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‹‹SSLLAAMM  ÜÜLLKKEELLEERR‹‹NNDDEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  VVEE
AARRAAfifiTTIIRRMMAA ÜÜZZEERR‹‹NNEE  DDÜÜfifiÜÜNNCCEELLEERR

PP rrooff..  DDrr..  IIssssiiaakkaa  SSAAVVAANNEE
Fildifli Sahili Cumhuriyeti

GGiirriiflfl

Bu çal›flma, kendime ait kiflisel bir giriflim olup ne Abobo-Adjame Üni-
versitesini ne ülkem Fildifli Sahili’ni ba¤lamamaktad›r. Konferansa gönüllü
olarak kaydoldum, uzun zamandan bu yana konuflmaya can att›¤›m ancak bir
türlü f›rsat bulamad›¤›m böylesine yerinde bir konuda konuflma f›rsat› yakala-
mak çok güzel. Bundan ötürü, hepimizin akl›n› kurcalayan bu sorunsal› tart›fl-
maya açt›klar›ndan dolay› organizatörlere en içten teflekkürlerimi sunuyorum.

Konuflmamda bafll›ca dört konuya de¤inece¤im:
- Ülkemde ‹slami e¤itimin tarihçesi 
- Güncel e¤itimin yap›s›
- Araflt›rma  
- ve ‹slam ülkelerinde e¤itim perspektifi

11.. TTaarriihhççee

Bu konferans›n temelini oluflturan ana fikri düflünecek olursak, anahtar
sözcüklerimiz flunlar olacakt›r: Ülke ve ‹slam.  Sadece bu iki sözcü¤ü göz
önünde bulunduracak olsayd›k, bu kongreye kat›lamayabilirdim zira laik bir
ülkeden geliyorum. Buna karfl›n aran›zda bulunuyorum çünkü ben de müslü-
man›m ve konumuz  da farkl› farkl› tiplerde ortaya ç›kabilen ‹slam’›n tan›t›l-
mas› ve e¤itim yap›lar›m›zdaki uygulan›fl flekli. 

Müslümanl›¤› ilk benimseyen Kuzey ve do¤u Afrikal›lar›n Afrika top-
lumlar› ile karfl›laflmas› 15. yüzy›lda ticaret kervanlar› sayesinde olmufltur. ‹s-
lam’›n etkisi Bat› Afrika’ya ilk olarak kervan tüccarlar› sayesinde ulaflm›fl da-
ha sonras›nda ise fatihler ‹slam› benimsetmek için cihat bafllatm›flt›r. Böylece
‹slam ad›na savaflan El Hac› Ömer Tall, Askia Muhammed, Samory Toure gi-
bi belli bafll› isimlerinde ortaya ç›kt›¤› görülmüfltür. Bu dönemde ‹slami e¤iti-
min befli¤i say›lan merkezler kurulmaya bafllanm›flt›r. Bu merkezler aras›nda
Bat› Afrika üniversitelerinin kuruldu¤u Timbuktu, Gao, Dijene say›labilir. ‹lk
kurucular k›y› bölgelere bu e¤itim merkezlerinden ç›km›flt›r.
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‹slam Fildifli Sahili’ne kuzeyden girifl yapt›. Samory gibi fatihler impara-
torluklar kurdular, baz› bölgelerde de tekkeler ve camiler infla ettiler.  Ondan
sonra halefleri, mahalle veya köy çocuklar›n› temel dini ilkeler hususunda ye-
tifltirmek üzere toplanma merkezleri infla ederek miras›n› sürdürmeye çal›flt›-
lar.  ‹lk e¤itim merkezleri namaz k›lmay› ö¤retmeye yönelik kurulmufltu. 60’l›
y›llarda Arabistan’dan ç›k›p Mali’ye gelen seyyahlar ‹slami okullar, medrese-
ler kurdular. 

22.. ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  GGeelliiflfliimmii

22..11..    AAffrriikkaa’’ddaa  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimmddee  ppeeddaaggoojjiikk  yyaakkllaaflfl››mm  

Kurulan ilk medreseler kap›lar›n› 60-70’li y›llarda açt›. Okullarda ö¤ren-
cilere Arapça okuma ve yazma ö¤retiliyor, teoloji konusuna önem veriliyordu.
E¤itilen kifliler dinbilim ve Arapça konular›nda yüksek bilgiye sahiptiler. An-
cak e¤itimleri herhangi bir meslek sahibi yapmad›¤›ndan, verilen diplomala-
r›n toplumun üretken yap›s› dahilinde hiçbir gelece¤i yoktu. Mezunlar k›sa za-
manda durumun fark›na vard›lar ve daha pratik bir e¤itime ihtiyaç duymaya
bafllad›lar. Medreseler hayatlar›ndan ç›kmaya bafllad›. Ufukta bir umur görün-
mesi için 20 y›l kadar geçmesi gerekmiflti: Suudi Arabistan, M›s›r, Fas gibi ül-
keler dinbilim konusundaki bilgilerini ilerletmeleri için üniversitelerinin kap›-
lar›n› buralar›n mezunlara açmaya bafllad›. Bu üniversitelerde yüksek e¤itim
görenler ülkedeki çeflitli camilerde görev almaya bafllad›lar ve e¤itimci haline
geldiler.

Bu analizi takiben, ‹slami e¤itimin dindarlar› modellemekle veya ekono-
mik yap›ya entegre olmaya haz›r insanlar e¤itmekle s›n›rl› olup olmad›¤› so-
rusu sorulabilirdi. Buna mukabil olarak, ‹slam ülkelerinin bilginin oluflumu ve
yay›lmas›ndaki rolünün ne oldu¤u sorusunu soruyorum. Di¤er yandan Hazre-
ti Muhammed’e (s.a.v) inen ilk vahiy, insanl›¤› “ikra” yoluyla bilgiyi aramaya
davet etmifltir. Bu soru beni üçüncü noktaya götürüyor: Günümüzde ‹slam ül-
kelerinin e¤itim ve araflt›rma konular›nda oynamak zorunda olduklar› rol. 

22..22..  BBaatt››ll››  ookkuullllaarrddaa  ddoo¤¤aann  ‹‹ssllaammii  kkuurruulluuflflllaarr››nn  kkaattkk››ss››::  FFiillddiiflflii  SSaahhii--
llii’’nnddee  dduurruumm

Fildifli Sahili’nde ‹slami organizasyonlar›n s›k›nt›s›z olmam›flt›. 1975 ön-
cesinde, ‹slami bilgiler okuma ve yazma bilen yafll›lar aras›nda yo¤unlaflm›fl-
t›. 

1972’den itibaren bat›l› okullardan gelen genç Müslümanlar aras›nda
uyan›fl görünmeye bafllad›. Bu fluur hareketinde tüm Müslüman kardeflleri bir
araya getirme fikri yay›l›yordu. Böylece 1975 y›l› Ocak ay›nda, bugün merke-
zi Riviera II’de bulunan AEEMCI (Fildifli Sahili Müslüman Ö¤renciler Birli-
¤i) ortaya ç›kt›. 
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Kurucular› aras›nda afla¤›daki isimler yer al›yordu:

- Cheick Haïma Boikary Fofana 
- Imam Cissé Djiguiba 
- Feu Imam Tidiane Ba 

Kurulufltan sonra AEEMCI on y›l boyunca e¤itime a¤›rl›k verdi. Bu uzun
soluklu e¤itim genç Müslümanlar›n bundan böyle ‹slam’a aidiyetlerinin kar-
mafl›k oluflunu ortadan kald›rarak, olumlu sonuçlar verecektir. Ö¤renciler ko-
lej ve liselerde, üniversitelerde, çal›flanlarsa ofiste günde befl vakit namaz k›-
lacakt›r. 

Böylelikle bat›l› okullardan mezun olan genç Müslümanlar ulusal televiz-
yon kanallar›ndaki tart›flmalar, konferanslar ve yuvarlak masa toplant›lar› yo-
luyla ‹slam’›n yay›lmas›na aktif olarak katk›da bulunacaklard›. 

1990’l› y›llarda AEEMCI okullar›ndan mezun olan gençler toplulu¤un
ulusal ölçekte organize edilmesini düflünmeye bafllad›lar. Buna göre afla¤›daki
yap›lanmalar›n do¤uflu gerçekleflti:

- COSIM (Yüksek ‹mamlar Kurulu) imamlardan sorumlu

- CNI (Ulusal ‹slam Konseyi) toplulu¤un idari ifllerinden sorumlu.

- CNOPEM (Mekke Hac Organizasyonu Ulusal Komitesi)

AEEMCI’den sonra 1990’l› y›llarda di¤er dernekler kuruldu.

Bunlar, AJMCI (Fildifli Sahili Genç Müslümanlar Birli¤i) 

3A (Amicale des Anciens de l’AEEMCI) 

AFEMCI (Fildifli Sahili Müslüman Kad›nlar Birli¤i) 

AEEMCI’nin örne¤ini izleyen tüm bu oluflumlar Fildifli Sahili’nde ‹sla-
mi e¤itim ve ‹slam’›n yay›lmas›na katk›da bulunmaktad›r. 

33..  GGüünnüümmüüzzddee  ‹‹ssllaamm  üüllkkeelleerriinniinn  ee¤¤iittiimm  vvee  aarraaflfltt››rrmmaa  kkoonnuullaarr››nnddaa  aatt--
mmaallaarr››  ggeerreekkeenn  aadd››mmllaarr nneelleerrddiirr??

Günümüzde ‹slam ülkelerinin her düzeyde e¤itim ve araflt›rmada geride
oldu¤u kabul edilmelidir. Bu ülkeler içe kapal›, sadece di¤er ‹slam ülkeleriyle
de¤il, ayn› zamanda laik devletlerle de ba¤lant› kurmamaktad›r. Laik denilen
baz› devletlerin nüfusunun büyük bölümü Müslüman’d›r ve bu duruma ra¤-
men ‹slam’›n yay›lmas›na yönelik bir politika izleyememektedirler. 

Örne¤in nüfusunun %40’› Müslüman olan Fildifli Sahili örne¤ini ele ala-
l›m.  Bu kadar yüksek bir orana ra¤men, hükümet laiklik politikas› uyar›nca
‹slami bir e¤itim program›n› yürürlü¤e koyamamaktad›r.   Halk›n›n %90’›
Müslüman olan Senegal için de durum ayn›d›r, Senegal hükümeti hala laiklik-
ten yana bir politika benimsemektedir.
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Günümüzde, ‹slam ülkelerine aidiyet, Kuran’da yazd›¤› gibi kardefllik ve
dayan›flman›n eflanlaml›s› olmal›d›r. Bu dayan›flma ve kardefllik farkl› ülkeler-
de düzenlenen e¤itim programlar›nda iflbirli¤i fleklinde kendini göstermelidir.
Bu iflbirli¤i bir ülkenin baflka bir ülke için imam yetifltirmesi anlam›na gelme-
mektedir. Bu dayan›flma daha da ileri bir seviyeye gelmelidir. Bu yüzden, di-
¤er medeniyetlerle rekabet edebilmek için ülkelere çok say›da seçenek sunul-
mal›d›r.  

Günümüzde, birçok ülke ‹slam’la iç içe olsa da, sadece imam yetifltir-
mektedirler. Örne¤in, Fildifli Sahili’nde mezhep okullar›nda e¤itim program›
uygulamaya koymak amac›yla bir semine düzenlenmifltir. Öncelikle, mezhep
okullar›n›n az say›da oldu¤unu ve iktisadi olarak istihdam edilmeyen mezun-
lar yetifltirdi¤ini söylemek gerekir. Bu sebeple bu okullar›n e¤itim program›-
n›n oluflturulmas› ve gözden geçirilmesi söz konusudur. Öngörülen okul ve
üniversiteler tüm dini mezheplerden ö¤rencilere aç›k olmal› ve ‹slami e¤itimin
yan› s›ra bilimsek ve teknik e¤itim ve vermelidir. Bu projenin uygulanmas›
için gereken araçlar her yerden sa¤lanacakt›r. “Her yerden sa¤lanacakt›r” ifa-
desi dikkat çekicidir. Burada, ‹slam ülkelerinde bulunan milletleraras› toplu-
ma ve oradan gelen fon ba¤›fllayanlara at›fta bulunulmaktad›r. 

Çal›flmam›n bu bölümünde, ‹slam ülkelerinin yüksek seviyede e¤itim ve
araflt›rma kurumlar› kuracak kaynaklar›n›n olup olmad›¤› sorusunu ifllemek is-
tiyorum. Ben flahsen söz konusu kurumlar›n bu ülkelerde zaten var oldu¤una
içten inan›yorum.  Ancak bu kurumlar neden Oxford, Harvard, Moskova veya
Sorbonne Üniversiteleri gibi tan›nmamakta ve flöhretleri duyulmamaktad›r?
Bunun sebebi dünya çap›nda ün yapm›fl ‹slam üniversitelerinin Arapça bilen
ö¤rencilere, Avrupal› ve Afrikal›lara aç›k olmay›fl›d›r. ‹ngilizce nas›l tüm dün-
yaya kendini kabul ettirmifltir? Üniversitelerin aç›kl›k politikas› ile ‹ngilizce
ve Frans›zca tüm dünyay› fethetmifltir.  Bir an için ‹slam üniversitelerinin dün-
yaya aç›ld›¤›n› varsayal›m, bu politikan›n avantaj› ne olabilir:

1 – Ö¤rencileri kabul eden ülkenin dilinin tan›nmas› ve yay›lmas›. Bu di-
lin Arapça oldu¤unu varsayal›m. Arapça konuflulan ülkelerin bu dili dünya
üzerinde konuflan milyonlarca insan yoluyla elde edece¤i ekonomik, soysa ve
kültürel zenginlikleri bir düflünün.

2 – Üniversitenin sembolü ‹slam ve Kuran olacakt›r. Kuran-› Kerim
Arapçad›r. ‹slam’›n Afrika ülkelerinde yay›lmas›n›n önündeki en büyük engel-
lerden biri Kuran’›n okunamamas›d›r. Benim gözlemledi¤im kadar› ile, birçok
insan sureleri ve ayetleri sadece namaz k›larken okumak amac›yla ezberle-
mektedir.  Kuran okumay› bilmemektedir. Üniversitelerde gençlerle temasa
geçip, e¤itim vererek, milyonlarca insana Kuran’›n erdemlerine ulaflma imkâ-
n› sa¤lanacakt›r.
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3 – Üniversiteler, daha önce de söyledi¤im hâlihaz›rda vard›r. Bu hedef-
lere ulaflmak için eksik olan nedir? ‹slami dayan›flma. Yani ‹slam ülkeleri, e¤i-
timlerini bu ülkelerde almak isteyen ö¤rencilere çok say›da burs sa¤lamal›d›r.
Benim ülkeme gelecek olursak, Fildifli Sahili’nde M›s›r, Fas, Tunus, Suudi
Arabistan vb. ülkelerden çok say›da talep bulunmakta, verilen burslar sadece
ö¤rencilerin sadece dinbilim konusunda e¤itilmesine tahsis edilmektedir. Bu-
gün art›k herkes bilim ve teknolojiye eriflmek istemektedir ve bunu sa¤layacak
araçlar›n›z ve olanaklar›n›z mevcuttur.

4 – Araflt›rma konusuna gelecek olursak, ‹slam ülkelerinin her konuda
yeterli araflt›rma merkezi kurmak için gereken sermayeye sahip olduklar›na
inan›yorum. Bu araflt›rma merkezlerinden ‹slam ülkelerinde hiç var m›? Bil-
miyorum, ancak var olduklar›na inan›yorum. Ben subilimi alan›nda çal›fl›yo-
rum, ‹slam ülkelerinden birinde milletleraras› bir konferansa henüz rastlama-
d›m. Dünya çap›nda Afrika’da ‹slam Üniversiteleri, ‹slam Hastaneleri, ‹slami
Malarya, AIDS Araflt›rma merkezleri görmek iyi olurdu. 

Örne¤in, ‹slam’›n yay›lmas› konusunda büyük öneme sahip bir olgu ile
durumu gözler önüne serece¤im. Afrika’da ‹slam yoksullar›n dini olarak gö-
rülmektedir.  Di¤erleri mürit bulmak için bu durumu öne sürmektedir. Anlata-
ca¤›m olay, Fildifli Sahili’nin kuzey bat›s›nda bulunan do¤du¤um köy olan
Odienne’de geçmektedir.  Köyün nüfusunun %98’i Müslüman’d›r. Di¤er mez-
hepler de bu kasabay› faaliyetleri için seçmiflti. Genç k›zlara yönelik bir mes-
lek okuluna ve giriflin ücretsiz oldu¤u bir Katolik okuluna yerlefltiler. ‹mam›n
küçük k›zlar›ndan biri hastaland› ve çocu¤un babas› muayene ücretini karfl›la-
yamayaca¤›ndan köydeki Katolik hastanesine baflvurdu, böylelikle çocuk üc-
retsiz tedavi edildi. Çocu¤un babas› iyili¤e duydu¤u minnet duygusundan ya
da nankörlükten, H›ristiyanl›¤› benimsedi.   Bu olay, Fildifli Sahili’nde ‹s-
lam’›n befli¤i say›labilecek bir yerde gerçekleflmifltir. Bundan sizce nas›l bir
ders al›nabilir?

1 – Yoksulluk herkesi etkileyebilir

2 – Baba o gün küçük çocu¤unu kurtarabilmek için ‹slam dayan›flmas›na
ihtiyaç duydu ancak hâlihaz›rda mevcut de¤ildi.

3 – Baban›n seçme flans› yoktu, elindeki tek seçenek Katolik okuluydu.
Bu misyon flu anda yard›mlaflma ve hay›r iflleri örtüsü alt›nda çok say›da yan-
dafl toplamaktad›r.

Bu örne¤i Afrika’daki özellikle Fildifli Sahili’ndeki ‹slami hay›r kurulufl-
lar›n›n ve bu misyonlar›n dinlerin yay›lmas›nda son derece önemli oldu¤unu
anlatabilmek amac›yla anlatt›m.  ‹mamlar yetifltirmek kesinlikle önemlidir, an-
cak insanlara geçimlerini sa¤layabilecekleri bir e¤itimi sunmak da ayn› dere-
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cede önemlidir. Peygamber Efendimizin (s.a.v) dedi¤i gibi:  “Hiç ölmeyecek-
mifl gibi çal›flmal›, yar›n ölecekmifl gibi ibadet etmeliyiz” 

SSoonnuuçç

Sonuç olarak afla¤›daki önerileri getirmek istiyorum:

— Farkl› yerlerden gelen insanlar› yönlendirmek için internet üzerinden
e¤itim yollar›n›n oluflturulmas›

— Burslu laik üniversitelerin kurulmas›

— E¤itmen ve ö¤renci de¤iflim programlar› için iflbirli¤i oluflturulmas›

— K›rsal bölgelere meslek okullar›, sa¤l›k ocaklar› ve k›z okullar› gibi
sosyal nitelikte yap›lanmalara giriflilmesi 

FAS, CEZAY‹R, TUNUS, ‹RAN gibi birçok ‹slam ülkesi de¤iflim ve e¤i-
timin gereklili¤inin fark›na varmaya bafllam›flt›r. Bu ülkeler ço¤u zaman ö¤-
rencileri ve çocuklar› belli baz› formasyonlara yönlendirmektedir. Bu övgüye
de¤er ancak ayn› zamanda da di¤er e¤itim alanlar›na do¤ru geniflletilmesi ge-
reken bir yaklafl›md›r.

Bu toplant›, teflvik edilmeyi hak eden bir motivasyon kayna¤› teflkil et-
mektedir.

Bu vesile ile Türk makamlar›na kongreyi düzenlemelerinden ötürü bir
defa daha teflekkürlerimi sunuyorum.
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BBOOSSNNAA HHEERRSSEEKK  MMÜÜSSLLÜÜMMAANNLLAARRIINNDDAA
EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN  BBAAfifiLLAANNGGIICCII,,  GGEELL‹‹fifi‹‹MM‹‹  VVEE
BBUUGGÜÜNNKKÜÜ  DDUURRUUMMUU

PP rrooff..  DDrr..  RReeffiikk  ÇÇAATT‹‹ÇÇ
Pedego ka Akademija, Zenica, Bosna Hersek

Bir Avrupa ülkesi olan Bosna-Hersek, geçmiflte Yunan, Roma, Osmanl›
ve Avusturya gibi büyük imparatorluklardan de¤iflik flekillerde etkilenmifltir.
Bu imparatorluklar›n her biri sosyal ve kültürel aç›lardan bir tak›m izler b›rak-
makla beraber, bunlar›n içerisinde en kal›c› olan Osmanl›lard›r. Bu topraklar-
da 500 y›ldan fazla bulunduklar› için bilhassa dilimiz, kültürümüz, e¤itimimiz,
müzi¤imiz, yemeklerimiz yan›nda di¤er adet ve geleneklerimiz Osmanl›lardan
oldukça etkilenmifltir. Bosna Hersek Müslümanlar›n›n e¤itimi gerçek anlamda
Osmanl›larla bafllam›flt›r. Bu tebli¤imizde k›saca Bosna Hersek Müslümanla-
r›nda e¤itiminin geliflimi ve bugünkü durumu üzerinde durmak istiyorum.

Bosna Hersek’in co¤rafi konumu nedeniyle geleneksel kültürümüz, gün-
lük hayat›m›z ve e¤itimimiz çevre kültürlerden etkilenmifltir. 

Bosna’daki ilk yaz›l› kaynaklar 6. yüzy›ldan Ertur-Umbri dilinden kalma
belgelerdir. (Bunlar Bugoyno yak›nlar›nda Pod’ta bulunmufltur.) Bunlardan
baflka, üzerinde Daorsan ad› verilen Yunan yaz›s›yla yaz›lm›fl paralar bulun-
mufltur. (Daors ‹llirler’e ait flehir kal›nt›lar›nda bulunmufltur.)

Bizim aç›m›zdan en iyi gösterge ‹lirlerin mezar tafllar›ndaki yaz›lard›r. Bu
bölgede Romal›lar, Katolik kilisesi vas›tas›yla yaz› konusunda bölgeyi olduk-
ça etkilemifllerdir. Bu durum 10. yüzy›la kadar sürmüfltür. Bu topraklara gelen
Slavlar, önce Glagoljica ve daha sonra da Kiril alfabesini hâkim k›lm›fllard›r.
Kullan›lan bu iki yaz›dan Bosançica yaz›s› türemifltir. Bu Bosançica yaz› Or-
taça¤da Bosna’da kullan›lm›flt›r. Bu yaz›n›n kullan›ld›¤› ilk belge Kulin Ban
taraf›ndan yaz›lm›fl bir belgedir. Bu, 1189 y›l›nda Dubrovnik tüccarlar›na ver-
gisiz ticaret yapabilmeleri için Kulin Ban taraf›ndan verilen bir garanti belge-
sidir. Bu dönemlerde belirli bir e¤itim sistemi yoktur. Genelde kiliselerde e¤i-
tim verilmektedir. Ancak zengin aileler çocuklar›n› okutmak için Dalmaçya
veya Roma flehirlerine gönderebilmektedirler. 1463 y›l›nda Türklerin ülkemi-
ze gelmeleriyle yeni bir e¤itim sistemiyle karfl›lafl›yoruz. Bosna’da yaflayan-
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lardan baz›lar› Türklerin gelifli ile k›sa zamanda ‹slamiyet dinini kabul ettiler.
‹slamiyet’i kabul edenlerin bafl›nda Bogomiller yer ald›. Çünkü Vatikan Bogo-
mil inanc›nda olanlar› dinsiz olarak kabul ediyordu ve bask› uyguluyordu. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde e¤itim öncelikle mekteplerde gerçek-
lefltirilmektedir. Bu okullarda Kur’an-› Kerim, okuma-yazma ve matematik
ö¤retiliyordu. Daha sonra mektepler ilkokullara dönüfltürülmüfltür. Bu okullar
genelde camilerin yan›nda bulunuyorlard›. Bosna’da ilk cami 1448 y›l›nda Us-
tikolina’da infla edildi. O zamanlar mektepler zenginler taraf›ndan yapt›r›l-
makta idi. Mekteplerdeki e¤itim yafl gruplar›na göre de¤il bilgi seviyelerine
göre oluflturuluyordu. Bu nedenle 6 yafl›ndaki bir çocukla 15 yafl›ndaki bir ço-
cuk ayn› grupta olabiliyordu. E¤itim y›l› diye bir durum yoktu. Ö¤renciler Ku-
ran’›n belli bir bölümünü ö¤rendikten sonra e¤itime son veriliyordu. Ayr›ca
baz› köylerde özel evlerde hocalar belirli zamanlarda e¤itim veriyorlard›. K›z
ve erkek çocuklar› ayr› ayr› e¤itim görüyordu. 

Dr. Kasumoviç, cami ve mekteplerle ilgili flunlar› söylemektedir: “Cami,
mescit ve tekkeler dini ihtiyaçlar›m›z› karfl›l›yordu. Namazlar buralarda k›l›n›-
yordu. Sipahi ve beylerin çocuklar› özel e¤itim görüyorlard›. 6–10 yafl aras›
Müslüman çocuklar› için de mektep ve muallimhaneler aç›l›yordu. fiu e¤itim
kurumlar› vard›: 

• Beytu’l –ilm 
• Beytü’t-ta’lim 
• Muallimhane ve 
• Mektep (‹lkokul)”.1

Muallimhaneler, imam ve ö¤retmen yetifltiriyordu. Söz konusu e¤itimi
görenler g›da, giyecek al›yorlard›. Bunlar›n baz›lar›nda kalacak yerler de bu-
lunuyordu. 

Boflnaklar›n ikamet ettikleri her flehirde genel okullar›n yan› s›ra özel
okullar da bulunuyordu. Bununla ilgili Dr. Kasumoviç flunlar› söylüyor: “Yu-
kar›da ad› geçen okullardan baflka Saraybosna’da 1463–1878 y›llar aras›nda
Opkanye’de esnaf okulu vard›. Bu özel okula gidenler Saraybosna esnaflar›-
n›n ç›raklar›yd›. Çocuklar sabahlar› bu okula gidiyor sonra da ç›rakl›k ifllerine
dönüyorlard›. Ayn› flekilde Sa¤rakç› Hac› Mahmut mahallesindeki Ulomljeni-
ca (Ulomlyenitsa) adl› camide bir k›z okulu vard›. Bu okula Saraybosnal› zen-
gin ailelerin hizmetçi k›zlar› gidiyordu. Söz konusu okul bu yüzy›l›n bafl›na
kadar faaliyetine devam etmifltir.”2 Saraybosna’da iflgalden önce flu okullar da
vard›: Sabah Mektebi, ö¤retmen yetifltiren “Darul Muallimin”, “‹slahan”, “Da-
ru’fl – fiefeka’’ ve askeri okul olarak da “Mekteb-i ‹dadiye”.3

Bu flekilde organize edilmifl olan okullar ilk 3 yüzy›l genel bir e¤itim ve-
ren kurumlar olarak görev icra etmifllerdir. ‹mparatorlu¤un eski gücünü kay-
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bedip çöküfle bafllamas›,  kendini Bosna eyaletinde de göstermifltir. Özellikle
18. yüzy›l ve 19. yüzy›l bafl›nda e¤itimde büyük bir krizin içine girildi. Günü-
müzde bu kriz dönemiyle ilgili pek çok belge bulunmaktad›r. Bu belgelerde
imamlar›n, katiplerin, muallimlerin ve müderrislerin itiraf ve ifadeleri aç›kça
görülmektedir. ‹mparatorlu¤un zay›flamas›na paralel olarak ekonomi kötülefl-
mifl ve kaynak bulamayan okullar sadece gönüllü hocalar taraf›ndan yürütül-
müfltür. Bu gönüllü hocalar da geçim kayg›s›yla tarla ifllerinde, ticarette veya
baflka iflyerlerinde çal›flmak zorunda kald›klar›ndan e¤itimi ikinci plana b›rak-
m›fllard›r. 19. yüzy›l bafl›nda e¤itim sorunlar›n›n çözümü ile ilgili baz› reform-
lar yap›ld›.4

Yap›lan reformlar neticesinde e¤itimde sekülerleflme bafllad›. Böylece di-
ni e¤itim veren dini okullar ve daha seküler olan okullar ay›r›m› ortaya ç›kt›.
Böylece “mektepler’’ sadece dini e¤itim için kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Mek-
teplerde fieriat e¤itimi veriliyordu. Lise e¤itimi ise medreselerde yap›l›yordu.
Bu medreseler içinde en önemli olan› 1532’de kurulmufl olan Gazi Hüsrev
Bey Medresesidir. 

Avusturya-Macar ‹mparatorlu¤u, Bosna’ya hâkim olduklar› dönemde
sosyal ve kültürel alanda birtak›m de¤ifliklikler yapm›flt›r. Osmanl›lar›n çekil-
mesi, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun gelifli bir medeniyet de¤iflimi
anlam›na gelmifltir. Dolay›s›yla e¤itimde de yeni bir dönem bafllad›. O zaman-
lar Bosna’da 917 mektep, 43 medrese ve lise düzeyine 28 rüfltiye vard›. Avus-
turya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, ilkokul ö¤retiminin devlet taraf›ndan yürü-
tülmesini ve gençlerin Habsburg Hanedan›n›n iste¤ine göre e¤itilmesini esas
alm›flt›r. 

Bu e¤itim sistemine göre Boflnak çocuklar›n›n okuma-yazmas› yok kabul
ediliyordu. Çünkü çocuklar›m›z okullarda sadece Arap alfabesini ö¤renmifller-
di ve Arap alfabesine göre okuyup yazabiliyorlard›. Yani Latin veya Kiril al-
fabesinde okur-yazar de¤illerdi. Bu noktadan hareketle yap›lan genel bir arafl-
t›rmaya göre Boflnaklar›n %92’sinin okuma yazma bilmedi¤i aç›klanm›flt›. 

Avusturya-Macaristan resmi belgelerinde e¤itimle ilgili flöyle kay›tlar bu-
lunmaktad›r: “Müslüman okullar› dini esaslara göre yönetiliyor ve çocuklara
genel dini bilgi veriliyor, Kur’an ezberletiliyor.”5

Durumun vahametini gören Müslümanlar, 1890 y›l›nda mektep ve med-
reselerin reformunu ve yeni e¤itim sistemine uygun ça¤dafl metodlarla bir an
önce hocalar›n e¤itilmelerini istemifllerdir.6 ‹btidailer’in Sibyan mekteplerin-
den daha iyi oldu¤u ortaya ç›km›flt›. Çünkü ‹btidailerin ö¤retimi 3 y›l sürüyor-
du ve 6 yafl›ndan itibaren bafll›yordu. Dolay›s›yla çocuklar ilkö¤retime yetifle-
biliyorlard›. 

Safvet-bey Baflagiç’e göre, Bosna-Hersek’teki Müslümanlar›n durumu
çok kötüydü. Kültür bak›mdan 30 y›ld›r hiçbir ilerleme olmam›flt›. Ekonomik
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yönden bir geliflme olmad›¤› gibi aksine gittikçe çöküyorlard›. Buna karfl›l›k
di¤er milletler kültür ve ekonomik bak›mdan gittikçe gelifliyordu. Burada
Müslümanlar›n kültürel ve ekonomik çöküntülerinin nedenlerini ve bunun
suçlular›n› sormak gerekir. Bu konuda Baflagiç flunlar› söylüyor: “‹btidaiye
mekteplerimiz suçludur. Çünkü vak›f varl›¤›m›z h›zl› bir flekilde ilerlemeye
bafllay›p Bosna Hersek’in her taraf›nda vak›f arazileri üzerinde binalar yap›l-
maya bafllay›nca insanlar eski Sibyan mekteplerini terk edip çocuklar›n› mo-
dern okullara göndermeye bafllad›lar. O zamanlar bafl›m›zda Baron Kutscher
bulunuyordu. Biz onu Müslümanlar›n dostu olarak tan›yorduk. Müslüman
dostlar›n›n hat›r› için evinde mevlitler bile düzenleniyordu. Bize ‹btidaiye
okullar› fikrini sundu ve dedi¤i oldu. Müslüman çocuklar› 7–8 yafllar›nda ‹b-
tidaiye gidiyorlar, 10–11 yafllar›nda ilkö¤retime bafll›yor ve 14-15 yafllar›nda
da mezun oluyorlard›. Liselere art›k gitmiyorlard›, ya da çok az kifli gidiyor-
du. Çünkü di¤er çocuklara göre yafllar› oldukça büyüktü ve zamanlar› geçmifl
oluyordu. Bunun sebebi Kutscher idi. Kutscher, Bosnal› Müslümanlar›n kültü-
rel ve ekonomik çöküfllerini seyrederek gülüyordu.”7

Önemli Boflnak entelektüeller olan Cemaluddin Çaufleviç ve Muhamed
Seid Serdareviç e¤itimde köklü reformlar yapt›lar, yeni bir anlay›flla ‹btidaiye
mektepleri oluflturdular. Dersleri ve kitaplar› ana dile dönüfltürdüler, ayr›ca
dünya ile ilgili yeni dersler koydular. 

Aç›lan modern ‹btidaiye mekteplerde art›k s›n›flarda s›ralar, sandalyeler
ve yaz› tahtalar› bulunuyordu. Ö¤renciler s›n›flara göre ayr›l›yordu ve e¤itim
üç y›l sürüyordu. Ö¤retim plan›nda Arap harfleri ve din derslerinin ö¤retimi de
vard›. Ö¤renciler gruplar halinde ö¤reniyorlard›. Buralar›n ö¤retmenleri Da-
ru’l-Muallimin okulundan mezun oluyorlard›. Ö¤retim y›l› 1 Ekimde bafll›yor,
1 A¤ustosta sona eriyordu. Dini bayramlarda okullar tatil oluyordu. Dersler sa-
bah 7–11, ö¤le 12–14 saatleri aras›nda yap›l›yordu. Ö¤retim y›l›n›n sonunda
s›navlar vard›. Bu s›navlara “hatma” deniliyordu. Bu s›navlardan sonra ö¤ren-
ci ya bir üst s›n›fa geçiyor ya da o s›n›f› tekrarl›yordu. Bu “‹btidaiye’’ mektep-
lerinin ihtiyaçlar›,  vak›flar ve devlet bütçesi taraf›ndan karfl›lan›yordu.8

1869 y›l›nda Saraybosna’da Daru’l Muallimin kuruldu ve Mekteb-i ‹bti-
dailer için nitelikli ö¤retmenler yetifltirdi. E¤itim süresi üç y›l olan bu okullar
1878 y›l›na kadar çal›flt›. Daru’l Muallimin 1898’de tekrar aç›ld› ve 1914 y›-
l›nda yeniden düzenlendi. Ö¤retim süresi dört y›la ç›kar›ld›. Bu durum 1918
y›l›na kadar sürdü. 

Geleneksel mektep e¤itimi ana unsur olarak özelikle ‹slami ö¤retimi öne
ç›karm›flt›r. Bununla birlikte Avrupa Kültürü ile de baz› temas noktalar› mev-
cuttu. 

Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun parçalanmas›ndan sonra Bos-
na’dan S›rbistan, H›rvatistan ve Slovenya krall›¤› oluflturuldu. Ülkenin ismi
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daha sonradan Yugoslavya Krall›¤›na dönüfltü. Bu dönemde Müslümanlar bir-
leflik bir e¤itim sistemine kat›lm›fllard›r. Dini ve kültürel e¤itim Mekteplerde
görülmeye devam edilmifltir. 

Boflnaklar, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti döneminde isimsiz
kald›lar. Kendileri ya S›rp ya da H›rvat olarak nitelendirildiler. Ayn› zamanda
dilsiz de kald›lar. Çünkü bütün bölge için S›rp-H›rvat dili geçerli oldu. Daha
sonra da dini özgürlüklerini kaybettiler. Böylece mektepler son bulmufl oldu. 

Komünizm döneminde e¤itim sistemi, materyalist dünya anlay›fl›na da-
yanan Marksizm’e dayand›r›lm›flt›. 1946 tarihli Yugoslavya anayasas›nda “di-
ni özgürlüklere sayg› duyulacakt›r” maddesi yer ald›. Buna göre kilise, devlet-
ten ayr› olacakt›. Ancak bu madde sadece kâ¤›t üzerinde kalm›flt›r. 1950 y›l›n-
da mektepler kapand›, camilerde verilen din ve Kuran dersler yasakland› ve
kad›nlar›n peçe tafl›malar› yasakland›. 1952 y›l›nda Bosna-Hersek’teki bütün
tekkeler kapat›ld› ve tekke ibadetlerine yasak getirildi. Baz› yaz›l› raporlara
göre, askere giden Müslümanlar domuz eti yemek zorunda kal›yorlard›. Müs-
lüman devlet adamlar› ise o¤ullar›n› sünnet ettiremiyor, onlara Müslüman is-
mi veremiyorlard›. Müslümanlar›n kültür ve e¤itimleri ile ilgilenen “Gayret”,
“Narodna Uzdanica (Milletin Umudu)” gibi dernekler kapat›ld›. 1947 y›l›nda
devlet kontrolü alt›nda çal›flan ve dini e¤itim veren bir ‹slami kurum aç›ld›.
1964 y›l›na kadar ‹slami dergilerin yay›nlanmas› yasakt›. Birçok Müslüman
mezarl›klar› yok edilerek üzerlerine parklar veya binalar yap›ld›. 

1970’li y›llar›n sonunda ve 1980’li y›llar›n bafl›nda anayasadaki “Dini
Özgürlükler’’ maddesinden hareketle “‹slam Teoloji Fakültesi” ve “K›z Med-
resesi” aç›ld›. Ayr›ca çok say›da ö¤renci çeflitli ‹slam ülkelerinde e¤itim görü-
yor ve ülkemize yeni fikirlerle geliyorlard›. Yine birçok yararl› kitaplar ve
araflt›rmalar tercüme ediliyordu.9

Bilindi¤i gibi, Bosna-Hersek, Balkanlar›n bat›s›nda bulunuyor. 51.197
km2 büyüklü¤ünde, S›rbistan, H›rvatistan ve Karada¤ komflu ülkeleridir. Bafl-
kenti Saraybosna’d›r. 1991 y›l›nda yap›lan say›ma göre Bosna’n›n nüfusu 4
377.033’tür. Bunlar›n 1.902.956’s› Müslüman’d›r. 

Sosyalist Yugoslavya Federasyonu’nun parçalanmas›yla birlikte 1992 y›-
l›ndan itibaren Bosnal› Müslümanlar büyük bask›lara, fliddete ve soyk›r›ma
maruz kald›; evler, okullar, kütüphaneler, camiler ve köprüler y›k›ld› (Örnek:
Mostar köprüsü), evler bombaland› ve Müslüman mezarl›klar da tahrip edildi. 

Bu zor durumlarda bile insanlar e¤itime ve dine yöneldiler. Çajnom, Ca-
zin ve Travnik flehirlerinde medreseler aç›ld›. Zenica, Bihaç ve Mostar’da ‹s-
lam Pedagoji Akademileri kuruldu. Savafl s›ras›nda bile çocuklar bombalara
ra¤men köylerdeki özel evlerde e¤itim görüyorlard›. Okullardaki derslere din
dersi de eklendi. 
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Dayton anlaflmas›yla Bosna-Hersek iki entiteli bir devlete dönüfltürüldü.
Dolay›s›yla e¤itim sistemi de ikiye bölündü. S›rp Cumhuriyeti ad›n› tafl›yan
entitede S›rbistan’daki e¤itim sistemi uygulanmaktad›r ve buran›n e¤itimi
Belgrat taraf›ndan belirlenmektedir. H›rvatlar›n ço¤unlukta bulunduklar› fede-
rasyon bölgesinde ise H›rvatistan e¤itim sistemi uygulanmaktad›r. Boflnaklar
ise, her üç gruba (yani Bosna-Hersekte yaflayan Boflnaklar, S›rplar ve H›rvat-
lar) da uygun olabilecek birleflik bir e¤itim sistemi için u¤raflmaktad›rlar. Bofl-
naklar, her üç gruba uygun düflebilecek çok-etnikli ve çok-kültürlü karaktere
sahip bir e¤itim sistemini savunuyor.

Bosna Hersek henüz geçifl döneminde olan bir ülke oldu¤u için e¤itim
konusunda birçok problemle karfl› karfl›yad›r. Bosna-Hersek’te kifli bafl›na mil-
li gelir 3.154 dolard›r. Milli gelirden e¤itime ayr›lan pay ise %3’tür. 

Bugün anaokullar›nda 13.135 ö¤renci, ilkö¤retimde 380.995, liselerde
ise 164.830 ö¤renci bulunmaktad›r. Bunlar›n 82.021’i k›z ö¤rencidir. Özel
okullarda 495 ö¤renci vard›r. 113 yüksek okulda 93.450 ö¤renci mevcuttur.
Din fakültelerde ise 160 ö¤renci bulunmaktad›r. Avrupa Birli¤i entegrasyonu
süreci çerçevesinde ilkö¤retim, lise ve üniversitelerde e¤itim reformu yap›l-
m›flt›r. ‹lkö¤retim reformu 2005 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir. ‹lkokul e¤itimi
“3+3+3 sistemi” olarak toplam 9 y›l sürüyor ve okula 5,5 yafl›nda bafllanmak-
tad›r. 

Liseler, genel liseler, sanat liseleri, özel liseler ve zanaat (meslek) lisele-
ri diye bölümlere ayr›lmaktad›r. Liselerdeki reform çal›flmalar› Avrupa Birli¤i
esaslar›na göre yap›lmaktad›r. Bosna’da üniversiteler, AB Bolonya deklaras-
yonu modeline göre yönetilmektedir. Ülkemizde toplam 7 devlet üniversitesi
ve daha fazla say›da da özel üniversiteler mevcuttur. 

Bosna-Hersek’in devlet olarak tek bir e¤itim bakanl›¤› yoktur. Okullar›-
m›z kanton, federasyon veya S›rp Cumhuriyeti e¤itim bakanl›klar›na ba¤l›d›r. 

Bosna – Hersek’te Müslümanlar kendi dinlerini, kültürlerini ve kimlikle-
rini 6 medrese ve 3 fakültede ö¤renebilmektedirler. Ayr›ca Boflnak çocuklar›
iste¤e ba¤l› olarak okullardaki seçmeli din derslerinde kendi dinlerini ö¤rene-
biliyorlar. 

Bosna-Hersek’teki Müslümanlar için hem kültür hem de e¤itim aç›s›ndan
önemli olan baz› enstitüler mevcuttur. Bu ba¤lamda Hüsrev Bey Medresesini
ve içindeki Balkanlar›n en büyük dini Osmanl› kütüphanesini özellikle belirt-
mek istiyorum. Ayr›ca Adil Zulfikarpafliç’in kendi çabalar› ile kurdu¤u “Bofl-
nak Enstitüsü” de Boflnak kültürü ad›na çok önemli çal›flmalar yapmaktad›r. 
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IIRRAAKK’’TTAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN  ÖÖNNÜÜNNDDEEKK‹‹
EENNGGEELLLLEERR

DDrr..  EEmmiinn  TTeevvffiikk  AABBDDUULLLLAAHH
Musul Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dekan Yard›mc›s›

Çeviren: Muharrem Hilmi Özev

Çok fiefkatli ve Merhametli Allah’›n Ad›yla

Hepimiz bilmekteyiz ki, e¤itim ülkelerin ilerlemesinin ve yükselmesinin
temelidir. Çocuklar›n› ve gençlerini ülke kaynaklar›n› kullanmak üzere en iyi
flekilde e¤itmeyen bir ülkenin, sahip oldu¤u maddi imkânlardan ve güçten ya-
rarlanabilmesi mümkün de¤ildir. ‹slam devlet[ler]i ilk dönem[ler]inde çocuk-
lar›n e¤itimine önem vermek suretiyle en büyük güce sahip olmufl ve yeryü-
zünün efendili¤i derecesine yükselmiflti. Bu ça¤ indirilen ilk kelimesi “oku”
emri ile insanl›¤› okumaya ça¤›ran Kuran’›n inmesiyle bafllam›flt›. Ayn› flekil-
de, Peygamber (S.A.V.) de dünya ve ahirette kurtulufla ermeleri için ümmeti-
ni okumaya davet etmifl ve “‹lim ö¤renmek her Müslüman erke¤in ve her
Müslüman kad›n›n boynunun borcudur” buyurmufltu. Bunun yan›nda, Pey-
gamber (S.A.V.) ümmeti aras›nda ilmin yayg›nlaflmas› için bir tak›m uygula-
malarda bulunmufltur. Bunun en çarp›c› örneklerinden biri müflrik esirlerin
onar Müslüman okuma yazma ö¤retme karfl›l›¤›nda serbest b›rak›lmas›d›r. Sa-
habe ve daha sonra gelenler de bu yolu izlemifllerdir. Sonuçta Müslümanlar
muazzam bir kültüre, ‹slam devleti de o zaman›n bat›s›yla k›yaslanamayacak
kadar büyük bir güce kavuflmufllard›r. 

[‹slam dünyas›ndaki bu geliflmeyi gören ve] bunu kendine yönelik bir
tehdit kabul eden Bat› bu ilerlemenin önünü kesmek için planlar yapm›fl ve
kendi çocuklar›n›n e¤itimine a¤›rl›k vermifl, ‹slam dünyas›nda görülen bu iler-
lemeyi durdurmay› baflarm›flt›r. Müslümanlar ise cehalet ça¤›na geri döndürül-
müfllerdir. Öyle ki, Bat›’n›n ilim ve marifet ile uyan›fla geçmifl ve tüm alanlar-
da büyük bir ilerleme kaydetmifltir. Çünkü Allah (c.c)  çal›flan herkese karfl›l›-
¤›n› verir ve ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun çal›flan, bu dünya-
da eme¤inin karfl›l›¤›n› al›r. Nitekim Allah (c.c.) “Hepsine; (dünyay› isteyen-
lere de, ahireti isteyenlere de) Rabbinin ihsan›ndan veririz. Rabbinin ihsan› k›-
s›tlanm›fl de¤ildir” (‹sra, 20) buyurmaktad›r. 

IIrraakk’’ttaa  EE¤¤iittiimmiinn  ÖÖnnüünnddeekkii  EEnnggeelllleerr 377



Bu noktada her hangi bir ülkede ve bu arada ‹slam ülkelerinde, ilmin ve
e¤itimin sönmesine, cehaletin ve geri kalm›fll›¤›n hâkim olmas›na yol açan iki
nedenden söz etmek istiyorum. Bu iki neden ekonomik durumun kötüleflmesi
ve güvenlik durumunun kötüleflmesidir. Kuran-› Kerim ülkelerde sefillik ve
çöküntünün had safhaya ulaflmas›n›n “açl›k” ve “korku”nun yayg›nl›k kazan-
d›¤› durumlarda ortaya ç›kt›¤›na iflaret etmektedir. Bu noktada açl›k ekonomik
durumun kötüleflmesini, korku ise güvenlik durumunun kötüleflmesini anlat-
maktad›r. Nitekim Allah (c.c.) azaba u¤ram›fl toplum örne¤i verirken flöyle bu-
yurmaktad›r: “Allah bir flehri misal olarak verdi: Bu flehir güvenli, huzurlu idi,
Oraya her yerden r›zk› bol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah’›n nimetlerine
karfl› nankörlük ettiler. Allah da onlara, yapt›klar› ifller yüzünden açl›k ve kor-
ku elbisesini (felâketini) tatt›rd›.” (Nahl, 112). Allah (c.c) insanlar› açl›ktan
doyurdu¤u (yani güçlü bir ekonomi verdi¤i) ve korkudan uzak tuttu¤u (yani
onlara güvenlik huzuru verdi¤i) için onlar›n flükretmelerini istemekte ve flöy-
le buyurmaktad›r: “Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler. O, kendilerini
açl›ktan kurtararak beslemifltir ve her tehlikeye karfl› onlara emniyet vermifl-
tir” (Kureyfl, 3-4). Her iki durumun da ülkemin –Irak- çocuklar› ile birlikte ya-
flam›fl ve bu ülkemizin her köflesinin bu iki durum taraf›ndan nas›l kuflat›ld›¤›-
n› görmüfl bulunuyorum. E¤itim ve ö¤retim de bu kuflat›lm›fll›ktan nasibini al-
m›fl bulunuyor. Çünkü bu ülkenin yöneticileri sürekli sefalet içerisinde devam
edecek bir yaflama mahkûm etmifllerdir. Örne¤in iflgalden önce ekonomik du-
rum, özellikle ekonomik ambargo döneminde, son derece kötü bir durumday-
d› ve bir ö¤retim üyesinin ayl›k ücreti befl dolar civar›ndayd›. Amerikan iflga-
li döneminde yasa hâkimiyetinin yok olmas› nedeniyle güvenlik çöküntüsü
had safhaya ulaflm›fl, katliamlar yaflanmaya bafllanm›flt›r. Örne¤in, benim üni-
versitemde –Musul Üniversitesi- alan›nda ün yapm›fl yetenekli yirmi alt› ö¤-
retim üyesi öldürülmüfltür. Yaflanan gasp ve kapkaç olaylar› durumu daha da
kötülefltirmifltir. Bu anlatt›klar›m›z sadece Musul ile ilgilidir. Irak’›n alevler
içindeki di¤er bölgelerinin durumunun ne kadar kötü oldu¤unu var›n siz düflü-
nün. 

Yukar›da dile getirdi¤imiz nedenlerden dolay›, pek çok ö¤retim görevlisi
kötüleflen durumdan kurtulmak amac›yla [yurt d›fl›na] göç etmifltir. Ayn› flekil-
de, baflta mühendis ve doktorlar olmak üzere alan›nda uzman pek çok kifli de
ülkeyi terk etmifltir. Ö¤renciler ise, son derece tehlikeli olan yollardan geçerek
üniversitelerine ulaflmaktad›rlar. Güvenlik eksikli¤i, zihin kar›fl›kl›¤› ve amaç-
s›zl›k gibi nedenlerden dolay› ö¤retim zaafa u¤ram›flt›r. ‹flgal döneminde tah-
sisat›n inflaat ve di¤er donan›ma tahsis edilmesi nedeniyle, bilimsel araç gereç
temini ve ö¤rencileri bilimsel çal›flmalara teflvik etme imkan› kalmam›flt›r. 

Tüm anlatt›klar›m›za ra¤men, Irakl›lar bu karanl›k tünelin bir gün sona
erece¤i ve vatandafllar›n birbirleriyle yard›mlaflmas› ve di¤er ‹slam ülkelerin-
den gelecek olan destek ve yard›mlar sayesinde ayd›nl›k bir ufka eriflecekleri

378 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



umudunu tafl›maktad›rlar. Irak halk›n›n do¤as›nda bulunan bilim sevgisi de bu
umudun güçlenmesine yard›mc› olmaktad›r. Nitekim Sümerler, Akadlar, Asu-
riler ve Babilliler döneminde ortaya konulmufl bulunan kadim Irak kültürü bu-
nun en iyi kan›t›d›r. ‹slami dönemde ise, Ba¤dat, Küfe ve Basra gibi Irak fle-
hirleri ilim ve marifet flehirleri olmufllard›r. O kadar ki, Abbasiler döneminde
Ba¤dat hilafet merkezi haline gelmifltir. 

Günümüzde ise, yaral› ülkemizin dört bir köflesini saran ac› duruma ra¤-
men, Irakl›lar ö¤renime dört elle sar›lmaktad›r. Okumaya ve kitap sat›n alma-
ya do¤ru ciddi bir yönelifl söz konusudur. Herkes e¤itimine dönmüfl durumda-
d›r. Hatta ev han›mlar› bile, karfl›laflt›klar› büyük güçlüklere ra¤men, yar›m ka-
lan e¤itimlerini tamamlamak üzere gece ya da gündüz e¤itimi veren ve ö¤ren-
cilerle dolmufl bulunan okullara ya da üniversitelere devam etmektedirler.
Bunlara bakarak bizim ülkemizde en iyiye do¤ru bir de¤iflimin Allah’›n izniy-
le gerçekleflmekte oldu¤unu teyit ediyorum. Çünkü Allah (c.c.) flöyle buyuru-
yor: “Allah bir güçlükten sonra bir kolayl›k yaratacakt›r” (Talak, 7).

ÖÖnneerriilleerr

1. Kuflkusuz, ülkelerin ilerlemesi ve arzu edilen geliflmenin sa¤lanmas›
için gerekli olan bilimsel çal›flmalar alan›nda gerekli ve yeterli ad›mlar›n at›-
labilmesi, ancak ve ancak hükümetlerden gelecek olan destek ve hay›r kurum-
lar›n›n ya da servet sahiplerinin ba¤›fllar› ile mümkün olabilir. Bu nedenle e¤i-
tim ve ö¤retim sektörünün desteklenmesi amac›yla ülke bütçesinin önemli bir
bölümünün tahsis edilmesi gerekmektedir. fiu anki durumda, birkaç ülkeden
gelen, ve hemen hiçbir ihtiyac› karfl›lamayan yard›mlar ile bu aç›¤› kapatmak
mümkün de¤ildir. 

2. Refah için gerekli koflular›n hükümetlerce kendi halklar› için tam ola-
rak yerine getirilmesi. Ta ki, hayat›n güçlükleri karfl›s›nda yorun ve bitkin düfl-
meksizin, kendilerini tam olarak e¤itim ve ö¤retime verebilsinler. Peygamber
(S.A.V.) bu konuda onlar için çok güzel bir örnektir. Nitekim o herkesin kolay
bir hayat için gerekli olan fleyleri temin etmesini, s›k›nt›da bulunanlar›n ihti-
yaçlar›n›n da hazineden (beytülmal) karfl›lanmas›n› emretmifl ve flöyle buyur-
mufltur: “Evi olmayan ev edinsin, efli olmayan efl edinsin, bine¤i olmayan bi-
nek edinsin, hizmetçisi olmayan hizmetçi edinsin.” Bu ihtiyaçlar›n temini ö¤-
rencilerin çal›flmalar› için gerekli olan bofl vaktin elde edilmesini ve zihinleri-
nin duru kalmas›n› sa¤lar. Nitekim ‹mam-› fiafii’nin flöyle dedi¤i aktar›lmak-
tad›r: “Bir so¤an [temini] için [dahi] meflgul olsayd›m, hiçbir meselede fetva
veremezdim.” 

3. ‹slam ülkelerinin okullar ve üniversiteler için daha fazla bina yapt›rma-
lar› ve bilimsel geliflme için gerekli olan araç gereci temin etmeleri gerekmek-
tedir. Ayr›ca ücretsiz e¤itim imkanlar› da sa¤lanmal›d›r ki, e¤itim yoksullar
için de mümkün olsun ve zenginlerin tekeline düflmesin.
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