etki sahibi kifliler taraf›ndan yanl›fl
amaçlar için kullan›lm›fl ve feodallerin okullar›n aç›lmas›n› engellemeye çal›fl-
t›¤› veya ö¤retmenler ile doktorlar› taciz ettikleri birçok durum vuku bulmufl-
tur. 

Ayr›ca, bu kifliler hali haz›rda okuma yazma bilmeyen bu nüfusa cahilli-
¤in nimetlerini anlatmakta dini öncüller kullanm›fllar ve mesela aile planlama-
s›na izin vermemifllerdir; kad›n nüfusun eve kapat›lmas›, zorunlu evlilikler ve-
ya ergenlik öncesi evlilikler gibi. ‹laveten cahil olan bu nüfus, devlete ve ma-
sum kiflilere karfl› düzenlenen terörist faaliyetlerinin beslendi¤i verimli mater-
yal oluflturmufllard›r. Bütün bu taktikler, yerel feodal ve kabile liderleri tara-
f›ndan hükümete flantaj yapmak ve devletin bu bölgelerde hâkimiyetini engel-
lemek için kullan›lm›flt›r.    

Bunlar›n zorbal›klar› flimdi art›k kentsel alanlarda da görülmektedir – ya-
k›n zamanda Lal Masjid’de (‹slamabad bafl flehrinde K›rm›z› Cami). Bununla
birlikte General Pervez Müflerref Hükümeti, yönetimin her seviyesinde kad›n-
lara %33 oran›nda kat›l›mda bulunma hakk› tan›mas› ile bilinmektedir. Ayr›ca
tecavüz kanunlar› ve kad›nlar›n ülkedeki haklar› ile ilgili olarak ilerleme kay-
dedici kanunlar da mevcuttur. Pakistan’da e¤itim standartlar›n› daha iyi hale
getirmek ve e¤itim ile araflt›rmalarda kaliteyi düzeltmek için Bir Yüksek Ö¤-
renim Komisyonu oluflturulmufltur.  

Medreseler de ayr›ca müfredatlar› aç›s›ndan daha verimli hale getirilmek-
te olup bununla k›rsal e¤itimin daha iyi hale getirilmesi amaçlanmaktad›r. 
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Konferans ‹KÖ ile ilgili oldu¤u için, ‹slam Konferans› Örgütü’ne (‹KÖ)
ve ‹KÖ’ye üye olan ülkeler ile ilgili istatistiklere bir miktar zaman ay›rmam›n
faydal› olaca¤›n› düflünüyorum.

‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ) Rabat’ta Fas Krall›¤›nda, 12 Receb
1389H (25 Eylül 1969) tarihinde, iflgal alt›ndaki Kudüs’te Al-Aqsa Camisine
karfl› Zionist unsurlar taraf›ndan gerçeklefltirilen canice kundaklama olay›n›n
ertesinde ‹slam Dünyas›n›n liderlerinin ilk toplant›s› düzenlendi¤inde olufltu-
rulmufltur. Gerçekten de, kutsal flehir Kudüs’teda herkes için sonsuz de¤er ta-
fl›yan, ‹slam’›n ilk k›blesi ve üçüncü kutsal ibadet yeri olan Al-Aqsa Camine
karfl› gerçeklefltirilen hareket ile bafllat›lan bu ac› mücadele Müslümanlar›n fle-
refini, haysiyetini ve inanc›n› savunmak içindi. ‹KÖ’nin merkezi Cidde’de bu-
lunmaktad›r ve mevcut durumda 57 ülke bu organizasyonun üyesidir. ‹KÖ,
Müslüman uluslar›n ve ayr›ca Müslüman olmayan ülkelerde yaflayan Müslü-
man toplumlar›n sosyo-ekonomik aç›dan daha iyi hale getirilmesi için birçok
uzmanlaflm›fl birimler oluflturmufltur. Afla¤›da ‹KÖ’ye üye olan ülkeler ile ilgi-
li baz› istatistikler bulabilirsiniz. 

‹KÖ Üyesi Ülkeler 57

‹KÖ Toplam Nüfusu 1319,1 milyon

‹KÖ Toplam GSMH 4795,4 milyon US$

‹KÖ Toplam Üniversiteleri 1428

‹KÖ hakk›nda daha fazla bilgi almak için lütfen http://www.oic-oci.org
web sitesini ziyaret ediniz

SSoonnuuçç

Bu konuflmay› sona erdirirken belirtmek isterim ki genel olarak e¤itim,
Pakistan’da daha önceki hükümetler taraf›ndan ihmal edilmifl bir konudur. Bu
düflük okuryazar oran›na ve e¤itimin muhtelif seviyelerine düflük oranda kay›t
yapt›r›lmas›na neden olmufltur. 

Uluslar›n kalk›nmas›nda insan sermayesinin art›k merkezi bir konum al-
d›¤› günümüzde, e¤itimin rolü göz ard› edilemez ve bu konuda gere¤inden az
fonlanan Pakistan’›n, Çin, Malezya ve di¤er Güney Do¤u Asya ekonomilerini
takip etmesi ve e¤itime cömertçe yat›r›m yaparak ekonomik ve sosyal ilerle-
me elde etmesi laz›md›r. 

‹slam bak›fl aç›s›ndan e¤itimin daha iyi hale getirilmesi için üç öneri bu-
lunmaktad›r. 

• ‹slam’›n ahlaki ve ruhani de¤erleri, özgürlük, bütünlük ve Pakistan’›n
gücü ile birleflti¤inde e¤itim sistemimize ilham verecek ideoloji haline gel-
mektedir.
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• ‘Pakistan vatandafllar› aras›nda birlik ve ulusçuluk hissinin oluflmas›na
çal›flmal›y›z.’

• ‘Kompleks modern bir toplumda beceriler ve e¤itimin” sa¤lanmas›. 

Basit ve masum insanlar›m›z› edinilmifl ç›karlar›n kirli oyunlar›n› ve vic-
dans›z unsurlar› görecek flekilde e¤itmemizin zaman› geldi de geçiyor bile. Pa-
kistan’›n bir ulus olarak hareket etmesi laz›m. Nihai olarak bir arzumu belirt-
mek isterim, e¤er benim ülkemdeki her bir bireyi gerçek anlamda okuryazar
k›lma gücüm olsa o takdirde hiç olmazsa olanlar ve olmayanlar aras›ndaki far-
k› ortadan kald›r›rd›m. Belki ben bir idealist gibi düflünüyorum, fakat bizler
buraya ‹slam Dünyas› için ideal bir e¤itim sistemi bulmak için topland›k. 
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NN‹‹JJEERRYYAA’’DDAA ‹‹SSLLAAMM‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM::  MMOODDEERRNN
ÇÇAA⁄⁄  VVEE  GGEELLEENNEEKKLLEERR  ‹‹LLEE  ‹‹LLGG‹‹LL‹‹  BBAAZZII
HHUUSSUUSSLLAARR

PP rrooffeessöörr DDrr AAmmiidduu  SSAANNNN‹‹
Lagos State University, Nijerya

ÖÖnnssöözz

Benim bafl›ndan ikazda bulunmam faydal› olacak. Bu sunum, kelimenin
tam anlam› ile, e¤itimin geçmiflinin veya daha kesin olarak Nijerya’daki ‹sla-
mi e¤itimin, akademik bir tart›flmas› olmayacak. Akademik ifadeler genelde
öyle detaylar ve nüanslar ile karakterize olurlar ki, karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
problemlerin çözülmesinde kullan›labilecek araçlar olarak hemen yorumlan-
malar›nda problemler olabilir. Bu seminerin, organize edenler taraf›ndan da
belirtildi¤i üzere bafll›ca amac› “e¤itim alan›nda ortak hedeflerin belirlenme-
sidir”. Bahse konu edilen hedeflerin dayan›flma yaratmaya yard›mc› olmas› ve
‹slam ülkeleri ve toplumlar›n›n aras›nda iflbirli¤i oluflturmak üzere çeflitli im-
kânlar› sunmas› laz›md›r. Beyan edilen amaç uyar›nca, odak noktas›, özellik-
le Avrupa ile mukayese edildi¤inde ‹slam Ülkelerinin maruz kald›¤› belli baz›
eksikliklerin ba¤lam›nda belirlenen hedeflerin elde edilmesi için somut hare-
ket planlar›n›n ve mekanizmalar›n oluflturulmas› olmal›d›r. Modernlik ki, ge-
nelde Avrupa’n›n demokrasi, liberal e¤itim, laiklik, düzenlenmemifl özgürlük-
leri ve di¤erlerinin aras›nda kad›n haklar› konular›ndaki idealleri do¤rultusun-
da anlafl›l›r, Müslüman toplumlar için çok önem arz eden bir konu haline gel-
mifltir. Bunlar aras›nda, Kuran ve Sünnet’ten elde edilen de¤erlere karfl› ola-
rak addedilenler mevcuttur. 

Geçti¤imiz y›llar içerisinde Nijerya’da ‹slami E¤itim aç›s›ndan karfl› kar-
fl›ya kal›nan zorluklar›n takip etti¤i yol benim sunumunun bafll›ca odak nokta-
s›n› oluflturacak. ABD’de 9.11.2001 katalizminden ve bunu hemen takiben Af-
ganistan’dan Taliban hükümetinin at›lmas› ve daha sonra Irak’›n iflgal edilme-
sinden beri, Nijerya gençleri aras›nda yeni ve e¤itimli bir grup ortaya ç›kt›. Bu
grubu, Marshall’dan (Marshall 2002) al›nt› yaparak, “Nijerya’n›n Talibanlafl-
t›r›lmas›” fleklinde karakterize edebiliriz. Kendisini “Nijerya’n›n Taliban›”
olarak adland›ran bu grup, Kuzey Do¤uda aktif olup, büyük oranda Ni-
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jerya’n›n yüksek ö¤renim kurumlar›ndan mezun olmufllar ve ‹slami e¤itimin
veya daha uygun olarak ‹slami e¤itimin en güzel radikallefltirilmifl halini gös-
termektedirler. Bu sunumda, ben söz konusu duruma yol açan faktörlerin ve
koflullar›n alt›n› çizmek istiyorum. Ayr›ca ‹slami E¤itim üzerine yap›lan çal›fl-
malar›n k›sa bir gözden geçirmesini verece¤im ve ‹slami E¤itimin geçmifli,
Modernlik taraf›ndan empoze edilen zorluklar›n taraf›mca analiz edilmesine
bir önsöz oluflturacakt›r.  Bu, nihai olarak Konferansta kendimiz için belirle-
yebilece¤imiz ortak hedefleri nas›l elde edebilece¤imiz üzerine belli baz› öne-
rilerin verilmesi ile son bulacakt›r. 

GGiirriiflfl

‹slam’da e¤itimin geçmifline gösterilen ilginin, Bat› biliminde derin kök-
leri mevcuttur ve bu flimdiye kadar azalmam›flt›r. Bunu destekleyecek nitelik-
te olarak Doorn-Harder (2005), ve Günther (2005) taraf›ndan yak›n zamanda
gösterilen çabalar gösterilebilir ki, bunlarda, zaman içinde ‹slami E¤itimin
belli baz› yönlerine ola¤anüstü dikkat gösterilmifltir1. Nijerya Ba¤lam›nda, Fa-
funwa’n›n seminal çal›flmas›, eskili¤ine ra¤men, Nijerya’da e¤itimin geçmifli
üzerine çok önem tafl›yan bir referans noktas›d›r (Fafunwa 1980). Yaklafl›k 10
y›l önce, Reichmuth, Yorubaland (güney bat› Nijerya) de e¤itim üzerine, flim-
di her aç›dan klasik say›labilecek kitab› yay›nlam›flt›r. Eser ne kadar de¤erli
olursa olsun, Almanca dilinde yaz›lm›fl olmas› Güney Bat› Nijerya’da e¤itim
konusu ile ilgili olanlar›n bu eseri kullanmalar›n› engellemifltir (Reichmuth
1998). Bu çal›flman›n ‹slami E¤itim üzerine fin de siecle bir ilmi çal›flma ol-
mas› yönündeki düflüncem, birkaç y›l önce ‹ngilizce’ye çevrilebilecek olmas›-
n› öngörmüfltür (Sanni 2000). Yak›n zamanda, Muhammad Sani Umar, 1993
y›l›nda haz›rlad›¤› doktora tezinin güncellefltirilmifl bir halini yay›nlam›fl olup
bu çal›flma Kuzey Nijerya’da ‹slam E¤itiminin dinami¤ini kufl bak›fl› olarak
vermekte ve bunu, kuzey Nijerya ayd›nlar zümresinin muhtelif yan›tlar›n›n ve
politik s›n›f sömürgecili¤inin analizi ba¤lam›nda gündeme getirmektedir.
(Umar 2006). Nijerya’da Kad›n uleman›n ortaya ç›kmas›na dair de¤erlendir-
mesi, Nijeryal› Müslümanlar›n, yeni küreselleflen dünyada e¤itimin liberallefl-
mesine verdikleri yan›t›n dinami¤ini göstermektedir (Umar 2004). Tabi ki
araflt›rmac›lar, ‹slami e¤itimin muhtelif yönleri ile ilgilenmekte olan Nijeryal›
yüksek ö¤renim kurumlar›n›n mezun olan veya e¤itime devam eden ö¤renci-
leri taraf›ndan gerçeklefltirilmifl birçok çal›flma mevcuttur ve bu türde gösteri-
len çabalardan yak›n zamana ait olan bir tanesi de Adetona taraf›ndan gerçek-
lefltirilmifltir (Adetona 2007).2 Bununla birlikte, ne yaz›k ki, söz konusu çal›fl-
malar için yerel veya ulusal seviyede koordinasyon eksikli¤i veya veri taban›-
n›n olmamas›, bahse konu edilen çabalar›n metodolojik olarak de¤erlendiril-
mesini imkâns›z k›lmakta olup bu hususa kongremizin daha kapsaml› bir fle-
kilde yaklaflmas› gerekti¤ine inan›yorum. Bunun sebebi belki de Nijerya’da ki
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durumun di¤er ‹slam ülkelerinde olandan daha farkl› olmamas›d›r, Kazano-
va’dan al›nt› yaparak, ‹slami E¤itim ile ilgili olarak diyebiliriz ki, Endonez-
ya’dan Hindistan’a (Cf Sikand 2005) ve Senegal’den Güney Afrika’ya kadar
“Aile Benzerlikleri” mevcuttur. ‹slami veya ‹slami e¤itiminin müfredat› ile il-
gili hususlar, bu tür e¤itimin belirgin özellikleri, ö¤renci ö¤retmen iliflkileri,
amaçlar ve hedefler, devlet ve toplum politikalar›, reform çabalar› ve di¤er
fleyler aras›nda sosyo-politik ve ekonomik gerçekler, bu sunumda ve referans-
lar listesinde kote edilen kaynaklar›n baz›lar›nda genifl kapsaml› olarak müza-
kere edilmifltir ve bu nedenle bu hususlar›n beni burada al›koymas›na izin ver-
meyece¤im. 

Burada ki bafll›ca ilgilendi¤im husus, içerik, hamileri ve kullananlar› aç›-
s›ndan ‹slami E¤itimin 20. yüzy›l›n son çeyre¤inden sonra nas›l radikallefltiril-
di¤idir. 1979 y›l›nda gerçeklefltirilen ‹ran ‹slam Devrimine Bat› Dünyas›n›n
yan›t› ve ABD’de 11 Eylül 2001 katalizminden gelen yan etkiler, Müslüman
e¤itimcilerin kendilerini nas›l gördükleri ve baflkalar› taraf›ndan nas›l görün-
dükleri üzerinde fazlas› ile etkili olmufltur. ‹slam veya dindarl›k Müslümanla-
r›n almakta olduklar› e¤itim ve ‹slami E¤itimin bafll›ca kurumu olan Medrese-
ler ile iliflkilendirilmifl ve teröristler ile “faflistlerin” e¤itim platformu olarak
gösterilmifl, ABD politik liderli¤i taraf›ndan bir klifle olarak lanse edilmifltir.
Fakat bu durumun alt›nda yatan gerçek sudur ki, hepsi de¤ilse bile, terör da-
valar›nda flimdiye kadar flüphelenilenler veya töhmet alt›nda b›rak›lanlar, ge-
leneksel ‹slami Medrese sisteminin d›fl›nda ki sistemlerde e¤itim görmüfl olan
kiflilerdir. E¤er bu sunumun sonunda, ‹slam Dünyas› boyunca e¤itim endüstri-
sindeki bütün paydalar› içeren belli aksiyonlar›n formülasyonu ve icras›na de-
vam eden bir ilgi uyand›rabilmiflsem amac›ma ulaflt›m demektir.  

‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm::  EErrkkeenn  TTaarriihhççee

‹slam’›n tan›t›lmas›na genellikle ‹slami e¤itimin tan›t›lmas› da efllik eder
ve bu ‹slam dini ile temas etmifl olan bütün toplumlarda oluflan bir gelenektir.
Dinin yandafllar›, Kuran’›n Arapça’da ve temel dini hükümlerin bilinmesini
zorunlu olarak addederler. (Seman 1966). Afrika alt sahras›nda, bu temas 1.
yüzy›la kadar geriye gider.3 Timbuktu 13. yüzy›ldan itibaren ‹slami E¤itimin
kayda de¤er bir merkezi olarak ortaya ç›km›flt›r ve 15. yüzy›l itibar› ile alt böl-
genin muhtelif yerlerinden 25.000 ö¤renciyi çekmifltir. Ayr›ca 13. yüzy›l›n or-
tas› itibar› ile ‹slami e¤itime bölge d›fl›ndan da süregelen bir ilgi oldu¤una da-
ir kan›tlar›m›z mevcuttur, çünkü Kanem’den gelen ö¤renciler için El-Ezher -
Kahire’de bir yerleflim bölümü mevcuttur (riw_q). Bunlara ilaveten, devam
eden ticaret ve göçlerden meydana gelen entelektüel temas ilim adamlar›n› ve
ö¤rencileri, Sahara’n›n her iki taraf›nda yerleflmeye teflvik etmifltir. ‹bn
Bat_ûta (d. 770AH/1368CE) Bat› Afrika k›y›lar›nda yapt›¤› seyahatleri esna-
s›nda, Mali’de nas›l baz› çocuklar› Kuran’›n belli k›s›mlar›n› ezberleyene ka-
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dar zincire ba¤l› olarak tuttuklar›n› gördü¤ünü aktarmaktad›r (Hiskett 1984:
31). Bu hikâye ne kadar afl›r› dursa da sadece Mali’ye özgü de¤ildir, Bat› Af-
rika’da ki baflka toplumlarda da, Nijerya dâhil olmak üzere, ortaça¤dan itiba-
ren ‹slami e¤itime ola¤anüstü bir ba¤l›l›k sergilemifllerdir. Bu durumda dene-
bilir ki bizim Kuran okullar›m›z ilk resmi e¤itim fleklini temin etmifllerdir. Bu
arada ayn› gelene¤in Hindistan alt k›tas›nda da elde edildi¤ini belirtmeden
geçmeyelim (Minault 1998).  Yoruba ülkesinde (Güney Bat› Nijerya), ‹slam’›n
belirmesi 16. yüzy›ldan öncesine gitmez ve bu nedenle ‹slami e¤itim burada
Kuzeyde oldu¤undan daha geç gerçekleflmifltir. Bu okullarda, ebeveynler, top-
lumlar veya bireysel hay›rseverler malzeme ve manevi destek ve hata ö¤ret-
menlere yapt›klar› ifller karfl›l›¤›nda ödeme niteli¤inde hizmetler temin etmifl-
ler ve bu durum ‹slam’›n gelene¤i ile tutarl› olarak de¤erlendirilmifltir.4

‹slam E¤itiminde altta yatan amaç “‹nanan›n davran›fl biçimini Al-
lah’a, Kâinata ve zamana göre flekillendirmektir” (Reichmuth 2000). Çocuk-
lar erken yafllardan itibaren ö¤retmenin evi, bir caminin avlusu ve aç›k bir alan
da olabilen Kuran okullar›na gönderilmifllerdir.  Tahtadan bir plaka bafll›ca ö¤-
renme arac› vazifesi görmüfl ve bu nesneden dolay› bu seviyede ki ö¤renim,
Kuzey Nijerya’da geçerli olan ismi Makaranto Allo’yu alm›flt›r. Al›fl›lm›fl ola-
rak buralarda Kuran’dan pasajlar çal›fl›lm›fl ve bu okul seviyesi hem k›z hem
de erkek ö¤rencilere aç›k k›l›nm›flt›r. ‹kinci safha ki bu Arapçada ve ‹slam ça-
l›flmalar›nda ileri derece ö¤renimi temsil eder, k›z ö¤rencilere kapal› tutulmufl-
tur ve bu hususta dini ve kültürel nedenler sorumludur. Bu seviye Kuzey Ni-
jerya’da Makaranta ‹lmi olarak bilinmektedir. (Fafunwa 1980). Bu seviyede
çal›fl›lan konulara tafs_r, had_th, fiqh, gramer di¤er fleylerin yan› s›ra dâhil
edilmifltir. Bu e¤itim tek bir hoca ile veya di¤er muhtelif konularda ki uzman-
lar›n yard›m› ile gerçeklefltirilmifltir. Yoruba’da da ilk ve ileri safha e¤itim için
ayn› bölünme uygulanm›fl olmas›na ra¤men belli baz› terimler kullan›larak
tasvir edilmemifltir. Kuran ve ‹slam Çal›flmalar›nda derslere devam edenlerin
hepsi, seviyeleri ne olursa olsun ile kewu’ya yani akehewu-kehewu-kewu olan
etyolojiye kat›lanlar olarak addedilmifller ki bu insan›n yafllanana kadar ö¤ren-
meye devam etti¤i bir fleydir. ‹flte bu e¤itim sistemi 19. yüzy›l›n ortas›nda H›-
ristiyanl›k ile ve bir süre sonra ise sömürgecilik ile ilk temas gerçekleflene ka-
dar devam ettirilen sistemdir.  

SSöömmüürrggeecciilliikk  aalltt››nnddaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm

Sokoto halifesinin kovulmas›, 1903 y›l› Temmuz ay›nda Sultan Muham-
madu Addahiru’nun öldürülmesine kadar gerçekleflmemekle beraber, 1 Ocak
1900 tarihinden ‹ngiliz Albay› Fredrick Lugard, kendisini Kuzey Nijerya için
yüksek komiser olarak ilan etti. 1914 y›l›nda, Kuzey ve Güneyde himaye al-
t›nda olanlar birleflti ve Nijerya olarak bilinen ülkeyi meydana getirdiler. 1842
y›l›nda Kilise Misyoner Cemiyetinin (Church Missionary Society (CMS)) zu-
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hur etmesi, ‹slami e¤itimin ilk karfl›laflt›¤› zorluk olmufltur çünkü Kilise okul-
lar›n kurulmas›n› misyonerlik faaliyetlerinin bir parças› olarak görmüfltür.
1860 y›l›nda Roma Katolik misyonunun gelmesi ise (RCM), e¤itim, “Baflka
dine çevirmenin tek arac› olarak” dikkate al›nd›kça e¤itim kurumlar›n›n son
süratle artmas›na neden olmufltur  (Ejiogu 1986:2). Bununla birlikte sömürge-
ci idare, ‹slami e¤itimin ortadan kald›r›lmas›na kendini aç›k bir flekilde ada-
mamakla beraber, hiç bir flekilde teflvik edilmesi ile ilgilenmemifl ve daha çok
kendi kendine yok olmas› veya solup gitmesini tercih etmifltir. Fakat bu ‹sla-
mi gelene¤in derinlere nüfuz etmesi nedeni ile özellikle Kuzeyde mümkün ol-
mam›flt›r. Bu nedenle zaman›n yaratt›¤› zaruretler ve koflullar, ‹slami e¤itimin,
Umar (Umar 2006: 55ff) taraf›ndan takdire flayan bir flekilde belirtildi¤i üzere
sömürgecilerin e¤itim üzerine resmi ve gayri resmi politikalar› uyar›nca ger-
çeklefltirilen Bat› modelinin yan› s›ra devam etmesi için daha erenik ve fayda-
c› bir davran›fl biçimi benimsemesine neden olmufltur. Sömürgeci e¤itimin ve
H›ristiyan misyonerlerin e¤itim politikalar›n›n alt›nda farkl› felsefeler ve
amaçlar yatmakla beraber, bunlar›n her ikisinin de nihai etkisi, 1960 y›l›nda
Nijerya ba¤›ms›zl›¤›n› kazanana kadar ‹slami e¤itimin gelecekteki operasyon-
lar›, kapsam›, amaçlar›, müfredat› ve personel e¤itimi üzerinde genifl kapsam-
l› bir flekilde olmufltur. Yukar›da üzerinde duruldu¤u üzere, bahse konu edilen
bütün bu hususlara, bu sunum içerisinde belirtilen kaynaklar ve çal›flmalar ta-
raf›ndan detayl› olarak de¤inilmifltir ve fakat olufluma genel olarak burada da
bir bakmak faydal› olabilir.

‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  ZZaayy››ff  DDüüflflüürrüüllmmeessii::  ‹‹llaann  EEddiillmmeeyyeenn  SSaavvaaflfl

H›ristiyanl›¤›n ve sömürgecili¤in ortaya ç›k›fl›na kadar Arapça Kuzey Ni-
jerya’da e¤itimin ve idarenin kulland›¤› dil olmufltur. Mesela Fulfulde, Hausa,
Kanuri, Nupe, ve Yoruba gibi yerli Nijerya dilleri, yaz›l› hallerinde, her ikisi-
nin ortaya ç›kmas›ndan çok önce Arapça yaz› kullanmakta idiler. Bu ajami
olarak bilinmektedir. ‹ngiliz kâflif Richard Lander, 1825 ve 1826 y›llar›nda ba-
z› Yoruba kasabalar›n› gezmifl ve baz› yerlilere Arapça olarak ‹slam dininin ve
okuma ve yazma sanat›n›n ö¤retildi¤ini gördü¤ünü teyit etmifltir. (Lander
1830: I, 277). Yoruba’da Arapça’n›n yay›lmas›n›n belki de en ilgi çekici kan›-
t›, Profesör Ade Ajayi taraf›ndan yap›lan yorum olup bu 17. yüzy›lda yaz›lm›fl,
flimdi kaybolmufl olmakla beraber, Yoruba ulusunun muhtemelen tarihini Yo-
ruba dilinde Arapça yaz› kullanarak aktaran ve bu konuda ki en eski yap›t›
oluflturmaktad›r (Ade Ajayi 2006). Bütün bunlar Arapçan›n hem ‹slami e¤iti-
min lisan› ve hem de Nijerya’da kültürel gerçe¤in ilk okuma yazma lisan› ola-
rak önemini teyit etmektedir.

Fakat 1842 y›l›nda, sömürgeci idare, ekonomik nedenlerle ve CMS ise
ekümenik nedenlerle Yoruba dilinin yaz›l› bir flekli olmas›n› istedi. Bunu mü-
teakiben, her ikisi de bu amaçla Arapçan›n kullan›lmakta oldu¤unu anlad›lar
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(Cf Johnson 2001; Ade Ajayi 1960; Hair, 1967). Kilise bafllang›çta bu yaz›
fleklini standart hale getirmeyi düflündü ve fakat ‹slami Arapçay› yani “aja-
mi’yi” teflvik etmekten korktu¤u için daha sonra bu fikirden vazgeçti. Ve böy-
lece Latince yaz› fleklinin benimsenmesine karar verildi. Lugard kendi nam›-
na, Roma karakterlerinde yaz›lm›fl Hausa kullan›lan “ulusal” geliflmeyi, ken-
disinin “taklit Arapça” olarak nitelendirdi¤i “ajami” kullan›lan “Arap Muham-
med’den ilerleme”ye tercih etti¤ini savundu ve5 kendisi gerçek amac›n›n “‹n-
gilizce’yi konuflmaya muktedir olmasa bile, Roma karakterleri kullanan Hau-
sa’y› okuyacak ve yazacak bir s›n›f insan oldu¤unu” belirtmekte idi. (Philips
2004: 65). Ve iflte burada, Arapça olarak verilmekte olan ve as›rlar içerisinde
yerli halk›n ilerlemesini sa¤layan ‹slami e¤itim kendisine karfl› örtülü bu sal-
d›r› ile y›k›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu flekilde, Nijerya’da ‹slami e¤itimin geri git-
mesine neden olacak projede ilk bölüm Arapça miras›n Romal›laflt›r›lmas› ola-
rak yer alm›flt›r.

Misyonerler ve sömürgeciler, okullar›n Bat› modeline göre oluflturulma-
s›n› sa¤lad›lar. Bu durum özellikle, Kuzeyde Müslüman olmayan alanlarda
Middle Belt ad› verilen (Orta Kuflak) az›nl›¤›n içinde geçerli idi. Lugard, Pa-
pal›k a¤› taraf›ndan Bat› e¤itimin lanse edilmesi halinde Müslümanlar›n nas›l
k›r›laca¤›n›n fark›na vararak, sömürgecilik dairesine, misyonerlerinkine alter-
natif olarak Kuzeyde Müslümanlar aras›nda kendi idaresinin laik e¤itime bafl-
lamas› önerisinde bulundu. Bunun sonucunda ortaya ç›kan e¤itimin, Bat› ve
‹slam e¤itimi olarak ikiye ayr›lmas› her ikisinde de eflit olmayan geliflmeye ne-
den oldu ve ayr›ca her iki sistemin sahipleri ve kullan›c›lar› aras›nda da fark-
l›l›klar olufltu. Geleneksel ‹slami e¤itim kurumlar›na olan yüksek say›daki ka-
y›tlar ve misyonerler ile devlet okullar›na olan düflük talep Kilise ve sömürge-
ci yönetim için, bunlar taraf›ndan aç›k veya üstü örtülü bir flekilde ‹slami ge-
lene¤i zay›flatmak için gösterilen çabalardan ba¤›ms›z olarak, belli bafll› bir
endifle oluflturdu. Sömürgeci dönem içerisinde ‹slami e¤itime karfl› gerçeklefl-
tirilen bu komploda iki belli bafll› kifli ön plana ç›kmaktad›r; Hanns Vischer
(1876–1945) ve misyoner Dr W. R. S. Miller. Bu iki kiflide Lugard’›n e¤itim
politikas›n›n ideologudur. Genel olarak ‹slam’›n ve özelde ise ‹slami e¤itimin
tan›d›k bir Bat› alg›lamas›, bunlar›n modernli¤e ve geliflmeye karfl› oldu¤u yö-
nünde olup modernlik ve geliflme tamamen Bat›n›n flartlar› ve standartlar› ile
tarif edilmektedir. Bu nedenle, e¤itim politikas›n›n “‹slami uygarl›¤›n yerine
geçece¤ine” dair Miller taraf›ndan yap›lan aç›k beyan ve Vischer taraf›ndan
“sadece esirlere uygun” e¤itimin Afrikal›lara ki burada Nijeryal›lar kastedil-
mektedir, verilmesine dair ortaya konan vizyon flafl›rt›c› de¤ildir (Philips 2004:
74).    

Lugard’›n kendi bilgisine göre, sömürgecili¤in hâkim oldu¤u dönemin
bafl›nda yaklafl›k olarak 25,000 Kuran okulunda yine yaklafl›k olarak 250,000
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ö¤renci mevcut idi. Lugard’›n politikas›, kendi hükümeti taraf›ndan bu kiflile-
rin istihdam edilmesinden önce hali haz›rda okuryazar ‹slam bilim adamlar›
haline gelen Kuran okullar›ndan ç›km›fl bulunan bu kiflilere, Roma yaz›s› ile
Hausa ve Nupe’yi ö¤retmek idi. 1912 y›l›nda verdi¤i raporda, Vischer, sadece
Kano flehrinde, 75,000 civar›nda talebesi bulunan 10.000 den fazla Kuran oku-
lu oldu¤unu belirtmektedir. Bunun yan› s›ra 29 misyonerlik okuluna kay›tlar›n
toplam› ise 604 idi (Philips 2004:77-78). Bu durumda Kuzey Nijerya’da ve
mesela Gine gibi (Bray ve arkadafllar› 1986),  Müslüman Bat› Afrika’da da
s›kl›kla görüldü¤ü üzere Kuran Okullar›n›n bu güçlü konumu, 20. yüzy›l›n
bafllar›nda sömürgeciler ve onlar›n H›ristiyan ideologlar› için bafll›ca bir endi-
fle kayna¤› oluflturmakta idi. Bunun baflka türlü olmas› mümkün de¤ildi; med-
rese sisteminin genifl kapsaml› ‹slami e¤itim sunmakta oldu¤u keflfedilmiflti
(Doorn-Harder 2005: 211).

Di¤er taraftan Güneyde özellikle Yorubaland’de, sömürgeci idare, bafla-
r›l› olamasa bile, Müslümanlar›, misyonerlik faaliyetlerinin hiç bir flekilde Ba-
t› e¤itimi ile ilgili olmad›¤›na inand›rmaya çal›flt›lar. Bunu gösterebilmek ve
Müslümanlar›n flüphelerinin üstünden gelebilmek için, hükümet, ‹slami konu-
lar ile birlikte Bat›l› konular›n ö¤retildi¤i baz› okullara sponsorluk etti. Fafun-
wa, Lawal Basil Agusto’ya (1886–1971) göre ilk Nijeryal› Müslüman avukat
1916 y›l›nda evinde bir Müslüman okul açmaya çaba göstermifltir, çünkü 1912
y›l›na kadar güneyde devlet taraf›ndan iflletilmekte olan sadece bir Müslüman
okulu mevcut idi (Fafunwa 1994; Cf Fafunwa 1980: 95). Agusto taraf›ndan
gösterilen bu inisiyatif di¤er bir aç›dan daha önem tafl›maktad›r; bu insanlar›n
ve daha sonra da Müslüman organizasyonlar›n olaya dâhil olmaya bafllad›kla-
r›n› göstermektedir. Mesela e¤itim endüstrisinde di¤erlerinin yan› s›ra Ansaru-
d’Din, Ahmadiyya’da hem Bat›l› ve hem de ‹slami konulara eflit derecede ilgi
göstermekte idi. Bu yeni yönlendirme ayr›ca k›z çocuklar› için ayr› okullar
oluflturulmas› ve burada Bat›l› e¤itimin yan› s›ra ‹slami konular üzerine e¤iti-
min temin edilmesi aç›s›ndan ilgi uyand›rd›.6

Sömürgecilik öncesinde ve sonras›nda kad›nlar›n e¤itimi konusu her za-
man önemli olmufltur. ‹slami gelenekler uyar›nca, Sokoto halifeli¤inin baflla-
mas›ndan itibaren dinde kad›nlar›n e¤itimine önem arz eden derecede dikkat
sarf edilmifltir. Usman dan Fodio’nun k›zlar›, Khad_ja ve Nana Asm_ bu aç›-
dan örnek teflkil etmifllerdir. (Fafunwa 1980: 56-57). Halifelik devam etti¤i
müddetçe, kad›nlara verilen e¤itim doktrinsel do¤ruluk, ortopraksi ve ‹slam
taraf›ndan kabul gören sosyal ahlak üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Genifl çapl› ola-
rak, e¤itim üzerine genel sömürgecilik politikas› ‹slami e¤itim ile karfl› karfl›-
ya getirildi¤inde di¤er sosyo-kültürel endekslerin yan› s›ra, k›s›tlamalar, ket
vurma ve gözetimden ibarettir. (Umar 2006: 56). Bu politikan›n bir önemli
özelli¤i ki, Umar bunu göz ard› etmifl veya nazik bir flekilde de¤inmekten ka-
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ç›nm›fl olabilir, ilk olarak ‹slami miras›n uyumlu olmayan katk›lar ile güçsüz
k›l›nmaya çal›fl›lmas› ve ikinci olarak da, Geleneksel ‹slami E¤itimde her ne
kadar yetkinlik edinmifl olursa olsun Müslüman kiflinin bir flekilde afla¤›l›k
kompleksi hissetmesine neden olunmas›d›r.

‹‹ssllaamm  EE¤¤iittiimmii  11996600--

Bat› ve ‹slam e¤itiminin sömürgecilik alt›nda birbirlerine yaklaflmalar›,
farkl› h›zlarda ve farkl› yönlere olmalar›na ra¤men, her ikisinin de geliflmesi-
ni temin etmifltir. 60’lar›n ortalar›nda, Kuzey Nijerya’da 27,600 Kuran okulu
ve 2,800 ilmi okul mevcuttu. Bahsi geçen sonrakilerden baz›lar› o kadar fev-
kalade bir itibar kazanm›flt› ki, bunlar Kuzey’in her bölgesinden ö¤renciler çe-
kiyorlard›, örne¤in, Zarie’daki Gwarrio Fara Ilm Okulu (Bray ve arkadafllar›.
1986: 90). Ba¤›ms›zl›ktan günümüze kadar ülkeyi yöneten askeri ve sivil re-
jimler alt›nda birçok reform yap›lm›flt›r ve hiç birinin alt›nda ‹slam e¤itiminin
daha da güçlendi¤i daha da iyiye gitti¤i görülmemifltir. Konferans sonucunun,
Nijerya e¤itiminin “Nijerya halk›n›n kültürünü yans›tmas›” öngörüldü¤ü ka-
dar› ile ‹slam e¤itimini z›mni olarak tan›d›¤›n› ima etmesine ra¤men, 1969 y›-
l›nda Lagos’ta yap›lan birinci Ulusal Müfredat Konferans› ile bafllayarak, be-
lirlenen amaçlar›ndan hariç tutuldu¤u için, ‹slam e¤itiminin e¤er yavaflça ölü-
me terk edilmemiflse bile, afl›r› bir flekilde d›flland›¤› bariz olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. (Fafunwa 1980: 211). Asl›nda, Nijerya’daki e¤itim reformu ve uygula-
mas› üzerine yap›lan çeflitli çal›flmalara bak›ld›¤› zaman da görülece¤i gibi,
bunun hiç bir zaman olmamas› gerekiyordu. 1976 y›l›nda, her çocu¤un 6 y›l-
l›k ilkö¤retim f›rsat›na sahip olaca¤›n› temin etmek üzere Federal devlet, Ev-
rensel ‹lkokul E¤itimini (UPE) bafllatt›. Bu 6–3–3–4 sistemi sürdü¤ü sürece
devam etti. Evrense Temel E¤itimin (UBE) bafllat›lmas› ile birlikte, 2000 y›-
l›ndan bafllayarak dokuz y›ll›k temel e¤itim ihtiva eden yeni bir ulusal e¤itim
program› yürürlü¤e girdi. Bu, e¤itimde yeni bir 9–3–4 sisteminin ilk safhas›-
d›r. Her iki sistem alt›nda da, personel ve di¤er faktörler müsaade etti¤i kada-
r› ile, ‹slam e¤itimi veya flimdi daha uygun olarak ‹slam doktrini, uygulamas›
ve tarihi, zay›f bir flekilde veriliyordu. Müfredat konusu olarak Arapça bundan
da daha kötü durumda idi, sadece egemenli¤i kaybolmam›fl, fakat Frans›zca
dili yerini alm›flt›. Di¤erlerine ilave olarak bu geliflme belki bu iki derse kay›t-
lardaki azalmay› aç›klayabilir ve bunun bir sonucu olarak yasal olarak yap›lan
s›navlardaki umut k›r›c› performans ile karfl› karfl›ya kal›nd›.7 Bu, flimdiye ka-
darki ‹slam e¤itiminin kaderi olmufltur.

YYeerreell  vvee  YYaabbaanncc››  EE¤¤iittiimmiinniinn  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››::  BBiirrlliikkttee  YYaaflflaammaa  vvee
YYüüzzlleeflflmmee

Daha önce de söz konusu edildi¤i gibi, ‹slam dünyas›ndaki ana ö¤renim
merkezleri ile Nijerya aras›ndaki irtibat, do¤al olarak sömürgecilikten öncele-
re dayan›r. Hac ibadeti veya di¤er durumlardan dolay› ‹slam’›n bulundu¤u
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topraklara yerleflen baz› yerliler, kendi çaplar›nda büyük âlimler oldular. Bu
insanlara seçkin bir örnek, çeflitli zamanlarda Hicaz ve M›s›r’da âlim olarak
bulunan Muhammad al-Kashn_w_ al-Ful_n_’dir (d. 1153Hicri/1741Miladi).8

Ancak ba¤›ms›zl›ktan sonra, birçok Nijeryal› Müslüman genç Körfez Ülkele-
rinde, bilhassa Suudi Arabistan ve di¤er Kuzey Afrika ülkelerine ilaveten M›-
s›r’da okumaya bafllad›lar. Bu merkezlerde e¤itim görenler üzerinde, ‹slam’›n
stratejik merkezinde 20. Yüzy›l›n ilk yar›s›ndan beri f›rt›na gibi esen refor-
mizm ve salafizm, ister istemez etkilerini b›rakt› ve onlar›n karakterini, yön-
lenmesini ve dünya görüfllerini yeniden tan›mlad›. Bunlar, yerel olarak yetifl-
tirilmifl ‹slam talebelerinin kimlik ve güçlerini çok da seyrek olmayan flekilde
ald›klar› suf_ uygulamalar›na karfl› genelde gösterdikleri güçlü nefret ile ay›rt
edilirler, bu nedenle de bu iki grup aras›ndaki çat›flma önlenemez hale geldi,
ve bu da anlafl›labilir bir durumdur. Bu “yabanc›” topraklardan mezun olan ye-
ni nesil, sadece geleneksel ‹slam e¤itimine odaklanm›fl okullardan tutun da
Bat›, profesyonel ve mesleki konular›n da ö¤retildi¤i okullar› da ihtiva eden
yeni tarz okullar bafllatt›lar. Kald› ki, baz› Da‘wah ve ‹slam dünyas›ndaki dini
ve yard›msever kurumlara yak›n ba¤lar› bulunan hay›r dernekleri de, ça¤dafl
‹slam e¤itiminin karakter ve felsefesine yeni boyutlar eklemifller, bu da benim
“E¤itimin STK’laflt›r›lmas›” diye tan›mlad›¤›m duruma yol açm›flt›r. Bunu sa-
lafism üzerine olan çal›flmamda detayl› olarak ele alm›flt›m (Sanni 2007). An-
cak, her iki grubun da birlikte yaflaman›n d›fl›nda bir durumun söz konusu ol-
mad›¤› gerçe¤i ve e¤itim sektöründe gerekli hizmetleri vermeleri zorunlulu¤u,
birlikte yaflamay› kolay olmasa da kaç›n›lamaz bir durum olarak ortaya ç›kar-
d›.

PPoossttmmooddeerrnniizzmm  vvee  bbuunnuunn  ZZoorrlluukkllaarr››

Cidde, Kral Abdul Aziz Üniversitesi taraf›ndan Mekke’de 12 ve 20 Rab_‘
al-Th_n_, 1397 Hicri/31 Mart – 8 Nisan 1977 tarihinde düzenlenen ilk ‹slam
E¤itimi üzerine Dünya Konferans› bundan yaklafl›k otuz y›l önce gerçekleflti.
Bu, “modern Bat› yöntemleri ve Bat› laik kavramlar›n›n bütün bilgi dallar›na
egemenli¤i”nin getirdi¤i zorlu¤u araflt›rmay› ve bu zorluklara ‹slam yan›tlar›
ve çözümlerinin tekâmülü için yollar bulmay› amaçl›yordu. (Husain ve Ashraf
1979). Bu konferansta ve de bu konferans› takip eden di¤erlerinde sunulan çe-
flitli akademik araflt›rmalar›n kalitesi (Attas 1979), Müslüman taraf›n›n ne fi-
kirlerden yana ne de bu düflünceleri rahatça ifade edebilen entelektüel e¤itim-
cilerden yana k›t olmad›¤›n› göstermifltir. Tats›z gerçek, Müslüman dünyas›n-
da, çok parlak fikirleri gerçe¤e dönüfltürecek sa¤lam bir vizyon ve misyon an-
lam›n›n eksik olmas›d›r; 1977 y›l›ndan beri tan›mlanm›fl olan ço¤u problem ve
zorluk, hatta belki de ilave karmafl›kl›kla birlikte hala mevcuttur.

80’lerin bafllar›nda, 1979 ‹ran ‹slam Devrimi baflar›s› ve meydan okuyu-
flundan ilham alan yeni bir dini aktivizm ve militanl›k dalgas› do¤maya baflla-
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d›. Dünya üzerindeki birçok ‹slam toplumunda dikkate de¤er bir “Alt›n Ça¤”a
geri dönüfl özlemi popüler olmaya bafllad›. Yeni düflünce ve durumlara maruz
kalm›fl, yüksek ö¤retim kurumlar›n›n ürünleri olan yeni nesil talebeler, ‹slam
e¤itiminin yeni bir kavram›n› içlerine sindirdikçe, eski usul salafism yerini,
sürdürülebilir militanl›¤a b›rakacakt›. Bafll›ca ‹ran Devrimi olmak üzere ‹slam
dünyas›ndaki olaylar›n ak›m› ile atefllenen ve yetiflen yeni Müslüman gençli¤i
taraf›ndan anlafl›ld›¤› flekilde di¤erleri ile beraber Ça¤dafll›¤a yeni anlam ve
yorum getiren, Mescid-i Haram’›n iflgali, Arap-‹srail çat›flmas›, Enver Sedat’a
yap›lan suikast› gibi olaylara yol açan yeni kavram, iflte bu idi. Kuzeyden
Ibr_him El-Zak Zaky (d. 1963), ve Güneyden, tam olarak Yorubaland’den, Is-
haq Kunle Sanni (d. 1954), bu e¤ilimin öne ç›kan en dikkate de¤er temsilcile-
ri oldular. Bu yeni hareketin düflüncesinde, Bat› taraf›ndan yorumland›¤› flek-
liyle Ça¤dafll›k ba¤lam›nda verilen e¤itim, ‹slam’›n antitezi idi. Üstelik Ça¤-
dafll›¤›n benimsenmesi ile elde edilece¤i düflünülen her türlü de¤er ve avantaj-
lar, gerçekte ‹slam gelene¤inin içinde zengin ve kal›c› bir flekilde mevcuttur ve
bu yaln›zca ‹slam gelene¤inin ‹slam modeline göre verilecek e¤itim ile do¤ru
bir flekilde alg›lanmas› ile idrak edilebilir. Böylece, Olivier Roy’un uygun bir
flekilde “yeni entelektüeller” (Roy 1994: 90) olarak nitelendirdi¤i, geleneksel
‘‹slam e¤itiminin bir zamanki emanetçileri ulemadan belirgin olarak ayr› ve
Bat›l› stildeki Müslüman ayd›nlardan farkl›, yeni dini düflünürler nesli ortaya
ç›kt›. Bunlar›n yapt›¤› ça¤dafll›k, dolay›s› ile e¤itimin yeni tan›m›na göre bü-
tün bilgi ilahidir ve dinidir. Baflka bir deyiflle, bütün kimyagerler, mühendis-
ler, ekonomistler, hukukçular ‘ulema’d›r. Yeni “Bilginin ‹slamlaflt›r›lmas›”
modas›na yol açan bu tarz düflüncedeki eksiklikler çarp›c›d›r ve kendi bafl›na
bir araflt›rma gerektirir. Ancak bunun, ‹slam e¤itiminin gerçek vasf›ndaki
olumsuzluklar› Bat› kal›pland›rmas›n›n art›rd›¤› gibi, ‹slam e¤itimi felsefesi
ve amaçlar›nda da baz› çarp›kl›klara neden oldu¤u dile getirilmelidir.

Roy’a göre, medrese ile üniversite kar›fl›m› yeni bir okul cinsi yaratmaya
çal›flan bu hareket, Nijerya dâhil Müslüman dünyas›n›n birçok yerinde ortaya
ç›kmaya bafllad›. Bunun taraftarlar› devlet, menfaat gruplar› ve flah›slard›r ve
bunun en çarp›c› örne¤i ‹ran’d›r. Bu yeni e¤itim projesinin esas amac›, homo
‹slamicus yaratmakt›r uzmanl›k alan› ne olursa olsun, ‹slam ideolojisine göre
düflünen ve bütün bilgi türlerini bu merceklerden gören ve de¤erlendiren e¤i-
timli modern müslümanlar yaratmakt›r. Bu yeni hareketin ürünleri olarak iflte
bu Dava’n›n profesyonelleri ve bunlar›n akl›na gelen veya önlerine getirilen
sorunlar hakk›nda ilan edecek olduklar› fetvalar ortaya ç›kacakt›r. ‹slam’›n
mükemmelli¤ini, Bat› taraf›ndan alg›land›¤› flekilde Ça¤dafll›¤›n zorluklar›na
karfl›l›k verme becerisi ve kabiliyetini göstermek için fen ve do¤a bilimlerine
ilaveten Arapça lisan› da ö¤retilmektedir. Kurdu¤u a¤›n iktidar› ve milliyetçi-
li¤i aflmas› ile, bu hareketin entelektüel elit tabakas›, herhangi bir ‹slamizas-
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yon program›, bilim veya tarihin yeniden yaz›lmas› için gerekli moral ve fi-
nansal deste¤i temin edebilmektedir (Roy 1994: 104–106).

‹slam e¤itiminin kavram ve içeri¤inin radikallefltirilmesi, hiç kuflkusuz
Yeni Ça¤daflç›l›kta yeni bir olgudur ve profesyonel Müslüman dünyas›ndaki
Müslüman e¤itmenler, devlet ve dini ve sosyal halkalar için ciddi bir zorluk
teflkil etmektedir. E¤er ‹slami hususlar üzerindeki entelektüel hâkimiyet, bu-
nun için özellikle yetifltirilmifl kiflilerin emanetinde bulunan Kutsal kitab›n va-
siyetlerinden hâs›l olmayacaksa, e¤er herhangi bir e¤itimli Müslüman, e¤iti-
mine veya bunun eksikli¤ine bak›lmaks›z›n, bir profesyonel, bir uzman olarak
her türlü hususta “bilgili” fikir ileri sürme vasf›na haiz olacaksa, bu takdirde
‹slam dünyas› ve hatta ‹slam e¤itimi kanun koyucular› ve politikas›n› olufltu-
ranlar›n bu meydan okumaya karfl› kasti bir yan›t biçimlendirmeleri gereke-
cektir. Fakat Yeni Ça¤daflç›l›¤›n bütün zorluklar› olumsuz de¤ildir. E¤itimin
serbestlefltirilmesi, böylece Müslüman k›z çocuklar›n›n dini ve laik toplu e¤i-
timine eriflimlerinin bulunmas›, hizmet etti¤i kültürel ve ekonomik sonuçlar
göz önüne al›nmasa dahi sürdürülmesi gereken olumlu bir geliflmedir. (Umar
2004). Müslüman k›zlar için dini ve laik toplu e¤itimin fevkalade bir yarar›,
yukar› do¤ru sosyal mobiliteden, politik yetkilendirmeden, daha iyi evlilik
yapma imkânlar›ndan ve her fleyden de öte, ‹slam e¤itiminin niha-
i amac› olan ruhani erdemlerin birikiminden kaynaklanmaktad›r. (Cf. Winkel-
mann 2005).  

ÖÖnneerriilleenn  HHaarreekkââtt  PPllaannllaarr››

Yukar›da an›lanlarda, ‹slam e¤itiminin hem bugünkü, hem de tarihsel ola-
rak veya daha ziyade ‹slam e¤itiminin Nijerya’daki durumunu vermeye çal›fl-
m›fl bulunmaktay›m. Söz konusu vurgulanan baz› e¤itim hususlar›nda detayla-
r›n görkemli sunumunu yapmaktan kaç›nmak için çaba göstermifl bulunmak-
tay›m; böyle bir yaklafl›m bu çal›flman›n amac› olmayan akademik bir deneme
için daha uygun olurdu. Sonucuma di¤er bir hassas umutsuzlukla girifl yapma-
ya karar vermifl bulunuyorum. Güzel fikirlerin uygulanmas› ve bunlar›n sür-
dürülebilmesi, Müslüman dünyas›n›n e¤er en önemli de¤ilse bile geleneksel
olarak önemli bir problemini teflkil etmifltir. Uzmanlar, anahtar› politik kuru-
luflta olan söz konusu belirli politikalar›n uygulanmas›na gelindi¤inde politik
liderlerin kararl›l›k, irade ve taahhüt eksikli¤inden dolay› bazen hayal k›r›kl›-
¤›na u¤ramaktad›rlar. Bu nedenle, bu seminerin de sadece bir konuflma semi-
nerine dönüflmemesi için çaba göstermeliyiz. Bunun ›fl›¤›nda, afla¤›daki öneri-
leri sunmay› arzu etmekteyim:

• Tarafs›z bir isim verilecek bölgesel temsilcilikleri olan bir ‹slam Akade-
misinin kurulmas›, örne¤in Hilal Konseyi/Akademisi. Bu, British Council,
Frans›z Alliance Français ve Alman Goethe Enstitüsü örneklerine göre biçim-
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lendirilmelidir. ‹slam e¤itiminin orijinal lisan› olan Arapça diline karfl› yap›la-
cak sald›r›lar, bu organ taraf›ndan ele al›nmas› gereken sorunlardan biri ola-
cakt›r. ‹slam miras›n›n Arapça ile yeniden geleneksel hale gelmesi bir amaç ol-
mal›d›r.

• Müslüman akademisyenleri ve araflt›rmac›lar› taraf›ndan yap›lan çal›fl-
malar ve araflt›rmalar için, dünyan›n her yerinden ulafl›labilecek bir a¤ yarat-
ma fikri ile bir veri taban›n›n kurulmas›.

• Bütün seviyelerdeki profesyonel e¤itimciler için hat›rlatma kurslar›.

• Bütün ‹slam dünyas›ndaki Müslüman e¤itmenleri ve araflt›rmac›lar› dâ-
hil eden ortak araflt›rma projelerinin sponsor edilmesi ve bu tür projelerin so-
nuçlar›n›n yay›nlanmas› için imkânlar›n yarat›lmas›.

• Bu organ›n genel kuruluna dönemsel raporlar üretmek zorunda olacak
uygulama, denetleme, iflbirli¤i ve di¤er ilgili komitelerin kurulmas›.

• ‹slami romanlar›n ve kitle iletiflim araçlar›n›n programlar›na özel dikkat
gösterilmelidir. Müslüman oyun yazarlar›n›n her yafltan, özellikle de çocuk ve
kad›nlar için yazmalar› teflvik edilmelidir. Modern biliflim teknolojisi, özellik-
le de uydu ve kablo flebekelerinin potansiyelinden yararlanmak için çaba gös-
terilmelidir.

• E¤itim ile ilgili hususlar konusunda profesyonel organizasyonlar, mese-
la ö¤retmen, kütüphaneci, arflivci, müze idarecileri, bütün aktivitelerde dikka-
te al›nmal› ve katk›lar› sa¤lanmal›d›r.

• Arap Birli¤i, Müslüman Dünya Birli¤i, ‹KÖ ve bütün di¤er kültürel ve
e¤itimsel ba¤lant›lar, Türk ISMEK de dâhil olmak üzere, ekonomik ve politik
sonuçlar›n etkinli¤i aç›s›ndan harekât planlar›m›za tam olarak dâhil edilmeli-
dir.

E¤er yukar›daki öneriler hak ettikleri ilgiyi sayg›n kat›l›mc›lar ile birlik-
te di¤erlerinden görürlerse, ‹slam ülkeleri ve toplumlar› aras›nda e¤itim sektö-
rü konusunda daha büyük ve etkin bir iflbirli¤ini tesis etmemiz hakk›ndaki ba-
flar›lar›m›z› de¤erlendirmek üzere çok uzak olmayan bir tarihte bir araya gel-
me umudumuz gerçekleflebilecektir.
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DDiippnnoottllaarr
1Doorn-Harder ve Günther taraf›ndan ilgili çal›flmalar›nda referansta bulunulan araflt›r-
malar oldukça ayd›nlat›c›d›r. Biz burada ayr›ca Makdisi’yi belirtmekteyiz 1990, 1981;
Tibawi 1972; Berkey 1992 ve Minault 1998. 
2 Mesela Jibril Aminu, S. A. S. Galadanci ve Nurudeen Alao in Alkali, Nura ve arka-
dafllar› (1993: 87–116) taraf›ndan yap›lan muhtelif katk›lara bak›n›z. 
3 The Encyclopaedia of ‹slam Yeni bas›m, 12 cilt (Leiden: Brill 1960–2004), Cilt 9
(1997) ss. 752–61 s.v. ‘Sudan, bilad al-.’
4 Sömürgecilik alt›nda Kuzey Nijerya hakk›nda daha fazla bilgi almak için bak›n›z;
Umar 2006: 55–63.
5 Afrika ve Arap ve ‹slam Dünyas›nda Arapça’n›n küçümsenmesi Sömürgecilerin sü-
rekli izledikleri bir politika olmufltur. Bu aç›dan, yerel lehçeler yerine klasik Arapça
kullan›lmas›na karfl› sürekli olarak kampanyalar yürütülmüfltür. Bu kampanyalardan
baz›lar› özellikle M›s›r’da baz› tam ayd›nlanmam›fl Arap düflünürleri ve yazarlar› ara-
s›nda yandafl bulmufltur. 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, daha kesin olarak 30’larda, son ‹ran
fiah› R›za’n›n hâkimiyeti alt›nda ki dönemi kapsayacak flekilde, dilin temizlenmesi için
bir hareket bafllat›lm›flt›r. Bunun amac›, Farsça’n›n bütün yabanc› unsurlardan yani
Arapça katk›lardan ar›nd›r›lmas›d›r.  Söz konusu bu hareket “Mu’ayyid_ Tanz_f al-
Lughah al-F_risiyyah min al-Kalim_t al-Dakh_la” (Farsça’y› Yabanc› Kelimelerden
Ar›nd›rma Eylemi Destekçileri) ismi alt›nda faaliyette bulunmufltur. Bu hareket ‹ran
Dil Akademisi taraf›ndan desteklenmifltir. Ayr›ca burada geçti¤imiz yüzy›l›n ilk çeyre-
¤i içerisinde gerçeklefltirilen Arapçadan ve ‹slam’dan ar›nma için Kemalist projeden de
bahsedilebilir.   
6 Bu konuda temel görüfller için bak›n›z; Afsaruddin 2002; Shalaby 1954: 113-57.
7 Yorubaland’da Müslüman toplumlar›n e¤itime katk›s› üzerine Referanslar bölümün-
de listelenen Reichmuth’un çeflitli araflt›rmalar›na bak›n›z, özellikle de Reichmuth
1998. ‹laveten Fafunwa 1980: 69ff’ye bak›n›z.
8 Onun hakk›nda, bak›n›z Brockelmann, GAL II, 366, Supplementband II, 494. Hijaz
bilgini Duhaidih’in kendisine dostluk kurma çal›flmas› fleklinde yapt›¤› yaklafl›mlar ne-
deniyle, bilgin olarak Araplarla yaflad›¤› tats›z tecrübe, onun al-Durr al-manz__m wa-
khul_s_at al-sirr al-makt_m fi ’l-sih_r wa-’l-t_al_sim wa-’l-nuj_m’ünde anlat›lmakta-
d›r, 2 cilt  (Kahire, 1961) I, 4-5. 
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NN‹‹JJEERR’’DDEE  AARRAAPPÇÇAA ‹‹SSLLAAMM‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM::
BBAAfifiLLAANNGGIIÇÇ,,  GGEELL‹‹fifiMMEE,,  EENNGGEELLLLEERR  VVEE
ÇÇÖÖZZÜÜMM  YYOOLLLLAARRII

AAssssiisstt..  PPrrooff..  DDrr..  AAlliioouu  YYaaccoouubbaa  DDIIAALLLLOO
Nijer ‹slam Üniversitesi

Çeviren: Muharrem Hilmi ÖZEV

Çok fiefkatli, Çok Merhametli Allah’›n Ad›yla

Âlemlerin Rabbi’ne Hamd olsun. Peygamberlerin en flereflisine, onun ev
halk›na, tüm ashab›na ve onlar›n izinden gidenlere en güzel dualar›m›z ve se-
lamlar›m›zla.

Araflt›rmamda bir girifl ve iki bölüm yer almaktad›r. Girifl bölümünde Ni-
jer’in co¤rafi özellikleri ile ilgili bilgilere yer verdim. “Nijer’de Arapça ‹sla-
mi E¤itim” bafll›¤›n› tafl›yan birinci bölümde sömürge döneminden önce, sö-
mürge döneminde ve ba¤›ms›zl›ktan sonra Nijer’deki Arapça ‹slami e¤itimin
ve durumu ile ilgili bilgi verilmektedir. ‹kinci bölüm ise “Nijer’de Arpça ‹sla-
mi E¤itimin Karfl›laflt›¤› Güçlükler ve Çözüm Yolar›” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. 

GGiirriiflfl::  NNiijjeerr’’iinn  CCoo¤¤rraaffii  DDuurruummuu    

KKoonnuumm:: Bat› Afrika ülkelerinden olan NNiijjeerr, kuzeyden Cezayir ve Lib-
ya, do¤udan Çad, güneyden Nijerya ve Benin, bat›dan Burkina Faso ve Mali
ile çevrilidir. En yüksek yeri Greboun Tepesi (1944 m.)’dir. En önemli akarsu-
yu Nijer ›rma¤›d›r. Çad gölüne k›y›s› vard›r. Topraklar›n›n %3’ü tar›m ala-
n›, %7’si otlak, %2’si çal›l›k, %88’i çöldür. Tar›ma elveriflli alanlar›n ço¤u Ni-
jer ›rma¤› k›y›s›ndad›r. Nijer s›cak ve kurak bir iklime sahiptir. Temmuz -
A¤ustos aylar› d›fl›nda pek ya¤mur ya¤maz. Bat›da Burkina Faso s›n›r› yak›-
n›nda ve Nijer ›rma¤› k›y›s›nda bulunan baflkent Niamey’de y›ll›k s›cakl›k or-
talamas› 37,6 derece, y›ll›k ya¤›fl ortalamas› 164 mm.’dir. Orta kesimlerde bu-
lunan Agadez flehrinde ise y›ll›k s›cakl›k ortalamas› 36,2 derece, y›ll›k ya¤›fl
ortalamas› da 636 mm.’dir. 

Nijer’in yüzölçümü 1.267.000 kilometrekaredir. Nijer denize k›y›s› ol-
mayan bir kara ülkesidir. Bu nedenle ülkeye ad›n› veren ve ülkenin güneyde
kalan bölümünden geçen Nijer Nehri ülke için büyük bir öneme sahiptir. Ni-
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jer Nehri Bat› Afrika’daki en uzun nehirlerden biridir. Uzunlu¤u 4300 kilo-
metre civar›ndad›r. Yaklafl›k 550 kilometrelik bölümü Nijer’den geçmektedir. 

‹‹kklliimm::  Nijer iki ayr› iklim bölgesine sahiptir. 

1. Güneyde yer alan savana iklimi bu bölgede k›sa bitkiler ve k›sa a¤aç-
lar yetiflmektedir. Bölgede hava s›cakl›¤› senenin hemen tamam›nda oldukça
yüksektir. K›fl mevsiminde s›cakl›klar görece düflüktür. En yüksek s›cakl›klar
ise ya¤mur dönemi ve ard›ndan gelen temmuz-ekim aylar› aras›nda görülmek-
tedir. 

2. Kuzeydeki sahra bölgesi. Sahra hiç ya¤›fl almayan ya da nadiren ya¤›fl
alan bir bölgedir. Bölgenin baz› yerlerinde vahalar bulunmaktad›r. Kawar ve
Agram baflta gelen vahalard›r.1

NNüüffuuss::  2001 y›l› say›mlar›na göre Nijer’in nüfusu 11 milyona eriflmifltir.
Nüfusun büyük bir bölümü mevsimlik ya¤murlar nedeniyle tar›m arazilerinin
ve otlaklar›n bol oldu¤u güney bölgelerine yerleflmifltir. Müslüman nüfusun
oran› %90’› aflmaktad›r. Nüfus art›fl oran› %3,3 civar›ndad›r ve bu, Afrika böl-
gesindeki en büyük nüfus art›fl oranlar›ndan biridir. Kad›n nüfus oran›, %56 ci-
var›ndad›r. Genç nüfusun oran› da böyle [%56]’d›r. Nijer %35 ile dünyadaki
okuryazar oran› en düflük ülkelerdendir. K›zlar›n e¤itimi konusunda ise bu
oran daha da düflmektedir. Hükümet, e¤itime önem veren uluslararas› örgüt-
lerle iflbirli¤i içersinde, k›zlar›n e¤itimi için elinden geleni yapmaktad›r. Bu
kabilden olmak üzere, 2002 y›l›nda Nijer ‹slam Üniversitesi’nde k›zlar için bir
fakülte aç›lm›flt›r. Nijer’de e¤itim oranlar›n›n, özellikle k›zlarda, bu denli dü-
flük olmas›n›n nedeni, ülkenin ba¤›ms›z olmas›n›n üzerinden 40 y›l geçmifl ol-
mas›na ra¤men, Nijer halk›n›n Frans›z okullar›na kuflku ile bakmas›d›r. Nijer
halk›n›n ezici ço¤unlu¤u bu okullar›n, kendilerine yabanc› oldu¤unu ve ilerle-
melerinin önünde engel teflkil etti¤ini düflünmektedirler. 

‹‹ddaarrii  ddüüzzeenn:: Nijer idari olarak sekiz bölgeye ayr›lm›flt›r. 

1. Agadez
2. Dosso
3. D›ffa
4. T›llaber›
5. Zinder
6. Tahoua
7. Marad›
8. Ve Bat› Nijer’de Yer Alan Baflkent N›amey.

Her bölge kendi içerisinde alt bölgelere ve daha küçük idari birimlere ay-
r›lmaktad›r. 

Nijer’de mevcut rejim demokratik baflkanl›k rejimidir ve Frans›zca dev-
letin resmi dilidir. 
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YYeerreell  ddiilllleerr::  Hawsa: nüfusun %56’s›n› oluflturan ve genel olarak tar›m ve
ticaret ile u¤raflan ve do¤u bölgelerinde yaflayanlar taraf›ndan kullan›lan dil;
Sanga-Razma: bat› bölgelerinde yaflayan, ticaret ve tar›m ile u¤raflan kabile-
lerce kullan›lan dil; Felaniyye: herhangi bir bölgede ço¤unluk oluflturmayan
ve tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflan Fûlaniyyun denilen kabilelerce konuflulan
dil; Tar›k›yye: Kuzeyde ve baz› bat› bölgelerinde yaflayan, tar›m ve hayvanc›-
l›kla, özellikle deve yetifltiricili¤i ile u¤raflan ve Tavâr›k denilen kabilelerin
konufltu¤u dil; Kenûrî (ya da Berâbirî): bu dili kullananlar ülkenin en do¤u-
sunda yaflamakta ve ziraat ve ticaretle u¤raflmaktad›rlar; Tobo: Diffa ve Aga-
dez bölgelerinde kullan›lan dil; ⁄urma: Tillaberi bölgesinde konuflulan dil.
Bunlara ilaveten Tahouva ve Zender bölgelerinin kuzeyinde Arapça konuflul-
maktad›r. 

DDoo¤¤aall  ggeelliirr kkaayynnaakkllaarr››::  

aa..  TTaarr››mm::  Nijer’de tar›m ilkel araç gereçle yap›lmakta ve nehre k›y›s›
olan bölgeler d›fl›ndaki yerlerde mevsimlik ya¤murlara dayanmaktad›r. Özel-
likle pirinç ve bir tak›m yeflil tar›m mahsullerinin yetifltirilmesinde ise nehrin
suyundan yararlan›lmaktad›r. Nijer’de yetifltirilen bafll›ca ürünler tütün, pirinç,
f›st›k, so¤an, patates, Sudan fasulyesi, pamuk ve fleker kam›fl›d›r. Bu ürünler-
den bir k›sm› civardaki ülkelere ihraç edilmektedir. 

bb..  HHaayyvvaanncc››ll››kk:: Ülkemiz hayvanc›l›k bak›m›ndan Benin ve Nijerya gibi
komflu ülkeler için kaynak ülkelerden say›lmaktad›r. Ülkede, özellikle sadece
havanc›l›kla meflgul olan kuzeyde çok genifl otlaklar bulunmaktad›r. 

Nijer aslan, fil ve ceylan gibi vahfli hayvanlar için çok genifl bir bar›nak
teflkil etmektedir ve bu alanda dünyan›n en önemli ülkelerinden biri say›lmak-
tad›r. Ülke Benin, Burkina Faso ve Nijer’de görülen 40 farkl› [vahfli] hayvan
türüne ev sahipli¤i yapmaktad›r.2

cc..  MMaaddeennlleerr::  Nijer dünyada uranyum kayna¤› olan ülkelerden bir say›l-
maktad›r. Nijer’de uranyum 1960’l› y›llarda kuzeydeki Arlit ve Akoukan böl-
gelerinde bulunmufl ve 1970’li ve 1980’li y›llar boyunca ülkenin ekonomik
bak›mdan kalk›nmas›na büyük katk› sa¤lam›flt›r. Nijer’de bulunan madenler
aras›nda yer alan alt›n art›k ihraç edilmeye bafllanm›flt›r. Demir ve tafl kömürü
de ihraç edilmektedir. Kuzey bölgelerinde birkaç petrol kuyusu keflfedilmifl ol-
makla birlikte, sondaj ifllemleri sürmektedir.

dd..  SSaannaayyii:: Nijer endüstriyel bak›mdan çeflitlendirilmifl ülkelerden biri
olarak de¤erlendirilmektedir. Ülkede bir tak›m endüstriyel flirketler faaliyet
göstermektedir. Örne¤in, süt ürünleri ile ilgili flirketler (Solani ve Kesm), teks-
til flirketleri (Sonitextil), çimento fabrikalar› (daha ziyade iç tüketim için üre-
tim yap›lmakta). Nijer’de deri tabaklama, deri çanta üretimi, deri ayakkab›
üretimi gibi geleneksel üretim biçimleri de devam etmektedir. 
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Ülkede kifli bafl›na düflen y›ll›k gelir 200 Amerikan dolar›n› aflmamakta-
d›r. 

BBiirriinnccii  BBööllüümm::  NNiijjeerr’’ddee  AArraappççaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm

Nijer’de ‹slami e¤itimin tarihi, ‹slam’›n ülkeye girdi¤i günlere dek da-
yanmaktad›r. Bu da, hicri birinci, miladi yedinci yüz y›la tekabül etmektedir.
‹slam’›n yay›lmas›yla birlikte, Arapça ‹slami e¤itim de yay›lm›fl ve baz› ticari
merkezler Arap dilinin ve ‹slam dininin ö¤retildi¤i merkezler haline gelmifltir.
Kahire ve Fas’tan bir k›s›m ulema e¤itim vermek için bölgeye göç etmifl ve
burada bir süre kalm›fllard›r. Bölge halk›ndan ö¤renciler de, ö¤renim için bu
uleman›n bulunduklar› yerlere göç etmifllerdir. Bu ö¤rencilerden bir k›sm› da-
ha üst seviyede bir e¤itim için Fas’a, Kahire’ye ve Hicaz’a gitmifllerdir. Bu ki-
fliler ülkelerine geri döndüklerinde camilerde ya da kendi evlerinin bir köfle-
sinde kendi medreselerini açm›fllard›r. Bölgede ‹slami e¤itim bu flekilde bafl-
lam›fl ve yay›lm›flt›r. Baz› tarihçiler Nijer ve civar›nda ‹slami e¤itimin baflla-
mas›n› ve geliflmesini fieyh Abdülkerim El-Mu¤aylî’nin miladi 9. yüzy›lda
bölgeyi ziyaret etti¤i günlere dayand›rmaktad›rlar. El-Mu¤aylî’nin bu ziyareti
ile ilgili büyük bir eser bulunmaktad›r. Eserde verilen bir tak›m bilgilerin ya-
n›nda, ö¤rencilerden ve özellikle de, El-Mu¤aylî’nin, ‹slam ve e¤itim bayra¤›-
n› yükselten sultanlarla yapt›¤› görüflmelerden söz edilmektedir. El-Mu¤ayl’i
bu yöneticilere mektuplar göndermifl ve din ve siyaset iflleri ile ilgili ve di¤er
konularda fetvalar yazm›flt›r. Bunun üzerine söz konusu sultanlar ilim ve ö¤-
rencilerle daha fazla ilgilenmeye bafllam›fllar ve Agadez, Cenee, Timbuktu,
Kanoo ve Gav gibi bölgelerde medreseler açm›fllard›r. El-Mu¤aylî kendisi de
Tigedda flehrinde ilmi bir halka oluflturmufl3, burada bir süre kalm›fl ve birçok
ö¤renci yetifltirmifltir. El-Mu¤aylî’nin yetifltirdi¤i ö¤renciler bölgede Arapça
‹slami e¤itimin yay›lmas›nda çok büyük rol oynam›fllard›r. El-Mu¤aylî’nin ha-
lefleri bölgede çocuklar için pek çok medrese açm›fllar ve büyükler için ilim
halkalar› oluflturmufllard›r. Onun ö¤rencilerinin en ünlüsü, fieyh Muhammed
bin Ahmed et-Terâkhî ve fieyh fiemseddin bin Muhammed et-Tikdâvî’dir.
Özellikle et-Tikdâvî Mu¤aylî’nin ard›ndan Âyar bölgesinde çok büyük bir iz
b›rakm›flt›r. Tikdâvî pek çok ö¤renci yetifltirmifl ve önemli say›da eser b›rak-
m›flt›r. 

Tarihsel bak›mdan Nijer ve çevresinde ‹slami e¤itim üç aflamada gerçek-
leflmifltir. Bu aflamalardan her birinin kendine has ay›r›c› özellikleri vard›r. Bu
aflamalar flunlard›r: 

1. Sömürge öncesi dönem
2. Sömürge dönemi 
3. Ba¤›ms›zl›k sonras› dönem

Bu aflamalardan her birine k›saca –Allah’›n izniyle- ›fl›k tutmaya çal›fla-
ca¤›z. 
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11..  SSöömmüürrggee  ÖÖnncceessii  DDöönneemmddee  NNiijjeerr’’ddee  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm::  

Sömürgecilik öncesi dönemde Arapça e¤itim veren ‹slami medreseler
bölgedeki flehirlerin pek ço¤unda, özellikle de, Say, Zinder, Agadez, Timbuk-
tu, Gav, Tigedda gibi flehirlerde yayg›n durumdayd›. Bu medreselerin kendile-
rine özgü müfredatlar›, programlar›, örgütsel yap›lar› ve kurallar› bulunmak-
tayd›. Bu kurallar›n hiçbirinden taviz verilmezdi. Kurallar bir medreseden di-
¤erine farkl›l›k gösterebilirdi. E¤itim aflamalar› bak›m›ndan bu medreseler iki
k›sma ayr›lmaktayd›: 1 – Ketâtîb ya da Kuran Medreseleri: Bu medreseler kü-
çüklerin Kuran okumay› ö¤rendikleri ve haf›zl›k yapt›klar› bölümlerden olufl-
maktayd›. 2 – ‹lim halkalar›: Bu medreseler Ketâtîb’in bir üst aflamas›n› olufl-
turmaktayd›. Ketâtîb mezunlar› fier’î ilimleri ve dil ö¤renmek üzere bu okul-
lara devam etmekteydiler. 

Medrese ulemas› toplum nezdinde, özellikle de krallar ve yöneticiler nez-
dinde çok seçkin bir konumda bulunmaktayd›lar. Siyasi nüfuz bak›m›ndan
ulema tabakas› krallar›n hemen ard›nda yer almaktayd›. Ö¤renciler de toplu-
mun de¤iflik tabakalar› nezdinde oldukça sayg›n bir konumdayd›lar. Yönetici-
ler ve komutanlar da talebe-i ulumun her türlü giderini karfl›lar ve onlar› hima-
ye ederlerdi. Senga Asâkîsi bu ö¤rencilere ve ulemaya olan düflkünlükleri ve
onlara yapt›klar› yard›mlarla meflhur idiler.4

Gerek Ketâtîb gerekse ‹lim Halkalar› düzeyinde bu medreselerdeki ö¤re-
tim metodu telkine dayal› örnekleme (taklidi) fleklindeydi. Bu ilim halkalar›
mescitlerde veya fleyhlerin (uleman›n) kendi evlerinde icra edilmekteydi. Ule-
ma ö¤rencileri ile buralarda, ulema taraf›ndan belirlenen vakitlerde bir araya
gelirdi. Ders süreleri de, yar›m saatten az olmamak üzere ve nöbetlefle olarak
yine ulema taraf›ndan belirlenirdi. Ders hocan›n Arapça metni okumas› ve ö¤-
rencilerin anlayaca¤› yerel dil ile bu metni aç›klamas› fleklinde, ya da ö¤renci-
nin metni okumas› ve okunan metnin hoca taraf›ndan aç›klanmas› yoluyla ifl-
lenirdi. E¤er hoca müptedi de¤ilse, kimi zaman birden fazla kitaptan dersi ta-
kip edebilirdi. Müptedi ise yaln›zca bir kitap ile iktifa eder ve meslektafllar›n›n
derslerini izlerdi. 

Müfredata konulacak kitaplar bir bölgeden di¤erine farkl›l›klar göster-
mekteydi. Örne¤in Kuzeyin ve sahra bölgelerinin müfredat› güney bölgeleri-
nin müfredat›ndan bir bak›ma farkl›yd›. Müptediler bafllang›çta genellikle Ma-
liki – bölgedeki yayg›n mezhep- f›kh›ndan seçilen metinleri okumaktayd›lar.
Örne¤in, Metn-i Ahdarî, Risale-i ‹bn Zeyd el-Kayravânî, Muhtasar-› Halil bu
kitaplardan baz›lar›yd›. Daha sonra El-Ecrûmiyye, Katru’n-Nedâ gibi nahv ki-
taplar›, Maksûra-i ‹bn Düreyd (veya Derîd) ve el-Fâzâzî’nin el-Aflrînât’› gibi
[Arap] dili ile ilgili manzum kitaplar ve Makâmâtu’l-Harîrî ve Câhiliye flairle-
rinin divanlar› gibi edebiyat kitaplar› okunmaktayd›. Ayn› flekilde, hadis ile il-
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gili derslerde de, ‹mam Nevevî’nin Hadis-i Erbain’i ile bafllan›r, daha sonra s›-
ras›yla ‹bn Hacer, Riyâdu’s-Sâlihîn, ‹mam Malik’in Muvatta’› ve son olarak
da Kütüb-i Sitte okunurdu. 

‹lim Halkalar›’ndan mezun olan ö¤renci ö¤retim yapma icazetini elde
eder ve –mahalli dillerin icab›na göre- Elfâ, Modibû ya da Mâlim [ya da Mâ-
lem] unvanlar›ndan birini al›rd›. 

Bu medreselerden bölgenin ilmi hayat› için son derece önemli büyük
âlimler yetiflmifltir. Bu âlimlerin bilgi düzeyleri ve verdikleri eserlerin derinli-
¤i ‹slam dünyas›n›n di¤er bölgelerinde kendi dönemlerinde yaflam›fl bulunan
âlimlerin düzeyinden hiç de geride say›lmazd›. Bunlar aras›nda en ileri gelen-
lerinden baz›lar› flunlard›r: 

• Neyl’ül-‹btihâc fi Tatrizi’d-Dîbâc gibi önemli eserlerin müellifi olan
fieyh Ahmed Baba et-Timbuktî, 

• Bat› Sudan fieyhülislam› fieyh Cibril Ömer. Bu zat Miladi 9. yüzy›lda
Bat› Afrika ulemas›n›n en meflhurlar›ndan say›lan, Kuzey Nijerya’da ve civar
bölgelerde sahih ‹slam’›n yay›lmas›nda büyük gayretleri dokunan ve bu böl-
gede ‹slam fieriat› ile hükmeden bir devlet kuran fieyh Osman ‹bn Fudyû’nun
fleyhlerinden biriydi. 

• fieyh Osman’›n kardefli fieyh Abdullah ‹bn Fudyû. Allâme-i Sûdan ola-
rak bilinmekteydi ve Tezyînü’l-Varakât ve Ziyaü’t-Te’vîl gibi f›k›h ve dil ala-
n›ndaki pek çok önemli eser bu zat›n telifleri aras›nda yer almaktayd›. 

• fieyh Osman’›n o¤lu fieyh Muhammed Belû ‹bn Osman,

• Miladi 19. yüzy›lda Nijer’in en önemli ilim merkezlerinden biri olan
Say flehrinin kurucusu fieyh Elfâ Cabû.5

Arap dili ve fier’i ilimler sahas›nda kaleme al›nan eserler bölgede yafla-
yan âlimlerin bu alanlardaki derinliklerini göstermektedir. Bu da bölgede ya-
y›lm›fl bulunan ‹slami medreseler sayesinde mümkün olabilmifltir. Medresele-
rin Bat› Sudan topluluklar› üzerindeki bu etkisi 19. yüzy›l sonlar› ve 20. yüz-
y›l bafllar›nda bölgeye giren Bat› sömürgecili¤iyle birlikte sona ermifltir. 

22..  SSöömmüürrggee  DDöönneemmiinnddee  NNiijjeerr’’ddee  AArraappççaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm  

Nijer bölgesinde Frans›z sömürgesi 19. yüzy›l sonlar›nda bafllam›flt›r ve
Avrupal›lar›n Nijer nehri deltas›n› keflfetmelerinin ard›ndan yay›lma hareket-
leri birbirini izlemifltir. Avrupal›lar bölgeye pek çok keflif yolculuklar› düzen-
lemifllerdir ve bunlar›n en etkilisi Almanlar taraf›ndan düzenlenen ve bölgenin
büyük bir bölümünü kapsar biçimde befl y›l (1850 – 1855 y›llar› aras›nda) sü-
ren Heneri Barth seferi olmufltur. Bu seferler ile bölgeye yönelik ifltahlar› ka-
baran Frans›zlar hiç vakit geçirmeksizin bölgenin siyasi yap›s›n› alt üst edecek
olan askeri seferler bafllatm›fllard›r. Kanl› sald›r›lar›n ard›ndan 1922 y›l›nda
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Nijer bir Frans›z sömürgesi haline gelmifltir. Nijer, ba¤›ms›zl›¤›n› ise 1960 y›-
l›nda kazanm›flt›r. 

Frans›zlar bölgeye girdi¤inde Arapça, medreselerdeki e¤itim diliydi.
Resmi yaz›flmalarda da Arapça kullan›lmaktayd›. ‹slami medreseler tüm köy-
lere ve kasabalara yay›lm›fl durumdayd›. “Hangi yol üzerinde yolculuk yapar-
san›z yap›n, yolculu¤unuz esnas›nda yafllar› sekiz ile on dört aras›nda de¤iflen
çocuklar›n bir kulübenin ya da bir evin önünde genç bir muallimin etraf›n› ku-
flatt›klar›n› görürdünüz. Muallim bir levha üzerine Kuran’dan ayetler yazar ve
okurdu. Çocuklar bunu dinler ve hep bir a¤›zdan tekrar ederlerdi. Çocuklar-
dan büyüyen ve daha fazla ilim tahsil etmek isteyenler bu Kuran s›n›flar›ndan
ayr›l›r ve büyük flehirlere, bu flehirlerin mescitlerinde ya da buralarda infla
edilmifl bulunan medreselerde ilim tahsil etmek üzere giderlerdi.”6 Frans›z yet-
kililerin sömürge ile birlikte Bat› Afrika bölgesindeki dini e¤itim ile ilgili ola-
rak karfl›laflt›klar› manzara buydu. Sömürge yönetimleri medreselerin oynad›-
¤› bu rolü daraltmak için bir tak›m yollara baflvurmufllard›r. Sömürge yöneti-
minin bu ilim kurumlar› karfl›s›nda benimsedi¤i yöntemler yeni medrese aç›l-
mas›n› önceden izin al›nmas› flart›na ba¤lamak, medreselere al›nacak ö¤renci-
leri, ilmi seviyelerini belirleme ve ‹slami e¤itimi iyilefltirme iddias›yla görev-
lilerden oluflturulan komisyonlar önünde s›navdan geçirmek ve yetenekli ö¤-
reticileri seçmek olmufltur. Bu tür uygulamalar›n as›l amac› ise, ‹slami medre-
selerin daha fazla yay›lmas›n› engellemek ve bunlar› kontrol alt›na almakt›.
Ayn› flekilde, ilim tahsili için ‹slam ülkelerine gitmek isteyen ö¤rencilerin önü-
ne de büyük engeller ç›kar›lmakta, Arap ülkelerinden bölgeye kitap girifli ve
ö¤reticilerin daha iyi e¤itim için bir araya gelmeleri de engellenmekteydi. ‹l-
mi faaliyetleri ve ö¤renci say›s›n›n artt›¤›n› ya da eksildi¤ini belirlemek üzere
her âlim için bir istihbarat dosyas› aç›lm›flt›. Medreseler bu uygulamalardan
olumsuz yönde etkilendiler. Nitekim sömürge yönetimi taraf›ndan yap›lan sa-
y›mlarda medrese ve ö¤renci say›lar›nda ciddi düflüfller yafland›¤› görülmek-
teydi. Sömürge yönetimi yetkililerinden Paul Martin bir eserinde flöyle de-
mekteydi: “Sömürge süresince ö¤renci ve medrese say›s› ciddi biçimde azal-
m›flt›r. ”7 Bununla birlikte, sömürge yönetimi medreseleri kontrol etme nokta-
s›nda tümüyle baflar›l› olamam›flt›r. Çünkü ‹slami e¤itim ‹slam’›n bölgeye gi-
riflinden bu yana bölge halklar›n›n zihniyetine kaz›nm›fl bir e¤itim flekliydi ve
bu nedenle bölgedeki halklar tüm zorluklara ve engellere gö¤üs gererek ‹sla-
mi e¤itime s›k› s›k›ya ba¤l› kald›lar ve çocuklar›n› sömürgecilerin okullar›na,
buralarda verilen tüm teflviklere ve mezunlara tan›nan ifl imkânlar›na ra¤men
göndermediler. 

Sömürge yönetimleri altm›fl y›l süren iktidarlar› boyunca bir tek düzenli
medresenin aç›lmas›na izin vermediler. 1957 y›l›nda teflkil edilen ilk ulusal
hükümet Say flehrinde Arapça e¤itim veren ‹slami, nizami ve iptidai bir med-
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resenin aç›lmas›na izin verdi. Ne var ki, bu izin söz konusu okulun denetimi-
nin ‹çiflleri Bakanl›¤›’nda olmas› kofluluna ba¤l›yd›! 1960 y›l›nda sömürge
güçleri Nijer’den ayr›ld›¤›nda, Nijer’de bu yetim medrese d›fl›nda bir tek med-
rese bile bulunmamaktayd›. 

33..  BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn  AArrdd››nnddaann  NNiijjeerr’’ddee  ‹‹ssllaammii  AArraappççaa  EE¤¤iittiimm

Ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›ndan sonra Nijer halk› yeni yöneticilerden, sö-
mürge döneminde ‹slami e¤itimden mahrum kalan çocuklar› için medreseler
aç›lmas›n› talep etti. Yönetim bu taleplere olumlu cevap verdi ve bir tak›m
ad›mlar att›.

• Öncelikle, Arapça e¤itim veren müderris say›s›n› art›rmak ve gelecekte
dini ilimlerin yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak amac›yla, Arap dilini ve fier’i ilimle-
ri ö¤renmek üzere Arap ‹slam ülkelerine ö¤renciler gönderildi.8

• Sömürge döneminde ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n denetiminde bulunan Say
kentindeki medrese Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤land›. Büyük flehirlerde ve
kasabalarda iptidai düzeyde Arapça medreseler aç›ld›. Örne¤in, 1969 y›l›nda
Agadez medresesi aç›lm›flt›. Bu noktada hat›rlatmak gerekir ki, Nijer’de ‹sla-
mi e¤itimin ad› Frans›zca – Arapça ‹slami e¤itimdir. Müfredat ise Arap dili
e¤itimi, Arap dili ve edebiyat›, fier’i ilimler, Frans›zca e¤itimi, Frans›z dili ve
edebiyat› ve bilimsel konulardan oluflmaktad›r. 

1974 y›l›nda baflkent Niamey’de Arapça e¤itim veren ilk ‹dadi aç›ld›. Bu
okul Beflinci ‹dadi (C.E.G.5.) ad›yla bilinmektedir. Bu tek idadiye ülkenin her
yerinden gelen yo¤un talebi gören hükümet 1980 y›l›nda ikinci baflkent Zin-
der’de bir idadi daha açmak durumunda kald›. Bu idadi civar flehirlerden ge-
len talepleri karfl›layacakt›.

1984 y›l›nda Niamey’de lise düzeyinde benzer bir medrese daha aç›ld›.
Bu medresenin amac› di¤er bölgelerde faaliyet gösteren iki idadiden mezun
olan ö¤rencilerin e¤itimlerine devam etmelerini sa¤lamakt›.  Böylece, ö¤ren-
cilerin Arapça ‹slami e¤itim için yurt d›fl›na ç›kmalar›na gerek kalmayacak ve
bununa yetinmeyenler Frans›zca e¤itim veren okullara devam edebileceklerdi.
1994 y›l›nda Zinder’de lise düzeyinde ikinci bir medrese daha aç›ld›. 

1986 y›l›nda, Nijer ‹slam Üniversitesi aç›ld›. Bu üniversiten Bat› Afri-
ka’daki tüm ö¤rencilerin yararlanabilecekti ve üniversite ‹slam Konferans›
Örgütü’nün bir kurulufluydu. Böylece Nijer’de ilkö¤retimden üniversiteye ka-
dar Arapça ‹slami e¤itimin tüm halkalar› tamamlanm›fl oluyordu. 

1979 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde Arapça e¤itim müdürlü-
¤ü kuruldu. Bu müdürlük ülke çap›ndaki Arapça e¤itimin tümünden sorum-
luydu. Bundan önceki dönemde ise, söz konusu medreseler kendilerine gere-
ken önemi vermeyen Frans›zca e¤itimi [müdürlü¤üne] ba¤l› bulunmaktayd›. 
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1992 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›nda Arapça ‹slami e¤itim için bir tef-
tifl müdürlü¤ü oluflturuldu. Bu müdürlük iki k›s›mdan oluflmaktayd›. Birinci
k›s›m ilkö¤retimden, ikinci k›s›m ise Ortaö¤retimden sorumluydu. Bu flekilde,
Arapça ‹slami e¤itim milli e¤itim bakanl›¤› flemsiyesi alt›nda, ‹slam üniversi-
tesi mezunlar› taraf›ndan yönetilen ba¤›ms›z bir e¤itim alan› haline gelmifl
oluyordu. ‹zleyen birkaç y›l içerisinde Arapça e¤itim müdürlü¤ü, Nijer’in he-
men her yerinde ilk ve orta ö¤retim düzeyinde birçok medrese açmaya muvaf-
fak olmufltur. 

HHaallkk  vvee  DDeevvlleett  ((El-Ehliyye ve’l-Hukûmiyye) MMeeddrreesseelleerriinnddeekkii  DDiinn
EE¤¤iittiimmiinniinn  DDuurruummuu

Bu noktada hat›rlatmal›y›z ki, Nijer’de dini e¤itim devlet ve halk medre-
selerinin tümünde ayn› yöntemle verilmektedir ve halk medreselerinin devlet
medreselerinin yönteminden farkl› bir yöntemi bulunmamaktad›r. Nijer’de di-
ni e¤itim Kuran Kerim, tefsir, hadis, f›k›h, akaid, siyer ve ahlak (tehzib) gibi
fier’i ilimlerin tümünü kapsamaktad›r. Dini e¤itimin kendine özgü bir müfre-
dat› bulunmaktad›r. ‹lkö¤retim birinci ve ikinci s›n›flarda haftada befl saat,
üçüncü ve dördüncü s›n›flarda dört saat, beflinci ve alt›nc› s›n›flarda ise yine
befl saat dini e¤itim verilmektedir. Arapça dil dersleri ise birden alt›ya kadar
tüm s›n›flarda haftada sekiz saat verilmektedir ve okuma, yazma, gramer, ko-
nuflma ve arflivcilik (el-mahfuzat) bölümlerini kapsamaktad›r. 

Dört y›l süren ortaokul döneminde ise haftada üç saat Arapça e¤itim ve-
rilmekte ve yukar›daki konular›n tümünü kapsamaktad›r. Lise döneminde ise
durum bir flekilde de¤iflmektedir. fiöyle ki, ilk y›l bütünleflik yani herkesi kap-
sayan bir e¤itim verilmektedir. ‹kinci y›l ise iki bölüme ayr›lmaktad›r: 1) Ede-
bi k›s›m, 2) ‹lmi k›s›m. 

Liselerde ilk y›l hafta da alt› saat verilen Arapça dersine mukabil, ‹slami
e¤itimin süresi haftada iki saattir ve Kuran› Kerim, tefsir, hadis, f›k›h, akait ve
hadis alanlar›n› kapsamaktad›r. 

Edebi k›sm›n ikinci y›l›nda haftada yedi saat olan Arapça e¤itimine kar-
fl›l›k, ‹slami e¤itim için haftada üç saat, felsefe için ise iki saat ayr›lmaktad›r. 

Edebi k›sm›n üçüncü y›l›nda Arapça için haftada yedi, felsefe için hafta-
da iki saat ayr›lmas›na karfl›l›k, ‹slami e¤itim için haftada yaln›zca üç saat ay-
r›lmaktad›r! ‹lmi k›s›mda ise bunun (‹slami e¤itim) için ikinci ve üçüncü y›l-
larda haftada iki saat tahsis edilmektedir.9

Bu noktada hat›rlatmak gerekir ki, liselerdeki her iki k›s›mda da, ‹slami
e¤itim ö¤rencilerin lise diplomas› alabilmeleri için zorunlu olan dersler aras›n-
da de¤ildir. 

Sadece Frans›zca ile e¤itim veren Frans›z okullar›na gelince, bu okullar-
da din ö¤retimi ya da ‹slami e¤itim verilmemektedir. Arapça ise sadece edebi
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bölümlerde ‹ngilizce ve ‹spanyolca gibi ikinci yabanc› dil olarak ö¤retilmek-
tedir. Bilimsel bölümlerde Arapça dersi verilmemektedir. 

Nijer okullar›ndaki dini e¤itimin durumunu bu flekilde özetlemifl olduk. 

‹‹kkiinnccii  BBööllüümm::  NNiijjeerr’’ddee  AArraappççaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  KKaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››  GGüüççllüükk--
lleerr

Nijer, Afrika ülkelerinde ‹slam’a en fazla ba¤l› olan ve Arapça ‹slami kül-
tür bak›m›ndan en doygun ülkelerden biri say›lmaktad›r. Çünkü Nijer ‹slam’›n
çok erken dönemlerde girdi¤i ülkelerden biridir. ‹slam’›n Nijer’e girifli büyük
Tâbiî Ukbe bin Nafi (R.A.)’›n fetihleriyle Fizan bölgesine nüfuz etti¤i ve Ni-
jer’in kuzeyindeki Kavar bölgesine ulaflt›¤› Hicri birinci yüzy›la tekabül et-
mektedir. Ukbe bin Nafi’nin bölgeye girifli Hicri 46, Miladi 666 y›l›nda ger-
çekleflmifltir. Daha sonra ‹slam, tüccarlar ve [din] davetçileri taraf›ndan bölge-
de yay›lm›flt›r. Bölgede ‹slami hükümdarl›klar kurulunca Nijer de bunlar›n bir
parças› olmufltur. Mali hükümdarl›¤›, Sen¤â ‹slami hükümdarl›¤›, Kanem Bor-
no hükümdarl›¤›, Sektoo (?)10 ‹slam Devleti bu hükümdarl›klardan baz›lar›yd›.
Bu miras›n eseri olarak Nijer halk› tarih boyunca ‹slami e¤itime s›k› s›k›ya sa-
r›lm›fl, sömürge döneminde, ve daha sonraki ba¤›ms›zl›k döneminde Frans›z
okullar›ndan yüz çevirmifltir. Nijer’in dünyada e¤itim düzeyi en düflük ülke-
lerden biri olarak kaydedilmesinin bir nedeni budur. Nijer hükümeti de bu [‹s-
lami] e¤itimin gelifltirilmesi için özel çaba göstermifl, medreseler infla etmifl,
halk medreselerini teflvik etmifl, müderrislerin yetifltirilmesini sa¤lam›fl, Ni-
jer’deki ortama uygun e¤itim programlar› haz›rlam›flt›r. 

Ne var ki, tüm bu çabalara ra¤men, Nijer’deki Arapça ‹slami e¤itimin ge-
liflmesi ve ilerlemesi önünde hala bir tak›m ciddi engeller bulunmaktad›r. Bafl-
l›ca engelleri s›ralamak gerekirse: 

-ÜÜllkkeeddeekkii  ggeenneell  kkooflfluullllaarr::  Ekonomik koflullar›n uygun olmamas›, devle-
tin –özellikle e¤itim alan›nda- düzenli bütçe ay›rmas›na izin vermemektedir.
Genel e¤itim bütçesinin %12’sinin [Arapça ‹slami e¤itime] tahsis edilmesine
ve devlet görevlilerinin yar›s›n›n e¤itim kesiminde görev yap›yor olmalar›na
ra¤men, dar imkanlar ülkenin e¤itim ihtiyaçlar›n› asgari düzeyde bile olsa kar-
fl›lamaya yetmemektedir. Y›llar geçmekte, ama devlet içinde bulundu¤u eko-
nomik zorluklar nedeniyle yeni ö¤retim görevlileri atamaktan uzak durmakta-
d›r. Devlet medreselere yeni ö¤retim eleman› yerlefltirme konusunda d›fl yar-
d›mlara dayanmaktad›r. Bu yard›m Almanya, Fransa, Belçika, Japonya ve di-
¤er ülkelerden, ayr›ca, Dünya Bankas›, BM Çocuk fonundan, Afrika Kalk›n-
ma Bankas›, UNESCO ve di¤erleri gibi uluslararas› kurulufllardan gelmekte-
dir. Ne var ki, bu yard›mlar, küçük istisnalar d›fl›nda, hükümete ba¤l› Arapça
‹slami e¤itim veren medreselere de¤il, Frans›z okullar›na gitmektedir. Bu ne-
denle medreseler e¤itim ve di¤er alanlarla ilgili ödeneklerden mahrum kal-

250 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



maktad›rlar. Bilinmektedir ki, donör Avrupa ülkeleri yapt›klar› yard›mlar›n
Arapça ‹slami e¤itimde kullan›lmamas›n› flart koflmaktad›rlar. Yine de, Nijer
hükümeti son dönemlerde Avrupal›lar›n bu okullara bak›fl aç›s› nedeniyle or-
taya ç›kan uygulamalara itiraz etmeye bafllam›flt›r. 

--  ‹‹nnssaann  kkaayynnaakkllaarr››  kkoonnuussuunnddaa  yyaaflflaannaann  nniicceell  vvee  nniitteell  eekkssiikklliikklleerr::
Arapça e¤itim veren medreselerde yeterli say›da e¤itim eleman› yetifltirilmesi
mümkün olmamaktad›r. Özellikle taflrada, baz› medreseler bütün bir e¤itim y›-
l›n› ö¤retmensiz geçirmektedirler. 

- ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  bbüüyyüükk  ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu  ggöörreevvlleerriinnii  uuyygguunn  bbiirr bbiiççiimmddee  yyee--
rriinnee  ggeettiirreebbiillmmeekk  iiççiinn  ggeerreekkllii  oollaann  ee¤¤iittiimmsseell  nniitteelliikklleerree  ssaahhiipp  ddee¤¤iillddiirrlleerr..
BBu konuda, Nijer’de medrese ö¤retmenlerinin Arap dili konusunda adaptas-
yonlar› için hiçbir medresenin bulunmamas› örnek olarak yeterlidir. Arap dili
alan›nda benim medresemde (Dosso Zinder) Frans›zca dil ö¤retmenlerinin
adaptasyonu için iki bölüm bulunmaktad›r. Bu iki bölüm az say›da kabulde
bulunmaktad›r ve Arapça e¤itim veren medreselerin ihtiyac›n› karfl›lamamak-
tad›r. Dahas›, buradaki program uygun bir adaptasyon sa¤lamamaktad›r. Ülke-
deki [Arapça ‹slami] e¤itim ekibinin büyük bir bölümü bu durumdan etkilen-
mekte ve uygun bir akademik adaptasyon sürecinden geçmemektedir. Medre-
selerdeki e¤itim elemanlar›n›n büyük bir bölümü ortaö¤retim, lise ya da adap-
tasyon sürecine tabi olmam›fl üniversite mezunlar›n›n kompozisyonundan
oluflmaktad›r. ‹lkö¤retim düzeyinde bu tür ö¤retmenlerin oran› %80 civar›nda-
d›r. Ayr›ca, Arapça e¤itim veren kesimde iki grup ö¤retmen bulunmaktad›r:
Gönüllülerden ya da emeklilerden oluflan grup. Bu gruptaki ö¤retmenlerin sa-
y›s›, bu kesimde hizmet verenlerin %85’ini oluflturmaktad›r. Di¤er grup ise
devlet taraf›ndan görevlendirilen resmi ö¤retmenlerden oluflmaktad›r ve bun-
lar›n oran› sadece %15’tir. Bu noktada iflaret etmeliyiz ki, Nijer’deki ‹slam
Üniversitesi 1995- 1996 e¤itim y›l›nda e¤itim ve ö¤retmenlerin adaptasyonu
amac›yla bir yüksek enstitü açm›flt›r. Bu enstitü sadece ortaokul ve lise ö¤ret-
menlerine hizmet vermektedir ve üniversite mezunlar› da bunlara kat›lmakta-
d›r. Ama üzülerek belirtelim, bu enstitünün kapasitesi oldukça s›n›rl›d›r ve y›l-
da ancak otuz ö¤renci kabul edebilmektir. Bu ise kat›l›mc›lar›n tümü Nijer’den
olsa bile, ülkedeki Arapça e¤itim veren medreselerin ihtiyac›n› karfl›lamaktan
daha uzakt›r. Oysa bir seferde enstitüye kabul edilen Nijerli ö¤rencilerin say›-
s› 10’u geçmemektedir. 

— Okul bbiinnaallaarr››nn››nn  yyeetteerrssiizzllii¤¤ii..  Ço¤u zaman ve en iyi durumlarda bile
medrese e¤itimi ya¤mura karfl› dayan›ks›z, y›k›lmak üzere olan binalarda ve
has›rlar›n üzerinde verilmektedir. Bu medreselerde ö¤renciler yerlere otur-
makta, kimi zaman muallimin kendisi bile ders anlatmak için bir masa ve san-
dalye bulamamaktad›r. Bu medreselerde ders y›l› ortas›nda ana babalardan ge-
len flikayetlerin büyük ço¤unlu¤u bu tür eksiklerle ilgilidir. 
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— K›sa vvaaddeeddee,, AAyyrr››nntt››ll››  ee¤¤iittiimm  pprrooggrraamm››nn››nn  vvee  yyöönntteemmiinn  bbuulluunnmmaa--
yy››flfl››..  Dersler farkl› Arap ülkelerinden gelen çeflitli kitaplardan takip edildi¤i
için her medresenin kendine göre bir e¤itim yöntemi/program› bulunmaktad›r.
Ne var ki, Allah’a hamdolsun, tüm bu zorluklar afl›lmak üzeredir. Çünkü Ni-
jerli uzmanlar 2002 y›l›nda ayr›nt›l› temel aflamalar için bir e¤itim süreci plan-
lamas›n› tamamlam›fl bulunmaktad›rlar ve 2003 y›l›nda bu program›n uygu-
lanmas›na, ‹slam Kalk›nma Bankas›’ndan sa¤lanan finansman ile, bafllanm›fl
bulunmaktad›r. 

‹htimaldir ki, yöntem ve süreçler konusundaki di¤er engeller ilmini haya-
ta geçirmek isteyen her ö¤retmene uyacak yöntemlerin gelifltirilememesinden
kaynaklanmaktad›r. Çünkü yeni yöntem gelifltirilememesi nedeniyle, pek çok
ö¤retmen eski usuller üzerine e¤itim vermeyi sürdürmektedir. 

— Nijer’de AArraappççaa  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimmiinn  öönnüünnddeekkii  eennggeelllleerrddeenn  bbiirrii  ddee,,  yyee--
tteerrllii  ssaayy››ddaa  ee¤¤iittiimm  aarraaçç  ggeerreecciinniinn  bbuulluunnmmaammaass››dd››rr..  Nijer’deki Arapça e¤i-
tim veren medreseler modern görsel ve iflitsel araç gerece sahip de¤ildir. Oy-
sa bu tür medreselerde verilen Arapça dil e¤itiminin geliflmesi ve ilerlemesi
için söz konusu araç gereçlere fliddetle ihtiyaç duyulmaktad›r.11 Bilinmektedir
ki, özellikle dil e¤itiminde ve ilgili alanlarda, e¤itim araç gereçlerinin e¤itim-
deki rolü son derece önemlidir. En az›ndan, hedef dili konuflamayanlar nezdin-
de bu derslerin anlat›m›nda sesle ilgili problemlerin üstesinden gelmek bu tür
araç gereçlerle mümkün olabilmektedir. 

— Tüm ee¤¤iittiimm  ddaallllaarr›› iiççiinn  uuyygguunn  kküüttüüpphhaanneelleerriinn  bbuulluunnmmaammaass››..
Arapça e¤itime destek [departman›n›n] baz› Arapça e¤itim veren okullara sa¤-
lad›¤› genifl imkanlara ra¤men, ö¤renci ve ö¤retmenlerin baflvurabilecekleri
halk kütüphanelerinin ve ticari kütüphanelerin yoklu¤u önemli bir eksikliktir.

— Medreselerde ee¤¤iittiimm  vveerreennlleerriinn  bbüüyyüükk  bbööllüümmüü  ggöözz  öönnüünnddee  bbuulluunn--
dduurruulldduu¤¤uunnddaa,,  d›fl görünüfl, temizlik ve zarafet bak›m›ndan pek çok medrese
mualliminin d›fl görünüfllerine dikkat etmedikleri ve düzenli olmaya çal›flma-
d›klar› görülmektedir. Bu ise, ö¤rencilerde Arapça ve ‹slami e¤itime karfl› bir
so¤ukluk meydana getirmekte, gelecekte bu muallimler gibi olmak istememe-
lerine neden olmaktad›r. Oysa, Frans›z okullar›ndaki ö¤retmeler d›fl görünüfl
ve giyim konusunda son derece titiz davranmaktad›rlar. Üstelik düzenli ve te-
miz olman›n bizzat ‹slam taraf›ndan emredilmifl olmas›, ya da din ö¤reticisi
olanlar›n d›fl görünüfl itibariyle böyle olmalar› gerekti¤i herkesin bildi¤i bir
husustur. 

— E¤itim mmüüffeettttiiflflllii¤¤ii  iimmkkâânnllaarr››nn››nn  ssoonn  ddeerreeccee  ddaarr oollmmaass››..  Müfettiflle-
rin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli gereçler ve vas›talar son de-
rece s›n›rl›d›r. Örne¤in ulafl›m için gerekli olan araba ya da motosiklet buluna-
mamaktad›r. 
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Nijer’de Arapça ‹slami e¤itimin karfl›laflt›¤› güçlükler, k›saca, bunlard›r. 

ÖÖnneerriilleerr

Hastal›¤›n teflhisinden sonra, tedavi için bir tak›m önerilerde bulunmak
gerekmektedir. Bu kabilden olmak üzere: 

- NNiijjeerr hhüükküümmeettiinniinn  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimmee  öözzeell  bbiirr iihhttiimmaamm  ggöösstteerrmmeessii,,
AArraapp  vvee  ‹‹ssllaamm  üüllkkeelleerriinnddeenn  vvee  IISSEESSCCOO,,  RRaabb››ttaattuu’’ll--ÂÂlleemmii’’ll--‹‹ssllââmmîî  ggiibbii
UUlluussllaarraarraass››  ‹‹ssllaammii  kkuurruulluuflflllaarrddaann  yyaarrdd››mm  ttaalleepp  eeddiillmmeessii..  Bu noktada ‹s-
lam Kalk›nma Bankas›’n›n Nijer’deki ‹slami e¤itime sa¤lad›¤› katk›lar unutul-
mamal›d›r. Banka Nijer’de birkaç okul inflas›n›n yan›nda, çok say›da ö¤retme-
nin adaptasyonu için finansman sa¤lam›fl ve 50 civar›ndaki ö¤retmeni Nijer
okullar›nda görevlendirmifltir. Libya ‹slami Davet Cemiyeti de ilkö¤retimden
üniversiteye kadar Nijer’deki okullarda 300 ö¤retmen görevlendirmifltir. 

- AArraappççaa  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimm  iiççiinn  hheerr bbööllggeeddee  hhuussuussii  ookkuullllaarr››nn  iinnflflaa  eeddiillmmee--
ssii..  Niamey Üniversitesi’ndeki Yüksek Ö¤retmenler Okulunda lise ö¤retmen-
lerinin adaptasyonu için Arapça ‹slami E¤itim için de bir bölüm aç›lmal›d›r.

- NNiijjeerr’’ddeekkii  ‹‹ssllaamm  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee  bbiirr ee¤¤iittiimm  ffaakküülltteessii  aaçç››llmmaass››..  Böy-
lece, din e¤itimi alan›nda uzmanlaflmak isteyen çok say›da ö¤renciye hizmet
verilmifl olacakt›r. 

- Allaannddaakkii,,  ee¤¤iittiimm  mmeessllee¤¤iinnee  iinnttiissaapp  eettmmeezzddeenn  öönnccee  aaddaappttaassyyoonnaa  ttaabbii
ttuuttuullmmaamm››flfl  bbuulluunnaann  öö¤¤rreettmmeennlleerriinn  aaddaappttaassyyoonnuu  iiççiinn  yyüürrüüttüülleenn  ffaaaalliiyyeett--
lleerriinn  yyoo¤¤uunnllaaflfltt››rr››llmmaass››..  

--  ÖÖ¤¤rreenncciilleerr iiççiinn  ssaabbiitt  ddeerrsslliikklleerr iinnflflaa  eeddiillmmeessii..  Özellikle ilkö¤retim
aflamas›nda derslik ihtiyac› di¤erlerinden çok fazlad›r. 

-ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerr iiççiinn  yyeennii  yyöönntteemmlleerr ggeelliiflflttiirriillmmeessii  vvee  bbuunnllaarraa  uuyyuullmmaass››--
nn››nn  ssaa¤¤llaannmmaass››.

- Arapça e¤itim veren okullar›n faaliyetlerini en yi biçimde yerine getire-
bilmeleri için gerekli donan›m, kitap, zorunlu e¤itim araç gereci gibi ihtiyaç-
lar›n temin edilmesi.

- ÖÖ¤¤rreettmmeenn  ssaayy››ss››nn››nn  aarrtt››rr››llmmaass››. Özellikle ‹lkö¤retim aflamas›nda bu
ihtiyaç kendisini aç›kça hissettirmektedir. 

- EE¤¤iittiimm  ddeenneettiimmii  iiççiinn  ggeerreekkllii  oollaann  vvaass››ttaallaarr››nn  ((AArraabbaa,,  MMoottoossiikklleett  vvee
BBiillggiissaayyaarr ggiibbii))  yyeetteerrllii  ööllççüüddee  tteemmiinn  eeddiillmmeessii..  Böylece teftifller gere¤i gibi
yap›labilecektir. 
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