
IIXX..  OOTTUURRUUMM::
BB‹‹RR  GGEEÇÇ‹‹CC‹‹  BB‹‹LLÂÂNNÇÇOO  VVEE  PPEERRSSPPEEKKTT‹‹FFLLEERR

OOttuurruumm  BBaaflflkk..::  Prof. Dr. Sabri ORMAN, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi,
Türkiye

MMaalleezzyyaa’’ddaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm  
Prof. Datin Dr. Rahimah Haji AHMAD

AAffrriikkaa’’ddaakkii  AArraapp  ––  ‹‹ssllaamm  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinnii  IIssllaahh  EEttmmeeyyee  DDoo¤¤rruu
AAtt››llmm››flfl  BBiirr AAdd››mm
Prof. Omar El – Sammani El – Sheikh IBRAHIM

AAzzeerrbbaayyccaann  MMiillllii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinnii  KKuurruulluuflfluu::  TTaarriihhsseell  ‹‹hhttiiyyaaçç  vvee
PP rroobblleemmlleerr
Dr. Mammadali BABASHL‹

KKaazzaakkiissttaann’’››nn  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  vvee  YYeennii  GGeelliiflflmmeelleerr
Doç.Dr. Lazzat TÜLBAS‹YEVA

415



416 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



MMAALLEEZZYYAA’’DDAA ‹‹SSLLAAMM‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

PP rrooffeessöörr DDrr..  RRaahhiimmaahh  HHaajjii  AAHHMMAADD
Ö¤retim Liderli¤i Çal›flmalar› Enstitüsü Müdürü, Malaya Üniversite-
si, Kuala Lumpur.

GGeenneell  BBiillggiilleerr

Yüzölçümü : 329 758 km2

Nüfus : 27 173 600 [%61’i Müslüman]
Baflkenti : Putrajaya (yak›n zamanda Kuala Lumpur’dan ta

fl›nm›flt›r) 
Dili : Bahasa Malezya dili ( Resmi Dil)

: ‹ngilizce ( ‹kinci Dil)
Resmi Ad› : Malezya Federasyonu 
Devlet fiekli : Federe Meflruti Monarfli 
Devlet Baflkan› (Kral) : Kral-DYMM Tuanku Mizan Zainal Abidin (13.)
Hükümet Baflkan› Baflbakan, Hon Dato’ Seri Abdullah Hj Ahmad  Bada-

wi

MMaallaayy  FFeeddeerraassyyoonnuu,,  3311  AA¤¤uussttooss  11995577  ttaarriihhiinnddee  bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn››  kkaazzaann--
mm››flfltt››rr vvee  MMaalleezzyyaa  FFeeddeerraassyyoonnuu,,  1166  EEyyllüüll  11996633  ttaarriihhiinnddee  kkuurruullmmuuflflttuurr..  

GGiirriiflfl  

• Malezya, ço¤unlukla (%61) Müslüman nüfusuna sahip olan, Güney Do-
¤u Asya’daki çok etnikli bir ülkedir. 

• Malezya, 31 A¤ustos 1957 tarihinde ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›flt›r ve Sa-
bah ve Sarawak’›n önceki Malay ve Borneo devletlerinin birleflmesi ile 16 Ey-
lül 1963 tarihinde Malezya kurulmufltur. 

• Co¤rafik olarak iki bölümden oluflur- 
– Güney Do¤u Asya ucundaki Bat› Malezya 
– Borneo Adas›ndaki Sabah ve Sarawak

• 670 km Güney Çin Denizi ile çevrilir.
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Bat› Malezya 
• Tarihsel olarak, Bat› Malezya, Malaylar ve henüz 14. yüzy›ldan itibaren

tüccar olarak gelen az say›daki Çinli ve Hindistanl›lar taraf›ndan yerleflim ye-
ri haline getirilmifltir. Ancak 19. yüzy›lda, Britanya sömürge devleti, çok say›-
da Çinli ve Hindistanl› göçmeni kalay madenleri ve arazilerinde çal›flmak üze-
re Malezya’ya getirmifltir. Bunlar ve ondan sonraki ekonomik göçler, Malez-
ya’n›n çok etnikli ve çok dinli toplumunun temellerini oluflturmaktad›r. (Ros-
nani Hashim, 1995’ten uyarlanm›flt›r)

• ‹lk olarak Portekiz, ondan sonra Hollanda ve daha sonra ve en uzun sü-
re, en fazla etki b›rakan Britanya taraf›ndan sömürgelefltirilmifltir. 

• Nüfusu yaklafl›k olarak 27 milyondur: yaklafl›k olarak %62’sini Bumi-
putras ( %51’ini Malaylar ve %11’ini di¤er yerli gruplar oluflturur), %23,1’ini
Çinliler, %6,9’unu Hindistanl›lar ve %1,2’sini di¤erleri ve %7’sini ise vatan-
dafll›k almam›fl olan kifliler oluflturur.

418 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



• Malaylar›n hepsi Müslüman’d›r, Hindistanl›lar ço¤unlukla Hindu’dur
ve Çinliler, öncelikli olarak Budist ve Taoisttirler.  

• Malezya’daki ilk Müslümanlar, Hindistanl›d›r, Güney Do¤u Asya’dan
tüccar olarak gelmifller ve ‹slam’› yaym›fllard›r. (onlar›n soyundan gelenler,
Hindistan toplumunda üstün bir bölümü oluflturan Hintli Müslümanlard›r) 

• Bumiputeras dâhil, di¤er etnik gruplar aras›nda Müslümanlar ve H›ris-
tiyanlar vard›r. 

MMaalleezzyyaa  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  

• Ba¤›ms›zl›ktan (1957) hemen önce, yeni Malezya Federasyonu hükü-
metinin Britanya’dan yönetimi almaya haz›rland›¤› s›rada resmi olarak kurul-
mufltur 

• Malezya ile ilgili as›l mesele, ilerleyici bir e¤itim sistemi için, - milli
birli¤e odaklanarak – endüstrilefltirilmifl bir millet için geliflmifl bir toplum
oluflturmakt›r.

MMiillllii  EE¤¤iittiimm  FFeellsseeffeessii  

Malezya’daki e¤itim, AAllllaahh’’aa  iinnaannçç  vvee  ssaaddaakkaattee  dayal› olarak, zihinsel,
ruhsal, duygusal ve fiziksel aç›dan dengeli ve uyumlu olan bireyler yetifltir-
mek üzere, bbüüttüünnsseell  ve entegre bir flekilde potansiyelleri daha fazla gelifltir-
mek için, sürekli bir çaba içerisindedir. Böyle bir çaba, bilgili ve yetenekli,
yyüükksseekk  aahhllaakk  ssttaannddaarrttllaarr››nnaa  ssaahhiipp  oollaann  ve yüksek düzeyde kkiiflfliisseell  iiyyiillii¤¤ii  el-
de etme yetene¤ine ve sorumlulu¤una sahip olan ve de ailesinin, toplumun ve
genifl çapta milletin iyileflmesine katk› sa¤layabilen Malezya vatandafllar›n›
yetifltirmek üzere tasarlanmaktad›r. 

NNoott  

• Milli Birlik amaçl› E¤itim (genel içerikli müfredat, bir milli sistem).

• De¤erlerin müfredata entegrasyonu 

• Din, müfredat›n içine yerlefltirilir ve din, bir yaflam fleklidir (‹slami E¤i-
tim, resmi bir okul dersidir, tüm Müslümanlara aç›kt›r ve zorunludur)

EErrkkeenn  EE¤¤iittiimm    

• Malezya’daki erken e¤itim, 14. yüzy›lda Malay Tak›madalar›nda ‹s-
lam’› yaymak için ticaret yapmak ve ‹slam’› yaymak için Güney Do¤u As-
ya’ya gelen Arap ve Hintli tüccarlar taraf›ndan getirilen gayri resmi ‹slami e¤i-
tim idi.    

• Yerel Malay toplumunda ço¤u ulema olan kiflilerce kurulan medrese ve
‘pondok’un ortaya ç›kmas› ile gayri resmi e¤itim bafllad›. 

• Müfredat de¤iflime u¤rad› ancak, ortak esaslar sürdürüldü – Kuran, Sün-
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net, Tevhid ‹lmi (teoloji), F›k›h, Tarih (Hazreti Muhammed’in biyografisi dâ-
hil, ‹slam tarihi) ve Aritmetik ve Mant›k esaslar›n› kapsayan aç›k ilimler. Ça-
l›flma yöntemi ço¤unlukla rutin ö¤renme idi. (Rosnani, 1993)

Britanya Sömürge Devleti Zaman›nda E¤itim, 1800 – 1956
• Sömürgecili¤in unsurlar›ndan biri misyonerlik oldu¤undan, Straits Sett-

lements ad› verilen yönetim zaman›nda, (1816 öncesinde) ‹ngilizlerin erken
e¤itimi, H›ristiyan misyonerlerin verdi¤i e¤itimdi.

• Üç tip okul kurulmufltur (a) devlet kontrolü alt›nda kalana kadar, devlet
deste¤i alan “serbest” okullar, (b) devlet okullar› – ‹ngilizce ve yerel dil ve (c)
misyon okullar› – misyonerlik kurulufllar› taraf›ndan kurulmufl ve devam etti-
rilmifllerdir. 

• Bu ayr›ca Malay dünyevi e¤itiminin bafllang›c›n› oluflturdu – ilk olarak
misyonerler taraf›ndan bafllat›lan ve daha sonra, devlet taraf›ndan devral›nan
Malay yerel dil okullar›, farkl› konularla birlikte ‹ngilizce okullar›na benze-
mekteydi. A.M. Skinner’in Okul Müfettifli olarak tayin edilmesi (1872) ile bir-
likte, ‹slami E¤itim okullara dâhil edilmeye bafllad›– Malay toplumunu devlet
okullar›na çekmek için bir strateji olarak Kuran ö¤retimine izin verildi.

• Kalay madencili¤i ve kauçuk (kahve) arazileri için iflçi gerekti¤inde,
Britanya hükümeti, s›ras›yla kalay madenleri ve arazilerde çal›flmak üzere,
Çinli ve Hintli göçmenleri getirdi – böylece, farkl› türden çok etnikli bir top-
lum yani ççookklluu  bbiirr ttoopplluumm  oluflturuldu, onlar (Çinliler ve Hintliler), çal›flmak
için geldiklerinden, ikamet etme niyetleri olmad›¤›ndan, yerel topluma güç-
lükle adapte oldular.

• E¤itim, sömürge yöneticilerine yard›mc› olmak için, insan gücü kayna-
¤› olma d›fl›nda, Britanya sömürge devleti için önemli de¤ildir. Bu yüzden,
farkl› etnik gruplar›n, ihtiyaçlar›na göre kendi toplumlar›na e¤itim vermesine
izin verildi. 

• Farkl› etnik gruplar için, farkl› ö¤retim dilini, farkl› yönlendirmelere sa-
hip olan müfredat› kullanan farkl› okul sistemleri aç›ld›, yani: 

——SSöömmüürrggee devleti için destek / idari kadro olarak yerel insan gücünü te-
min etmek amac›yla, misyonerler ve devlet taraf›ndan çal›flt›r›lan ‹‹nnggiilliizzccee
ookkuullllaarr››, (‹ngiltere’deki ‹ngilizce gramer okullar› model al›nd›),

——MMaallaayyllaarr›› okuryazar ve “daha iyi çiftçiler ve bal›kç›lar” haline getir-
mek için, (devlet taraf›ndan kurulan) MMaallaayy yyeerreell  ddiill  ookkuullllaarr››. 

——BBiirr Çin yönlendirme ile, Çin’den ö¤retmenler ve ders kitaplar› kulla-
n›larak, Çince için, Çinli toplum taraf›ndan sa¤lanan ÇÇiinnccee  yyeerreell  ddiill  ookkuullllaarr››  

——ÇÇoo¤¤uunnlluukkllaa arazi iflçilerinin Hindistan’a ilgiye hitap etmek için, ken-
di müfredatlar› ile, Hintli toplumlar için arazi sahipleri taraf›ndan sa¤lanan TTaa--
mmiill  yyeerreell  ddiill  ookkuullllaarr››..
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—Ayn› zamanda, Malay toplumu, orta do¤uya önem veren MMeeddrreessee  sis-
temine devam etmifltir. 

Ba¤›ms›zl›¤›n arifesinde, Britanya devletinin e¤itime karfl› gösterdi¤i ba-
¤›ms›zl›k tutumu, bafll›ca üç etnik gruba hitap etmek için, onun befl farkl› alt
sisteme sahip olmas›na yol açt›. 

• ‹ngilizce gramer sistem yap›s›n› izleyen ‹ngilizce okul sistemi, en siste-
matik oland› ve flehirlerde daha s›k› olmas›na ra¤men, tüm etnik gruplara aç›k-
t›. Ondan sonra, Malezya’daki milli e¤itim sistemi için temel hale geldi.

• Bu arada, Medrese ifllevini sürdürdü ve ulusal e¤itim sistemi d›fl›nda de-
vam eden, ‹slami okul sisteminin temelini oluflturdu. Rosnani Hashim (1993),
bunun Malezya’da e¤itimdeki ikili¤in bafllang›c› oldu¤unu ileri sürmektedir. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk  AArriiffeessii  ((11995566  ––  5577))

• II. Dünya Savafl› sonunda görülen de¤ifliklikler –

– Çinliler ve Hintliler, Malezya’y› kendi vatanlar› olarak görmeye baflla-
d›lar 

– Milliyetçilik, özellikle Malaylar aras›nda patlak vermeye bafll›yordu. 

– ‹nsanlar aras›nda birli¤e ihtiyaç vard› ve e¤itim, araç olarak görülüyor-
du.  

• Bafllang›ç olarak, s›ras›yla ‹ngiliz ve Çin sistemlerini araflt›rmak üzere,
Barnes Raporu (1951) ve Fenn- Wu (1952) ile sonuçlanan, e¤itimi incelemek
amac›yla iki Komite oluflturdular. Öneriler, 1952 E¤itim Yönetmeli¤i olarak
resmilefltirilmifltir – bbööyylleeccee,,  yyeennii  mmiillllii  ookkuull  ssiisstteemmiinniinn  ttoohhuummuu  aatt››lldd››..  
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• BBuunnuu,,  oo  zzaammaann  EE¤¤iittiimm  BBaakkaann››  oollaann  HHoonn  DDaattoo  AAbbdduull  RRaazzaakk  HHuuss--
ssiinn’’iinn  bbaaflflkkaannll››¤¤››nnddaa  ee¤¤iittiimmii  ggöözzddeenn  ggeeççiirrmmeekk,,  ––  EE¤¤iittiimm  YYöönneettmmeellii¤¤iinniinn  vvee
ee¤¤iittiimm  iillee  iillggiillii  öönncceekkii  rraappoorrllaarr››nn  uuyygguullaannmmaass››nn››  ggöözzddeenn  ggeeççiirrmmeekk--  üüzzeerree,,
oolluuflflttuurruullaann  kkoommiittee  ttaakkiipp  eettttii  ––  MMiillllii  OOkkuull  SSiisstteemmiinniinn  kkuurruulldduu¤¤uu  ggöörrüüllddüü..    

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk  SSoonnrraass››::  11995577  ––  11997700

• Ba¤›ms›zl›kla birlikte – milli birlik için bir araç olarak, e¤itim sistemi-
ni güçlendirme çabalar›na devam edildi. Razak Raporu (1956), E¤itim Yönet-
meli¤indeki (1957) önerilere dayand›r›lm›flt›r. Abdul Rahman Talib baflkanl›-
¤›ndaki baflka bir komite, Razak Raporunu gözden geçirmek üzere kurulmufl-
tur. Önceki önerileri içeren her iki rapor (Razak Raporu, 1956 ve Rahman Ta-
lib Raporu, 1959), 1961 E¤itim Kanunu, Malezya e¤itiminin Kiflisel Özgürlük
Yasas›n›n temelini oluflturmufltur. 

• 11996611  EE¤¤iittiimm  KKaannuunnuu,,  hheemm  yyaapp››  hheemm  ddee  mmüüffrreeddaatt  vvee  hheemm  ss››nnaavv  ssiiss--
tteemmii  aaçç››ss››nnddaann  ttüümm  MMaalleezzyyaall››llaarr iiççiinn  bbiirr mmiillllii  ookkuull  ssiisstteemmii  iillee  iillggiillii  yyöönnttee--
mmiinn  ttaassllaa¤¤››nn››  çç››kkaarrmm››flfltt››rr..  

– Temel olarak, ö¤retim arac› olarak Bahasa Melayu, milli dilini kullanan
(‹ngilizce okul sistemi modellendi) Milli Okul Sistemine yol vermek için, alt
sistemler ortadan kald›r›lm›flt›r. Ancak, ‹ngilizcenin uluslar aras› bir dil olarak
kabul edilmesinden dolay›, ‹ngilizce ikinci zorunlu dil haline getirildi. 

––  AAyynn››  zzaammaannddaa,,  MMaallaayyaa’’nn››nn  ççookk  eettnniikkllii  ggrruuppllaarr››nn››nn  iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa
ggöösstteerriilleenn  hhaassssaassiiyyeetttteenn  ddoollaayy››,,  iillkkookkuullllaarr››nn  öö¤¤rreettiimm  aarraacc››  oollaarraakk,,  yyeerreell  ddii--
llii  ((ÇÇiinnccee  vvee  TTaammiill))  kkuullllaannmmaallaarr››nnaa  iizziinn  vveerriillddii  vvee  bbuu  ookkuullllaarr,,  MMiillllii  TTiipp
OOkkuullllaarr››  oollaarraakk  aaddllaanndd››rr››lldd››..  

––  EEbbeevveeyynnlleerrddeenn  ttaalleepp  ggeellmmeessii  kkaayydd››yyllaa,,  oorrttaaookkuullllaarrddaa  yyeerreell  ddiilliinn  öö¤¤--
rreettiillmmeessii  ssaa¤¤llaanndd››..    

– Milli tip ilkokullardaki ö¤renciler, ikincil seviyede Bahasa Malez-
ya’daki dersleri takip edebilmek için, ekstra bir y›l (haz›rl›k olarak) daha oku-
la gitmekteydiler. 

– Milli e¤itim politikas›n›n aflamal› bir flekilde uygulanmas› da temin
edildi. Herkes için ücretsiz e¤itimin sa¤land›¤› 1962 y›l›nda e¤itimin demok-
ratiklefltirilmesine baflland›; böylece, ortaö¤retime girifl s›nav›n›n kald›r›lmas›
ve (ortaö¤retim öncesinde) 9 y›ll›k üniversal bir e¤itimin sa¤lanmas› ile daha
da geniflletildi. 

YYeennii  EEkkoonnoommii  PPoolliittiikkaass››  DDöönneemmii,,  NNEEPP,,  11997711  ––  11999900

• NEP, yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› ve milli birli¤in daha da geliflti-
rilmesi yoluyla, Malezya ekonomisini güçlendirmek için formüle edilmifltir.

• E¤itim sistemi, tüm düzeylerde ö¤retim arac› olarak Bahasa Malez-
ya’n›n komple kullan›m› (1982) dâhil, birçok de¤ifliklik görmüfltür (Sara-
wak’ta 1990). Yurttafll›k bilgisi konulmufltur. 
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• 1979 – e¤itim kanununun uygulanmas›n› gözden geçirmek için, E¤itim
Gözden Geçirme Komitesi (Kabine Komitesi) – 1980’lerdeki e¤itim reform-
lar›n›n temelini oluflturan 173 öneriyi sunmufltur.  

• 1980 Reformlar› – 1983 y›l›nda Yeni ‹lkokul Müfredat›n›n tan›t›lmas›n-
dan oluflur, ard›ndan 1989 y›l›nda Ortaokullar için Entegre Müfredat tan›t›l-
m›flt›r. 

• Nihai olarak, 1988 Milli E¤itim Felsefesi, Malezya milletinin özlemle-
rini yans›t›r ve milli e¤itim sistemindeki de¤erler ve afl›r› dindarl›¤a vurgu ile,
milli yap›lanma için bir araç olarak e¤itimin rolünü ve amaçlar›n› ve hedefle-
rini aç›¤a ç›kart›r. 

‹‹llkkookkuull  iiççiinn  DDeerrss  LLiisstteessii  
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OOrrttaaookkuull  ÖÖnncceessii  iiççiinn  DDeerrss  LLiisstteessii  

OOrrttaaookkuull  ÜÜssttüü  iiççiinn  DDeerrss  LLiisstteessii  

TEMEL gruptaki alt› dersin hepsi, tüm okul türlerindeki ö¤renciler için
zorunludur: Akademik, teknik, mesleki, dini ve özel okullar. 
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SSeeççmmeellii  MMeesslleekkii  DDeerrsslleerr

Ö¤renciler, ilgileri, yetenekleri ve e¤ilimlerine dayal› olarak, seçmeli
ders gruplar› içerisindeki

dersleri seçme özgürlü¤üne sahiptirler. 

MMiillllii  GGeelliiflfliimm  DDöönneemmiinnddee  EE¤¤iittiimm,,  11999911  ––  22000000

20. yüzy›l›n son on y›l›nda, birkaç kanunun kabul edilmesi sonucunda
tüm düzeylerdeki sistemin modernize edilmesi ile birlikte e¤itim sisteminde
baflka de¤iflikliklerin oldu¤u görüldü: 

• 1996 E¤itim Kanunu, 1961 E¤itim Kanununun yerini ald›. 

• 1996 Özel Yüksek E¤itim Kurumlar› Kanunu – Malezya’n›n üçüncü de-
rece (üniversite) e¤itim merkezi haline getirilmesi.

• 1996 Yüksek E¤itim Konseyi Kanunu – yüksek e¤itimin geliflimini ko-
ordine etmek amac›yla bir Konsey kurulmas›. 

• 1996 Milli Yüksek E¤itim Fon Makam› – yüksek e¤itime eriflimin art-
t›r›lmas› için kredi temini  

• 1996 (Tadil Edilen) Üniversite ve Üniversite Fakülteleri Kanunu – dev-
let üniversitelerinin harc›n› ve özerkli¤ini geniflletme. 
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• 1996 Milli Akreditasyon Makam› – yüksek e¤itim standard› 
• 2000 MARA Teknoloji Enstitüsü (Tadil) – UiTM kurulmas› 
• 2000 Yüksek E¤itim Fonlama Dairesi Kanunu (Tadil) – özel ve devlet

yüksek e¤itim kurumlar›ndaki ö¤rencilere krediler sa¤lanmas›.
**      DDii¤¤eerr DDee¤¤iiflfliikklliikklleerr

—Yüksek e¤itime eriflimin artt›r›lmas›  
—Ak›ll› okullar›n kurulmas› dâhil, e¤itimde ICT’nin gelifltirilmesi 
—Ö¤retmen vas›flar›n›n gelifltirilmesi – Sertifikadan Diplomaya kadar 
—Üniversite Fakültelerinin Kurulmas› 
—Halk E¤itim Merkezlerinin Kurulmas› 
— UPSI form IPSI’nin Kurulmas›  
—Mesleki okullar›n teknik okullar haline getirilmesi 
MMiillllii  VViizzyyoonn  PPoolliittiikkaass››::  22000011  ––  22001100

• 21. yüzy›l, yeni talepler, uluslar aras›, teknoloji (ICT) geliflimi, ulusla-
raras› hale getirmektedir. Malezya e¤itim sistemi, onlar›n aras›ndaki çok say›-
daki de¤ifliklikle birlikte onu önceden elde etmifltir 

– 1996 E¤itim Kanunu ( Tadil, 2002) – zorunlu ilkö¤retim   
– 1:500 ö¤retmen ö¤renci oran› ile güçlendirilen rehberlik servisi 
– Matematik ve Fen Bilimlerinin ‹ngilizce olarak Ö¤retilmesi (2003) 
– Özel okullar›n kurulmas› – Vizyon Okullar›, Model Okullar ve Ak›ll›

okullar 
– E¤itim Belgesi fiemas› 
– Süper ölçüm prensiplerinin tespiti 
– Gündüz okullar›na mesleki derslerin girmesi 
– Telafi ö¤retmenlerinin tedarik edilmesi ile güçlendirilen telafi e¤itimi; 
– 2005 ve 2006 y›l›nda ortaya konan JJ--QQAAFF pp rrooggrraamm››  – ilkokul sonun-

da Müslüman ö¤rencilerin Jawi alfabesi, Kuran, Arapça ve Farz-› Ayn› okuya-
bilmesini sa¤lamak.  

– ÖÖzzeell  DDiinnii  ookkuullllaarr››nn,,  ddeevvlleett  yyaarrdd››mm››  aallaann  ookkuullllaarr oollaarraakk  tteesscciillii,,  22000055..  

– Birlikte yap›lan müfredat programlar›n›n güçlendirilmesi 
– Mezun olmayan ö¤retmenlerin gelifltirilmesi 
– Ö¤retmen E¤itim Fakültelerinin, E¤itim Enstitülerine verilmesi için de-

recelerinin gelifltirilmesi, 2006. 

• En önemlisi – E¤itimi vurgulamak için, E¤itim Bakanl›¤› ve Yüksek
E¤itim Bakanl›¤›n›n bölünmesi. 

MMiillllii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinniinn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii  

BBuu  yy››llddaann  öönnccee,,  EE¤¤iittiimmiinn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii  iiççiinn  SSttrraatteejjiikk  PPllaann  [[PPIIPPPP]],,
aaflflaa¤¤››ddaakkii  bbaaflflll››ccaa  bbaasskk››llaarrllaa  bbiirrlliikkttee  ––  bbiirr ddiizzii  rreeffoorrmm  bbaaflflllaatt››llaarraakk  ––  SSaayy››nn
BBaaflflbbaakkaann  ttaarraaff››nnddaann  aaçç››kkllaannmm››flfltt››rr
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• EE¤¤iittiimm  eerriiflfliimmii,,  eeflfliittlliikk  vvee  kkaalliittee

• EE¤¤iittiimm  yyöönneettiimmiinniinn  yyeetteerrlliillii¤¤ii  vvee  eettkkiinnllii¤¤ii  

• BBuunnllaarraa  ddaayyaall››  oollaarraakk,,  yyeerriinnee  ggeettiirriilleecceekk  aammaaççllaarr aarraass››nnddaa  flfluunnllaarr
vvaarrdd››rr

—NPE’yi yapan kiflinin potansiyelini bütünsel olarak daha da gelifltirmek

—Yarat›c›l›k ve yenilikçilik ve bilgi kültürünü gelifltirmek 

—Fen bilimleri ve teknoloji ve hayat boyu ö¤renme kültürünü beslemek

— Daha etkin, etkili ve en yüksek kalitedeki bir e¤itim sistemi 

— Malezya’n›n e¤itimde mükemmelli¤in merkezi olmas› 

MMiillllii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinnddee  DDiinnii  EE¤¤iittiimmiinn  DDuurruummuu  

• Britanya sömürge devleti sayesinde, dini e¤itim her zaman okul müfre-
dat›n›n bir parças› haline gelmifltir. Britanya’n›n bafll›ca amaçlar›ndan biri, H›-
ristiyanl›¤› yaymakt› – böylece, misyonerlik amaçl› ‹ngilizce okullar›, müfre-
datlar›nda dine odaklanmaktad›rlar.

Din dersi, ö¤retilen derslerden biriydi ve Pazar toplant›s› da okullar›n ri-
tüelinin bir parças›yd›. 

• Milli e¤itim politikas› uyguland›¤›nda, dini e¤itimi resmi müfredat›n bir
parças› haline getirmek kolayd› – ve ‹slam, resmi din olarak kabul edildi¤in-
den dolay›, ‹slami E¤itim tüm Müslümanlara verildi ve Müslüman olmayan-
lara da Ahlaki E¤itim verildi. ‹slami E¤itim derslerine kat›lmak isteyen Müs-
lüman olmayan çocuklar›n da bu derslere kat›lmas›na izin verildi¤i not edil-
melidir.

MMiillllii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmiinnddee  DDiinnii  EE¤¤iittiimm  

‹slami E¤itim de, tüm Müslümanlar için zorunlu olan, tüm ö¤rencilere
aç›k olan, denetlenebilir bir derstir. 

‹‹llkkookkuull  iiççiinn  DDeerrss  LLiisstteessii  
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BBiirriinnccii  DDüüzzeeyyddee  ((11––33  YYaaflfl))  OOddaakk  NNookkttaass››  

‹‹kkiinnccii  DDüüzzeeyyddee  ((44––66  YYaaflfl))  OOddaakk  NNookkttaass››  

OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  ÖÖnncceessii  iiççiinn  DDeerrss  LLiisstteessii  

OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  iiççiinn  DDeerrss  LLiisstteessii  

TEMEL gruptaki alt› dersin hepsi, tüm okul türlerindeki ö¤renciler için
zorunludur: 
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Akademik, teknik, mesleki, dini ve özel okullar. 

• ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimm  ((ddeerrss)),,  mmiillllii  ookkuull  ssiisstteemmiinniinn  iiççiinnee  ddââhhiill  eeddiillmmiiflflttiirr,,  aann--
ccaakk  öö¤¤rreettiimm  aarraacc››,,  BBaahhaassaa MMaalleezzyyaa  iiddii  vvee  AArraappççaa,,  yyaallnn››zzccaa  sseeççmmeellii  bbiirr
ddeerrss  iiddii..  OOkkuull  ssiisstteemm,,  hhaalleenn  oolldduukkççaa  ““ddüünnyyeevvii””  iiddii..  

MMaalleezzyyaa’’ddaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm    

BBuuggüünn  

Milli Okul Sisteminin kurulmas›n›n, özel okullar›n kurulmas›n› yasakla-
mad›¤› da not edilmelidir. Ayr›ca, Malezya’daki e¤itimsel ikili¤in bafllamas›n›
ortaya ç›karm›flt›r. ‹slami okullar aç›¤a al›nm›fl olmas›na ra¤men, az devlet fi-
nansman› ile veya devlet finansman› olmaks›z›n, büyümeye devam etmifller-
dir. 

BBaaflflllaanngg››çç  ––  

• YYuukkaarr››ddaa  bbeelliirrttiillddii¤¤ii  üüzzeerree

– Malezya’daki en erken e¤itim, 14. yüzy›lda ‹slami e¤itim ile bafllam›fl-
t›r. 

– ‹slami e¤itim (bir ders olarak) dâhil edilmifltir ve milli e¤itim sistemi
içinde ‹slami e¤itimin vurgulanmas›na devam edilmifltir ve 

• MMiillllii  OOkkuullllaarr››nn  kkuurruullmmaass››  iillee,,  öözzeell  ookkuullllaarr iiflfllleevviinnii  ssüürrddüürrmmeeyyee  ddee--
vvaamm  eettmmiiflfllleerrddiirr ––  mmiillllii  ssiisstteemm  dd››flfl››nnddaa,,  öözzeell  oollaarraakk  ffoonnllaannmm››flflllaarrdd››rr..  BBuunn--
llaarr,,  ‹‹ssllaammii  ookkuullllaarr››,,  mmeeddrreesseelleerrii  iiççeerriirr
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• YYaannss››mmaa  

––  GGaayyrrii  rreessmmii  ee¤¤iittiimm  ((KKuurraann  ookkuullllaarr››))..  AArraappççaa  aallffaabbee  vvee  KKuurraann  ookkuu--
mmaa  ––  AArraappççaa  ddiilliinnddee  ddee¤¤iillddiirr..  JJaawwii aallffaabbeessiinnii  kkuullllaannaann  MMaallaayy  ddiillii  

––  PPoonnddookk ee¤¤iittiimmii,,  yyeerrlleeflfliimm  ––  hheerr yyaaflflttaakkii  ttüümm  MMüüssllüümmaannllaarraa  aaçç››kk  vvee
üüccrreettssiizz……  eessnneekk  zzaammaann  ççiizzeellggeessii,,  tteevvhhiidd,,  tteeffssiirr,,  ff››kk››hh,,  HHaaddiiss,,  tteeccvviidd,,  nnaaflfliidd,,
mmaanntt››kkttaann  oolluuflflaann  tteemmeell  mmüüffrreeddaatt  

PPoonnddookk EE¤¤iittiimmiinniinn  GGeelliiflfliimmii  

• PPoonnddookk  ee¤¤iittiimmii,,  2200..  yyüüzzyy››ll  bbaaflflllaarr››nnddaa  ggeelliiflflmmeeyyee  ddeevvaamm  eettmmiiflflttiirr

– Malaylar, dünyevi e¤itime karfl› kay›ts›zd› (H›ristiyanl›k ile ilgili olarak)

– Pondok ö¤retmenlerin kapasitesi – ço¤u, Mekke, M›s›r’da e¤itim al-
m›flt›r…

– Malaylar›n hiçbir fayda görmedi¤i dünyevi e¤itimin art›fl›na karfl› mü-
cadele

(okuryazarl›kla ilgili dünyevi e¤itim, daha iyi bir bal›kç› ve çiftçi olmak
içindir) 

MMeeddrreesseelleerriinn  OOrrttaayyaa  ÇÇ››kk››flfl››  

11991188’’ddeenn  iittiibbaarreenn  ppoonnddookk  ee¤¤iittiimmiinniinn  ggeerriilleemmeessii  

• Dünyevi e¤itim, kabul görmeye bafllad› 

• Pondok okullar›n›n mali problemleri (e¤itim, herkes için ücretsizdi)

• E¤itim veren ulemalar›n sertifika almalar› gerekti¤inden dolay›, akade-
mik özgürlü¤ün azalmas› 

• Müfredat s›n›rl›yd› 

• 1930’larda “reformcular”, Müslüman “entelektüeller” ve ilk medresele-
rin ortaya ç›k›fl›.  

• ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  ((ookkuull  ssiisstteemmii))  yyüükksseelliiflflii,,  IIII..  DDüünnyyaa  SSaavvaaflfl››nnddaann  ssoonn--
rraa  kkeessiinnttiiyyee  uu¤¤rraammaamm››flfltt››rr,,  ““mmeeddrreesseenniinn  aalltt››nn  ççaa¤¤››””..  

• ‹‹ssllaammii  FFaakküülltteenniinn  kkuurruulluuflfluu  ––  SSiinnggaappuurr’’ddaa  11994400’’llaarrddaa  yyüükksseekk  ‹‹ssllaa--
mmii  EE¤¤iittiimm  ff››rrssaatt››..

• MMaalleezzyyaa’’ddaa,,  11995555’’ttee  iillkk  ‹‹ssllaammii  FFaakküüllttee  aaçç››lldd››  ((flfliimmddiikkii  IIIIUU’’nnuunn  öönn--
ccüüssüü))..        

MMeeddrreesseeddee  ookkuuttuullaann  ddeerrsslleerr::  II..  DDüünnyyaa  SSaavvaaflfl››  ÖÖnncceessii    
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OOkkuuttuullaann  DDeerrsslleerr::  IIII..  DDüünnyyaa  SSaavvaaflfl››nnddaann  SSoonnrraa  

MMeeddrreesseelleerriinn  GGeelliiflfliimmii::  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  vvee  RReeffoorrmm  

1956 – Malay Yöneticilerle yap›lan anlaflma ile, Malaya Federasyonu
Yüksek Komisyonu, devlete ba¤l› olmayan ‹slami Dini Okullar›n koflullar›n›
incelemek ve mali yard›m için önerilerde bulunmak için bir Komite tayin et-
mifltir (O zamanlar, toplam 368 okulda, 35,093 ö¤renci ile 1,174 ö¤retmen bu-
lunmaktayd›.) 

BBuullgguullaarr vvee  öönneerrii  

–  ‹ki dönem (tür), tam zamanl› ö¤renciler için sabah ve sabah devlet
okullar›na gidenler için ö¤leden sonra. 

– Ö¤retim yöntemlerinin, vasat, e¤itimsiz ö¤retmenlere ait olmas› kayg›
vericiydi.   

– Müfredat sistematik de¤ildi, okullar aras›nda tekdüze de¤ildi. Derslerin
hepsi, dini derslerden oluflmaktayd›. 

– Verilen e¤itimin standard›n› yükseltmek için, mali yard›m gerekliydi. 

– MOE içindeki ‹slami E¤itim Bölümü 

‹slami dini okullar, 19. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren, Kuran okulu ile
temsil edilen gevflek, gayri resmi durumdan, daha iyi bir flekilde organize edil-
mifl olan yerleflimli pondok ve nihai olarak medrese haline gelerek, geliflim
göstermifltir… Pondok, mitlerde ve efsanelerde bahsi geçen, rasyonalizm dö-
neminde getirilen ve entelektüel gelene¤i gelifltiren Malaylar›n dini inançlar›-
n› aç›klamaya yard›mc› olmufltur... pondok’un edebi gelene¤i önemli bir ileti-
flim arac› olarak Jawi’nin ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r. Medreseleri ortaya ç›-
kartan ‹slami reform hareketi, entelektüel gelene¤i güçlendirerek ve H›ristiyan
ve Bat› kültürüne meydan okuyarak, bu sürecin h›zlanmas›na yard›mc› olmufl-
tur. 

(Rosnani, 1993:39)  
MMiillllii  OOkkuull  SSiisstteemmiinniinn  kkuurruullmmaass››nn››nn,,  öözzeell  ookkuullllaarr››nn  kkuurruullmmaass››nn››  yyaa--

ssaakkllaammaadd››¤¤››  ddaa  nnoott  eeddiillmmeelliiddiirr..  AAyyrr››ccaa,,  MMaalleezzyyaa’’ddaakkii  ee¤¤iittiimmsseell  iikkiillii¤¤iinn
bbaaflflllaammaass››nn››  oorrttaayyaa  çç››kkaarrmm››flfltt››rr..  ‹‹ssllaammii  ookkuullllaarr aaçç››¤¤aa  aall››nnmm››flfl  oollmmaass››nnaa  rraa¤¤--
mmeenn,,  aazz  ddeevvlleett  ffiinnaannssmmaann››  iillee  vveeyyaa  ddeevvlleett  ffiinnaannssmmaann››  oollmmaakkss››zz››nn,,  bbüüyyüü--
mmeeyyee  ddeevvaamm  eettmmiiflfllleerrddiirr..  
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MMooddeerrnn  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  

• ‹slami E¤itim Sisteminin devaml› olarak var olmas›, Britanya ve Malay-
lar aras›ndaki anlaflman›n bir sonucudur ki, din Malay krallar›n›n izlemesi al-
t›ndayd›.  

• Britanya’n›n e¤itimdeki özgürlükçü tutumu, din ve dini meselelerin
Malay yöneticilerin izlemesi alt›nda olmas›ndan dolay›, “ülkede takip edilen
organize tek bir sistem yoktu. Baz› devletler, di¤erlerinden daha organize idi.”
(özel ‹slami okullar için) 

OOkkuuttuullaann  ddeerrsslleerriinn  aannaa  bbaaflflll››kkllaarr››::

• KKuurraann,,  tteeccvviidd,,  tteevvhhiidd,,  ff››kk››hh,,  aahhllaakk,,  ttaarriihh,,  jjaawwii  vvee  hhaatt,,  AArraappççaa’’nn››nn
eessaassllaarr››,,  iillkkookkuullllaarr iiççiinn  iimmllaa;;  

• ‹‹ssllaammii  ÇÇaall››flflmmaallaarr aalltt››nnddaa  ççookk  ssaayy››ddaa  ddeerrss  ((iillkkookkuullllaarr iillee  aayynn››,,  aayyrr››--
ccaa  ‹‹ssllaamm  TTaarriihhii,,  ‹‹ssllaammii  hhuukkuukk  pprreennssiipplleerrii  vvee  HHaaddiiss  bbiilliimmii));;  AArraappççaa  DDiillii  ((
ggrraammeerr,,  kkoommppoozziissyyoonn,,  iimmllaa,,  nnaahhiivv  vvbb..  ddaahhiill))  vvee  GGeenneell  ((  BBaahhaassaa  MMeellaayyuu,,
CCoo¤¤rraaffyyaa,,  TTaarriihh,,  FFeenn  BBiilliimmlleerrii,,  MMaatteemmaattiikk))..  

• BBaa¤¤››mmss››zzll››kkttaann  ssoonnrraa,,  ddeevvlleett  ppoolliittiikkaass››  ssoonnuuccuunnddaa,,  ttüümm  oorrttaaookkuullllaarr--
ddaann  ((ddiinnii  ookkuullllaarr ddââhhiill))  öö¤¤rreenncciilleerriinn  ddeevvlleett  ss››nnaavvllaarr››nnaa  kkaatt››llmmaallaarr››nn››nn  ggee--
rreekkllii  oollmmaass››  iillee  kkaappssaamm  ggeenniiflfllleettiillmmiiflflttiirr..      

• NNPPEE’’nniinn  ddüüzzeennlleennmmeessii,,  ee¤¤iittiimm,,  öö¤¤rreettiimm,,  ddiissiipplliinn,, aahhllaakk,,  rreehhbbeerrlliikk
vvee  öö¤¤rreettmmee    kkaavvrraammllaarr››  ççeerrççeevveessiinnddee  ddiinnii  ookkuullllaarr iiççiinn  ee¤¤iittiimm  ffeellsseeffeessiinnii
ddeenneettlleemmee  ffiikkrriinnii  oorrttaayyaa  çç››kkaarrdd››..  

• NNPPEE  iillee  nneerreeddeeyyssee  kkooflfluutt  oollaarraakk,,  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimm  ffeellsseeffeessii,,  KKeellaannttaann  ‹‹ss--
llaammii  KKuurruulluuflfluu  ttaarraaff››nnddaann  flfluu  flfleekkiillddee  ttaann››mmllaannmm››flfltt››rr::  

• Bütünsel ve entegre bir flekilde Allah’›n kullar› ve O’nun dünya üzerin-
deki vekilleri olarak Müslüman bireylerin potansiyelini gelifltirmeye karfl› sür-
mekte olan çaba. ‹slam, toplum, millet ve dünya çap›ndaki Müslüman toplu-
lu¤un (ümmet) ö¤retilerine dayal› olarak ruhsal, zihinsel, duygusal, fiziksel ve
dini aç›dan dengeli olan bireylerin yetifltirilmesi amaçlanmaktad›r. 

‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  SSoorruunnllaarr››  vvee    

MMaalleezzyyaa’’ddaa  EE¤¤iittiimmsseell  ‹‹kkiilliikk  

• MMiillllii  BBiirrlliikk  iillee  iillggiillii  bbaaflflll››ccaa  ssoorruunn,,  ççookk  eettnniikkllii,,  ççookk  ddiinnllii  vvee  ççookk  kküüll--
ttüürrllüü  bbiirr ttoopplluummuunn  mmeevvccuutt  oollmmaass››dd››rr..  

• ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm  vvee  MMiillllii  EE¤¤iittiimm  ssiisstteemmlleerriinniinn  bbiirrlliikkttee  vvaarr oollmmaa--
ss››……DDaahhaa  ççookk  sseekküülleerrlleeflflmmiiflfl  bbiirr ddüünnyyaaddaa  öözzeelllliikkllee  ddiinn  vvee  ‹‹ssllaamm  hhaassssaass  bbiirr
kkoonnuu  hhaalliinnee  ggeellmmiiflflttiirr..  

––  MMiillllii  ookkuullllaarrddaa  ddaahhaa  ffaazzllaa  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimm  iiççiinn  bbaasskk››  yyaappmmaakk,,  MMüüssllüü--
mmaann  oollmmaayyaannllaarr aarraass››nnddaa  mmeemmnnuunniiyyeettssiizzllii¤¤ee  nneeddeenn  oollaaccaakktt››rr
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––  ‹‹ssllaammii  ookkuullllaarr››nn  ggeelliiflflmmeessiinnee  iizziinn  vveerrmmeekk,,  ddii¤¤eerr ttoopplluulluukkllaarr››nn  ““ddii--
¤¤eerr””  öözzeell  ookkuullllaarr››  ffiinnaannssee  eettmmeessiinnee  yyooll  aaççaarr kkii  bbuu  ddaa,,  kkuuttuuppllaaflflmmaayy››  aarrtttt››--
rraaccaakktt››rr..    

AAnnccaakk,,  ssoonnuuççttaa  bbiirr ççaall››flflmmaa  aallaann››  oollaarraakk  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm,,  iiyyii  bbiirr flfleekkiillddee
ggeelliiflflmmiiflfl  vvee  ‹‹ssllaammii  ddee¤¤eerrlleerr,,  ttüümm  ee¤¤iittiimm  kkuurruummllaarr››nnddaa  iiyyii  bbiirr flfleekkiillddee  kkaabbuull
eeddiillmmiiflflttiirr..  

fifiuu  aann  iiççiinn  bbiirrkkaaçç  yyüükksseekk  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimm  kkuurruummuu,,  hhaattttaa  ÜÜnniivveerrssiitteelleerr
bbiillee  mmeevvccuuttttuurr..  GGeelleenneekksseell  üünniivveerrssiitteelleerrddee,,  bbiirr bbööllüümm  oollaarraakk  ‹‹ssllaammii  ÇÇaall››flfl--
mmaallaarr vveeyyaa  ookkuullllaarr,,  iiyyii  bbiirr flfleekkiillddee  oorrggaanniizzee  eeddiillmmiiflfllleerrddiirr..  

• MMaallaayyaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ‹‹ssllaammii  ÇÇaall››flflmmaallaarr AAkkaaddeemmiissii,,  oolldduukkççaa  ggeelliiflfl--
mmiiflflttiirr..  ‹‹ssllaammii  vvee  ddüünnyyeevvii  ee¤¤iittiimmii  mmeezzcc  eettmmeekk  iiççiinn  ççaabbaallaarr ssüürrmmeekktteeddiirr..  

• MMaalleezzyyaa  UUlluussllaarraarraass››  ‹‹ssllaamm  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,  ‹‹ssllaammii  iilliimmlleerrddee  ttaammaammeenn
ddeenneeyyiimmllii  bbiirr üünniivveerrssiittee  flfleekklliinnddee  iiflfllleevviinnii  ssüürrddüürrmmeekktteeddiirr vvee  uulluussllaarraarraass››
ççaappttaa  üünn  kkaazzaannmm››flfltt››rr..    

• SSoonn  zzaammaannllaarrddaa  bbiirrkkaaçç  ttaannee  ddaahhaa  ‹‹ssllaammii  üünniivveerrssiittee  kkuurruullmmuuflflttuurr..    
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AAFFRR‹‹KKAA’’DDAAKK‹‹  AARRAAPP--‹‹SSLLAAMM  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM
SS‹‹SSTTEEMM‹‹NN‹‹  IISSLLAAHH  EETTMMEEYYEE  DDOO⁄⁄RRUU
AATTIILLMMIIfifi  BB‹‹RR  AADDIIMM

PP rrooff..  OOmmaarr EEll  ––  SSaammmmaannii  EEll  ––  SShheeiikkhh  IIBBRRAAHHIIMM
Uluslararas› Afrika Üniversitesi, Hartum, Sudan

GGiirriiflfl::

Sömürgeci ça¤›n bafllar›nda, Afrika’daki tek kamu e¤itimi Arap – ‹slam
e¤itim sistemi idi (1). Müslüman okullar› topluluklara dayan›yordu ve ‹slami
yaflam fleklinin bir parças›n› oluflturduklar› için çok yayg›nd›: Erkek ve kad›n
Müslümanlar›n hepsi için ö¤renmek ve e¤itimin sa¤lanmas›, ‹slami bir gerek-
lilik ve zorunluluktur. Bu yaklafl›m di¤er Afrika topluluklar›nda mevcut de¤il-
di. Arapça dili yayg›n olarak konufluluyordu ve bu dil ortak bir dil olma özel-
li¤ini tafl›yordu. Timbuktu, Sokoto ve ‹slami bilginin di¤er merkezleri, Afrika-
l›lar taraf›ndan Arapça yaz›lm›fl veya Arap alfabesi kullan›larak Afrika dille-
rinde yaz›lm›fl bilgince katk›lar›n tezahürleriydi.

Bafllang›çta sömürgeci güçler, kolonilerin idaresi konusunda e¤itim gör-
müfl Müslümanlar›n yard›mlar›na baflvurdular. (2). Ancak bunlar›n de¤ifltiril-
mesi politikas› dikkatlice planlanm›flt›: Resmi Bat› tarz› okullar kuruldu. Bun-
lar iki yoldan biri üzere kurulmaktayd›lar: misyoner okullar› veya misyonerler
taraf›ndan gizlice kontrol edilen laik kamu okullar›.

Müfredat bat› de¤erleri, dilleri ve kültürüne dayan›yordu. Bu H›ristiyan-
laflm›fl veya Bat›l›laflm›fl mezunlar ile sonuçlan›yordu. Müslümanlar›n büyük
ço¤unlu¤u çocuklar›n› bu okullara göndermemeyi tercih ediyordu. Bu neden-
le halk ‹slami okullar› devletin müdahale ve deste¤inden uzak tuttu. Bu durum
sömürge ça¤› boyunca devam etti. Afrika ülkelerinin birço¤unda, ba¤›ms›zl›k-
tan sonra bile sömürge e¤itimi politikalar› de¤iflmeden ayn› kald› (3).

Genelde, devlet deste¤i olmamas› ve bat›l›lar taraf›ndan getirilen bütün
sistemlere olan güvensizlik nedeni ile, ‹slami e¤itim sistemi dünyadaki gelifl-
melere ayak uydurmad› ve geçmiflteki haliyle kemikleflti.
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‹‹ssllaammii  ookkuullllaarr››nn  bbuuggüünnkküü  dduurruummllaarr››

Afrika’daki ‹slami okullar hakk›nda veya bunlara kay›tl› toplam ö¤renci
say›s› konusunda herhangi bir makul istatistiki bilgi vermek mümkün de¤ildir.
Prof Al-Khalifa (4), sadece Kuzey Nijerya’da, evlerde sürdürülen tipteki okul-
lar haricinde, 37600 Kuran okulu, 4420 ilkokul bulundu¤unu aktarmaktad›r.
1999’da Burkina Faso’da 266 Frans›z okuluna karfl›n 254 Arapça okul oldu¤u
ve 2001 y›l›nda Mali’de, e¤itim mercilerine resmi olarak kay›tl› 802 Arap-‹s-
lam okulunun bulundu¤u belirtilmektedir. Bu örnekler, Afrika’n›n Müslüman
topluluklar›nda Arap-‹slam e¤itim sisteminin oynad›¤› önemli rolü aç›kça gös-
termektedir.

Bu araflt›rma, belirli bir ülkeye teksif olmad›¤›ndan ve sistemin bütün k›-
tadaki durumunu tarif etmesi nedeniyle, sistemin ortak özelliklerini vermek
do¤ru olacakt›r:

1. Her okulun kendi müfredat› olmas› aç›s›ndan, farkl› e¤itim müfredat›.

2. Okul ‹slam ve Arapça konular›na yo¤unlaflmaktad›r ve modern bilim-
ler ile yabanc› dilleri ö¤retmez.

3. Farkl› diplomalar verilmektedir ve her bir diploman›n hangi seviyeyi
temsil etti¤ini de¤erlendirmek çok zordur.

4. Zay›f altyap› ve e¤itim ortam›.

5. E¤itimli ö¤retmenlerin ve ö¤retim araçlar›n›n eksikli¤i.

6. Devletin ihmalkârl›¤› ve verilen diplomalar›n resmen kabul görmemesi.

Bu çok karamsar bir tablodur: Çok yoksul e¤itim ortamlar›nda okula gi-
den milyonlarca Müslüman çocuk, geçmifl dönemlerin müfredat›n› okuyup
resmi olarak okumam›fl say›l›yorlar.

UUlluussllaarraarraass››  OOrrttaaookkuull  DDiipplloommaass››::--  

Seksenlerin ortalar›nda, Arap-‹slam e¤itiminin reformu için bir gayret
gösterilmifltir: Dünya ‹slam Ligi, Araflt›rma ve Fetva Direktörlü¤ü Genel Mer-
kezi (Suudi Arabistan Krall›¤›), Arapça-‹slami okullar Birli¤i ve ‹slam Üniver-
siteleri Ligi, müfredat› gözden geçirerek, ö¤retmenlere e¤itim sa¤layarak ve
Londra Üniversitesi ile Cambridge ve Uluslararas› Bakaloryaya benzer bir
Uluslararas› ‹slami ortaö¤retim diplomas› tesis ederek, sistemi ›slah etmeye
yönelik kapsaml› bir strateji planlad›lar. Ancak karfl›lafl›lan çeflitli güçlükler-
den dolay› bu plan gerçekleflmedi.

Uluslararas› Afrika Üniversitesinin selefi olan ‹slami Afrika Merkezi de,
ayn› tarihlerde kendi mezunlar›n›n müfredat›na uyacak kendine ait bir okul
diplomas›n› planlamaktayd›. ‹slami de¤erler ile modern e¤itimin birlefltirildi-
¤i, modern bir e¤itim sistemi ihtiyaçlar›na cevap verebilen bir müfredat prog-
ram› ç›kart›ld›. Bu diploman›n tan›nmas› El-Ezher ve Karawiyyin üniversite-
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lerinden temin edilmiflti. Ancak ‹slami Afrika Merkezinin Uluslararas› Afrika
Üniversitesine dönüflümü ile, ve bunun sonras›nda üniversitedeki orta ö¤reti-
min feshi neticesinde, plan› yeniden yap›land›rman›n uygun oldu¤u ve önceki
uluslararas› ortaö¤retim diplomas› fikrinin canland›r›lmas› düflünüldü. Bu,
Üniversitenin Afrika’daki ‹slami okullara hizmetlerini yayaca¤› düflüncesiyle,
üniversite ile Arap-‹slam okullar›n›n bir iflbirli¤i ile de teflvik görmüfltü. ‹lk
ad›m olarak, üniversite Uluslararas› Ortaokul Diplomas›n› tesis etti. Uzaktan
s›navlara kat›lma imkan› ile, bütün k›ta üzerindeki ‹slam okullar›ndan mezun
olanlar s›navlara kat›lma imkan›na sahipti. Afla¤›da, diploman›n k›sa bir tan›-
m› yap›lmaktad›r.

DDiipplloommaa  iissmmii::  UUlluussllaarraarraass››  OOrrttaaookkuull  DDiipplloommaass››  

Vizyon: Afrika’daki Arap-‹slam e¤itiminin ›slah› 

Misyon: Tan›nan bir ortaokul diplomas› sunarak, Müslüman gençli¤in ni-
teliklerini art›rmak.

Amaçlar: 

1. Yüksekokul e¤itimine imkan sa¤layacak ve/veya mezunlar› iflgücü pi-
yasas›na girmek üzere vas›fl› k›lacak dengeli, modern bir e¤itim müfredat›n›n
sa¤lanmas›.

2. Muhtelif nedenlerden ötürü resmi e¤itim sistemini terk etmifl olanlar›n
kendi kendini gelifltirmelerini temin etmek üzere bir yolun bulunmas›.

3. Geleneksel sistem vas›tas› ile çok yüksek seviyede ‹slami bilgi elde et-
mifl kifliler için tan›nan bir diploman›n verilmesi (camilerdeki etüt çevreleri,
özel ö¤retim, vs.)

4. ‹slam okullar›ndaki e¤itim müfredat›n›n birlefltirilmesi.

5. ‹slam okullar›n›n müfredatlar› aras›ndaki tutars›zl›klar›n telifi.

6. Arap dilini ve ‹slam kültürünün yayg›nlaflmas›. 

TTüüzzüükklleerr vvee  ‹‹ddaarrii  YYaapp››  

Afrika Uluslararas› Üniversitesi Akademik Konseyi, yukar›da belirtilen
amaçlara ulaflmak üzere Uluslararas› Okul Diplomas› Tüzü¤ünü ç›kartt›. Ulus-
lararas› Okul Diplomas› Konseyi, Üniversitenin Rektör yard›mc›s›n›n baflkan-
l›k etti¤i on befl üyeden müteflekkil olup, en yüksek merci-
i oluflturmaktad›r. Üyeler afla¤›daki kategorileri temsil ederler:

1. Üniversitenin en k›demli yetkilileri (Rektör Yard›mc›s›, (Akademik)
Rektör Vekili, ve E¤itim Fakültesi Dekan›)

2. Sudan’daki ilgili E¤itim makamlar› (Sudan S›nav Konseyi Genel
Sekreteri, Ulusal Müfredat Merkezi Direktörü, Kabul ve Akreditasyon Direk-
törü).
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3. Afrika’da ‹slam E¤itimi ile ilgili sivil toplum kurulufllar› direktör ve
temsilcileri.

4. E¤itim Uzmanlar›.

Konsey, di¤er görevlerinin yan› s›ra, diplomalar› vermekle de sorumludur.

Genel Sekreterlik, diploma ile ilgili bütün hususlar› ele alan icra kolunu
oluflturmaktad›r. Günümüzde, diploma idari olarak Üniversitenin E¤itim Fa-
kültesine bölümlerden biri olarak ba¤lanm›flt›r. Genel Sekreterli¤i, E¤itim Fa-
kültesi Dekan› yürütmektedir. Ancak yak›n gelecekte, diploman›n üniversite
içinde veya d›fl›nda ayr› bir kurum haline gelece¤i öngörülmektedir. 

SS››nnaavv  KKoonnuullaarr››::

Konular, zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Zorunlu konular flunlard›r:

1. Arapça dili. 

2. ‹slami dersler.

3. Bir yabanc› lisan (günümüzde bu ‹ngilizce veya Frans›zcamd›r)

Seçmeli Dersler::--

Ö¤rencilerin seçmesi için 12 konuluk bir liste mevcuttur. Bunlar:

Fizik, Kimya, Matematik (Temel ve ‹leri düzey), Biyoloji, Tarih, Co¤raf-
ya, Çevre dersleri, ‹ngiliz Edebiyat›, Frans›z Edebiyat›, ileri düzey ‹slam Der-
si, ve ileri düzey Arapça dersidir. 

DDiipplloommaann››nn  vveerriillmmeessii  iiççiinn  kkuurraallllaarr::

Diploma, üç zorunlu konu dâhil, befl konuyu baflar› ile geçince verilmek-
tedir. S›navlar y›lda iki kez yap›lmaktad›r. Ö¤renci, gereken konu adedini ta-
mamlamak için iki kere pefl pefle s›navlara kat›labilir. Aksi takdirde, hepsini
bafltan almas› gerekecektir. Diploma, yukar›daki befl konuyu geçince verilme-
sine ra¤men, ö¤rencinin baflvurmay› planlad›¤› üniversitenin girifl gereksinim-
lerini yerine getirmesi ve sadece befl konunun s›nav›na girmemesi tavsiye edi-
lir. Normalde ö¤renciler 7–8 konudan s›nava girmektedirler ve müsaade edi-
len maksimum konu 9’dur.

SS››nnaavv  PPrroosseeddüürrüü:

S›nav kâ¤›tlar› Genel Sekreterlikte haz›rlanmaktad›r. Bu s›navlar için ka-
t› kurallar ve yönetmeliklere uyulur. Ö¤renciler s›navlara kendi ülkelerindeki
bir merkezden kaydolurlar. Bütün merkezlere uygun olacak zamanda ve çok
önceden s›nav zaman çizelgesi yay›nlan›r. Genel Sekreterlik personeli, farkl›
ülkelerin belirtilmifl merkezlerinde s›navlar› denetlemek ve yürütmek üzere
söz konusu merkezlere giderler. 
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Cevap kitapç›klar›, notlaman›n gerçekleflti¤i Genel Sekreterli¤e iade edi-
lir, bunu takiben sonuçlar aç›klanmadan önce onaylanmak üzere Konseye su-
nulur.

EEddiinniilleenn  TTeeccrrüübbee

2003 y›l›ndan bafllayarak, s›navlar afla¤›daki ülke ve merkezlerde yap›l-
m›flt›r:                    

Çad ve Somali’de meydana gelen güvenlik sorunlar›, baz› merkezlerdeki
s›navlar›n iptaline neden olmufltur.

Mali, Nijer ve Sierra Leone’de merkezler açma giriflimleri devam etmek-
tedir.

fiekil (1) y›llara göre s›navlara giren ve diploma alan ö¤renci say›lar›n›
göstermektedir. 2007 y›l›ndaki ikinci s›navlar›n sonuçlar› henüz aç›klanma-
m›flt›r.

fiekil (2): Verilen Diploma ile ‹slam okullar› taraf›ndan verilen gelenek-
sel tipik bir Diplomay› karfl›laflt›rmaktad›r.

TTaann››nnmmaa::

Sudan devleti, diploman›n resmi olarak tan›nmas›n› teklif etmifltir ve s›-
navlar›n yap›ld›¤› bütün ülkeler, diplomay› kabul etmifllerdir ve bu ülkelerde-
ki ö¤rencilerden ço¤u ülkelerindeki üniversitelere girmifl bulunmaktad›r.

PP rroobblleemmlleerr:

Bu k›sa aç›klamadan da görülebilece¤i gibi, ‹slam e¤itim sistemini ›slah
etmek için bir ad›m at›lm›fl bulunmaktad›r. Diplomaya olan ilgi, k›ta genelin-
deki birçok okul taraf›ndan belirtilmifltir. Ancak diploman›n amaçlar›na ulafla-
bilmesi için afla¤›daki problemlerin ele al›nmas› gerekmektedir:

1. S›nav ücreti olan ö¤renci bafl›na 100 ABD dolar›, hedef kitlenin imkan-
lar›n›n üzerindedir. Bu nedenle yoksul ö¤renciler için sponsorlar gerekmekte-
dir.

2. Müfredatlar›n, diploman›n uluslararas› niteliklerini yans›tmas› için d›fl
ortaklara ihtiyaç vard›r. Kitap metinlerindeki ‹ngilizce ve Frans›zca dillerine
çevrilmesi için iflbirli¤i çok büyük de¤er tafl›maktad›r.
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3 Sponsorlar›n bu kitaplar› basarak ö¤rencilere bedelsiz olarak temin et-
meleri, binlercesinin kat›l›m›n› teflvik edecek ve okul müfredatlar›n›n birleflti-
rilmesine yard›mc› olacakt›r.

4. Farkl› devletler, makamlar ve üniversiteler taraf›ndan tan›nmas›na çok
ihtiyaç vard›r. Bu aç›dan ISESCO’nun iflbirli¤i çok yararl› olacakt›r.

SSoonnuuçç  

Uluslararas› Afrika Üniversitesi, Arap-‹slam sistemi içinde okumakta
olan milyonlarca Müslüman gence yard›m etmek için bu sistemi gelifltirmek
üzere çaba göstermektedir. Bu sistem, zorlu sömürgecilik y›llar›nda ‹slam
inanc›n› korumak konusunda önemli bir rol oynam›flt›r. Yeni küreselleflme zor-
luklar› oldukça ilerlemifl bir durumdayken, Arap-‹slam e¤itimini modern ve
canl› tutmak hayati bir önem arz etmektedir.

Uluslararas› Afrika Üniversitesi, her türlü öneriye aç›kt›r.

fifieekkiill  ((11))  SS››nnaavvllaarraa  ggiirreenn  vvee  ggeeççeenn  öö¤¤rreennccii  ssaayy››ss››

fifieekkiill  ((22))  YYeennii  ddiipplloommaa  iillee  ggeelleenneekksseell  ddiipplloommaa  aarraass››nnddaakkii  kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaa
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AAZZEERRBBAAYYCCAANN  MM‹‹LLLL‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹NN
KKUURRUULLUUfifiUU::  TTAARR‹‹HHSSEELL ‹‹HHTT‹‹YYAAÇÇ  VVEE
PPRROOBBLLEEMMLLEERR

DDrr..  MMaammmmaaddaallii  AABBAASSHHLL‹‹
Kafkaz Üniversitesi Ö¤retim Üyesi, Bakü-Azerbaycan

Çeviren: Caner Sancaktar 

GGiirriiflfl
Bugünkü durum ile ilgili olarak, elde edilmifl baflar› ve karfl›lafl›lan zor-

luklar hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için Azerbaycan e¤itiminin tarihsel afla-
malar›n› incelemek önemlidir. Tarihsel kaynaklara göre Azerbaycan’da okul
e¤itimi tarihi ‹slam dininin yay›lmas›yla bafllad›. Arapça, temel e¤itim ve bi-
lim dili olarak kullan›l›yordu. Bu dil, 11. yüzy›ldan önce hâkim dil haline gel-
di ve bundan sonraki yüzy›llarda da varl›¤› devam ettirdi. Büyük bir gururla
söyleyebiliriz ki, ünlü bilim ve kültür enstitülerinde çal›flm›fl olan Azerbaycan
kökenli bilim adamlar›, kendilerinden sonraya büyük bir miras b›rakm›fllard›r.
Son derece ilginçtir ki; 7. yüzy›ldan itibaren, henüz Farsça fliir dili de¤il iken,
çok say›da Azerbaycan flairi ve bilim adam› kendi eserlerini Arap dilinde yaz-
m›fllard›r. Zaman zaman büyük devletlerin ve kültür merkezlerinin resmi dili
olarak kullan›lm›fl olan Arapça, Azerbaycan bilim kufla¤›n›n oluflumunda
önemli bir tarihsel rol oynad›. Azerbaycan filozoflar›, bilim adamlar› ve yazar-
lar› taraf›ndan kurulan çok say›daki okul ve ak›mlar Arap dili vas›tas›yla ge-
liflti, yay›ld› ve takipçilerini etkiledi. Bahmanyar, Enalquzat Meyanachy, Shi-
habaddin Yahya Suhravardi, Shihabaddin Abuhaphs Suhravardi, Nasiraddin
Tusi, Ismail bin Yasar, Musa Shahavat, Abul Abbas al-Ama, Khatib Tabrizi gi-
bi düflünür ve yazarlar›n ünlenmesinde Arap dilinin inkar edilemez rolü ol-
mufltur. Ba¤dat halifesinin zay›flad›¤› ve Saljuq’un iktidara yükseldi¤i 11.
yüzy›ldan itibaren Farsça hem devlet düzeyinde resmi dil hem de edebiyatta
edebi dil olarak kullan›lmaya baflland›. 19. yüzy›l›n sonuna kadar Arapça,
Azerbaycan’da e¤itim merkezlerinde Farsça ile birlikte kullan›lmaya devam
etti. Özellikle Saphavi yönetimi neticesinde 16. yüzy›ldan itibaren Fars dili
yayg›nlaflt› ve ahlaki de¤erler milli de¤erlere üstün geldi. Dolay›s›yla, milli
edebiyat dili oluflmad›¤› için milli e¤itimin varl›¤›ndan söz etmek mümkün de-
¤ildi.
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11..  ÇÇaarrll››kk  yyöönneettiimmiinnee  kkaaddaarr AAzzeerrbbaayyccaann  ee¤¤iittiimmii  

‹slam dininin geliflimiyle birlikte e¤itim, okullarda ve Müslüman din
okullar›nda uygulanmaya baflland›. Bu okullarda e¤itim dili Arapça veya Fars-
ça idi. Okullar, düflük dereceli e¤itim olarak de¤erlendiriliyordu. Dini okullar
yüksek e¤itim merkezleri idi. Okullar, bir bak›ma dini okullara haz›rl›k aflama-
s› idi. Düflü dereceli okullar, Azerbaycan’›n tüm küçük ve büyük kasabalar›n-
da mevcut idi. Kural olarak tüm ö¤retmenler molla idi. Daha sonralar› baz›
e¤itimli adamlar özel okullar kurmufllard›r. E¤itim-ö¤retim y›l›n›n belli bir
bafllang›ç ve bitifl tarihi yoktu. Okula kay›tlar y›l boyunca devam ediyordu.
Okullarda ö¤renci say›s› 10 ila 100 aras›nda de¤iflebiliyordu. Belli bir yafl s›-
n›rlamas› olmad›¤› için 16 yafl›ndaki gençlerle 7–8 yafl›ndaki çocuklar birlik-
te e¤itim görüyorlard›. E¤itim bedeli bireysel olarak farkl›lafl›yordu. Her bir
ö¤renciye belli bir gündelik görev yükleniyordu. Belli bir e¤itim süresi yoktu.
E¤itim süresi kabiliyetine ve çal›flmas›na ba¤l› olarak genellikle 6–8 y›l için-
de tamamlan›yordu. Okullarda ve dini okullarda e¤itim müfredat›, bu okulla-
r›n kurucular› ve liderlerinin flahsi görüfllerine dayan›yordu. Okullarda e¤itim
alfabe ö¤renimi ile bafll›yor ve Kur’an surelerinin ö¤renimi ile devam ediyor-
du. Bundan sonra, sadece baz› okullarda, anadilde okuma e¤itimi veriliyordu.
Bir sonraki e¤itim aflamas›, kitap okuma ve mektup yazma ö¤renimi ile ilgi-
liydi. Okuma ve yazma e¤itimi sonras›nda, yaflça daha büyük olan ö¤renciler
fleriat bilgisi ö¤reniyordu ve de¤iflik dini kitaplar okuyorlard›. Ayr›ca bu ö¤-
renciler Farsça-Türkçe sözlü¤ü ezberlemek mecburiyetindeydiler. Bundan
sonraki süreçte Farsça e¤itimine devam ediliyordu. Fars dili e¤itimi, kitap çe-
virileri yoluyla yap›l›yordu. Ö¤renciler, özellikle Nizami, Physuly, Haphis,
Sadi ve di¤er önemli flairlerin eserlerini çeviriyorlard›. Do¤u flairleri ve zengin
Do¤u edebiyat› e¤itim içeri¤inin ana bölümünü meydana getiriyordu. 

3–6 y›l e¤itim gördükten sonra ö¤renciler, temel dini bilgileri ve hem
Arapça, hem ana dilde okuma-yazmay› ö¤renmifl olarak mezun oluyorlard›.
K›zlar›n okula gitmesi yasakt›. K›zlar kendi evlerinde e¤itim görme olana¤›na
sahipti. Mezun olduktan sonra e¤itimini devam ettirmek isteyenler, cami-
i bünyesinde yer alan medreselere kaydoluyorlard›. Medrese, okul binas›, ö¤-
renci yurdu ve pansiyonu içeren büyük kampusa sahip idi. Zengin kifliler tara-
f›ndan infla edilen medreselerde e¤itim ücretsiz veriliyordu. Vak›f tipinde iflle-
yen medreselerin geliri, ö¤renciler aras›nda burs olarak eflit biçimde bölüfltü-
rülüyordu. Ö¤renciler medrese içinde yafl›yorlard›. 16’s›na gelen ö¤renciler,
anadillerinde ve Fars dilinde önemli bir bilgiye sahip olmufl oluyorlard› ve da-
ha üst derecede e¤itime geçebiliyorlard›. Medreselerde ö¤renci say›s› genel-
likle 40–50 civar›nda idi. Fakat daha büyük olana baz› medreselerde bu say›
110-120’ye yükseliyordu. Medreselerde e¤itim, Arapça, teoloji ve ‹slam huku-
kunu içeriyordu. 3–5 y›l boyunca Arap dili edebi örnekler temelinde derinle-
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mesine ö¤reniliyordu. Ayr›ca, Kuran, tasvir, hadis, ‹slam hukuku, ‹slam tarihi
ve ‹slam eti¤i ö¤retiliyordu. Seküler e¤itim müfredat› ise felsefe, mant›k, psi-
koloji, tarih, co¤rafya, astronomi, cebirsel geometri gibi disiplinleri içeriyor-
du. E¤itim süresi ö¤rencinin kiflisel performans›na ba¤l› olarak 6–8 ile 10–15
y›l aras›nda de¤ifliyordu.

17. yüzy›l›n ortalar›nda Azerbaycan okullar›n›n e¤itim kalitesi hakk›nda
bilgi sahibi olmak için, Adam O’Leary’nin notlar›n› hat›rlamak son derce fay-
dal› olacakt›r. Adam O’Leary, Almanya Büyükelçil¤i sekreteri ve konsolosu
olarak Moskova’da ve ‹ran’da görev yapm›fl, ayr›ca 1936–1638 y›llar›nda
Azerbaycan’› ziyaret etmifltir. Adam O’Leary, yaz›lar›nda, 5 fiubat 1937 tari-
hinde, Azerbaycan’da dönemin kültür ve e¤itim merkezlerinden birisi olan
Shamakhi’yi ziyaret etmifl oldu¤unu belirtir. O’Leary’in notlar›nda, Shamak-
hi’nin son derece güzel biçimde infla edilmifl büyük bir binaya sahip oldu¤u ve
bina içinde çok say›da odan›n bulundu¤u belirtilmifltir. O’Leary, Shamakhi’yi
Felsefe Koleji (Philosophis Collegium) ile karfl›laflt›rarak bat› Akademileri ve
Kolejleri ile olan benzerli¤ini not etmifltir. Müderrislerden, profesörler ve ö¤-
retmenler olarak söz eden O’Leary, e¤itim-ö¤retim metodunun ve e¤itim ve-
ren profesörlerin-ö¤retmenlerin üst düzeyde oldu¤unu vurgular. Ö¤rencilerin
yüksek e¤itim düzeyinden hayranl›kla söz eden O’Leary, astronominin s›rlar›
üzerine düflündüklerini, usturlab› nas›l kulland›klar›n›, ka¤›t üzerine çizilmifl
bir haritay› kullanaraktan Asya’da bulunan yerlerin uzunluklar›n› ve genifllik-
lerini do¤ru biçimde söyleyebildiklerini belirtmifltir.                   

Azerbaycan okullar› hakk›nda orijinal bilgileri, Kuzey ve Güney Azer-
baycan’›n de¤iflik bölge ve flehirlerini ziyaret etmifl olan Evliya Çelebi
(1611–1682)’nin “Seyahatname” adl› ünlü eserinde okuyabiliriz. Çelebi ese-
rinde, çeflitli bilimlerin ö¤retildi¤ini, ünlü bilginlerin e¤itim verdi¤ini, 300.000
nüfuslu Tebriz’de “Shahi-Chan” ile birlikte yaklafl›k 47 medrese ve çocuklar
için 600 okulun oldu¤unu yazm›flt›r.7.000 haneli Shamakhi flehrinde “Ozde-
mirzade Medresesi” dâhil 7 medresenin ve yaklafl›k 40 okulun oldu¤unu be-
lirtmifltir. Bu yüzy›llarda medreseler ve okullar Azerbaycan’da çok önemli rol
oynam›fllard›r. Medreselerde teoloji kadar ayn› zamanda do¤a bilimleri de
okutulmufltur. En önemlisi, Kuran’› okumay› ö¤renme yoluyla Azerbaycan
köylüsü Rus köylüsüne göre daha iyi okuma-yazma biliyorlard›.    

22..  RRuuss  iiflflggaallii  ssoonnrraass››nnddaa  AAzzeerrbbaayyccaann  ee¤¤iittiimm  ssiisstteemmiinniinn  dduurruummuu

1828 y›l›nda Kuzey Azerbaycan’›n iflgalini takiben, Rusya, sömürgecilik
politikas›n›n bir parças› olarak yerel topluluklar› H›ristiyanlaflt›rmak ve Rus-
laflt›rmak amac›yla önemli yerleflim merkezlerinde okullar açmaya özel bir
önem verdi. ‹mparatorlu¤un insanl›k d›fl› politikas›n›n özünü, 1828’de Tiflis
askeri valisi taraf›ndan flekillendirilmifl olan “görevlendirilmifl okullar” örne-
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¤inde görebiliriz. Bu okullara zengin kiflilerin çocuklar› rehin olarak al›n›r ve
flantaj ve cezaland›rma yöntemleriyle zoraki e¤itim veriliyordu. Ayr›ca “gö-
revlendirilmifl” olarak adland›r›lan bu rehine çocuklar, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
ve ‹ran ile yap›lan savafllar s›ras›nda yerel halk›n düflmana destek vermelerini
engellemek amac›yla rehin tutuluyordu. Bu çocuklar›n aileler, kendi çocukla-
r›n›n hayat›n› koruyabilmek için, bölgede meydana gelen Rusya karfl›t› ayak-
lanmalar› önlemeye zorlan›yordu. Rus yönetimi, bu çocuklara kendi e¤itimle-
rini vererek Rusya için faydal› vatandafllar ve yerel yöneticiler yetifltirmeyi
planlam›flt›.

Rus yönetimi, ayd›nlanma hareketlerini kendi politikalar› ve Çarist ide-
oloji için potansiyel bir tehlike ve tehdit olarak görüyordu.   Bu nedenle bu ha-
reketler, çeflitli bahaneler ileri sürülerek engelleniyordu. Bu zamanda bilimsel
ve kültürel gerilik mevcuttu. Bu durum yerli halk›n ezilmesinde önemli rol oy-
nad›. Fakat halk›n sömürülmesinin as›l nedeni milli elidin var olmamas›yd›.
Rus sistemini Azerbaycan’da uygulanmas› ve milli kültürün yerine Rus kültü-
rünü ikame etmek amac›yla yap›lan yo¤un çal›flmalar e¤itim siteminin bozul-
mas›na neden oldu.

Eldeki veriler gösteriyor ki, Bakü, Shusha, Shamaxi ve di¤er Kuzey
Azerbaycan flehirlerinde okullar ve dini okullar gibi e¤itim kurumlar›n›n say›-
s› çoktu. Bakü’de yirmi okul, Shusha ve Karaba¤’da dokuz okul ve bir dini
okul, e¤itimin görece daha geri oldu¤u Ganja’da iki okul, Khuba’da yedi okul,
1830’larda yani Kuzey Azerbaycan Rus iflgali alt›na yeni girdi¤inde faaliyet
halindeydi. 

‹mparatorlu¤un hedeflerine göre ilk olarak Nuxa, Khazax, Shamaxi, Sus-
ha ve Khuba’da Rus okullar›n›n aç›lmas› düflünülüyordu. Bunda ki amaç, bu-
ralarda var olan yerli e¤itim sistemini kademe kademe çökertmek ve nihayet
tamam›yla ortadan kald›rmak idi. Bu amaçla, Azerbaycan’da ilk seküler e¤i-
tim okullar› 2 A¤ustos 1829’da birinci Zaqaqaziya Okullar› Tüzü¤ü kabul
edildikten sonra kurulmaya baflland›. ‹lk Rus resmi okulu Susha’da 30 Aral›k
1830’da faaliyete geçti. Bundan sonraki on y›llar boyunca bu tür okullar var-
l›klar›n› ve faaliyetlerini sürdürdü. Sadece bir tane dini okul aç›ld›. Bu durum
Rusyan›n niyetini ortaya koymufltur. Susha’dan sonra bu tip seküler okullar
baflka yerlerde de aç›ld›: 1831’de Nuxa’da, 1832’de Bakü’de, 1833’te Gan-
ja’da, 1837’de Nahc›van’da ve 1837’de Shamaxi’de. 

Bu okullarda tüm dünyadan çocuklar e¤itim görüyordu. Bu nedenle bu
okullar ortak okullar olarak adland›r›l›yordu. Rusya’da yerel okullar üç s›n›f-
tan olufluyordu. Özellikle 1830’lu ve 1840’l› y›llarda, bu okullarda Rusça gra-
mer, tarih, co¤rafya, aritmetik, geometri, yerel dil ve ‹slam dini dersleri oku-
tuluyordu. Yerel dil ve ‹slam dini hakk›nda derslerin okutulmas›ndaki amaç,
bu e¤itim sisteminin sömürgeci politikas›n›/özünü gizlemek idi. 
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Çok say›da zengin aile çocu¤u Ruslar›n kurdu¤u okullarda e¤itim görü-
yordu. Bu okullar, yerel yönetim kurumlar›nda sömürgeci politikalar›n uygu-
lanmas›na yard›mc› olacak uzmanlar› yetifltirmek için aç›l›yordu. Bu okullar
kural olarak Rus dilinde e¤itim veriyordu. Fakat buna ra¤men bu okullar› tam
anlam›yla milli okullar olarak tan›mlamak do¤ru de¤ildir. Çünkü bu okullarda
de¤iflik milletlere mensup çocuklar e¤itim görüyordu. En önemli problem, bu
okullar›n milli de¤erler ve duygular ile nas›l uyumlu hale getirilebilece¤i idi. 

Bu bak›fl aç›s›ndan hareketle meseleye yaklaflt›¤›m›zda veriler gösteriyor
ki; “baba çar”a boyun e¤ecek ve hizmet edecek itidal uzmanlar› yetifltirilmesi
büyük bir ihtiyaç idi. Bu tespitin ve gerçeklerin ›fl›¤› alt›nda hedeflerin ço¤u
son derece aç›k ve anlafl›l›r hale geliyor. Fakat halk›n ç›kar›, milli – manevi de-
¤erlere yak›n, milli haklar›n fark›nda, bu haklar› korumaya/savunmaya yetkin
ve modern bilgiye sahip vatandafllar›n yetifltirilmesini gerektiriyor. Fakat
Azerbaycanl› çocuklar›n e¤itimi, ço¤unlukla so¤ukluk, güvensizlik ve ilgisiz-
lik ile karfl›lafl›yordu.

Resmi ve gayri resmi okullar›n yan›nda ayr›ca geleneksel olarak “aile
okullar›” diye adland›r›lan okullar mevcuttu. Çocuklar›n, kendi ebeveynleri
veya di¤er okur-yazar aile üyeleri taraf›ndan e¤itilmeleri bu dönemde e¤itim
siteminin bir parças›yd›. Var olan bask›lara ra¤men, büyük camilerin bulundu-
¤u flehirlerde caminin bir parças› olarak dini okullar da mevcuttu. Bakü, Nah-
c›van, Ordubad, Shamaxi, Shusha, Ganja ve ayr›ca Iravan flehirlerinde bu tür-
den okullar mevcut idi. 19. yüzy›l›n sonunda camii okullar› e¤itim kurumlar›
olarak yayg›nlaflm›fllard›. Bu okullar özel flah›slar›n ve ailelerin e¤itimsel des-
tekleri sayesinde varl›klar›n› sürdürüyorlard›. Camii okullar›nda e¤itim gören
ö¤rencilerin say›s›, Kafkasya’daki tüm devlet okullar›nda bulunan ö¤rencile-
rin toplam›na eflit idi.         

Devletten finansal destek almayan bu tip e¤itim merkezleri gittikçe art›-
yordu ve eflit olmayan koflullarda çal›fl›yorlard›. Do¤rusunu söylemek gerekir-
se, bu okullar›n e¤itim formunda ve içeri¤inde reforma ihtiyaç duyuluyordu.
Yüzy›llar süresince oluflmufl ve flekillenmifl olan bu geleneksel e¤itim merkez-
leri hayati ihtiyaçlar› ve gerekleri karfl›layamad›lar. Ne yaz›k ki; bu tip okul-
larda e¤itim gören çocuklar Arap ve Fars dillerini ö¤renmekte güçlük çekiyor-
lard›. Çünkü bu çocuklar kendi ana dillerini kusursuz biçimde bilmiyorlard›.

Sonuç olarak ö¤renciler bu dillerin hiçbirisini tam olarak ö¤renemiyorlar-
d› ve zamanlar›n› bofla harcam›fl oluyorlard›. Bu nedenle, ö¤rencilerin ço¤un-
lu¤u iki veya üç y›l sonra okullar›n› terke etmek zorunda kal›yorlard›. Bunda
ayr›ca yoksulluk da önemli rol oynuyordu. Çocuklar ailelerine ev ifllerinde
yard›mc› olmak zorunda idiler. Halk›n e¤itilmesi büyük bir ihtiyaç idi. Özel-
likle de insanlar›n cehalet girdab›ndan çekip al›nabilmesi için ana dilde e¤itim
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büyük bir zorunluluk ve ihtiyaç idi. Bu nedenledir ki; zengin insanlar, ö¤ret-
menler ve entelektüeller halk›n elidi olarak rol alma konusunda önemli bir so-
rumlulu¤a sahip idiler. 

Bu faktör, hayatlar›n›n temel amac› ulusun ayd›nlanmas› olan yüksek dü-
zeyde e¤itimli ve özverili entelektüellerin geliflmesinde etkili olmufltur. Bu
yolda at›lan ilk ad›m, 17 May›s 1843 tarihli Kafkasya Eyaleti Kararnamesi’ne
göre Bakü’de ilk Müslüman okulunun aç›lmas› oldu. 3 ö¤retmen ve 50 ö¤ren-
ciye sahip olan bu okul Azerbaycan, Rus, Arap ve Fars dillerinde e¤itim veri-
yordu. Devlet sadece Rus dili dersi veren ö¤retmenlerin maafl›n› ödüyordu. 

Kutkashinli gibi entelektüeller iflgalin ilk döneminde kendi kendilerine
çal›fl›yorlard›. Daha sonradan 1870’lerde entelektüel aras›nda birlik olufltu.
1872 y›l›nda kabul edilen yeni Okullar Tüzü¤ü’ne göre özel flah›slara ve top-
luluklara okul açma hakk› verildi. Bu okullar, devlet okullar›n›n sahip oldu¤u
haklara ve olanaklara sahipti. Bu dönemin ilerici entelektüelleri ulusun ayd›n-
lanmas› için önemli bir zemin haz›rlad›. 1987’de “usuli-cedid” veya “Rus-Ta-
tar” okulu olarak bilinen yeni bir okul aç›ld›. Entelektüellerin giriflimleri neti-
cesinde kurulan bu okul, dört y›l varl›¤›n› sürdürmüfl olmas›n ra¤men, Azeri
çocuklar› için, üçüncü derece flehir okulu olarak de¤erlendirilen “realny oku-
lu”na haz›rl›k ifllevini görüyordu. Bu okulun k›sa zaman içinde önemli baflar›
elde etmesinin alt›nda yatan s›r, Bakü ticaret burjuvazisinin ahlaksal ihtiyac›-
n› karfl›layan müfredatlar›n uygulan›yor olmas›yd›. Baflar›n›n alt›nda yatan bir
baflka neden ise, bu okulun, kamusal alanlar›nda Rus ve Fars dillerinin oldu-
¤u gibi ana dilin kullan›lmas› için gayret sarf etmesi ve milli itibar› güçlendir-
mesi oldu. Bu okulun baflar›s›, Azerbaycan’› milli e¤itim konusunda umursa-
maz olmakla suçlayan resmi söylemi ve anlay›fl› y›kt›. 

Hiç kuflkusuz, 1 Eylül 1879’da düzenlenen Cori ö¤retmenler semineri ay-
d›nlanma düflüncesinin ülke çap›nda yay›lmas›nda önemli bir rol oynad›. Bu
süreçte hükümet kendi politikas›na ba¤l› kald› ve ‹slam dinine ayk›r› oldu¤u
bahanesiyle ayd›nlanma düflüncelerini Azerbaycan’dan uzak tutmaya çal›flt›.
Fakat Baku’de bir Türk entelektüel grubu olufltu. Öte yandan, petrol sanayisi-
nin geliflimi ve kentsel nüfusun art›fl› ile birlikte e¤itime olan ilgi büyüdü. 

1878 y›l›nda Kuzey Anadolu ve Erzurum’un Rusya taraf›ndan iflgal edil-
di¤ini ve bu nedenle de Çarl›k rejimin bask›s› ve sömürüsü alt›nda yaflayan
Müslüman uluslar›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan yard›m alma olanaklar›n›n
azalm›fl oldu¤unu hesaba katarsak, böyle bir ortamda, ayd›nlanma çal›flmala-
r›n›n ne kadar önemli oldu¤unu anlayabiliriz. Bu koflullar içinde ulusu ayd›n-
latmak amac›yla 1890’larda Baku’de bir Azeri entelektüeller çekirde¤i ortaya
ç›kt›. 
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Milli e¤itim anlay›fl›n› büyümesi, kütüphaneler ve kültür-e¤itim merkez-
leri kurma ve yönetme yönünde talepler do¤urdu. H. Z. Tagiyev’in liderli¤in-
de milli burjuvazi üyeleri, Baku eyaletinde Müslümanlar aras›nda Rus ve
Azerbaycan dilinde bilginin yay›lmas› amac›yla bir dernek kurma karar› ald›-
lar. Baku eyaleti, var olan okullara destek verilmesi, eyalet yöneticilerinin iz-
ni dâhilinde yeni okullar›n aç›lmas›, bu okullarda kamusal kullan›ma aç›k ye-
ni kütüphaneler ve okuma evlerinin aç›lmas›, yeni kitaplar›n haz›rlanmas› ve
yay›nlanmas› taleplerini içeren bir imtiyaz bildirisini Kafkasya Valili¤ine gön-
derdi. ‹mparatorluk görevlileri bu bildiriyi ayr›nt›l› biçimde inceledi. ‹mpara-
torluk yetkililerine göre, bildiride s›kça kullan›lan “Müslüman” ifadesi vas›ta-
s›yla ‹slam dinine mensup olan tüm az›nl›k ve uluslar›n (Tatarlar, Kürtler, Tat-
lar, Tallish) asl›da “Türk” konsepti alt›nda Derne¤in kuraca¤› okullar üzerin-
den bir araya getirmek amaçlan›yordu. Bu nedenle, 4 y›ll›k bir gecikmenin ar-
d›ndan, bu talepler ve Derne¤in kurulmas› reddedildi. 

Derne¤in kurulmas› için yap›lan çal›flmalar ve giriflimler bir fiyaskoyla
sonuçlanm›fl olsa da, bu çal›flmalar ve giriflimler sayesinde, entelektüeller ara-
s›nda güçlü bir koordinasyon olufltu. Ayn› y›l içinde Eylül ay›nda bir okuma
evinin kurulmas› o dönemin flartlar›nda çok büyük bir olay idi. H. Z. Tagi-
yev’in sa¤lad›¤› finansal destek ile Mardakan’da 1895 y›l›nda aç›lan bir mes-
lek okulu ise, 50 çocu¤a tar›m ile ilgili meslek dersleri ve ayr›ca Azerbaycan
ve Rus dillerini ö¤retiyordu.

K›z çocuklar›n›n dini okullara kat›lamad›¤›n› göz önünde bulundurursak
durumun ne kadar kötü oldu¤unu tahayyül edebiliriz. Bu nedenle H. Z. Tagi-
yev, k›z okulu açma düflüncesini gerçeklefltirebilmek için uygun bir zaman›
kolluyordu. Israrl› ve yo¤un çal›flmalar baflar›yla sonuçlanarak 7 Ekim 1901
tarihinde bir k›z okulu aç›ld›. Bu okulda, bayan ö¤retmen yetifltirmek ve k›z
okullar›na ö¤retmen sa¤lamak amac›yla iki y›ll›k ö¤retmen yetifltirme kursu
uyguland›. Daha sonradan Tiflis, Kazan ve Da¤›stan’da da k›z okullar› aç›ld›.
1915’te Baku’de 5 k›z okulu vard›. Bu okullar›n kurulmas›nda ve geliflmesin-
de, ilk k›z okulunun büyük rolü yads›namaz. K›z okullar›n›n varl›¤› 1920 Sov-
yet iflgaline dek sürdü. 

20. yüzy›l›n bafl›nda bafllayan Rus-Japon Savafl› Rusya’n›n malubiyetiy-
le sonuçland›. Bu savafl ve yenilgi neticesinde, ülkenin toplumsal yaflam›nda
büyük de¤iflim ihtiyac› ortaya ç›kt›. Savafl süresince Rus yönetimi, Rus halk›-
n›n milli ve dini duygular›n› canland›rmaya yönelik k›flk›rtma kampanyas› uy-
gulad›. Bu durum, sadece Ruslar aras›nda de¤il, ayn› zamanda Rus olmayan
milletler aras›nda da milli kimli¤in geliflmesine neden oldu. 

‹mparatorluk yönetiminin milletler üzerinde artan bask›s›, Azerbaycan’da
sosyo-politik hareketlerin geliflmesinde neden oldu. “Milletler Hapishanesi”
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olarak adland›r›lan Rusya ‹mparatorlu¤unda artan ulusal kölelik Azerbay-
can’da güçlü halk hareketinin oluflmas›na neden oldu. Bu halk hareketinin ge-
liflmesinde milli bas›n›n tarihsel rolü büyük olmufltur. Ermeniler ve Müslü-
manlar aras›nda çat›flman›n bafllamas›ndaki Rusya’n›n olumsuz rolü, Ermeni-
lerin ihaneti, Azerbaycan halk›na yönelik uygulanan umulmad›k zulümler ve
milliyetçi fanatizmin güçlenmesi Azerbaycan’da milli halk hareketinin gelifl-
mesine zemin haz›rlad›. Okuryazar oran› %4,5 olmas›na ra¤men Baku, Türk-
çülük, ‹slam, Sosyalizm ve Liberalizm düflüncelerinin öncüsü olan milli bas›-
n›n geliflmesi neticesinde Rusya Müslümanlar›n›n merkezi haline geldi. 

‹mparatorlu¤u tüm bölgelerinde devrimci hareketlerle karfl› karfl›ya gelen
yönetim, bu hareketlerin baz› isteklerini yerine getirmek zorunda kald›. 17
Ekim 1905 tarihinde yay›nlana bir Manifesto ile halka, konuflma, inanç ve ba-
s›n özgürlükleri tan›nd›. Birinci Rus Devrimi arifesinde ve süresince, özellik-
le de sözü edilen Manifesto’nun ard›ndan, milli demokratik ve kültürel halk
hareketi e¤itim kurumlar›n›n ve okullar›n artmas›nda etkili oldu, ana dilde e¤i-
tim ve ücretsiz e¤itim taleplerinin geliflmesi için olumlu bir ortam yaratt› ve
bir bütün olarak e¤itimsel hareketleri canland›rd›. Bu süreç, uzun y›llard›r ay-
d›nlanmac› demokratlar›n umut ettikleri tarihsel f›rsat› ortaya ç›kard›. 19. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda bafllayan e¤itimsel hareket 20. yüzy›l›n bafl›nda artt›. Ni-
hayet, uzun y›llard›r ülke halk› taraf›ndan arzulanan ilk dernek kuruldu ve bu-
nu çok say›da yeni kültürel ve e¤itimsel kurumlar izledi. ‹stanbul’dan sat›n al›-
nan bas›n yay›n araç-gereçleri, milli dilde yay›nlar›n artmas›na olanak sa¤la-
d›. Ayr›ca usuli-cedid okullar›na Türk ö¤retmenlerinin davet edilmesi milli bi-
lincin güçlenmesine neden oldu.

Belirtilmese gerekir ki; bu y›llar süresince çok say›da bilimsel ve e¤itim-
sel enstitüler ile akflam kurslar› Azerbaycan’›n de¤iflik bölgelerinde kuruldu.
Ayr›ca mesleki beceri sa¤layan çeflitli kurslar, Azerbaycan’›n de¤iflik bölgele-
rinde bu y›llarda aç›ld›. Bu okullarda ve kurslarda çok say›da kabiliyetli genç-
ler yetiflti. Fakat maddi olanaks›zl›klardan dolay›, ulusun duygusal zenginli¤i-
ni ihtiva eden bu gençler, sahip olduklar› kapasiteyi gerçek hayata uygulaya-
mad›lar. 

K›saca ifade etmek gerekirse, milli canlanma süreci ve öz bilinç bu dö-
nemde geliflti, yayg›nlaflt›. H. Z. Tagizade’nin giriflimiyle Türkiye’den gelen
Muallim Cevdet’in kurdu¤u “Fuyuzat Dar al-Muallim” adl› Ö¤retmenler Der-
ne¤i, Azerbaycan’da milli bilincin geliflmesinde ve özellikle de Azeri aksan›
ile ‹stanbul aksan› aras›nda benzerli¤in artmas›nda büyük rol oynad›. 

Sosyo-ekonomik, duygusal-kültürel ve bilimsel-teknolojik geliflmifllik
düzeyi ayd›nlanma koflullar›n›n yarat›lmas›nda hayati önem arz ediyordu.  Her
ne kadar baz› zorluklarla karfl›lafl›lm›fl olsa da, hem dini hem de seküler konu-
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lar›n önemini kavrayan din adamlar›n›n say›s›nda art›fl kaydedildi. Ayn› za-
manda e¤itim kalitesinde ve problemlerde de¤iflim ortaya ç›kt›. E¤itimin ana
dilde uygulanmas› ve ayn› dilde e¤itimin gerçeklefltirilmesi için bir zaruret or-
taya ç›kt›. Bu ba¤lamda, ana dilde müfredatlar›n, programlar›n ve kitaplar›n
haz›rlanmas› en acil meselelerden biri idi. 19. Yüzy›ldan itibaren merkezi hü-
kümet taraf›ndan uygulanan Ruslaflt›rma politikas›na karfl› geliflen milli muha-
lefet, milli ve dini e¤itim veren okullar›n say›s›nda art›fla neden oldu. Kitap-
larda ana dilde safl›k, basitlik ve aç›kl›k zarureti ve talebi artt›. 

K›sacas›, bu y›llar, dünya tarihiyle eflzamanl› olarak, Azerbaycan’da so-
yo-politik, ekonomik ve kültürel de¤iflim yafland›¤› ve milli de¤erlerin geliflti-
¤i y›llar olmufltur. Bu süreçte Baku Müslüman Yard›mlaflma Derne¤inin oyna-
d›¤› büyük rol reddedilemez. 10 Ekim 1905 tarihinde kendisine faaliyet izni
tan›nan bu dernek, daha baflka yard›m ve e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas› için
önemli bir teflvik ve güdü oldu. Azerbaycan’da e¤itimin geliflmesinde büyük
rol oynam›fl olan bu enstitüler aras›nda Nashri Maarif, Nicat, Baku Müslüman
Din Okulu, Saadet Derne¤i, Safa Derne¤i ve Müslüman Kad›nlar Yard›mlafl-
ma Derne¤i say›labilir. 

33..  SSoovvyyeett  ddöönneemmii  AAzzeerrbbaayyccaann’’ddaa  ee¤¤iittiimm

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (1918–1920) Do¤u’nun ilk de-
mokratik cumhuriyetiydi. Sadece 23 ay sürmüfl ve sürekli olarak askeri teca-
vüzlere maruz kalm›fl olsa da, ülke kendi milli e¤itim sistemini kurabildi. ‹lk
üniversite bu y›llarda kuruldu ve henüz yeni kurulan devletin ihtiyaç duydu¤u
uzmanlar›n yetifltirilmesi amac›yla yüz kadar genç ülke d›fl›na e¤itime gönde-
rildi. Fakat Bolfleviklerin Azerbaycan’› iflgal etmesiyle birlikte milli e¤itim
sisteminin kurulufl süreci sona erdi. Çarl›k Rusyas› döneminde büyük güçlük-
ler ve belalarla yetiflmifl olan çok say›da uzman, ideolojilerinden ötürü veya
Do¤u ülkelerinde e¤itim gördüklerinden dolay› cezaland›r›ld›lar. 13. yüzy›l
Azerbaycan kültürü yasad›fl› ilan edildi, çok k›ymetli elyazmalar› yok edildi,
e¤itimciler ve ayd›nlar pan-Türkist veya pan-‹slamist ilan edilip bask› alt›na
al›nd›. Bunlardan baz›lar› Türkiye’ye veya daha baflka ülkelere s›¤›nd›; fakat
ço¤unlu¤u iflkenceye maruz kald›, öldürüldü, hapse at›ld› veya Orta Asya’ya
ve Sibirya’ya sürgüne gönderildi. Binden fazla aile yok edildi, ebeveynleri tu-
tuklanm›fl olan çocuklar yetimhanelere gönderildi ve böylece milli e¤itim-ö¤-
retim sürecinin temel unsurlar›ndan birisi yok edilmifl oldu. Sonuç olara, ebe-
veynler ve ö¤retmenler, yalanlar üzerine kurulu Sovyet propagandas› karfl›s›n-
da sessiz kalmaya zorland›.

20. yüzy›l›n bafl›nda Azerbaycan’da ayd›nlanma sürecinin geliflmesi için
büyük miktarlarda hay›r amaçl› para ba¤›fl› yapm›fl olan zenginler halk düflma-
n› ilan edildi. Ard›ndan Sovyetler Birli¤i, kendi milli köklerinden kopuk ve
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milli düflüncenin temel tafl›y›c›lar› olan kendi entelektüel ve tarihsel eserlerin-
den yoksun yeni bir nesil yetifltirmeye bafllad›. Tüm halklar›n eflit oldu¤unu
söylediler, fakat Türk ve Müslüman halklar daima bask›ya maruz kald›. Örnek
olarak; komflu uluslar›n alfabelerinin hiçbir zaman de¤ifltirilmemifl oldu¤unu
söyleyebiliriz. E¤itim sistemi bir bütün olarak politize edildi ve Komünist Par-
tinin hegemonik diktas› bilimsel e¤itimin prensiplerini yok etti. 

‹ktidar›n nihai hedefi komünist toplumu kurmak idi. Kendini çok büyük
gören ve kendi kendini övgülere bo¤an yönetim, insanlara, insan›n dinamik
gelifliminin objektif yasalar›n› anlama flans›n› ve olana¤›n› vermedi. E¤itim
sistemi, otarflik, bürokratik ve askeri disiplin prensiplerine göre yönetildi ve
uyguland›. ‹nsanlar›n evrensel ve do¤al fenomenleri ö¤renebilece¤i tüm araç-
lar ve yöntemler yok edildi. Böylece, objektif bak›fl ve düflünüfl tamam›yla
mahrum b›rak›ld›. 

Hepsinden en kötüsü, söylem ile eylem aras›nda daime z›tl›¤›n olmas› idi.
Bu nedenle de, insanlar aras›nda karfl›l›kl› güvensizlik ortaya ç›kt›, yalan ve al-
datmaca yayg›nlaflt›. Tüm bunlar›n tabiî ki ö¤retmen-ö¤renci iliflkisi üzerinde
olumsuz etkileri oldu. Bir kiflinin kendini tan›mas› ve olgun bir dindar olmas›
son derece önemlidir. Sovyetler Birli¤i’nde Marksizm ve Leninizm yönetici-
lerin genel görüflü idi. Dolay›s›yla, din tamam›yla reddedildi ve ateizm yükse-
lifle geçti. Yüzy›llar›n birikimi neticesinde oluflan ahlaki e¤itim tamam›yla yok
edildi ve halk›n zihniyeti ciddi bir biçimde deforme oldu.  

Bazen e¤itim kurumlar› birkaç ayl›¤›na kapat›l›p ö¤renciler kolektif çift-
liklerin inflas› ifllerinde zoraki çal›flt›r›l›yordu. Bu durum, do¤al olarak, e¤itim-
ö¤retim sürecini büyük ölçüde olumsuz etkiliyordu. Parti yöneticilerinin ve
görevlilerinin e¤itim-ö¤retim sürecini müdahil olmalar›, kendi ö¤retmenlerini
seçmeleri ve e¤itimi kontrol etmeleri Sovyetler Birli¤i’nde genel bir uygula-
ma idi. Dahas›, ö¤rencilerin bilgileri objektif biçimde de¤erlendirilmiyordu.
Notlarda abartmalar ve sahtekârl›k yayg›n idi. Üniversitede okuyan ö¤renci
say›s› son derece k›s›tl›yd› ve bu ö¤renciler için bilgi tek erdem de¤ildi. “Ka-
pitalizme ait olan kifli bizim için zararl›d›r” fleklindeki yanl›fl ideoloji, e¤itim-
ö¤retim alan›nda elde edilmifl olan yabanc› tecrübelerden faydalanmay› engel-
ledi¤i için, e¤itim-ö¤retim sürecinin düzenlenmesini olumsuz etkiledi. 

Slav olmayan uluslara kendi tarihlerini, co¤rafyalar›n› ve özellikle de ta-
rihsel co¤rafyalar›n›, ö¤renmelerine müsaade edilmedi. Ö¤rencilere, “SSCB
tarihi” olarak adland›r›lan, fakat asl›nda %90’› Rus tarihini içeren konular ö¤-
retiliyordu. Azerbaycanl› bilim adamlar›n›n akademik çal›flmalar› ve buluflla-
r›n›n ders kitaplar›na eklenmesi yasaklanm›flt›. Ders müfredat› ve kitaplar› ta-
mam›yla Moskova’da haz›rlan›yordu ve ard›ndan, SSCB’de yer alan di¤er ül-
kelerin an dillerine çevriliyordu. ‹lkokuldan üniversite sonras› e¤itimine dek
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Rusça Dili zorunlu idi. Ana dil, ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca ö¤retiliyordu
fakat yeterli düzeyde bu dillere önem verilmiyordu. 

Slav olmayan cumhuriyetlerde Ruslaflt›rma politikas› uyguland›¤› için
uluslar aras›nda ayr›mc›l›k mevcuttu ve bu e¤ilim gittikçe artt›/güçlendi. Rus
politikas›nda iki z›t e¤ilim söz konusuydu: “Tüm uluslar kardefltir, birdir ve
dosttur” slogan› ve propagandas› ile gizliden yürütülen ayr›mc›l›k ve etnik ça-
t›flma. Bu durum nedeniyle, SSCB’nin y›k›l›fl›n›n arifesinde çat›flmalar artt›.
Hem asker-sivil çat›flmalar› hem de ulusal çat›flmalar SSCB sisteminin nas›l
“hümanist” oldu¤unu ispatlad›.

Fakat adil olmak ad›na, Sovyet e¤itim sisteminin olumlu yönlerini kabul
etmeliyiz: nüfusun cehaleti tamam›yla elimine edildi; tüm vatandafllar %100
okur-yazar idi; okul ça¤›ndaki tüm çocuklar için lise e¤itimi zorunlu idi; e¤i-
tim sisteminde süreklilik mevcuttu; üniversite mezunlar› d›fl›nda meslek okul-
lar› ve lise mezunlar› da tayin alabiliyordu; ö¤retmenler ifllerinde son derece
disiplinliydi; tüm okullar ö¤rencilerine tüm kitaplar› temin ediyordu; do¤a bi-
limleri alan›nda ö¤rencilere temel bilgiler veriliyordu; s›n›flarda ö¤renci mev-
cudu 25’ten fazla de¤ildi ve baz› derslerde (el zanaatlar› ve yabanc› dil) s›n›f
mevcudu ikiye gruba bölünüyordu. Dahas›, 1950 ve 1960’l› y›llarda SSCB
uzaya uydu gönderdi ve Gagarin uzaya ç›kt›. Fakat bu önemli baflar›lara ra¤-
men, Sovyet e¤itim sistemi, tüm di¤er sosyalist ülkelerde oldu¤u gibi baflar›s›
idi.

44..  AAzzeerrbbaayyccaann  DDeemmookkrraattiikk  CCuummhhuurriiyyeettii’’nnddee  MMiillllii  EE¤¤iittiimmiinn  KKuurruulluuflfluu

1991 y›l›nda Azerbaycan özgürlük yolunda ilk ad›m›n› att›¤›nda ülke di-
¤er pek çok alanda oldu¤u gibi e¤itim sisteminde köklü de¤ifliklikler yapmak
mecburiyetinde idi. Hepsinden öncesi; ülke, eski sistemin kötülüklerinden he-
nüz yeni kurtulmufltu. Ülke, yeni ekonomi iliflkileri benimsemek ve dünya e¤i-
tim sistemine kendisini entegre edebilecek yeni bir e¤itim sistemini infla etmek
zorundayd›. Yeni kurulacak olan e¤itim sisteminin, toplumun sosyo-ekonomik
ve siyasal sistemiyle uyumlu olmas› büyük önem arz ediyordu. Fakat y›lard›r
tepeden planlanan ve kontrol edilen bir sistemden demokratik e¤itim sistemi-
ne geçifl hiç de kolay de¤ildi. 1980’den itibaren küreselleflmenin olumsuz et-
kileri ortaya ç›kt›¤›ndan, bu geçifl süreç, sözünü etti¤imiz dönem için daha da
zor ve karmafl›k idi. 

Mevcut koflullar›n alt›nda; seküler e¤itim, milli kalk›nma, insan›n ve top-
lumun zihinsel geliflimi, milli ahlak, ‹slam kültürü, demokratik prensipler ve
insan haklar›n›n korunmas› anlam›na gelen “Milli E¤itim Sistemi”nin kurul-
mas› son derece önemliydi. E¤itimde tam anlam›yla demokratik prensiplerin
uygulanmas›, opsiyonlu e¤itim planlar›n›n yap›lmas›, eski alfabenin yerine
Latin alfabesinin geçirilmesi, tüm kurslar için yeni müfredatlar›n haz›rlanma-
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s›, yeni ders kitaplar›n›n haz›rlanmas› ve yay›nlanmas›, ö¤retmenlerin yetiflti-
rilmesi, ö¤retmenlerin ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›, e¤itimin maddi ve teknik te-
melinin güçlendirilmesi ve nihayet e¤itim sisteminin bir bütün olarak yenilen-
mesi gerekiyordu.   

Ö¤retmenlerin sosyal refah›n› gelifltiren çok say›da proje uygulamaya so-
kuldu. Bu projeler öncelikle d›fl krediler sayesinde ve daha sonradan ülkenin
kendi bütçesiyle gerçeklefltirildi. Son dört y›l süresince 1200 yeni okul infla
edildi, 1000’den fazla okul tamir edildi,  e¤itim alan›nda yat›r›mlar y›ldan y›-
la giderek artt›. 2008 y›l›nda e¤itim alan›nda yaklafl›k 1 milyar dolar yat›r›m
yap›lmas› planland›. Tüm bunlar, topraklar›n›n %20’si Ermeniler taraf›ndan
iflgal edilmifl olan, savafl içinde olan ve bir milyondan fazla s›¤›nmac›y› bar›n-
d›ran bir ülke için çok ciddi bir baflar›d›r. Devlet okullar›n›n d›fl›nda ayr›ca
özel okullar kuruldu. Bu okullar her ne kadar baz› problemlere sahip olsalar da
e¤itim alan›nda alternatif sunuyorlar. Özel okullar sitem d›fl›lar ve e¤itimi ti-
carete dönüfltürmeye çal›fl›yorlar. Bu nedenle toplumun özel okullara olan gü-
veni azald›. Günümüzde halk sadece Türk özel okullar›na güveniyor.

Ba¤›ms›zl›¤›n kazan›ld›¤› y›llarda Azerbaycan Sovyet sonras› ülkeler
için gelifltirilen baz› projelere kat›ld›. Fakat 2005’ten itibaren Azerbaycan BBoo--
lloonnyyaa sürecine dâhil oldu ve böylece Avrupa e¤itim sistemine entegre oldu. Bu
sürecin talep etti¤i baz› yenilikleri ve reformlar› Azerbaycan uygulamaya sok-
tu. Bu baz›lar›, iki aflamal› e¤itim; ö¤renci haklar›n› ve özgürlü¤ünü genifllet-
me, olumsuz durumlar›n önüne geçilmesi amac›yla kredili sistemim uygulan-
mas›, kontrollü ve kaliteli e¤itim anlam›na gelen akreditasyon ve belgelerin
düzenlenmesi ifllerinin sistemli hale getirilmesi gibi yeniliklerdir. Sonraki afla-
malarda, tüm Avrupa’n›n kabul etmifl oldu¤u Avrupa Kredi Transfer Sistemi,
bizim e¤itim sistemimizde kullan›lacak olan kredi sistemi için genel bir zemin
olacakt›r. Biçim olarak uluslararas› ve içerik olarak ulusal olan bu e¤itim stan-
dartlar›n›n uygulanmas›, hiç kuflkusuz, ö¤renci ve ö¤retmen de¤iflim program-
lar›n›n uygulanmas›na ve Avrupa üniversiteleri ile iflbirli¤i iliflkilerinin geliflti-
rilmesine olanak sa¤layacakt›r. E¤itim alan›nda baflar›l› ve üst düzey bir enteg-
rasyon sürecinin tamamlanmas›, diplomalar›m›z›n Avrupa’da tan›nmas›nda
yard›mc› olacakt›r. 

Tabiî ki, modern ihtiyaçlar› karfl›layabilecek uzmanlar›n yetifltirilmesi
için yüksek kaliteli bir e¤itimin oluflturulmas› son derece önemlidir. Bu neden-
le, uluslararas› ölçekte uzmanlar yetifltirebilmek için yeni yöntemler bulmal›-
y›z. Hiç kuflku yok ki, e¤itim sistemi e¤er milli karakteri içermez ise, yukar›-
da sözü edilen gelece¤e iliflkin hedefler belirsiz kalacakt›r. Çünkü karfl›laflt›¤›-
m›z tüm problemlerim merkezinde daima insan bulunmaktad›r. Bir ülkeye ve-
ya ulusa veya tüm evrene hizmet etmenin en etkili yolu e¤itimdir. ‹nsan için
hayat› do¤ru alg›lamak akla ve e¤itime ba¤l›d›r. Bu nedenle baz› düflünürler
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“ö¤renmeyen ve ö¤retmeyen insan, yaflayan ölüdür” der. Bir insan›n do¤ru ka-
rar verebilmesi, o insan›n akl›n›n e¤itim düzeyiyle orant›l›d›r. Akl›n ve mant›-
¤› kusursuz olabilmesi için tek yol bilim ve bilgidir. Ak›l, bilimden ve bilgi-
den yoksun ise, mant›k aldat›c› ve kararlar yanl›fl olur. Bu nedenle insan›n in-
saniyeti ö¤renmeye ve ö¤retmeye dayan›r.

Ne yaz›k ki, Sovyet e¤itim sisteminden miras kalan baz› zararl› al›flkan-
l›klar› ortadan kald›rmak kolay de¤il. Öncelikle, iki z›t sosyo-politik sistem bir
arada var olamaz, dolay›s›yla, bunlar›n z›t e¤itim sistemleri de bir arada bulu-
namaz. E¤itimin içeri¤inde baz› önemli yenilikler yap›ld›, fakat geleneksel
yöntemler halen devam ediyor. Aktif, interaktif ve problematik e¤itim her yer-
de uygulanm›yor. Çocuklar ve ö¤renciler “bbiillggii  hhaammaall››” olarak görülüyor, ö¤-
retmen-ö¤renci ve ö¤retmen-çocuk iliflkileri s›cak de¤il ve halen de¤erlendir-
mede adaletsizlikler mevcut. 

Üniversite mezunlar› diplomalar›n› ayn› ülkeden al›yor olmalar›na ra¤-
men, devlet ve özel üniversiteler aras›nda ayr›mc›l›k yap›l›yor. E¤itim alan›n-
da devlet yard›mc› olmalar›na ra¤men, özel üniversiteler katma de¤er vergisi
ödemek zorundalar. Özel üniversitelerin geliflmifl oldu¤undan söz edemeyiz.
Özel üniversitelerin kendi ö¤rencilerini, konular›n› ve müfredatlar›n› seçmele-
rine müsaade edilmiyor.

Türk Diyanet Vakf›, Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf› ve di¤er e¤itim
gönüllüleri Azerbaycan’da özel okullar ve bir üniversite kurdular. Bu e¤itim
kurumlar› tüm flartlar› yerine getiriyorlar. Özellikle “Chag” E¤itim fiirketi e¤i-
tim kurumlar›n›n sa¤lad›¤› baflar›lar›n alt›n› çizmeliyiz. 1992’den buyana bu
e¤itim kurumlar› uluslararas› bilgi yar›flmalar›nda 50 alt›n, 82 gümüfl ve 97
bronz olmak üzere toplam 229 madalya kazand›. Bu e¤itim sistemi Azerbay-
can’›n milli ç›karlar›na tamam›yla uyuyor. Elde edilen baflar›lar›n temel ne-
denlerinden birisi iyi al›flkanl›klar›n ve üst düzey bilgilerin ö¤retilmesi ve ve-
rilen mükemmel e¤itimdir. Son olarak, yurt d›fl›nda e¤itim görmüfl ve halen
görmekte olan gençlerin milli e¤itim gelene¤inin oluflmas›na önemli katk› sa¤-
layacaklar›n› umut ediyoruz.

55..  SSoonnuuçç

Sadece Bat› e¤itim sitemini taklit eden de¤il, fakat içsel potansiyel zemin
üzerinde elde edilmifl kazan›mlar› ve milli ç›karlar› dikkate alan yeni bir milli
e¤itim sistemini kurmay› umuyoruz. Öncelikle, olumsuz Sovyet tecrübesinden
ders ç›karmam›z ve e¤itim ile ilgili problemlerin çözülmesi konusunda milli
bilinç gelifltirmemiz gerekiyor. Milli e¤itim sistemi içinde aile kurumunun de-
¤erlerini, milli geleneklerimizi, büyüklere sayg› ve küçükler sevgi anlay›fl›n›
korumam›z gerekir. Acil önlemlerden birisi olarak lise ve üniversitede ahlak
derslerin okutulmas› ve ö¤retilmesi son derece önemlidir.  Geçmifl dönemde
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halk›m›z bilgi akl›n› terk etti. Bu nedenle bilgiyi araflt›rma bilgisini kaybetme
tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Ahlak dersleri vas›tas›yla mutlulu¤un sahip olunan
maddi fleylerde yatmad›¤›n› ö¤retebiliriz.  

LLiitteerraattüürr
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KKAAZZAAKK‹‹SSTTAANN’’IINN  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹  VVEE
YYEENN‹‹  GGEELL‹‹fifiMMEELLEERR

DDooçç..DDrr..  LLaazzzzaatt  TTÜÜLLBBAASS‹‹YYEEVVAA
Kazakistan Milli E¤itim Bakanl›¤›,
Uluslararas› Programlar Uygulama Departman› Baflkan Vekili-
Kazakistan 

Çeviren: Dr. Almagül ‹S‹NA

E¤itim, ba¤›ms›zl›¤›n ilk günlerinden itibaren Kazakistan toplumunun gelifli-
minde, ekonomik büyümesinde ve pazar›n verimlili¤inde Kazakistan Devlet Bafl-
kan› N.Nazarbayev taraf›ndan öncelikli bir faktör olarak belirlenmifltir. 

E¤itim alan›na ayr›lan bütçe ve buna paralel olarak ö¤retmenlerin maafllar›
her sene art›r›lmakta olup, okullar›n maddi ve teknik altyap›s› güçlendirilmektedir.
2001 y›l›nda Kazakistan’daki okullar›n tümüne bilgisayar temin edilmifltir. Yük-
sek ö¤retim sisteminde de köklü de¤ifliklikler yaflanm›flt›r. Ö¤renci kontenjan›
oluflturmada adaylar›n tek merkezli testten geçmesini öngören yeni mekanizma
gelifltirilmifltir. Üniversitelerde uluslararas› uzmanl›k alanlar› s›n›fland›rma stan-
dartlar›na uygun çok basamakl› sistem uygulamaya konulmufltur. Yüksek ö¤retim
kurumlar›n›n finansman›n› sa¤layacak çok kanall› mekanizmaya yönelik e¤itim
hizmeti pazar› oluflturulmufltur.

Yap›lan uygulamalar, e¤itim sisteminde yer alan baz› olumsuz e¤ilimleri or-
tadan kald›rmada yine yetersiz kalm›flt›r. Bu nedenle Devlet Baflkan›n›n verdi¤i ta-
limata uygun olarak Kazakistan Cumhuriyetinin 2005–2010 y›llar› E¤itim Gelifl-
tirme Program› oluflturulmufltur.

E¤itim sisteminin geliflmesini sa¤layacak kurumsal temeller oluflturulmufl,
“Okul Öncesi Çocukluk”, “Ders Kitab›”, “Devlet Kalifiye Tescil ve Sertifika Mer-
kezi”, “Ulusal Akreditasyon Merkezi”, “Ulusal E¤itim Kalitesi De¤erlendirme
Merkezi” kurulmufltur.

Bütün dünyada oldu¤u üzere, yeni e¤itim modeline uygun bir biçimde okul
öncesi e¤itim ve terbiyeye Kazakistan’da da büyük önem verilmektedir. Ancak
1994–1997 y›llar› aras›nda ülkede meydana gelen ekonomik kriz, tüm çocuklar›
okul öncesi e¤itime tabi tutma prensibine ciddi boyutlarda darbe vurmufltur. Okul
öncesi e¤itim kurumlar› a¤› kriz y›llar›nda büyük boyutlarda zarar görmüfltür. Bu
zarar›n giderilmesiyle ilgili kabul edilen program›n hayata geçirildi¤i 2001 y›l›n-
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dan itibaren ise okul öncesi e¤itimde olumlu de¤iflikliklerin ortaya ç›kt›¤› gözlem-
lenmifltir. 

Orta e¤itim sisteminde de ba¤›ms›z Kazakistan’›n piyasa ekonomisine geçifl
döneminde farkl› de¤ifliklikler yaflanm›flt›r. 

1998 öncesinde gündüz e¤itimi veren liselerin say›s›nda sürekli olarak bir
azalma kaydedilmiflken, 1998 sonras›nda ülke çap›nda bir istikrar söz konusudur,
1999 y›l›ndan sonra ise liselerin say›s›nda bir yükselifl gözlemlenmifltir. Genel ola-
rak bu dönemde toplam olarak 388 lise aç›lm›flt›r. 

2006 y›l›ndan itibaren fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri laboratuar-
lar› ile dersliklerini devlet bütçesi taraf›ndan donatmaya yönelik çal›flmalar baflla-
t›lm›flt›r. 

Okullarda ö¤rencilerin Kazakça, Rusça ve di¤er yabanc› dilleri ö¤renmeleri-
ni sa¤layan multimedia laboratuarlar›n›n devlet taraf›ndan yap›lmas›n› öngören
program uygulanmaktad›r. 

2007 y›l›n›n verilerine göre, multimedia odalar› da dikkate al›nd›¤›nda, okul-
lara bilgisayar temin etme oran› her 25 ö¤renciye 1, köy okullar›nda ise 24 ö¤ren-
ciye 1 bilgisayar denk düflmüfltür. 2008 y›l›nda ise okullarda her 20 ö¤renciye en
az 1 bilgisayar sa¤lama hedefine ulafl›lacakt›r.

Ülke çap›ndaki okullar›n %95’i internet ortam›ndan, ayn› flekilde %95’i de
telefon iletiflim a¤›ndan yararlanmaktad›r. 

Kazakistan Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan e¤itim sürecinde “Çok basa-
makl› bilgi ve e¤itim a¤›” adl› çok fonksiyonlu sistem hayata geçirilmektedir.  

Bu projenin 2007–2009 y›llar› aras›nda uygulanmas› öngörülmüfltür. Proje-
nin hedefi okullara genifl a¤l› limitsiz internet eriflimi sa¤lamaktad›r. Bu da s›ras›y-
la ö¤rencilerin serbest çal›flma al›flkanl›klar›n› gelifltirmede, haliyle ö¤retmenlerin
yükünün azaltmada, genel anlamda e¤itim kalitesini yükseltmede büyük rol oyna-
yacakt›r. 

Gelecekte çevrimiçi e¤itim sistemini gelifltirmek üzere Kazakistan MEB
bünyesinde etkileflimli dersler yapmak üzere stüdyolar kurulmaktad›r. 

Üstün zekâl› çocuklar ile gençlerin geliflimlerini sa¤lamak,  devletin e¤itim
alan›ndaki politikalar›n›n öncelikli amaçlar›ndan biri olarak benimsenmifltir. 

Devlet Baflkan›n›n inisiyatifiyle 1996 y›l›nda “Dar›n” (Yetenek)  Devlet Bi-
limsel Araflt›rma ve Uygulama Merkezi kurulmufltur. O günden bu yana üstün ze-
kâl› ö¤rencilerle ilgili belli bafll› çal›flma sistemi oluflturulmufl ve ayr›ca e¤itim a¤›
kurumlar› kurulmufl ve zaman geçtikçe geniflletilmektedir. 

“Dar›n” merkezinin büyük hedeflere yönelik çal›flmalar›n›n neticesinde Ka-
zakistanl› ö¤renciler, ülkemizin dünya arenas›ndaki rekabet edebilirli¤inin ispat›
olarak Uluslararas› Olimpiyat ve bilimsel yar›flmalarda muazzam baflar›lar elde et-
mifllerdir. Örne¤in: 2007 y›l›nda Kazakistanl› ö¤renciler uluslararas› olimpiyatlar
ve yar›flmalarda 34’ü alt›n, 50’si gümüfl, 77’si bronz ve 13’ü takdir belgesi olmak
üzere toplam 174 ödül kazanm›flt›r. 
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Dünyan›n 100’den fazla ülkesinden ö¤renci tak›mlar›n›n kat›ld›klar› (k›saca
ad› IMO olarak biline) Uluslararas› Matematik Olimpiyatlar› çok prestijli ve ente-
lektüel yar›flmalardan biridir. Kazakistan Milli Tak›m› bu Olimpiyata 1998 y›l›n-
dan beri kat›lmaktad›r. Bu zaman dilimi içerisinde Kazakistanl› genç matematik-
çiler bu Olimpiyatlarda 41 madalya ve 4 takdir belgesi kazanm›fllard›r. 

Kazakistan’›n uluslararas› arenadaki sayg›nl›¤›, ekonomik alanda kaydetti¤i
büyüme ve siyasi istikrar haliyle dünya entelektüel toplumunun temsilcilerinin
dikkati çekmektedir. Kazakistanl› ö¤rencilerin baflar›lar›,  Vietnam’›n baflkenti Ha-
noi’da yap›lan 48. Uluslararas› Matematik Olimpiyatlar› Organizasyon Komitesi-
nin kapan›fl toplant›s›nda dünyan›n 95 ülke temsilcisi taraf›ndan 2010 y›l›nda ger-
çeklefltirilecek olan 51.Olimpiyata ev sahipli¤i yapmak üzere baflvuran Kazakis-
tan’›n adayl›¤›n›n oy birli¤iyle desteklenmesi için temel haz›rlam›flt›r. 

Yüksek ve orta seviyeli kalifiye teknik iflçi kadrosu yetifltirme, dünyada ol-
du¤u gibi Kazakistan’›n ekonomisinin istikrarl› geliflimini sa¤layacak ça¤dafll›¤›n
öncelikli hedeflerinden biridir. 

Günümüzde ülke çap›nda 800’den fazla ilk ve orta seviyede teknik ve mes-
lek e¤itimi veren kurumlarda yaklafl›k olarak 500.000 ö¤renci e¤itimlerini sürdür-
mektedir. 

1999 y›l›yla k›yasland›¤›nda, 1999 y›l›nda kolejlerin say›s›nda %36’l›k, ö¤-
renci kontenjan›nda ise 2,5’lik bir art›fl kaydedilmifltir. Meslek okullar› a¤› ile lise
say›s›nda %5’lik, ö¤renci kontenjan›nda ise %17’lik geliflme sa¤lanm›flt›r.  

Meslek okullar›ndaki ö¤rencilerin fiilen %95’inin, kolejlerde okuyan ö¤ren-
cilerin ise %18’inin e¤itim masraflar› devlet bütçesi taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. 

Kazakistan’›n, dünyan›n rekabet edebilir önde gelen ilk 50 ülkesi aras›nda
yer almas› için belirledi¤i hedeflerinin çözümü, teknik ve meslek e¤itimini gelifl-
tirmeyi ve mükemmellefltirmeyi, ayr›ca iç ve d›fl ifl piyasas›n›n normlar›na uygun
rekabet edebilir kalifiye yeni kuflak profesyonel insan kaynaklar› yetifltirmeyi ge-
rektirmektedir. 

At›rau, Ekibastuz, fi›mkent ve Öskemen gibi flehirlerde emek piyasas› ile hiz-
met sektörü için bölgeleraras› teknik kadro yetifltirme ve yeniden e¤itime yönelik
meslek merkezleri açma faaliyetleri sürmektedir.  

Kazakistan’da uluslararas› normlara uygun olarak mesleki yeterlilik kalitesi,
tescil ve sertifika verme konu üzerinde ba¤›ms›z denetimi öngören sistem geliflti-
rilmektedir. 

Teknik ve mesleki e¤itimi gelifltirmek amac›yla “2008–2012 Devlet Progra-
m›” üzerinde çal›fl›lmaktad›r. Söz konusu devlet program›n›n esas hedefi:  ülkenin
sanayi ve yenilikçi geliflimini sa¤lamaya yönelik teknik alanlar ve hizmet sektörü
için kadro yetifltirmeyi amaçlayan yüksek verimli ve rekabet edebilir milli e¤itim
sistemini oluflturmakt›r.     

Son y›l içinde yüksek ö¤retim sisteminde de köklü de¤ifliklikler meydana
gelmifltir. Zaman taleplerine uygun normatif yasal temeller gelifltirilmekte olup,
Bologna Sürecine kat›lmaya yönelik planl› çal›flmalar yürütülmektedir. 

Özel ve devlet olmak üzere, 1995’te ülkedeki toplam üniversitelerin say›s›
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108 iken, bu say› 2007 y›l›nda 142’ye artm›flt›r. Söz konusu dönemde ö¤renci sa-
y›s› 272,7 bin’den 768,4 bin’e kadar yükselmifltir. 1999 y›l›nda çok basamakl›
mesleki e¤itim sistemi yap›s› onaylanm›flt›r.  

Üniversite ö¤retiminde lisans ve yüksel lisans modeline geçifl gerçeklefltiril-
mifltir. Lisans ve yüksek lisans ö¤retimi için yeni s›n›fland›r›c› sistem gelifltirilmifl
ve uygulamaya konulmufltur. E¤itim konusundaki Kazakistan Cumhuriyeti devle-
tince belirlenen standartlar, dünya yüksek ö¤retim platformlar›n›n normlar›na uy-
gun bir biçimde yeniden de¤erlendirilmifltir. 

Zaman talepleri dikkate al›narak, ö¤retim teknolojileri sürekli olarak yenilen-
mektedir. Yüksek ö¤retim kurumlar›nda, dünyan›n en önde gelen Üniversiteleri ta-
raf›ndan kabul edilen kredili e¤itim sistemi uygulanmaktad›r. Ayn› flekilde yüksek
ö¤retim sürecinde uzaktan e¤itim gibi ça¤dafl bilgi ve iletiflim teknolojisi geliflti-
rilmektedir. Günümüzde Kazakistan’daki yüksek ö¤retim kurumlar›, uzaktan ö¤-
retimde uygulanacak olan pedagojik yöntemlerin, program ve teknoloji araçlar›n›n
gelifltirilmesi yönündeki çal›flmalara yo¤unlaflm›fl durumda. 

Günümüzde yüksek ö¤retim sistemini gelifltirmek için afla¤›dakiler esas
amaç olarak tespit edilmifltir: 

— Bilgili meslek sahibi yetifltirme kalitesini yükseltmek,
—Lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere üç basamakl› üniversite ö¤re-

tim sistemi oluflturmak (bu basamaklar akademik kredi biriktirmeyi temel almak-
tad›r), 

—Dünya ö¤retim alan›na entegre olmak. 

Aflamal› projeleri hayata geçirme çal›flmalar› da büyük bir h›zla sürdürülmek-
tedir. Bu ba¤lamda çok büyük ve önemli aflamal› projeler, Astana flehrinde ulusla-
raras› düzeyde sayg›n üniversite kurmay› kapsamaktad›r. Önerilen bu yeni model
üniversitenin orijinalli¤i, korporatif yap›s› ile altyap›s›n›n tek merkezli yönetimi-
ne (akademik yap›, ö¤retim ve bilimsel araflt›rma merkezleri, mühendislik tesisler,
“küçük iflletme kuluçkalar›” ad› verilen ve ö¤rencilerin gelecekte giriflimcilik fa-
aliyetlerde bulunmalar›n› destekleyici projelerin uyguland›¤› tesisler, aç›k labora-
tuarlar, ö¤retim üyeleri için konutlar, ö¤renci kampuslar› vb) ba¤l› olmaktad›r.
Oluflturulan esnek altyap›lar›n bünyesinde Kazakistanl› akademik e¤itim kurumla-
r›n›n yan› s›ra, dünyan›n önde gelen büyük bilimsel araflt›rma merkezleri de kendi
temsilciliklerini açma imkân›na kavuflacakt›r. 

Kazakistan’da yüksek ö¤retim kurumlar›n›n Uluslararas› Akreditasyon mo-
deline geçiflini sa¤layacak haz›rl›k çal›flmalar› yürütülmektedir.                             

2008–2009 y›llar›nda El Farabi Milli Üniversitesi, Satpaev Milli Teknik Üni-
versitesi, Abay Milli Pedagoji Üniversitesi, Milli Ziraat Üniversitesi ve L.Gumi-
lev Avrasya Milli Üniversitesi gibi 5 ulusal üniversite 10 ö¤retim program›n› ak-
redite etmeyi planlamaktad›r. Bu plan uygulama çal›flmalar› Avrupa ve ABD’nin
önde gelen Akreditasyon Ajanslar› ile birlikte sürdürülmektedir.

Yüksek ö¤retim kurumlar›nda yönetim kalitesi ve iç denetim sistemini haya-
ta geçirme, Kazakistan Cumhuriyeti devleti taraf›ndan akredite edilen sertifika
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verme organlar›yla anlaflma çal›flmalar› aflamal› olarak devam etmektedir. 

Kazakistan’dan 43 yüksek ö¤retim kuruluflu Avrupa’daki ilgili ajanslardan
ICO 9000 ve ICO 14000 standartlar›na uygun olarak yönetim sertifikas›na sahip
olmufl bulunmaktad›r. 

Ö¤retim programlar› ve uygulamal› bilimsel araflt›rmalar yapmak üzere yeni-
likçi e¤itim konsorsiyumlar› kurma faaliyetleri bafllat›lm›flt›r. 

Uygulamal› bilimsel araflt›rmalar yapmak üzere yüksek teknolojiler Kazakis-
tan’›n önde gelen üniversitelerinin bünyesinde bulundurularak, yo¤un bir biçimde
onlardan yararlan›lacakt›r. Söz konusu üniversitelere yenilikçi üniversite unvan›
verilecektir. Bu üniversiteler temel ve uygulamal› bilimsel araflt›rmalar yapacak ve
uluslararas› standartlar kapsam›nda akredite edilen e¤itim programlar›n› faaliyete
geçirecektir.  

Pedagojik çal›flmalar›n yan› s›ra bilimsel araflt›rmalar›n› da aktif olarak yürü-
ten ö¤retim üyelerini teflvik ve yenilikçili¤i destekleme gibi bir tak›m programlar
daha etkili hale getirilecektir. 

Devlet Baflkan›n›n karar›yla 2006 y›l›ndan itibaren her sene Kazakistan’›n
çeflitli üniversitelerinden 200 ö¤retim üyesine, yurtd›fl›ndaki üniversiteleri de kap-
sayan bilimsel araflt›rmalarda bulunmalar› için yar›flma usulüyle her birine ayr› ol-
mak üzere 15.000 ABD dolar› tutar›nda maddi destek sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca bu
yar›flmay› kazananlara Devlet Baflkan› taraf›ndan “Y›l›n Ö¤retim Üyesi” unvan›
verilmektedir. 

Çok zor geçen ba¤›ms›zl›¤›n ilk y›llar›nda Kazakistan Devlet Baflkan› tara-
f›ndan e¤itimde üstün baflar› gösteren Kazakistanl› gençlerin dünyan›n önde gelen
üniversitelerinde ö¤renim görmelerinin zaruri bir durum olmas› sebebiyle yeni bir
stratejik karar al›nm›flt›r. Kazakistan Devlet Baflkan› taraf›ndan sa¤lanan Uluslara-
ras› “Bolaflak” (Gelecek) bursundan,  e¤itim alan›nda üstün baflar› gösteren genç-
ler her sene yararlanmaktad›r. Kazakistan devleti bu flekilde, Post-Sovyet alan›nda
bulunan ülkeler aras›nda ilk olarak baflar›l› gençlere yurtd›fl›nda e¤itim alma imkâ-
n› sa¤lam›flt›r. 

5 Kas›m 1993 tarihinde Devlet Baflkan› N.Nazarbayev’in inisiyatifiyle  “Bo-
laflak” bursu tayin edilmifltir. Söz konusu inisiyatifin temelinde yetenekli gençleri
yurtd›fl›ndaki sayg›n üniversitelerde ö¤renim görmelerini sa¤lamak ve mezuniyet
sonras›nda edindikleri deneyimlerden ülke menfaatine yararlanma düflüncesi yat-
maktad›r. 

‹lk y›llarda söz konusu burstan 785 Kazakistanl› genç yararlanarak, dünyan›n
çeflitli ülkelerinin sayg›n üniversitelerinde okuma imkân› bulmufllard›r. Bu kap-
saml› program, Devlet Baflkan›n›n her sene geleneksel olarak yapt›¤› Ulusa Sesle-
nifli’nin “Bolaflak” program›ndan yararlanacak ö¤renci kontenjan›n›n 3000’e ka-
dar ç›kar›ld›¤›n› fiubat 2005’te aç›klamas›yla ikinci kez hayat bulmufltur.
2005–2007 y›llar› aras›nda 2841 Kazakistanl› genç bu bursu alm›flt›r. 

Uluslararas› “Bolaflak” program›n›n bursiyerlerinin ö¤renim görebilecekleri
ülke ve üniversitelerin say›s›nda art›fl kaydedilmifltir. Bursun tayin edildi¤i ilk iki
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y›l içerisinde sadece (ABD, ‹ngiltere, Almanya ve Fransa) dört ülke varken, bu-
günlerde program kapsam›nda ö¤rencilerimiz dünyan›n 32 ülkesinin önde gelen
üniversitelerinde Kazakistan devlet bursundan yararlanarak ö¤renimlerini sürdür-
mektedir. 

Zaman, Kazakistan Devlet Baflkan›n›n hakl› oldu¤unu göstermifltir. Ö¤re-
nimlerini yurtd›fl›nda tamamlayarak, ülkemizin ekonomisi ile sosyal hayat›n› ge-
lifltirmede enerji ve yenilikçi potansiyelleriyle katk›da bulunmakta olan “Bolaflak”
program›n›n bursiyerleri, bunun en bariz örne¤idir. Yine Devlet Baflkan› Say›n
N.Nazarbayev taraf›ndan al›nan bir kararla Milli E¤itim Kalitesi Denetleme Siste-
mi oluflturulmaktad›r. 

2004’ten itibaren üniversite ö¤renci adaylar› için tek merkezli ulusal test uy-
gulamas›na geçilmifltir. Ayn› uygulama devletin ilgili kurumlar› taraf›ndan yüksek
ö¤retim kurumlar› ö¤rencilerine de aral›kl› olarak uygulanmaktad›r. 

2007 y›l›nda Kazakistan ilk kez Uluslararas› TIMSS Uluslararas› Matematik
ve Fen Araflt›rmas›na kat›lm›flt›r. Dünyan›n birçok ülkesinde TIMSS, PISA ve
PIRLS gibi uluslararas› araflt›rmalar, ulusal e¤itim kalitesi denetleme sisteminin
temelini oluflturmakta olup, onlar›n sonuçlar›ndan e¤itim alan›ndaki reformlarda
yararlan›lmaktad›r.  

Kazakistan Cumhuriyeti “E¤itim Hakk›ndaki” yasas› yeni redaksiyonuyla
kabul edilmifltir. Yasa flu hedefleri çözümünü mümkün k›lmaktad›r: 

—Kazakistan’›n e¤itim sisteminin dünya e¤itim alan›yla entegrasyonu; 

—Pedagoglar›n statüsünün yükseltilmesi; 

—Herkesin eflit bir biçimde kaliteli e¤itimden yararlanma garantisinin etkin-
lefltirilmesi; 

—E¤itim alan›ndaki yönetim ve finansman sisteminin gelifltirilmesi;

‹lim alan›ndaki faaliyetler, ilim alan›ndaki toplum iliflkileri ve ilmi, bilimsel-
teknik çal›flmalar› düzenleyici, buna ilaveten ayn› alandaki unsurlar›n hak ve yü-
kümlülüklerini belirleyici “‹lme ‹liflkin” 2001’de kabul edilen yasa temelinde yü-
rütülmektedir.  

1997 y›l›nda Kazakistan’da 250’den fazla ilmi araflt›rma kurumlar› mevcut
iken, bu say› 2006’da 185’e artm›flt›r. 

Sonraki y›llar, devletin ilim ve teknik alanlarla ilgili politikas›n› uygulama
y›llar› olmufltur. Söz konusu dönemde ilim ve bilim, kadro politikas›n›n geliflmesi
için gerekli flartlar sa¤lanm›fl; öncelikli alanlar üzerinde yap›lan temel araflt›rma-
lar, ülke genelinde planl› sektörler aras›, sektörel bilimsel ve teknik programlar ile
projeler gelifltirilmifltir. 

2007–2012 y›llar› Kazakistan Cumhuriyetinde ilmi gelifltirmeye yönelik dev-
let program› kabul edilmifltir. 

Devlet program› kapsam›nda, hedefinin bilimsel ve teknolojik araflt›rmalar›
gelifltirmek ve desteklemek oldu¤u önceliklerden hareketle 5 adet aç›k tip ulusal
laboratuar›n kurulmas› planlanmaktad›r.
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