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‹‹SSLLAAMM  ÜÜLLKKEELLEERR‹‹NNDDEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  ‹‹LLEE
‹‹LLGG‹‹LL‹‹  BB‹‹RR  ‹‹NNCCEELLEEMMEE::  BBAANNGGLLAADDEEfifi

PP rrooff..  DDrr..  MM..  SShhaahhjjaahhaann  MMiiaann  TTAAPPAANN
‹slami Teknoloji Üniversitesi,  ITS & REASP Bölümü Baflkan›
Dhaka, Bangladefl

BBaannggllaaddeeflfl  ––  GGiirriiflfl

Bangladefl Halk Cumhuriyeti, eski Bengal bölgesinin do¤u k›sm›n› olufl-
turur. Bangladefl’in kelime anlam› “Bengal ülkesi”dir. Bengal Körfezinin ku-
zeyinde bulunur ve karadan Hindistan ve Myanmar ile komflu; Çin, Tayland,
Nepal ve Bhutan’a yak›n komfludur.

Bangladefl Bat›, Kuzey, ve Kuzey Do¤uda Hindistan ve Güney Do¤uda
ise Myanmar ile çevrelenmifltir. Kuzey enleminde 20034’ ile 26038’ aras›nda ve
Do¤u boylam›nda 88001’ ile 92041’ aras›nda yer almaktad›r. 147,570 Km2 yü-
zölçümü olup, 140 milyonluk nüfusu vard›r. Km2 bafl›na 948 kifli ile dünyada
en yo¤un nüfusa sahiptir.

Daha büyük ve Bengal olarak an›lan bölgenin do¤u k›sm› olan ve günü-
müzde Bangladefl diye an›lan topraklarda uzun süre ileri medeniyetler yafla-
m›flt›r. MÖ 500 y›l›na kadar giden medeniyetlerin kan›tlar› yak›nlarda ortaya
ç›kart›lm›flt›r, hatta MÖ 1000 civar›nda sosyal yap›lar oldu¤u iddialar› mev-
cuttur. Erken devirlerdeki medeniyetlerde Budist ve/veya Hindu etkileri vard›.
Kuzey Bangladefl’in birçok yerinde bu etkileri tafl›yan, tap›nak ve manast›r
fleklinde büyük mimari alanlar mevcuttur. Bengal 13. As›rdan bafllayarak Müs-
lüman olmaya bafllam›fl, 16. As›rda Babür ‹mparatorlu¤u döneminde geliflerek
zengin bir ticaret ve endüstri merkezi konumuna gelmifltir. 

“Bengal Ülkesi” isminin de ima etti¤i gibi, Bangladefl etnik aç›dan homo-
jen bir ülkedir. Farkl› etnik gruplar aras›nda Bengalliler %98’i olufltururlar ve
geri kalanlar ço¤unlukla Santhal, Chakma, Garo, Bihari, Oraon ve Mundal›d›r.
Do¤al olarak Bengal kültüründe ve dilinde çeflitlemeler mevcuttur. 

Bölgede dini adetler tarih içinde önemli de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. Çok es-
kilerde, Budizm ve Hinduizm’in her biri egemen dinlerdi. Bengal’in 1947’de-
ki dini hatlara göre taksimi, bölgedeki Müslüman ço¤unlu¤unu art›rd›. 2001
y›l›nda yap›lan nüfus say›m›na göre nüfusun tahmini dini yap›s› %89.58 Müs-
lüman, %9.34 Hindu, %0.62 Budist, %0.31 H›ristiyan ve %0.15 Animisttir. 
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Dünyadaki en yo¤un nüfus ve yavafl bir ekonomik geliflme ile bu ülkenin
insanlar› yoksullu¤un zalim çark›na k›st›r›lm›fllard›r. Yoksulluk s›n›r›n›n alt›n-
da yaflayanlar›n %50’sinden fazlas›, kendi temel ihtiyaç ve imkânlar›n› sa¤la-
maktan mahrumdur. 140 milyonluk nüfusu ile Bangladefl, dünya nüfusu s›ra-
lamas›nda 8. büyük ülkedir. Bangladefl ayn› zamanda hem en yo¤un nüfusun,
hem de k›s›tl› do¤al kaynaklar›n bulundu¤u bir ülkedir. ‹lerleme ve refah için,
Bangladefl ço¤u geliflmekte olan ülkeden çok daha fazla insan kaynaklar›na
dayanmak zorundad›r.

TTaabblloo  11:: Bangladefl
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Kaynak: Discovery Bangladesh & Banglapedia

BBaannggllaaddeeflfl’’ttee  EE¤¤iittiimmiinn  TTaarriihhççeessii

‹ngiliz yönetiminden Pakistan rejimine ve son olarak da Banglade-
i sistemine kadar e¤itim sadece yöntem olarak de¤il, ayn› zamanda dil ve yö-
netiflim gibi temel cephelerde de geliflmifltir. Bangladefl, muhtelif e¤itim re-
formlar› ve sistemleri aflamalar›ndan geçmifltir. ‹ngiliz döneminde, e¤itim ge-
nelde zengin zümreye mahsustu. Okullar› ‹ngilizler iflletti¤i için ö¤renim dili
‹ngilizceydi. E¤itim görme flans›na eriflen bir kaç yerli, ya zengin ailelerin
(Nawab) veya ‹ngiliz Yöneticiler ile iliflkisi olan ailelerden idi. Birisinin yük-
sek ö¤renim görmesi, üniversite diplomas› almas› veya meslek sahibi olmas›
için ‹ngiltere’de okula gitmesi gerekiyordu. 

‹ngilizlerin Hint alt k›tas›n› terk etmelerinden sonra, bugün Bangladefl
olarak bilinen bölge, 1947 y›l›nda Do¤u Pakistan olarak Pakistan rejimi alt›na
girdi. Bangladefl, 1971 y›l›nda ba¤›ms›z bir ülke olarak ortaya ç›kt›.   
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Bangladefl dünyadaki en büyük ilkokul e¤itim idarelerinden birini yönet-
mektedir. Eriflimsizlik ve k›s›tl› kaynak nedeniyle ilkokul e¤itiminin geliflme-
si zorlu bir güçlük olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu k›s›tlamalara ra¤men, Bang-
ladefl okuryazarl›k ve ilkokul e¤itimi konular›nda ola¤anüstü bir baflar› elde et-
mifltir. 1947 y›l›nda, Bangladefl bölgesinde yaklafl›k 19.000 ilkokul mevcuttu.
Bu rakam 1971 y›l›nda 29.000’e ulaflm›flt›r. Bangladefl’in kurulmas›n› takiben
büyüme daha h›zl› gerçekleflmifltir. Eriflkinlerin (15 yafl ve üzeri) okuryazarl›k
oran›n›n flimdilerde %68 oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu oran 1991 y›l›nda
%35 idi. Bu okuryazarl›k oran›na gelmek uzun y›llar›n neticesinde baflar›lm›fl-
t›r. 

BBaannggllaaddeeflfl’’tteekkii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinniinn  YYaapp››ss››

Günümüz Bangladefl e¤itim sistemi genelde üç ana safhaya bölünebilir:
ilk, orta ve yüksek ö¤retim. ‹lkokul e¤itimi, temelde ilkö¤retim seviyesi ku-
rumlar› taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Ortaokul e¤itimi, ilk üç y›ll›k orta ö¤re-
tim/orta ö¤retim ve lise kurumlar› taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Yüksek ö¤retim
ise diploma veren kolej, üniversite ve di¤er yüksek dereceli kurumlar taraf›n-
dan uzmanlaflm›fl ve profesyonel e¤itim ile sa¤lanmaktad›r. ‹lkokul e¤itimi (I-
V s›n›flar) ve genel gayr› resmi e¤itim, hâlihaz›rda Baflbakan›n gözetimi alt›n-
da olan ‹lk ve Yayg›n E¤itim Bölümü (PMED) taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Di-
¤er ilkokul sonras› ve yüksek e¤itim programlar›, E¤itim Bakan› taraf›ndan
yönetilen E¤itim Bakanl›¤›n›n salahiyeti alt›ndad›r (MOE). Bangladefl’te e¤i-
tim, müfredat aç›s›ndan dört bölüme ayr›l›r; genel e¤itim, medrese e¤itimi,
teknik meslek e¤itimi ve profesyonel e¤itim. Ek 2, Bangladefl’teki mevcut e¤i-
tim sistemi yap›s›n› göstermektedir.

‹‹llkkookkuull  EE¤¤iittiimmii  

Eski devirlerde ve ortaça¤da, Hint alt k›tas›nda tekamül eden yerel e¤i-
tim, a¤›rl›kl› olarak teolojik ve felsefi bir yaklafl›ma sahipti ve bu da halktan
yabanc›laflmas›na yol aç›yordu. Bu alt k›tada modern e¤itim sistemini ‹ngiliz-
ler bafllatt› ve uygulad›. 1854 y›l›ndaki Wood E¤itim Raporu, Bengal’deki ‹n-
giliz yöneticiler taraf›ndan e¤itimin modernizasyonuna sarf edilen çaba için
önemli bir örnektir. Bu öneriyi takiben, 1855–56 y›llar›nda bir Kamu E¤itim
Bölümü kuruldu. Bu bölüm, önemli bir k›demli devlet memuriyeti olan Kamu
E¤itimi Direktörü emrine verildi ve müfettifl kadrolar› yarat›ld›. Rapor ayr›ca
özel e¤itim kurumlar› kurulmas›n›n da teflvikini savunuyordu. Lord Curzon,
ilkokul e¤itimini yaymak için baz› giriflimlerde bulundu. 1910 y›l›nda, Gopal
Krishna Gokhale, ilkokulu zorunlu yapmak üzere Kanun Konseyine bir kanun
tasla¤› sundu. Ancak bu kanun tasla¤› 1912 y›l›nda reddedildi. Daha sonra,
1919 y›l›nda, ilkö¤retimi belediye bölgelerinde zorunlu k›lan bir kanun tasla-
¤› kabul edildi.
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‹kinci Dünya Savafl› sonras›, e¤itimin gelifltirilmesi için Sergeant Komis-
yon Raporu (1944) yay›nland›. Bu rapor ilkokul öncesi e¤itimi tan›yan ilk ra-
pordu. 1947 y›l›nda ‹ngiliz hâkimiyeti sona erdi¤inde, Sergeant Komisyon Ra-
poru uygulamaya konmam›flt›.

Taksimin hemen ard›ndan, 1947 y›l› Ulusal E¤itim Konferans›nda, ilko-
kul e¤itimini evrensel, zorunlu ve bedelsiz yapmak üzere bir önerge sunuldu.
‹lkokulu zorunlu yapmak üzere devlet, baz› birliklerde 5000 ilkokulun “Zo-
runlu ‹lkokul” olarak görev yapmak üzere seçildi¤i bir deneme bafllatt›. Bu
okullar›n isimleri daha sonra “Model ‹lkokullar” olarak de¤ifltirildi ve di¤erle-
ri “Zorunlu olmayan ‹lkokullar” olarak ifllev görmeye devam ettiler ve bunla-
r›n da sonradan isimleri “Model Olmayan ‹lkokullar” olarak de¤ifltirildi. 1951
y›l›na kadar ilkö¤retim 4 y›ll›k bir süreden olufluyordu. 1952 y›l›nda bu 5 y›l-
l›k bir ö¤retim haline getirildi.

‹lk Befl Y›ll›k Planda, ilkokula evrensel eriflime öncelik verilmiflti. ‹lk
E¤itim Komisyonu 1959 y›l›nda kuruldu. Bu Komisyon, takip eden 15 y›l içe-
risinde ilkö¤retimin 8 y›ll›k bir süre olmas›n› ve yafla dayanan liberal bir pro-
mosyonun bafllat›lmas›n› önerdi. ‹kinci ve üçüncü Befl Y›ll›k Planlarda, okul-
lardaki imkânlar›n fazlalaflt›r›lmas› ve ö¤renci kay›tlar›n›n art›r›lmas› için il-
kö¤renim alt sektörünün geliflmesine daha fazla tahsisat ayr›ld›. 1965 y›l›nda
devlet Model olan ve Model olmayan okullar›n hepsini “Yönetilen Serbest ‹l-
kokullar” olarak adland›rd›. Bu program uyar›nca, bütün ilkokullar bir tek ida-
re alt›na getirilmiflti ve ö¤retmenler vas›flar›na göre ücret al›yorlard›.

1971 y›l›nda, insanlar ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmak için muhteflem bir sa-
vafl vermifl ve ülkeye Bangladefl ismi verilmifltir. Bangladefl Anayasas›, ‹lk Ö¤-
retimin Devletin sorumlulu¤u oldu¤unu beyan eder. ‹lk Ö¤renimin bir ulusal
sorumluluk olu¤unu kabul etmek ve insanlar›n e¤itim için temel haklar›n› ta-
n›mak, Bangladefl’te yeni bir dönem bafllatt›. Bunun ›fl›¤›nda, Ba¤›ms›zl›¤›n
hemen akabinde, 1972 y›l›nda e¤itim sistemini yükseltmek için ad›mlar at›ld›,
ba¤›ms›z bir ülkenin ihtiyaçlar›na uygun ve komflu ülkeleri ile uyumlu modern
bir e¤itim sistemi yaratmak üzere hedefler, stratejiler ve harekât planlar› öner-
mek üzere Kudrat-e-Khuda E¤itim Komisyonu kuruldu.
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TTaabblloo  22:: Yönetimler itibar› ile kurumlar, 1990–2005

Komisyonun bütün önerilerinin uygulanmad›¤›n› burada hat›rlatmakta
yarar var. Fakat Devlet 1973 y›l›nda 36.165 ilkokulu millilefltirdi ve bu okul-
lar›n 157.724 ö¤retmenini devlet memuru olarak beyan etti. Bundan sonra, il-
kokul ö¤retiminin idaresi ve güçlendirilerek iyilefltirilmesi, devletin sorumlu-
luklar›ndan biri haline geldi ve ilkokul e¤itiminin gelifltirilmesi için planlanan
ad›mlar peyderpey at›lmaya bafllad›. 1972–76 y›llar› aras›nda y›ll›k büyüme
oran› yüzde 7,7 olup, 1981–90 y›llar›nda okul say›s›ndaki bu art›fl y›lda yüzde
birden aza yavafllam›flt›r. 2000–03 y›llar› aras›nda büyüme oran› h›zlanarak
yüzde 4,1’e yükseldi. Tablo 2, 1990–2005 y›llar› için yönetime göre kurum sa-
y›lar›n› göstermektedir. 

Bangladefl, son birkaç y›l içinde ilkö¤retimde muazzam bir ilerleme kay-
detmifltir. Bu, söz konusu seviyede yap›lan birçok yarat›c› e¤itim giriflimleri
ile birlikte zorunlu ilkokul e¤itiminin 1992 y›l›nda bafllat›lmas› neticesinde
vuku bulmufltur (CPE). Bangladefl’te ilkokul e¤itimi befl y›ll›k bir süre içindir.
Birinci s›n›fa girifl için resmi yafl 6 olarak saptanm›flt›r. 6–10 yafl aras› çocuk-
lar›n ilkokul ö¤rencileri olmas› gerekmektedir. Bangladefl’te ilkokul e¤itimi
sa¤layan birçok tipte kurum mevcuttur, bunlardan baz›lar› devlet ilkokullar›,
tescilli sivil toplum ilkokullar›, tescilli olmayan ilkokullar, liseye ba¤l› ilko-
kullar, deneme okullar›, uydu okullar, topluluk okullar›, gayr› resmi ilkokullar,
iptidai (ilkokul) medreseler, Anaokulu, vs.dir. Ancak, ana hizmeti sa¤layanlar
devlet ilkokullar›, ibtidai medreseler ve resmi olmayan ve sivil toplum örgüt-
leri taraf›ndan iflletilen okullard›r. Tablo 3, 2004 y›l› için kurum, ö¤retmen, ka-
y›t ve ö¤renci-ö¤retmetn oran›n› göstermektedir.
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TTaabblloo  33: 2004 y›l› için kurum, ö¤retmen, kay›t ve ö¤renci-ö¤retmen oran›

S›n›f ve cinsiyet oranlar› üzerine mevcut s›n›f geçme verileri, zaman için-
de bu oranlar›n önemli ölçüde de¤iflmedi¤ini göstermektedir. 1990 y›l›nda, s›-
n›f geçme oranlar› yüzde 75 ile 83 aras›nda de¤ifliyordu, 2004 y›l›nda bu ara-
l›k yüzde 75–84 olmufltur. 

1990 y›l›nda ortalama okuldan ayr›lma oran› yüzde 15’ti. 1990 y›l›ndan
bu yana, ayr›lma oran› azalmaya bafllam›flt›r. 2004 y›l›nda ortalama s›n›f bafl›-
na ayr›lma oran› yüzde 12’dir. 

Baflar› oran›, verilen bir y›l içinde ilkokul e¤itimi için ilk y›la kay›t yap-
t›ran ortak özellikteki talebelerin, 5. S›n›fa kadar gelebilen yüzdesidir.
1991–2004 y›llar›ndaki baflar› oranlar›, herhangi bir sürdürebilir iyileflme gös-
termeden dalgalanmaktad›r. (fiekil 1) 

fifieekkiill  11::  ‹lkokul E¤itiminde Baflar› Oranlar› (1991–2004)
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OOrrttaaookkuull  ÖÖ¤¤rreettiimmii

Bangladefl’te orta ö¤renim, 6 ile 10. S›n›f e¤itimlerine at›fta bulunur. Or-
ta ö¤retim orta ve lise diye iki safhaya ayr›l›r. 6 ile 8. S›n›flar için ö¤retim ve-
ren okullar Ortaokul olarak isimlendirilir ve 6 ile 10. s›n›flar için ö¤retim ve-
ren okullara Lise denmektedir. 11 ile 12. s›n›flara haiz okullara yüksek ortao-
kul veya ara kolej denmektedir ve bunlar bazen liselere ilave edilir.

Orta ö¤retimin bafllang›c›ndaki etap için, ö¤renim dili Bangla’d›r ve VII-
I. S›n›fa kadar olan müfredat ayn›d›r. Orta etap (veya “lise”) ö¤retiminin hem
genel e¤itim k›sm›, hem de uzmanlaflma veya dallara ayr›lan k›sm› mevcuttur;
IX ve X. s›n›flarda, ö¤renciler bilim, befleri bilimler veya ticaret dallar›na gi-
rer, ancak bütün dallardaki ö¤renciler zorunlu baz› ortak dersler al›rlar. Lise-
nin tamamlanmas›n› takiben, Lise Okul Diplomas›n› (SSC) almak için ö¤ren-
cilerin s›navlara girmeleri zorunlulu¤u mevcuttur. Bu imtihanlar› baflar› ile
geçtikten sonra, ö¤renciler çal›flmalar›na yüksek orta ö¤renim seviyesinde de-
vam edebilirler.

Üst orta seviye ö¤retim, XI ve XII. S›n›flardan oluflur. E¤itim ara kolej-
lerde sürdürülür. Ö¤renciler belirli bir dalda e¤itim görürler ve bilim, befleri
bilimler, ticaret, ev ekonomisi, tar›m ve müzik dallar›ndan birini seçebilirler.
XII. S›n›f›n tamamlanmas› üzerine Yüksek Ortaokul Diplomas› (HSC) verilir.
Bangladefl üniversitelerinde e¤itim görmek için s›nav öncelikli girifl gereksi-
nimidir.

E¤itim dili Bangla’d›r, ancak ‹ngilizce dilinin e¤itim dili olmas› için bir
talimat mevcuttur. Hem Bangla ve hem de ‹ngilizce ortam›, ayn› müfredat› ve
ders kitaplar›n› iki dilde takip eder. ‹ngilizce, Bangladefl’te ilk ve orta ö¤retim-
de zorunlu bir konu olarak ö¤retilmektedir. 

Teknik E¤itim Kurulu (TEB), Bangladefl’teki ortaokul teknik programla-
r›ndan sorumludur. TEB, müfredat›n gelifltirilmesini denetler, s›navlar› yöne-
tir ve bütün sertifika ve diplomalar› verir. VIII. S›n›f› tamamlayan ö¤renciler,
farkl› meslek dallar›nda vas›fl› iflçi haz›rlamaya yönelik olan meslek/teknik
enstitülerinde iki y›ll›k mesleki sertifika kurslar›n› alabilirler. Teknik okullar,
ticari ö¤retim enstitüleri ve tar›m ö¤retim enstitüleri, iki ve üç y›ll›k sertifika
ve dört y›ll›k diploma programlar› sunmaktad›rlar. Bu programlara girifl için
Ortaokul Diplomas› gerekmektedir. Sekreterlik bilimlerinde iki y›ll›k sertifika
programlar› verilmektedir ve bas›m teknolojisi ve ticarette iki y›ll›k diploma
programlar› mevcuttur. Dört y›ll›k diploma programlar›nda inflaat teknolojisi,
mekanik teknolojisi, elektrik teknolojisi, güç teknolojisi, elektronik teknoloji-
si, mimari teknoloji, kimyasal ve g›da teknolojisi, seramik teknolojisi, kadas-
tro çal›flmalar›, gemi mühendisli¤i ve ziraat diplomalar› sunulmaktad›r. Bu
programlar› tamamlayan ö¤rencilere Teknoloji Diplomas› verilir ve bunlar ar-
zu ederlerse üniversitelerde Mühendislik Diplomas› program›na girebilirler.
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1985 y›l›nda Bangladefl’te 9.444 ortaokul 2,6 milyon ö¤renci ve 92.241
ö¤retmen mevcuttu ve ortaokul say›s› 2005 y›l›nda 18.500’e, ö¤renci say›s›
73.98 milyona ve ö¤retmen say›s› da 238.158’e yükselmifltir. 1980’lerin so-
nundaki ilerleme çabalar›, k›rsal alandaki nüfusa da düflük maliyetli mesleki
e¤itim verilmesini içeriyordu. Ortaokul seviyesinde bilimsel dersler zorunlu
yap›ld›¤›ndan dolay›, çabalar ayn› zamanda k›rsal kesimdeki okullarda bilim-
sel ö¤retim imkânlar›n›n da tesis edilmesi üzerine odaklanm›flt›. Devlet, bilim
dallar›nda ö¤retmenlerin yetiflmesi ve bilimsel ekipman›n temin edilmesini
sa¤lam›flt›r. Y›llar boyunca karfl›lafl›lan onca zorluklara ra¤men, ortaokul say›-
s› ile birlikte ö¤renci say›s› da devaml› surette artt›. Tablo 4, cinsiyete göre or-
taokullardaki büyümeyi göstermektedir. Benzer flekilde, teknik ve mesleki
okullara da kay›t artt›. Ortaokul ço¤u zaman özeldi fakat devlet bütçesinden
ciddi oranlarda sübvanse ediliyordu. 

TTaabblloo  44:: Cinsiyete göre ortaokullardaki büyüme

Tablo 4’ten de aç›kça görülece¤i gibi, 1995 öncesi Bangladefl ortaokulla-
r›nda k›zlar›n oran› düflüktü. 1995 y›l›ndan itibaren ise, k›zlar›n yüzdesi artma-
ya bafllad› ve 2000 y›l›nda bu yüzde 52’ye ve 2005 y›l›nda ise yüzde 52.28’e
ulaflt›. Bu, geliflmekte olan bir ülke için ola¤anüstü bir baflar›d›r. Bu baflar›,
Ocak 1994 y›l›nda Bangladefl Devleti taraf›ndan ülke çap›nda bafllat›lan burs
program›n›n bir sonucudur. Program, E¤itim Bakanl›¤› arac›l›¤› ile dört farkl›
sektöre ayr›lm›fl proje olarak uyguland›. Program›n dört parças› da, 6–10. s›-
n›flarda k›zlar›n kayd›n› art›rmak, onlar›n SSC s›navlar›n› geçmelerine yar-
d›mc› olmak, ve böylece istihdam için vas›fl› hale gelmelerini sa¤lamak ve on-
lar› okulda tutarak erken evlenmeyi önlemek üzere tasarlanm›flt› (GoB, 2006).

Bursa seçilmek için, k›z ö¤rencilerin bir y›l boyunca derslerin yüzde
75’ine kat›lmalar›, yar›y›l ve y›lsonu s›navlar›nda ortalama yüzde 45 not alma-
lar› ve bekâr kalmalar› gerekmektedir. Program, s›n›fa ba¤l› olarak ayl›k Tk.
25 ile 60 aras›nda burs düzenlemektedir ve bunlar y›lda iki taksitte ödenmek-
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tedir. Burs alanlar, okul ücreti ödemekten muaft›rlar. Bu okul masraflar› için
devlet okullara ödeme yapmaktad›r. K›zlara, ayr›ca dokuzuncu s›n›fta kitap
paras› olarak Tk. 250 ve onuncu s›n›fta s›nav ücreti olarak Tk. 500 ödeme ya-
p›l›r. 

Burs program› kuflkusuz hem ilkokul hem de ortaokul seviyesinde k›zla-
r›n kat›l›m›n› sa¤lamada baflar›l› olmufltur. Yak›n tarihte yap›lan tetkikler, k›r-
sal alanlarda yaklafl›k yüzde 54 k›z›n ortaokullara kaydoldu¤unu tespit etmifl-
tir ve bu burslar›n al›m›na medreseler de dâhildir (Ahmed ve arkadafllar›,
2006). 

MMeeddrreessee  EE¤¤iittiimmii
Bangladefl’te iki çeflit medrese mevcuttur: Quomi medreseleri—bunlar›n

ortaokul, ara okulu ve yüksek okul seviyelerinde yaklafl›k 1.162.500 ö¤renci
ve 130.000 ö¤retmen ile say›lar›n›n 6.500’den fazla oldu¤u tahmin edilmekte-
dir. Bangladefl’te bulunan ve ço¤unlukla Deobandi mezhebine ba¤l› bulunan
bu Quomi medreseleri, bütün Güney Do¤u medreselerinde hâkim olan Ders-i
Nizamiyi ö¤retmektedir. Quomi medreseleri özeldir, devletten hiç bir maddi
yard›m görmezler ve dini ba¤›fllar veya zekât ve sadaka ve müminlerin ba¤›fl-
lar› ile desteklenmektedir. 

Bangladefl’teki di¤er medrese kategorisi devlet kontrolünde olan›d›r ve-
ya benzersiz ‹slam dini e¤itimi sistemi olan Alia medrese sistemidir. Befl be-
lirgin seviyeye — ibtidai (ilk), dakhil (orta), alim (yüksek orta), fazil (Fakülte
Diplomas›), ve kamil (Mast›r) — bölünmüfl olup, bu medreseler Ders-i Niza-
mi’nin gözden geçirilmifl nüshas› ile birlikte ‹ngilizce, Bangla, bilim, sosyal
dersler, matematik, co¤rafya, tarih, vs. gibi bütün gerekli modern konular› da
ö¤retmektedir. Tamamen devlet kontrolünde olan befl ana Alia medresesi d›-
fl›nda özel mülkiyet ve yönetim alt›nda olmalar›na ra¤men, ö¤retmen ve ida-
recilerin maafllar›n›n yüzde 80’i ve gelifltirme masraflar›n›n önemli bir k›sm›
Bangladefl Devleti taraf›ndan ödenmektedir. Örne¤in 2005–06 bütçesi, devle-
te ait olmayan medreselerdeki 7345 maafll›n›n deste¤i için TK 7679,8 milyon
ay›rm›flt›r (Dakhil, Âlim, Faz›l ve Kamil). Devlet ayn› zamanda özel sektörde
1.741 yeni medrese yap›lmas› için önemli miktarda fonlar ay›rm›flt›r. Bu Alia
medreseleri, Devlet taraf›ndan tescil edilmifl Bangladefl Medrese E¤itim Ku-
rulu taraf›ndan denetlenmekte olup, bu Kurul ayn› zamanda müfredat› ve ö¤-
retim program› muhtevas›n› haz›rlamakta ve s›navlar› da gerçeklefltirmektedir.
Ancak devlet sadece dakhil ve kâmilin s›ras› ile Ortaokul ve Yüksek Ortaokul
diplomalar›na denkli¤ini onaylam›flt›r.

BANBEIS için mevcut en son verilere (2005) göre, 6685 özel dakhil
medrese, 1315 özel Âlim medrese, 1039 özel Faz›l medrese ve 172 özel Ka-
mil medrese mevcuttur. Alia sisteminin bütün seviyelerindeki toplam ö¤renci
say›s› 3.456.094’tir. Bu medreselerdeki ö¤retmenlerin say›s› 151,885’dir. Dip-
lomalar› devlet taraf›ndan kabul görmeyen mesleklerine dini kurumlarda ve
özel iflte devam etmek durumunda olan Quomi medreseleri mezunlar›ndan
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farkl› olarak, Alia medreseleri mezunlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u, e¤itimleri-
ne kolej ve üniversitelerde devam ederek genel e¤itim havuzuna kat›l›rlar. 

‹‹llkkookkuull  sseevviiyyeessii  vveeyyaa  iippttiiddaaii  ee¤¤iittiimm: Bu, genel e¤itimdeki ilkokul sevi-
yesine denktir. Medrese e¤itiminin ilk seviyeleri 5 y›ll›k bir okul döneminden
oluflur (I – V. s›n›flar). Genelde, 6 yafl›ndaki çocuklar 1. S›n›ftan bafllar ve V.
s›n›f› 11 yafl›nda bitirirler. ‹ptidai e¤itimi, ba¤›ms›z iptidai medreselerde ve
dhakil, âlim, faz›l ve kamil medreseleri k›s›mlar›nda verilir. Bu ayn› zamanda
baz› özel quami - kharizi medreselerinde de verilir. 

‹lk olarak resmen Cumhurbaflkan› Ziya-ur-Rahman taraf›ndan 1978 y›l›n-
da onaylanan mektep veya iptidai medreseler olarak da bilinen ilk seviye med-
reseler de mevcuttur. Medrese E¤itim Kurulu, sadece 5.150 ba¤›ms›z iptidai
medreseyi, 23.176 ö¤retmen ve 377.749 ö¤rencisi ile birlikte onaylad›. Her
halükarda, burada dikkate al›nmas› gereken önemli unsur: a) iptidai medrese-
lerin ilkö¤retim sa¤lamaktaki esas katk›s›, devletin ilkokullar›n›n bulunmad›-
¤› bölgelerde mevcut bulunmas› ve b) bu iptidai medreselerin flimdi hem Ali-
a ve hem de Quomi medreselerini besliyor olmalar›d›r. Quomi medreselerin-
deki ö¤rencilerin yüzde 50’sinden fazlas› ve Alia medreselerindeki ö¤rencile-
rin yüzde 70’inden fazlas› iptidai arka plan›ndan gelmektedir. Günümüzde
(2006) iptidai medrese sisteminde 6,723 kurum, 28119 ö¤retmen ve 846092
ö¤renci mevcuttur. Kad›n ö¤retmenler ve k›z ö¤rencilerin s›ras› ile yüzderi
%10.57 ve %47.27’dir. Afla¤›daki tablo, iptidai medrese sisteminin geliflmesi-
ni göstermektedir. Tablo 5, ba¤›ms›z ‹ptidai Medreselerinin kurum, ö¤retmen
ve talebelerini cinsiyetlerine göre göstermektedir. 

TTaabblloo  55:: Özerk ‹ptidai Medrese, Ö¤retmen ve Ö¤renci say›lar›,
1995–2006
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Bu ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u, çocuklar›n›, öncelikle ço¤u durumda
eriflilebilecek mesafede modern okullar olmad›¤› için ve ikinci olarak da okul-
lar›n afl›r› pahal› olmas› veya çok kalabal›k olmas›ndan dolay› modern okulla-
ra gönderme imkân› olmayan yoksul ailelerden gelmektedir. Bangladefl’te,
Quomi medrese ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlu¤u (yüzde 82) k›rsal alan ve
küçük kasabalardaki yoksul ailelerden gelmektedir. Alia medrese sisteminin
ö¤renci gövdesi çok daha fazla çeflitlilik arz etmektedir ve orta s›n›f›n alt ke-
siminden de büyük say›da ö¤renciyi kapsar. 

OOrrttaa  SSeevviiyyee:: Medrese e¤itiminin orta seviyesi, 7 (5+2) y›ll›k resmi ö¤-
retimi kapsamaktad›r. Dhakil safhas› befl y›l olup (S.S.C. düzeyi), VI. s›n›ftan
X. s›n›fa kadard›r, en son iki y›l ise âlim (Yüksek Orta) safhas›d›r. Dhakhil dü-
zeyi e¤itim, dakhil medreselerde ve dhakil düzeyindeki âlim, faz›l ve kâmil
medreselerde verilmektedir. Âlim, yüksek ortaokul e¤itim diplomas›na eflde-
¤erdir ve âlim medreseleri ve faz›l’›n âlim düzeyinde ve kâmil medreselerin-
de ö¤retilmektedir. 

Üç y›ll›k okul süresinden sonra, dakhil safhas›nda IX. s›n›ftan itibaren ve
âlim safhas›nda XI. s›n›ftan itibaren derslerde farkl›laflmalar mevcuttur. Befle-
ri bilimler, bilim ve iflletme e¤itimi gibi ders birimleri mevcut olup, ö¤renciler
istedikleri kurslar› seçmekte serbesttirler. Bu seviyedeki bütün medreseleri
özel birey veya özel organlar yönetmektedir. Bu medreselerin ço¤u karma e¤i-
tim sa¤lamaktad›r. Ancak bu seviyedeki medreselerin baz›lar› sadece tek bir
cinsiyet için medrese e¤itimi sa¤lamaktad›rlar. ‹ki tane kamu s›nav› vard›r,
bunlar; okul e¤itiminin 10. y›l›n› ve onikinci y›l›n› bitirdikten sonra s›ras›yla
al›nan dakhil ve âlimdir. Bu iki diplomay›, Bangladefl Medrese E¤itim Kuru-
lu (BMEB) sa¤lamaktad›r. 

ÜÜççüünnccüü  sseevviiyyeeddee  mmeeddrreessee  ee¤¤iittiimmii: 
Bu seviye 4 (2+2) y›ll›k resmi e¤itimden oluflmaktad›r. Daha yüksek se-

viyeye kabul için minimum gereksinim âlim (HSC’ye eflde¤er) diplomas›d›r.
Âlimi geçen ö¤renciler, iki y›ll›k faz›l e¤itimine kaydolma hakk›n› kazan›rlar.
Bu seviyedeki e¤itim faz›l medresesinde ve kâmil medreselerinin faz›l seviye-
sinde verilir. Faz›l derecesinin baflar›l› bir flekilde tamamlanmas›n› takiben,
ö¤renciler 2 y›ll›k kâmil e¤itimine kaydolabilir. Kamil e¤itim seviyesinde dört
dalda kurslar mevcuttur; bu dallar hadis, tefsir, f›k›h ve âdapt›r. Bangladefl
Medrese E¤itim Kurulu, bu iki faz›l ve kâmil s›navlar›n› yapar ve diplomalar›
verir. Söz konusu derslerin baflar›l› olarak tamamlanmas›n› takiben bu s›nav-
lara girifl hakk› kazan›lm›fl olur. 

Devletin yönetti¤i toplam medreseler aras›nda sadece üç tanesi kâmil
olup di¤erleri ise flah›slar veya özel organlar taraf›ndan yönetilmektedir. An-
cak k›z ö¤renciler için birkaç k›z medresesi mevcuttur. 

Bangladefl Medrese E¤itim Kurulu, medrese e¤itimi ile ilgili afla¤›daki
fonksiyonlar› yürütür: ‹ptidai’den kâmile kadar farkl› medreselere giriflleri dü-
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zenler; müfredat ve ders içeriklerini; toplu s›navlar› (dakhil’den kâmile kadar)
ve burs s›navlar›n› yapar. Medrese e¤itiminin kamu sistemi haricinde, Müslü-
man ö¤renciler için çok say›da özel medrese de mevcuttur, bunlar bafll›ca: ha-
fizia, qiratia, quami ve nizamiah’d›r. Bu medreselerden ço¤u yat›l›d›r. Bu tür
medreselere bazen kharizia da denir ve bunlar genel e¤itim sisteminin gözeti-
mi d›fl›ndad›rlar. Yak›n tarihte, bu quami medreseler ‘Befaqul Madaris’ veya
Quami Medrese Kurulu olarak bilinen ve quami medreselerinin müfredat ile
ders içeriklerini belirleyen, s›navlar› yapan ve diploma ile dereceleri veren ku-
rumun flemsiyesi alt›nda organize olmufllard›r. 

Bangladefl’te ulema, medrese e¤itiminin organizasyonundan da belli ol-
du¤u gibi, de¤iflen sosyal, ekonomik ve politik flartlara uyum sa¤lamakta üs-
tün bir esneklik göstermifltir. Alia medrese sistemi, bilinen yetersizlik ve ek-
sikliklerine ra¤men modern ve geleneksel e¤itim sistemlerinin nas›l birlefltiri-
lebilece¤i konusunda dikkate de¤er bir örnek teflkil etmektedir. Fakat genelde
bilinmeyen ve takdir edilmeyen, Quomi medreselerinde son otuz y›lda baflla-
t›lan önemli de¤iflikliklerdir. Afla¤›daki de¤ifliklikler dikkate almaya de¤erdir:

1. Bangla orta seviyede zorunlu bir ders haline getirilmifltir. Qoumi med-
reselerinin 1972 y›l›ndan önce hiç bir seviyede Bangla ö¤retimi vermedikleri,
dikkate de¤er bir konudur. 

2. ‹lk bölümde ‹ngilizce zorunlu bir ders olarak ilave edilmifltir ve birçok
medrese daha yüksek seviyelerde de ‹ngilizce ö¤retimi vermektedirler.

3. ‹lkokul e¤itimi flimdi Quomi medreselerine entegre edilmifl bulunmak-
tad›r ve her zamanki ‹slami e¤itimin yan›nda bütün genel e¤itim dersleri de
dâhil edilmifltir.

4. Mukayeseli din de müfredata ilave edilmifltir.
Finansman kaynaklar› çeflitlendirilmifltir. Yerel topluluklardan ve yerel ifl

âleminden elde edilen geleneksel – zekât ve sadaka – kaynaklar hala önemli
olmakla birlikte, Quomi medreseleri için günümüzde, yurt d›fl›nda yaflayan
Bangladeflliler önemli finansman kayna¤› haline gelmifllerdir. Benzer bir fle-
kilde, Avrupa ve Kuzey Amerika’da kurulmufl Müslüman sivil toplum kuru-
lufllar› (STK) ile baz› flah›slar da özellikle ilkö¤retim seviyesinde dini e¤itim
için finansman sa¤lamaktad›rlar.

SSoonnuuçç
Son yirmi y›lda Bangladefl e¤itim sistemi önemli ölçüde iyilefltirilmifltir.

K›z ö¤renciler için burs sa¤lanmas› da dâhil, yap›lan birçok müdahale ile ilko-
kul ve ortaokul seviyelerinde k›zlar›n kaydolmalar› dikkat çekecek derecede
artm›flt›r. Toplam kay›t ve okuryazarl›k oran› da ola¤anüstü bir biçimde iyilefl-
mifltir. Bangladefl e¤itim sistemindeki bir baflka modernizasyon, medrese e¤i-
timine dini konular›n yan›nda bilim, sosyal bilimler ve ticaret derslerini de
katmak olmufltur. 
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MMAALL‹‹’’DDEE  KKIIZZLLAARRIINN  OOKKUULLAA
GGÖÖNNDDEERR‹‹LLMMEESS‹‹

BBiinnttoouu  SSAANNAANNKKOOUUAA
Bamako Befleri Bilimler Enstitüsü’nde Araflt›rmac›

MMaallii’’ddee  KK››zzllaarr››nn  OOkkuullaa  GGöönnddeerriillmmeessii

Mali, Bat› Afrika’n›n kalbinde, kuzeyinde Cezayir ve Moritanya, güne-
yinde Fildifli Sahili ve Burkina Faso, do¤usunda Nijer, bat›s›nda Senegal ve
güneybat›s›nda Gine taraf›ndan çevrilmifl 1 241 238 km2’lik büyük bir ülke-
dir. Sekiz yönetim bölgesi ve bir ilçeye, Bamako ilçesine ayr›lm›flt›r. Baflkent
Bamako yaklafl›k bir milyon nüfuslu bir flehirdir. 

Mali, 22 Eylül 1960’ta ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan eski bir Frans›z kolonisi-
dir. Frans›zca hala resmi dildir. 

E¤itim tüm devlet okullar›nda ve yüksek ö¤retimde Frans›zca verilmek-
tedir. Özel okul olan medreselerde e¤itim Arapça, temel e¤itim yani ilkokul
e¤itimi düzeyinde baz› okullarda ulusal dilde verilmektedir. 

Mali, topraklar› üzerinde eflitsizce da¤›lm›fl 13 milyonu aflk›n bir nüfusa
sahiptir. Topraklar›n %60’›nda nüfusun sadece %10’u yer almaktad›r. Nüfus
yo¤unlu¤u kuzeyin Sahra bölgelerinde kilometrekareye 5 kifli iken, Nijer mer-
kez çatala¤›z›nda kilometre kareye 90 kiflidir. 

Nüfus, aralar›nda Mande, Peul, Bamanan, Tuareg, Dogon, Soninke vs.nin
bulundu¤u 15’ten fazla etnik gruptan oluflmaktad›r. 

‹çilebilir suya ulaflma oran› %48’dir. 

Okuryazarl›k oran› %46, erkeklerde bu oran %53,5, kad›nlarda ise
%39,5’tir. 

Kad›nlar toplam nüfusun %51’ini temsil etmektedirler. K›rsal kesimde on
kad›nda sekizi ne okumay› ne yazmay› biliyor. 

Mali nüfusu genç bir nüfus: %45’i 15 yafl›n alt›nda. %65’i ise 25 yafl›n
alt›ndad›r. 

Ekonomi temelde tar›m ve bal›kç›l›¤a dayal›d›r. Mali, Bat› Afrika’da ilk
pamuk üreticisidir. Alt›n madenlerinin varl›¤› ve iflletilmesi ülkeye bir sanayi
gelece¤i vaat etmektedir. 
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Mali çok eskiden ve derinden Müslümanlaflm›fl bir ülkedir. ‹slam bölge-
de 7. yüzy›ldan itibaren Büyük Sahra ticareti yoluyla ortaya ç›km›flt›r. Mali ve
Songhay imparatorluklar› ‹slam’›n izlerini tafl›maktad›rlar. Mali imparatoru
Kankou Moussa’n›n hac ziyareti siyah k›ta d›fl›nda haf›zalarda yer etmifltir. 19.
yüzy›lda Sekou Amadou’nun Diina’s› gibi teokratik devletin veya El Hadj
Umar’›n Tekrûr ‹mparatorlu¤unun kuruluflu bölgede hala hâkim din olan ‹s-
lam’›n derinden yerleflmesine flahitlik etmifltir. Mali nüfusunun %90’› Müslü-
manken, %9’u geleneksel dinleri izlemektedir ve %1’i de H›ristiyan d›r. 

Mali’de okula gitme oran› hala düflüktür. Ba¤›ms›zl›k s›ras›nda 1960’da
%7 oran›ndayken, 90l› y›llar›n bafl›nda %26’yd›. Göçler hakk›nda yap›lan bir
araflt›rma 1993’te Malili çocuklar›n %69’unun hiçbir zaman okula gitmedi¤i-
ni göstermiflti. Bu rakam erkeklerde %64’e karfl›l›k k›zlarda %74’ü bulmakta-
d›r. 

MMaallii’’ddee  ookkuullaa  ggöönnddeerrmmeenniinn  kk››ssaa  ttaarriihhççeessii

SSöömmüürrggee  öönncceessii

Mali’nin koloni öncesi toplumlar›nda, bilginin, de¤erlerin ve kurallar›n
aktar›m› toplumun yafl s›n›flar› biçiminde örgütlenmesiyle, inisiasyon (kabul)
törenleri ve oyunlar yoluyla gerçeklefltirilmekteydi. Bu yollarla k›zlar ve er-
kekler oldukça bilgilendirilmifl ve gelecekteki görevlerine, haklar›na, ödevle-
rine ve sorumluluklar›na dair oldukça haz›rlanm›fl olmaktad›rlar. Bu dönemde
amaç toplumun her bireyini kendi yerini ve rolünü bilecek, kabul edecek ve
sürdürecek biçimde yetifltirmek ve e¤itmekti. 

‹slam’›n bar›flç›l ve giderek derinleflen nüfuzuyla birlikte Kur’an e¤itimi
de geliflti. Bu e¤itim girifl aral›klar›nda, okul yerini tutan hocalar›n evlerinin
avlular›nda ve camilerde verilmekteydi. ‹slamlaflt›r›lm›fl halklar yeni dine o
kadar sahip ç›kt›lar ki onu yabanc› bir din olarak görmüyorlard›. E¤itim ilk
baflta ‹slam dinini ö¤renme, bilme ve uygulamaya adanm›flt›. Bu düzeyde k›z-
larla erkekler aras›nda ayr›mc›l›k yoktu, bu, daha sonra k›zlar evlenmek için
derhal ayr›ld›klar›nda ortaya ç›kacakt›r. Kur’an e¤itimi resmileflti ve din ö¤ret-
me iflini fazlas›yla aflt›. Bilginin her alan›n› kaps›yor ve Mohamed Bagayogo
ve di¤erleri, Amed Baba gibi bilginler yetifltirmeye varabiliyordu. Timbuktu
ve Jenne’in ünlü üniversiteleri Bilad-i Sudan’›n s›n›rlar›n›n d›fl›nda dahi tan›n-
maktayd› ve koloni iflgalinden önce yüzy›llar boyunca Müslüman dünyas› ule-
mas›n›n u¤rak yeriydi.

SSöömmüürrggee  ddöönneemmiinnddee

Bugünkü haliyle okul, bir sömürge miras›d›r. Sömürge iflgaliyle do¤du ve
iflgalin farkl› aflamalar›na uyarak e¤itimi, içeri¤ini ve yöntemlerini an›n ihti-
yaçlar›na adapte etmek için de¤iflim gösterdi. Okula alma zorunluydu. ‹lkokul,
1886’da Kayes’te oluflturulan rehineler okulu (école des otages)’nun hiç k›z
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ö¤rencisi yoktu. K›zlar için ilkokullar 1920’den itibaren kuruldu ve program-
lar› okuma, yazma, ev iflleri ö¤renimi ile Fransa’n›n tarihi ve co¤rafyas›n›n ö¤-
retimi üzerine kuruluydu. Kolonyal okulun amac› ticaret ve sanayide oldu¤u
kadar idarede de sad›k ve takdir etmeyi bilen uyruklar, kolonyal güçle iflbirli-
¤i edecek yerliler yetifltirmekti. 

1950’den itibaren, okul büyükflehir modeline göre düzenlendiyse de fel-
sefesi de¤iflmedi. Hala elitistti ve Afrikal›lar› Fransa’ya karfl› hayranl›k besler
halde tutmaya ve Fransa’n›n hizmetinde k›lmaya devam etmeliydi. 

Zamanla okula giden k›zlarla erkekler aras›nda ayr›m oluflmaya bafllad›.
Bu dönemde, k›zlar›n sadece %1’i e¤itim olana¤›na sahipti ve CE2 (4. s›n›f)
seviyesini de geçemiyorlard›. 

1938’den 1956’ya kadar, Rufisque normal okuluna ulaflabilen toplamda
sadece 45 k›z vard›. 

Genç k›zlar için modern ortaokul, 6. s›n›ftan 3. s›n›fa (BEPC) kadar tüm
seviyeler dâhil toplam 82 ö¤renciyle kap›lar›n› ilk kez 1951’de açt›. Ba¤›ms›z-
l›k ile birlikte Mali, geliflimi için gerekli kadrolar› oluflturmak ve k›zlarla er-
keklerin okula gönderilmesi aras›ndaki ayr›ma, bu aflikâr eflitsizli¤e bir son
vermek gibi e¤itim alan›nda büyük eksikliklerle kendini karfl› karfl›ya bulmufl-
tur.

11996622  ee¤¤iittiimm  rreeffoorrmmuu

1962 reformu köklüdür. Reform, zihinleri sömürgelikten ç›kararak, top-
tan ve kaliteli e¤itim vererek kolonyal okula ve okulun o tarihe kadar sadece
elitlere yani bir az›nl›¤a özgülenmifl oldu¤u uygulamas›na bir son vermek
amac›ndayd›. Okul bundan böyle geliflim ve sosyalizm mimar› memurlar ye-
tifltirmeliydi. 

Sistemi iyilefltirmek için birçok düflünce ve toplant›lara giriflildi: 1964 se-
mineri, 1968 kadrolar konferans›. 1978 semineri. 1991’de e¤itim üzerine ulu-
sal tart›flma. 1994’te ulusal e¤itim üzerine düflünce günleri, 1994’te k›zlar›n
okula gönderilmeleri üzerine ulusal seminer. 

Demokratikleflme ve yerinden yönetim ilkesinden (destekleyici etkenler
olarak) yararlanarak 3. Cumhuriyet, tamam›yla ony›ll›k e¤itimin geliflmesi
program›na yat›r›m yapm›flt›r ve bu program flunlara karar verir:

- Ulusal ve bölgesel görüflmeler yoluyla sorunlar› iyi ortaya koymaya ça-
l›flmak

- Temel seçenekler ve belirli amaçlar do¤rultusunda ulusal bir e¤itim po-
litikas› belirlemek. Bu politika, farkl› okullarda, kamu ve özel okullar, temel,
topluluk okullar›, medreseler ve ulusal dil okullar›nda verilen resmi ve farkl›
e¤itim flekilleri sunan tüm olas›l›klar› dikkate alacakt›r. 
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- Resmi olmayan, ifllevsel veya de¤il okuma yazma merkezlerinde, Ge-
liflme için E¤itim Merkezleri (CED)’nde verilen e¤itime ve gayri resmi sektö-
rün tüm ö¤renim yap›lar›na (e¤ilime göre uygulama merkezleri, eviflleri mer-
kezleri) baflvurmak.

KK››zzllaarr››nn  ookkuullaa  ggöönnddeerriillmmeelleerrii

Reformun olumlu etkileri ve ona efllik eden önlemlere ra¤men, Mali’de
okula gitme oranlar›, özellikle 1966’da %33,4 olan k›zlar›nki zay›f kalmakta-
d›r.

K›zlar›n okula gönderilmelerindeki azl›k birçok etkenle aç›klanabilmek-
tedir: 

- Okulun, onu bir hâkimiyet ve kültürel yabanc›laflma arac› olarak alg›-
lanmas›na yol açan sömürgeci temelleri,

- E¤itim bir yabanc› dilde veriliyor,
- Kad›n›n yeri. Aktarmakla yükümlü oldu¤u geleneklerin bekçisidir ka-

d›n, 
- Özellikle k›rsal kesimlerde yerleflim yerleri ile okulu ay›ran uzun mesa-

feler,
- Okul masraflar›n›n ailelerin ekonomik imkânlar›n›n üstünde olmas›na

sebep olan fakirlik
- K›z›n yerine erke¤in okula gönderilmesini karfl›lamay› ebeveynlere ter-

cih ettirecek derecede genifl aileler,
- E¤itimin uygunsuz olmas›,
- ‹darenin baz› memurlar›n›n, siyasi sorumlular›n ve baz› e¤itimcilerin

kötü tav›rlar›,
- K›zlar›n büyük ölçüde evifllerinde ifl gücü olarak yayg›n biçimde kulla-

n›lmalar›,
- Erken evlilikler. 

RReeffoorrmm  ÖÖnnlleemmlleerrii

1998 – 2008 aras› on y›ll›k bir e¤itimi gelifltirme program›n› benimseye-
rek 3. Cumhuriyet, ülkeye uzun ömürlü bir insani geliflim sa¤lamak amac›yla
e¤itim sistemini yeniden düzenleme yönündeki siyasi iradesini ortaya koy-
mufltur. Birçok önlem aras›ndan bizi özellikle iki tanesi ilgilendiriyor, k›zlar›n
okula gönderilmesi ve medreselerin geliflimi. 

K›zlar›n okula gönderilmesi, k›zlar›n okulda varl›¤›n› önemli ölçüde ar-
t›rmak ve k›zlarla erkekler aras›ndaki ayr›m› ve eflitsizli¤i azaltmak ve zaman-
la ortadan kald›rmak amac›yla onlar› okulda mümkün oldu¤unca tutmak ve
kad›n›n ilerlemesi yönündeki ulusal politikay› gerçeklefltirmek amac›n› tafl›-
maktad›r. 
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On y›lda, k›zlar›n okula gitmesindeki net oran iki kat›ndan fazla art›fl gös-
terdi, 1990’daki %19’dan 2000’de %50’ye vard›. Ulusal k›zlar›n okula gönde-
rilmesi politikas›na ek olarak sonuçlar› bak›m›ndan e¤itimin demokratikleflti-
rilmesi, dünya çap›ndaki herkes için e¤itim (EPT) inisiyatifi, UNICEF,
UNESCO, BAD vs. gibi ortaklar›n deste¤ini de eklemek gerekir. 

Brüt okula gönderme oran›, temel e¤itimin ilk evresi 2003/2004’te k›zlar
için ayn› dönemde, %59,9’dan %63,4’e geçilmifltir. 

‹kinci evrede, brüt oran ö¤rencilerin tümü için %34,4’ten %38,0’a ve k›z-
lar için %25,4’ten %28,5’e ç›km›flt›r.

2004/2005 okul y›l› boyunca k›zlar temel e¤itimin ilk evresinde okula gi-
den 133.742 ö¤rencinin %46,6’s›n› temsil ederken, topluluk okullar›ndaki
257.947 ö¤rencinin %40,5’ini temsil etmekteydiler. 

MMeeddrreesseelleerr

Medreseler Arapçan›n e¤itim dili oldu¤u ve dini e¤itimin verildi¤i özel
okullard›r. Resmi dil olan Frans›zca ve di¤er anadiller buralara ders dallar›
olarak girebilmifllerdir. 

Bu durum, Frans›zcan›n resmi e¤itim dili oldu¤u ve e¤itimin laik oldu¤u
bir ülkede çeliflkili görülmektedir. Ancak bu ülkede, evlatlar› için düflüfle ge-
çen Kur’an okullar› d›fl›nda ‹slam dini e¤itimini sa¤lamak isteyen birey ve
topluluklar›n giriflimi ile ortaya ç›kan medreselerin tarihi ile aç›klanabilir. Ba-
flar› aç›kt›. Gittikçe daha fazla ebeveyn çocuklar›n›, okula bir e¤itim alternati-
fi olarak gördükleri medreselere gönderiyorlard›. O kadar ki devlet bununla il-
gilenmeye, bunu düzenlemeye ve programlar› denetlemeye karar verdi. 

1985’te, içiflleri bakanl›¤›n›n yetkisinde olan medreseler ulusal e¤itim ba-
kanl›¤›n›n vesayetine geçmifllerdir. 1994’te, özel e¤itime dair kanun, medrese-
leri özel e¤itim yap›s›na katmakta ve bu da onlar› din ve e¤itim dili gibi özel-
likleriyle Mali e¤itim sistemine dâhil etmekteydi. 

Medreseler genel olarak ve özel olarak da k›zlar›n okula gönderilmesi yö-
nünden brüt okula gitme oran›n› iyilefltirmektedir. 

1998 / 1999 y›llar›nda, temel e¤itimin ilk evresinde okula gitme oran›
k›zlar için %42,27, erkekler için  %59,2 idi. Medreselerle bu Oranlar %46’dan
%65’e ulaflt›.

2004 / 2005’te, k›zlar medresenin 166.015 ilk evre ö¤rencilerinin
%42,5’ini temsil etmekteydiler. 

Medresenin ikinci evresinde ise, k›zlar 16.729 ö¤rencinin %27,1’ini tem-
sil etmekteydiler. 

Görüldü¤ü gibi, medreseler Mali’deki okula gitme oranlar›n› oldukça iyi-
lefltirmektedirler. Ancak konuya iliflkin sorunlar› çözememektedirler. Uygula-
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mada, toplumsal bilinci do¤uran mesleki bilginin yay›lma yerleri de¤illerdir.
Medreseler ne doktor ne mühendis ne de iyilefltirme görevlileri yetifltirirler. Bu
yap›, ulusal anlamda hiçbir zenginlik yaratmayan e¤itim veya ticaret veya ida-
ri görevler alanlar›nda ürünlerini vermektedir. De¤erlerini art›rmak için en
fazla Müslüman derneklerinin bafl›nda bulunabilirler. E¤itimin d›fl›nda kamu
görevlerinde yer bulamazlar. On y›ll›k e¤itimin gelifltirilmesi program› medre-
selerde teknik ve mesleki e¤itimin iyilefltirilmesini öngörür. Buna yard›mc›
önlemler ise h›zl› ilerlememektedirler. 

Sonuç olarak, on y›ll›k e¤itimin iyilefltirilmesi program›, k›zlar›n okula
gönderilmesi konusuyla ve birçok e¤itim yönteminin birlefltirilmesi yoluyla
özellikle k›zlarda okula gitme oran›n› iyilefltirmeyi baflard›. Ayr›mlar hala
mevcuttur ve önemli ölçüdedirler ama y›ldan y›la azalmaktad›rlar. 2005 /
2006’da, k›zlar k›rsal, flehirdeki, özel, kamu tüm 1 505 903 ilk dönem ö¤ren-
cisinin  %43,4’ünü temsil etmektedirler. 

‹kinci evrede, kamu e¤itimindeki toplam 265.344 ö¤rencinin %37,7’sini,
özel e¤itimdeki 33 447 ö¤rencinin %46,1’ini, topluluk baz›ndaki 1 489 ö¤ren-
cinin %40,1’ini temsil etmektedirler. 

Mali’de e¤itim meselesi sadece k›zlar›n okula gönderilmeleri ve medre-
selerde e¤itim sorunuyla s›n›rl› de¤ildir. Ekonominin ihtiyaçlar›yla uyumsuz
programlar, “geçici ve gönüllü” e¤itmenler sorunu veya teknik ve mesleki e¤i-
timin yetersizli¤iyle sistemin bütünüdür sorun ç›karan. 

Ayn› zamanda nüfustaki art›fla oranla kaynaklar›n seviyesi ve e¤itim sis-
temi rand›man›n›n iyilefltirilmesi gibi önemli sorunlar da ortaya ç›kmaktad›r.
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YYEEMMEENN  MM‹‹LLLL‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹NNDDEE
DD‹‹NN‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN  DDUURRUUMMUU::  
EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  EENNSSTT‹‹TTÜÜLLEERR‹‹  DDEENNEEYY‹‹MM‹‹

PP rrooff..  DDrr..  AAhhmmeedd  MMoohhaammmmeedd  HHaassssaaiinn  AADDDDAAGGHHAASSHH‹‹
Sanaa Üniversitesi, Yemen

Çeviren: Emre Y›ld›r›m

ÖÖzzeett

Bu çal›flma Yemen E¤itim Sistemi içinde E¤itim Enstitüleri (EE) tecrübe-
sini tarihsel arka plan›ndan yola ç›karak aç›klamay› amaçlamaktad›r. Ayn› za-
manda çal›flma, milli e¤itim ile bu tarz e¤itim aras›ndaki iliflkiyi de ortaya koy-
may› amaçlamaktad›r.

Çal›flman›n araflt›rma yöntemi tarihsel, belgesel ve tan›mlay›c› metotlar›
bir araya getirmektedir. Çal›flma, EE’lerin Yemen devriminden önceki zama-
na dayanan kökenlerini ve geliflimlerini inceleyerek bu tarz e¤itim ile milli
e¤itim aras›ndaki iliflkiyi sonuçlar› dâhilinde incelemektedir. Sonuçlar EE’le-
rin hedeflerinin teorik olarak spesifik alanlara yöneldi¤ini fakat gerçek duru-
mun ve sonuçlar›n bunu göstermedi¤ini ortaya koymufltur. Sonuç olarak çal›fl-
ma EE’lerin ortadan kald›r›lmas› yönündeki çözüm önerisinin yeniden de¤er-
lendirilmesini ve EE’lerin milli e¤itim sisteminin içine dâhil edilmesini öner-
mektedir. Bu öneri, müfredat›n EE’lerin temel hedefleri Din e¤itiminde uz-
manlar›n yetifltirilmesi do¤rultusunda yenilenmesini ve milli e¤itim sistemin-
den ayr› düflmemesini içermektedir. Bu hedef, EE’lerin ortaya ç›k›fl amac›n›n
baflar›lmas› için gereklidir.

GGiirriiflfl

Yemen’deki EE deneyimi, bu konu üzerinde durulmas›, sadece Ye-
men’deki durumu anlamak için de¤il ayn› zamanda ‹slam dünyas›n›n genelin-
deki dini çal›flmalar deneyimlerinin anlafl›lmas› için önemlidir. EE’ler Yemen
milli e¤itimine dâhildir. Bu tarz e¤itim, aktif bir devinimi olan din felsefesin-
den temellenmektedir. Bu devinim, Yemen’deki ‹slami hareketlerin kazan›m-
lar›ndan biri olarak tabir edilebilir.
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Tart›fl›lmas› gereken konu, EE deneyiminin hukuk önündeki ikili durumu
ve EE’lerin milli e¤itim sistemi ile olan iliflkisidir. EE’ler milli e¤itim sistemi-
ne dâhil olduklar›ndan beri baflka hiçbir kamu sektörüne verilmeyen ayr›cal›k-
lara sahip olmufllard›r (Çal›flma bu noktay› takip edecektir).

Kuflkusuz EE’lerin milli e¤itim sistemi ile olan iliflkisinin olumlu ve
olumsuz yanlar› mevcuttur. Bu durum EE’lerin elefltirel bir çal›flmas›, olumlu
yönlerden yarar sa¤lamak ve olumsuz yönleri bertaraf etmek için gereklidir.

ÇÇaall››flflmmaann››nn  SSoorruunnssaall››:

Çal›flman›n ana sorusu: EE’ler taraf›ndan temsil edilen Yemen’deki dini
e¤itim ile milli e¤itim sistemi aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

Bu soru farkl› alt bafll›klara bölünebilir:

1. EE’ler nas›l ortaya ç›km›flt›r?

2. Yemen’de EE’ler ile milli e¤itim sistemi aras›ndaki iliflkinin flekli nedir?

Çal›flman›n Hedefleri:

Bu çal›flma flunlar› aç›klamay› hedefler:

1. EE’lerin ortaya ç›k›fl noktalar›

2. Yemen’de EE’ler ile milli e¤itim sistemi aras›ndaki iliflkinin biçimi

ÇÇaall››flflmmaann››nn  ÖÖnneemmii:

Çal›flman›n önemi afla¤›da verilmifltir:

1. Bu çal›flma, Yemen’deki milli e¤itim sistemi içerisinde EE’lerin ku-
rumsal yap›s› ve iliflkinin biçimini ve EE’lerin kökenlerini ortaya ç›karmaya
yönelik ilk çal›flmad›r.

2. EE’ler, Yemen’de ve di¤er yerlerdeki e¤itim kurumlar›n›n gerçek dene-
yimlerinden faydalanmakta, zay›f noktalar› giderilerek güçlendirileceklerdir.

Çal›flman›n Metodu

Bu çal›flma, bilimsel kurumlar›n deneyimlerinin kökenlerini tan›mlay›c›,
belgeleyici ve analiz edici bir yap›da milli e¤itim sistemi ile olan iliflkiyi çö-
zümleyici durumdad›r.

Çal›flman›n S›n›rlar›:

Bu çal›flma di¤erleri (örn. fiii, Sünni ya da Sufizm) ile olan iliflkisi dâhil
edilmeden Yemen’deki milli e¤itim sistemi ile EE’lerin iliflkisini aç›klama ile
s›n›rl›d›r.

TTeerriimmlleerriinn  AAçç››kkllaannmmaass››::

EE¤¤iittiimm  EEnnssttiittüülleerrii::

EE’ler, ulusal düzeyde tan›nm›fl ve finansal ve yönetimsel olarak ba¤›m-
s›z Yemen Milli E¤itim kurumlar›ndand›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) tara-
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f›ndan denetlenir. Di¤erleri gibi ayn› ‹slami, Arapça ve Sosyal ders içerikleri-
ne sahip olan EE’lerde kamu okullar›ndan farkl› olarak belli konulara daha
odaklanm›fl bir sistem vard›r.

MMiillllii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  oollaann  iilliiflflkkiissiinniinn  ttüürrüü::

EE’ler ile milli e¤itim okullar› aras›ndaki iliflki organik bir iliflkidir çün-
kü her iki taraf da MEB’in birer parças›d›r.

ÖÖnncceekkii  ÇÇaall››flflmmaallaarr vvee  TTeeoorriikk  ÇÇeerrççeevvee:

Araflt›rmac›n›n daha önceki çal›flmalarla ilgili yapm›fl oldu¤u araflt›rma,
bu çal›flman›n sorunlar›ndan birisini biçimlendirmekte ve çal›flman›n temel
zorlu¤unu ortaya koymaktad›r.

Araflt›rmac›n›n bilgisine göre EE’leri genel anlamda inceleyen hiçbir bi-
limsel çal›flmaya rastlan›lmam›flt›r, ancak baz› kitaplarda teorik olarak litera-
türle ilgili örneklere rastlan›labilir:

AAllii  HHoooodd  BBaa’’AAbbaadd’’››nn  kkiittaabb››  ‘‘‘‘EE¤¤iittiimm  II  YYeemmeenn  AArraapp  CCuummhhuurriiyyeettii:
Mevcut Durum ve Gelece¤i’’: Bu kitapta yazar, 16 sayfal›k ayr› bir bölümde
EE’lerin geçmiflini ve bugünkü durumundan bahsetmektedir. Bu çal›flmada
araflt›rmac› orijinal kaynaklar›n› bulamad›¤› baz› verilere ulaflm›flt›r. Bu çal›fl-
ma ile Ba’Abad’›n kitab› aras›ndaki baz› benzerliklere ra¤men, araflt›rmac› ge-
nel anlamda çal›flmas›nda Ba’Abad’›n kitab›n›n ötesine geçmeyi baflarm›flt›r
çünkü Ba’Abad’›n kitab›, e¤itimde yaflanan geliflmeleri, enstitülerin, ö¤renci-
lerinin ve ö¤retmenlerinin say›lar›ndaki art›fl› göz önüne al›rsak çok eski bir
kitap olarak de¤erlendirilebilir. Örne¤in, 1983 y›l›nda sadece 566 enstitü ve
63612 ö¤renci ile 2631 ö¤retmen say›lar› verilirken, bu rakamlar 2000/2001
e¤itim y›l›nda 1463 enstitüde 430645 ö¤renci ve 20541 ö¤retmene ulaflm›flt›r.
(2)

2001 y›l›ndaki enstitü say›s›, 2000’e göre 589 artm›flt›r. Bir önceki y›l, er-
kek ö¤rencilerin için enstitü say›s› 1061 olarak %5,3 artm›flt›r. K›z ö¤renciler
için enstitü say›s› ise 18 artarak 344 enstitüye ulaflm›flt›r. (3) 1992 tarihli e¤i-
tim kanunu EE’leri mili e¤itim sistemine dâhil etmifltir. Bu rakamlar iki çal›fl-
ma aras›ndaki farkl›l›¤› gözler önüne sermektedir.

Bu çal›flmaya referans olarak kullan›lan bir kitap EE’ Genel Kurulu tara-
f›ndan yay›nlanan 1979 tarihli bir kitapt›r. Bafll›¤›, EE Genel Kurulu’nun ‹lk
Konferans›’d›r. ‹lk konferanstaki de¤iflik faaliyetleri de içermektedir.

EEEE  MMüüffrreeddaatt››

EE taraf›ndan kuruluflu hakk›nda yay›nlanan kitaplar ve bültenler bir ki-
tapta toplanm›flt›r (‹lk ve Orta Dereceli Okullar için Müfredat ve Dersler). Ça-
l›flma baflka belgeleri de kullanmaktad›r.
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TTaarriihhsseell  KKöökkeennlleerrii

EE’lerin tarihsel kökenleri ile ilgili çal›flman›n ilk sorusuna cevap vere-
bilmek için, çal›flma 1992 y›l›nda ç›kart›lan e¤itim kanununda yer verilen ve
EE’leri milli e¤itim sistemine dâhil eden baz› bölümlere (say›. 31, 33, 35, 73)
(4) dikkati çekerek yaflanan dönüm noktas›na iflaret edecektir. Bu kanun 2001
y›l›nda ç›kart›lan 60 say›l› kanunun ilk k›sm›yla, 1992’deki 45 say›l› kanunun
gerekliliklerini yerine getirmek ve bütünleflmenin sa¤lanmas› için bir iç de-
partman›n oluflturulmas›n› içermekle desteklenmifltir.(5)

Bu süreç Baflbakanl›k Kanunu ad› alt›nda bir düzenleme ile EE’lerin tam
olarak entegrasyonunun sa¤lanmas› ile sürdürülmüfl; finansal, yönetimsel ve
teknik olarak MEB’in bütçesinde yer almas› 2001 Haziran itibariyle sa¤lan-
m›flt›r. Bu kanun da 60 say›l› (2001) kanunun içerdi¤i dâhili bir departman›n
oluflturulmas›n› önermektedir.

EE’lerin tarihsel kökenleri 1962 y›l›ndaki Yemen’în kuzeyinde yaflanan
geliflmelere kadar geri götürülebilir. Bu zamana kadar E¤itim yasal halinde de-
vam etmekteydi. Devrimden sonra ise yeni statüsünü kazanm›flt›r. Ama milli
e¤itim sisteminin dikkatini çekmemifltir. Milli e¤itim sisteminin organize edil-
mesinden sonra birçok flansa sahip olunmufltur: burs, ifl vd.

Çok say›da insan EEL’lerden ayr›larak kamu okullar›na gitmeyi tercih et-
tiler. Buna ek olarak 1962–70 y›llar› aras›ndaki iç savafl da EE’lere olan ilgi-
nin azalmas›na sebep olmufl ayr›ca mezunlar›n daha az ücretler almaya baflla-
mas› ve EE’lerin verdi¤i sertifikalar›n uzmanl›k konular›n›n yeterince aç›k ol-
mamas› da ilgiyi düflürmüfltür. (6)

1962’de, Abdularman Al Eriani’nin baflkan Al Salal’a karfl› hareketinin
ard›ndan, genel bir idare olan Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) kurulmufltur. Bu
kurumun amac› dini e¤itimi modern geliflmelerle yan yana gelifltirmeye devam
etmektir.(7)

EE’ler için esas bafllang›ç noktas›, 1970’de Shaikh Yemhia al-Fusali’nin
Khalwa’da yard›mlarla kurdu¤u EE olmufltur. Bu kurum, Baflbakanl›k (Abdul-
lah Alherji) kanunu ile desteklenmifl, MEB’in bütçesinden ö¤rencileri için
burslar ve ödüller ayr›lm›flt›r.(8)

Khawla’daki enstitünün duyulmas›n›n ard›ndan, baz› insanlar çocuklar›-
n› buraya kaydettirmifl, daha sonra ise Raima’da yeni bir enstitü için start ve-
rilmifltir. Farkl› branfllar› da içeren Thee Amran Enstitüsü burada aç›lm›flt›r.
Daha sonra ise Genel bir ‹dari Yap›lanma oluflturulmufltur.(9)

Özel bir kurul olan genel e¤itim kurulu ayn› y›l ç›kar›lan baflka bir yasa-
ya uygun olarak oluflturulmufltur.(10)

1977’de, EE’lerin yönetimi için tüm ülke çap›nda geçerli ve MEB’den fi-
nansal ve yönetimsel olarak ba¤›ms›z ama MEB ile di¤er e¤itimsel hedeflerin
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gerçeklefltirilmesi do¤rultusunda MEB’le uyumlu olan bir genel kurul olufltu-
rulmufltur. (11)

1980’de, 8 say›l› kanun, tüm EE’lerin yüksek bir konsey alt›nda birleflti-
rilmesi ve görevlerinin düzenlenmesi için ç›kart›lm›flt›r. (12)

Bu e¤itim kuruluna ve EE’lerin yönetimi EE Genel Kurulu ad› alt›ndan
bir araya getirilmifl ve MEB ile ba¤lant›s› olan bir yönetim kurulu baflkan› ta-
raf›ndan idare edilir hale gelmifltir.(13)

1982’de, 36 say›l› kanun EE Genel Kurulu’nu yap›land›rmak sorumlu-
luklar›n› düzenlemek için geçirilmifltir.(14)

1983’de, iki kanun birden getirilmifltir. 212 say›l› ilk kanun EE Genel Ku-
rulu’nun alt birimlerinin görevlerini organize etmek ve kurulu yap›land›rmak
için geçirilmifltir.(15) ‹kinci kanun 529 say›l› kanun, EE Genel Kurulu’ndaki
birimlerin görevlerinin bölüfltürülmesi ve organize edilmesi için getirilmifl-
tir.(16)

EEEE’’lleerr iillee  MMiillllii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  AArraass››nnddaakkii  ‹‹lliiflflkkiinniinn  TTüürrüü

Çal›flman›n ikinci sorusu olan EE’ler ile milli e¤itim sistemi aras›ndaki
iliflkinin türünün ne oldu¤una cevap verebilmek için afla¤›da yer alan konula-
ra de¤inmek gerekmektedir:

EEEE’’lleerriinn  HHeeddeefflleerrii

EE’lerin hedefleri, enstitülerdeki yöneticiler ve otorite aras›ndaki ortak
hedefler ve e¤itimsel hedefler olarak ikiye ayr›labilir.

BBiirriinncciissii::  OOrrttaakk  HHeeddeefflleerr

EE’lerin ortaya ç›k›fl amac› temelde e¤itimsel hedefler ve bu durum 22
say›l› yasan›n (1974) (17)189. Bölümünde aç›kça belirtilmifl olmas›na ra¤men
baflkan Ali Saleh’in 1978’de Kuzey Yemen’i ele geçirmesinin ard›ndan baz›
siyasi geliflmeler yaflanm›flt›r. Burada ‹dareye karfl› bir direnifl (Ulusal Direnifl)
vard›.

Bu direnifl Aden’de Marksist rejimi kurmay› baflaran siyasi bir direniflti
ve etkileri ülkenin kuzey bölümüne kadar uzand›. Bu direnifl resmi ordu ile
temsil edilen yönetim ile karfl› karfl›ya geldi. EE’lerin Kuzeydeki önemli ka-
zan›mlar›na ra¤men, kuzeydeki yönetim bölgede Ulusal Direnifl’e karfl› ‹sla-
mist Direnifl olarak bilinen ‹slamistlerle ittifak kurdu. Yenilikleri ortadan kal-
d›rma e¤ilimi hem yönetim hem de EE’leri kuran ve idare eden ‹slamistler ta-
raf›ndan paylafl›ld›

Bu dönemde, EE’ler yönetimden önemli destek gördü ve geliflme flans›
buldu. Bu ba¤lamda düflünülecek olursa baflkan Ali Abdullah Saleh’in sözleri
anlafl›labilir. Burada aktar›lan sözler, Taiz yak›nlar›ndaki Alganada bir EE’de
17.10.1982’de söylendi. Baflkan, ‘‘Bu enstitüye geldi¤im ve sizinle tan›flt›¤›m
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için çok mutluyum; özellikle buradan önce Muaz bin Cebel Tugay›’ndayd›m
ve flimdi de Muaz bin Cebel Enstitüsü’ndeyim. Bu kuflakla tan›flt›k, bu saf
gençlerle temiz nesille, devrime adanm›fllarla…

Sevgili Kardefllerim, Allah bu gençlerin bu enstitüde olmas›n› istedi ve
bütün enstitüler ülkenin, devrimin ve onun prensiplerinin, baflar›lar›n›n ve ka-
derin koruyucular›d›r… Size söz veriyorum, MEB yönetimi ve EE Genel Ku-
rulu EE’lere daha fazla önem gösterecek ve bu kurumlar kamu okullar› gibi
desteklenecektir. EE’ler ile kamu okullar› aras›nda hiçbir ayr›m yoktur…
Müfredatlar›n›n farkl› oldu¤unu iddia eden insanlar saçmal›yorlar’’ demektey-
di.(18)

EE’ler ile yönetim aras›ndaki iliflki giderek güçlenmifltir. Bu durum, bafl-
kan Saleh’in bir 13 Haziran 1986’da Marksist Güney ile Kuzey aras›ndaki ça-
t›flmalar›n ard›ndan yapt›¤› bir konuflmas›nda da kan›tlanm›flt›r. Baflkan,
‘‘Genç nesil ister EE’lerde olsun, ister kamu okullar›nda ya da üniversitelerde,
e¤itimin herhangi bir alan›nda olsun birdir’’ diyordu (19)

EE’ler ile yönetim ve Yemen’deki e¤itimin organik birli¤i aras›ndaki de-
rin iliflkide bugünkü yap›sal farkl›l›klar flunlard›r: ö¤retim ve idari personel ve
‹slami ve Arapça konulardaki donan›m farkl›l›klar›.

‹‹kkiinncciissii::  ÖÖzzeell  EE¤¤iittiimmsseell  HHeeddeefflleerr
EE’ler ile yönetim aras›ndaki ortak hedeflerle ilgili yeterli bilgi yoktur.

EE’lerin e¤itimsel hedeflerini 22. Say›l› (1974) (20) Cumhuriyetçi Antlafl-
ma’dan biliyoruz. Ayn› zamanda 36. Say›l› Cumhuriyetçi Antlaflma (1982) bu
çal›flman›n ötesinde daha genel hedefleri içermektedir. Geri kalan belgeler ise
22. Say›l› kanunda (1974) belirtilmifltir. 

36 say›l› Cumhuriyetçi Antlaflma’n›n (1982) 1. Bölümü flunlar› belirtir:
EE Genel Kurulu, Kutsal Kitap Kuran’›n emirleri do¤rultusunda nesillerin
e¤itilmesi için ülke genelinde EE’lerin kurulmas›n› ve ‹slami e¤itimin yayg›n-
laflt›r›lmas›n›, ‹slam inanc›n›n do¤ru bir flekilde verilmesini, dini ilimlerde ve
‹slam konusunda uzmanlar›n yetifltirilmesini ve farkl› alanlarda ülkeye hizmet
edecek kiflileri yetifltirmeyi amaçlamaktad›r. (21) EE Genel Kurulu 1979’da
bu amaçlar› ortaya koyar:

1. Kamu müfredat›nda ve ‹slami ve Arapça e¤itimde kalifiye ö¤rencile-
rin yetifltirilmesi.

2. ‹slami ve Arapça çal›flmalarda e¤itimine devam edebilecek ö¤rencileri
yetifltirmeyi.(22)

22. say›l› kanun (1974) orta dereceli okullardan sonra afla¤›daki amaçlar
do¤rultusunda bir yüksek e¤itim olaca¤›n› ifade eder:

1. Allah’›n ayetlerini ve ‹slam’› bilgiyi do¤ru bir flekilde verecek ve bu
kurallar› bilimsel ve mant›kl› bir flekilde iflleyecek müftü, donan›ml› kalifiye
ö¤retmenler ve hâkimlerin yetifltirilmesi.
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2. Bu e¤itim süreçlerinden faydalanma noktas›nda herkesin eflit olmas›n›
sa¤lamak.

3. Modern bilgi birikimine sahip ve lider pozisyonda olan düflünürler va-
s›tas›yla toplumu gelifltirmek.(23)

EE’lerin milli e¤itim sistemine entegre edilmesinden önceki durumla kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda üniversite düzeyinde e¤itimin genel ve özel hedefleri analiz
edilirse EE’lerden al›nan sonuçlar flu flekilde ifade edilebilir:

1. 36. Say›l› kanunda (1982) belirtilen ‹slami e¤itimin EE’lerden al›nan
sonuçlardan etkilenmemesinin amaçlanmad›¤›d›r. Bu hedef, EE’lerin ilk kon-
ferans belgelerinde belirtildi¤i üzere, Dini ilimler ve Arap dilinde yetifltirile-
cek ö¤renciler olacakt›r. Bu durum 22. Say›l› yasan›n (1974) birinci ve üçün-
cü bölümünde belirtilmifltir.

2. Muhtemelen e¤itimin yap›s› ile ilgili temel durum yasalarda yer alan-
lar› vermemektedir. EE’lerdeki e¤itim sistemi kamu okullar› ile orta dereceli
okullardan sonra pratik yapma imkân› olmamas› d›fl›nda ayn›d›r. EE’lerdeki
alanlar dini ilimler bölümü – bafll› bafl›na problemleri olan bir bölüm- d›fl›nda
kamu okullar› ile ayn›d›r.

E¤er e¤itim basamaklar› ve bölümler ve alanlar her iki kurumda da ay-
n›ysa, e¤itimden al›nan sonuçlar aras›ndaki farkl›l›klar nereden kaynaklan-
maktad›r? Eflit girdi ve süreç eflit ç›kt›lar› verir.

22. say›l› yasada (1974) belirtildi¤i üzere üniversite düzeyinde e¤itim
pratikte baflar›l› olmam›flt›r. Bu düflünce, yasan›n düzenlenmesinden sonra ha-
yata geçirilmek istendi ama çok uzun ömürlü olamad›. Kendisi de 20 y›l önce
EE’lerde okuyan bir ö¤renci olan araflt›rmac›, ikinci derece orta e¤itim mezu-
niyetini almak için harcad›¤› 4 y›l boyunca EE’lerin herhangi bir rolünü gör-
medi.

Bu yasadan temellenen seviyeyi araflt›rd›ktan sonra araflt›rmac›, EE Bafl-
kanl›¤› ve EE Genel Kurulu 1979/80 istatistiklerinde bu yönde bir referans
buldu. ‹lgili gazete, bu dönem için sadece Sadah kentine yer vermekteydi ve
sadece 25 kiflilik bir s›n›fla ilgili bilgi vard›.(24) 1982 y›l›na ait ikinci bir ga-
zete ise Sadah’daki ayn› kurumu referans almakta, bu dönemde 3 s›n›f ve 38
ö¤renci görülmekteydi.(25)

Burada sorulmas› gereken soru, bu ö¤rencilerin e¤itimlerine neden de-
vam etmedikleriydi. Bu durum di¤er kurumlarda neden genellefltirilemedi?
Burada ele al›nabilecek hiçbir spesifik alan ve zaman dilimi yoktu.

Araflt›rmac›n›n ulaflmay› baflard›¤› gazeteler, bu düzeyin art›k mümkün
olmad›¤›n› göstermektedir.(26)
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EE’lerdeki dini bölümler için 606 say›l› yasa (1978) üçüncü k›s›mda üç
alan belirtmektedir: edebiyat, bilim ve din hukuku.(27)

EE’lere din hukuku bölümünün koyulmas› karar› kuruluflundan beri
EE’lerden büyük bir patlama yaratt›. Pratik olarak edebi ve bilimsel alanlar-
dan al›nan sonuçlar ile ilgili konuflabilmek birkaç nedenden ötürü kolay görül-
müyor.

1. Araflt›rmac› (1982–85) y›llar› aras›ndaki e¤itimi s›ras›nda edebi ve bi-
limsel alanlar için oldu¤u gibi din hukuku ile ilgili herhangi bir s›n›f olmad›-
¤›n›, bu bölümlerde de s›n›rl› say›da ö¤renci oldu¤unu hat›rlamaktad›r. Ö¤ren-
ciler için y›lsonu s›navlar›n› vermek d›fl›nda düzenli olarak derslere devam et-
mek gibi bir yükümlülük yoktu. EE’lerin durumunun, din hukuku alan›n›n ka-
t›lmas›ndan sonra daha iyi durumda oldu¤unu EE’lerin içinden kifliler dile ge-
tirmektedir.

2. Din hukuku alan›n›n kaynaklar›n›n yenilenmesi ve bu alan›n edebi
alanla karfl›laflt›r›lmas›n›n yap›lmas›, 604. Say›l› yasan›n (1978) üçüncü bölü-
müne göre, EE’lerdeki e¤itimin gelifltirilmesi ve EE’ler için özel e¤itim plan-
lar›n›n haz›rlanmas›n› öngören yasa, din hukuku alan›n›n küçük farkl›l›klarla
edebi alana benzemesi sonucunu do¤urdu. Tek farkl›l›k Din hukuku alan›na
haftada 2 saat olacak flekilde ayr› bir dersin koyulmas› oldu. Di¤er de¤ifliklik
ise Kuran’›n Kuran’la ve ilimleri ile yorumlanmas›n› sa¤layan edebi bölümde
ayr› ayr› ele al›nan de¤ifliklik oldu. Bu ders din hukuku alan›nda haftada 4 sa-
at olarak, ‹slam tarihi derslerinin 2 saate indirgenerek sa¤lanmas› fleklinde ger-
çekleflti. Bu ders edebi alanda haftada 3 saat idi. Toplam ders saati din huku-
ku alan›nda tüm s›n›flarda (13 s›n›ftan 10’u) 37 idi. Edebi alanda 36 saat ders
var iken 10., 11. ve 12. S›n›flarda 32 saat ders vard›.(28)

3. Son raporlar ve gazetelerde yer alan istatistiklere ulaflan araflt›rmac›n›n
verileri gösteriyor ki din hukuku alan› sonuna gelmifl durumdad›r. Bu alanla il-
gili 2000/1 dönemi müfettifllerin son raporlar›na göre ülke genelindeki ensti-
tülerin Mareb’deki 6 s›n›f (18 k›z ö¤retmen olacak) ve Sayun’daki 5 s›n›f (120
erkek ö¤rencisi olan 3 s›n›f ve 20 k›z ö¤rencisi olan 2 s›n›f) hariç hiçbiri din
hukuku alan› içermemektedir.(29)

Toplam ö¤renci say›s› 158’dir ve ülke genelinde di¤er alanlarla karfl›lafl-
t›rma yapabilme flans› bulunmamaktad›r.(30)

1977/8 ve 1998/9 dönemleri için araflt›rmac›n›n kulland›¤› istatistiki ga-
zete din hukuku alan›ndaki azalmalar› göstermektedir. 1997/8 döneminde
10,11 ve 12. S›n›flarda, Sana’a da 27 ö¤renci, Hodihah, Thamar, Abyan, Hai-
ja, Hadramut ve Mareb’deki ö¤renciler vard›r.(31)

1998/9’da, Hodihah ve Hadramut’da (32) toplam 126 ö¤renci vard›r. ‹l-
ginç olan 1998/9’daki istatistiki gazetenin 2. s›n›flar için din hukuku alan› ra-
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kamlar› vermemesi sadece edebi ve bilimsel alanlar için sonuçlar› yay›nlama-
s›d›r.(33)

Araflt›rmac› ayn› soruyu yeniden gündeme getirmektedir: Hangi sebepten
EE’ler birer dini kurum olarak görülmektedir? Gerçek durum tam tersini gös-
termektedir. EE’ler t›pk› di¤er okullara benzemektedir ve EE’ler, e¤itim ama-
c› olan dini yap›ya uygun olmayan bir flekilde, din hukuku alan›nda uzmanlafl-
mam›fllard›r. Bu durum, ‹slami, Arapça ve sosyal derslerin özel içeriklerine bir
ek niteli¤indedir. Ama önemli olan nokta derslerin sosyal içeri¤i kamu okulla-
r›ndaki içerikten daha detayl› bile de¤ildir. MEB’in denetimi de tepeden t›rna-
¤a görülmektedir.

SSoonnuuçç

Yukar›da yer verilenlere göre, araflt›rmac› çal›flmay› özetleyerek baz›
önerilerde bulunulabilir:

1. Sonuçlar

1. EE’lerin kökenleri Yemen Devrimi’nin öncesine dayanmaktad›r.

2. EE’ler yasal olarak devrimden sonra MEB bünyesinde 1968’de kuru-
lan özel bir idare ile kurulmufllard›r. EE’lerin gerçek anlamda bafllang›c›,
1970’de Khawlan’da kurulan enstitü ile olmufl, MEB’in bir parças› olarak ha-
yata geçmifltir.

3. EE’ler bir dizi geliflme yaflam›flt›r, 1974’deki Cumhuriyetçi Deklaras-
yon bafllayan ve EE’lerin finansal ve yönetimsel olarak ba¤›ms›zl›¤›n› ifade
eden geliflmeler ayn› zamanda EE’ler için Genel E¤itim Kurulu ad› alt›nda
özel bir idare oluflturmufltur.

4. EE’ler, baflkan Ali Saleh’in 1978’de yönetime gelmesi ile tüm ülkeye
yay›lm›flt›r. Bunun baz› sebepleri vard›r; EE’lerin yöneticileri ile yönetimin
Ulusal Direnifl ad› alt›nda Aden’deki yönetim taraf›ndan desteklenen Marksist
sistemle mücadele noktas›nda ortak ç›karlar›. Yine de, durum ulusal güvenlik
anlay›fl›n›n özellikle 11 Eylül’den sonra de¤iflmesi ile de¤iflime u¤ram›flt›r.

5. EE’lerin temel hedefleri spesifik konular iken süreçten al›nan sonuçlar
bunu göstermemektedir. Bunun için, EE’lerin din konusunda uzmanlaflm›fl ol-
duklar›n› söylemek zordur.

6. Milli E¤itim sistemi ile EE’ler aras›ndaki iliflki organik bir iliflkidir: her
ikisi de MEB’in denetimi alt›ndad›r. Ama EE’lerin ‹slami, Arapça ve sosyal
derslerde ba¤›ms›z gözükmesi sadece içerikle ilgili bir detayd›r.

2. Öneriler

1. Bu çal›flma EE’lerin ortadan kald›r›lmas› karar›n›n yeniden gözden ge-
çirilmesini önermektedir. EE’leri iyi de¤erlendirmek ileriye dönük güçlü ön-
görüler yapmam›z› ve zay›f durumlar›m›z› azaltmam›z› sa¤layacakt›r. Özellik-
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le EE’lerin Hawthi’deki flubesindeki askeri anlaflmazl›ktan sonra bu durum ge-
reklidir. EE’deki e¤itim sektörel de¤ildir; do¤al olarak bölünmüfltür.

2. Çal›flma ayn› zamanda hükümetin ve MEB’in EE’lerin mili e¤itim sis-
temi içerisine dâhil edilmesi fikrinin yeniden de¤erlendirilmesini ve EE’lerin
eski konumlar›n›n geri verilmesini önermektedir. Yine de EE’lerin yap›s› ko-
nusunda yeni bir yap›lanmaya gidilmesi gerekmektedir, özellikle müfredat›n
akademik standartlardaki geliflmelere göre yeni yaklafl›mlarla de¤erlendiril-
mesi gerekir. Din hukuku konusunda EE’lerin uzmanlaflmas›n›n yeniden sa¤-
lanmas› EE’leri kamu okullar›ndan yeniden ayr›flt›racakt›r.

3. Çal›flma, hükümetin e¤itim sisteminin tümünü etkileyen siyasi bask›-
lar ile etkili bir flekilde mücadele etmesini önermektedir. Bu durum EE’lerin
yeniden de¤erlendirilmesine ba¤l›d›r. Bunu sa¤lamak için EE’lerin, ister yö-
netim binas›nda olsun ister flubelerdeki idari ve e¤itim personelini siyasiler, si-
yasi partiler ya da s›n›rl› görüfllerden ar›nd›racak flekilde yeniden ele almak ge-
rekmektedir.

4. Çal›flma ayr›ca, EE’lere benzer enstitülerin felsefe alan›nda da kurul-
mas›n› önermekte ve komflu ülkelerin olumlu deneyimlerinden de yararlana-
rak, olumsuz geliflmelerin önüne geçmesini önermektedir.
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TTÜÜRRKK  MM‹‹LLLLÎÎ  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹

HHaammzzaa  AAYYDDOO⁄⁄DDUU
Millî E¤itim Bakan Müflaviri &E¤itime %100 Destek Proje
Koordinatörü

1. Türk Milli E¤itim Sistemi 

Türkiye’de e¤itim; adalet, güvenlik ve sa¤l›k gibi devletin temel ifllevle-
rinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi alt›nda yap›lmaktad›r. Millî
E¤itim Bakanl›¤› merkez teflkilât›, taflra ve yurtd›fl› teflkilâtlar› e¤itim hizmet-
lerinin sunumunda önemli görevler üstlenmektedirler.

E¤itim hakk›, T.C Anayasas› ile güvence alt›na al›nm›fl; e¤itimin tür ve
kademelerini ve iflleyifle dönük esaslar› düzenleyen mevzuatla Türk E¤itim
Sistemi bugünkü yap›s›n› kurmufltur.

Türk Millî E¤itim Sisteminin genel çerçevesi, 1739 say›l› Millî E¤itim
Temel Kanunu ile belirlenmifltir. 

“ Millî E¤itim Bakanl›¤›;

• 3399  Bakanl›k Merkez Teflkilat› Birimi,

• 5566..448811  E¤itim Kurumu,

• 669922..663399 çal›flan ve 

• 2211..880022..000000 Örgün ve Yayg›n E¤itimde okuyan ö¤renciden oluflan ülke-
mizin en büyük kamu kurumlar›ndan biridir.

TTüürrkk  MMiillllîî  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinniinn  GGeenneell  YYaapp››ss››

Türk Millî e¤itim sistemi, bireylerin e¤itim gereksinimlerini karfl›layacak
flekilde ve bir bütünlük içinde “öörrggüünn  ee¤¤iittiimm” ve “yyaayygg››nn  ee¤¤iittiimm” olmak üze-
re, iki ana bölümden oluflur.

ÖÖrrggüünn  ee¤¤iittiimm,, belirli yafl grubundaki ve ayn› seviyedeki bireylere, ama-
ca göre haz›rlanm›fl programlarla okul çat›s› alt›nda yap›lan düzenli e¤itimdir. 

Örgün e¤itim, ookkuull  öönncceessii  ee¤¤iittiimm,,  iillkköö¤¤rreettiimm,,  oorrttaaöö¤¤rreettiimm  vvee  yyüükksseekköö¤¤--
rreettiimm kurumlar›n› kapsamaktad›r.

YYaayygg››nn  ee¤¤iittiimm,, örgün e¤itim sistemine hiç girmemifl, herhangi bir kade-
mesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayr›lm›fl olan bireylere ilgi
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ve gereksinme duyduklar› alanda örgün e¤itim yan›nda veya d›fl›nda düzenle-
nen e¤itim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

Yayg›n e¤itim; genel ve meslekî teknik yayg›n e¤itim olmak üzere iki bö-
lümden oluflmaktad›r. 

YYaayygg››nn  ee¤¤iittiimm  kkuurruummllaarr››  flfluunnllaarrdd››rr::  Halk e¤itimi merkezleri, Ç›rakl›k
e¤itimi merkezleri, Pratik k›z sanat okullar›, Olgunlaflma enstitüleri, Endüstri
pratik sanat okullar›, Mesleki e¤itim merkezi, Yetiflkinler teknik e¤itim mer-
kezleri, Özel kurslar, Özel dershaneler, E¤itim ve uygulama okullar›(özel e¤i-
tim), Meslek okullar›(özel e¤itim), Meslekî e¤itim merkezleri (özel e¤itim),
Bilim ve sanat merkezleri (özel e¤itim), Aç›k ilkö¤retim okulu, Aç›k ö¤retim
lisesi.

EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinniinn  PPrroobblleemm  AAllaannllaarr››  VVee  YYaapp››llaannllaarr

• OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››

• FFiizziikkii  AAllttyyaapp››

• TTeekknnoolloojjiikk  AAllttyyaapp››

• ‹‹nnssaann  KKaayynnaakkllaarr››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  YYeetteerrlliilliikklleerrii

• ÖÖ¤¤rreettiimm  PPrrooggrraammllaarr››--ÖÖllççmmee  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

• RReehhbbeerrlliikk  HHiizzmmeettlleerrii

• SSoossyyaall  ‹‹ççeerriikkllii  ÇÇaall››flflmmaallaarr

11--  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››

OOkkuull  ÖÖnncceessii  EE¤¤iittiimmddee  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraann››

Okul öncesi e¤itim ça¤›na gelen bütün çocuklara ulaflmak için bafllat›lan
çal›flmalarda 4 y›lda büyük mesafe kaydedilmifltir. 

4 y›l içinde okullaflma oran› %11,7 den 2006 itibar›yla %25’e yükseltil-
mifltir*. Böylece okullaflma oran›nda %213’lik art›fl sa¤lanm›flt›r.

AB Ülkelerinde bu oran ortalama %85’tir. 2012 hedefimiz en az %50’ye
ulaflmas›d›r.

Okul öncesi e¤itimin gelifltirilmesi için örgün ve yayg›n e¤itim kurumla-
r›n›n fiziki kapasitelerinin kullan›lmas›, ‹lkö¤retim okullar› bünyesinde ana s›-
n›f› aç›lmas›, müstakil anaokullar› aç›lmas›, yerel yönetimler ve üniversiteler-
le iflbirli¤i çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir. 

‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››

‹lkö¤retim ça¤›na gelen bütün çocuklar›m›za ulaflmak için bafllat›lan ça-
l›flmalarda ilkö¤retim ça¤ nüfusundaki h›zl› art›fla ra¤men brüt okullaflma
oranlar›nda %98 oran›na ulafl›lm›flt›r*.  AB Ülkeleri ortalamas› %100’dür. He-
defimiz Bu oran› %100%e ç›karmakt›r.
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‹‹llkköö¤¤rreettiimmddee  hheeddeeffiimmiizz;;  

• ‹lk ve ortaö¤retimde tekli ö¤retime geçmek 

• S›n›f mevcutlar›n› 30’a düflürmek

• ‹lkö¤retimden ortaö¤retime geçiflte kay›plar› asgariye indirmek

• Ortaö¤retime geçiflte sonuçlar› de¤il süreci de¤erlendiren yine bir yap›
kurmak,

• Zorunlu e¤itimi kesintili 12 y›la ç›karmak
OOrrttaaöö¤¤rreettiimmddee  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››

Orta ö¤retime geçifl zorunlu ilkö¤retim uygulamas›n›n ard›ndan büyük
oranda artm›flt›r.

4 y›l içinde %50,56’dan, %56,63 oran›na ulafl›lm›flt›r*.  Ancak Bu yeter-
li de¤ildir. AB ülkeleri ortalamas› %80’dir. 2012 hedefimiz bu rakama ulafl-
makt›r. 

OOrrttaa  öö¤¤rreettiimmddeekkii  hheeddeefflleerriimmiizz;;
• Her ‹lde Bir Fen Lisesi, Metropol fiehirlerde Birden Fazla Fen Lisesi

Açmak,
• Soysal Bilimler Liselerinin Say›lar›n› Artt›rmak (En Az 16’ya Ç›kar-

mak),
• Spor Liselerini Yayg›nlaflt›rmak,
• Mesleki Ve Teknik Ö¤retimi Özendirecek Tedbirleri Sürdürmek, Mesleki

Ve Teknik E¤itimin Genel Ortaö¤retimdeki Oran›n› Asgari %50’ye Ç›karmak,
• Özel Ö¤retim Kurumlar›n›n Oransal Olarak Artmas› ‹çin Teflvik Edici

Çal›flmalar› H›zland›rmak.
• Ortaö¤retime Geçiflte Sonuçlar› De¤il Süreci De¤erlendiren Yine Bir

Yap› Kurmak,
• Liseyi Bitiren Her Ö¤rencinin Asgari Bir Yabanc› Dili Anlayan Ve Ko-

nuflabilen Bireyler Olmalar›n› Sa¤lamak,
• Bilim Ve Sanat Merkezlerinin 81 Vilayete Yayarak Sanat Ve Bilim Ada-

m› Olarak Yetifltirilecek Çocuklar›m›za Ve Gençlerimize Çok Küçük Yafllarda
‹mkan Ve F›rsat Sa¤lamak,

• Kitap Okuma Al›flkanl›¤›n› Kazand›racak Projeleri Uygulamaya Koy-
mak,

YYüükksseekköö¤¤rreettiimmddee  OOkkuullllaaflflmmaa  OOrraannllaarr››

2007–2008 ö¤retim y›l›nda 30’u özel, 85‘i devlet olmak üzere toplam üni-
versite say›s› 115’e ulaflm›flt›r. 2002–2003 E¤itim ö¤retim y›l›nda yüksekö¤re-
timde okullaflma oran› 11,8 iken 2006–2007 e¤itim ö¤retim y›l›nda 36,9’a ula-
fl›lm›flt›r. Hedefimiz 2007 y›l› sonunda %49,8’e ulaflabilmektir. 
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YYüükksseekköö¤¤rreettiimmddee  HHeeddeeffiimmiizz;
• Üniversitelerin Tam Anlam›yla Akademik Özgürlü¤e Kavuflmalar›n›

Sa¤lamak,
• Üniversitesi Olmayan ‹l B›rakmamak Ve Büyükflehirlerde ‹kinci Devlet

Üniversitesini Kurmak,
• Meslek Yüksek Okullar›n› Yeniden Düzenleyip Cazip Hale Getirmek,
• Ab Ülkelerinin Üniversiteleriyle Tam Uyum Sa¤lamak,
• 2012 Y›l›na Kadar MEB Marifetiyle Asgari 5.000 Ö¤renciyi Mast›r Ve

Doktora Yapmak Üzere Devlet Burslusu Olarak Yurtd›fl›na Göndermek,
• Millî E¤itim Akademisi’nin Kurulufl Çal›flmalar›n› Tamamlayarak Her

Düzeydeki E¤itim Yöneticilerini Burada E¤itmek,
22--FFiizziikkii  AAllttyyaapp››
Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n e¤itimin fiziki altyap›s›na ait s›k›nt›lar› gider-

mek için bafllatt›¤› çal›flmalar›n bafl›nda  “E¤itime %100 Destek” kampanyas›
geliyor. 

11 Eylül 2003’te Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyib Erdo¤an taraf›ndan
bafllat›lan ve Say›n Bakan›m›z Doç. Dr. Hüseyin ÇEL‹K’in en önemsedi¤i
proje olan bu kampanya ile daha önce %%55  oollaann  vveerrggii  iinnddiirriimmii  %%110000’’ee ç›ka-
r›lm›fl bu sayede bugüne kadar 2233..991155 dersli¤in yap›m› tamamlanm›fl, e¤itim
sistemimize 2,,55  MMiillyyaarr YYTTLL’’lliikk katk› sa¤lanm›flt›r. Proje gerek Say›n Baflba-
kan›m›z›n ve gerekse Say›n Bakan›m›z›n e¤itimle ilgili en önem verdikleri
projedir.

EE¤¤iittiimmee  %%110000  DDeesstteekk  KKaammppaannyyaass››nnddaa  YYaapp››llaannllaarr;;  

Türkiye Geneli Yeni Bina Say›s› :1.741
Türkiye Geneli Yeni Bina Derslik Say›s› :20.626
Türkiye Geneli Ek Bina Say›s› :443
Türkiye Geneli Ek Bina Derslik Say›s› :3.289
Toplam Bina Say›s› :1.741
Toplam Derslik Say›s› :23.915 

ÜÜllkkeemmiizzddee  EE¤¤iittiimm  BBüüttççeessii

Ülkemizde e¤itim hizmetlerine ayr›lan bütçe yukar›daki tabloda gösteril-
mifltir.
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HHeeddeeffiimmiizz;;

• E¤itime Ayr›lan Bütçeyi Oransal Olarak AB Standartlar›na Ulaflt›rmak.

• E¤itime Ayr›lan S›n›rl› Kaynaklar› Etkin Bir Biçimde Kullanmak Ama-
c›yla e-Okul Bütçelerini Hayata Geçirmek,

ÜÜllkkeemmiizzddee  FFiizziikkii  DDuurruumm

ÜÜllkkeemmiizzddee  OOkkuull  SSaayy››llaarr››
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33--  TTeekknnoolloojjiikk  AAllttyyaapp››
• 2003–2007 Y›llar› aras›nda e¤itim sistemimize 554.490 yeni bilgisayar

eklenmifl29.264 Biliflim Teknoloji S›n›f› (BTS) kurulmufltur. (Bilgisayarl› E¤i-
time Destek Kampanyas› çerçevesinde 8.000 BT s›n›f› kurulmufltur.)

• 26.044 okul ve e¤itim kurumuna ADSL ba¤lant›s›
• (‹lkö¤retim ö¤rencilerinin %86’s›, Ortaö¤retim ö¤rencilerinin %95’i in-

ternet eriflimine kavuflmufltur) 
44--  ‹‹nnssaann  KKaayynnaakkllaarr››  VVee  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  YYeetteerrlliilliikklleerrii
Kamuya ayr›lan kadronun %50’si e¤itim sisteminin hizmetine tahsis edil-

mifltir. 2003–2007 y›llar› aras›nda bakanl›¤›m›za 287.298 yeni ö¤retmen al›n-
m›flt›r..  

ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  mmeessllee¤¤iinnee  kkaarriiyyeerr ssiisstteemmii  ggeettiirriillddii..
Ö¤retmenlik mesle¤ine dinamizm kazand›rmak ve ö¤retmenlerimizin

kendilerini yenilemeleri amac›yla, ö¤retmenlik mesle¤ine; ö¤retmen, uzman
ö¤retmen ve baflö¤retmen olmak üzere 3 kariyer basama¤› getirilmifltir. (Kari-
yer sistemi ile 92.382 ö¤retmenimiz uzman ö¤retmen, 338 ö¤retmenimiz ba-
flö¤retmen yap›ld›.)

‹‹nnssaann  KKaayynnaakkllaarr››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  YYeetteerrlliilliikklleerriinnddeekkii  HHeeddeeffiimmiizz;
Avrupa ülkelerinde ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› 20 ö¤rencinin

alt›nda iken, ülkemizde bu oran 30 ö¤renci civar›ndad›r. Hedefimiz Avrupa ül-
keleri seviyesine gelmektir.

Hedeflerimiz aras›nda ö¤retmenlik mesle¤ini çok daha cazip bir meslek
haline getirmek, Bakanl›k Müfettiflleri ile ‹lkö¤retim Müfettifllerini ayn› çat›
alt›nda toplamak ve “E¤itim  Müfettiflli¤ine” dönüfltürmek te vard›r.

55--ÖÖ¤¤rreettiimm  PPrrooggrraammllaarr››nn››nn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii--ÖÖllççmmee  VVee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  
E¤itim sistemimizde y›llard›r de¤iflmeyen sonuca dayal› ölçme de¤erlen-

dirme yerine sürece dayal› ölçme de¤erleme sistemi getirilmifltir. Yeni müfre-
dat sistemine göre yeni ölçme de¤erlendirme sistemi ortaya konmufltur.

HHeeddeeffiimmiizz;;
Liselerde Ça¤›n Gerisinde Kalm›fl Tüm Derslerin Müfredat›n› De¤ifltir-

mek,
Sadece Bilgiyi Tüketen Ve Haz›r Bilgiyi Kullanan Bir E¤itim Ve Okul

Sisteminden, Bilgiyi Üreten Bir E¤itim Ve Okul Sistemine Tam Anlam›yla
Geçmek,

De¤ifltirilen Müfredat›n Tam Olarak Yerleflmesini Sa¤lamak,,

66--  EEttkkiillii  RReehhbbeerrlliikk  SSiisstteemmii

“Kriz an›nda de¤il, kriz olmadan tedbir alan, krizi önleyici rehberlik yak-
lafl›m›”
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Rehberlik sisteminde “meydana gelen olay sonras› harekete geçen (reak-
tif yaklafl›m)” yerine “kriz oluflumundan önce farkl› tedbirler gelifltirmeye da-
yal› (Proaktif yaklafl›m) Geliflimsel Rehberlik anlay›fl› esas al›nm›flt›r. 

• ‹lkö¤retimde ve ortaö¤retimde rehberlik ders saatinin zorunlu hale ge-
tirilmesi 

• ‹lkö¤retimde Yöneltme Yönergesi 

• MEB E¤itim Ortamlar›nda fiiddetin Önlenmesi ve 

• Azalt›lmas› Strateji ve Eylem Plan› (2006–2011)

• ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kurumlar› S›n›f Rehberlik Programlar› ve
benzeri uygulamalar yürütülmektedir.

77--SSoossyyaall  ‹‹ççeerriikkllii  ÇÇaall››flflmmaallaarr

ÜÜccrreettssiizz  DDeerrss  KKiittaappllaarr››

‹lkö¤retim okullar›ndaki ö¤rencilerimize ders kitaplar› 2003 y›l›ndan be-
ri ücretsiz olarak da¤›t›lmakta olup 2006–2007 ö¤retim y›l›ndan itibaren tüm
ilkö¤retim okullar› ile birlikte liselerde de ders kitaplar› ücretsiz da¤›t›lmaya
bafllanm›flt›r. Tüm ilkö¤retim ve liselerde da¤›t›lan ücretsiz ders kitab› say›s›
2003–2004 ö¤retim y›l›ndan bu güne, bu ö¤retim y›l› da dâhil olmak üzere
toplam 5666  MMiillyyoonn’’dur. Yap›lan anketlerde bu uygulama, Türk toplumunun
en be¤endi¤i uygulama olarak görülmektedir.

““HHaayyddii  KK››zzllaarr OOkkuullaa  KKaammppaannyyaass››””

2003 Y›l›nda K›z Çocuklar›n›n Okullulaflmas›na Destek Kampanyas›
kapsam›nda 10 ilde  bafllat›lan bu çal›flma  flu anda tüm yurdumuzda devam et-
mektedir. Bu kampanya kapsam›nda bugüne kadar 222222..880000  kk››zz  ççooccuu¤¤uu okul-
lulaflt›r›lm›flt›r.

ÖÖzzeell  EE¤¤iittiimmee  ‹‹hhttiiyyaaçç  DDuuyyaann  ÖÖ¤¤rreenncciilleerr;;

Özel E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden 97.581 ö¤ren-
cimize ayl›k 388 YTL nakdi yard›m

Özel e¤itime ihtiyaç duyan ö¤rencilerin okullara erifliminin sa¤lanmas›
için ücretsiz tafl›nmas›

EEvvddee  ee¤¤iittiimm  iimmkkâânn››  ((tteeddaavviissii  66  aayyddaann  ddaahhaa  uuzzuunn  ssüürreellii  oollaannllaarr))

Okul Öncesi E¤itimde Özel e¤itim ihtiyac› olan bireyler ‹çin e¤itim im-
kan›

SSoossyyaall  RRiisskkii  AAzzaallttmmaa  PPrroojjeessii    ((fifiaarrttll››  NNaakkiitt  TTrraannssffeerrii  ));;

870 000 hanedeki 1.527.716 ö¤renciye(Ekim 2006) verilerine göre top-
lam 585.553.347 YTL. Ödenmifltir.

‹lkö¤retimde erkek ö¤rencilerimize 18 YTL, k›z ö¤rencilerimize 22 YTL
ödenmektedir.
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Orta ö¤retimde ise erkek ö¤rencilerimize 28 YTL, k›z ö¤rencilerimize 39
YTL ödenmektedir.

Bu kampanyada k›z çocuklar›m›za %20 daha fazla ödeme yap›lmaktad›r.
OOkkuummaa--YYaazzmmaa  KKuurrssllaarr››;;

Okuma yazma bilmeyen 1.227.412 yetiflkin okuryazar hale getirildi
906.513 kifli Halk E¤itimi Merkezlerince Bilgisayar kurslar›ndan geçiril-

di
13.256.524 kifli çeflitli yayg›n e¤itim kurslar›ndan geçirildi.
279 kurs program› yeniden haz›rland›.
HHaayyaatt  bbooyyuu  ee¤¤iittiimm  ççaall››flflmmaallaarr››

HHeeddeeffiimmiizz;;

“Hayat Boyu E¤itim” prensibiyle yetiflkin e¤itiminde Avrupa Standartla-
r›n› yakalamak,

Okuma-yazma bilmeyen, yafl› ve sa¤l›¤› müsait olan herkese okuma yaz-
ma ö¤retmek,

OOrrttaaöö¤¤rreettiimmddee  BBuurrssuu;;

‹lkö¤retim 6,7 ve 8.s›n›ftan bafllamak üzere tüm orta ö¤retim kurumlar›n-
daki ö¤rencilerden; yap›lan merkezi sistem s›nav› sonucuna göre maddi ba-
k›mdan destek bekleyen baflar›l› ve çal›flkan olanlara ö¤renimleri süresince
karfl›l›ks›z olarak burs hizmetleri verilmektedir. 

2006 y›l›nda 114400..000000 ö¤rencimize burs verilmektedir. 2003 y›l›nda burs
miktar› 13,7 YTL iken 2007 y›l›nda bu miktar 5555,,33  YTL’ye ç›kar›lm›flt›r.

YYüükksseekk  ÖÖ¤¤rreettiimmddee  BBuurrss--KKrreeddii  vvee  YYuurrttllaarr;;

Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumundan 22000022  yy››ll››nnddaa
445511,,55550 ö¤renci ö¤renim kredisi almakta iken 22000077  yy››ll››nnddaa  776600..661199 ö¤renci
burs veya ö¤renim kredisi alm›flt›r. 

2003–2004,2004–2005 ve 2005–2006 ö¤retim y›llar›nda burs ve ö¤renim
kredisi almak için belge veren ö¤rencilerden baflar›l› ve ihtiyaç sahibi olanla-
ra burs, kalanlar›n tamam›na ise ö¤renim kredisi verilmifltir.

Ayr›ca belgelerini veren ö¤rencilerin tamam›na katk› kredisi verilmifltir.
2007–2008 ö¤retim y›l›nda da belgesini veren bütün ö¤renciler burs ve-

ya ö¤renim kredisi ve katk› kredisi ile desteklenecektir.
Yüksek ö¤retimde ö¤renim gören bir ö¤renciye 22000022  yy››ll››nnddaa  4455  YYTTLL

kredi verilirken 200077  yy››ll››nnddaa  bbuu  mmiikkttaarr %%223333’’lluukk  aarrtt››flflllaa  115500  YYTTLL olarak
verilmifltir.

Yüksek lisans ö¤rencilerine ayl›k Burs-Kredi miktar›n›n 2 kat› (300
YTL), Doktora ö¤rencilerine ise 3 kat› (450 YTL) ödenmifltir.
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Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 2002 y›l›nda 193 yurt mü-
dürlü¤ü ile hizmet verilmekte iken, 2006 y›l›nda 218 yurt müdürlü¤ü ile hiz-
met verilmifltir.

2002 y›l›nda 188.187 olan yurt kapasitesi 2006 y›l›nda 200434’ e ulafl-
m›flt›r.

2002 y›l›ndan bu yana 20.314 yeni yatak kapasitesi ilave edilmifltir. Bu
kapasite Hükümetimizin anlay›fl› do¤rultusunda karyola sisteminde, 1, 3 ve 4
kiflilik odalar fleklinde düzenlenerek elde edilmifltir. Halbuki eski anlay›flta
ranza sisteminde 40.618 yatak kapasitesi ilave edilmifl olacakt›. Ayr›ca baz›
yurtlarda imkanlar ölçüsünde ranza sisteminden karyola sistemine geçilmifl,
baz› yurtlar ise 8 ve 10 kiflilik odalarda kapasite düflürülerek iyilefltirme yap›l-
m›flt›r. 

Kurum yurtlar›nda art›k otel standard›nda; içinde banyo, tuvalet, TV, buz-
dolab›, telefon bulunan, karyola sisteminde, ahflap mobilyalarla döflenmifl oda-
lar›n yan› s›ra, özürlü ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› rahatl›kla karfl›layabilecekleri
ortamlar da haz›rlanmaktad›r. 

AAyyrr››ccaa;;

• Burs ve krediler ayl›k olarak ödenmeye baflland› 
• Kredi verme ve geri alma mekanizmas› daha aktif hale getirildi
• fiehit ve Gazi çocuklar› ile Yetifltirme yurdu ve Darüflflafaka ö¤rencile-

rine imkanlar verildi
• Millî sporcular 3 kat› burs ile desteklendi
• ÖSS sonucunda ilk 100 e giren ö¤rencilere 3 kat› burs verildi
HHeeddeefflleerriimmiizz;;

• Özürlü olup da okul ça¤›nda olanlar›n hepsini e¤itim sistemine dâhil et-
mek,

• Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlar›n› 81 ile ve tüm büyük ilçelere yay-
g›nlaflt›rmak,

• K›rsal kesimde yaflayan vatandafllar›m›z›n yayg›n e¤itim yoluyla eko-
nomik ve sosyal giriflimci kabiliyetlerini gelifltirici çal›flmalar yapmak

• Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i halinde kapal› spor salo-
nu olmayan ilçe b›rakmamak ve okullar›m›zdaki kapal› spor salonu say›s›n› 2
kat›na ç›kartmak.

• Her ilçede en az biri k›z biri erkek olmak üzere iki ortaö¤retim pansiyo-
nu açmak

* 2006–2007 Millî E¤itim ‹statistikleri 2006–2007
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LLÜÜBBNNAANN’’DDAA DD‹‹NN‹‹  --  ‹‹SSLLAAMM‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN
GGEENNEELL EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  ÇÇEERRÇÇEEVVEESS‹‹NNDDEEKK‹‹  YYEERR‹‹

PP rrooff..  EEssaadd  EEss--SSAAHHMMAARRAANN‹‹
‹mam Evzâî Üniversitesi, Dinler ve Akait Profesörü

Çeviren: Muharrem Hilmi ÖZEV

CCoo¤¤rraaffyyaa  vvee  NNüüffuuss  

Lübnan kuzey yar› kürede 35 – 36 boylam ve 33 – 34 boylamalar› aras›n-
da yer almaktad›r. Ülke Akdeniz[in do¤u] sahillerinin orta kesiminde yer al-
maktad›r. 

Lübnan’›n yüzölçümü 10.452 kilometrekaredir. (Düflman ‹srail fiab’a
çevresinde 200 kilometrekareden fazla Lübnan topra¤›n› iflgal alt›nda tutmak-
tad›r.) Lübnan’›n güneyde iflgal edilmifl Filistin topraklar› ile olan s›n›r› 79 ki-
lometredir. Do¤u’da ve Kuzeyde ise Suriye ile olan s›n›rlar› ise 278 kilomet-
redir. Bat›da Akdeniz taraf›ndan s›n›rlanan Lübnan’›n sahil fleridi 220 kilomet-
redir. Lübnan’›n baflkenti Beyrut’tur. Beyrut’un çevresi geliflmifl bir havaalan›
ve kapasite bak›m›ndan hiç de fena olmayan bir liman› bulunmaktad›r. Lüb-
nan’daki bafll›ca flehirlerden baz›lar›: Trablus, Sayda, Zahle, Ba’lbekk, Cü-
beyl, Cüveyniyye. Lübnan Cumhuriyeti idari bak›mdan vilayetlere ayr›lm›flt›r.
Her vilayet birkaç kaza’n›n toplam›ndan oluflmaktad›r. 1990 öncesi da¤›l›m
Lübnan’› alt› vilayete ay›rmaktayd›: Kuzey, Lübnan Da¤›, Bekaa, Güney, Bey-
rut ve Nabat›yye. 1989 Taif Ulusal Uyum Belgesi idari da¤›l›m›n yeniden göz-
den geçirilmesine karar verdi. fiu ana dek, 2004 y›l›nda, Kuzey vilayetinin bir
bölümünü Akkar vilayeti ve Beka vilayetinin bir bölümünü Hermel vilayeti
haline getiren iki kararname ç›kar›ld›. Ne var ki, da¤›l›mla ilgili olarak yap›l-
mas› gereken düzenlemeler ve Lübnan’›n idari da¤›l›m› henüz tümüyle ta-
mamlanmam›flt›r.

Lübnan ba¤›ms›zl›k bayram›n› 22 Kas›m’da kutlamaktad›r. Zaman dili-
mi ise uluslar aras› (Greenwich) zaman dilimine göre K›fllar› iki saat, yazlar›
üç saat öncedir. 

Nüfus oran›na gelince, bu noktada ciddi müflkül bulunmaktad›r; çünkü
do¤ru dürüst bir nüfus say›m› yap›lmam›flt›r. Bu sorunun kayna¤› büyük ölçü-
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de Lübnanl› gruplar›n durumu ile ilgilidir. Anket fleklinde yap›lm›fl bir tak›m
çal›flmalar bulunmaktad›r ve bunlara göre Lübnan nüfusu 4 milyon yüz bin ci-
var›ndad›r. Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›, Say›m ‹daresi Merkezi ve BM
Program› taraf›ndan 2004 y›l›nda yap›lan bir di¤er çal›flmada ise Lübnan’da
yaflayan nüfusun 879.855 aile içersinde yaflayan 3.755.034 kifli oldu¤u dile ge-
tirilmektedir. Bu çal›flma Lübnanl›lar›n toplam nüfus içerisindeki oran›n›n
%93,4 oldu¤unu ileri sürmektedir. Ne var ki, tüm bu rakamlar takribidir. Yurt
d›fl›nda yaflayan pek çok Lübnanl› bulunmaktad›r. Bunlar›n ço¤u ailesiyle bir-
likte yurt d›fl›nda bulundu¤undan ikinci bir vatandafll›k hakk› daha kazanm›fl-
t›r. Gerek çad›rlarda yaflayan Filistinlilerin, gerekse Arap kökenli ya da baflka
göçmenlerden, Lübnan’da yaflayan ve Lübnanl› olmayanlar ile ilgili ayr›nt›l›
bir çal›flma bulunmamaktad›r. 

Söz konusu çal›flmalara göre, erkek nüfus oran› %49,8’dir. Ne var ki,
1975 – 1990 y›llar› aras›nda ülkede yaflanan savafllarda yerli halktan verilen
kurbanlar nedeniyle, gerçek çok daha farkl› olabilir. Yaflanan d›fl göçler de, bu
oran›n daha da düflmesine neden olabilir. On binlerce aile reisi bir Arap ya da
ecnebi ülkesinde iken eflleri ve çocuklar› Lübnan’da ikamet etmektedir. 

Lübnan toplumu, tüm di¤er Arap toplumlar›nda oldu¤u gibi, genç nüfus
olarak de¤erlendirilmektedir. Çünkü 15 yafl alt› nüfus oran› %30’u aflarken 65
yafl üstü nüfus oran› %7’den de azd›r. 

Ne var ki, meseleye Lübnanl› gruplar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, tüm grup-
lar›n ya da mezheplerin nüfus içerisindeki oranlar›n› gösteren detayl› bir çal›fl-
ma bulunmamaktad›r. Yerliler ve yabanc›lar aras›nda da durum karmafl›kt›r.
Yine de, Lübnan nüfusunun %30’luk bölümünün H›ristiyan, di¤erlerinin ise
Müslüman oldu¤u tahmin edilmektedir. Müslüman nüfus içerisinde de, fiiiler-
le Sünnilerin oranlar› ya birbirine yak›nd›r, ya da eflittir.

GGeenneell  EE¤¤iittiimm  iillee  ‹‹llggiillii  DDuurruumm

Lübnan’da e¤itim hareketi oldukça erken dönemde bafllam›flt›r. Bunda ül-
kede çok say›da grubun bulunmas›n›n büyük pay› vard›r. Gruplar Aras›nda ya-
flanan rekabet ile birlikte Avrupal› ve Arap devletlerin, ayr›ca, Vatikan ve Ez-
her gibi dini odaklar›n da müdahil olmalar› önemli ölçüde etkili olmufltur. Ör-
ne¤in, Beyrut’taki Cemiyet-i Makas›d-› ‹slamiyye medreselerinin genelde lise
ö¤rencileri ve Trablus’taki Daru’t-Terbiye ve’t-Ta’lim [adl› okul]un mezunla-
r› sadece s›navlarda gösterdikleri baflar› nedeniyle, resmi lise diplomalar›n› bi-
le almadan, baflta el-Ezher olmak M›s›r’daki dini okullara devam etmekteydi-
ler. Vatikan, Marunî kilisesi ve Katolik kilisesine ba¤l› olarak medrese, ensti-
tü ve fakülte, özellikle de teoloji enstitüleri ve fakülteleri biçiminde faaliyet
gösteren okullar da [Lübnan’da e¤itim faaliyetlerin erken dönemde bafllamas›
üzerinde etkili olmufllard›r]. 
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Cemiyet-i Makas›d-› ‹slamiyye 1978 y›l›nda Beyrut’ta kurulmufltur. Bu
cemiyetin kuruluflundan çok daha önce, 1828 y›l›nda Lübnan’da faaliyet gös-
termeye bafllayan Kermelî Papazlar› taraf›ndan aç›lan manast›r ya da 1866 y›-
l›nda faaliyete bafllayan Suriye ‹ngiliz Koleji (flimdi Amerikan Üniversitesi)
1874 y›l›nda Fransa’n›n deste¤iyle Cizvit papazlar taraf›ndan kurulan Sen Jo-
sef Koleji gibi misyoner okullar› aç›lm›fl bulunuyordu. 

Hükümet denetiminde e¤itim ise Osmanl›lar döneminde bafllam›fl ve sü-
rekli olarak yükselen bir çizgide devam etmifltir. Lübnan’daki mevcut anaya-
sal e¤itim ise özgürdür. Bu nedenle temel e¤itim ve üniversite öncesi orta e¤i-
tim ile ilgili kamu sektöründen daha geliflmifl bir özel sektörün varl›¤›ndan söz
edebiliyoruz. Genel e¤itim için yap›lan 2005 – 2006 say›mlar›nda üniversite
öncesi akademi e¤itimi alan 911.314 Lübnanl› ö¤renciden 324.651’inin hükü-
mete ba¤l› resmi ö¤retim kurumlar›nda kay›tl› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu durum-
da hükümete ba¤l› resmi okullara giden ö¤rencilerin oran› %35,6’d›r.
%64.4’lük özel sektör ise ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki bölüme ayr›lmak-
tad›r. 

Bu ö¤renciler 1399 resmi ilkö¤retim ve ortaö¤retim okuluna, 364 ücret-
siz özel okula –ki bunlar sadece ilkö¤retim düzeyinde e¤itim vermektedirler-,
1025 orta ö¤retim düzeyinde e¤itim veren özel ücretli okula da¤›lm›fl durum-
dad›rlar. 

Mesleki ve teknik ö¤retime gelince, 2005 – 2006 e¤itim y›l›nda bu okul-
lara devam eden ö¤renci say›s› 100.000 civar›ndad›r. Bunlar 94 resmi devlet
okulu ile 206 özel okul aras›nda da¤›lm›fllard›r. Bunlardan 30 bin kadar› dev-
let okuluna giderken 70 bin ö¤renci özel okullara devam etmektedir. Görüldü-
¤ü üzere devlet okullar›na giden ö¤rencilerin oran› özel okullara göre oldukça
düflüktür ve dünyan›n baflka bir ülkesinde böyle bir da¤›l›ma rastlamak zordur. 

Yukar›da anlatt›klar›m›z Lübnan anayasas›n›n d›flavurumudur. Nitekim
Lübnan anayasas›n›n onuncu maddesi flöyle demektedir: 

“Genel düzeni ihlal etmedikçe ya da âdâba ayk›r› olmad›kça veya dinler-
den ya da mezheplerden herhangi birinin sayg›nl›¤›na gölge düflürmedikçe
Lübnan’da e¤itim serbest b›rak›lm›flt›r. Özel okullar›n inflas›nda gruplar›n her-
hangi birinin hukukuna dokunulamaz ve devletin e¤itim konusunda ortaya
koydu¤u kamusal düzene uyum konusunda özen gösterilmelidir.” 

Bu ö¤retim özgürlü¤ü öyle bir düzeye eriflmifltir ki, ad›na “liseler” deni-
len ve Frans›zca e¤itim veren okullarda e¤itim gören ö¤renciler Fransa genel
orta ö¤retim diplomas› almaya hak kazanmaktad›rlar. Söz konusu diploma ö¤-
renci için yeterli olmakta ve devletin ortaö¤retim okullar›nca verilen diploma-
ya denk say›lmaktad›r. 
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Lübnan’da yeknesak bir programa uyulmas›n› kabul eden 8.5.1997 tarih
ve 10227 say›l› kararname gere¤i [E¤itim Bakanl›¤›’nca haz›rlanan] programa
uyum zorunlulu¤u vard›r. Çeflitli okullardan bir araya gelen yazarlar bir okul
kitab› haz›rlay›p usulen E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› “E¤itim Araflt›rma ve Ge-
lifltirme Merkezi” adl› bir heyetten muvafakat al›nd›ktan sonra, bunu kabul et-
mifllerdir. Bunun yan›nda, “Et-Terbiyetü’l-Medeniyye ve’t-Tenflietü’l-Vata-
niyye” (Medeni ve Milli E¤itim) adl› kitab› da [hat›rlatmam›z gerekiyor].
Çünkü okullar e¤itimlerine bu kitaba dayand›rmak zorunda. 

Okuryazar oran›na gelince, Arap ülkeleri aras›nda Lübnan ilk yafllardaki
gruplar, yani çocuklar ve gençler bak›m›ndan, en yüksek okuryazar oran›yla
seçkin bir konumdad›r. Tüm Lübnanl›lar içerisinde okuryazar olmayanlar›n
oran› %8’i geçmemektedir. 

Erkek – kad›n oran›na gelince, f›rsat eflitli¤i söz konusudur. Çünkü Lüb-
nan ahalisi ister flehirlerde olsun ister k›rsal da olsun, [okulda] tüm çocuklara
bir s›ra kazand›rabilmek için var güçleriyle çal›flm›fllard›r. Ne var ki, erkek ö¤-
renciler ilkö¤retimin üçüncü aflamas›ndan (idadi, ya da ortaokul) itibaren oku-
lu tedricen b›rakmaya bafllamaktad›rlar. Lise döneminde de ayr›lmalar sür-
mektedir. Üniversite ö¤rencileri aras›nda k›z – erkek ö¤renci oran›na bak›ld›-
¤›nda durum daha da netleflmektedir. Bu aflamada k›z ö¤rencilerin oran› üçte
ikiye ulafl›rken, erkek ö¤renciler üçte bir oran›na düflmektedirler. 

LLüübbnnaann’’ddaa  ee¤¤iittiimm  pprrooggrraamm››  vvee  ddiinn  ee¤¤iittiimmiinniinn  bbuunnddaakkii  yyeerrii::

Lübnan’da yürürlükteki e¤itim program›, yeni bir reformun somutlaflt›¤›
8.5.1997 tarih ve 10227 say›l› kararname ile birlikte kabul edilmifltir. Bu ka-
rarnamenin ad› “Üniversite Öncesi E¤itimin Çerçevesi ve Hedefleri”dir. Bu
kararname 4.6.1997 Çarflamba, say› 26, y›l 137 tarih ve say›l› resmi gazetede
yay›nlanm›flt›r. 

Lübnan’da ö¤retimin çerçevesini belirleyen ve halen yürürlükte olan
10227 say›l› kararname, baz› maddelerinde dini genel anlamda ele alm›flt›r. Bu
maddeler e¤itim program›nda ve daha sonraki düzenlemelerde de yerini alm›fl-
t›r. 

1-1-C f›kras›nda “Genel ‹lkeler” bafll›¤› alt›nda flu sözlere yer verilmek-
tedir:

“Lübnan’da tek tanr›l› dinler taraf›ndan temsil edilen ruhani kültürün, bir
arada yaflama ve ruhi–düflünsel aç›kl›k örne¤i olarak, etnik ayr›mc›l›¤a ve di-
ni tutuculu¤a dayal› inançlara ve yaklafl›mlara karfl› ç›kt›¤› için, korunmas› ve
sayg› gösterilmesi gereken de¤erli bir kültür oldu¤unun bilincinde olmak.” Bu
yasa dini uzaktan, herhangi bir s›n›r koymaks›z›n ve net bir izah yapmaks›z›n
de¤erlendirmifltir. Yasa koyucular ve bu yasay› biçimlendirenler Lübnan’daki
Müslüman ve H›ristiyan mezhep ve gruplarla ilgili durumun ne denli nazik ol-
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du¤unu anlam›fl, etnik ayr›mc›l›¤›n ulusal bütünlük aç›s›ndan ne denli kötü so-
nuçlar do¤uraca¤›n› fark etmifl ve yasay› bu ifadelerle biçimlendirmifllerdir.
Ne var ki, “Genel ‹lkeler” bafll›¤› alt›nda ç›kar›lan bu yasa daha sonra al›nan
kararlara ve tüzüklere yans›mam›flt›r. ‹lgili karalar› ve tüzükleri inceleyenler
bunu aç›kça müflahede edeceklerdir. 

Durumun ciddiyetini vurgulamak isteyen yasa koyucu “Genel Hedefler”
bafll›¤› alt›ndaki yasan›n vatandafl›n formasyonu bafll›kl› 2-2 nolu bendinin C
f›kras›nda flöyle demektedir: “Kayna¤› semavi gönderiler olan ruhani kültürü
temsil etmek; dinî, ahlaki ve insani de¤erlere sahip…”

Yasan›n “Ortaö¤retim” bafll›kl› 3-3 bendinin A f›kras›nda da “Dinlerin
özünü ve bireyin ruhi, ahlaki ve insani bak›mdan olgunlaflmas› üzerindeki ro-
lünü kavramak…” ifadesine yer verilmifltir. 

Ne var ki, bu genel yasalar soyut duyurular olarak kalm›fllard›r. Çünkü te-
mel e¤itimin üç halkas› ve ortaö¤retim sonras› e¤itimin –toplam 12 y›l- özel-
likleri ile ilgili olarak düzenlenen [tüzük] maddelerinde dini de¤erlerin nas›l
gözetilece¤i ve bireyin ahlaki, insani ve ruhi bak›mdan olgun bireyin nas›l ye-
tifltirilece¤i ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemifltir. 

10227 say›l› kararnamenin bulundu¤u resmi gazetenin 8. sayfas›nda bi-
rinci ve ikinci halkada ders saatlerini düzenleyen maddeleri yer almaktad›r. 3
nolu ekte yer alan 1 nolu tabloda ise haftal›k e¤itimin 30 ders oldu¤unu ve bu-
nun %19’unun beden e¤itimi ve sanat derslerine ayr›ld›¤›n› –birinci, ikinci,
dördüncü ve beflinci s›n›flarda 6 saat, üçüncü ve alt›nc› s›n›flarda 5 saat- gör-
mekteyiz. Ayn› sayfa da, tablonun ard›ndan kararname ile ilgili olarak verilen
bilgilerde ise “Resmi okullarda iste¤e ba¤l› olarak cuma ve pazar günleri iki-
fler saat din dersleri verilir” ifadesi yer almaktad›r. 

Lübnan okullar›nda haftal›k tatil iki gündür: Cuma ve pazar. Di¤er okul-
larda ise cumartesi ve pazar günleri tatil olmaktad›r. Bu günlerde okullar ka-
pal›d›r. Bu durumda din ö¤retimi nas›l tamamlanabilecektir? Ö¤renci sadece
din e¤itimi için evinden okula –ki bazen çok uzak olabilmektedir- nas›l gele-
cektir. Sonra bu düzenlemeleri yapanlar bizlere söz konusu din e¤itiminin
kimler taraf›ndan verilece¤ini de söylemiyor. 

Gazetenin 9. sayfas›nda ortaokulda (di¤er ülkelerdeki isimlendirmeyle
üçüncü halka veya idadilerde) ders saatlerinin da¤›l›m› ile ilgili tabloda, sanat
ve spor dersleri için haftada dört saat ayr›lm›flt›r. Bu derslerin genel program
içindeki yeri %14,3’tür. Tablonun ard›ndan verilen bilgilerde ise bir önceki
tabloda verilen bilgilerin ayn›s› yer almaktad›r. Denilmektedir ki: “Resmi
okullarda din e¤itimi cuma ve pazar günlerinde iki saat olmak üzere iste¤e
ba¤l› olarak yürütülür.”

‹lkö¤retim aflamas› ile ilgili olarak ortaya ç›kan manzara budur. 
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Orta ö¤retim döneminde ise program›n %8,6’l›k bölümü sanat, spor ve
beden e¤itimi için tahsis edilmifltir. Burada ise düzenleyici orta ö¤retimde din
ö¤retiminin nas›l gerçeklefltirilece¤i ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verme-
mifltir. 

1997 tarih ve 10227 say›l› kararnameden önceki program devam s›ras›n-
da din ö¤retimi verilmesine imkan tan›maktayd›. Vak›f müesseseleri, ö¤ret-
menler ve di¤er imkânlar müsait oldu¤u sürece bu flekilde din e¤itimi devam
etti. Ne var ki, ö¤renciler bu ö¤retimi ciddiye alm›yorlard› çünkü bu dersler
ö¤rencinin de¤erlendirilmesi çerçevesine dâhil edilmiyor ve sonuçlar› karne-
de yer alm›yordu. 

Ne var ki, 10227 say›l› kararnamenin ard›ndan, din ö¤retimi haftal›k ders
saati içerisinde bile yer bulamaz olmufltur. Baz› okul müdürlerinin dini merci-
lerin taleplerine olumlu cevap vererek baz› saatlerde din dersi ö¤retmeni gö-
revlendirdikleri görülmüfltür. Ama bu tür giriflimler genel e¤itim program› içe-
risinde din derslerine yer veren bir yasal madde bulunmad›¤› için ciddiyetle
karfl›lanmam›flt›r. Bu noktada hiç kimse vakit yetersizli¤inden söz edemez.
Çünkü sanat ve beden e¤itimi için tahsis edilen sürenin bir k›sm› din ö¤retimi-
ne kayd›r›labilir. 

Ücretli ve ücretsiz özel okullara gelince, Frans›z sistemi üzere çal›flan la-
ik okullar ve din e¤itimini kale almayan bireylerce kurulan baz› özel okullar
hariç, buralarda din ö¤retimi verilmektedir. Okullar her hangi bir gruba ait ol-
masa bile, din e¤itimi genelde programa dâhil edilmektedir. 

MMeevvccuutt  KKiittaappllaarrddaann  DDiinnii  ––  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmee  ÖÖrrnneekklleerr

10227 say›l› kararnamenin yürürlü¤e girdi¤i 1997 y›l›ndan bu yana Lüb-
nan’da uygulanmakta olan ö¤retim program› resmi ö¤retimde kullan›lmak
üzere haz›rlanan din e¤itimine yer vermemektedir. 

O halde sorun din e¤itimi ile ilgili bir maddenin bulunup bulunmamas›
de¤ildir. Bu istifade edilebilir bir durumdur. 

Araflt›rma ‹slami okullarda okutulmas› kararlaflt›r›lan üç kitaptan yola
ç›kmaktad›r. Resmi okullarda istisna-
i olarak dini e¤itimi vermek isteyenler de bu kitaplar› kullanmaktad›rlar. Bu
kitaplar alt›nc› s›n›f için, yani ilkö¤retimin ikinci halkas›n›n son s›n›f› için ha-
z›rlanm›flt›r. Yedinci s›n›fta ö¤renci ortaokula (idadiye) bafllamaktad›r. Alt›nc›
s›n›ftaki bir ö¤rencinin yafl› 11’dir. Örnek olarak ald›¤›m›z kitaplar flunlard›r: 

1. Kitap ad›: El-‹slam Dinünâ (Dinimiz ‹slam). Yazar: Abdüsselam Alûfl,
Yay›nevi: Darü’fl-fiimal, Birinci Bask›, Y›l: 2002. 

Bu kitab›n “‹kinci Ders: Haram E¤lenceler” bafll›kl› bölümünde haram
olan e¤lenceler flu flekilde s›ralanmaktad›r: 
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Tavla, musiki eflli¤inde flark› söylemek, tiyatro, sinema ya da televizyon-
da haram fleyleri izlemek, kumar oynamak ve piyango bileti sat›n almak. Ku-
mar›n haram oldu¤unda bir tart›flma yoktur. Ama yukar›da belirtti¤imiz gibi
ö¤renci bu s›n›fta haftada üç saat (müzi¤inde dâhil oldu¤u) sanat, iki saat de
beden e¤itimi dersi almaktad›r. Bu kitaptaki bilgileri okuyan ö¤rencinin nas›l
bir tepki vermesi beklenir? Ö¤retmenine, bunlar haramd›r, ben bu dersi terk
ediyorum mu diyecektir, yoksa nas›l davranacakt›r? 

Sonra e¤lence ve bofl vakit de¤erlendirme amac›yla oynanan satranç ve
di¤er oyunlarda durum ne olacakt›r? Ö¤renci bu oyunlar› tavla ile mi k›yasla-
yacakt›r, yoksa ne olacakt›r? 

Di¤er kitaplara bak›ld›¤›nda, bu konuyla ilgili bir bilgiye rastlanmamak-
tad›r. 

2. Kitap ad›: “Es-Sekâfetü’d-Diniyye li-Tullâbi Merhaleti’t-Tekmîliyye”
(Tekmiliyye (4.,5.,6. s›n›flar) Aflamas› Ö¤rencileri ‹çin Din Kültürü). Yazar:
Muhammed Tahir el-Ezhkî, Yay›nevi, Daru Lübnan lit-T›bâati ve n-Neflr, Bey-
rut, 1967. 

Kitab›n ilk sayfas›nda flu bilgiler yer almaktad›r: “Lübnan’daki resmi
okullarda okutulmak üzere haz›rlanm›fl bulunan bu kitab›n yay›mlanmas› ka-
rar› Lübnan Cumhuriyeti Büyük Müftüsü ve Beyrut ve Sayda merkezli Maka-
s›d-› Hayriye-i ‹slamiyye Cemiyeti taraf›ndan al›nm›flt›r. 

1967 y›l›nda yay›nlanan kitap resmi okullarda okutulmak üzere haz›rlan-
m›flt›r. Din e¤itimin 1997 y›l›nda 10227 say›l› kararname ile ilga edildi¤ini göz
önünde bulundurdu¤umuzda, kitab›n resmi ö¤retimin müfredatta din e¤itimi
için yer ay›rd›¤› döneme rastlad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Kitab›n “‹slam Büyükleri” bafll›kl› beflinci bölümünde Sahabi “Hz. Ebu
Bekir (r.a.)” ders bafll›¤› alt›nda bu sahabinin hayat›ndan ve ‹slam’[a ba¤l›l›-
¤›]ndan söz ettikten sonra 156. sayfada flu bafll›k önümüze ç›kmaktad›r: “Ra-
flid Halifelerin ‹lki Ebu Bekr”. Bu sayfan›n bir bölümünde flu bilgilere yer ve-
rilmektedir: “Peygamberin vefat›ndan sonra insanlar ona bir halife seçmek
üzere topland›lar ve kendi aralar›nda istiflarelerde bulundular. Ömer kalkt› ve
Ebu Bekr’e … dedi, ve ard›ndan ona biat etti. Muhacirler ve Ensar da peflin-
den ona biat ettiler.

Bu flekilde Ebu Bekr raflit halifelerin ilki oldu. Çünkü o, çok sa¤lam bir
inanç ve isabetli görüfl sahibiydi; Rasülüllah’a tüm samimiyetiyle ba¤lanm›fl
ve onunla birlikte cihat etmiflti.” 

Bu kitap sadece Sünni Müslümanlar›n okullar›nda ders kitab› olarak kul-
lan›lmaktad›r. 

3.  Kitap ad›: “El-‹slam Risaletünâ” (Bize Gönderilen Mesaj: ‹slam), Ha-
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z›rlayan: Talim-i Diniyy-i ‹slami Cemiyeti’nden bir heyet, Yay›nevi: Daru Ec-
yal Mustafa: Beyrut, Beflinci Bask›, 2006.  

Kitaptaki yedinci dersin bafll›¤› flöyle: Rasülüllah (S.A.V)’a Halifelik
Meselesi

Kitab›n 62. sayfas›nda ve daha sonraki bölümlerde kitab›n yazarlar› bir
tür anlat›m tarz› benimsemifllerdir. Örne¤in denilmektedir ki: 

Rasülüllah’tan sonra [siyasi] ortam›n bafl›bofl kalmas›na (anarfliye) izin
verilebilir miydi? 

Tarihçiler naklederler: Rasülülüllah (Allah ona ve âline salât ve selam et-
sin) Allahtan gelen bir emir ile kendinden sonra gelecek olan halifeyi tayin et-
mifltir. Bu yönde pek çok hadis vard›r ve Rasülüllah bunu çok ba¤lamda dile
getirmifltir. 

Peygamberin iflaret buyurdu¤u imam bir tak›m ideal niteliklere sahiptir…
Bu nitelikler ‹mam Ali (r.a)’yi iflaret etmektedir… Hiç kuflkusuz, Peygamber
pek çok kere Ali ismini de aç›kça dile getirmifltir. Yine Peygamber imamlar›n
say›s›n› da zikretmifl ve bir hadisinde flöyle buyurmufltur: “Din k›yamet saba-
h›na dek ayakta kalacakt›r. Sizin üzerinizde hepsi Kureyfl’ten olan, on iki ha-
life olacakt›r.” 

Bu imamlar›n isimleri s›ras›yla flunlard›r: “‹mam Ali, ‹mam Hasan, ‹mam
Hüseyin, ‹mam Ali bin Hüseyin, ‹mam Muhammed el-Bâk›r, ‹mam Cafer es-
Sad›k, ‹mam Musa el-Kaz›m, ‹mam Ali R›za, ‹mam Muhammed el-Cevad,
‹mam Ali el-Hadi, ‹mam el-Hasan el-Askeri, ‹mam Muhammed el-Mehdi el-
Muntazar. 

Sözünü etti¤imiz kitap fiii Müslümanlar›n okullar›nda da okutulmakta ol-
du¤undan, söz ve saf birli¤inin ne denli önemli oldu¤unu ö¤renmesi gereken
henüz 11 yafl›ndaki çocuklara halifelikle ilgili problemlerin ö¤retilmesinin
olumsuz yönleri bulunmaktad›r.

Ö¤renci tarih dersinde de “Hulefa-i Raflidin” bafll›kl› bölümde bunlar
“Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali –Allah onlardan raz› olsun- olarak verilmek-
tedir. Yetiflme ça¤›ndaki çocuk çeliflkili bilgilerle karfl› karfl›ya kalmas›ndan
kaynaklanan sorunlarla nas›l mücadele edecektir? 

Yazarlar seçkinlerin hikayelerinden de söz etmifller, 165. sayfada yer alan
2 numaral› örnekte Ömer ibn el-Hattab (r.a), 79. sayfadaki 3 numaral› örnekte
Ali bin Hüseyin (r. anhuma)’dan söz etmektedir. 

1 numaral› örnekte ise ne bir sahabeden ne de Âl-i Beyt’ten söz edilmek-
tedir. 

Toplumsal iliflkiler a¤›ndan söz ederken, 46. sayfadaki örnek (1)’de flu
hadis-i nebevî çerçevesinde bir tak›m bilgiler verilmektedir: 
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“Müslüman’›n Müslüman üzerindeki hakk› alt›d›r: karfl›laflt›¤›nda selam
vermek, davetine icabet etmek, dan›flt›¤›nda yol göstermek, aks›r›p hamd etti-
¤inde sevincini belirtmek, hastaland›¤›nda ziyaret etmek, öldü¤ünde cenazesi-
ne kat›lmak.” 

270. sayfada verilen örnek (2)’de “‹htilafa düflmeyiniz” bafll›¤› alt›nda
anlat›lan bilgilerde flu hadise yer verilmektedir: “Ayr›l›¤a düflmeyiniz. Sizden
öncekiler ayr›l›¤a düfltüler ve yok oldular.” 

Ö¤üt cümlesinde ise flöyle denilmektedir: Müslümanlar›n fikirde ve ey-
lemde birlik olmalar› aralar›ndaki ayr›l›klar› ortadan kald›rmalar›, duvarlar›
birbirine kenetlenmifl bir bina gibi tek vücut olmalar› gerekir.” 

160. sayfada “‹slam Kardeflli¤i” bafll›kl› üçüncü örnekte ve daha sonra flu
ifadelere yer verilmektedir: “Kardefllerimizle sevgi, sayg› ve yard›mlaflma esa-
s›na dayal› iliflkiler gelifltirmeli, gelece¤imizi ve birli¤imizi tehdit eden tehli-
kelere karfl› tek saf ve tek yürek olmal›y›z.” 

‹kinci ve üçüncü örnekler Müslümanlar›n birli¤i ile ilgili güzel ifadeler
içerirken, ilk örnek yeni yetiflen neslin, ümmetin içinde bulundu¤u duruma
karfl› dikkatli olmas› gerekti¤i konularda asgari titizli¤e bile uymam›flt›r. 

‹htisas sahibi olmayan ö¤rencilerin gittikleri okullarda din e¤itiminin du-
rumu budur. Üniversite öncesi dini kolejlerin –ki Lübnan’da bunlardan Müs-
lüman fiii ve Sünnilere ait onlarca okul bulunmaktad›r- durumuna gelince, her
kurum kendi program›n› kendisi yapmakta ya da programlar kurumu yönlen-
diren çevrelerce yap›lmaktad›r. Bu nedenle, söz konusu kolejlerin programla-
r› finansörlerin, hocalar›n ve di¤er destekçilerin fikri ve siyasi e¤ilimlerine gö-
re belirlenmektedir.  

ÇÇöözzüümm  öönneerriilleerrii

Sömürge dönemiyle birlikte gelen e¤itim sistemleri, kültürel ve fikri
ak›mlar tüm Arap dünyas›n› etkisi alt›na alm›fl; Arap ve ‹slam dünyas›ndaki
e¤itim programlar› üzerinde olumsuz etkiler b›rakm›flt›r. 

Mezhepsel ve etnik ayr›l›klar›n son derece etkin oldu¤u Lübnan’da ise
durum inanç ve kavram karmaflas› bak›m›ndan çok daha kötü olmufltur. 2002
y›l›nda “fleytana tapma” diye bir bidat zuhur etmifltir. Bu bidat Amerikal› bir
Yahudi olan Antoine Avi taraf›ndan 1969 y›l›nda icat edilmifltir. Bu bidat çok
say›da kurban›n intihar›na, birçok fesat ve rezillik halinin ortaya ç›kmas›na ne-
den olmufl; ayr›ca durumun düzeltilmesi için bir tak›m faaliyetlerin bafllama-
s›na da vesile olmufltur. Bu tebli¤in sahibi Esad es-Sahmarânî de söz konusu
faaliyetler konusunda medya vas›tas›yla ve okullarda ve ibadethanelerde ver-
di¤i konferanslarla Müslüman ve H›ristiyan vatandafllar nezdinde ciddi bir rol
üstlenmifltir. Yazar›n o günkü önerilerinden biri de, din e¤itimi ilgili olarak ç›-

LLüübbnnaann’’ddaa  DDiinnii--‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  GGeenneell  EE¤¤iittiimm  ÇÇeerrççeevveessiinnddeekkii  YYeerrii 309



kar›lan 10227 say›l› kararnameden vazgeçilmesi olmufltur. ‹man›n ve tevhit
akidesinin güçlendirilmesine yard›mc› olacak kitaplar vas›tas›yla din e¤itimi-
nin geri getirilmesi, örencinin dini – ahlaki de¤erlere göre yetifltirilmesi ve
böylece gençli¤in olumsuz etkilere karfl› ba¤›fl›kl›kl› hale getirilmesi, afla¤›l›k-
lardan ve bidatlerden uzak durmas›n›n sa¤lanmas› önerileri dile getirilmifltir. 

E¤itim ile, ama özellikle de ‹slami e¤itim ile ilgilenen herkes bilmektedir
ki, ‹slami e¤itim ancak genel e¤itimden farkl› program çerçevesinde yürütüle-
bilir. ‹slami e¤itim için haz›rlanan müfredata akide, Kuran dersleri, hadis ders-
leri, baz› f›khî meseleler, siyer ve ‹slam tarihi gibi derslerin konulmas› gerekir.
Ne var ki, bunlar› yürürlükteki yasalarla uyum içerisinde yapmak mümkün de-
¤ildir. Öte yandan, ‹slam mevcut bilimsel ve kavramsal çerçevenin d›fl›nda de-
¤erlendirildi¤inden, ö¤renci iki kiflilikli hale gelmektedir. Durum böyle olsa
da, hakikat tamamen farkl›d›r [Hakikatte ‹slam ile bilimler aras›nda bir ikilik
ya da bir çeliflki yoktur.(Ç.N.)]  

Yukar›da verdi¤imiz bilgilerden yola ç›karak flu önerilerde bulunabiliriz: 

• E¤itimin program›n›n iyilefltirilmesi, insani bilimlerin, do¤a bilimleri-
nin ve di¤er müfredat›n mezhepçili¤e ve etnik yandafll›¤a kap›lmadan ‹slami
bak›fl açs›yla iliflkilendirilmesi ve müfredat›n iman esaslar› çerçevesinde göz-
den geçirilmesi. Ö¤rencinin halkalar, aflamalar, bilimler ve de¤erler aras›nda-
ki ilgileflimi sa¤lam›fl bir kiflili¤e sahip olmas›n› sa¤lamak. 

• Ö¤retimin için gerekli olan dil ve edebiyattan; matematik, co¤rafya, ta-
rih, çevre bilimleri, sanat dersleri, t›p ve di¤er do¤a bilimlerine var›ncaya dek
tüm derslerle din e¤itimi aras›nda bütünlü¤ün sa¤lanmas›. 

• Müfredat için haz›rlanan kitaplar›n ve di¤er metinlerin incelenmesi, kö-
tü tutuculuk kokusu veren bölümlerin ay›klanmas›. Ço¤ulcu bir yap› makbul
ve meflru oldu¤una göre, ayr›l›kç› dürtüleri k›flk›rtan, toplumu güçsüz düflüren
ve nesli ifsat eden tutuculuk tohumlar›n›n ekilmesi ve etnik imajlar›n beslen-
mesi çok büyük bir kötülüktür. Nitekim yüce Allah flu ayet-i kerime ile bizle-
ri bundan sak›nd›rm›flt›r: “…birbirinizle çekiflmeyin. Sonra gevflersiniz ve gü-
cünüz, devletiniz elden gider…” (Enfal, 46) 

• Genel olarak e¤itim ve özel olarak dini e¤itim her toplumun ve her ül-
kenin befleri, toplumsal, dinsel geliflim, çevre, co¤rafya vb. tüm özelliklerinin
göz önünde bulundurulmas›n› gerektirir. Bir yerde gerekli olan fley, baflka bir
yerde faydal› olmayabilir. 

• Genellemelere dayal› uygulamalar ve farkl›l›klar›n gözetilmemesi son
derece sak›ncal›d›r. 

• Lübnan ve Arap ülkelerinde uygulanacak olan program kendine özgü
bir içeri¤e sahip olmal›d›r. Hindu ve Budistlerle birlikte yaflayan Hindistan
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Müslümanlar› kendileri için, H›ristiyan Araplarla birlikte yaflayan Lübnanlar
kendileri için, di¤er bölgelerde ve ülkelerde yaflayanlar da kendileri kendiler
için özgün programlar haz›rlamal›d›rlar. 

• E¤itim program› “Medeniyet/kültür bir tak›m meydan okumalardan ve
s›n›rland›rmalardan/reaksiyonlardan ibarettir” kural› üzerine dayand›r›lmal›-
d›r. Program haz›rlan›rken zaman›n ve mekan›n gereklilikleri göz önünde bu-
lundurulmal›d›r. Aksi halde ö¤renci uygulanan program›n gerçekle örtüflmedi-
¤ini hissedecek ve derslerden so¤uyacakt›r. 

• Arap topraklar›nda ve iflgal edilmifl Filistin’e komflu ülkelerde yaflayan
gençlere yönelik olarak yap›lan e¤itim program›nda vatan ve namus savunma-
s›, cihat, Mescid-i Aksa, mukaddesat vb. konular› göz ard› etmeniz mümkün
de¤ildir. 

• Yine düflmanlar›m›z›n ve has›mlar›n, ‹slam’› terörle efllefltirme çabalar›
içerisinde oldu¤u ve orada burada abart›l› ve afl›r›l›kç› faaliyetlerin boy göster-
di¤i bir dönemde “orta toplum”(ümet-i vasat)1 kavram›n› göz ard› etmek de
do¤ru olmayacakt›r. 

• Program haz›rlan›rken buna benzer di¤er konular›n da dikkate al›nmas›
gerekir. 

• Dini ö¤retim bir zorunluluktur. Yap›lmas› gereken ise Lübnan’daki
10227 say›l› kararname gibi din e¤itimini devre d›fl› b›rakan yasalar› ve karar-
nameleri ›slah etmektir. Çünkü ö¤retim, e¤itim ile irtibatl›d›r. Dinin de¤erleri-
ni, ilkelerini ve yeryüzüne halife k›l›nan insana de¤er veren hükümlerini göz
ard› eden e¤itim program›ndan hiçbir sonuç al›namaz. 

DDiippnnoottllaarr
1 Âyetteki “Orta ümmet” ifadesi ile, adil, seçkin, her yönüyle dengeli, haktan as-

la ayr›lmayan, önder, bütün toplumlarca hakem kabul edilecek bir ümmet kasdedilmek-
tedir. (Ç.N.) Bkz.: http://www.diyanet.gov.tr/KURAN/dipnot.asp?sure=2&dipnot=29
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