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NN‹‹JJEERRYYAALLII  MMÜÜSSLLÜÜMMAANNLLAARRIINN  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

PPrrooff..  MMuunnzzaallii  JJ‹‹BBRR‹‹LL
Bayero Üniversitesi

TTaarriihhii  AArrkkaa  PPllaann  
Nijerya, Kuzey ve Güney Ba¤l› Devletler birleflti¤inde, 1914 y›l›nda or-

taya ç›kt›. Bu tarihten önce otonom topluluklar, flehir devletleri, krall›klar ve-
ya kuzeyde Kanem-Bornu ‹mparatorlu¤u ve Sokoto Halifeli¤i, Güney Bat›da
Oyo ‹mparatorlu¤u, Güney sahilinde Benin ‹mparatorlu¤u ve Nijer Delta
Krall›klar› gibi ‹mparatorluklar olarak çeflitli unsurlar var olmufltur. Portekiz
gemilerinin Hindistan yolu üzerindeki Bat› Afrika sahiline tesadüfen u¤rama-
lar› üzerine modern zamanlarda Avrupa ile ilk temas 15. yüzy›lda meydana
gelmifltir. Portekizliler, tüm sahil boyunca ticaret merkezleri kurmufllard›r ve
özellikle Benin Krall›¤› ile ticari ve diplomatik iliflkilerde bulunmufllard›r. Bri-
tanyal›lar dâhil di¤er Avrupal› tüccarlar ticarete kat›lm›fllard›r. Amerika’n›n
keflfedilmesi ve oraya yerleflilmesiyle birlikte ürün ticareti, yerini köle ticare-
tine b›rakm›flt›r.  

Nijerya’da kurulan ilk resmi Bat› tarz›ndaki okul 1842 y›l›nda Ba-
dagry’deki Kilise Misyonerlik Okulu olmufltur. Bafllang›çtaki ‹ngilizce ö¤reti-
mi büyük ölçüde Avrupal› misyonerler ve Afrikal› özgürlü¤üne kavuflmufl kö-
leler taraf›ndan yap›lm›flt›r. Misyonerler her zaman, Britanya koloni kontrolü
ile sonuçlanan olaylarla birlikte s›ras›yla konsüller ve silahl› küçük tekneler ta-
raf›ndan izlenen tüccarlardan sonra gelmifllerdir. 19. yüzy›la yaklafl›rken özel-
likle günümüzdeki Güney Nijerya’n›n tüm bölgeleri, Britanya koloni kontro-
lü alt›ndayd›. 20. yüzy›l›n dönümünde Kaptan, daha sonra Lord, Lugard, daha
sonra toplu olarak Kuzey Nijerya’n›n Ba¤l› Devletleri haline gelmifl olan So-
koto Halifeli¤i ve Kanem-Bornu ‹mparatorlu¤unun yöneticilerini ve di¤er kü-
çük kabileleri zor kullanarak kontrol alt›na alm›fllard›r. 

Britanyal›lar, 1914 y›l›nda Kuzey ve Güney Nijerya Ba¤l› Devletlerinin
birlefltirilmesiyle Nijerya olarak adland›r›lan koloni devletini bu flekilde kur-
mufllard›r. 1960 y›l›nda Nijerya’ya ba¤›ms›zl›k verilmifltir. 

Nijerya’daki Müslümanlar, ço¤unlukla Kuzey ve Güney Bat›da yaflamak-
tad›rlar. Britanya koloni politikas› bafllang›çta Nijeryal›lara e¤itim sa¤lama-
m›flt›r. Bu yüzden, biraz okuryazarl›k ve matematik bilgileri vermek için oku-
lar açan kifliler H›ristiyan misyonerler olmufltur. Bu e¤itim teflebbüsünün te-
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mel amac› güvenli flekilde H›ristiyanl›¤a geçifl yapmakt›r. Bu misyoner okul-
lar›, koloni hükümetinden parasal destek alm›fllard›r. H›ristiyan misyon oku-
lunda ücretsiz al›nan e¤itim, H›ristiyanl›¤a dönüfltürme anlam› tafl›d›¤› herkes-
çe bilinen bir sonuç olmufltur. Özellikle Kuzeydeki Müslümanlar bu yüzden
veba gibi Bat› e¤itiminden kaç›nm›fllard›r. Korkular›n› ele almak amac›yla ko-
loni hükümeti daha sonra kendi politikas›n› de¤ifltirdi ve çok s›n›rl› ölçekte
Kuzeydeki ayr›cal›kl› çocuklarda seçilen birkaç kifliye e¤itim verme yoluna
gitti. Okullar›n ve müfredat›n k›yafet yönetmeli¤i, Müslümanlar›n ‹slami de-
¤erlerini korumak için dikkatli flekilde tasarlanm›flt›r. Ancak, bu ihtiyati ad›m-
lara ra¤men Nijeryal› Müslümanlar aras›nda Bat› e¤itimi flüphesi güçlü flekil-
de kalm›flt›r. Durum böyle olunca hem Kuzey hem de Güney Bat›daki kendi
H›ristiyan akranlar›ndan daha geri kalmalar› neticesini do¤urmufltur. Güney
Bat›da, Bat› e¤itimi alan Müslümanlar›n ilk nesillerinden oldukça fazla kifli
H›ristiyanl›¤a geçifl yapm›flt›r. Böylece kendi topluluklar›n›n korkular›ndan
baz›lar› kan›tlanm›flt›r. Bunun kan›t› Peter Yusuf gibi kar›fl›k isimlerin bolca
bulunmas›d›r. Bu durum flunu göstermektedir; ismin sahibi H›ristiyan olmas›-
na karfl›n, babas› veya büyükbabas› Müslüman idi.

Bat› e¤itimini alma hususunda Müslümanlar›n bu isteksizli¤i, kendi H›-
ristiyan komflular› ve oldukça geri kalan Müslümanlar aras›nda büyük bir uçu-
rum oluflturmufltur. Bunun nedeni, yararlar› görülen Bat› e¤itimini erkenden
alma flans›n› bulanlar ve çocuklar›n› okullara kaydettirmeyi sürdüren kifliler
olmufltur. Di¤er taraftan daha geç bafllayanlar, ço¤unlukla Müslümanlar, say›-
ca çok azd›r ve bu yüzden ileri e¤itim alm›fl kendi arkadafllar›n› hala yakala-
yamamaktad›rlar.

NNiijjeerryyaa’’ddaa  DDiinnii  EE¤¤iittiimm  

Dini e¤itim genellikle çocuklar›n ebeveynlerinin seçti¤i dine göre devlet
okullar›nda verilmektedir. Müslümanlar›n a¤›rl›kl› olarak bulundu¤u bölgeler-
de ‹slami Dini Bilgiler ilk ve ortaokullarda ö¤retilmektedir ve H›ristiyanlar›n
a¤›rl›kl› olarak bulundu¤u bölgelerde H›ristiyan Dini Bilgiler ilk ve ortaokul-
larda ö¤retilmektedir. Kar›fl›k bölgelerde veya okullarda, iki farkl› s›n›fta efl
zamanl› olarak her iki dinin bilgileri ö¤retilmektedir ve çocuklar genellikle
kendi ebeveynlerinin dininin ö¤retildi¤i s›n›fa gitmektedirler. Ancak, dini mü-
nakaflaya girmekten kaç›nma arzusunda olan ve iki farkl› dini ö¤retme mali-
yetinden kaç›nan baz› özel okullar, dini e¤itmine yer vermemektedirler.

Bat› tarz› okullarda verilen dini e¤itime ilaveten ço¤u Müslüman ebe-
veyn, dini müfredat›n içeri¤i ve kapsam›n›n Bat› tarz›ndaki okullarda yetersiz
oldu¤unu düflündüklerinden akflamlar› veya hafta sonlar› çocuklar›n› ‹slamiy-
ya’da (medrese) dini e¤itim almalar› için göndermektedirler. Baz› Kuzey böl-
gelerdeki milyonlarca çocuk, Bat› tarz› okullardan mahrum kalmakta ve yal-
n›zca medrese tarz› e¤itim almaktad›r. Kuzeydeki tek Müslüman devlette,
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medreselere kaydedilen çocuklar›n say›s› neredeyse Bat› tarz› okullara kayde-
dilenlerle ayn›d›r. 

NNüüffuuss  vvee  DDeemmooggrraaffiikk  YYaapp››

2006 nüfus say›m› verilerine göre Nijerya’n›n flu anki nüfusu
140,003,542 kiflidir. Bu say›n›n 71.709.859’u (51.2%) erkek ve 68.293.683’ü
(48.78) kad›nd›r. Nijerya’daki nüfus yap›s› yüksek do¤um oran›, h›zl› nüfus
art›fl› ve düflük yaflam beklentisini ifade eden genifl tabanl› gösterilen ve genifl-
leyen piramit olarak bilinen geliflen ülkelerin tipik modelini izlemektedir. 26
yafl ve yukar›s›ndaki insanlar nüfusun yaln›zca %40’›n› oluflturmaktad›r. 0–25
yafl aras›ndaki genç insanlar nüfusun %60’›n› oluflturmaktad›r. 2003 y›l›nda
nüfusun %53’ünün k›rsal alanlarda ve %47’si flehir bölgelerinde yaflad›¤› dü-
flünülmekteydi.

NNüüffuussuunn  DDiinnii  DDaa¤¤››ll››mm››

CIA internet sitesine göre Müslümanlar Nijerya nüfusunun %50’sini, H›-
ristiyanlar %40’›n› ve yerel inançlara mensup olanlar geri kalan %10’u olufl-
turmaktad›rlar. Ancak H›ristiyan olan Nijerya eski Cumhurbaflkan›n›n Müslü-
manlar ve H›ristiyanlar›n her birinin nüfusun %50’sini oluflturdu¤unu düflün-
mesine karfl›n ‹slami ‹fllerden Sorumlu Nijerya Yüksek Konseyi, Müslüman-
lar›n asl›nda nüfusun %65’ini oluflturdu¤unu tahmin etmektedir. Ankette soru-
lar aras›nda dinin de bulundu¤u son kabul edilen nüfus say›m›na göre, 1963
nüfus say›m› s›ras›nda, H›ristiyanlar nüfusun %34,5’ini ve di¤er dinlerin men-
suplar› %18,3’ü olufltururken Müslümanlar nüfusun %47,2’sini oluflturmak-
tayd›. Hem ‹slam’›n hem de H›ristiyanl›¤›n geleneksel dinlerin ba¤l›lar›n› ka-
zanmaya devam ettikleri 1963 y›l›na kadar kan›tlanmaktayd›. Fakat maalesef,
din ve etnik özellik, hassasiyetinden dolay› anlaflmazl›k nedeniyle nüfus say›-
m› anketinden ç›kar›lm›flt›r ve 1973 nüfus say›m› reddedilmifltir. Bu yüzden
herkesçe kabul edilen tek durum, Nijerya’da H›ristiyanlar ve di¤erlerinden da-
ha fazla say›da Müslüman’›n oldu¤unu yönündedir. Müslümanlar›n ço¤u Ku-
zey ve Güney Bat›da yaflamaktad›r.

CCoo¤¤rraaffii  KKoonnuumm

Wikipedia’ya göre Nijerya, bat›da Benin Cumhuriyeti, do¤uda Çad ve
Kamerun,,  kuzeyde Nijer ile kara s›n›rlar›n› paylaflan bir Bat› Afrika ülkesidir.
Güneyde Gine Körfezi’nde sahili bulunmaktad›r ve kuzey do¤uda Çad Gölün-
de s›n›r› bulunmaktad›r. Ülkenin co¤rafi koordinatlar› 10°00_N, 8°00_E’dir.
Nijerya’n›n yüz ölçümü 923,768 kilometrekaredir. 13,00 km2’si sularla kapl›-
d›r.

‹‹ddaarrii  YYaapp››

Nijerya, 36 eyalet, bir Federal Baflkent Bölgesi ve 774 Yerel Hükümet
Bölgeleri ile birlikte üç kademeli bir federasyon olarak yönetilmektedir. Eya-
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letler, Seçilmifl Eyalet Valileri ve Eyalet Meclisleri taraf›ndan yönetilirlerken,
Yerel Hükümet Bölgeleri seçilmifl Yerel Hükümet Konseyleri taraf›ndan yöne-
tilmektedir. Federal düzeyde bir seçilmifl Yönetici Baflkan ve seçilmifl iki ya-
sama meclisli bir Millet Meclisi bulunmaktad›r. Geleneksel flefler hala hüküm
sürmektedir, fakat idari güçleri azd›r veya hiç yoktur. 

‹‹ddaarree  vvee  EEkkoonnoommiiddee  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  DDuurruummuu

Bat› e¤itiminde göreceli flekilde geri kalm›fll›klar› nedeniyle Müslüman-
lar, meslek alanlar›nda ve devlet hizmetlerinde alt düzeyde temsil edilmekte-
dirler. Ancak hassas politik atamalarda, mümkün oldu¤u kadar›yla, pozisyon-
lar› tüm etnik, co¤rafi ve dini gruplar aras›nda eflit tutmay› sa¤layan yürürlük-
te yasalar bulunmaktad›r. Fakat tipik Nijerya mesleklerinde kuzeyliden ziyade
güneyli birinin olma ihtimali ile Müslüman’dan ziyade H›ristiyan birinin olma
ihtimalinin daha fazla oldu¤unu söylemek hala bir gerçektir.  

Ekonomik durum aç›s›ndan inan›lmaz derecede fazla zengin Müslüman
(ve H›ristiyan) bulunmaktad›r, fakat anket verileri ülkedeki en fakirlerin a¤›r-
l›kl› olarak Müslümanlar›n yaflad›¤› bölgelerde (ülkenin kuzeydo¤usu ve ku-
zey bat›s›) oldu¤unu göstermektedir. Maalesef, fakirlik s›n›r›n›n (günde 1 do-
lar) alt›nda yaflayan 65–70 milyon Nijeryal›n›n ço¤u Müslüman’d›r. Fakir
Müslümanlar›n ço¤u geçimlerini çiftçi ve flehirde vas›fs›z iflçi olarak sürdür-
mektedir, ülkenin Müslüman bölgelerinin ço¤unlu¤u (Lagos hariç, yerli halk›-
n›n ço¤u Müslüman’d›r), en az endüstrileflmifl yerlerdir. Ülkenin en endüstri-
leflmifl bölümü olan Lagos’ta ise iflletmelerin ço¤u gayrimüslimlerin elindedir

ÜÜrreettiilleenn  MMaallllaarr vvee  KKiiflflii  BBaaflfl››nnaa  MMiillllii  GGeelliirr

Nijerya’daki imalat faaliyeti g›da, meflrubat, tekstil, ayakkab›, motor
montaj tesisleri ve plastikleri içermektedir. Nijeryal›lar›n imal etti¤i mallar,
tüm Bat› Afrika alt bölgesi ve yukar›s›nda yüksek talep görmektedir. Gayri Sa-
fi Yurtiçi Hâs›laya endüstrinin katk›s› 2004 y›l›nda %56,9 olarak tahmin edil-
miflti, fakat 1995 y›l›ndan itibaren iflgücünün sadece %22’si istihdam edilmifl-
tir. Kifli Bafl›na Gayri Safi Yurtiçi Hâs›lan›n (sat›n alma gücü paritesi) 2006 y›-
l›nda 1500 dolar oldu¤u tahmin edilmifltir.       

EE¤¤iittiimm::  GGeenneell

Genel okuryazarl›k seviyesi 2005 y›l›nda %70,7 olarak tahmin edilmifltir,
fakat erkekler kad›nlardan daha fazla okuryazarl›k seviyesine sahiptir
(%77.85’e karfl› %63,8).

Aderinoye’ye göre (2007), okullara kaydedilmesi düflünülen 42,1 milyon
olan ilkokul ça¤›ndaki grubun yaln›zca %53’ü gerçekte kaydediliyor ve 33,9
milyon olan ortaokuldaki grubun yaln›zca %18,8’i gerçekte kaydediliyor. Bu
yüzden 27,5 milyon ortaokul ça¤›ndaki çocuk okul d›fl›nda kal›rken 19,8 mil-
yon ilkokul ça¤›ndaki çocuk okul d›fl›nda kalmaktad›r. 
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Nijerya yüksek e¤itim sistemi, afla¤› yukar› 1,4 milyon kay›tl› ö¤rencisi,
geliflmifl ve iyi e¤itim veren yüksek fakülteleri ile Sahra Atl› Afrika’da en bü-
yük olanlardan biridir. Ancak, bu görünüflteki yüksek kay›t say›s›, üçüncü yafl
grubunun sadece yaklafl›k %8’ini temsil eder ve ne yaz›k ki bu oran, eksik ve
geliflme halindeki kendi kritik yeteneklerinin d›fl›nda Nijerya’y› kalk›nd›rmak
için çok küçüktür. 2007 y›l›ndan itibaren Nijerya yüksek e¤itim alan›, 89 üni-
versite, 57 politeknik okul, 90 uzmanlaflm›fl fakülte ve monoteknik okul ve 72
e¤itim fakültesini kapsayan 308 kurumdan oluflmaktad›r. Kurumlar›n yaklafl›k
%80’i devlete aittir ve geri kalan %20’lik k›s›m ise özel sektöre aittir. 

EE¤¤iittiimm  vvee  CCiinnssiiyyeett

Nijerya nüfusu kad›n ve erkekler aras›nda hemen hemen eflit olarak bö-
lünmesine ra¤men (2006 y›l› nüfus say›m› rakamlar›na göre %51,2 erkek ve
%48.78 kad›n), di¤er geliflmekte olan ülkelerde oldu¤u gibi, kad›nlar tüm
alanlarda e¤itime kay›t yapt›rma aç›s›ndan ve de e¤itim kurumlar›n›n, özellik-
le üçüncü derecedeki kurumlar›n kadrolar›nda bulunma aç›s›ndan ne yaz›k ki
yetersiz düzeyde temsil edilmektedirler. ‹lkokul seviyesinde erkek çocuklar›n
say›s› %55,5 iken, k›z çocuklar›n›n say›s› %44,5’tir. Bu fark, ortaokul seviye-
sinde kay›tl› erkek çocuklar›n say›s› %52,9 ve k›z çocuklar›n›n say›s› %47,1
olarak az da olsa daralmaktad›r. Üniversite seviyesinde kay›tl› erkek ö¤renci-
lerin say›s› %70 ve k›z ö¤rencilerin say›s› %30’dur. 

Ancak, bu k›z ö¤rencilerinin ço¤u Güzel Sanatlar, E¤itim, Sosyal Bilim-
ler ve T›p alanlar›ndaki derslere devam etmekteydiler. K›zlar, Mühendislik ve
kuramsal bilim derslerinde yetersiz oranda temsil edilmekteydiler. 1999/2000
e¤itim y›l›nda politeknik okullar %40 oran›nda k›z ö¤renci kayd›na ulaflm›fl-
t›r, fakat üniversitelerdeki derslere göre politeknik okullardaki yeni derslerde
daha iyi temsil edildiklerinin görülmesine karfl›n k›zlar›n ço¤u, teknoloji baz-
l› derslerden ziyade sekreterlik ve ikram servisi derslerinde kay›tl›yd›lar.
1999/2000 y›llar›nda E¤itim Fakültelerinin, üçüncü derecedeki kurumlar ara-
s›nda %53’lük en yüksek k›z ö¤renci kay›t oran›na ulaflt›klar› görülmüfltür, fa-
kat üçüncü derecedeki kurumlar›n en az tercih edilen türü olan Fakülteler ba¤-
lam›nda oldu¤u da göz önünde tutulmak zorundad›r ve bu yüzden buralar›,
e¤itim olarak geri kalm›fl k›zlar›n toplanma yeri olmufltur. Üç tip kurumdan
al›nan tüm rakamlar birlefltirildi¤inde (gerçekte Politeknik okullar ve E¤itim
Fakülteleri baz›nda 1999/2000 y›llar›ndan ziyade 1989/99 gibi farkl› bir aka-
demik y›l ile ilgili olarak Üniversiteler için rakamlar), k›z ö¤rencilerinin bir-
lefltirilmifl ortalamas› %38’dir. 

Akademik kadroya kad›nlar›n kat›l›m›, kay›tlardakinden bile daha azd›r.
1989/99 y›llar›nda Federal Üniversitelerde kad›nlar, ortalama olarak tüm aka-
demik kadronun sadece %13’ünü oluflturmaktayd›lar, fakat bu ortalama, yöne-
tim seviyelerinde ciddi flekilde yetersiz temsil edilmeyi gizlemektedir (Profe-
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sörlerin ve Doçentlerin sadece %4’ü, K›demli Okutmanlar›n sadece %10’u ve
Asistan Okutmanlar›n sadece %15’i kad›nd›). Ö¤renci kay›tlar›n›n durumu
böyle oldu¤una göre k›zlar, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve E¤itim Fakül-
telerinde üst düzeyde temsil edilme e¤ilimindedirler ve kuramsal ve uygula-
mal› bilim Fakültelerinde alt düzeyde temsil edilmektedirler.

1999/2000 y›llar›nda E¤itim Fakültelerinde akademik kadrodaki kad›nla-
r›n say›s› sadece %22 idi. Politeknik okullarla ilgili olarak rakamlar mevcut
de¤ildir, fakat Federal Üniversiteler ve tüm E¤itim Fakülteleri için rakamlar
birlefltirildi¤inde, kurumlar›n akademik kadrosundaki birlefltirilmifl ortalama-
da kad›nlar›n oran› %16’d›r.

Müslüman kad›nlar›n durumu, bu ortalama rakamlar›n gösterdi¤inden bi-
le daha kötüdür. Örne¤in Kuzeyli olan ilk Müslüman kad›n profesör sadece
son befl y›l içerisinde pozisyon elde etmifltir ve tüm 19 Kuzey Eyaletinde olan
kad›nlardan pozisyon elde edenlerin say›s› hala beflin alt›ndad›r. Güneyli Müs-
lüman kad›nlar 50 y›ldan daha fazla bir süredir bu ifllerle u¤raflt›klar›ndan bu-
rada öndedirler, fakat H›ristiyan akranlar›yla karfl›laflt›r›ld›klar›nda hala geri
durumdad›rlar.

DDeevvlleett  vvee  ÖÖzzeell  EE¤¤iittiimm

Daha önce belirtildi¤i üzere Nijerya’daki üniversitelerin %80’i devlete
aittir. Fakat e¤itim basama¤›n›n alt kademelerinde e¤itim verenlerin devletten
daha çok özel sektörde oldu¤u görülmektedir. H›ristiyan misyonerler ve top-
luluklar, az bir ücret talep eden fakat üstün sonuçlar veren iyi okullar zinciri-
ni kurmada ve sürdürmede çok iyi durumdad›rlar. Bu, Müslümanlar ve H›ris-
tiyan ö¤renciler ve yurttafllar aras›ndaki uçurum daralt›lacaksa ve ortadan kal-
d›r›lacaksa Müslümanlar›n büyük oranda imrenmeleri gereken bir durumdur.
Benzer flekilde Nijerya’da flu ana kadar kay›tl› bulunan özel üniversitelerin ço-
¤u H›ristiyan misyonlar›n elindedirler veya onlar taraf›ndan finanse edilmek-
tedirler, fakat bunlar›n sadece dört tanesi Müslüman bireyler veya organizas-
yonlar taraf›ndan finanse edilmektedir. Yine, say›ca en güçlü dini grup olarak
modern Nijerya’da hak etmifl oldu¤umuz yeri al›rsak bu durumun tersine dön-
mesi gerekmektedir.
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LL‹‹BBYYAA ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  TTAARR‹‹HH‹‹  ÜÜZZEERR‹‹NNEE

CCuummaa  MMuussttaaffaa  EEll--FF‹‹TTÛÛRRÎÎ
El-Murakk›b Üniversitesi, Libya

Çeviren: Muharrem Hilmi ÖZEV

Çok fiefkatli, çok merhametli Allah’›n ad›yla… 

Hamd Allah’a… Salât-ü selam yarat›lanlar›n en flereflisi Muham-
med’e….

Bu makale Büyük [Libya] Cumhuriyeti’nde geleneksel ve modern e¤itim
tarihi ile ilgili bir sunumdur. 

CCoo¤¤rraaffii  KKoonnuumm  

Libya Kuzey Afrika’da 16,32 derece boylam ve enlemleri üzerinde yer
almaktad›r. Kuzeyinde Akdeniz, do¤usunda M›s›r, bat›s›nda Tunus ve Cezayir,
güneyinde ise Çad, Sudan ve Nijer taraf›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r. 

NNüüffuuss

2005 y›l›nda yap›lan son say›mlara göre Libya’da nüfus alt› milyon kifli
olarak belirlenmifltir. 

AAllaann

Libya’n›n yüzölçümü 2.000.000 kilometrekareye yaklaflmaktad›r. Akde-
niz sahilleri yaklafl›k 1900 kilometredir.

‹‹kklliimm

Libya’da iklim tipik bir orta-güney Akdeniz iklimidir. Yazlar› s›cak ve
kuru, k›fllar› serin ve ya¤›fll›d›r.

TTaarr››mmssaall  ÜÜrreettiimm

Libya bu¤day ve arpa üretimine ek olarak hurma, üzüm, elma ve zeytin-
ya¤› üretimiyle meflhurdur. 

EEkkoonnoommiikk  DDuurruumm

Petrol ülkenin temel gelir kayna¤› say›lmaktad›r. Ülke genifl petrol ve do-
¤al yataklar›na ve petrokimya tesislerine sahiptir. Hububat, bu¤day, arpa, seb-
ze, narenciye, elma gibi ürünlerde ciddi tar›msal üretim yap›lmaktad›r. 
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SSuullaarr

Ülkenin su ihtiyac› büyük ölçüde kuyu sular› ile birlikte, endüstriyel ›r-
mak ad› verilen 7 metre çap›ndaki dev beton borulardan oluflan 1000 kilomet-
relik boru hatt›ndan karfl›lanmaktad›r. 

SSiiyyaassii  DDüüzzeenn  

Libya siyasi düzeni “Temel Halk Meclisleri Düzeni”dir. Toplum, nüfusun
bulundu¤u yere ve yo¤unlu¤a göre, temel halk meclislerine bölünmüfltür. Bu
meclislerin say›s› 490’a ulaflmaktad›r. Ülkenin iç ve d›fl siyaseti ile ilgili karar-
lar listesi bu meclislerde belirlenir ve daha sonra ülke yönetim piramidinin zir-
vesini temsil eden “Genel Halk Meclisi”ne gönderilir. [Yasa] taslaklar› da bu
genel meclisteki tasar› komiteleri taraf›ndan haz›rlan›r. Devlet bakanlar›n›n se-
çimi ilmi ehliyet ve devrimsel aidiyet ölçüleri çerçevesinde Genel Halk Mec-
lisi taraf›ndan seçilir. 

Libya cumhuriyet rejiminde iki otorite bulunmaktad›r: Temel halk mec-
lislerindeki karar alma otoritesi ve genel halk komitelerindeki yürütme otori-
tesi. Bu sonuncusu temel halk meclislerinde al›nan kararlar›n uygulanmas›na
da nezaret etmektedir. Ayr›ca, cumhuriyet rejimi içerisinde her flehir için bir
halk denetim otoritesi de bulunmaktad›r. Denetim otoritesi flehirlerdeki halk
komitelerinin uygulamalar›n› denetler. Bakanlar›n uygulamalar› ise devlet dü-
zeyinde Genel Halk Meclisi taraf›ndan denetlenmektedir. 

Genel Halk Meclisi temel halk meclislerinin mütevellileri ile sendika ve
meslek kurulufllar› temsilcilerinden oluflur. 

LLiibbyyaa  CCuummhhuurriiyyeettiinnddee  ÖÖ¤¤rreettiimm  TTaarriihhii  

Libya henüz Fenikeliler döneminde bile, Müslüman fatihlerce gerçeklefl-
tirilen Arap – ‹slam fethinin ard›ndan da Akdeniz havzas›n›n önemli ilim ve
kültür merkezleri aras›nda yer almaktayd›. Yine ülkenin do¤u taraf› Kurina
(flimdi fiahat) flehrinde Yunan kültürünün ve bat› bölümü de Sabrata ve Libde
flehirlerinde Roma kültürünün [belirli dönemlerde] yükseldi¤ine flahitlik et-
mifltir. Bu flehirlerin hepsi de Akdeniz sahillerinde yer alan sahil flehirleridir.
Daha önceki dönemlerde Libya antik M›s›r medeniyetinin kültür halkalar›n-
dan birini teflkil etmifltir. Yine Libya kitaba önem veren ülkeler aras›nda yer al-
maktad›r. Nitekim Kallimakhos (‹.Ö. 240 – 305) fiahat flehri kütüphanesinin
kâtipli¤ini yapm›fl, daha sonra tasnif görevlisi olarak ‹skenderiye kütüphane-
sine geçmifltir. Öyle ki, bu kütüphane için ç›kard›¤› katalog 120 cilde ulaflm›fl-
t›r.1

Libya daha sonra Yunan ve Roma kültüründen VI. Yüzy›lda Arap – ‹slam
kültürü p›rlantas›na intikal etmifltir. ‹lk dönemlerde Kuran’›n okunup ezber-
lendi¤i Kuran mektepleri (Ketâtîb) ortaya ç›km›flt›r. Bu mektepler zaman›n
ö¤retiminde ilk aflamay› temsil etmekteydi. Ö¤renci burada Arap alfabesini
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ö¤renir, ard›ndan Kuran-› Kerim’i ezberlerdi. Daha sonra mescitlerde ders hal-
kalar› çerçevesinde yap›lan ö¤retim ortaya ç›km›flt›r. Bu aflamada hoca belli
say›da ö¤renci toplulu¤unu halkas›na al›r ve ihtisas yapt›¤› alan ilgili dersler
verirdi. Bu aflama günümüzde idadi ad›n› verdi¤imiz aflamaya tekabül etmek-
teydi. Daha sonra dini zaviyelerdeki ö¤retim ortaya ç›kt›. Buralarda ö¤retim
daha önceki iki aflamadan daha kapsaml› ve kuflat›c›yd›. Bu zaviyelerin finans-
man› zirai ve hayvansal üretim gelirlerinden elde edilmekteydi.

Ö¤renci dini zaviyelerden mezun olmadan önce Arap dil ve edebiyat›, f›-
k›h, usul-i f›k›h, tasavvuf, tefsir, hesap, mant›k, astronomi gibi dersleri alm›fl
ve böylece genifl bir malumata sahip duruma gelmifl olurdu.  

Libya’da ö¤retim Kuran mekteplerinde, mescitlerde ve zaviyelerde yap›l-
maktayd›. Bu dini ö¤retim kurumlar›ndan astronomi, hesap, t›p, veterinerlik,
eczac›l›k gibi alanlarda âlimler yetiflmekteydi. Bu nedenle, dini ö¤retim mes-
leki ve teknik ö¤retim için zemin haz›rlam›fl olmaktayd›. ‹slam ilimle çelifl-
mez, tersine o ilmin kendisidir. Kuran ilimden baflka bir fley getirmemifltir
“Yaratan Rabbinin ad›yla oku! O, insan› “alak”dan yaratt›.2 Oku! Senin Rab-
bin en cömert oland›r. O, kalemle yazmay› ö¤retendir, insana bilmedi¤ini ö¤-
retendir.”3

Bu nedenle, görüyoruz ki, Hz. Allah insanlar aras›nda kendisine derin
sayg› duyma bak›m›ndan en ileride olanlar›n âlimler oldu¤unu belirtmektedir:
“Allah’a karfl› ancak; kullar› içinden âlim olanlar derin sayg› duyarlar. fiüphe-
siz Allah mutlak güç sahibidir, çok ba¤›fllayand›r.”4 Nitekim Allah Teâlâ pey-
gamberini bilenlerle bilmeyenleri bir tutmamas› konusunda uyarm›flt›r: ‘De ki:
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”’5

‹lim makam›n›n üstünlü¤ü konusunda Peygamber (S.A.V.) de flöyle bu-
yurmaktad›r: “Âlimler peygamberlerin varisleridirler.” Di¤er bir hadiste ise
flöyle buyurmufltur: “Âlimler di¤er insanlardan yedi yüz derece üstündür ve
her derece aras›nda yüz y›l[l›k mesafe] bulunmaktad›r.”6 Yine buyurmufltur ki:
“K›yamet gününde âlimlerin mürekkebi ile flehitlerin kan› tart›lacak; âlimlerin
mürekkebinin bulundu¤u kefe, flehitlerin kan›ndan a¤›r basacakt›r.”7 Ve yine
buyurmufltur: “Âlimin ibadet eden üzerine üstünlü¤ü, benim sizden [derece
bak›m›ndan] en afla¤›da olan›n›za üstünlü¤üm gibidir.”8

‹lmin üstünlü¤ü sayesindedir ki, “bat› kilise ö¤retimi”nin kiliselerde yü-
rütüldü¤ünü görüyoruz. John Lamont bu ba¤lamda flunlar› söylemektedir:
“Paris üniversitesi üç [kilise] okulunun imtizac›ndan meydana gelmifltir: Not-
re Dame Katedrali’nin okulu, Azize Geneviève Manast›r› okulu ve Aziz Vik-
tor okulu.”9 Üniversiteler 18. yüzy›lda kiliseden ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›ktan
sonra H›ristiyanl›¤a ve H›ristiyan ilahiyat›na ait sorunlar› araflt›rmaya ve antik
Yunan ve Roma kültürü ile H›ristiyan kültürü aras›nda uyum sa¤lama çareleri
aramaya bafllad›lar.10 Bat› için karanl›k olan Orta Ça¤larda bat› skolâsti¤i Arap
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– ‹slam düflüncesinden istifade etmiflti. Öyle ki, Müslüman Araplar Yunaca ki-
taplar› Latinceye çevirmifllerdi. Hatta Gazali’nin, ‹bn Rüfld’ün, Farabi’nin ve
‹bn Sina’n›n kitaplar› bat› kilise okullar›nda okutulur olmufltu. O kadar ki,
‹mam Gazali illiyet meselesinde ve do¤a bilimlerindeki analitik ve sentetik
yarg›lar meselesinde Kant ve Hume’un öncülü olmufltu. 

Her halükarda, konumuza dönüyor ve diyorum ki, Arap ve Müslüman
Libya’da e¤itim ve ö¤retim düzeni Ketatib (Kuran mektepleri), mescitler ile
Zaviyeler ve Ribatlar taraf›ndan kurulan kolejlerden oluflmaktayd›. Ketâtîb
Haf›z bir ö¤retici taraf›ndan çocuklara Kuran’›n ö¤retildi¤i ve ezberletildi¤i il-
kö¤retim okullar›yd›. Hoca öncelikle çocuklara Arap harflerini ö¤retir, ard›n-
dan 40x40 ebatlar›ndaki Habefl levhas› üzerine koyun gübresinden üretilen si-
yah mürekkep ve divit ile Fatiha suresini yazd›r›rd›. Sureyi ezberleyen ö¤ren-
ci bunu balç›k ve su ile silerdi. Ard›ndan hoca levha üzerine Nâs suresini yaz-
d›r›rd›. Ö¤renci ezberledi¤inde bu sureyi de siler, ard›ndan di¤er sureler de bu
flekilde ezberlenirdi. Ketâtîb denilen mekteplerde ö¤renciler yere oturarak
derslerini çal›fl›rlard› ve üç y›la yak›n bir süre zarf›nda haf›zl›k tamamlanm›fl
olurdu. Bu ö¤retim düzeninde ö¤retim sabah erken saatlerde bafllar ve ö¤le na-
maz› vaktine kadar devam ederdi. Ö¤le yeme¤i ve ö¤le uykusunda dinlenme
için derse ara verilir, sonra ikindi namaz›na kadar devam etmek üzere geri dö-
nülürdü. 

Mescitler Libya’da e¤itimin ikinci halkas›n› oluflturmaktayd›. Modern
anlamda ise idadilere ve liselere tekabül etmekteydi. Buralarda ö¤renci Arap
dilini ve ilgili ilimleri, hesap ilmini ve baz› ‹slami ilimleri ö¤renmekteydi. Ö¤-
retim bak›m›ndan üç tür mescit bulunmaktayd›: 

1. Özel mescitler. Buralar› sahipleri namaz k›l›nmas› ve insanlar›n ücret-
siz genel e¤itimi için infla etmekteydiler

2. Orta mescitler. Buralarda ö¤renciler ilk tahsil ilimlerini ö¤renmektey-
diler. 

3. fiehirlerdeki cami [toplay›c›, büyük]11 mescitler. Buralar ilkö¤renimini
tamamlam›fl ö¤rencileri kabul eden mescitlerdi. Örnek olarak hat›rlatal›m:
Trablus’taki Turgut Pafla Camii, M›s›r’daki el-Ezher Camii, baflkent Fas’taki
Karviyyîn Camii, Tunus’taki Zeytuniyye Camii.12

Camiler [üniversiteler], zaviyeler ve ribatlar ö¤retimde ileri bir aflamay›
temsil etmekteydiler ve modern anlamda yüksek ö¤retim mesabesindeydiler.
Yukar›da örneklerini verdi¤imiz üzere, camiler Arap – ‹slam dünyas›n›n her
köflesinde bulunmaktayd›. Ribatlar ise öncelikle çöllerde ve deniz sahillerinde
ortaya ç›km›fl ve buralardan di¤er yerlere yay›lm›fllard›. Bunlar›n as›l amac›
‹slam dünyas›n›n s›n›r boylar›n› savunmakt›. Daha sonra birer ö¤retim mer-
kezlerine dönüfltüler. Çünkü mücahit murab›tlar (muhaf›zlar) s›n›r› gözetle-
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mek üzere infla ettikleri binalarda aylarca kalmakta ve bu nedenle vakitlerini
ö¤retim ile de¤erlendirmekteydiler. Bu ribatlara örnek olarak Fas’›n güneyin-
deki Mâse Ribat›’n›, Marakefl koyundaki fiakir Ribat›’n› ve Fas’›n güneyinden
gelen ö¤renci ve müritler için cazibe merkezi olan Thamsnâ Ribat›’n› göstere-
biliriz. Sa’dî hükümdarlar bunlara büyük önem verilerdi ve buralar›n› vergiler-
den ve devlet yükümlülüklerinden muaf tuttuklar›na dair fermanlar ç›kar›rlar-
d›. Bu da onlar›n Kuran-› Kerime ve ilme ne kadar çok de¤er verdiklerini gös-
termekteydi.13

Zaviyelere gelince, bunlar hem flehirlerde hem de badiyelerde (k›rsalda,
çölde) ortaya ç›km›fllard›r. Zaviyeler ö¤retimde son aflamay› temsil etmektey-
diler. Buralardan mezun olanlar seçtikleri bir ilim dal›nda ihtisas sahibi hoca
(üstat) olurlard›. E¤er gere¤i kadar yetenekli olursa Zaviye’de hoca olarak ka-
l›rlard›… Bu zaviyelerden Libya’da fieyh Abdüsselam el-Fitûrî, fieyh ed-Dû-
kâlî ve Ahmed ez-Zerûk zaviyelerini; Fas’ta Nas›riyye, Raysûniyye, Iyafliyye,
Fâsiyye ve Delâiyye zaviyelerini; Tunus’ta Kasbâ, Muhammed ez-Zarif, Ah-
med bin Arûs, Zemît (ya da Zümeyt) zaviyelerini; Cezayir’de ise Abdurrah-
man es-Seâlibî, Abdülkadir el-Geylani ve Ahmed el-Cezairî zaviyelerini saya-
biliriz.14

Burada aktarmamam›z gereken hususlardan biri de, dini ö¤retimin tüm
Arap – ‹slam topraklar›nda k›zlara de¤il sadece erkeklere mahsus olmas› idi.
Çünkü toplumun gelenekleri onlar›n ö¤retim görmelerini hofl görmüyordu.
Ama ‹slam bu yanl›fl ve bozuk inan›fltan beridir. ‹slam bu tür inanç ve uygula-
malar› reddetmifl ve bunlar› akl› sakatlayan engellerden saym›flt›r: “Onlara,
“Allah’›n indirdi¤ine uyun!” denildi¤inde, “Hay›r, biz, atalar›m›z› üzerinde
buldu¤umuz (yol)a uyar›z!” derler. Peki ama atalar› bir fley anlamayan, do¤ru
yolu bulamayan kimseler olsalar da m› (onlar›n yoluna uyacaklar)?15

‹slam ilim ve ö¤renim dinidir. [Nitekim Rasülüllah (S.A.V.) flöyle buyur-
maktad›r:] “Beflikten mezara kadar ilim talep ediniz.” “Çin’de bile olsa ilim
talep ediniz.” Osmanl› egemenli¤i döneminde (1510 – 1911) ve ‹talyan sömür-
gecili¤i döneminde (1911 -1943) Libya’da ö¤retim iflini Ketâtîb, medreseler,
mescitler, Camialar [Üniversiteler], zaviyeler ve ribatlar üstlenmifllerdir. Bu
noktada hat›rlatmal›y›z ki, ‹talya Libya’da çocuklar yeni bir e¤itim dönemi
bafllatm›flt›r. Bu e¤itimin hedefi ‹talyancay› yayg›nlaflt›r›p Kuran-› Kerim’in
dili olan Arap dilini sona erdirmekti. Ayr›ca ‹talya –Fransa’n›n Cezayir, Tunus
ve Fas’ta yapt›¤› gibi- Berberi ›rk›n› ihya etmeyi temel hedef edinmiflti. ‹tal-
yanlar›n bir di¤er hedefi de [bir dönem için] Atlas Okyanusu’ndan K›z›l De-
niz’e kadar olan bölgede hüküm sürmüfl [ama art›k] tarihe kar›flm›fl bulunan
Roma kültürünü yeniden aya¤a kald›rmakt›. Asl›nda, ‹talya ve genel olarak
Bat› sömürgecili¤i Bat› Medeniyeti’nin yaymaya ve Araplar› ‹slam’›n ça¤a
ayak uydurmayan ilkel bir dini oldu¤una ikna etmeye çal›flmaktayd›.16
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‹talyan kültürünün Libya’y› istila etmeye bafllamas›n› Fransisken misyo-
nerlerin Trablus’a yerleflip H›ristiyan çocuklar› için okullar açmaya bafllad›k-
lar›, 1816 tarihine kadar geri götürebiliriz. Az say›da Libyal› çocuk da bu okul-
lara kat›lm›flt›r.17 1946 y›l›nda da Katolik misyonerler taraf›ndan k›zlar için alt-
m›fl ö¤rencilik bir okul daha aç›lm›flt›r. Daha sonra ‹talya, Bingazi, Derne ve
Humus gibi Libya flehirlerinde açt›¤› s›naî, ticari ve bilimsel okullar ile Lib-
ya’daki siyasi ö¤retim faaliyetlerine h›z vermifltir. Ülke çocuklar›n› bu okulla-
ra cezp etmeyi hedefleyen ‹talya, Arap dilini de müfredata dâhil etmifl ve Lib-
yal› çocuklar›n bu okullara gelip din e¤itiminin nurlar›ndan mahrum kalmas›
için elinden gelen tüm gayreti ortaya koymufltur.

Öte yandan, Fransa da Libya’ya girmifl ve kendine ait okullar açm›flt›r.
Bu okullarda 200 erkek ve 406 k›z ö¤renci bulunmaktayd›. Frans›z okullar›n-
da ‹talyanca zorunlu ö¤retim dili idi. 

1902 y›l› Libya’s›ndaki yabanc› ö¤retim faaliyetleri ile ilgili rakamsal bil-
giler veren bir kaynakta flu bilgilere yer verilmektedir: “Bu y›l Frans›z okulla-
r›nda 80’i erkek, 70’i k›z olmak üzere toplam 150 ö¤renci ö¤retim görmekte-
dir. 18

‹talyan kilisesi “Bat› duygusunu ve bilincini yayma çabalar›n› gizlemek
için elinden geleni yapmaktayd›. Kilise, insanl›k haklar›ndan tam olarak isti-
fade etme konusunda H›ristiyanlar›n eflsiz olduklar›n› [bu hakk›n sadece H›-
ristiyanlar›n hakk› oldu¤unu] düflünmekteydi. Çünkü [kiliseye göre] H›risti-
yanl›k safveti [insanl›¤›n özü olma durumunu] temsil etmekteydi ve bu neden-
le H›ristiyanlar›n ister Müslüman olsun ister inançs›z olsun gayri-H›ristiyan
unsurlar›n tümünü kötü ve baya¤› insanlar olarak görmeleri gerekmekteydi.
Gayri-H›ristiyan unsurlar insanl›k toplumunun kenar›nda durmaktayd›lar. Bu
nedenle onlar› tepelemek ve onlara kötü davranmak caizdi.”19

‹flte kilisenin H›ristiyan olmayan unsurlara karfl› düflüncesi böyleydi. Lib-
ya’ya yönelik ‹talyan askerî ak›nlar›ndan befl y›l sonra ‹talyan yönetimi afla¤›-
daki maddelerde özetleyebilece¤imiz ö¤retim siyasetini hayata geçirmifltir: 

1. Libyal›lar› sömürge okullar›na kat›lmaya teflvik.
2. Sömürge okullar›n›n siyasi hedef beyan›.
3. Kültürel istila çabas› olarak çocuklara özen gösterilmesi.
4. Kuran okullar›ndan ak›l ve öngörünün al›nmas›. 
5. Osmanl› döneminde kurulan okul ve kolejlerin ›slah›.

‹talya’n›n Libya valisi Gino Tillo Chi 15 Ekim 1911 tarihinde tan›mla-
m›flt›. Libya’daki ‹talyan ö¤retim siyaseti, ‹talyan okullar›n›n aç›lmas› ile s›-
n›rl›yd›. Arapça e¤itim Veren okullar›n aç›lmas›n› isteyen Libyalar›n talepleri
hiç dikkate al›nmad›.20

Sömürge döneminde Libya’n›n ö¤retim alan›ndaki durumu böyleydi. 

Bu okullar sadece belli bafll› flehirler ile s›n›rl›yd›. Ö¤renciler mesafenin
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uzak olmas› nedeniyle bu okullara ulaflma konusunda büyük engellerle karfl›-
laflmaktayd›lar. Bu dönemle ilgili olarak Libyal› genç k›zlar›n, genç erkekler
gibi ö¤retim alan›na girerek onlarla ilmi üstünlükte birebir rekabet etmeye
bafllad›klar› yönünde de¤erlendirmeler de yap›lm›flt›r. 

Arapça ö¤retimi ve ‹slami e¤itim ise ilkö¤retim, idadi ve orta ö¤retim dü-
zeyinde tüm s›n›flar için verilmeye devam etmifltir. 

Dini ö¤retim modern ö¤retim kurumlar›nda da mevcut idi. ‹lkö¤retim
aflamas›ndaki ö¤renci Kuran’dan baz› sureleri ve hadisleri ezberlemekte, aka-
it ve ibadetle ilgili baz› konularda aflinal›k kazanmaktayd›. Ö¤renci konularda
ö¤retim yapmay› ortaö¤retim ve üniversite fakültelerinde de sürdürmekteydi. 

Eylül 1969 “Fatih Devrimi” ile birlikte ilkö¤retim, idadi ve lise düzeyin-
deki okullar, kolejler, yüksek okullar, fakülteler ve üniversiteler yayg›nlaflm›fl-
t›r. 

Gerçekten de, tüm Libya flehir ve kasabalar›nda farkl› aflamalardaki okul-
lar, farkl› ilim dallar›nda ihtisaslaflan enstitü ve kolejler ve farkl› bilim dalla-
r›nda ö¤retim veren üniversite fakülteleri son derece yayg›n hale gelmifltir. Bu
sayede ö¤rencilere istedikleri okula herhangi bir güçlükle karfl›laflmadan eri-
flebilir olmufllard›r. Bu Libya toplumuna Allah’tan bir lütuftur. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, dini ö¤retim kilise etkisindeki Bat›’n›n bu
gün düflündü¤ü gibi terörist yetifltirmemektedir. Eylül 2002 [2001 olmal›
(Ç.N.)] olaylar› dini ilimlerle alakas› olmayan insanlar taraf›ndan gerçekleflti-
rilmifltir. ‹slam fliddeti d›fllam›fl ve hak etmeyenin öldürülmesini yasaklam›flt›r. 

Kilise etkisindeki Bat› geçen üç y›l içerisinde Arap – ‹slam toplumlar›na
sürekli olarak ders müfredat›n› cihat ve Yahudiler ile ilgili ayetleri ay›klamak
suretiyle de¤ifltirmeleri için sürekli olarak dayatmaktad›r. Yine, cihada teflvik
eden hadislerinde ilgas›n› istemektedir. Bununla as›l amaçlanan cihad› engel-
lemektir. Oysa cihad›n amac› sadece ‹slam’›n mahfazas›n› korumak ve mü-
minlerin kendi ülkelerindeki güvenliklerini sa¤lamakt›r. 

‹‹ssllaammii  ffeettiihhtteenn  OOssmmaannll››’’nn››nn  ggeelliiflfliinnee  ddeekk  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn  tteemmeell
öözzeelllliikklleerrii  ((669944  ––  11555511))  

1. Libya’da ö¤retim kendi kurumlar› (Ketâtîb, mescitler, camialar, zavi-
yeler ve ribatlar) arac›l›¤›yla yay›lm›flt›r.

2. Bu dönem içerisinde Libya her hangi bir e¤itim düzeni ile tan›flmam›fl-
t›r. 

3. E¤itim müfredat› Arap dili ve edebiyat›, f›k›h, usul-i f›k›h, tefsir, hadis
flerif, tasavvuf, hesap ve mant›k gibi ilimler ekseninde belirlenmifltir. 

4. Bu dönemde ö¤retim kademesi bilimsel ve mesleki ö¤retim gibi di¤er
ö¤retim türlerinden haberdar de¤ildir. 
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OOssmmaannll››llaarr ddöönneemmiinnddee  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn  tteemmeell  öözzeelllliikklleerrii

1. Dini ö¤retim yay›lmas›n› sürdürmüfltür. Özellikle 1842 y›l›nda el-Bey-
za flehrindeki Senusiyye zaviyesini, ard›ndan Ca¤bûb’taki Senûsi zaviyesini
kuran Muhammed bin Ali es-Senûsî’nin geliflinin ard›ndan bu yay›lma daha da
h›zlanm›flt›r.

2. 1899 y›l›nda Ö¤retim Genel Müdürü unvan›yla bir görevlinin tayin
edilmesine dek, Osmanl› döneminde Libya genel ö¤retim kurumundan haber-
dar olmam›flt›r. 

3. Osmanl› yönetimi okullarda ö¤rencilerin Türkçe ö¤renmesini zorunlu
k›lm›flt›r. Türkçe derslerine Osmanl› ordusundan emekli olan subaylar girmifl-
tir. 

SSöömmüürrggee  ddöönneemmiinnddee  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn  tteemmeell  öözzeelllliikklleerrii

AA..  11991111  ––  11992222  aarraass››  iillkk  ddöönneemmddee  öö¤¤rreettiimmiinn  öözzeelllliikklleerrii

1. ‹flgal edilmemifl bölgelere nispetle ö¤retim, dinî ö¤retim olarak kendi-
ni göstermekteydi. 

2. ‹flgal edilmifl bölgelere nispetle ö¤retim kendi cinsinden [celde/cilde]
olan çocuklar› ön plana ç›karm›fl ve onlar›n ö¤retimi için okullar açm›flt›r.
[Mevcut] bilimsel ve s›naî okullar› kapatm›flt›r ve bu okullar 1913 y›l›na dek
kapal› kalm›flt›r. Okullar ve kolejler Kuran mekteplerine (Ketâtîp) dönüfltürül-
müfltür. ‹talya, Libya’da kültürün rengini de iflleme tabi tutmufl ve ‹talyan
okullar›n› kurulu düzenin alternatifi haline getirmifltir. 

[Bu dönemdeki ö¤retimin en bariz özelli¤i, yukar›da sayd›¤›m›z neden-
lerden dolay› Arap ö¤rencilerinin eriflimine k›s›tl› olmas›d›r. 

BB..  11992222  ––  11994433  aarraass››  ‹‹ttaallyyaann  ssöömmüürrggeessii  ddöönneemmiinnddeekkii  öö¤¤rreettiimmiinn  dduurruummuu  

1. ‹talyan yönetimi faflist amaçlar›n› gerçeklefltirmek, Libya’dan Arap
kimli¤ini silmek ve ‹slam’› sona erdirmek için ö¤retim faaliyetlerini bizzat
kontrolü alt›na alm›flt›r.

2. Din e¤itimine karfl› savafl aç›lm›flt›r. Senusi üniversiteleri ve Ca¤bûb
zaviyesi kapat›lm›fl, din e¤itimi Libya e¤itim kademelerinden düflürülmüfltür. 

3. ‹talya ilkö¤retim okullar› d›fl›ndaki Libyal›lara has okullar ile Bingazi
ve Trablus’taki bilim ve sanayi okullar›n› kapatm›flt›r. Bu flekilde Libya’da
idadi ve ortaö¤retim düzeyinde ö¤retim çöküntüye u¤ram›flt›r. 

4. ‹talya Libyal› çocuklar›n fen, teknoloji ve endüstri e¤itim almalar›n›
engellemifl ve bunu kendi çocuklar›na has k›lm›flt›r. 

5. ‹talya sömürge ve misyoner okullar›n› serbest b›rakm›fl ve onlar›n
Trablus, Bingazi, Masrata ve Derne gibi Libya flehirlerinde okullar açmalar›n›
kolaylaflt›rm›flt›r. ‹talya’n›n misyoner ve yabanc› ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤-
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retim faaliyetlerine müdahil olmad›¤› yönünde de¤erlendirmeler yap›lmakta-
d›r. 

11994433  --11995511  aarraass››nnddaa  ‹‹nnggiilliizz  ––  FFrraannss››zz  yyöönneettiimmii  ddöönneemmiinnddee  LLiibbyyaa’’ddaa
öö¤¤rreettiimm

Ocak 1943’te ‹ngilizlerin Libya’ya giriflinden sonra, Libya vatandafllar›-
n›n harp s›ras›nda kapat›lan okullar›n aç›lmas› yönündeki ›srarl› taleplerinin
ard›ndan, Burka [Libya’n›n bat› kesimi]da M›s›r ö¤retim sistemini yürürlü¤e
koydu. Trablus’ta Filistin ö¤retim sistemi uygulamaya konuldu. Öte yandan,
Frans›zlar da Fezzan’da Tunus – Frans›z ö¤retim sistemini uygulamaya koy-
dular. 

‹ngiliz ö¤retim sisteminin özelliklerine gelince, ilkö¤retim aflamas›nda
‹ngilizce beflinci s›n›ftan itibaren birinci yabanc› dil olarak, ortaö¤retimde ise
Frans›zca ikinci yabanc› dil olarak verilmekteydi. Bu ö¤retim sistemi mezun-
lar›n›n Üniversiteye gitmesine imkân tan›maktayd›. Filistin ö¤retim sistemin-
de ise ö¤renciler “metrik” diploma ald›klar›ndan, üniversitelere kabul alama-
maktayd›lar. Libya halk›ndan gelen ›srarl› talepler nedeniyle ‹ngilizler bu sis-
temi Sudan ö¤retim ile de¤ifltirmifllerdir.21 Çünkü Sudan da bir ‹ngiliz sömür-
gesiydi. 

‹ngiltere’nin bu ö¤retim sistemiyle amac›, Libya’da ö¤retim fikrini birbi-
rine z›t parçalara ay›rmak ve farkl› kültürlere bölmekti. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk  ddöönneemmii  11995511  ––  11996633  aarraass››  ddöönneemmddee  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn
ggeelliiflflmmeessii

Libya ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra, ilk kanun, 1952 y›l›nda ç›kar›lan
5 nolu kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun ile anayasal haklar ö¤retim ala-
n›na tafl›nm›flt›r. Anayasadaki ö¤retim ile ilgili maddeler ö¤retimin Bat›l› ve
‹slami olmas›n› öngörmekte ve tüm vatandafllar›n hakk› oldu¤unu söylemek-
teydi. 

Bu ö¤retim döneminin temel özelliklerinden baz›lar› flunlard›: 
1. Ö¤retim [dili] yabanc› dilden Arapçaya dönüfltürülmüfltür. 
2. K›zlar ö¤retim alan›na dâhil olmufllard›r. 
3. Üniversite kurumlar›na yönelifl bafllam›flt›r.
4. Ö¤retmen enstitülerine önem verilmifltir. 

Bu dönemde ö¤retim sistemi [üç] bölüme ayr›lm›flt›r: 

a. GGeenneell  öö¤¤rreettiimm

Alt› y›ll›k ilkö¤retim, üç y›ll›k idadi ve üç y›ll›k ortaö¤retim dönemleri-
ni kapsamaktad›r. 
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b. MMeesslleekkii  vvee  tteekknniikk  öö¤¤rreettiimm::  [[‹ki] k›sma ayr›lmaktad›r:

1. ‹lkö¤retim diplomas›n› alan ö¤rencilerin kabul edildi¤i orta k›s›m

2. ‹dadiye diplomas›n› alanlar›n kabul edildi¤i yüksek k›s›m. 

Bu k›s›m ö¤retmen okullar›yla, ticaret ve endüstri okullar›na giden ö¤-
rencilere hasredilmiflti. 

c. DDiinnii  öö¤¤rreettiimm..  Bu da dört aflamaya ayr›lm›flt›: 

1. ‹lkö¤retim öncesi aflama ki Kuran mekteplerini kapsamaktayd›. 
2. ‹lkö¤retim aflamas› 
3. Ortaö¤retim aflamas›
4. Yüksek ö¤renim

AAnnaayyaassaall  vvee  iiddaarrii  bbiirrlliikk  ddöönneemmiinnddee  öö¤¤rreettiimmiinn  ggeelliiflflmmeessii  

Anayasal birlik döneminde ö¤retim hem nitelik ve hem de nitelik bak›-
m›ndan önemli geliflme kaydetmifltir. Her fleyden önce, ilkö¤retim zorunlu ve
paras›z hale getirilmifltir. Mesleki ve teknik okullarla ö¤retmen enstitülerine
önem verilmifltir. Ö¤retim araçlar› da, ö¤retim düzeyinin yükseltilmesi bak›-
m›ndan ön plana ç›km›flt›r. Dâhilî, bölgesel ve uluslararas› kongrelere ve ö¤-
retmenlerin seviyelerinin yükseltilmesine önem verilmifltir. 

Ö¤retim sistemine gelince, bu dönemde herhangi bir de¤ifliklik yap›lma-
m›fl ve bir önceki sitem aynen b›rak›lm›flt›r. 

Bu dönemdeki ö¤retim sisteminin temel özelliklerinden baz›lar›n› hat›r-
latmak gerekirse, ülkenin tüm bölgeleri bu dönemde e¤itimin farkl› aflamala-
r›ndaki ö¤renci say›s›ndaki önemli art›fla flahitlik etmifltir. Ö¤retim gören k›z-
lar›n oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r. Bu ö¤retim döneminde s›naî, zirai ve ticari
e¤itime a¤›rl›k verilmifl, bunlar›n her bir dal› için ayr› okullar aç›lm›flt›r. Yine
bu ö¤retim dönemi çocuklar›n, ilkö¤retim, idadi ve ortaö¤retim ö¤rencilerinin
beden e¤itimlerine de önem verildi¤ine flahitlik etmifltir.22 Yine bu dönemde
okuryazar olmayan nüfus oran›n›n düflürülmesi için bir tak›m programlar uy-
gulanm›flt›r. Bu programlar okuryazarl›k bilgisizli¤ini Arap ülkelerinden kal-
d›rmak amac›yla ‹skenderiye’de düzenlenen iki kongrenin ard›ndan yürürlü¤e
konulmufltur. Söz konusu konferanslardan birincisi Ekim 1964’te, ikincisi ise
Nisan 1965’te düzenlenmifltir. Okuryazar oranlar›n› yükseltme programlar› 23
ile 45 yafl aras›ndaki farkl› yafl gruplar›na uygulanm›flt›r. Çünkü iktisadi ve
sosyal kalk›nma hedefleri bak›m›ndan toplum içerisindeki en etkili kesim bu
yafl aral›¤›ndaki insanlar oluflmaktayd›.23

1969 Eylül ay›nda Fatih Devrimi gerçekleflti. Devrimin amac› Libya
Arap toplumunu ‹talyan, ‹ngiliz ve Amerikan sömürgecili¤inden kaynaklanan
sömürgeciye kullu¤un pençelerinden kurtarmak, toplumun tüm kesimlerinde
görülen fesat mekanizmalar›n› ortadan kald›rmakt›. Ayr›ca devrim ö¤retim ve
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sa¤l›k aç›s›ndan insana de¤er vermek ve onun iktisadi seviyesini yüceltmek
için gelmifltir.

Bu nedenle devrim ö¤retim alan›ndaki faaliyetlerine ö¤retim vizyon ve
felsefesini gözden geçirerek bafllam›fl ve ö¤retimi tüm Libyal›lar›n hakk› ola-
rak de¤erlendirmifltir. Ö¤retimin bu dönemdeki en önemli özelliklerinden ba-
z›lar› flunlard›r:

‹dadi fen okullar›n›n ilgas›, alt›nc› ve yedinci s›n›flar d›fl›nda, temel ö¤re-
tim otomatik geçifl sa¤lanmas›, ‹slam Üniversitesi’nin ilga edilerek ba¤l› ens-
titü ve okullar›n ö¤retim bakanl›¤›na kat›lmas›, fakültelerinin Bingazi (fiu an-
ki Karyunus) Üniversitesi’ne ba¤l› bir fakülte haline getirilmesi, [temel e¤iti-
min] ilkö¤retim ve idadi olarak iki aflamal› hale getirilmesi ve zorunlu k›l›n-
mas›, 9 Ekim 1975 yasas› olarak bilinen zorunlu ö¤retim yasas›n›n ç›kar›lma-
s›.24 ‹lkö¤retim diploma s›nav›n›n ilgas› ve s›navlar›n okul düzeyinde sürdürül-
mesi, ö¤retmen enstitülerine; bilim, endüstri, ziraat ve ticaret okullar›na önem
verilmesi. Özel e¤itim alan›nda ise devrim ‹talyan okullar›n› kapatarak bura-
lar› ulusal düzenlemelere ve ö¤retim bakanl›¤›n denetimine uygun okullar ha-
line getirmifltir. Öte yandan, devrim yabac› cemaatlerin kendi okullar›n› açma-
lar›na ve isteyen Libyal›lar›n bu okullara kat›lmalar›na da izin vermifltir.25

Ayr›ca, devrim cehaleti ortadan kald›rmak için bir program› uygulamaya
koymufl ve gündüz çal›flanlar›n kat›labilece¤i akflam derslikleri açm›fl; polis ve
silahl› kuvvetler de bu program da görevlendirilmifltir. Yine devrim kad›nlar›n
okullarda, çeflitli topluluklarda ve kad›n gruplar› içerisinde bir tak›m roller üst-
lenmelerini sa¤lam›flt›r. Yine devrim görsel yay›nlar arac›l›¤›yla ayd›nlatmaya
dönük programlar bafllatm›fl, ayr›ca, cehaleti sona erdirmek için vatan›n en üc-
ra köflelerine kadar ulaflacak gönüllü e¤itim hamleleri düzenlemifltir.26

Yüksek ö¤renim alan›nda da, devrim ö¤retim düzeyinin yükseltilmesi
için ayn› titizli¤i sürdürmüfl, ister befleri olsun ister maddi olsun toplumsal kal-
k›nma planlar›n›n hayata geçirilmesine etkin katk› sa¤layacak olan her fleyi
devreye sokmufltur. Bu nedenle devrim her eyalette (muhafaza) insani bilim-
lerde ve uygulama bilimlerinde farkl› fakültelere sahip tam teflekküllü bir üni-
versite kurmufltur. Ayr›ca devrim yurt d›fl›na ö¤renci göndermeye de önem
vermifltir. 2007 y›l› için 4000 araflt›rmac›n›n yüksek ö¤renimlerini yurt d›fl›n-
da tamamlamalar› için yönetmelik ç›kar›ld›¤›n› görmekteyiz. Cumhuriyetin
ö¤retim alan›nda temayüz etti¤i alanlardan biri de hayat bilimleri, temel bilim-
ler, mühendislik, iktisat, sosyal bilimler, fen bilimleri, enformasyon gibi alan-
larda uzmanl›k liseleri açmak olmufltur. Bu liselerde dört y›l›n› tamamlayan
ö¤renciler üniversite diplomalar›n› almak üzere ilgili üniversitelere devam et-
mektedirler. Bu liselerin ülke çap›ndaki say›lar› 1100 civar›ndad›r.27
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Libya Arap Cumhuriyeti’nde ö¤retim Arap Müslüman Libya toplumunun
bireyleri ve Arap ve ‹slam ümmeti için refah ve mutlulu¤u gerçeklefltirmek
üzere gelece¤e do¤ru h›zl› ad›mlarla ilerlemektedir. 

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  ÖÖnneerriilleerrii

Yukar›daki sunumumuz ›fl›¤›nda bu çal›flma flunlar› önermektedir: 

1. Arapça – ‹slami ö¤retim program›n›n ilkö¤retim, idadi, ortaö¤retim ve
üniversite düzeylerinin tümünde yeknesak hale getirilmesi. Bu flekilde ö¤ren-
ci bir e¤itim kurumundan di¤erine geçiflte baz› telafi derslerini almak zorunda
kalmam›fl olacakt›r. 

2. Kamusal ve özel kütüphanelerdeki yazmalar›n araflt›r›lmas› ve incelen-
mesi üzerine çal›flma yap›lmas›.

3. Bilimsel ve teknik araflt›rma yapmak üzere finansman› Arap ‹slam top-
lumundan sa¤lanacak bir üniversite kurulmas›. Bunun için dünyadaki her
Müslüman’dan yaln›zca birer dolar al›nmas› yeterli olacakt›r. 

4. [Okul] ça¤› öncesi dönem için Kuran mektepleri (Ketâtîb) ile ö¤retime
geri dönülmesi. Ta ki, ö¤renci ilkö¤retim aflamas› ö¤renimi için kendini haz›r-
lam›fl olsun.

5. Araflt›rma ö¤renim yafl›n›n alt›dan yediye yükseltilmesini önermekte
ve bu noktada Peygamber (S.A.V.)’in “Yedi yafl›na gelince, çocuklar›n›za na-
maz› ö¤retiniz” hadisinden yola ç›kmaktad›r. 

6. Araflt›rma ISESCO’nun Arap ve ‹slam ülkelerinin üniversite profesör-
lerinden oluflan bilim, kültür ve e¤itim alanlar› ilgili bir istiflare komisyon kur-
mas›n›; organizasyon düzeyinde kararlar al›nmas› ve programlar›n uygulan-
mas› noktas›nda bu komisyonun görüfllerinin ba¤lay›c› olmas›n› önermektedir. 

‹man kardefllerim, ‹slam ümmetinin can damar›na dokuna bu tür sorunlar
karfl›s›nda hep birlikte durmal›y›z. 

BBuu  vveessiilleeyyllee,,  kkoonnggrreenniinn  ttüümm  kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nnaa  vvee  ‹‹ssllaamm  ddüünnyyaass››nn››nn  ttüümm
bbööllggeelleerriinnddeenn  ggeelleenn  kkaarrddeeflfllleerriimmiizzllee  bbuulluuflflmmaamm››zz››  ssaa¤¤llaayyaann  TTüürrkkiiyyee  ddeevvllee--
ttiinnee  tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoorruumm..  
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‹‹ssllaamm  ffeettiihhlleerriinnddeenn  [[11996699]]  EEyyllüüll  FFaattiihh  DDeevvrriimmiinnee  KKaaddaarr oollaann  DDöö--
nneemmddee  LLiibbyyaa’’ddaa  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹ssttaattiissttiikklleerrii

1911- 1922 y›llar› aras›nda ‹talyan okullar›ndaki ö¤renci say›s›n› gösterir
tablo28

1922 – 1939 dönemde sistem okullar›ndaki ö¤renci say›s›n› gösterir tablo29

1943 -1951 aras› dönemde Trablus ve Burka’daki ilkö¤retim okullar›nda-
ki ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo30

Osmanl› döneminde ‹talyan okullar›n›n geliflmesi31

1902’de Trablus flehrindeki okullar› gösterir tablo32
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1902 y›l›nda Trablus’taki gayri-Arap okullar› gösterir tablo33

Okul ad› Ö¤renci say›s› 

1956 – 1968 y›llar› aras›nda ilkö¤retim ve idadi aflmalar›ndaki ö¤retmen
ve ö¤renci say›s›n› gösterir tablo 

Ortaö¤retim ö¤rencilerinin say›lar›n› gösterir tablo 

Özel ve kamu ö¤retmen okullar›ndaki ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n›
gösterir tablo 

1883’te Bingazi’de Bulunan okullar› ve türlerini gösterir tablo34
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1883’te Bingazi’deki gayri-Arap okullar› gösterir tablo35

1383’te Burka’da Kuran, nahiv ve f›k›h ö¤reten medrese say›s›36

1957 – 1958 ile 1962 – 1963 ö¤retim y›llar› aras›nda uygulamal› mühen-
dislik enstitülerindeki ö¤renci say›lar›n› gösterir tablo37

1958 – 1959 ve 1962 – 1963 y›llar›nda idadi ve ortaö¤retim bölümlerin-
de fen ö¤renimi gören ö¤rencilerin say›s›38

Din e¤itimine gelince, 11.30.1952 tarihinde el-Beyzâ flehrindeki dini ens-
titüyle birlikte aç›lm›flt›r. Bu alanda 44 dini zaviye ve 40 haf›zl›k mektebi bu-
lunmaktad›r.39

1965 – 1966 ve 1969 – 1970 ö¤retim y›llar› aras›nda ö¤retmen bafl›na dü-
flen ö¤renci say›s›n› gösterir tablo40

Trablus ve Burka’da 1946 – 1952 aras› dönemde ortaö¤retim aflamas›n-
daki ö¤renci say›s›n› gösterir tablo41
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1947 – 1952 y›llar› aras›nda özel ve kamusal ö¤retmen okullar›ndaki k›z
ve erkek ö¤renci say›s›n› gösterir tablo

Anaokullar›ndaki ö¤renci, ö¤retmen ve s›n›f say›lar›n› gösterir tablo

2004 y›l› için üniversitelerdeki ö¤renci ve fakülte say›lar›

Kat›l›mc› ö¤retim okullar›n›n ve ö¤rencilerin say›lar›n› gösterir tablo

‹lkö¤retim aflamas›ndaki ö¤rencilerin say›s› ve genel toplama orant›s›n›
gösteri tablo

OOrrttaa  öö¤¤rreettiimmddeekkii  kk››zzllaarr››nn  11997733’’tteekkii  %%3344,,5500’’lliikk  kkaatt››ll››mm  oorraann››  22000022
yy››ll››nnddaa  %%5577,,9900’’aa  yyüükksseellmmiiflflttiirr..  

Ortaö¤retimdeki ö¤renci say›s› ve cinsiyetin genele orant›s›n› gösterir
tablo

Üniversite ö¤rencilerinin cinsiyet oranlar›n› gösterir tablo
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1952 – 1953 ile 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda ilkö¤retim okullar›ndaki
erkek ve k›z ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo42

1955 -1956 ile 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda idadilerdeki ö¤renci ve ö¤-
retmen say›lar›n› gösterir tablo43

1950 – 1951 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda ortaö¤retim aflamas›ndaki
okul, ö¤retmen ve ö¤renci say›lar›44

1952 – 1953 ve 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda ö¤retmen okullar›ndaki
ö¤renci say›s›n› gösterir tablo45

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ilkö¤retim aflamas›ndaki ö¤renci,
okul ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo46

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda idadi aflamas›ndaki ö¤renci, okul
ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo47
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1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ortaö¤retim aflamas›ndaki ö¤ren-
ci, okul ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo48

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ö¤retmen enstitülerindeki ö¤ren-
ci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo49

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda fen ö¤retimi enstitülerinin idadi
ve ortaö¤retim aflamalar›ndaki ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo50

1966 – 1967 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ticaret enstitülerindeki ö¤renci sa-
y›lar›n› gösterir tablo

1966 – 1967 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ziraat okullar›ndaki ö¤renci say›-
lar›n› gösterir tablo

1963 -1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda anaokulu düzeyindeki özel okul-
larda okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›51
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1963 -1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda idadi düzeyindeki özel okullarda
okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›52

1963 -1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ortaö¤retim düzeyindeki özel okul-
larda okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›53

1965 – 1966 ve 1969 – 1970 y›llar›nda cehaletle mücadele faaliyetlerin-
de ders verenlerin say›lar›n› gösterir tablo54

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda büyüklerin e¤itimi için aç›lan
okullar›n çeflitli aflamalar›ndaki ö¤renci say›lar›n› gösterir tablo55

1970 ve 1975 y›llar›nda muhtelif aflamalardaki ö¤renci say›lar›n› gösterir
tablo56

1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda muhtelif ö¤retim aflamalar›ndaki
okul ve enstitüleri gösterir tablo57

1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda Kuran okullar›n›n, ö¤rencilerinin
ve ö¤retmenlerinin say›lar›n› gösterir tablo58
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1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda dini enstitülerin ve ö¤rencilerin
say›lar›n› gösterir tablo59

1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda anaokullar›n›n ve ö¤rencilerin sa-
y›lar›n› gösterir tablo60

1970 – 1975 y›llar›nda özel ilkö¤retimde okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›61

1970 – 1975 y›llar›nda özel idadilerde okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›62

1970 – 1975 y›llar›nda özel ortaö¤retimde okul, ö¤renci ve ö¤retmen sa-
y›s›n› belirten tablo63

2003’te anaokullar› ile ilgili say›lar› verir tablo64

2002 e¤itim y›l› özel ö¤retim kurumlar›n› (müessesat-i talim-i ehlî) ve
ö¤renci say›lar›n› belirten tablo65

2002 – 2003 ö¤retim y›l› e¤itim ö¤retim aflamalar›ndaki e¤itimci ve ö¤-
retimcilerin say›lar›n› belirten tablo66
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2002 – 2003 ö¤retim y›l›nda temel e¤itim, ortaö¤retim ve yüksek ö¤re-
tim aflamalar›ndaki ö¤renci say›lar›n› gösterir tablo67
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TTUUNNUUSS’’TTAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹

DDrr..  AAbbddüüsssseellaamm  EEll--MMSSEEDDDD‹‹
Eski Yüksek E¤itim Bakan› 

Çeviren: Muharrem Hilmi ÖZEV

Bu kongrede sunulmak üzere haz›rlad›¤›m tebli¤ çerçevesinde, gücümüz
yetti¤i kadar›yla, ‹slam dünyas›ndaki e¤itim ile ilgili tablonun netlefltirilmesi-
ne katk› sa¤lamaya çal›flmaktay›z. Konuflmam›z›n bafl›nda uluslararas› ve böl-
gesel ortamlardaki geliflmeler nedeniyle konunun ne kadar önemli ve nazik ol-
du¤unu belirtmemiz gerekmektedir. E¤itim günümüzde insanl›¤› derinlemesi-
ne etkileyen sorunlar aras›nda, öncelikli bir konuma gelmifl bulunmaktad›r.
Bunun bir tak›m nedenleri vard›r: 

1. E¤itim ile kalk›nmay› sa¤layan koflullar aras›ndaki yak›n iliflki. Bu
ba¤l›l›¤›n sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere farkl› yönleri bulunmak-
tad›r;

2. Yeni itibari art›k de¤erlerin “befleri sermaye”den nas›l yararlan›laca¤›-
n› belirler hale gelmesi, 

3. “Bilgi toplumu” düflüncesinin e¤itim manzumesi ile olan yak›n iliflki-
si ve bunlar›n mekanizmalar› aras›ndaki diyalektik iliflki;

4. Kapsaml› bir kültürel uyan›fl›n, e¤itim ile ilgili düzenlemelerin düzeyi
ile do¤ru orant›l› bir ilgileflim içerisindeki bilimsel devrimin tam anlam›yla
gerçeklefltirilmesine ba¤l› oldu¤unun bilinen bir gerçek olmas›. 

Bu gibi nedenlerden dolay›, e¤itim bölgesel bir mesele olmaktan ç›km›fl,
uluslararas› bir mesele haline gelmifltir. Önemi artm›fl ve çok boyutlu bir me-
seleye dönüflmüfltür. Sonunda olaylar ve geliflmeler ‹slam’› uluslararas› düzey-
de gerçek bir güvenlik mücadelesinin içine tafl›m›flt›r. 

Tunus ta bafl›ndan, ‹slami birinci yüzy›ldan bu yana “e¤itim ile ilgili” bir
gelene¤e marifet bilincine sahip olmufltur. Bu da, Kayravan’da bir medrese
kuran A¤âlibe’nin çabalar› sonucunda olmufltur. Daha sonra baflkent Tunus,
Zeytûniye Üniversitesi çevresinde oluflan ö¤retim manzumesi sayesinde,  e¤i-
timle ilgili uyan›fl›n befli¤i olmufltur. Zeytûniye üniversitesi ise Kahire’deki el-
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Ezher Üniversitesi ile Fas’taki Karviyyîn Üniversitesi aras›ndaki orta halkay›
teflkil etmifltir. 

Tunus ile birlikte bat› Cezayir’in bir bölümünü de içine alan “‹frik›yye”
bölgesinin tecrübe etti¤i de¤iflken siyasi tarih sosyal doku düzeyinde kendine
özgü bir tarz ortaya ç›karm›flt›r. Bu nedenle, bölgede di¤er Arap ülkelerinden
hiçbirinde görülmeyen istisnai bir istikrar ortam› hâkim olmufltur. Bölge erken
dönemde Araplaflm›fl ve bu durum bölgedeki tüm kabileleri etkisi alt›na alm›fl-
t›r. Süreklilik unsuru olan dil de böyle olmufltur. Daha sonra [toplumun] inan-
c› da Ehl- Sünnet’in ‹slam anlay›fl› ve ‹mam’› Malik’in içtihatlar› çerçevesin-
de istikrara kavuflmufltur. Bu flekilde Tunus tüm yönleri ile bir tecanüs (homo-
jenlik) örne¤i haline gelmifltir; Arap, Müslüman, Sünni ve Maliki bir halk. Tu-
nus bu dörtlünün d›fl›na –ne dil olarak, ne din olarak ne mezhep olarak- ileri-
de görece¤imiz üzere, onda bir gibi çok az bir bölümü hariç, hiçbir zaman ç›k-
mam›flt›r. 

Frans›zlar Tunus’u 1881 – 1956 y›llar› aras›nda iflgal alt›nda tutmufllard›r.
‹flgal ile birlikte ö¤retim [sistemi] geçmifl nesillerden devral›nan miras sistem
ile Frans›zlar›n kendi kültürlerine ve dillerine hizmet etmesi için getirdikleri
Franko – Arab sistem aras›nda da¤›lm›flt›r. Miras ö¤retim sistemi Nafi’ k›raa-
ti ve Kâlûn rivayeti üzere Kuran ö¤reten Ketâtîb, Kuran medreseleri ad› veri-
len, çocuklara farkl› [dini] bilgilerin verildi¤i ve miras boyas›n›n a¤›r bast›¤›
medreseler ve Zeytûniye Üniversitesi’ne nispetle Talim-i Zeytûni ad› verilen
faaliyetler çerçevesinde temsil edilmekteydi.  

‹flgalin ard›ndan, Hüseyni ailesinden Bay’lar (el-Bâyât) hanedan› kontro-
lünde bulunan hükümdarl›k yetkilileri Frans›z kültürü ile Arap kültürü kar›fl›-
m› bir e¤itim sistemi ihdas ettiler. Es-Sad›k Bây 1905 y›l›nda kendi ismiyle
an›lan Es-Sad›k›yye medresesini kurdu. Sömürgeden ba¤›ms›zl›k kazanma sa-
vafl›n› yürüten siyasi elit iflte bu Es-Sadikî e¤itim nizam›ndan mezun olmufl ve
bu elit 1956 y›l›nda da ülkeye ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›rm›flt›r. 

Ba¤›ms›z devletin ilk giriflti¤i ifllerden biri tevhid-i talim (ö¤retimde bir-
lik, tevhid-i tedrisat) olmufl ve devlet klasik e¤itim ile modern e¤itim aras›nda
bir yol izlemifltir. Böylece bir bak›ma Zeytunî e¤itim sistemini gelifltirmeye,
Arapça ‹slami e¤itim ile ba¤lant›l› olarak modern e¤itimi yeni e¤itim sistemi
içerisine enjekte etmeye çal›flm›flt›r. 

Ba¤›ms›z devletin tercihlerinden biri de, ‹slam kültürü konusundaki cü-
retkâr giriflimleri olmufltur. Bu giriflimler 13 A¤ustos 1956’da yay›mlanmaya
bafllayan Mecelletü’l-Ahval efl-fiahsiyye’de ve modern ça¤›n gereklikleri öl-
çüsünde ibadetler konusunda içtihad›n yenilenmesi gerekti¤ine dair ileri sürü-
len görüflte somutlaflm›flt›r. Bu görüfller sömürgeden gelecek yeni kötülüklere
karfl›, bafllam›fl bulunan kültürel uyan›fl›n tek bafl›na bir güvence teflkil etti¤ini
ileri sürmekteydi. 
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Tunus ba¤›ms›zl›¤›n ard›ndan e¤itime çok büyük yat›r›mlar yapm›flt›r.
Tunus’un e¤itim politikalar› üç sütun üzerine infla edilmiflti. ‹lk olarak, bütçe-
den e¤itime en büyük pay (%31,5) tahsis edilmiflti. Bu ba¤lamda 1960 y›l›nda
Tunus Üniversitesi’nin kuruluflu için giriflimler bafllat›ld›. Ö¤retimi yayg›nlafl-
t›rma ve ikili ö¤retimin kap›lar›n› tüm erkek ve k›z ö¤rencilere açma çal›flma-
lar› yap›ld›. Tunus’taki e¤itim sistemi insani, sosyal ve say›sal farkl› ilim dal-
lar›nda, teknik ve teknolojinin farkl› yönlerinden yararlanmada ça¤›n yenilik-
lerini getirme konusunda önüne ç›kan engelleri kald›rmaktan bir an bile geri
kalmad›. Son y›llarda Tunus hükümetinin bu alanda yapt›¤› en önemli yat›r›m-
lardan biri de, biliflimin tüm ö¤retim seviyelerinde yayg›nlaflt›r›lmas› için gö-
rülmemifl düzeyde kaynak aktar›lmas› olmufltur. Bu ba¤lamda, bilgi toplumu
mekanizmalar›nda yer alma çabalar› tamamlanm›fl ve “Yar›n›n Okulu için Uy-
gulama Plan›: 2002 -2007” biçiminde ifade edilen parola ile duyurulmufltur. 

Kuzey Bat› Afrika’da yer alan Tunus tarihin çeflitli dönemlerinde strate-
jik bir konumu temsil etmifl; kültürel evliliklere, etnik kar›fl›ma ve medeniyet-
ler aras› etkileflime ev sahipli¤i yapm›flt›r. Tunus’un co¤rafi büyüklü¤ü
163.610 kilometrekareyi geçmemektedir. Bu co¤rafyan›n yaklafl›k %40’l›k
bölümü çöl ve çorak arazidir. Nüfusu 10.005.000’tir. Nüfus art›fl h›z› %1,
08’dir. fiehre göç aral›ks›z sürmektedir ve flu an flehirli nüfusun oran› %64’tür.
Sadece baflkent Tunus’ta 2.300.000 kifli yaflamaktad›r. Sahil fleridi 1998 kilo-
metreye ulaflmaktad›r. Araplar›n nüfus içerisindeki oran› %98 oldu¤u gibi,
Müslümanlar›n oran› da %98’dir. Yahudi ve H›ristiyan az›nl›klar da birlikte
yaflamaktad›rlar. Arapça konuflanlar›n oran› ise %99’dur. Arapça ile birlikte
Berberi dilini konuflanlar›n oran› %1’dir. 

Tunus’ta e¤itim sistemi üç aflamal›d›r. ‹lkö¤retim on, ortaö¤retim ise dört
y›ld›r. Ard›ndan yüksek ö¤renim gelmektedir. Onatl› yafl›na dek e¤itim zorun-
ludur. Alt› yafl›ndayken e¤itim almakta olan çocuklar›n oran› %99,  on bir ya-
fl›na eriflenlerin kat›l›m oran› %97,3, on alt› yafl›na eriflenlerin kat›l›m oran› ise
%90,5’tir. On iki ile on sekiz yafllar› aras›nda e¤itime kat›lanlar›n oran› ise
%76,1’dir. ‹lk ve orta ö¤retimde e¤itim gören ö¤renci say›s› 2.142.132’dir.
Bunlardan 1.053.416’s› ilkö¤retimde, 1.088.816’s› ise ortaö¤retimdedir. Dev-
letin e¤itim faaliyetlerine özel sektör de kat›lmaktad›r. Özel sektörde e¤itim
gören ö¤renci say›s› 25.748’dir. Bunlardan 15.406’s› ilkö¤retimde, 10.342’si
ise ortaö¤retimdedir. 

Yüksek ö¤renime gelince, Arap – ‹slam ülkeleri aras›nda Tunus liseden
mezun olan her ö¤rencinin – ki, Tunus’ta bunlara Bakalorya denir- üniversite-
ye devam etmesini garanti alt›na ülkeler aras›ndad›r. Ö¤rencilerin üniversite-
ye kabulü, denklik ve hak etme önceli¤ine dayal› bir yön belirleme sistemine
göre yap›lmaktad›r. 
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Tunus’ta flu an hükümete ba¤l› 12 üniversite bulunmaktad›r. Özel sektö-
re ba¤l› ise 20 kurulufl vard›r. Hükümete ba¤l› üniversiteler 394.000 ö¤renci-
ye hizmet vermektedir. Bunlardan her y›l 69.000 ö¤renci mezun olmaktad›r.
20 -24 yafllar› aras›ndakilerden yüksek ö¤renime devam edenlerin oran›
%37’dir. 

Bunlar›n d›fl›nda, 11.000 ö¤renci de yurt d›fl›nda e¤itim almaktad›r. 

Tunus üniversiteleri ise 3481 yabanc› ö¤renciye hizmet vermektedir.
Bunlar›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

Arap Ma¤rip ülkeleri: 1554

Arap Maflr›k ülkeleri: 910

Afrika ülkeleri: 899

Di¤er ülkeler: 118

Tunus’un e¤itim konusunda izledi¤i ve ilgili literatürde özetlenen bir ta-
k›m ilkeler bulunmaktad›r. K›saca özetlemek gerekirse: 

Gelece¤in kap›lar›n› açan, bireylerin ve halklar›n gelece¤ini belirleyen
bilimdir. ‹ster siyasi düzeyde olsun, ister iktisadi, sosyal ve kültürel düzeyler-
de olsun, bilim toplumlar›n kurtuluflunun temel kofluludur. 

Bu durumda e¤itime yap›lan yat›r›m gelece¤e yap›lan yat›r›md›r. Çünkü
bilim en iyi gelece¤in güvencesidir. 

Bilim ve tekni¤in bafl döndürücü bir h›zla geliflti¤i bir dünyada yafl›yoruz.
‹lerleyen katardan kopmamak için e¤itim manzumesi de gelifltirilmeli hatta
daha öne geçirilmelidir ki, üniversite mezunlar› yar›n›n dünyas›na intibak ede-
bilsin. 

Okullar›n ufkunun aç›k olmas› ve bilimsel ve teknik yenilikleri takip ede-
bilecek kapasitede bulunmas› gerekir. Unutulmamal›d›r ki, bu günün ö¤renci-
si yar›n›n vatandafl› olacakt›r. Bilimin bu gün ortaya koydu¤u yenilikler bizim
daha önce ö¤rendiklerimizi zaman afl›m›na u¤ratmaktad›r. Son derece h›zl› bir
flekilde yeni meslekler ortaya ç›kmakta ve baz› meslekler ortadan kaybolmak-
tad›r. Çal›flma koflullar› ve biçimleri de h›zla de¤iflmektedir. 

Okulun tüm de¤ifliklerle tek bafl›na yar›flmas› mümkün de¤ildir ama okul
en az›ndan gençli¤e bir gelecek perspektifi kazand›rmak, onlar› ifl yaflam›nda-
ki de¤iflikliklere ve yeni durumlara ayak uydurabilecek yetenekli bireyler ha-
line getirmek durumundad›r. 

‹flin zor taraf› yar›n›n mesleklerinin bugünden bilinemiyor olmas›d›r. Bir
tak›m bilgileri gençli¤e vermek onlar› bu yeni dünyaya haz›rlamak için yeter-
li say›lmamal›d›r. Okula düflen formasyon s›ras›nda, istenen yetenekleri genç-
li¤e kazand›rmakt›r. ‹stenen sonuca ulaflmak için gerekli olan yetenekleri ve
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gelecek için gerekli olan becerileri kazand›rma konusunda yeteri kadar esnek
bir yol izlenmelidir. 

Yar›n›n okulu dünya ile rekabet edebilecek donan›m ve kapasiteye sahip
olmal›d›r. E¤itime yap›lan yat›r›mlar›n›n geri dönüflü için, insan kaynaklar›n›n
uygun biçimde haz›rlanmas› temel kofluldur. Bilim ve teknolojideki geliflme-
lere ayak uyduramayanlar, günümüz dünyas›nda varl›klar›n› koruyamayacak-
lard›r. 

2233  TTeemmmmuuzz  22000022’’ddee  YYaayy››nnllaannaann  TTeemmeell  EE¤¤iittiimm  vvee  ÖÖ¤¤rreettiimm  iillee  ‹‹llggiillii
‹‹ddaarrii  YYaassaaddaann  SSeeççmmeelleerr

EE¤¤iittiimm  BBrrooflflüürrüünnddee::  

1. E¤itim mutlak vatani bir öncelik olup alt› yafl›ndan on alt› yafl›na ka-
dar zorunludur. Tüm Tunuslular için güvence alt›na al›nm›fl temel bir hak olup
cinsiyet, toplumsal asalet, renk ya da dine dayal› herhangi bir ayr›mc›l›k yap›-
lamaz. E¤itim toplum ve bireyler taraf›ndan yerine getirilmesi gereken bir yü-
kümlülüktür. 

2. E¤itim ve ö¤retimin ekseni ö¤rencidir. 

3. E¤itimin hedefi ö¤rencileri Tunus’a ba¤l› ve vefal›, vatan›n› seven ve
yücelten bireyler olarak yetifltirmek ve onlara vatandafll›k bilincini afl›lamak-
t›r. Tunusluluk, Ma¤riplilik, Afrikal›k, Arapl›k, ‹slaml›k ve merkezilik kültür-
lerine tüm boyutlar›yla sahip bilinçli ö¤renciler yetifltirmek ve onlar› insanl›k
birikimine aç›k bireyler haline getirmektir. 

Yine e¤itimin hedefi bilginin, aksiyonun, hoflgörünün, a¤›rbafll›l›¤›n öne-
mi ile ilgili Tunuslular›n üzerinde birleflti¤i de¤erlerin kökleflmesini sa¤lamak-
t›r. Bu de¤erler toplumun kendine özgü kültürel vazgeçilmezleri konusunda
tutkulu, yeniliklere aç›k; özgürlük, demokrasi, toplumsal adalet ve insan hak-
lar› gibi yüksek insani de¤erleri ve evrensel ilkeleri benimsemifl bir toplum
olarak sa¤lamlaflmas›n› garanti alt›na al›r. 

4. Devlet genel e¤itimin okul ça¤›ndaki herkes için ücretsiz bir hak oldu-
¤unu güvence alt›na al›r, e¤itimin do¤al seyrinde kesintisiz devam etmesi ve
cari düzenlemelere uygun olmas› kofluluyla, tüm ö¤rencilere eflit f›rsatlar su-
nar. 

Devlet ihtiyaç sahibi çocuklar›n e¤itim haklar›ndan yararlanabilmeleri
için gerekli koflullar›n oluflmas› için önlemler al›r. 

5. Okullar e¤itim, ö¤retim ve oryantasyon görevlerini üstlenir.

6. Okullar e¤itim görevleri çerçevesinde, velilerle iflbirli¤i ve ailelerle da-
yan›flma içerisinde iyi huylar›n, sa¤lam davran›fllar›n, mesuliyet ve giriflim ru-
hunun gelifltirilmesi için faaliyet gösterir. Bunlar› flu ilkeler ›fl›¤›nda gerçeklefl-
tirir: 
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- Ö¤rencide medeniyet duygusunu gelifltirmek ve onlar› vatandafll›k de-
¤erleri üzere e¤itmek; ö¤rencinin özgürlük ve sorumluluk duygular›na sahip
olmalar›n› sa¤lamak, haklar ve görevler ba¤lam›nda vatandafllar aras›nda eflit-
lik, adalet ve hakkaniyeti gözeten bir toplum inflas›na katk› sa¤layan birey ola-
rak yetifltirmek

- Bireyi, do¤ufltan gelen, vicdani, akli ve bedeni tüm boyutlar› ile birlik-
te gelifltirmek, yeteneklerini ve becerilerini ortaya ç›karmak; sa¤lam karar
alan, kendine güvenen, giriflimcilik ve yarat›c›l›k ruhuna sahip olmak suretiy-
le elefltiri ve etkin irade yetenekleri geliflmifl bireyler yetifltirmek

- Kiflili¤ini gelifltirme ve baflar› arzusunu kamç›lama noktas›nda çal›flkan
ve etkin, temyiz gücüne sahip, çal›flmay› seven ve ahlaki de¤erleri gözeten bi-
reyler yetifltirmek

- Ö¤renciyi toplumsal de¤erlere ve birlikte yaflam kurallar›na sayg›l› bir
birey olarak yetifltirmek

7. Okullar ö¤rencilerin tümüne genel kültür, teorik ve pratik bilgilerle do-
nanma f›rsat› sunan, ö¤rencilerin do¤al yeteneklerini gelifltirmelerine, kiflisel
ö¤renim yeteneklerini gelifltirmelerine ve bilgi toplumuna kat›lmalar›na imkân
tan›yan iyi bir ö¤renimi güvence alt›na alan ö¤retim görevleri çerçevesinde fa-
aliyet gösterirler. 

Okulda bulunmas› beklenen özellikler:

- Ö¤rencilerin Arap dili yeteneklerini, dilin ulusal özellikleri ile birlikte,
gelifltirmek. 

- Ö¤rencilerin en az iki yabanc› dil ö¤renmelerini sa¤lamak

- Düflünsel, duygusal ve bilimsel zekâ yeteneklerini sa¤lamlaflt›rmak

- ‹letiflim yetilerinin gelifltirilmesi ve dilsel, bilimsel, sembolik ve somut
her türlü anlat›m fleklinden yararlan›lmas› 

- Ö¤rencilerin bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlanma yetilerinin
gelifltirilmesi ve bunlar› di¤er alanlarda kullanabilir hale getirilmesi

- Ö¤rencilerin gelece¤e haz›rlanmas›, gelecekteki de¤iflikleri takip edebi-
lecek ve de¤iflime olumlu katk› yapabilecek flekilde donat›lmas›. 

8. Temel e¤itim kendi bafl›na var olan bir halkay› temsil etmektedir ve ye-
ni yetiflen nesli, kendi kiflisel yetilerini gelifltirecek flekilde yetifltirmeyi amaç
edinir ve onlar›n yeterli bilgiye sahip olmalar›n› güvence alt›na al›r. Yeterli
e¤itimi alm›fl olan gençler bir sonraki aflamada e¤itim alabilecek veya bir mes-
lek edinmifl ve topluma kat›lacak düzeye gelmifl olurlar. 

9. Temel e¤itim ö¤rencinin ö¤renimini yürürlükteki düzenlemelere uygun
biçimde ve do¤al yollardan sürdürme gücüne sahip oldu¤u sürece zorunludur.
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Temel e¤itimin tamamlanmas›ndan önce ö¤renimin kesintiye u¤ramas› halin-
de, okul velilerle istisnai bir iflbirli¤i içerisinde hareket eder. 

Ö¤renci, fahifl bir hata iflledi¤i gerekçesiyle e¤itim kuruluna götürülme-
sinin ard›ndan, e¤itimden sorumlu sekreterlikten [ya da bakanl›ktan] bir karar
al›nmad›¤› sürece on alt› yafl›n› doldurmadan önce tüm ö¤renim kurumlar›n-
dan nihai olarak uzaklaflt›r›lamaz.  Ö¤rencinin kendi haklar›n› bizzat kendisi-
nin, ya da vekili arac›l›¤›yla savunma hakk› sakl›d›r. 

10. Bakt›¤› kiflileri –e¤itimine yürürlükteki düzenlemelere göre do¤al
yollardan devam etme imkân›na sahip olduklar› halde- e¤itim kurumlar›na ka-
t›lmaktan men eden ya da on alt› yafl›ndan önce geri çeken veliler 20 dinar ile
200 dinar aras›nda para cezas› ile cezaland›r›l›rlar. Hatan›n tekrar› halinde ce-
za dört yüz dinara yükseltilir. 

EE¤¤iittiimm  kkuurruummllaarr››nnddaa

E¤itim afla¤›daki kamusal ve özel kurumlarda yürütülür: 
- Okul öncesi e¤itim veren kurulufllar
- ‹lkö¤retim okullar›
- ‹dadiler 
- Akademiler 
- Model Akademiler
- Aç›k ö¤retim Okullar› 

Kamusal e¤itim kurumlar›nda

11. Okul öncesi e¤itim uygun kurulufllarda ve yerlerde verilir

Temel e¤itimin birinci aflamas› ilkö¤retim okullar›nda, ikinci aflamas› ise
idadilerde verilir

Lise e¤itimi akademilerde ve model akademilerde verilir

Model akademiler milli e¤itim bakanl›¤›nca al›nan bir karar ile e¤itim
sistemi taraf›ndan tan›mlan›r.

12. ‹lkö¤retim okullar›, idadiler, akademiler ve model akademiler ve aç›k
ö¤retim okullar› milli e¤itim bakanl›¤›n›n teftifline tabidir. Bu okullardan her
biri bir müdür taraf›ndan yönetilir ve kurum konseyi ve pedagojik ö¤retmen-
ler kurulu müdürün yard›mc›lar› olarak çal›fl›r. 

13. ‹lkö¤retim okullar›, idadiler, akademiler ve model akademilerdeki ku-
rum konseyleri, okulun çal›flma koflullar›n› iyilefltirme, yöntemler gelifltirme,
ulusal e¤itimin hedefleri ve okul için belirlenen hedefler çerçevesinde e¤itim
hizmetlerinin güzelleflmesi gibi alanlardaki programlar›n› haz›rlar. Bu konuda
e¤itim ailesini ilgilendiren tüm taraflar›n, ö¤renci velilerinin ve ilgili dernek-
lerin kat›l›m› sa¤lan›r. 
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E¤itim kurumu planlama yaparken toplumsal çevrenin duyarl›l›klar›n› ve
ö¤rencilerin özel ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurur. 

Okul program› teftifl otoritesinin onay›na sunulur. 

Okul program› çerçevesinde kamusal e¤itim kurumlar›n›n zaman çizelge-
si düzenleme, de¤erlendirme ve müfredat›n ulusal ölçüler ve ölçütler çerçeve-
sinde da¤›t›lmas› gibi konularda uygulama esnekli¤inden yararlanmas› müm-
kündür. 

14. ‹lkö¤retim okullar›, idadiler, model akademiler ve aç›k ö¤retim okul-
lar›ndaki pedagojik kurullar ö¤renim, de¤erlendirme, zaman çizelgesi, ö¤ren-
cilere destek olmak ve refakat etmek gibi konularda ulusal ölçülere ve okulun
hususi kurallar›na uyar ve bunlar› okul idaresiyle iflbirli¤i içerisinde yürütür. 

15. Devlet kamusal ö¤retim kurumlar› infla eder ve ulusal bütçeden bura-
lara pay ay›r›r. Bununla birlikte, mahalli üniversiteler, iktisadi ve sosyal kuru-
lufllar ve ilgili dernekler de cari yasalara uygun biçimde katk› sa¤layabilirler. 

16. ‹dadiler, akademiler, model akademiler ve aç›k ö¤retim okullar› tüzel
kiflili¤e ve mali ba¤›ms›zl›¤a sahip, bütçeleri kademeli olarak devlet bütçesi-
ne ba¤l› olan kamu kurumlar›d›r. 

17. ‹dadilerin, akademilerin, model akademilerin ve aç›k ö¤retim okulla-
r›n›n gelir kaynaklar› devletin donan›m ve di¤er harcamalar için ay›rd›¤› öde-
neklerden, özel ve tüzel kifliler taraf›ndan yap›lan ba¤›fllardan, hizmet ve var-
l›klardan elde edilen gelirlerden, gücü yeten velilerden al›nan kay›t rüsumun-
dan, depozit ve kütüphane gelirlerinden oluflmaktad›r. 

18. E¤itim kurumlar›n›n inflas› s›ras›nda, kurumun çevre içerisindeki ye-
rini tespit eden mührün sayg›yla sahiplenilmesi gerekir.

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeeddee

19. Okul ö¤retim faaliyetlerinin tamam› periyodik ve düzenli de¤erlen-
dirmeye tabidir. 

De¤erlendirme, okuldaki ve ilgili kurumlardaki ö¤retim faaliyetlerinin
sonuçlar›n›, çal›flanlar›n performanslar›n› ve ö¤rencilerin kazan›mlar›n› objek-
tif kriterlere tabi tutmay› amaçlar. Burada as›l amaç belirlenen hedeflerin ger-
çekleflmesini güvence alt›na almak için gerekli de¤ifliklik ve düzeltmelerin za-
man›nda yap›lmas›d›r. 

EE¤¤iittiimm  aallaann››nnddaakkii  aarraaflfltt››rrmmaa  vvee  yyeenniilliikklleerr kkoonnuussuunnddaa

20. E¤itim araflt›rmalar› ö¤retim faaliyetlerinin iyilefltirilmesi, okuldaki
faaliyetlerin geri dönüflümünde kalitenin art›r›lmas›, arzulanan hedeflere ulafl-
ma amac›yla sürekli yenilenme ve alandaki uluslararas› kriterleri yakalama gi-
bi noktalarda temel bir faktörü simgeler. 
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21. E¤itim ile ilgili araflt›rmalar pedagoji, e¤itim yöntemleri, araçlar› ve
programlar›, e¤itimcilerin performans›, okul ve çevresindeki yaflam ve de¤er-
lendirme sistemleri kadar, mukayeseli e¤itim sistemleri, e¤itim ve ö¤retim ala-
n›ndaki de¤iflim ve dönüflümlerin denetlenmesi gibi konular› kapsamaktad›r. 

Ayr›ca, e¤itim ile ilgili araflt›rmalar alanda yaflanan yeniliklerin izlenme-
si ve bununla ilgili yay›nlar yap›lmas›, dünyadaki bulufllar›n fark›nda olunma-
s› ve bunlardan yararlan›lmas› ve modern teknolojilerin ö¤retim alan›nda kul-
lan›lmas›n› sa¤lamak gibi amaçlara da hizmet eder. 

22. E¤itim ile ilgili araflt›rmalar bu ifl için tahsis edilmifl kurumlarda ger-
çeklefltirilir. Bu kurumlar, gerekti¤inde, bilimsel araflt›rma merkezleri ve üni-
versitelerin konuyla ilgili ihtisas yapan bölümleri ile birlikte çal›fl›r. 

TTuunnuuss’’ttaa  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii 79



80 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



KKAAMMEERRUUNN’’DDAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  TTAARR‹‹HH‹‹  VVEE
‹‹NNSSAANNLLII⁄⁄AA KKAATTKKIILLAARRII

HHaammaaddoouu  AADDAAMMAA
Ngaoundéré Üniversitesi – Cameroon

Çeviren: Fatma Günce KANLI

KKaammeerruunn’’uunn  CCoo¤¤rraaffiikk  kkoonnuummuu,,    yyüüzzööllççüümmüü  vvee  nnüüffuussuu
Bir orta Afrika devleti olan Kamerun Cumhuriyeti, Bat› Afrika’da Biafra

Körfezine komflu, Ekvatoral Gine ile Nijerya aras›nda yer almaktad›r. Kame-
run, Orta Afrika Cumhuriyeti (797 km), Çad (1,094 km), Kongo Demokratik
Cumhuriyeti (523 km), Ekvatoral Gine (189 km), Gabon (298 km) ve Nijerya
(1,690 km) ile s›n›r› bulunmaktad›r. Kamerun’un Atlantik k›y›s› 402 km uzun-
lu¤undad›r. Ülkenin yüzölçümü 475 440 km_ dir ve 2007 y›l›ndaki toplam nü-
fusunun 18 Milyon oldu¤u tahmin edilmektedir.

Ülke 200’den fazla etnik grubun yan› s›ra birçok co¤rafik ve kültürel çe-
flitli¤i içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Nüfus art›fl oran› 2007 y›l›nda %2,7 oran›n-
dad›r. Do¤um oran› binde 36; ölüm oran› ise 12,7’dir (2007 y›l›). Toplam nü-
fusun ortalama yaflam süresi 54 y›l ve ortalama do¤urganl›k oran› 4,5’dir.  

Kamerun’un yak›n tarihine bak›ld›¤›nda, dilbilimsel çizgiler ve sömürge
tecrübeleri boyunca bölünmüfl 2 özerk hükümetli federal bir cumhuriyet oldu-
¤u görülmektedir.

Eski Frans›z Kamerun’u ve ‹ngiliz Kamerun’unun bir parças› günümüz-
deki Kamerun’a 1961 y›l›nda dâhil olmufllard›r. Kamerun’un 1 Ocak 1960 y›-
l›nda Birleflmifl Milletler nezdinde Fransa’dan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan
bu yana Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Ekvatoral Gine gibi komflu
ülkelere k›yasla, genel olarak siyasi istikrar› sa¤lanm›fl, bu istikrar ayn› za-
manda tar›mda, karayollar› ve demir yollar›nda, ek olarak petrol sanayisinde
geliflime olanak vermifltir. Demokratik reformlardaki geliflmelere ra¤men,
1982’den bu yana siyasi güç devlet baflkanl›¤›ndaki etnik oligarflinin elinde
bulunmaktad›r. Devlet Baflkanl›¤›n› ayn› zamanda Müslüman olan Amadou
Ahidjo’dan devralm›fl olan Paul Biya, sa¤l›k nedenlerinden dolay› istifa etmek
zorunda kalm›fl ve bu durum birkaç ay sonra resmen aç›klanm›flt›r. 
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‹‹ddaarrii  yyaapp››  vvee  ddiinnii  iinnaannççllaarr

Kamerun 10 flehirden oluflmaktad›r:
• 3 flehir, Adamawa bölgesinin ve ülkenin kuzeyinde bulunmaktad›r. Bun-

lar›n tümü Müslümanlar›n yo¤unlukta oldu¤u flehirlerdir. Kuzey bölgeleri;
geçmiflte Adamawa’n›n geri kalan topraklar›, Sokoto Halifeli¤inin eski güney
bölgesini paylaflan Frans›z ve ‹ngilizlerin sömürgesi alt›nda bulunmufllard›r. 

• 5 flehir ise, Güney, Do¤u, Orta, Bat› ve K›y› Bölgesinde yer almaktad›r.
Bu 5 flehrin tümü Katoliklerin yo¤unlukta oldu¤u bölgelerdir ve k›sa süren Al-
man sömürgesinin ard›ndan Frans›z sömürgesi alt›nda bulunmufllard›r. 

• Eski ‹ngiliz sömürgesi olan 2 flehir ise ülkenin Kuzey Bat› Bölgesinde
ve Güney Bat› Bölgesinde yer almaktad›r. Bu iki bölgede yaflayan insanlar›n
büyük ço¤unlu¤u Presbiteryen kilisesine ba¤l›d›r. Bu iki bölge ‹ngiliz sömür-
gesi alt›nda olmakla birlikte 1961 y›l›na kadar ‹ngiliz Kamerun’unun bir par-
ças›yd›.

Baflkent Yaunde ülkenin orta k›sm›nda bulunmakta, ayn› zamanda ikti-
dardaki Devlet Baflkan› Paul Biya’n›n da soyu bu bölgeden gelmektedir.

Geleneklere göre, Kamerun’daki en önemli 3 flahsiyet cumhuriyetin Dev-
let Baflkan›, Baflbakan›, Temsilciler Meclisi Baflkan›d›r. Söz konusu 3 flahsiye-
tin her birinin Müslüman çevreden, Katoliklerden veya Presbiteryen Kilisesin-
den gelmesi gerekmektedir. ‹ktidardaki devlet baflkan› Güney’deki Katolikler-
den ise, Baflbakan eski ‹ngiliz sömürgesindeki Presbiteryen kilisesinden ve
Temsilciler Meclisinin Baflkan› ise kuzey bölgesindeki Müslümanlardan seçil-
mektedir. Dinsel çizgiler boyunca düzenlenen bu sosyolojik denge, alt idari
yap›ya da yans›maktad›r ve bunun Kamerun’daki sosyal bar›fl›n anahtar par-
ças› oldu¤una inan›lmaktad›r. 

‹statistiksel olarak, ço¤unlukla kuzeydeki 3 flehirde bulunan Müslüman
toplumu, Douala ve Yaunde gibi güneyde bulunan bafll›ca flehirler 18 milyon
Kamerunlunun %25 ile %30’unu temsil etmektedir. Ülkedeki H›ristiyanlar
toplam nüfusun %40’›n› olufltururken yaklafl›k  %30’u da geleneksel Afrikal›
dinlere ba¤l›d›r. 

Siyasi aç›dan, Müslüman toplum sosyal hayat› ve sivil kurumlar› etkili-
yordu, o kadar ki Müslümanlar toplam nüfusun %50’sini temsil ediyorlarm›fl
gibi muamele görüyorlard›. Sosyal hayat idari olarak biçimlendirilmiflti, Ka-
merun’un ilk devlet baflkan›, ayn› zamanda kendisi de Müslüman olan Ahma-
dou Ahidjo (1960–1982), Müslüman toplumun yarar›na baz› kanunlar› kabul
etmiflti. Dini bayramlar›n resmi tatil ilan edilmesinde, kota politikas› ile kabi-
nede ve ulusal meclisteki 3 bölgeden ve 3 dinden Kamerunlular›n eflit olarak
temsil edilmesi sa¤lanmaktayd›.  

Kas›m 1982’den bu yana yani Devlet Baflkan› Paul Biya’n›n görevi dev-
ralmas›ndan sonra, ‹slam, sivil toplumdaki siyasi etkisini kaybetmeye baflla-
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m›flt›r. Ayn› durum e¤itim ve ekonomi alanlar›nda da yaflanm›flt›r. Bunun aç›k
bir göstergesi olarak hükümet seviyesindeki idari merkezde veya kabinede sa-
dece birkaç Müslüman’›n bulunmas› gösterilebilir. Sonuç olarak, profesyonel
ve iyi e¤itimli ö¤retmenler, milli e¤itimden sorumlu Bakan taraf›ndan bildiri-
len Kuzey’e tayin edilme fikrini ço¤u kez reddetmektedirler.  Genel ve teknik
okullar yeterli donan›ma sahip de¤illerdir ve Güneye göç, gençler aras›nda
yükselen bir ak›m haline gelmifltir.  ‹dari merkez taraf›ndan terk edilmifllik fik-
ri Kuzey Kamerun’daki Müslüman nüfusunda yayg›n bir fikirdir. 

Ayr›ca, yüksek nitelikli, deneyimli ve sözünü esirgemeyen Müslümanlar
tamamen ihmal edilirler iktidar› elefltirmemeleri için d›fllan›p korkutulmasalar
bile, en az›ndan ihmal edilmektedirler. Bu ba¤lamda, 1990’lardaki ‹slami ey-
lemcili¤e kötü gözle bak›lmas›na neden olan uluslararas› hava, Kamerun’da
‹slam ve devlet aras›ndaki iliflkiyi kötü yönde etkilemifltir. O zamandan bu ya-
na yap›lan bir tak›m müracaatlara ra¤men ülkenin devlet baflkan›, baflbakanl›k
ofisine bir Müslüman’› atamaktan kaç›nm›flt›r. 

EEkkoonnoommii  vvee  EEnnddüüssttrrii  AAllaann››nnddaa  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  OOrraann››

Ekonomik sektördeki Müslüman giriflimcilerin oran› H›ristiyan giriflim-
cilerin ayn› sektördeki oranlar›na k›yasla çok daha azd›r. Müslümanlar›n bü-
yük bir ço¤unlu¤u, tar›m ve k›rsala ba¤l› olan özel sektöre mensuplard›r. Eko-
nominin temelini, ülkenin %80 insan gücünü çal›flt›ran ve ürün miktar› toplam
ihracat gelirinin %60’›ndan fazla olan tar›m sektörüdür. Ana ihracat mamulle-
ri düz çay›rl›k alanlarda yaflayan Müslüman çiftçilerin ürettikleri pamuk ve
yerf›st›¤›d›r. Fakat zay›f yat›r›m ve riskli yol flebekesinden dolay›, bu mamul-
ler çiftçilere düflük kazanç sa¤lamaktad›rlar. Bu durum hayvanc›l›¤› ve et, de-
ri, süt gibi hayvan ürünlerini de kötü yönde etkilemektedir. 

Ekonominin sözünü etmeye de¤er bir baflka yan› da, büyük ölçüde Müs-
lümanlar›n kontrolünde olan uzun mesafeli ve bölgesel ticarettir. Sanayi ürün-
lerine yönelik iç ve bölgesel ticareti Çad Gölü havzas› boyunca Müslümanlar
taraf›ndan kontrol edilmektedir. Günümüzde, ‹slam’›n sadece Sudan’da de¤il
Ya¤mur Ormanlar› ve Ekvator gibi uzak bölgelerin derinliklerine de tüccarlar
ve din temsilcileri taraf›ndan götürülmüfl oldu¤u düflüncesi genel kabul gör-
mektedir. 

Aksine, Müslümanlar, e¤itim, sa¤l›k hizmetleri veya ordu gibi alanlar d›-
fl›ndaki ikincil sektörlerde çok az yer bulabilmektedirler. Bu durum k›smen ta-
rihi faktörlerden ve sömürgecilik döneminde Fransa ile yaflanan sürtüflmeler-
den kaynaklanm›flt›r. Frans›zlar taraf›ndan sömürgecilik döneminde gerçeklefl-
tirilmifl olan do¤rudan yönetim sistemi Müslümanlar›n aleyhine ve yaln›zca
H›ristiyanl›¤a dönenler lehine bir durum arz etmekteydi. Bu durum Müslü-
manlar›n, Frans›z Katolik okullar›nda yetersiz e¤itim almalar›na ve dolay›s›y-
la, 1960 y›l›nda Kamerun’un özgür bir devlet olmas›ndan sonra toplumda söz
sahibi olamamalar›na yol açm›flt›r. 
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Sanayi konusuna bak›ld›¤›nda sanayi madencili¤ini, inflaat sektörünü ve
enerji sektörünü kapsamaktad›r. Ülkede maden ve petrol büyük önem arz et-
mektedir, 1999 y›l›nda toplam ihracat›n %46’s›n› petrol üretimi teflkil etmifltir.
Aç›k denizlerde üretilen petrol (ham) 1977 y›l›nda ticari a¤›rl›k kazan›rken,
1985 y›l›nda en yüksek noktaya ulaflm›fl ve o tarihten bu yana düflüfle geçmifl-
tir. Kamerun genellikle OPEC’in (Petrol ‹hracatç›s› Ülkeler Örgütü) fiyat po-
litikas›n› takip etmektedir. Ham petrol ihrac› ço¤unlukla Fransa ve ABD’ye
yap›lmaktad›r, fakat Kamerun 1995 y›l›ndan bu yana petrol ithalatç›s› haline
gelmifltir. 

Sanayi sektörü, ithal ikame üzerinde yo¤unlaflm›flt›r (radyo, sabun, lastik,
ayakkab› üretimi) ve tar›m ürünlerini iflleme (fleker ar›t›m›, bira yap›m›, hur-
ma ya¤› ifllenmesi, pamuk iplikçili¤i, tütün ve kâ¤›t hamuru ürünleri) ve pet-
rol ar›t›m› 1998 y›l›ndaki gayri safi yurt içi hâs›lan›n %10.62’sine karfl›l›k gel-
mektedir. Di¤er a¤›r sanayiler; Edea’da gerçeklefltirilen alüminyum madeni
dökümcülü¤ü (ithal boksit kullan›larak), çelik iflleme ve dericiliktir. 7.000 ki-
flinin çal›flt›¤› 1.070 km’lik Çat-Kamerun boru hatt›n›n inflas› 2000–01 y›lla-
r›nda gayrisafi yurtiçi hâs›lan›n %1,1’lik art›fl›n› beraberinde getirmifltir. 2
Milyar dolar maliyetli boru hatt›n›n inflas› 2001 y›l›n›n sonunda bafllam›fl ve
2003 y›l›nda tamamlanm›flt›r. 

Sanayileflmeye iliflkin olarak sadece iki Müslüman ifladam› bu sektörde
baflar›l› olmufl ve kendi çabalar›yla ayakta kalmay› baflarabilmifllerdir. Her iki
ifl adam› da firmalar›n›n faaliyetlerini, g›da iflleyerek ve bölgesel pazarlara ta-
mamlanm›fl ürünler ihraç ederek tar›m ürünleri üzerine kurmufllard›r.

Sözünü etti¤im üretilmifl mallar Müslümanlar›n yayg›n oldu¤u bölgeler-
deki g›da iflleme sanayileri ile ba¤lant›l›d›rlar. Bunlar; ya¤, konserve, pirinç ve
farkl› çeflitlerde olan pastörize süt gibi ürünlerdir. Fakat bu ürünler Güney Af-
rika’dan ithal edilmifl ürünlerle k›yasland›¤›nda uluslararas› piyasada daha az
rekabet gücüne sahiptirler.

2006 y›l›nda kifli bafl›na düflen milli gelir 2500 Amerikan dolar› olarak
tahmin edilmektedir.  Toplam nüfusun %48’i yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflar-
ken, Güney Kamerun ve Atlantik k›y› bölgelerine k›yasla Müslümanlar›n yo-
¤un olarak yaflad›¤› Kuzey Kamerun’un daha k›s›tl› altyap› imkânlar›na sahip
olmas›ndan dolay› Müslümanlar›n büyük ço¤unlu¤u yoksulluk s›n›r›n›n alt›n-
da yaflamaktad›rlar. 

Her ne kadar bu durum sürekli olarak araçsallaflt›r›l›yor olsa da, Kuzey
Müslümanlar› ile Güney H›ristiyanlar› aras›ndaki geliflmifllik fark› ve ekono-
mik sorunlar›n›n temelinde e¤itim farkl›l›¤› bulunmaktad›r. 

EE¤¤iittiimm  vvee  OOkkuurryyaazzaarr OOrraann››
Kamerun’daki Müslümanlar›n e¤itim düzeyi H›ristiyan toplum ile k›yas-

land›¤›nda oldukça düflük düzeydedir. Müslüman erkek çocuklar›n›n %10’un-
dan az› Frans›zca e¤itim al›rken, k›z çocuklar›n›n %2’si ancak ortaokul e¤iti-
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mi alabilmektedir. Müslüman bölgesinde yer alan Ngaoundere Üniversitesi,
Kuveyt ve Suudi Arabistan’›n yard›mlar› ile 1980’lerde infla edilmifltir, ‹slami
e¤itimine iliflkin istatistikler korkutucu boyuttad›r. 2006 y›l›ndaki toplam
12.000 ö¤rencinin, sadece %20’si Müslüman’d› ve bu oran›n da %5’den daha
az› Müslüman k›z çocuklar›yd›.

Bütün akademik pozisyonlar›n dâhil oldu¤u 200 kiflilik ö¤retim persone-
li içerisinde %10’undan az› Müslüman’d›r ve 1993 y›l›nda üniversitenin var
olmas›ndan bu yana hiçbir Müslüman bayan ö¤retmen olmam›flt›r. Ayr›ca, bu
oran›n içerisinde, üç Müslüman doçent doktor bulunmaktad›r ve aralar›ndan
sadece biri rektör yard›mc›l›¤› seviyesinde idari bir pozisyona sahip olmufltur. 

Kamerun’un baflkenti Yaunde’deki Orta Afrika Katolik Üniversitesinin
durumundan bahsetmeksizin fluna de¤inmek isterim: di¤er 5 devlet üniversite-
deki durum Ngaoundere Üniversitesindeki durumdan çok daha kötüdür..  

Uluslararas› alanda k›yasland›¤›nda, genel okuma-yazma oran› her geçen
gün pozitif yönde artmaktad›r. Biz iki resmi dilden birini okuma ve yazma be-
cerisine sahibiz. Kamerun’daki Müslüman nüfusun, Çad havzas›ndaki ülkeler
gibi Arapça ve Ajamice’yi (Arapça harflerle yaz›lan bölgesel dil) de okuma-
yazmada kullanabildi¤ini de belirtmek gerekmektedir. Aç›kças›, okuryazar
oran› H›ristiyan Güney’de %95’e ulafl›rken, Müslüman Kuzey’de %40’lara
düflmektedir. 

‹lerleme kaydedilmesine ra¤men, siyasi karars›zl›¤›n bu hakikatte k›smen
de olsa pay› bulunmaktad›r..  Birçok profesyonel ö¤retmen, uzman okullarda
e¤itimlerini tamamlad›ktan sonra Müslüman bölgelere tayin edildikleri zaman
o bölgelere dâhil olmay› kabul etmiyorlard›. Ayn› zamanda, Kamerun’daki ka-
mu sektörü ö¤retmen e¤itim okullar›ndaki girifl s›nav›na çok az say›da Müslü-
man kabul edilmektedir.

Tarihi olarak 4 milyondan fazla nüfusuyla Müslüman topraklar›n› kapsa-
yan bu üç Kuzey bölgesinde merkezi hükümet taraf›ndan yaln›zca teknik lise-
ler aç›ld›. Bu okullar›n tümü s›n›rl› fonksiyonel bölümlerle birlikte yetersiz
donat›lm›fllard›.

Teknik liselerde ve genel liselerde ortalama s›n›f bafl›na düflen 80 ö¤ren-
ci ile s›n›flar çok kalabal›kt›r. ‹lkö¤retimde kentsel ve k›rsal alanlar›n her iki-
sinde de ortalama ö¤renci oran› hiçbir yerde s›n›f bafl›na 120 ö¤renciden afla-
¤› de¤ildir. Bu büyümekte olan sorunla yüzleflen aileler, daha iyi günler bek-
lerken ve hükümet taraf›ndan maafl› ödenen ö¤retmenlerin okullar›na gelme-
sini ümit ederken, genellikle çocuklar›yla ilgilenecek yar› zamanl› çal›flan ö¤-
retmenler tutuyorlard›.

Ö¤rencilerin toplam say›s› ve hem devlet hem de özel ilkokullar, orta-
okullar ve liseler hakk›ndaki istatistikler siyasi hassasiyetten dolay› hükümet
yetkililerinden zor elde edilebilmektedir. Biz sadece genel e¤ilimlerle bu alan-
da genifl bir fikir verebiliriz.
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Bu ba¤lamda, istatistiksel olarak Katolik ve Protestan okullar›n›n her iki-
sinin de devlet okullar›ndan daha çok ö¤renciyi kabul ettiklerinin de belirtil-
mesi önemlidir. Bu ak›m›n yak›ndan incelenmesi gösteriyor ki okullaflma ora-
n› ilkokulda genellikle yüksek olmakla birlikte, ortaokulda ve lisede giderek
düflmektedir. K›z ö¤renciler, erken yaflta yapt›klar› evliliklerden ve erkek ö¤-
rencilerin ayr›cal›kl› konumlar›ndan dolay› sosyal gerçeklerin as›l kurbanlar›
olmaktad›rlar. Medyadaki kampanyalar bu durumla düzenli olarak bafl etmeye
ve aileleri duyarl› olmaya davet ediyor, fakat zihniyetlerin yeni de¤iflikliklere
al›flmas› zaman almaktad›r. 

KKaammeerruunn’’ddaakkii  ee¤¤iittiimmiinn  kk››ssaa  ttaarriihhii

Tarihi geçmiflten dolay›, Kamerun e¤itimi Frans›z ve ‹ngiliz e¤itim sis-
temleri olmak üzere iki alt sistemden oluflmaktad›r, Kamerun’un anayasas› iki
dili resmi dil olarak resmen tan›m›flt›r. Frans›zca ve ‹ngilizcenin her ikisi de flu
an Kamerun’da resmi dildir. 

Bat›l› tarz e¤itim 19 yüzy›l›n sonuna do¤ru Kamerun’un Atlantik k›y› ke-
simindeki ‹ngiliz misyoner cemiyeti taraf›ndan bafllat›lm›flt›. Presbiteryen Ki-
lisesi, Buea’da da temel e¤itim veren ilkokulu 1895 y›l›nda açm›flt›r. I. Dünya
Savafl› s›ras›nda Almanlar, 1916 y›l›nda Kuzey Kamerun’da Frans›z ve ‹ngiliz
ordular›na ba¤l› birlikler taraf›ndan ma¤lup edildikten sonra, Katolikler ilk
Frans›z okulunu, Müslüman bölgede 1925 y›l›nda bafll›ca Müslüman yerel
aristokrasisinden gelen çocuklarla açm›fllard›r.

1920 y›llardan bu yana ve Fransa ve ‹ngiltere’den ba¤›ms›zl›¤›n kazan›l-
mas›n›n ard›ndan, Kamerun’un e¤itim sistemi halen yap›lanmakta ve iki sö-
mürgeci güçten devaml› etkilenmektedir. Kamerunlu ö¤renciler ço¤unlukla
e¤itimlerini tamamlamalar› için Fransa ve ‹ngiltere’ye yollanmakta, bir yanda
e¤itim veya deneyim, di¤er yanda ‹ngiliz ve Frans›z ö¤retmenler ö¤retim ve
e¤itim amaçlar› için halen Kamerun’un üniversitelerine ve profesyonel lisele-
re gönderilmektedir. Merkezi idarede, e¤itim politikas›n› kavramadan ve uy-
gulamadan sorumlu olan en üst düzeydeki yöneticiler dahi Frans›z ve ‹ngiliz
bas›mevleri taraf›ndan etiketlenen ö¤retici malzemeler ve ö¤retim programla-
r› edinmek için “faal olarak bilgilendiriliyor” ve etkileniyorlard›. Bu ba¤lam-
da, e¤itim özgürlü¤ü, siyasi özgürlükten çok sonra ancak yeni kazan›labilmifl-
tir.

1895 y›l›nda ilk misyoner okul kuruldu¤undan bu yana, H›ristiyan e¤itim
sektörü taraf›ndan devflirilen ö¤renci say›s› y›ll›k %2 oran›nda artmaktad›r.
Kentsel bölgelerde bulunan ve yaln›zca dini kurulufllar taraf›ndan yönetilen
anaokullar›nda bile bu oran iki kat›ndan fazlad›r.

2003 y›l›nda, Kamerun’un genel e¤itimde 3 200 000 ö¤renci bulunmak-
tayd›, Frans›zca ve ‹ngilizce alt sistemindeki teknik e¤itimde ise ö¤renci say›-
s› 1 200 000’idi. Bunun yan› s›ra, e¤itimli çocuklar›n toplam say›s› y›ll›k %3
oran›nda artmaktad›r. 
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K›rsal ve kentsel bölgelerde Papazlar›n yönettikleri okullar ile özel okul-
lar her geçen y›l ortalama 10 ila 20 aras› yeni okul ile h›zla büyümektedir. 

Cinsiyet aç›s›ndan, k›zlar›n› liseye göndermeyen ve bu konuda direnen
Müslüman ailelerin büyük ço¤unlu¤unun yeni gerçeklere al›flmas› ve benim-
semesinden bu yana genel e¤itimdeki erkek ve k›z ö¤rencilerin say›lar› aras›n-
daki fark giderek kapanmaya bafllanm›flt›r. Yerel yönetimler taraf›ndan uygu-
lanan bir tak›m teflvik tedbirleri de ayn› zamanda k›rsal kesimde yaflayan aile-
lerin k›zlar›n› okula göndermeleri konusunda teflvik etmektedir..  Fakat en
önemlisi, Müslüman nüfus içinde, s›k›nt› ve ekonomik krizden dolay› oluflan
evlenme oran›ndaki düflüfl, Müslümanlar› laik e¤itimde ne görüldü¤üne dair
fikirlerini de¤ifltirmedeki etkileri aç›s›ndan önemli bir rol oynamaktad›r. Yerel
yönetimler ve belediye derneklerinin teknik e¤itimdeki cinsiyet da¤›l›m›na da-
ir fark konusunda ortak çaba göstermelerine ra¤men teknik e¤itimde ö¤renim
gören k›zlar›n oran› %10’dan daha azd›r. 

Finansal düzeyde, hükümet taraf›ndan e¤itime tahsis edilen bütçe ordu
için ayr›lan bütçeden sonraki en yüksek ikinci bütçedir. Bütçenin %15’i özel
e¤itime ve dinsel e¤itimlere tahsis edilmektedir. Katolik ve Protestan okullar›
Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin parlamentolar›ndan yap›lan ek yard›mlardan
yararlan›rken, ‹slami okullar d›flar›dan güçlükle yard›m almaktad›r. Kame-
run’da aktif olarak okullar›n inflas›na yard›mda bulunan Al-Haramayn, Ad-
da’wa ‹slamiyya veya Ar-Rab›ta Al-‹slamiyya gibi baz› kurulufllar ve ulusla-
raras› dayan›flma a¤lar›n›n 11 Eylül 2001’den sonra ortakl›lar› iptal edilmifltir.  

DDiinnii  ee¤¤iittiimmiinniinn  ggeenneell  ee¤¤iittiimm  iiççiinnddeekkii  dduurruummuu
Kamerun’da sömürge kurallar›n›n uygulanmas›ndan yani o topraklarda

1889 y›l›nda Almanlar›n mevcudiyetinin izlerinden çok k›sa bir süre önce
Müslümanlar, Akdeniz ülkeleri ile ba¤lant› kurmaya bafllam›fllard› ve iliflkile-
rin göstergesi neticesinde Arapça dili ve Arap e¤itim sistemi Kuzey Kame-
run’da uygulanmaya bafllam›flt›.  

Alman (1889–1916) ve Frans›z (1919–1960) sömürgesi alt›nda Arapça
e¤itimi sürdürmek Müslüman topraklardaki yabanc› iflgale karfl› yap›lan diren-
me belirtileri olarak yorumlanabilmektedir.  Direnifli bozmak ve zay›flatmak,
ticaret ba¤lar›n› ve Mekke’ye Hacca gidifli güçlendirmifltir. S›k› kontroller ilk
olarak Almanlar taraf›ndan dayat›l›rken ve Frans›zlar taraf›ndan pekifltirilmifl-
tir. Böylece, Arap e¤itim sistemi e¤itimsel yaklafl›m› ve ö¤retici malzemeleri
yenilemeye f›rsat bulamam›flt›r. 

Kuzey Kamerun’daki üç ana flehirde Müslüman ve Frans›z sömürgeciler
aras›nda uzlaflmaya var›ld›ktan sonra s›k› önlemler sonucunda ikili e¤itim sis-
temi olarak adland›r›lan Frans›z ve Arap okullar› ortaya ç›kt›..  Yeni e¤itim sis-
temi, Frans›z e¤itim sistemine k›sa süreli¤ine geçifl için basamak sa¤lamaktay-
d›. Yüksek sosyal s›n›flardan gelen çocuklar okullara al›n›yorlar ve temel e¤i-
timin yan› s›ra sömürgeci yönetime hizmet ettirmeyi amaçlayan ‹slami de¤er-
lerin esaslar› veriliyordu.
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1960 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›n›n ard›ndan da, Frans›zca ve
Arapça ikili e¤itim sistemine devam edildi fakat bu defa e¤itim ve teknik e¤i-
timin kalitesinde ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlar› uyarlamadaki yetersizlikten do-
¤an birçok zorluklarla birlikte. Sonuç olarak, ikili e¤itim sistemi tüm devletin
parçalanmas›ndan sonra düzeltildi ve bütün dini e¤itimlerden ‹slami özel e¤i-
time dönüfltü.

Bugün, Kamerun’da 85 tane ‹slami özel ilkokul e¤itim vermektedir ve 6
tane ‹slami ortaokul ülke genelinde H›ristiyan çocuklar›n da dâhil oldu¤u 45
000 civar›nda ö¤renciye e¤itim vermektedir. Her 80 ö¤renci için bir profesyo-
nel ö¤retmenin bulundu¤u ‹slami okullarda ö¤rencilerin ö¤retmenlere oran›
çok yüksektir. K›rsal ve kentsel bölgelerde bu durum ayn›d›r, ‹slami okullarda
görevli olan ö¤retmenlerin %60’›ndan fazlas› direkt olarak okul aile birli¤i ta-
raf›ndan ifle al›nmakta ve maafllar› onlar taraf›ndan ödenmektedir. Birço¤u li-
seden veya üniversiteden mezun olduktan hemen sonra ifle al›nmalar›ndan do-
lay› pedagojik e¤itimden yoksundurlar.

Ö¤retmen adaylar›n›, kadroya kat›lmadan ve kendi profesyonel kariyer-
lerine bafllamadan önce pedagojik e¤itim almalar› için profesyonel ö¤retmen
okullar›na yollayan Katolik ve Protestan okullar›nda bu durum biraz daha
farkl›d›r. 

Dikkat edilmesi gereken bir di¤er husus da devlet ve özel okullar›nda la-
ik e¤itim sistemini gerçeklefltirme teflebbüslerinin her birinin baflar›s›z olma-
s›d›r. Frans›z laik e¤itim sistemi, bu durumda antiklerizm anlam›na gelen la-
iklik, dini geçmifle ba¤l› olmas›na ra¤men ailelerden gelen güçlü bir direniflle
karfl›laflm›flt›r. ‹slam veya H›ristiyanl›k olarak din, her hangi bir sayg›n e¤itim
tipinin çok önemli bütünleyeni olarak genel kabul görmektedir.

DDeevvlleett  vvee  öözzeell  ee¤¤iittiimm  kkuurruummllaarr››nnddaa  vveerriilleenn  ddiinnii  ee¤¤iittiimm  
Devlet okullar›nda, önemli kaynaklara dayanan dini, etnik ve ahlaki de-

¤erler ve bunun yan› s›ra ‹slam ve H›ristiyanl›k hakk›nda ünlü akademisyen-
lerin yapm›fl oldu¤u yorumlar hakk›nda s›n›rl› bir dini e¤itim verilmektedir. 

Dini e¤itim kamu okullar›nda ilkokullarda bafllamakta ve liselere kadar
ulaflmaktad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen müfredat ve ö¤re-
tim plan› uygulanmakta ve daha önceden s›navla seçilmifl ve her toplumda
sayg›de¤er olan dini liderler taraf›ndan e¤itilmifl ö¤retmenler taraf›ndan veril-
mektedir. ‹slam dini ö¤retmenleri bu yüzden genellikle Kuran e¤itiminin ya-
n›nda akademik profillerini uzmanlaflt›rd›klar› profesyonel e¤itim üniversite-
lerine yollanmadan önce Ulema Ulusal Konseyi taraf›ndan seçilmektedirler.
‹ncil e¤itimi veren ö¤retmenler de benzer yollar ve prosedürlerle seçilmekte
ve e¤itilmektedirler. 

Devlet okullar›nda dini e¤itimi destekleyerek devlet müdahalesini hakl›
ç›karmak ad›na ileri sürülen ana amaç, kültürel çeflitlilik ve dini ço¤ulculuk ta-
raf›ndan oluflmufl yerel gerçeklere getirilmifl dinlerin benimsenmesinden son-
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ra uyarlanmas›d›r. Kamerun’da sömürge döneminden günümüze uzanan dö-
nemde din ve devlet aras›ndaki yak›n iliflki fark edilmektedir. 

Özel e¤itim kurumlar›nda dini e¤itimin sa¤lanmas› özel okullar›n müfre-
dat›nda büyük bir yer tutmaktad›r. ‹slami veya Katolik veya Protestan okulla-
r›n hepsinde, din e¤itimi en alt düzeydeki s›n›flardan bafllamakta ve üniversi-
te düzeyindeki yüksek okullara kadar devam etmektedir. Okullar ço¤unlukla
derslere dua ile bafllay›p ayn› flekilde dersleri dua ile bitirmektedirler. Uygun
dini k›yafetler ve helal yiyecekler okul yönetmeli¤inin bir parças›d›r ve bun-
lara tam anlam›yla sayg› duyulmas› beklenmektedir. Ayn› zamanda dinle ala-
kas› olmayan müzik yat›l› okullarda yasakt›r ve dini okullar›n yak›nlar›nda
meyhaneler veya alkol satan yerler zor bulunmaktad›r.

Özel ilkokul ve ortaokullar 1 milyondan fazla Kamerunlu ö¤renciye e¤i-
tim vermektedirler, 3 milyonun üzerinde ö¤renci de devlet okullar›na gitmek-
tedirler. Bu okullar devlet okullar›na k›yasla daha iyidirler ve ö¤rencileri de
devlet okulundaki ö¤rencilerden daha iyi performans göstermektedirler. 

Katolikler ve Protestanlar aras›nda süregelen rekabet, devaml› olarak her
s›n›f›n resmi s›navlarda daha iyi performans sa¤lamak için u¤raflt›¤› e¤itim dü-
zeyine ç›k›yordu. Bu rekabet 2004 y›l›nda okuma yazma oran›n›n %68’e yük-
selmesine katk›da bulunmufltur.
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MMAALL‹‹  CCUUMMHHUURR‹‹YYEETT‹‹’’NNDDEE  EETTKK‹‹NN  BB‹‹RR
‹‹SSLLAAMM‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MMEE  DDOO⁄⁄RRUU

DDrr..  MMuuhhaammmmeedd  HHaammaaddiikkiinnaannee  MMAA‹‹GGAA
Nijer ‹slam Üniversitesi

Çeviren: Muharrem Hilmi ÖZEV

Çok flefkatli çok merhametli Allah’›n ad›yla…

Âlemlerin rabbine hamdolsun. En güzel dualar ve selam emin Peygam-
ber Muhammed ve onun çok flerefli yol arkadafllar› ve yak›nlar› üzerine… 

‹mdi; 

TASAM taraf›ndan düzenlenen “‹slam Ülkelerinde E¤itim Kongresi”nde
“Mali Cumhuriyeti’nde Etkin bir ‹slami E¤itime Do¤ru” bafll›kl› bir tebli¤
sunmakla onurland›r›lm›fl bulunuyorum.

MMaallii  CCuummhhuurriiyyeettii  iillee  ‹‹llggiillii  KK››ssaa  bbiirr AAçç››kkllaammaa

Tebli¤ konusuna girmeden önce, Kongre Komitesi’nin taleplerine uygun
olarak, Mali Cumhuriyeti ile ilgili olarak Co¤rafi, tarihi, siyasi iktisadi, sosyal
ve kültürel bak›mlardan h›zl› bir de¤erlendirme yapmak yerinde olacakt›r.

AA..  CCoo¤¤rraaffyyaa  

Mali Cumhuriyeti denize ç›k›fl› olmayan bir kara ülkesidir ve bat› Afri-
ka’n›n tam ortas›nda yer almaktad›r. 1.242.248 km2 yüz ölçümüne sahip olan
ülkenin yedi ülke ile 7200 km’ye ulaflan s›n›rlar› bulunmaktad›r. Bunlar:

1. Kuzeyde Cezayir

2. Güneyde Fildifli Sahilleri, Burkina Faso ve Gine

3. Bat›da Moritanya ve Senegal

4. Do¤uda Nijer

Mali Cumhuriyeti iklim bak›m›ndan dört bölgeye ayr›l›r. Bunlar: 

1. Sudani – ⁄înî bölge. Bölge, ülkenin yaklafl›k %6’s›n› oluflturmaktad›r
ve ülkenin güney ucundad›r. Y›ll›k ya¤›fl miktar› 1300 – 1500 mm ars›nda de-
¤iflmektedir. 
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2. Sudanî bölgesinin kuzeyinde yer alan bölge. Y›ll›k ya¤›fl miktar› 700 –
1300 mm aras›nda de¤iflen bu bölge ülkenin yaklafl›k %18’ini oluflturmakta-
d›r. 

3. Sahil bölgesi. Bu bölgede ya¤›fl miktar› 200 ile 700 mm aras›nda de-
¤iflmektedir. 

4. Sahra Bölgesi. Bu bölge ülkenin yaklafl›k dörtte üçünü oluflturmakta-
d›r. Bölgenin ald›¤› ya¤›fl miktar› Nijer Nehri k›y›lar›nda y›ll›k 200 mm civa-
r›ndad›r ve Sahraya do¤ru ilerledikçe bu miktar giderek azalmaktad›r. 

Mali’deki en önemli nehirlerse, Gine’deki Fota ve Galon da¤lar›ndan do-
¤an ve Mali içerisindeki uzunlu¤u 1600 kilometreye ulaflan Nijer nehri ile Ma-
li, Moritanya ve Senegal aras›nda müflterek olan Senegal nehridir. 

NNüüffuuss  oorraann››::  2001 say›mlar›na göre 10.482.772 olan Mali nüfusunun
yaklafl›k %90’› tar›m uygun bölgeler ile büyük kasaba ve flehirlerde, geri ka-
lan %10’luk bölüm ise ülke co¤rafyas›n›n dörtte üçlük bölümünü oluflturan
çöllerde yaflamaktad›rlar. 

MMaallii’’ddeekkii  öönneemmllii  flfleehhiirrlleerr:: Baflkent Bamako, birinci eyaletin baflkenti
Kay (Kayes), ikinci eyaletin baflkenti Kolikoro, üçüncü eyaletin baflkenti Si-
kasso, dördüncü eyaletin baflkenti Segou, beflinci eyaletin baflkenti Mopti, al-
t›nc› eyaletin baflkenti Timbuktu, yedinci eyaletin baflkenti Gao ve sekizinci
eyaletin baflkenti Kidal. 

BB..  TTaarriihh

Mali Cumhuriyeti bat› Afrika’da ‹slam medeniyetinin befli¤i ve bölgede-
ki ‹slami imparatorluklar›n baflkenti say›lmaktad›r. Bu imparatorluklar aras›n-
da 950 – 1050 y›llar› aras›nda alt›n ça¤›n› yaflayan ve baflkenti Kombi Salih
olan Gana imparatorlu¤u, 1327 -1332 y›llar› aras›nda alt›n ça¤›n› Sultan Kan-
ko Musa’n›n saltanat› s›ras›nda yaflayan ve baflkenti Niani (Gine’nin Mali s›-
n›rlar› yak›nlar›nda bulunan bu flehir Sunjata Kita’n›n do¤um yeridir ve o s›-
rada buras› küçük bir kasabayd›) olan Mali imparatorlu¤u (Modern Mali Cum-
huriyeti ad›n› bu kadim Mali imparatorlu¤undan almaktad›r), 15. ve 16. yüz-
y›llar (1464 – 1582) aras›nda alt›n ça¤›n› yaflayan ve siyasi baflkenti Gao, ilmi
baflkenti ise Timbuktu olan Sen¤â imparatorlu¤u ve Sayko Emdu taraf›ndan
1818 y›l›nda kurulan ve baflkenti (elhamdü lillah) flimdiki Mopti’de bulunan
Masna (Dina) hükümdarl›¤› zikredilmelidir.1

CC..  SSiiyyaassii  dduurruumm

Mali Cumhuriyeti 22 Eylül 1960’ta ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›flt›r. ‹lk cum-
hurbaflkan› Seyyid Modibu Kita’d›r. Bunu 19 Kas›m 1968’de Musa Taraori ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen darbeyle gelen askeri yönetim dönemi izlemifltir.
1990 y›l›nda halk›n genifl kat›l›m›yla gerçeklefltirilen gösterilerin de deste¤iy-
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le, bafllar›nda Amedu Toumani Toure’n›n bulundu¤u bir grup asker taraf›ndan
gerçeklefltirilen devrim sonucunda askeri yönetim sona ermifltir. Toure, kuru-
lan geçifl hükümetinin bir süre bafl›nda kalm›fl, geçifl döneminin ard›ndan hal-
k›n özgür iradesiyle kendi cumhurbaflkan›n› seçmesine imkân sa¤lamak için
iktidar› b›rakm›flt›r. Seçimleri kazanan Halif es-Seyyid Alfa Umar Konare iki
dönem iktidarda kalm›fl ve ard›ndan halk›n yeni bir cumhurbaflkan› seçmesine
imkân sa¤lamak amac›yla, o da iktidar› b›rakm›flt›r. Bu kez seçimleri Musa Ta-
raori dönemini sona erdiren darbenin ard›ndan geçifl hükümetini yöneten
Amedu Toumani Toure kazanm›flt›r. Toure flu an ikinci ve son dönem olmak
üzere, cumhurbaflkan›d›r.2

DD..  EEkkoonnoommii

Mali Cumhuriyeti ekonomisi tar›msal üretime dayanmaktad›r ve pamuk
üretiminde bat› Afrika’da ilk s›rada yer almaktad›r. Pirinç, tütün ve tah›l ülke-
de bol miktarda yetifltirilmektedir. Timbuktu bölgesinde bu¤day yetifltirilmek-
tedir. Sikasso bölgesinde ise narenciye, mango ve di¤er meyveler yetifltiril-
mektedir. Madenler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Kay eyaletinde alt›n madenleri
bulunmakta, Timbuktu bölgesinden fosfat ç›kar›lmaktad›r. Yap›lan son araflt›r-
malar ve sondajlar ülkenin çeflitli bölgelerinde petrol bulundu¤unu göstermek-
tedir. Mali’de çok say›da mütevaz› s›naî iflletme bulunmaktad›r. Dokuma sa-
nayi, içki sanayi, plastik eflya ve ev eflyas› sanayi, mermer sanayi, sabun sana-
yi vb bunlardan baz›lar›d›r. Dünyan›n çeflitli bölgelerinden gelen tüccarlar› ba-
r›nd›ran baflkentte ticaret her geçen gün geliflmektedir. Buna ra¤men, Mali
Cumhuriyeti dünyan›n en fakir ülkeleri aras›nda yer almaktad›r. 

EE..  TToopplluummssaall  yyaapp››

Mali toplumu birkaç kabileden oluflmaktad›r. Her kabile kendi dilini ko-
nuflmaktad›r. Bafll›ca kabileler flunlard›r: Bamara Kabilesi %33, Fallan kabile-
si %10, Sinofo kabilesi %9, Serakoli kabilesi %8, Sen¤a kabilesi %7, Mali-
yanki kabilesi %6, Tavar›k kabilesi %5 ve di¤er kabileler %22. 

Mali’deki dini yap›: %94 Müslümanlar, %4 H›ristiyanlar, %2 di¤erleri
(Küffar).3

FF..  KKüüllttüürr vvee  ee¤¤iittiimm

Sömürge yönetiminin geliflinden önce ‹slam kültürü devletin kültürüydü.
Sömürgecilerin yazd›klar› tarihlerde baflvurduklar› kaynaklar›n tümünün örne-
¤in, büyük tarihçi Mahmut Ka’t’›n Tarihu-l’Fettafl’›, Abdurrahman Es-
Sa’dî’nin Tarihu’s-Sudan’› gibi Arapça olmas› bunun en büyük kan›t›d›r. ‹sla-
m›n bölgeye giriflinden itibaren bölge halk› ‹slami e¤itime çok önem vermifl-
tir. Kuran medreseleri ve ketatib tüm bölgeye yay›lm›fl ve bu medreseler za-
man içerisinde, Timbuktu flehrindeki Sankori üniversitesi gibi üniversitelere
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ya da, söz gelimi, külliyelere dönüflmüfltür. Bu durum Bat› sömürgesi bölgeye
girene dek sürmüfltür. Sömürge yönetiminin ilk yapt›¤› ifl ise çeflitli yöntem ve
araçlarla, fier’i ilimlerin ö¤retilmekte oldu¤u medreselere ve ketatibe savafl
açmak ve bu medreseleri hedeflerinden sapt›rmaya çal›flmak ve bilimin ahlak
ve dinden ayr›lmas› temeli üzerine kurduklar› kendi laik okullar›n› açmak ol-
mufltur. Sömürgeciler bu medreselerle savaflmak için askerlerini bizim aram›z-
dan devflirdikleri ordular meydana getirmifllerdir. Sonunda bu medreselerin
ba¤l›lar› toplumda marjinallefltirilmifl ve rolleri do¤um, evlenme ve ölüm s›ra-
s›nda[ki bir tak›m ritüellere] indirgenmifltir. Tüm bunlara ra¤men Mali’deki ‹s-
lami medreseler dikkat çekici bir biçimde yay›lmas›n› sürdürmüfltür. Ne var ki,
bu medreselerin yöntem ve finansman gibi bir tak›m sorunlar› bulunmaktad›r.
‹lerleyen bölümlerde bu sorunlardan –inflallah- bahsedilecektir. Bu flekilde,
Mali Cumhuriyeti’ne Co¤rafi, tarihi, siyasi iktisadi, sosyal ve kültürel bak›m-
lardan h›zl› bir de¤erlendirme gerçeklefltirmifl olduk. 

OOttuurruummuunn  KKoonnuussuu  ÜÜzzeerriinnee  YYoorruumm::  ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  KKöökktteenncciilliikk
VVee  EE¤¤iittiimm

Yeri gelmiflken yapaca¤›m teknik bir itiraz› hofl görmenizi diliyorum: 

Her fleyden önce, köktencili¤in (radikalizm) afl›r›l›kç›l›k (tetarruf) ile ay-
n› anlamda kullan›lmas›na itiraz ediyorum. Çünkü asl’a dönüfl kötü de¤il, öv-
gü de¤erdir. Asl› olmayan›n varl›¤›ndan da söz edilemez. Asla dönüfl zorunlu-
dur, bundan kaç›n›lamaz. Olgular› tam karfl›l›klar› ile isimlendirmek durumun-
day›z. Afl›r›l›kç›l›k ise ‹slam’da Kitap ve Sünnet’teki nasslar ve ‹cma-i Ümmet
ile reddedilmifl ve kötülenmifltir. 

Kuran-› Kerim’de Allah Musa ile Firavun k›ssas›nda flöyle buyurmakta-
d›r: ““OOnnaa  yyuummuuflflaakk  ssöözz  ssööyylleeyyiinn..  BBeellkkii  öö¤¤üütt  aall››rr yyaahhuutt  kkoorrkkaarr..” (Ta Ha, 44).
Di¤er bir yerde, ““‹‹nnssaannllaarrddaann  ööyylleessii  ddee  vvaarrdd››rr kkii,,  ddüünnyyaa  hhaayyaatt››nnaa  iilliiflflkkiinn
ssöözzlleerrii  sseenniinn  hhooflfluunnaa  ggiiddeerr..  BBiirr ddee  kkaallbbiinnddeekkiinnee  ((SSöözzüünnüünn  öözzüünnee  uuyydduu¤¤uu--
nnaa))  AAllllaahh’’››  flflaahhiitt  ttuuttaarr..  HHââllbbuukkii  oo  ddüüflflmmaannll››kkttaa  eenn  aammaannss››zz  oollaanndd››rr..  OO,,  ((ssee--
nniinn  yyaann››nnddaann))  aayyrr››ll››nnccaa  yyeerryyüüzzüünnddee  bboozzgguunnccuulluukk  yyaappmmaa¤¤aa,,  eekkiinn  vvee  nneessllii
yyookk  eettmmee¤¤ee  ççaall››flfl››rr..  AAllllaahh  iissee  bboozzgguunnccuulluu¤¤uu  sseevvmmeezz..””  (Bakara, 204 – 2005).
Bir di¤er ayette “ BBööyylleeccee,,  ssiizzlleerr iinnssaannllaarraa  bbiirreerr flflaahhiitt  ((vvee  öörrnneekk))  oollaass››nn››zz  vvee
PPeeyyggaammbbeerr ddee  ssiizzee  bbiirr flflaahhiitt  ((vvee  öörrnneekk))  oollssuunn  ddiiyyee  ssiizzii  oorrttaa  bbiirr üümmmmeett44 yyaapp--
tt››kk..””  ((Bakara, 143). ‹nsanlar üzerine flahitlik yapmak flefkatli olmay›, kolay-
laflt›rmay›, yumuflak huylu olmay› ve esnek olmay› gerektirir. Taberi ayetin
tefsirinde flöyle demektedir: “BBaannaa  ggöörree  AAllllaahh  TTaaaallaa  oonnllaarr››  ((mmüümmiinnlleerrii))  oorr--
ttaa  bbiirr yyooll  iizzlleeddiikklleerrii  iiççiinn  bbuu  flfleekkiillddee  nniitteelleemmiiflflttiirr..  MMüümmiinnlleerr HH››rriissttiiyyaannllaarr››nn
ddüüflflttüükklleerrii  aaflfl››rr››ll››kkllaarraa  ddüüflflmmeemmiiflfllleerrddiirr..  NNiitteekkiimm  HH››rriissttiiyyaannllaarr yy››lldd››rrmmaa,,
kkoorrkkuuttmmaa  ((tteerraahhhhuubb))  kkoonnuussuunnddaa  vvee  ‹‹ssaa  ((aa..ss..))  iillee  iillggiillii  oollaarraakk  ssööyylleeddiikklleerrii
flfleeyylleerrddee  aaflfl››rr››  ggiittmmiiflfllleerrddiirr..  YYiinnee  mmüümmiinnlleerr YYaahhuuddiilleerriinn  ddiinnddee  eekkssiillttmmee
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yyaappmmaallaarr››  ggiibbii  bbiirr eekkssiillttmmee  ddee  yyaappmmaamm››flflllaarrdd››rr..  NNiitteekkiimm  YYaahhuuddiilleerr AAll--
llaahh’’››nn  kkiittaabb››nn››  ddee¤¤iiflflttiirrmmiiflfllleerr,,  ppeeyyggaammbbeerrlleerriinnii  ööllddüürrmmüüflfllleerr,,  rraabblleerriinnii  yyaa--
llaannllaamm››flflllaarr vvee  oonnaa  kküüffrreettmmiiflfllleerrddiirr..  MMüümmiinnlleerr iissee  oorrttaa  yyoolluu  iizzlleeyyeenn  iittiiddaall
ssaahhiibbii  kkiiflfliilleerrddiirr..  AAllllaahh  oonnllaarr››  bbuu  flfleekkiillddee  vvaass››ffllaanndd››rrmm››flfltt››rr,,  ççüünnkküü  aammeellllee--
rriinn  eenn  hhaayy››rrll››ss››  oorrttaa  yyoolllluu  oollaann››dd››rr..””55 ‹tidalden ç›k›p zulme, afl›r›l›¤a ya da ek-
siltmeye dönüflen herhangi bir fleyin, her ne kadar zorlama yorumlarla ‹s-
lam’›n bir emri gibi gösterilmeye çal›fl›lsa da, ‹slam ümmeti ile ya da ‹slam fle-
riat› ile hiçbir ilgisi yoktur. ‹bn Kayyim Rah›mehullah der ki: “fieriat’in teme-
li ve yap›s› dünyevi ve manevi meselelerde adaleti ve insanlar›n iyili¤ini gö-
zetmektir. fieriat bütünüyle adalettir, bütünüyle flefkattir, bütünüyle menfaat ve
hizmettir, bütünüyle hikmettir, adaletten zulme, flefkatten sevgisizli¤e, fayda-
dan bozgunculu¤a, hikmetten abese dönüflen herhangi bir fleyin, ne kadar tevil
edilirse edilsin, fieriat ile ilgisi yoktur.6

Sünnete gelince, Peygamber (S.A.V.) flöyle buyurmaktad›r: “Din bolluk
ve refaht›r; kendini göz ard› edenden baflka hiç kimseyi s›k›nt›da b›rakmaz.
Öyleyse sizler de çözümleyiniz, kolaylaflt›r›n›z, müjdeleyiniz…”7

Peygamber (S.A.V.) Muaz Ebu Musa’y› Yemen’e gönderirken onlara
flöyle demiflti: “Kolaylaflt›r›n›z, yokufla sürmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret ettir-
meyiniz; uyum içerisinde olunuz, ayr›l›¤a düflmeyiniz.”8

Aifle (r.a.) Peygamber (S.A.V)’in flöyle dedi¤ini rivayet etmektedir: “Ne-
zaket ve yumuflakl›k hangi fleyde bulunuyorsa onu süslemekten baflka bir fley
yapmaz ve ondan sadece lekeyi ve pisli¤i uzaklaflt›r›r.”9

‹bn Mesud (r.a.) da Peygamber (S.A.V.)in flöyle dedi¤ini rivayet etmek-
tedir: “Kendisine ateflin (Cehennemin) haram k›l›nd›¤› kiflinin kim oldu¤unu
size haber vereyim mi? Dediler ki: Evet ey Allah’›n Rasülü haber ver. Dedi ki:
Uysal, flefkatli, sevecen, ifle yarayan, yumuflak bafll› olan herkimse, onlar üze-
rine [Cehennem haram k›l›nm›flt›r].10

Yine Hz. Peygamber flöyle buyurmufltur: “Bu din çok sa¤lam ve güveni-
lirdir. Dolay›s›yla bununla (din ile) ilgili ifllerinde yumuflak ve rahat ol. Allah’a
kullu¤u kendi nefsin için çekilmez hale getirme. …”11

Yukar›daki bilgilerden de anlafl›lmaktad›r ki, dinin kayna¤› (usul-i
fier’iyye) afl›r›l›kç›l›ktan beridir. Çünkü afl›r›l›kç›l›k insanlar› dinin kendilerini
koruma amac›yla gönderildi¤i befl gereklilik konusunda düflmanl›¤a sevk eder.
Bu befl fley din, can, ak›l, nesil ve mald›r. 

AAflfl››rrll››kkçç››ll››¤¤››nn  MMüüssllüümmaannllaarr vvee  TTüümm  DDüünnyyaa  ÜÜzzeerriinnddeekkii  EEttkkiilleerrii

11 Eylül 2001 öncesi ve sonras› dönemler karfl›laflt›r›ld›¤›nda, afl›r›l›kç›-
l›¤›n Müslümanlar› nerede bulunurlarsa bulunsunlar, hatta kendi ülkelerinde
bile, kötü yönde etkiledi¤i aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bu gün durum o nokta-
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ya gelmifltir ki, dinini do¤ru dürüst yaflamaya çal›flan herkes afl›r›l›kç›l›k ve te-
röristlik ile suçlanmakta, tahkikattan önce iflkence görmemiflse bile, takip alt›-
na al›nmaktad›r. Müslüman toplumun sa¤l›kl› düflünebilecekleri ortam kaybol-
mufl, ülkeler ya¤malanm›fl, malvarl›klar›na el konulmufl, ya da dondurulmufl-
tur. Müslümanlar mallar› üzerinde tasarrufta bulunma haklar›n› kullanama-
maktad›rlar. Peki, di¤er ümmetlerin flahidi k›l›nan ‹slam ümmeti tüm bu say-
d›klar›m›z› hak ediyor mu? Oysa bu ümmet kullar› kullara kulluktan, kullar›n
rabbine kullu¤a, dinlerin zulmünden ‹slam’›n adaletine yükseltmek için gön-
derilmemifl miydi?! ‹slam, ta bafl›ndan bu yana, ba¤l›lar›n› kendi ifllerini dos-
do¤ru yapan ve di¤erleri ile iyi iliflkiler içerisinde bulunan bir din de¤il midir?
Yüce Allah’›n flu sözlerinden Müslümanlar›n haberdar olmad›klar›n› ileri sür-
mek büyük bir haks›zl›k de¤il midir: “Ancak Allah’›n rahmeti sayesindedir ki,
sen onlara karfl› yumuflak davrand›n. E¤er kaba, kat› yürekli olsayd›n, onlar
senin etraf›ndan da¤›l›p giderlerdi. Art›k sen onlar› affet. Onlar için Allah’tan
ba¤›fllama dile. ‹fl konusunda onlarla müflavere et. Bir kere de karar verip az-
mettin mi, art›k Allah’a tevekkül et, (ona dayan›p güven). fiüphesiz Allah, te-
vekkül edenleri sever”12 ya da “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle,
güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel flekilde mücadele et. fiüphesiz senin
Rabbin kendi yolundan sapanlar› en iyi bilendir. O, do¤ru yolda olanlar› da en
iyi bilendir”? Afl›r›l›kç›¤›n ‹slam toplumlar› üzerindeki olumsuz etkileri bu
olunca, acaba Bat› toplumlar› üzerindeki etkisi ne olmufltur. Kabul etmeliyiz
ki, afl›r›l›kç›l›¤›n Bat› toplumlar› üzerindeki etkisi, Müslüman toplumlar üze-
rindeki etkisinden daha fazla de¤ilse bile daha az da de¤ildir. Bu gün art›k Ba-
t›l›lar gözlerini rahatça kapat›p uyuma f›rsat›na sahip de¤ildirler. Küçük büyük
herhangi bir olay onlar› dehflete düflürmeye yetmektedir. En küçük bir gürül-
tüde pani¤e kap›lmaktad›rlar. Öte yandan, dinimiz ‹slam tüm bu olumsuzluk-
lar›n sorumlusu olarak itham edilmektedir. Masum insanlar nezdinde korku ve
rahats›zl›k uyand›r›lmas› ehl-i fieriat’a göre, korku uyand›ranlar Müslümanlar
olsa bile, kesin olarak yasaklanm›flt›r.

Afl›r›l›kç›l›¤›n tüm dünyay› etkiledi¤i aç›kça ortadad›r. fiu halde afl›r›l›k-
ç›l›kla nas›l mücadele edece¤iz? 

Baflvurabilece¤imiz bir tak›m tedbirler bulunmaktad›r ve bunlar› ‹slam
âleminde uygulad›¤›m›z takdirde afl›r›l›kç›l›¤› azaltma imkân› bulunmaktad›r.
Bu tedbirlerden baz›lar› flunlard›r: 

BBiirriinnccii  TTeeddbbiirr::  EE¤¤iittiimm..  E¤itim afl›r›l›kla mücadelede kaç›n›lmaz olarak
uygulanmas› gereken tedbirlerin en önemlileri aras›nda say›lmaktad›r. Yeni
yetiflen nesilleri ilim ve ahlak› tam anlam›yla bir araya getiren bir e¤itim anla-
y›fl›yla e¤itmemiz gerekmektedir. Yani dini emir ve yasaklara samimiyetle ve
kesintisiz uyulmas›n› sa¤layan ahlak›n ö¤retilmesi ve hayati ihtiyaçlar› gözet-
mede çaba gösterme konusunda e¤itim. BBuu  ee¤¤iittiimm  iinnssaannllaarr››nn  ttüümmüü  iiççiinn  mmeeflfl--
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rruu  bbiirr hhaakk  ssaayy››llmmaall››dd››rr.. Toplumun fertlerinden her biri kendi iflini kendi gör-
me konusunda etkin bir birey ve di¤erleri ile hoflça geçinen kifli haline gelinen
dek bu e¤itim ›srarla sürdürülmelidir. Nitekim Muhammed Mustafa (S.A.V)’i
öven ve onun müstesna konumunu ortaya koyan bir ayeti kerimede Allah Taâ-
lâ flöyle buyurmaktad›r: “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”13 Bizzat Pey-
gamber (S.A.V.) de flöyle demektedir: “Ben sadece güzel ahlak› tamamlamak
üzere gönderildim.”14 O (S.A.V.), üstün ahlak ile donanma konusunda bizim
örne¤imizdir ve güzel ahlak› dünyaya yayan odur. Dahas›, yarat›l›fl safl›¤› (f›t-
rat-› selime) de hem kendini hem de baflkalar›n› mutlu eden iyi vatandafllar ye-
tifltirilmesini gerekli k›lmaktad›r. Yunanl› e¤itimci Isocrates da bu sözleri
onaylamaktad›r. Der ki: “‹yi vatandafl›n flu dört niteli¤e sahip olmas› gerekir:
bunlar: 

1. Günlük ifllerini yürütme konusunda sa¤lam düflünce ve isabetli karar
alma gücüne sahib olmak;

2. Farkl› durumlarda ve konumlarda insanlarla ifllerini yürütürken kibar
ve diplomatik bir yol izlemek; 

3. Bir tak›m yerlerde nefsine hâkim olmak; 

4. Baflar› ve zafer durumunda a¤›rbafll› ve dengeli olmak. 15

E¤er bu Yunanl› e¤itimci Müslüman olsayd› kesinlikle onun bu bilgilere
‹slami kaynaklardan eriflti¤ini söylerdik. Müslüman olmad›¤›na göre, kabul
ediyor ve inan›yoruz ki, f›trat› onu bu gerçe¤e ulaflt›rm›flt›r ve meseleye önyar-
g›s›z yaklaflan hiç kimse bu gerçe¤i yads›yamaz. 

‹‹kkiinnccii  TTeeddbbiirr::  Kamu hukuku alan›nda insanlar aras›nda AAddaalleett  vvee  eeflfliitt--
llii¤¤iinn  sa¤lanmas›..  Bu husus afl›r›l›kla mücadele yönünde al›nacak tedbirlerin en
önemlilerindendir. ‹nsanlar befler olmalar› itibariyle eflittirler. Dolay›s›yla fie-
riat›n tüm insanlar için geçerli k›ld›¤› kamusal haklar alan›nda zenginin fakir,
güçlünün güçsüz üzerinde bir üstünlü¤ü yoktur. Allah kat›nda en de¤erli olan-
lar, O’na karfl› gelmekten en çok sak›nanlard›r.16 F›trat›n eflitlik öngördü¤ü her-
hangi bir konuda fieriat’in ayr›mc›l›k yapmas› düflünülemez. ‹nsanlar aras›nda
baz› yönlerden ortaya ç›kan farkl›l›klarda ise fler’i maksat, eflitlili¤in bulunma-
mas›d›r. Çok efllilikte kad›n›n›n erke¤e eflit olmamas›, çocuk büyütme konu-
sunda erke¤in kad›na eflit olmamas›, cahilin âlime eflit olmamas› gibi… 

ÜÜççüünnccüü  tteeddbbiirr::  SS››nn››rrllaanndd››rr››cc››  cceezzaallaarr ddaa  ddââhhiill  oollmmaakk  üüzzeerree,,  ttoopplluumm--
ssaall  kkoonnttrrooll  mmeekkaanniizzmmaallaarr››nn››nn  iiflfllleettiillmmeessii..  

Afl›r›l›kç›l›¤›n bu ümmetin evlatlar› için büyük bir tehlike oldu¤u anlafl›l-
d›¤›na göre, ‹slam dünyas›ndaki e¤itimcilerin ve hükümetlerin öncelikle yap-
malar› gerekenlerden biri, yeryüzünde bozgunculuk için koflan afl›r›l›kç›lar›n
hareket ve etki alan›n› s›n›rlamakt›r. 
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Sosyolog Edward Ross, “Sosyal Kontrol” adl› eserinde on befl sosyal
kontrol arac› tan›mlam›fl ve bunlar› flu flekilde s›ralam›flt›r: Kamuoyu, yasa,
inanç, toplumsal sezgi, e¤itim, gelenekler, cemaatin dini, topluma örnek ola-
rak sunulan kiflisel örnekler, semboller ve ritüeller, bilim, ayd›nlanma ve kül-
türel kimlik, hurafe ve efsaneler, toplumsal de¤erler ve öncü ve bilinçli [kesi-
min] de¤erleri. 

Di¤er bir bilim adam› ise flöyle özetliyor: Din, büyü, ahlak, bilim, ideolo-
ji ve e¤itim.17

‹ki bat›l› bilim adam› taraf›ndan toplumsal kontrol araçlar› konusunda va-
r›lan bu sonuçlar›n bir k›sm› ‹slam taraf›ndan kabul görürken di¤erleri redde-
dilmifltir. ‹slam bize on dört as›rdan daha uzun bir süredir toplumsal kontrol
araçlar›n›n neler oldu¤unu gösteriyor. Çok iyi bilmekteyiz ki, bireyin iç dün-
yas›na ve iman›na taalluk eden ruhani anlamlar ba¤lam›nda bir tak›m engelle-
yici ve s›n›rland›r›c›lara mutlaka ihtiyaç vard›r. 

Yukar›daki aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, “bu araçlar›n, toplumsal
kontrol noktas›ndaki rollerini tam anlam›yla icra edebilmeleri için, insanlar›n
bunlara sayg› göstermelerini sa¤layacak cezai müeyyidelere ihtiyaç vard›r.
Toplumsal düzende ceza kaç›n›lmazd›r. Aksi halde bu araçlar soyut ö¤ütler ha-
line gelir. Çünkü kendisine sayg› gösterilmesini ve ba¤lan›lmas›n› sa¤layan
cezai müeyyideleri bulunmayan herhangi bir düzen, toplumsal düzen olarak
nitelenemez.18

DDöörrddüünnccüü  tteeddbbiirr::  YYookkssuull  vvee  ddüüflflkküünnlleerriinn  eelliinnddeenn  ttuuttmmaakk..  Yoksul ve
düflkünlerin geçimlerini rahatça sürdürebilmeleri ve e¤itimleri için, onlara yar-
d›mc› olunmal›d›r. Çünkü devlet maliyesinde ve ümmetin zenginleri üzerinde
onlar›n haklar› vard›r. Çünkü suç nedenlerin en önemlileri aras›nda yoksullu-
¤un, düflkünlü¤ün ve toplumsal haks›zl›klar›n bulundu¤u bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle, devlet ve zenginler fakirlerin elinden tuttu¤u zaman suçlar›n azal-
mas› sa¤lanacakt›r. 

BBeeflfliinnccii  tteeddbbiirr::  ddiiyyaalloogg  vvee  iissttiiflflaarree  kkaapp››ss››nn››nn  aaçç››kk  ttuuttuullmmaass››..  Genel öz-
gürlüklere sayg› ve diyalog yasalar› çerçevesinde yönetenlerle yönetilenler
aras›nda diyalog ve istiflare kap›lar› aç›k tutulmal›d›r. Yöneticiler halklar›na
kap›lar›ndan önce kalplerini açmal›d›rlar ki, onlar›n sevgi ve onaylar› sürekli
ve istikrarl› bir hale gelsin. 

AAlltt››nncc››  tteeddbbiirr::  AAflfl››rr››ll››kkçç››ll››¤¤››nn  yyeerriillmmeessii  ve bunun ortadan kald›r›lmas›
için gerekli olan koflullar›n teflvik edilmesi.

Oturum konusu üzerine yapt›¤›m›z yorumlar burada sona eriyor. fiimdi
as›l tart›flma konumuza geri dönelim. 

MMaallii’’ddee  EEttkkiinn  BBiirr ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmee  DDoo¤¤rruu

Sunumumuzun as›l konusu olan bu bölümü üç bafll›k alt›nda toplad›m: 

Birinci bölüm: Sömürge öncesi dönemde Mali’de ‹slami e¤itim
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‹kinci bölüm: Sömürge döneminden günümüze Mali’de ‹slami e¤itim

Üçüncü bölüm: Mali’de ‹slami e¤itimin gelece¤i için öneriler.

BBiirriinnccii  BBööllüümm::  SSöömmüürrggee  ÖÖnncceessii  DDöönneemmddee  MMaallii’’ddee  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm

Daha önce de belirtti¤imiz gibi Mali’de ‹slami e¤itimin temeli çok eski-
lere dayanmaktad›r. Çünkü Mali Bat› Afrika’daki ‹slami imparatorluklar›n ve
hükümdarl›klar›n befli¤idir. Sömürge döneminden önce Mali’de e¤itim Arap-
ça idi ve halk ‹slam’›n bölgeye giriflinden sömürge dönemine kadar ‹slami e¤i-
tim d›fl›nda baflka bir e¤itim bilmiyordu. Sömürge yönetimi Mali’den ‹slami
e¤itimi söküp atmak istedi ve bunda büyük ölçüde baflar›l› da oldu. Ne var ki,
‹slami e¤itim bizim için Timbuktu kentinde bulunan Ahmed Baba et-Timbuk-
tu Merkezi’nde bulunan yaz›l› eserler sayesinde ölümsüzlefltirilmiflti ve günü-
müze tafl›nm›flt›. Bugün bu merkez tüm Malililer için iftihar kayna¤›d›r. Böl-
gedeki tüm imparatorluklar ‹slami kültürü desteklemekteydiler ama Sen¤a im-
paratorlu¤unun ilme verdi¤i destek benzersizdi. Kervanlar ilmin çeflitli alanla-
r›nda flöhret bulmufl olan âlimlerin haberlerini bir uçtan di¤erine ulaflt›rmak-
tayd›lar. 

11..  SSöömmüürrggee  DDöönneemmiinnddeenn  ÖÖnnccee  AAssââkkîî1199 DDeevvrrii  ‹‹lliimm  MMeerrkkeezzlleerrii

Sen¤a Hükümdarl›¤›nda bafll›ca üç merkez bulunmaktayd›. Bunlar: 

AA..  TTiimmbbuukkttuu..  Timbuktu bat› Sudan bölgesinin en önemli flehirlerinden
biriydi ve Tavar›k-› Mülessimin taraf›ndan Nijer Nehri kenar›nda Hicri beflin-
ci yüzy›l sonlar›nda kurulmufltu. Baz› tarihi rivayetler bu flehrin Miladi 1100
y›l›nda kuruldu¤unu ileri sürmektedir. fiehir ta bafl›ndan beri bir ‹slami yerle-
flim merkezi idi. Es-Sa’di “BBuu  flfleehhrrii  ppuuttaa  ttaappmmaa  hhaassttaall››¤¤››  hhiiçç  kkiirrlleettmmeeddii..  BBuu
flfleehhrriinn  ssaakkiinnlleerrii  RRaahhmmaann’’ddaann  bbaaflflkkaass››nnaa  hhiiçç  sseeccddee  eettmmeeddii””  demektedir.20

Asâkî döneminde, Timbuktu gözle görülür bir kültürel rol oynam›flt›r, burada
ilim pazarlar› kurulmufl ve flehir ilim adamlar›n›n ve talebe-i ulumun u¤rak ye-
ri haline gelmifltir. Ülke içinden ve d›fl›ndan hemen her bölgeden ilim adam›
ve ö¤renci buraya gelmekteydi. Alûrî der ki: “TTiimmbbuukkttuu  iilliimm  mmeerrkkeezzii  hhaalliinnee
ggeelliinnccee,,  iinnssaannllaarr iilliimm  eellddee  eettmmeekk  iiççiinn  bbuurraayyaa  aakk››nn  eettmmeeyyee  bbaaflflllaadd››llaarr..  ÇÇüünn--
kküü  bbuurraass››  ddii¤¤eerr mmeerrkkeezzlleerrddeenn  ddaahhaa  yyaakk››nndd››..  BBööllggee  bbuurraass››nn››  ddii¤¤eerr iilliimm
mmeerrkkeezzlleerriinnee  tteerrcciihh  eettttii..  ZZaammaannllaa  bbuurraaddaa  ppeekk  ççookk  iilliimm  eehhllii  yyeettiiflflttii;;  kkeennddii
üüllkkeelleerriinnddeekkii  iillee  yyeettiinniirr hhaallee  ggeellddiilleerr..  AArrtt››kk  iilliimm  eellddee  eettmmeekk  iiççiinn  ddii¤¤eerr bbööll--
ggeelleerree  ggiittmmeezz  oolldduullaarr..  BBuunnddaann  bbööyyllee  kkeennddii  yyeettiiflflttiirrddiikklleerrii  ddeerriinn  ââlliimmlleerriinn
tteelliifflleerriinnddeenn  bbaaflflkkaass››nnaa  iihhttiiyyaaçç  dduuyymmuuyyoorrllaarrdd››..2211

BB..  CCeennnnââ..  Cennâ bat› Sudan’daki önemli ilim merkezlerinden bir di¤e-
riydi. Hicri üçüncü yüzy›lda kurulan flehrin halk› krallar› Kenber ile birlikte
Hicri alt›nc› yüzy›lda ‹slam’a girmifllerdi. Sultan’›n ‹slam’a girifli dört bin iki
yüz âlimin huzurunda gerçekleflmiflti. Müslüman olan sultan saltanat saray›n›
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ve çevresini y›k›p mescide dönüfltürdü. fiimdi Cenna’daki Cami budur. Sultan
flehir halk› için bu caminin yak›nlar›na baflka bir cami daha yapt›rm›flt›.22 Bun-
dan sonra flehir civarda bilinen bir kent haline geldi ve burada ilim ve marifet
pazarlar› kuruldu. Her bölgeden insanlar flehre gelmeye bafllad›. Nitekim es-
Sa’di’nin sözleri bunu teyit etmektedir: “CCeennaabb››  HHaakk,,  kkeennddii  hhaallkk››  yyaann››nnddaa,,
ççeeflfliittllii  kkaabbiilleelleerrddeenn  vvee  üüllkkeelleerrddeenn  iinnssaannllaarr››  bbuu  flfleehhrree,,  yyeerrlleeflflmmeekk  üüzzeerree,,
sseevvkk  eettmmiiflflttii..””2233

CC..  GGaaoo..  Gao Sen¤â hükümdarl›¤›n›n baflkentiydi. Baz› tarihi rivayetler
bu flehrin Hicri ikinci yüzy›l›n ortalar›nda kuruldu¤unu, ‹slam’›n bölgeye giri-
flinin ise Hicri alt›nc› yüzy›lda tamamland›¤›n› ileri sürmektedir.

Gao flehrinde mescitler, enstitüler ve medreseler kurma hareketi Askiya
Muhammed el-Kebir döneminde yayg›nlaflm›flt›r. Hükümdarlar ve servet sa-
hipleri Gao flehri müderrisleri, müezzinleri, imamlar› ve hatipleri için pek çok
vak›f vakfetmifllerdir.24 Burada kurulan ilim meclislerine hükümdarlarda iflti-
rak ederlerdi. Askiya Davud bunlardan biriydi. Halk kütüphaneleri yan›nda,
Gao kentinde inceleme ve araflt›rma için pek çok kütüphane daha aç›lm›flt›. Bu
mekteplerin en ünlüleri flunlard›r: Askiya Davud Kütüphanesi, Askiya Birinci
Muhammed Kütüphanesi, Askiya Muhammed bin Askiya Davud Kütüphane-
si.25

22..  AArraapp  ––  ‹‹ssllaamm  KKüüllttüürrüünnüünn  TTiimmbbuukkttuu,,  CCeennââ  vvee  GGaaoo’’ddaa  YYaayy››llmmaass››nn--
ddaa  ÂÂlliimmlleerriinn  RRoollüü2266

Bat› Sudan’a ‹slam’›n ne zaman girdi¤ine dair kesin bir tarih vermek
mümkün de¤ildir. Tek bildi¤imiz, ‹slam’›n bölgeye oldukça erken tarihlerde
girdi¤idir. Asaki döneminde ‹slam, yukar›da zikredilen merkezlerden büyük
bir h›zla tüm bölgeye nüfuz etmifltir. Bu noktada, Sen¤a hükümdarlar›n›n (el-
Asâkî) gayretleri büyük ölçüde etkili olmufltur. Bu hükümdarlar ulemay› tefl-
vik, mescit, medrese, ö¤rencilere bar›nak yapma ve maddi manevi her türlü
destek gibi konularda büyük bir rol oynam›fllard›r. Ulema ve ö¤rencilere cö-
mertçe yard›mlarda bulunmufllar ve onlar› her türlü devlet görevinden muaf
tutmufllard›r. Asâkî’nin ulemaya ve talebe-i ulûma sa¤lad›¤› bu destek, hiç
kuflkusuz, onlar›n Arap – ‹slam kültürünü yaymalar›n›n yollar›n› açm›flt›r. Bu
sayede ulema ve ö¤renciler mescitlerde, medreselerde ve evlerinde tüm za-
manlar›n› ilme tahsis etmifller ve farkl› ilim dallar›nda, özellikle de din ve din
alanlar›nda uzmanlaflm›fllard›r. Bu sayede fieriat ve dil bilimleri Bat› Sudan’da
ön s›ray› alm›fl; farkl› alanlarda, özelikle f›k›h alan›nda pek çok telif, hafliye ve
flerh ortaya ç›km›flt›r. Maliki mezhebinin temel kitaplar›ndan yararlanan ule-
ma, bunlar› yeniden keflfetmifl ve yeni eserler telif etmifllerdir. 

Asâkî döneminde ulema hükümdarlara bir tak›m kurallar koydurma nok-
tas›nda baflar›l› olmufllard›r. Bu kurallar sayesinde hükümdarlar ülkelerini da-
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ha kolay yönetmifller27, bu konuda halklar›n kendi bölgelerindeki gelenekleri-
ne ve fieriat’in amaçlar›na (makas›dufl-fieria) uygun davranabilmifllerdir. Sab›r
ve inatla çal›flan ulema Sen¤a halk› aras›ndaki ilmi düzeyin en yüksek düzeye
ç›kmas›n› sa¤lam›fllard›r. Bu sayede âlimler, özellikle de fieriat âlimleri efli
benzeri görülmemifl biçimde sayg› görmeye bafllad›lar. Öyle ki, kimi zaman
gösterilen bu sayg›, dokunulmaz kutsall›k derecesine ulaflmaktayd›.28 Bu anlat-
t›klar›m›z› el-Hasan el-Vezzan’›n sözleri onaylamaktad›r: “TTiimmbbuukkttuu,, -oonnuunn
bbuurraayy››  zziiyyaarreett  eettttii¤¤ii  zzaammaannddaa--  uulleemmaa,,  ffuukkaahhaa  vvee  iimmaammllaarrllaa  ddoolluuyydduu  vvee
bbuunnllaarr ddoollgguunn  mmaaaaflflllaarr aallmmaakkttaa,,  hhüürrmmeett  vvee  ttaazziimmllee  kkaarrflfl››llaannmmaakkttaayydd››--
llaarr..””2299

Timbuktu ulemas› yerlilerden ve d›flardan gelenlerden oluflmaktayd›.
Afla¤›da her s›n›fla ilgili örnekler verece¤iz. 

AA..  DD››flflaarrddaann  ggeelleenn  UUlleemmaa:: ‹mam Muhammed ibn Abdülkerim el-Mu-
¤aylî et-Tevâti et-Tilemsanî. Tevat’ta Yahudilerin oturduklar› bir mallede dün-
yaya geldi. Çocuk yaflta ilim ö¤renmeye bafllad›. Sonra ilimde derinleflmek
üzere Fas’a gitti ve burada bilgisini geniflletti. Daha sonra sünnete ba¤l›, bidat-
ten uzak bir ‹slam davetçisi olarak flöhret buldu. Fas’ta bulundu¤u süre içeri-
sinde, Fas ulemas›yla aras›nda görüfl ayr›l›klar› ortaya ç›kt›. Bunun üzerine ön-
ce Tunus’a ve daha sonra bat› Sudan’a gitti. Kano ve Gao flehirlerine ulaflt›.30

Et-Tilemsani’nin Gao’ya gidifli El-Hacc Askiya Muhammed el-Kebir’den ge-
len bir rica üzerine gerçekleflti. Gao’da bir süre kald›, e¤itim ve telif ile mefl-
gul oldu. Askiya Muhammed için bir tak›m meseleleri cevaplayan bir eser ve
hükümdarlar›n yönetilenlere karfl› nas›l davranmalar› gerekti¤ine dair bir bafl-
ka eser kaleme ald›.31

BB..  YYeerrllii  uulleemmaa::  Bunlar›n en tan›nanlar›ndan biri Ahmed Baba et-Tom-
buktî’dir. Tombuktî Hicri 1036 y›l›nda vefat etmifltir. Pek çok eser kaleme alan
bu zat, inan›lmaz bir flöhrete kavuflmufltu. Bizzat kendisi flöyle demektedir:
“K›rktan fazla eser kaleme ald›m.”32

33..  AAssââkkîî  DDöönneemmiinnddee  MMeesscciittlleerriinn,,  MMeeddrreesseelleerriinn  vvee  SSaarraayyddaakkii  ‹‹lliimm
MMeecclliisslleerriinniinn  AArraapp  ––  ‹‹ssllaamm  KKüüllttüürrüünnüünn  YYaayy››llmmaass››  ÜÜzzeerriinnddeekkii  RRoollüü  

AA..  MMeesscciittlleerr

‹slam’da mescitler tarihine bak›ld›¤›nda, mescit (Cami)nin dini, sosyal ve
e¤itimsel bak›mdan rolünü yerine getirdi¤ini görüyoruz. Önemli kararlar mes-
citte, farkl› ilim dallar›na ba¤l› ilmi kürsülerde al›nmaktayd›. ‹slam dünyas›
bat› sömürgesi belas› ile tan›flana dek mescitler bu rollerini oynamay› sürdür-
düler. Bat›l› sömürgeciler mescitlerin bu rolünü engellemek için tüm çabalar›-
n› ortaya koymufllar ve bunlar›n rolünü befl vakit namaz›n eda edildi¤i yerler
olarak s›n›rland›rm›fllard›r. 
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Asâkî döneminde mescitler e¤itim, ö¤retim ve din ile ilgili rollerini tam
anlam›yla yerine getirmifllerdir. Bu da, Asâkî’nin buralara sa¤lad›¤› destekle
mümkün olmaktayd›. Nitekim onlar bu medreselerde görev yapan ulemaya,
imamlara, hatiplere ve vaizlere üstün rütbeler tahsis etmifllerdir. Arap – ‹slam
kültürünün yay›lmas›nda önemli rol oynayan mescitlerden biri Can¤aray Pir
Mescidi’dir. Bu, Timbuktu’da infla edilen ilk mescit idi ve Mansa Musa adl›
Mali sultan› taraf›ndan 1325’te infla edilmiflti.33

Sankori Mescidi. Bu mescit Timbuktu’nun Sankori mahallesinde bulun-
maktad›r ve bar›nd›rd›¤› talebe-i ulumun çoklu¤undan dolay› flehirdeki, hatta
tüm bat› Sudan’daki en ünlü mescitlerden biridir. Bu iki mescidin d›fl›nda, bu-
rada saymam›z mümkün olmayan pek çok mescit bulunmaktad›r. 

BB..  MMeeddrreesseelleerr3344

Medreselerin Sen¤a hükümdarl›¤›nda yay›l›fl› büyük ölçüde Asâkî döne-
minde gerçekleflmifltir. Çünkü bu dönemde hükümdarlar Arap – ‹slam kültü-
rünün bölgeye yay›lmas› için büyük destek vermifllerdir. Öyle ki, Askiyalar
bizzat kendileri ilim meclislerinde talebe-i ulum ile münazara yapacak düzey-
de ulema idiler. Burada, Timbuktu’daki Sankori Üniversitesi (Camia) gibi,
Asâkî dönemindeki en önemli ve en meflhur medreselerden baz›lar›na iflaret
edebiliriz. Bu mescidin tarihi Hicri sekizinci yüzy›la, Mansa Musa dönemine
kadar uzanmaktad›r. 

Bir di¤er medrese de, Hicri 955 y›l›nda vefat eden, Mahmud Umar Kad›
Timbuktu Medresesi’dir. Timbuktu ulemas› meflhurlar›n›n büyük bir bölümü
bu medreseden mezun olmufllard›r. Kelsakh (ilim p›nar› manas›na) Medresesi.
Timbuktu’nun merkezinde bulunan bu medresede de dini ilimler ö¤retilmek-
teydi. Bunlardan baflka daha pek çok medrese bulunmaktayd›. Medreselerin
yan›nda bir de oldukça yayg›n biçimde Ketâtîb bulunmaktayd› ki, buralar s›b-
yan mektepleri ve okuma yazma mekânlar› olarak hizmet vermekteydi. Bun-
lardan baflka, Timbuktu’da terzilik ve dokumac›l›k gibi meslekleri ö¤reten
meslek okullar› da bulunmaktayd›.

CC..  SSaarraayyllaarrddaakkii  ‹‹lliimm  MMeecclliisslleerrii  

Sen¤a hükümdarlar› aras›nda, saray›nda ilim meclisleri kuran ilk hüküm-
dar Askiya Muhammed el-Kebir idi. Bu hükümdar ülke d›fl›ndan âlimleri, ken-
di ülkesindeki ulemaya yard›mc› olmalar› için, bu ilim meclislerini ihyaya da-
vet ederdi. Tarihi belgeler bu hükümdar›n ‹mam Mu¤ayli ile olan yaz›flmala-
r›n› kan›tlamaktad›r ki, hükümdar sonunda el-Mu¤ayli’yi Gao’ya davet etmifl,
geliflinde onu karfl›lam›fl, onu fiûrâ’ya (dan›flma meclisi) yerlefltirmifl ve ona
emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker yolunu açm›flt›r. 

Muhammed el-Kebir taraf›ndan aç›lan bu ç›¤›r daha sonra bölgede hü-
kümran olan Asâkî hanedan› taraf›ndan da sürdürülmüfltür. Bunlardan en ün-
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lüsü Askiya Davud’dur ki, bu zat ilme ve ulemaya olan sevgisi ile meflhurdur.
Sarayda düzenlenen bu ilim meclislerine ek olarak, baz› zenginler de kendi ev-
lerinde özel ilim meclisleri kurmakta, uleman›n büyüklerini, kad›lar› ve e¤i-
timcileri buralara davet etmekteydiler. Ayr›ca, âlimler de kendi evlerinde özel
ilim meclisleri kurmaktayd›lar. Bu da, bölge ulemas›n›n Arap – ‹slam kültürü-
nü bölgeye yaymak için kendilerini adad›klar›n›n en büyük delilini teflkil et-
mektedir.

44..  ÖÖ¤¤rreettiimm  YYöönntteemmlleerrii  vvee  EE¤¤iittiimm  MMaallzzeemmeelleerrii3355

Bat› Sudan’daki ö¤retim yöntemlerinin tümü, Ma¤rip (Fas) e¤itim yönte-
minden etkilenmifltir. Ö¤retimde takip edilen gelenek, ö¤rencinin bafllang›çta
kitaba bafllamas› ve yaln›zca okumay› ö¤renmesi fleklindeydi. Harfleri temyiz
edebilecek ve kendi gayretiyle okuyabilecek düzeye geldi¤inde, e¤itimci ona
yazmay› ö¤retirdi. Bu, ilk e¤itim aflamas›yd›. Bu aflamada ö¤renci, akl› ve ze-
kâs› nisbetinde, Kuran’›n tümünü ya da yar›s›n› ezberlerdi. Bu aflamada ö¤ren-
ciye baz› f›k›h bilgileri de verilmekteydi. Daha sonra yüksek aflamaya geçilir-
di. Bu aflamada e¤itim (el-Cevami’) ya da medreselerde verilirdi. Camia’da
ö¤renciler, hocan›n çevresine yar›m ay fleklinde dizilerek otururlar, aralar›n-
dan biri okur, hoca okunan› aç›klard›. Bu okuyucu ö¤renciye “müserrid” ad›
verilirdi. Ö¤renci olmayan kifliler de engelsiz olarak dersleri dinleyebilmek-
teydiler. Medreseler ise, özellikle müderrisler içindi. Bu aflamada ö¤renci na-
hiv, lügat, f›k›h ve di¤er fier’i ilimleri ö¤renmekteydi. Daha sonra, ö¤rencinin
meyline göre, di¤er ilim alanlar›ndan birinde derece yap›l›rd›. Bu aflaman›n
son noktas›nda nelerin ö¤retilece¤i tam olarak belirlenmifl de¤ildi ve dersi ve-
ren hocaya göre de¤iflmekteydi. Sonunda hoca, ö¤rencilerden baz›lar›n› özel
ya da genel bir icazetname ile icazetlendirirdi.

fieyh Ahmed Baba, hocas› Muahmmed Bagyogo’dan icazet al›fl›n› anla-
tan sözlerinde, bu aflamada icazetin nas›l verildi¤ine dair ipuçlar› vermektedir.
Der ki: “Yirmi y›ldan daha fazla bir süre derslerine devam ettim. Muhtasar-›
Halil ve ‹bn Hacib kitaplar›n› okudum. Konu okuma, inceleme ve yazma flek-
linde tamamlad›m. … O benim hocam ve üstad›m. Benim ondan ve kitapla-
r›ndan yararland›¤›m kadar, baflka hiç kimse yararlanmam›flt›r. … Kendisi için
mümkün olan [ilim]lar›n tamam›ndan bana icazet verdi ve verdi¤i icazeti biz-
zat kendisi kaleme ald›.”36

Ahmed Baba’n›n burada sözünü etti¤i icazet, günümüzün mezuniyet dip-
lomas› mesabesindedir. ‹cazetname üstad›n talebesi hakk›nda her hangi bir
ilim dal›nda tahsilini tamamlad›¤›n› ve ö¤rencinin bu ilme ehil oldu¤unu ikrar
eden bir belgeydi. Muhammed el-⁄arbî der ki: “Gerçekte icazet için üç farkl›
derecenin bulundu¤unu fark ettim. Bunlar: 

a. Dinleme belgesi: Ö¤rencinin, hocas›n›n sözlerini dinleyip belledi¤ini
göstermekteydi; 
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b. Arz (Sunum) belgesi: Ö¤rencinin üstad›na nasslar› ezberledi¤ini ve
bunlar› flerhleri ile birlikte anlad›¤›n› ortaya koydu¤unu gösteren belge;

c. Tam icazet: Ö¤rencinin senetleri zikredip bunlar› ilk kaynaklar›na ka-
dar irca etti¤ini, rivayetler aras›ndaki farkl›l›klar› ortaya koyarak bunlar› ilim
dallar›ndan biri ile iliflkilendirdi¤ini gösteren belge. Ne var ki, bu tür icazet na-
diren verilmekteydi ve bu icazetin verilebilmesi için üstad›n, ö¤rencinin göz-
lem (ta’lîk), münakafla ve ictihad derecesine yükseldi¤i konusunda tatmin ol-
mufl olmas› gerekirdi.”37

55..  KKiittaappllaarr,,  KKüüttüüpphhaanneelleerr vvee  BBuunnllaarr››nn  AAssââkkîî  DDöönneemmiinnddee  AArraapp  ––‹‹ss--
llaamm  KKüüllttüürrüünnüünn  YYaayy››llmmaass››nnaa  EEttkkiilleerrii

Sen¤a hükümdarl›¤›nda ilmi hareketin geliflmesindeki en önemli etken-
lerden biri de kitaplar›n ve özel ya da kamusal kütüphanelerin bollu¤udur.
Sen¤a halk› kitap edinmek ve istinsah için büyük gayret göstermifllerdir. Bu
konuda ulema, hükümdar ve tüccarlar aras›nda bir ayr›m yapmak mümkün de-
¤ildir38, çünkü tüccarlar dünyan›n dört bir yan›ndan bu bölgeye kitap getirmek-
teydiler. Hasan ibn el-Vezzan der ki: “Bu topraklarda kitap ticareti yapmak bü-
yük kâr getiriyordu. Kitap ticareti sonucunda elde edilen kâr, tüm di¤er malla-
r›n ticaretinden elde edilenden daha fazlayd›.”39 Bu kitaplar›n büyük ço¤unlu-
¤u bat› Sudan’a Berberî ülkelerden getirilmekteydi. Sen¤a hükümdarlar› da,
Arapça ‹slami ilimlerin tahsili kadar, kitap edinme ve kütüphane kurmay› da
teflvik etmekteydiler. Özellikle Askiya Davud Asâkî hükümdarlar› aras›nda
halk kütüphaneleri kuran ilk hükümdar olarak ayr› bir mevki kazanm›flt›r. As-
kiya Davud’un çok büyük ve muhteflem bir kütüphanesi vard›. El yazmas›
nüshalardan ve bat› Sudan’a ulaflan kitaplardan sat›n almay› adet edinmiflti.
Kâtiplerden ve kopyac›lardan büyük bir topluluk oluflturmufltu. Bunlar›n ifli el
yazmalar›n› ve kitaplar› ço¤alt›p muallimlere, büyük âlimlere, halk kütüpha-
nelerine ve ö¤rencilere da¤›tmakt›. Kitaplar›n da¤›t›m› ile bizzat ilgilenmek-
teydi.40 Askiya Davud’un kitap ve kütüphane düflkünlü¤ü konusunda Mahmud
Ka’t flöyle demektedir: “Askiya Davud heybetli, düzgün konuflan ve önderlik
vas›flar›n› haiz olan bir liderdi. Güzel ahlakl› ve cömertti. Sahip oldu¤u mal-
lar için bir hazine edinen ilk hükümdar o idi; hatta bir kitap hazinesi edinmifl-
ti. Kitap istinsah eden nüshac›lar› vard›. Ço¤u zaman ulemaya kitap hediye
ederdi.”41

Asâkî’den kitaba ve kütüphaneye önem veren bir di¤er hükümdar da, As-
kiya Muhammed Ban idi. Özel bir kütüphanesi vard›. Sahip oldu¤u nüshac›lar
ekibinin bafl›nda ise Hicri 955 y›l›nda vefat eden âlim Ahmet bin el-Felâtî bu-
lunmaktayd›.42 Bat› Sudan’daki en önemli kütüphaneler Ahmet Baba et-Tim-
buktî’nin akrabalar›na –ki, bunlara Âl-i Âkyât denirdi- ait olanlard›. Nitekim
et-Timbuktî flöyle demektedir. “Afliretimde en az kitab› olan kifli benim. Be-
nim ise bin alt› yüz kitab›m bulunuyor.”43
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‹‹kkiinnccii  BBööllüümm::  SSöömmüürrggee  DDöönneemmiinnddeenn  GGüünnüümmüüzzee  MMaallii’’ddee  ‹‹ssllaammii  EE¤¤ii--
ttiimm

Sömürgeciler bu bölgeye geldiklerinde ‹slam’› buradan silip atmak iste-
diler ve bu nedenle laik bat› tipi bir yöntemi devlete ve ilgili kurumlara yay-
maya girifltiler. Bu yöntem ö¤rencilere model olarak bat›l› kahramanlar› sunu-
yor ve onlar› ‹slam ahlak›ndan uzaklaflt›rmay› amaç ediniyordu. Bu yöntemle
ilmi ahlakiyat› göz ard› eden bilimler ö¤retiliyor, ama bilimin kaprislerini en-
gelleyecek herhangi bir önlem al›nm›yordu. Bu yöntemin hiç olumlu bir yö-
nünün bulunmad›¤›n› söylemek istemiyorum. Aksine, bu yöntemin, toplum
için yaratt›¤› ciddi ahlaki tehlikeler yan›nda, olumlu yönleri de bulunmaktay-
d›. 

AA..  LLaaiikk  BBaatt››ll››  YYöönntteemmiinn  OOlluummlluu  YYöönnlleerrii

11..  Bu yöntem ö¤renciyi t›p, fizik, kimya, matematik, geometri ve bunun
gibi modern bilimlerle donat›yordu ve bu bilimler insanlar›n kesinlikle ihtiyaç
duydu¤u zorunlu bilimlerdi. 

22..  Mezun olan ö¤rencileri önemli hükümet görevlerini yerine getirmeye
ehil kifliler haline getirmekteydi. 

33..  Bu okullarda okuyan ö¤renciler genifl bir ufka sahip olmaktayd›lar.
Çünkü e¤itimlerini dünyan›n herhangi bir yerinde devam ettirme ve nerede
olursa olsun sayg›n bir meslekte çal›flma imkân›na kavufluyorlard›. 

BB..  OOlluummssuuzz  YYöönnlleerrii  

11..  Ö¤renciye dini ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi¤i için, ö¤rencinin
kendi gayretiyle elde etti¤i bilgiler d›fl›nda, rabbiyle ö¤renci aras›ndaki iliflki-
de kopukluk meydana geliyordu.

22..  Bu yöntemde bilim ile bilimsel ahlak aras›ndaki iliflki ortadan kalk-
maktayd›.

33..  Bu yöntem ö¤rencinin sadece bat›l› bir zihin ile düflünmesine imkân ta-
n›yor ve ö¤renci güzelli¤in sadece Bat›’da bulundu¤u zehab›na kap›l›yordu.
Çünkü okudu¤u okul ona bunu ö¤retiyordu. Okudu¤um bir gazete röportaj›n-
da, Bat›’ya bakarak gözleri kamaflan bir Malili flöyle diyordu: FFrraannssaa  bbiizziimm
iiççiinn  bbiirr aayynnaadd››rr..  OOrraayyaa  bbaakkaarraakk  bbiizz  kkeennddiimmiizzii  ggöörreebbiilliirriizz..  Bu bat›l› düzen,
‹slami e¤itim düzenini kökünden söküp atmak için var gücüyle ve farkl› araç-
lar› kullanarak çal›flt›. 1985 y›l›na dek Mali’de Arapça ‹slami e¤itim veren
medreseler Milli E¤itim Bakanl›¤›’na de¤il, ‹çiflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› idiler.
Bu da onlar›n Arapça e¤itim veren ö¤retmenlere hiçbir de¤er vermediklerini
ve onlar› kültürlü birer vatandafl olarak görmediklerini göstermekteydi. Sonuç
Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerin sadece hükümet nezdinde de¤il, tüm
toplum kat›nda marjinalleflmesiydi. Art›k medreselerin rolü do¤um, nikâh ve
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ölüm törenleri ile s›n›rland›r›lm›flt›. Ne var ki, tüm bunlara ra¤men Mali’de
Arapça ‹slami e¤itim veren medreseler belirgin bir flekilde yay›lmaya devam
etti. 

Bana göre Mali’deki Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerin as›l soru-
nu öncelikle bu medreseleri yönetenlerin kendileridir. Di¤er bir sorun kayna-
¤› ise laik hükümettir. Laik hükümet bu medreselerin durumunun düzeltilme-
si için küçücük bile olsa bir gayret göstermemektedir. Medreselerin çok say›-
da sorunlar› vard›r. Bunlardan en önemlileri yöntemlerle ilgili sorunlar ve fi-
nansman sorunudur. Medreselerde uygulanan yöntemler s›k›nt›l› ve birbirin-
den farkl›d›r. Çünkü her medrese kendisine maddi yard›mda bulunan Arap ül-
kesine yak›n durmaktad›r. Sponsorlar vatandafl› olduklar› Arap ülkesinin yön-
temlerine tam olarak uyulmas›n› istemektedirler. Bu nedenle hükümet Arapça
e¤itim veren medreselerin verdikleri diplomalar› tan›mamaktad›r. Çünkü her
medrese kendine göre bir diploma düzenlemekte ve devletin uygulad›¤› prog-
ram› göz önünde bulundurmamaktad›r. Hatta diplomalar sat›l›r ve al›n›r hale
gelmifltir. Hükümet büyük medreselerden baz›lar› ile ülkedeki Arapça ‹slami
e¤itimin tek bir program alt›nda birlefltirilmesi konusunda bir tak›m giriflim-
lerde bulundu. Sonuçta ilkö¤retimden lise düzeyine dek her seviye için ayr›
kararlar al›nd›. Baz› medreselerin bu yeni programa uydu¤u görüldü ama di-
¤erleri yeni program gere¤i ö¤retmenlere verilmesi gereken ücretleri ödeye-
cek ödenekleri bulunmad›¤›, ya da bu program›n medreseleri asli hedefi olan
‹slami e¤itimden uzaklaflt›raca¤› gibi nedenlerle karfl› ç›kt›lar. E¤er hükümet
yeni program›n uygulanmas› konusunda samimi olsayd›, medreselere, Gana
hükümetinin yapt›¤› gibi, modern bilimlerde uzman olan hocalar arac›l›¤›yla
yard›mc› olurdu. 

1992 y›l›nda baflkent Bamako’daki medrese ö¤rencileri durumlar›n›n dü-
zeltilmesi için devletin kendilerine yard›mc› olmas›n› ve kendilerinin de laik
okullardaki kardeflleri gibi tan›nmalar›n› talep eden gösteriler düzenlediler.
Ayr›ca, ö¤retmenler için meslek yüksek okulu ad›yla bilinen edebiyat fakülte-
lerinde Arapça bölümlerin aç›lmas›n› istediler. Bu gösteriler olumlu sonuçlar
verdi. Bu sonuçlar›n en önemlisi edebiyat fakültelerinde 1993 – 1994 e¤itim
y›l›ndan itibaren Arap dili ve ‹slam kültürü bölümlerinin aç›lmas› oldu. Bu bö-
lüm flu anda Mali’deki e¤itimsel rolünü oynamay› sürdürmektedir. 

ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm::  MMaallii’’ddee  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  GGeelleeccee¤¤ii  ‹‹ççiinn  ÖÖnneerriilleerr..  

Mali’deki ‹slami e¤itimin geçmifli ve bu günü ile ilgili olarak yapt›¤›m›z
bu h›zl› gezintinin ard›ndan, flimdide Mali Cumhuriyeti’ndeki ‹slami e¤itimin
gelece¤i ile ilgili arzular›m›z› dile getirelim. Arapça ‹slami e¤itim ile ilgili ola-
rak yöntemsel ve finansal bir tak›m sorunlar›n bulundu¤unu daha önce söyle-
mifltik. Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerimizin gelece¤i ile ilgili olarak
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arzu etti¤imiz gelecek ise e¤itim ve ö¤retim görevinin tam olarak yerine geti-
rilebilece¤i sürekli ve istikrarl› bir gelecektir. Mezunlar›n, laik okullarla onur-
lu bir yar›fl içerisinde, hükümet kademelerinde görev alabilecek flekilde yetifl-
tirilmesi gerekmektedir. Böylece medrese mezunlar› da, vatandafllar›n›n acil
ve ertelenebilir sorunlar›na çözüm getirebilecek flekilde, ülkenin yeniden infla-
s›na ifltirak edeceklerdir. Bunun gerçekleflmesi ise bir tak›m koflullar›n yerine
getirilmesine ba¤l›d›r: 

1. Hükümetin Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerin sorumlular› ile
birlikte oluflturdu¤u bütünleflik programa göre faaliyet gösterilmesi,

2. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri gibi tüm bilimlerin Fran-
s›zca ö¤retilmesi, 

3. Söz konusu dersleri verecek olan ö¤retmenlerin hükümet taraf›ndan
atanmas› ve maafllar›n›n ödenmesi,

4. Arapça ‹slami e¤itim veren medreseler içerisinde ‹slam ahlak›na uygun
davran›lmas› ve ‹slami bir k›yafet giyilmesi,

5. Denetimlerin hükümet müfettiflleri ile medrese sorumlular› taraf›ndan
ortaklafla yürütülmesi,

6. Arap ülkelerinden herhangi birine yak›n durulmamas› ve tarafgirlik gü-
dülmemesi.  Arapça verilen derslerle ilgili konularda toplumun ve devletin ih-
tiyaçlar›na uygun bir program›n benimsenmesi,

7. Arapça ‹slami e¤itim veren medreselere ilmi ve ahlaki bak›mdan ehil
ilmi kadrolar›n seçilmesi,

8. Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerde araflt›rma ve incelmeler için
kütüphanelerin donat›lmas› ve tüm ö¤rencilerin hizmetine sunulmas›, 

9. Mezhep taassubundan ve afl›rl›klar›n vurgulanmas›ndan uzak durulma-
s›,

10. Dinin gereklilikleri konusunda gevflek davran›lmamas›. 

Bu flartlar yerine getirildi¤inde, Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerin
ö¤rencilerinin de, laik e¤itim veren okullar›n ö¤rencilerinin düzeyine eriflece-
¤inden kuflku yoktur. Bunun örnekleri daha önce görülmüfltür. Ne var ki, as›l
sorun bu medreselerin gözetimi konusunda, söz konusu koflullar›n afl›r› laik
anlay›flla nas›l uzlaflt›r›laca¤› noktas›ndad›r. Bu medreselerin önündeki as›l en-
gel afl›r› laik anlay›flt›r. Bu anlay›fl Arapça ‹slami e¤itim veren kesimi uzaktan
kategorize etmekte ve onlarla bir araya gelip onlar› dinlemeden önce, bu ke-
sim üzerine afl›r›l›kç› damgas›n› basmaktad›r. Tüm bunlara ra¤men, biz halen
durumun de¤iflebilece¤i konusunda umutluyuz ve bunu destekliyoruz. Çünkü
Arapça ‹slami medreselerin dayana¤› olan zemin de¤iflmifltir. Bizler bugün ye-
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ni bir durumla karfl› karfl›yay›z. ‹çinde bulundu¤umuz gerçekli¤e uygun bir
ö¤retim stratejisi gelifltirmemiz ve Arapça ‹slami medreselerin as›l hedefinden
sapmaks›z›n, kültürel kervana kat›lmam›z kaç›n›lmaz hale gelmifltir. 

SSoonnuuçç  

Mali’nin tarihi, sosyal yap›s› ve co¤rafyas› ile ilgili bir tak›m bilgiler ver-
dikten sonra, oturumun konusu olan ‹slam Ülkelerinde Köktencilik ve E¤itim
ile ilgili görüfllerimizi belirttik ve ard›ndan konumuza geri döndük. As›l konu-
muzu üç bölüm alt›nda inceledik. Birinci bölümde sömürge öncesi dönemde
Mali’de e¤itim ve ö¤retimi inceledik ve Asâkî üzerine odakland›k. ‹kinci bö-
lümde Mali’de sömürge döneminden günümüze e¤itimin durumundan söz et-
tik. Üçüncü bölümde ise, Arapça ‹slami e¤itimin gelece¤i ile ilgili görüflleri-
mizi belirttik. Bunlar›n ard›ndan afla¤›daki sonuçlara ulaflm›fl olduk: 

1. Mali’de ‹slami e¤itimin kökenleri tarihi bak›mdan oldukça derinlerde-
dir. Çünkü sömürge öncesi dönemde Mali’de e¤itim ve yarg› ‹slam fieriat›na
dayanmaktayd›. 

2. Sömürge yönetimi Mali’de Arapça ‹slami yönetime karfl› savafl açm›fl
ve bunda büyük ölçüde baflar›l› olmufltur. Ne var ki ‹slami e¤itim ülke kültü-
rüne derinlemesine nüfuz etmifl bulundu¤undan, tümüyle sökülüp at›lmas› o
kadar kolay bir ifl de¤ildir. 

3. Mali’deki Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerin sayg›nl›¤› önünde-
ki en büyük engel afl›r› laik anlay›flt›r. 

4. Arapça ‹slami e¤itim veren medreselerin sorunlar›n› iki temel bafll›k al-
t›nda toplamak mümkündür: Program sorunu ve finansman sorunu. Bu konu-
da as›l sorumluk medrese yetkililerinin kendilerine ve hükümete düflmektedir. 

5. Hükümetin Arapça e¤itim veren medrese yetkilileri ile birlikte yeni bir
strateji belirlemesi halinde, Arapça e¤itim veren medreseler devlet için ehil il-
mi kadrolar yetifltirme noktas›nda, laik okullarla onurlu bir rekabete girecek-
tir. 

Allah’tan ülkemizin ve vatandafllar›m›z›n iyili¤i konusunda bizleri bafla-
r›ya ulaflt›rmas›n› diliyoruz.
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