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GG‹‹NNEE’’DDEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM::  YYEENN‹‹  KKÜÜRREESSEELL
DDÜÜNNYYAADDAA GGEELLEENNEEKK,,  MMOODDEERRNNLL‹‹KK  VVEE
KK‹‹MMLL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹  BBUULLMMAA AARRAAYYIIfifiII

‹‹bbrraahhiimmaa  BBaahh--LLAALLYYAA
Uluslararas› E¤itim Planlamas› Enstitüsü (IIEP/UNESCO), Gine

GGiinnee’’ddee  RReessmmii  ee¤¤iittiimm  
*Nüfus: 7466 200
*Yaklafl›k %80’i Müslüman, %10’u H›ristiyan ve geri kalanlar yerel

inançlara sahipler 
*5 bölge, 33 yerel yönetim e¤itim birimi ve 310 alt-yerel yönetim e¤itim

birimi, Diller: Frans›zca devlet okullar›nda resmi dil olarak kullan›lmaktad›r
ve fakat nüfus taraf›ndan 7 di¤er dil daha yayg›n olarak ayr›ca kullan›lmakta-
d›r. 

*Okur Yazarl›k oran› (Frans›zca olarak) : %35,9 
*Resmi e¤itim 15 yafl›n alt›nda ki çocuklar için zorunlu hale getirilmifltir 
*E¤itim üzerine kamu harcamas›: GEP’in %1,9’u 
*GER: %54 ilk okul seviyesinde, %14 orta ve lise ve %0,3 daha yüksek

e¤itimde
*Ö¤retmen/Ö¤renci oran› ilkokul seviyesinde 49:1 ortaokul ve lise sevi-

yesinde ise  29:1’dir.
GGiinnee’’ddee  rreessmmii  ee¤¤iittiimmiinn  aammaaççllaarr››
1990’lar›n sonlar›na do¤ru dört adet belli bafll› amaç belirlenmifltir: 
* Yetiflkinler için okuma yazma oran›n›n artt›r›lmas›; 
*‹lk ve ortaokul seviyesinde kay›t oranlar›n›n artt›r›lmas›. Özellikle ilko-

kul seviyesinde, birinci s›n›fa girifl oran› en az›nda bu s›n›f için uygun olan nü-
fusun yüzde 50’si oran›nda gerçekleflmelidir;  

*‹yi bir e¤itim görmüfl olan ö¤retmenlerden ulusal ve sa¤lam bir güç
oluflturmak; 

*Ulusal bütçenin en az yüzde 20’sini teflkil edecek flekilde e¤itim için ay-
r›lan bütçenin artt›r›lmas›; bahse konu edilen e¤itime tahsis edilmifl bütçede,
ilkokul fonlama seviyesi bütçenin %40’›n› kapsayacak flekilde ayarlanm›flt›r. 
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Günümüzde, bu amaçlardan birço¤u, resmi okullarda elde edilmektedir
fakat gayri resmi sektörde yap›lmas› gereken daha çok fazla fley mevcuttur.  

GGiinnee’’ddee  ggaayyrrii  rreessmmii  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimm    

*Ticaret ve devletlerin oluflumu sayesinde Bat› Afrika’n›n içlerine kadar
‹slam dini yay›lm›fl bulunmaktad›r. Bugüne kadar, Bat› Afrika’da ‹slam kültü-
rü, hala daha kuvvetli bir flekilde geleneksel ticaret a¤lar› ile iliflkilendirilmek-
tedir. 

*Müslümanl›¤›n yay›lmas›, Müslüman okullar›n›n yay›lmas› ile birlikte
her yerde görülmektedir. Bu okullar Müslümanl›¤›n misyoner rolünün devam
etmesini sa¤lamaktad›rlar: putperestli¤in üstesinden gelinmesi ve dinine ba¤-
l› olanlara e¤itim verilmesi. 

*Müslümanl›k e¤itiminin Bat› Afrika’da gelece¤e yönelik bir geçmifli
vard›r. 

GGiinnee’’ddee  55  AAflflaammaa  TTaann››mmllaannaabbiilliirr

*‹slam dininin 11. yüzy›l›n bafllar›nda münferiden tan›t›lmaya bafllanma-
s› (‹bn Haldun Kral Bere Moundana Keita’n›n 1050’de ‹slam’a geçiflinden
bahsetmektedir – Yukar› Gine)  

*16–17. yüzy›llarda, Gine’de Müslümanl›¤›n geliflmesi aç›s›ndan Foutah
Djallon da¤l›k bölgesi bir merkez haline gelmifltir. Bu flekilde teokratik bir ‹s-
lam Krall›¤› kurulmufltur. Buras› 18. yüzy›lda, bütün alt bölgede yay›lan ‹slam
dininin merkez üssü haline gelmifltir. AJAMI’nin bulunmas› Mesaj›n yay›lma-
s›na ve do¤ufltan güçlü “yerel ‹slam’›n” geliflmesine katk›da bulunmufltur.  

*‹slam ve Devrim (Pdt. Sekou Toure ve Arap Dünyas›)

*‹slam ve Yeni Dünya Düzeni (Toure sonras› dönem)   

*Geleneksel Koranic sistemi gelmifl geçmifl en yayg›n olan dal›d›r 

Gerçekte resmi olmayan, adem-i merkeziyetçi, toplumlara yak›n ve yerel
koflullara adapte edilmifl bir alt-sistem
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*“Médersas” (Medreseler) ilk Frans›z-Arap resmi okullar›d›r ve koloni
yetkilileri taraf›ndan 1946 y›l› civar›nda, hem ‹slam ve hem de Bat› e¤itimin-
den ödün vermek sureti ile iki taraf›nda gereksinimlerini tatmin edecek bir e¤i-
tim sistemi meydana getirmek ve ayn› zamanda Kuran E¤itiminin h›z›n› ya-
vafllatmak amac› ile oluflturulmufllard›r. Bunlar genellikle standart resmi e¤i-
tim art› Kuran çal›flmalar› ile Arapça dilini Müfredatlar› olarak belirlerler. 
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*“Daha ‹yi Hale Getirilmifl” Kuran Okullar›, UNESCO ve UNICEF gibi
uluslararas› organizasyonlar, ulusal hükümetler ve belli baz› sivil toplum ör-
gütleri (NGO) taraf›ndan al›nan çeflitli giriflimleri kapsar. Bu giriflimler mev-
cut bulunan en iyi Kuran okullar›n›n e¤itimine ilave müfredat koymak veya
do¤rudan iki türdeki e¤itimi mezcetmek fleklinde olmaktad›r.    

*Bunlara genellikle ö¤retmenlerin ifle al›nmas› ve ‹slam E¤itimcilerinin
niteliklerinin daha üst seviyelere ç›kart›lmas›na yönelik e¤itim programlar› efl-
lik eder. 

Günümüzde her üç çeflit e¤itim de 3 ayr› zorluk ile karfl› karfl›yad›r: 

*Modern okul e¤itiminin yan etkileri (dil, müfredat, resmi tan›nma, dev-
let harcama seviyesi, vs.),  

*Bu türde e¤itimin yayg›n oldu¤u köylerden fakirlik nedeni ile gençlerin
ayr›lmas› 

*Küreselleflme

Bu durumda ne yap›lmas› gerekiyor? Üç seçenek mevcuttur:

*Geleneksel müfredat›n daha iyi hale getirilmesi, fakat ö¤retme/ö¤renme
sürecinin muhafaza edilmesi 

*Çift lisanl› Medrese E¤itiminin Desteklenmesi ve Müslümanl›¤a karfl›
yeni ve daha iyi bir hale getirilmifl yaklafl›m oluflturulmas› 

*Geleneksel ve modern e¤itimin dengeli bir kar›fl›m›n›n elde edilmesi?

Bir grup Gineli düflünür bu konu üzerinde kafa yormufllar ve bu kifliler 3.
opsiyonu, üç basamaktan oluflan bir strateji ile tercih etmifllerdir:  

1. Günümüzde neyin mevcut ve neyin geriye kald›¤›n›n bir envanterinin
ç›kart›lmas› 
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1. Gine halk›n›n çocuklar› ve yetiflkin okuryazar olmayan nüfusu için ne
yapmak istedi¤ini ö¤renmek üzere ulusal bir anket yap›lmas› 

1. Üç modül çerçevesinde yap›land›r›lm›fl Pilot bir veya iki okul merke-
zinin aç›lmas›: 

*‹lk önce bir modern okul e¤itimi modülü oluflturulup ülkenin ulusal po-
litikas›n›n yerine getirilmesi ve ülkenin ulusal müfredat›na adapte edilmesi.
Di¤er fleylerin yan› s›ra bu, Gine ‹slam Okullar›nda sürekli olarak görülmekte
olan boflluklardan baz›lar›n›n giderilmesine yard›mc› olacakt›r (mesela mate-
mati¤in, fen bilimlerinin ve Arapça d›fl›ndaki dillerin ihmal edilmesi gibi). 

*Kutsal kitab› çocuklara program›n erken safhalar›nda tan›tmak, onlar›
‹slam Dinine yak›nlaflt›rmak, temel görevlerini ö¤retmek ve onlar için ömür
boyu sürecek bir ö¤renme sürecini kolaylaflt›racak temel becerileri kazand›r-
mak amac› ile bir ‹slam Modülünün oluflturulmas›;  

*XXI. Yüzy›la yeni aç›l›mlar sa¤layacak ileriye dönük bir Modülün olufl-
turulmas› (yeni teknolojiler, ve ortam olarak ‹ngilizce kullan›lmas›, vs.).  

Bu stratejinin yürürlü¤e konulabilmesi için çok fley yap›lmas› gereklidir.
Fikirlere, politikaya ve politik destekler ile di¤er flekildeki desteklere ihtiyaç
vard›r. 

TTeeflfleekkkküürrlleerr
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BBUURRKK‹‹NNAA FFAASSOO’’DDAA ‹‹SSLLAAMM‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

DDooçç  DDrr..  IIssssaa  CCIISSSSEE
Tarih ve Arkeoloji Bölümü, UFR/SH
Ouagadougou Üniversitesi, Burkina Faso

GGiirriiflfl

Bat› Afrika’da bulunan Burkina Faso, Fransa taraf›ndan sömürgelefltiril-
miflti.   Bu sebeple bat› kültüründen etkilenmifl ve Katolik kilisesinin köklü bir
yerleflimine tan›k olmufltur.  Sömürge yönetimi ve Katolik kilisesi taraf›ndan
1960 ve 1969’a dek kurulan okullar, ba¤›ms›z Burkinabe hükümeti kald›rana
dek bat› kültürünün yay›lmas›nda en önemli araçt›.

Di¤er taraftan ülkenin en yüksek oranda Müslümanlaflm›fl bölgeleri olan
bat›s› ve kuzeyi de kuran okullar› ve kolonizasyon s›ras›nda 1950’li y›llardan
itibaren ortaya ç›kan medreseler arac›l›¤› ile ‹slami bir e¤itim de görülmekte-
dir.

Ba¤›ms›zl›¤›n bafl›nda, Burkina nüfusunun %20’sini oluflturan Müslü-
manlar, 1962’den itibaren Burkina Faso “Müslüman Cemaati” ad› alt›nda bir
oluflum bafllatt›lar. Bu kurulufl hiziplerle özdeflleflen bir evrimleflme süreci ge-
çirmifltir. Sahiden de 1973 ve 1979 y›llar›nda, s›rayla Sünni Hareketi ve Tica-
ni ‹slam Birli¤i kuruldu. Bu derneklerin faaliyetleri aras›nda, ‹slami inanç e¤i-
timi, Burkina Devleti milli e¤itim sistemi yönetimi ile ilgili kontrol alan›na dâ-
hil etmeden önce geliflmeye bafllad›.

Bu çal›flmam›zda, Burkina Faso’da Müslüman inanç e¤itiminin geliflimi
devlet nezdindeki yans›malar› ve ülkenin ‹slami görünümü üzerindeki etkisi-
ni incelemekteyiz.

II..  KKuurraann  ookkuulluunnddaann  mmeeddrreesseeyyee

11..  BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn  bbaaflflllaarr››nnddaa  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimm

Sömürge döneminde, kuran kurslar›n›n geliflimine tan›k olundu. Dervifl-
ler için Alt›n Sahili veya Sudan’daki dini merkezlerde ders verme imkân› ku-
ran kurslar›n›n artmas›n› sa¤l›yordu. Ancak, kuran kurslar›ndaki ö¤retim yön-
temleri modernizmin gereksinimlerini karfl›layam›yordu. Bu sebeple, ba¤›m-
s›zl›k arifesinde Müslüman Kültür Birli¤i’nin (U.C.M) flubelerinin kurulma-
s›yla medreseler faaliyete geçmeye bafllad›. UCM’nin 1953’te sömürge döne-
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minde kurulmufl bir Bat› Afrika Müslüman Kuruluflu oldu¤unun alt›n› çizelim.
Burkina Faso “Müslüman Cemaati” kuruluflundan sonra bu medreselerin yay-
g›nlaflmas› görevini üstlenecektir. Kuran kurslar› ile medreselerin say›s›n›n ar-
t›r›lmas›ndan yana olan reformcu unsurlar aras›nda rekabet bafl gösterdi. Med-
reselerin üzerine kurulu oldu¤u prensip kuran kurslar›ndan sorumlu olan der-
vifllerin ç›karlar›na ters düflüyordu. Çünkü çok say›da talebeye sahip olmak,
dervifller için bir sayg›nl›k unsuru ve bazen de gelir kayna¤›yd›. Kuran kursla-
r›nda talebeler tar›m ifllerinde, ev ifllerinde ve di¤er ifllerde kullan›l›yorlard›.
Kuran kurslar›nda s›k görülen dilencilik ‹slam’›n imaj›na gölge düflürüyordu.
“Müslüman Cemaat” devlete karfl› sorumluluklar›n› yerine getiriyordu. Müs-
lümanlar, ba¤›ms›zl›¤›n ilan›ndan itibaren üstü kapal› biçimde devletin kimi
uygulamalar› karfl›s›nda kendilerini öyle d›fllanm›fl hissediyorlard› ki 1964 y›-
l›ndaki kongrelerinde bu durum flöyle aç›kland›:  “Aileler ve dervifller, çocuk-
lar›n› hayvanlar gibi bafl›bofl b›rakt›klar›nda, dilenmeye zorlad›klar›nda Allah
karfl›s›nda a¤›r bir vebal alt›nda kal›yorlar. Hadislerden birinde Peygamber di-
lencili¤i flu sözlerle yermifltir: “Veren el alan elden üstündür. Çocuklar veya
“garibu” kendilerine ne verilirse onu yiyor, buna ‹slam’da yasaklanan ve ço¤u
zaman sa¤l›ks›z olan domuz eti, köpek eti de dâhil. Bu dilenciler f›rsat›n› bul-
duklar›ndan h›rs›zl›k ediyorlar ve bu küçük serseriler ordusu giderek büyüyor.
Tehlike, hükümetin küçüklerin dilencilik yapmas›na karfl› bir yasa ç›karmas›-
n› gerektirecek denli ciddidir. Buna göre kamuya aç›k yerlerden toplanan ço-
cuklar›n aileleri ve velileri bir para cezas› ödemeye mahkûm edilecektir.”1

Örne¤in Burkina Faso’nun kuzeyindeki Dori kentinde, bilgi kaynaklar›-
n›n bildirdi¤ine göre devlet tedbirlerine kuran kurslar›n›n dâhil edilmesi de
gündemdedir.   Dori’nin en erken ‹slam’› benimseyen bölgelerden biri oldu¤u
kuran e¤itimi konusunda güçlü bir varl›¤a sahip oldu¤u unutulmamal›d›r. Ay-
n› kayna¤a göre Burkina Faso baflkan› Maurice YAMEOGO’nun emriyle, böl-
gedeki kuran okullar› yerel yöneticiler taraf›ndan s›k› flekilde denetim alt›na
al›nm›flt›r. Her derviflin t›pk› kolonyal dönemdeki gibi kurs açabilmek için iz-
ninin olmas› gerekmektedir.  Ayr›ca dervifllerden ö¤renciyi kabul etmeden ön-
ce ailesinden çocu¤un beslenmesini sa¤lamas›n› isteme yükümlülü¤ü getiril-
mifltir2. Yetkililer taraf›ndan konan bu son koflul kuran kurslar›nda dilencili¤in
önüne geçmek amac›yla getirilmifl görünmektedir.

Medreselerin kuran kurslar›n›n yerini almas› Müslüman Cemaatinin bafl-
l›ca hedeflerinden ve u¤rafllar›ndan biriydi. Ancak 1964 y›l›ndaki e¤itim ko-
misyonuna bak›lacak olursa elindeki kaynaklar çok s›n›rl›yd›: Müslüman Ce-
maati, çocuklar›m›z›n Arap CEPE’si taraf›ndan de¤erlendirilen ilkö¤retim ala-
bilmesi için flu anda tüm medreselerde tek bir program yürürlü¤e koymak için
var gücüyle çabalamaktad›r.  Ancak ne yaz›k ki program›n uygulanmas›nda
usta ö¤retmen eksikli¤i afl›lmas› güç sorunlar do¤urmaktad›r3. 
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22..  AArraapp  yyaarrdd››mm››  vvee  mmeeddrreesseelleerriinn  ddöönnüüflflüümmüü

Burkina Faso’nun Arap-‹slam dünyas›na aç›lmas› s›ras›nda e¤itim ala-
n›ndaki Arap yard›m› Müslüman Cemaat’in kuran okullar›na karfl› mücadele-
sinde ve medreselerin yay›lmas›nda yard›mc› olmufltu. 1970’li y›llardan itiba-
ren bafllayan bu yard›m binalar›n inflas›n›, medreselerdeki araç, gereçleri, e¤it-
menlerin gönderilmesini veya tutulmas›n› kaps›yordu4. Ahmed M.S. SOLEH,
Burkina’da e¤itime yönelik Idarat ‘al-‹fta (bir Suudi kuruluflu) yard›m›yla
oluflturulan afla¤›daki bilgileri sunmufltur : (Bu liste ilgili kifli taraf›ndan Bo-
bo Dioulasso’daki çal›flmas›ndan al›narak aktar›lm›flt›r)

D›fl yard›m alma imkân› Kuran okullar›n›n baz› sorumlular› üzerinde et-
kili oldu. Kuran okullar›n›n e¤itim sistemi bu yard›mlardan alabilmek amac›y-
la giderek de¤iflim göstermeye bafllad›. Genel anlamda yard›m medreselerde-
ki e¤itim kalitesini yükseltmifltir. Baflta baz› ö¤renciler aras›nda medreseye
gitme sebebi, meslek sahibi olmak yerine, ‹slam’›n flartlar›n›n ö¤renilmesi ve
inanc›n sa¤lamlaflt›r›lmas› ile s›n›rl›yd›5. Ancak e¤itim kalitesinin artmas› ve
çal›flmalara Arap dünyas›nda devam edebilme imkân› ile birlikte medreseler-
dekilerin zihniyeti büyük ölçüde de¤iflmeye bafllad›. Yabanc› e¤itim bursun-
dan yararlanma imkân› güçlü bir isteklendirme kayna¤› haline geldi. Arap
dünyas›nda e¤itim ‹slam bilgisi bak›m›ndan büyük bir sayg›nl›k olarak kabul
ediliyordu ve hatta zengin olarak dönülece¤i söyleniyordu. 1973 y›l›n› takip
eden petrol krizinden sonra Arap ülkelerinin gelirlerindeki art›fl bu yan›lg›y›
do¤ruluyordu. Bu inan›fl safça gelebilir ancak 1974 y›l›ndan itibaren medrese-
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lerin de¤iflimi s›ras›nda ö¤rencilerin ailelerinin ak›llar›nda canlanmaktayd›.
E¤itim sonras› için çok az kayg› duyuluyordu. Arap dünyas›na gitmek, bafll›
bafl›na bir amaca dönüflmüfltü. ‹lk olarak 1980’larda karfl›lafl›lan ifl alan› soru-
nu, çal›flmalardan sonra ortaya ç›kt›.

‹flsizlik sorunu medreselerin geçirdi¤i dönüflümün sonuçlar›ndan bi-
riydi. Zira 1964’te Arap yard›m› öncesinde Müslüman Cemaati e¤itimin
amaçlar›ndan söz ederken flunu eklemiflti: “Müezzin Kuran’dan her fleye kadir
ve ba¤›fllayan Allah’›n kullar›na “Bana tap›nmadan önce beni tan›y›n” beni ta-
n›mayan bana nas›l ibadet edebilir?” (?)6 dedi¤ini duyuruyordu (…) Kuran
kurslar›nda ve medreselerimizdeki e¤itimin alt›n kural› budur. Medreseler ve
kuran kurslar›n› bitiren çocuklar›n tümünün molla ve Arap okullar›nda hoca
olamayaca¤› muhakkakt›r.”7. Burada resmi laik okullar›n kurulmas›ndan son-
ra muhtemel ifl imkân›na dair herhangi bir at›f bulunmad›¤›ndan, Arap dünya-
s›ndaki medreselerdeki ö¤rencilerin çal›flmalar›n› sürdürmesi, bat›l› okullar›
bitirenlerle ayn› flekilde orta ve yüksek ö¤renim referanslar› sa¤lamaktayd›.
Modernleflmeye aç›kl›k fark› sadece e¤itim dilinin seviyesinde yatmaktad›r.
Örne¤in Moussa Oamarou’nun aktard›¤›na göre Arap üniversitelerinde e¤iti-
min önünü açmak için, Kamerun hükümeti medrese ö¤rencilerine verilen
burslar› kesmifltir8.

Cezayir, Libya, Suudi Arabistan, M›s›r ve Kuveyt Burkina’daki medrese-
lere yard›m eden bafll›ca ülkelerdir, bunun yan› s›ra Birleflik Arap Emirlikleri
ve Katar da yard›m etmektedir. 

33..  AArraapp  BBuurrssllaarr››

Arap burslar› Burkina ile Arap-‹slam ülkeleri aras›ndaki kültürel iflbirli-
¤inin önemli bir sonucudur. Medreselerde e¤itim gören ö¤renciler kadar, d›fla-
r›da e¤itim görenleri de grupland›rmaktad›r.  E¤itimlerini yurt d›fl›nda sürdü-
renler ilk 1980 y›l›nda görülmüfltür. Arapça diliyle e¤itilen elitlerin say›lar› da-
ha sonra giderek artm›flt›r. Üniversite referans› sa¤layan Arap burslar›ndan
mezun olanlarla bat›l› okullardan ç›kan elitler aras›nda aç›k fikirlili¤e, moder-
nizmin kapsam›n› kavramaya iliflkin temel farkl›l›k sadece e¤itim dilinde yat-
maktad›r. Afrikal› Arapça bilen nüfusun ço¤unu Cezayir,’deki, M›s›r’daki El-
Ezherve Libya’daki ‹slami kurulufllar yetifltirmifltir. Suudi Arabistan, Kuveyt
ve Suriye ise Orta Do¤u Üniversitelerinin ve kurulufllar›n›n bafll›calar›na ev
sahipli¤i yapmaktad›r.  Nüfus say›m giriflimlerimiz s›ras›nda bu Arapça e¤itim
alanlar aras›nda baz› farkl›l›klar bulundu¤unu ortaya koyduk. ‹lk baflvuranla-
r›n yafllar›, 1973 y›l›ndaki petrodolar ç›lg›nl›¤› s›ras›nda Arap dünyas›nda e¤i-
tim alanlardan daha yüksek ç›kt›. Bir di¤er deyiflle ilk mezunlar, di¤er nesille-
re göre daha ileri yafllarda e¤itim alm›fllard›r. ‹stihdam durumu nesillere göre
ve e¤itim kategorilerine göre ayn› de¤ildir. ‹lk e¤itim görenler genelde memur
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olarak çal›flmakta (özellikle Cezayir’dekiler) veya Arap-‹slam kurulufllar›nca
tutulmaktayken (Rab›ta, Idarat Ifta, Dawa...) genellikle üniversite referansla-
r› iflsizlik sorunu ile karfl› karfl›ya olan sonraki nesillere göre daha azd›r.  Aile-
vi durumlar› baz›lar›n›n sosyal yaflama kat›lmalar›n› kolaylaflt›rd›, örne¤in Ra-
matoulaye ve Hamdalaye hamallar loncas›n›n sorumlulu¤unu babadan devra-
lan “yeni fiakilerde” durum aynen bu flekildedir. Ayn› zamanda e¤itimlerine
yurt d›fl›nda devam edenlerin yan› s›ra Burkina’da medreselerle s›n›rlanan bü-
yük bir kitle oldu¤u da bilinmelidir.

Bu farkl›l›klara ra¤men Araplaflm›fl elit grupta nispeten bir homojenlik
görülür ki kan›m›zca bunun sebebi marjinal statüleridir. Öte taraftan sosyopo-
litik tutumlar› nesilden nesile, e¤itim fleklinde ve özellikle e¤itimi sa¤layan
Arap ülkesine göre de¤iflmektedir. D›fllanmaya karfl› mücadeleleri genellikle
birbirlerinden farkl›laflmaktad›r. Onlar› gözledi¤imizde, ilerici Arap ülkelerin-
den gelenler devlete yönelmekteyken, körfez Arap ülkelerinden gelenler Müs-
lüman Cemaati’ne ve di¤er ‹slami örgütlere ba¤lanmaktad›r. Bu yönelim far-
k›, taktik olarak benimsenmemifl olsa da Araplaflm›fl grubun tümüne özgü bir
stratejiye girmektedir.   Arap ülkelerinden e¤itim alanlar Burkina’daki Umma
bünyesinde ikinci bir e¤ilimden bahsetmemek için gruplaflmaktad›r. Yine de
“flakiler” söz konusu oldu¤unda aile gelenekleri önem kazanmaktad›r. Aksi
halde, Arap e¤itiminden geçenler gelenekçi e¤ilimin ve reformcu frankofon
entelektüellerin d›fl›nda yer almaktad›r.  Bu iki gruba getirdikleri elefltiriler bir
hayli serttir. Dinsel dogma nedeniyle iki e¤ilimdeki bilgisizli¤in alt›n› çizer
mahiyette, Arap bursu ile okuyanlar›n frankofon entelektüel grubu ‹slam’›n
sorunlar› ile gerçekten ilgilenemeyecek emekli memurlar veya yafll› askerler
olarak görmektedir.  Dahas›, baz›lar› emeklilik zamanlar›n› ‹slam örgütlerinde
geçiren bu eski memurlar›n Arap kültürü alanlar›n› d›fllayan yönetimin iflbir-
likçileri oldu¤unu düflünmektedir. Müslüman gruplaflmalar› bünyesinde kilit
noktalar›n frankofonlar taraf›ndan elde tutuldu¤unu, kendi seslerinin duyul-
mad›¤›n› öne sürmektedirler.  Gerçekte ise 1962’de Müslüman Cemaati’nin
kuruluflu ve yap›lanmas›n› sa¤layan ilk kurucular›n›n büyük bölümünün
emekliliklerine daha zaman vard›r. Ancak emeklilik dönemi reform yanl›s›
frankofon entelektüellerin, bilhassa da tecrübeli olanlar›n ‹slam’la daha fazla
alakadar olmas› demek de¤il midir?  Böylece frankofon reform yanl›lar› ile
Arap e¤itiminden geçenler aras›nda bir kuflak çat›flmas›, Müslümanlar›n saf-
laflmas›na iliflkin meflruiyet krizi ortaya ç›kmaktad›r. Arap e¤itimi alm›fl olan-
lar dinbilim konusundaki bilgilerine, Arap dünyas›nda geçirdikleri uzun y›lla-
ra dayanarak Burkina ‹slam yaflam›nda söz sahibi olmak istemektedir. 1986
y›l›nda jandarman›n yapt›¤› bir soruflturmada, bu gruptan birisi:  “Asl›nda biz-
ler Burkina’da Arapça konusunda ehil olanlar›z ve öyle san›yorum ki Müslü-
man Cemaati’nin sorunlar›na çözüm bulmaya yak›n de¤iliz. Her fleyin yoluna
girmesi için, bana göre Müslüman Cemaati’nin flu anki üyelerinin tümünü ko-
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vup yenilerini getirmek gerekiyor”9 demifltir. Bu yeni üyeler, ona göre, Arap-
ça konusunda e¤itim görmüfl olanlardan baflkas› olabilir mi?

Ayr›ca, daha e¤itimli olmalar›na karfl›n iflsizlik sorunuyla karfl› karfl›ya
olan Araplaflm›fl olan son dalgan›n durumunun sonuçlar› da a¤›rd›r. Arap e¤i-
timi alanlar aras›nda, ‹slami kültüre at›fta bulunan bir siyasi söylemin geliflti-
rilmesine yard›m edilmektedir. Kuran’›n siyasi yorumu flu an için ‹slami kök-
tencilik olarak ortaya ç›kan bir tehlike do¤urmamaktad›r.10 Çünkü halen cahil
durumdaki Müslüman kitlelerin bu tür ‹slami bir yap›ya entegrasyonu zor bir
ifltir. Ancak Kuran’›n siyasi yorumunun etkisi ve Müslümanlar›n devletçe dik-
kate al›nmas› gerekti¤i inkâr edilemez. 

Arap e¤itiminden geçenler baflta bat› e¤itiminden gelenler olmak üzere
küfür olarak addettikleri elefltirilere karfl› çok hassast›rlar. Bu elefltiriler Arap
ülkelerinin ellerindeki petrodolara ra¤men Burkina’n›n geliflim projelerine
destek vermedi¤i, Müslümanlar›n kilisenin geliflim projeleri karfl›s›nda silik
kald›¤› yönündedir11. Elefltirinin bir di¤er yönü ise bat›c› elitlerin ‹slamc›l›k ve
Arapl›laflt›rma aras›nda ayr›m yapamamas›, Arap-‹slam dünyas›n›n sahip ol-
du¤u olumsuz imajd›r. 

Arap e¤itimi alm›fl olanlar›n de¤erlendirilmesi bir hayli zordur. Arap
burslar›n›n verilmeye bafllanmas›ndan itibaren gerçeklefltirdi¤imiz, medrese-
lere devam, e¤itimi tipleri, verilen diplomalar üzerinden 90’l› y›llara dek olan
nüfus say›m› kantitatif olarak tatmin edici bir sonuç vermedi. Yurt d›fl›nda e¤i-
timini sürdürenler için belirtilen toplam say› olan 218 (1992 itibar›yla) gerçek-
ten uzakt›r. Boubacar BARRO’ya göre 1973 y›l›nda Suriye’de 5 ö¤renci bu-
lunmaktayd›. Ancak 1986 y›l›nda Burkina büyükelçisine göre Cezayir’de 300
dolay›nda ö¤renci bulunuyordu. Büyükelçi özellikle pasaport gibi sorunlarla
ilgileniyordu.12. 1983 y›l›nda Medine’deki e¤itimini bitiren Aboubacar DO-
UKOURE Suudi Arabistan’da e¤itim görenler konusunda bir tahminde bulun-
mufltur. DOUKOURE 1967/68 tarihinde 3 ö¤rencinin e¤itime bafllad›¤›n› be-
lirtmifltir. Cidde’deki Kral Abdülaziz Üniversitesinde ö¤retim görenlerin say›-
s›n› 66 olarak vermifltir13. Tüm bunlara Cezayir ve Libya’da, Al Azhar’da e¤i-
tim görenler de eklenmelidir. Bugün Arap-‹slam okullar›ndan e¤itim görmüfl
olanlar›n say›s› binden fazlad›r. Arap e¤itiminden geçmifl olanlar›n say›s›n›n
artmas› ‹slami kurulufllar›n oluflmas›na katk›da bulunmufl, onlar›n bask›s›yla
Burkina siyasi mercilerinin Müslüman tarikatlar›n ö¤retim faaliyetleri ile ilgi-
lenmelerine neden olmufltur.

IIII..  MMeeddrreesseelleerriinn  kkoonnttrrooll  aalltt››nnaa  aall››nnmmaass››  

11..MMeeddrreessee  kkrriizzii

Medreselerin geliflimi kurucular›n arzulad›¤› normlara uymam›flt›. Müs-
lümanlar›n e¤itimini düzenleyen yasal mevzuat do¤ru flekilde uygulanmam›fl-
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t›. Medrese müfredat›n›n tektiplefltirilmesi ilkeleri ve Kuran okullar›ndan ay-
r›lmas› yetersiz görülmüfltü. Medreselerin kurallara ayk›r› olarak ço¤almas› ‹s-
lami e¤itimin yetersizli¤ine iflaret ediyordu. Medreselerin tehlikeli flekilde ço-
¤almas›n›n birçok unsuru bulunmaktayd›. Ayr›ca geçirdikleri de¤iflimin yan›
s›ra Burkina’n›n Arap dünyas›na aç›lmas› sonras› e¤itim için maksimum yar-
d›mlar al›nm›flt›. Medrese sistemi Kuran okullar› karfl›s›nda e¤itim modeli ola-
rak kendini kabul ettirmiflti. Laiklik ilkesinin ard›na s›¤›nan devlet yönetimi
medreselerin ve kuran okullar›n›n aç›lmas› için herhangi bir haz›rl›kta bulun-
mak istemiyordu. Öte yandan iki e¤itim sistemi de ayn› metinleri ifllemiyordu
hatta ayn› bakanl›¤a bile ba¤l› de¤illerdi. Kuran okullar› ‹çiflleri Bakanl›¤›na
ba¤l›yd›. AOF hükümetinin 2541/AP say›l› ve 20 A¤ustos 1945 tarihli karar-
namesi kuran okullar›n›n aç›lmas› için kolonileflme döneminden sonra benim-
senmiflti. Tarikat okulu olarak görülen medreselerse özel okul statüsündeydi,
flahsi giriflim kabul ediliyordu ve Milli e¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l›yd›.  Ancak
1984 y›l›na dek milli e¤itim bakanl›¤›ndan medreseler üzerinde bir denetim
uygulanmam›flt›. Böylece Müslümanlar içiflleri bakanl›¤›ndan, milli e¤itim ba-
kanl›¤›n›n koymufl oldu¤u koflullara uymayan kurulufllar açmak için izin alma
f›rsat›n› kulland›lar. ‹çiflleri bakanl›¤›ndan okul açmak için izin alm›fl olanla-
r›n kulland›¤› medreseler, genelde yerel halka yard›m amaçl› d›fl desteklerden
elde edecek flekildeydi. Bu ‹slami e¤itim kurulufllar›n›n ayr›lmas› ve denetimi
yetkili mercilerce asla gerçeklefltirilmedi, buna karfl›n geçersiz ruhsat kullanan
kurucular endiflelenmiyorlard›. ‹fl bulamayan Arap e¤itiminden geçmifl kifliler
de medreselerin yay›lmas›na yard›mc› oldular.  Baz›lar›, Arap ülkelerine git-
me flans› bulamayan eski ö¤rencilerin meslek sahibi yap›labilmesi için ö¤ret-
men olarak atanacaklar›, küçük köylerde medreseler kuruyorlard›.  Di¤erleri
için köy medreseleri Ortodoks ‹slam’›n ve Kuran’›n mesaj›n›n yay›lmas› için
bir f›rsatt›. 

Müslüman Cemaati ile Sünni Hareketi ve Ticani ‹slam Birli¤i aras›ndaki
rekabet de medreselerin say›s›n›n artmas›nda etkili oldu. Kuruma göre medre-
se say›s›n›n belirlenmesi giriflimimiz tatmin edici bir sonuç vermedi14. Ancak
yine de Sünni Hareketi’ne ait medreselerin 1973 y›l›nda kabul edilmelerinden
sonra kuruldu¤unu kabul etmek gerekir. Ayr›ca baz› medreseler ba¤l› oldukla-
r› kurumun ad› ile an›lmaktad›rlar – Müslüman Cemaati Medresesi,  Ticani
Medresesi vd. 

Resmi laik e¤itimde seçim k›staslar›na ba¤l› olarak karfl›lafl›lan güçlükler
medreselerin lehine olmufltur. Medreselere kabul yafl› son derece esnek olup,
kabul etmeme son derece ender görülen bir durum olsa da mevcuttur. Kuran
okulundan fark› olmayan medreselerin say›s›n›n endifle verici boyutta artma-
s›, dini hedeflerin kar›flmas› karfl›s›nda, devlet ‹slami e¤itime müdahale etme-
ye mecbur kald›.    

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo’’ddaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm 125



22..  ddeevvlleett  vvee  ssoorruummlluulluukkllaarr››  

Medreselerin say›s›n›n azalt›lmas› ve bu olguyu teflvik eden di¤er faktör-
lerin alt› daha önce çizilmiflti. Kuran okullar›, ilke ve yöntem olarak ayr› olsa
da medreselerle aradaki ayr›m›n kar›flmas› noktas›nda geliflme göstermifltir.
Ço¤u zaman Kuran okullar›yla kar›flt›r›lan medreselerin ço¤almas› kurumsal
bir soruna yol açm›fl, kontrol kurumlar›n elinden kiflilerin eline geçmifltir. Ku-
rumsal bir zorluk olarak Kuran okullar›yla kar›flmak müfredat›n çeflitli¤ine ek-
lenmifl, Burkina’da verilen diplomalar aras›nda tektipli¤in kaybolmas›na se-
bep olmufltur. Ancak medreselerin geliflimine ba¤l› esas güçlük e¤itim sonras›
sosyoprofesyonel bütünleflme sorunudur. Bu, ifl bulmay› baflaranlar da dâhil
tüm Arap e¤itiminden geçenleri içine almaktad›r. Burkina hükümeti onlar›n
meslekleri nezdinde medreseler sorunuyla ilgilenmektedir. 1984 senesinde
Cezayir’de e¤itim görmüfl olan Ouagadougou merkez medresesinin müdürü
ile yap›lan görüflmede dönemin milli e¤itim bakan› medreselerin durumuna
iliflkin bir rapor istemifltir. Devletin bu e¤itim türüne dair ilk görüflü, ilkokul
denetim dairelerinin yapt›¤› birkaç çekingen denetim haricinde bir etkisi olma-
m›flt›r. 1990 y›l›nda güçlüklerin artmas› ile devlet Arapça e¤itimi denetlemek
için özel e¤itim teftifl dairesi kurdu. Ancak faaliyetler laik, Katolik veya Pro-
testan e¤itimdense Arapça e¤itim üzerine yo¤unlaflmak amaçl›yd›, ciddi ku-
rumsal sorun bulunmamaktayd›. Müdürlükten müdürlü¤e de¤iflen fakat daima
milli e¤itim bakanl›¤› ile alakal› olan bu yap›n›n görevleri medreselerin say›-
m›n› yapmak flartnameleri uygulamak, e¤itim ve diploma programlar›n›n
uyumlu hale getirilmesi, yani genel olarak bu e¤itim tipinin denetim alt›nda,
resmi e¤itim sistemine giderek daha fazla entegre edilmesidir. 1990 y›l›nda,
Arapça e¤itimi kurulu oluflturuldu ve temel e¤itim, orta ö¤retim ve bilimsel
araflt›rma bakanl›¤›na ba¤land›. Kurul “Burkana Faso’da medrese ve Frans›z-
Arap e¤itim kurumlar› kurma ve yönetim tüzü¤ü projesi haz›rlamakla, ilk ve
orta dereceli bir ulusal Frans›z-Arap e¤itim sistemi oluflturmakla yükümlüy-
dü.”15 Komisyonun amaçlar› bak›m›ndan, medreseler orta dereceye, orta e¤iti-
min 1. seviyesine ulaflt›lar. Komisyon Aral›k 1991’de ilkokul seviyesinde 300
adet ortaokul seviyesinde 12 adet olmak üzere toplam 25.000 ö¤renci bar›n-
d›rd›¤›n› tahmin etti.16 Bu istatistiklerin gerçek rakamlar›n alt›nda oldu¤u,
90’l› ve 2000’li y›llarda artt›¤› san›lmaktad›r. Gerçekten de medreselerin dina-
mizmi 90’l› y›llardan itibaren ilerlemelerini sa¤lam›flt›r, devlet bu ö¤renim
flekline daha çok ilgi duymaya bafllam›flt›r. Devlet e¤itim istatistiklerinin ge-
lifltirilmesini sa¤lam›flt›r, bu çeflitli ülkelerin PNUD s›n›fland›rmas› olan insa-
ni geliflim endeksi için önemli bir kriterdir. Ülkenin bu indekste sondan ikinci
s›rada oldu¤unu gören Burkina makamlar› Arapça e¤itimi dikkate almal›d›r.
Böylece on y›ll›k bir e¤itim plan› dâhilinde, (PDDEB) devlet medreselerin fi-
nansman›n›, medrese hocalar›n›n Ouahigouya’daki Ulusal Ö¤retmen ‹lkö¤re-
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tim Okulu’nda (ENEP) ifle al›nmas›n› ve e¤itimini, pedagoji uzmanlar›n›n Ko-
udougou’daki Yüksek Ö¤retmen Okulu’na al›nmalar›n› öngörmüfltür. Bu ted-
birlerin uygulanmas› s›ras›nda baz› güçlüklerle karfl›lafl›lm›flt›r.17 Arapça e¤iti-
me iliflkin istatistiklerin toplanmas› ayr›nt›l› flekilde gerçeklefltirilmifltir.
PDDEB’nin uygulanmas› s›ras›nda elde edilen veriler ilkö¤retim ça¤›ndaki
çocuklar›n say›s›n› 196.000 olarak vermifl, bunun %5’inin medreselere tahsis
edildi¤i görülmüfltür18 . Bu medreselerin devletçe denetim alt›na al›nmas› Bur-
kina Faso’da Arapça-‹slam kültürünün geliflimi için son derecede önem tafl›-
maktad›r. E¤itim alan›nda idarenin neredeyse tamamen Katolik kilise etkisin-
deki H›ristiyan elitlerin tekelinde bulundu¤u bir devletten, laik niteli¤ine ra¤-
men, Arapça-‹slam kültürüne büyük oranda yer veren bir geliflim program›n›n
faaliyetlerini benimseyen bir devlete dönüflüm yaflanmaktad›r. Bu, Arap-‹slam
kültürünün canl›l›¤›n› göstermektedir. 

Bu canl›l›k ayn› zamanda alfabeye geçiflte de görülmektedir. Burkina ma-
kamlar› befleri geliflim endeksinde bunun da pay›n› görmektedir. UNESCO
80’li y›llarda Afrika’da cehaletle mücadele için Arapçan›n kullan›lmas›n›n ya-
rarlar›n› iflaret etmiflti19. Gerçekten de Burkina Faso’da ilkö¤retim bakan› ve
özellikle okuryazarl›k ve gayr› resmi e¤itim genel müdürlü¤ü (DGAENF)
gayr› resmi e¤itim merkezlerini (CEBNF) ve kal›c› okuma-yazma ve e¤itim
merkezlerini (CPAF) uygulamaya koyarak ilk etapta 9 – 16 yafl aras› gençleri,
daha sonra da 16 yafl›ndan büyükler için okuma yazma seferberli¤i bafllatm›fl-
t›r20. Faaliyetlerin yürütülmesi s›ras›nda Mali ve Senegal’deki ISESCO’dan
esinlenen CEBNF ve CPAF’›n sorumlular› gerek yerel dil gerekse Arapça için
Arap alfabesini kulland›lar. CEBNF’nin yetkililerine göre, kursiyerler 2004
yaz›nda Ouagadougou’da Arap alfabesi önerildi¤inde kitleler halinde kaydol-
dular21. Temel e¤itim faaliyetlerinin yönetiminde ‹slami örgütler, yani Kuran
okullar›, okuryazarl›k faaliyetleri için öngörülmeliydiler22. Arap alfabesinin
cazibesi Müslüman inanc› için bir cazibe merkezi oluflturdu. Arap-‹slam kül-
türünün devletlefltirilmesi ad›n› verdi¤imiz süreçte, siyasi makamlar›n bafll›ca
meflgalesi okula devam, okuryazarl›k oran›n›n yükseltilmesi ve befleri geliflim
endeksi yoluyla PNUD klasman›nda yükselmekti. 

IIIIII..  MMüüssllüümmaann  eelliittlleerr vvee  ddeerrnneekklleeflflmmee  hhaarreekkeettii

11..  MMüüssllüümmaann  eelliittlleerriinn  oorrttaayyaa  çç››kk››flfl››  

80’li y›llardan itibaren, Müslüman elitlerin ortaya ç›k›fl›na tan›kl›k et-
mekteyiz. Müslüman elit ifadesi ile bat›l› okullardan gelen frankofon entelek-
tüelleri ve ‹slami tarikat okullar›ndan ç›kan Arapça e¤itim alanlar› anl›yoruz.
‹lkinin ortaya ç›k›fl› 80’ler gibi geç bir tarihe denk gelmektedir zira uzun za-
man süresince okula geç kabul edilenler ‹slami kimliklerini aç›klamakta s›k›n-
t› yafl›yordu: bu durum, ba¤›ms›zl›¤›n ilan›ndan itibaren Burkina Faso’daki
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Müslümanlar›n bat› medeniyeti karfl›s›nda düflük seviyeli insanlar olarak gö-
rülmesinden kaynaklan›yordu. Bu, Frans›z sömürgeci ideolojisinin bir sonu-
cundan baflka bir fley de¤ildi. ‹slam’a o denli düflmand› ki siyahlar›n bat› me-
deniyetine evirilmeden önce geçmeleri gereken bir cilalama dönemi olarak gö-
rüyordu23. Ancak 1980’ler boyunca, Müslüman frankofon genç entelektüeller
akademik çevrelerde ‹slami kimliklerini ortaya koyarak sömürgeci etkiden
kendilerini s›y›rmaya bafllad›lar. Bu kimlik ifadesinin sembolü 1985 y›l›nda
Burkina Müslüman ö¤renci derneklerinin kurulufluydu.

Arapça bilen elitlere gelecek olursak 1980’li y›llar›n bafl›nda ortaya ç›k›fl-
lar›, medreselerin geçirdi¤i dinamik de¤iflim sürecine bir nevi yan›tt›. Koloni-
leflme dönemi sonunda ve özellikle ba¤›ms›zl›¤›n ilk y›llar›nda medreselerin
say›s›n›n artmas›, 1970’li y›llardaki Arap okullar›nda e¤itime bafllanmas› ile
beraber de¤iflim geçirmeleri, ileride Arapça bilen elitlerin ortaya ç›k›fl›na gide-
cek olan Arap okullar›ndan mezunlar›n ç›kmas› ile iliflkiliydi24. Ortaya ç›k›flla-
r›n›n 1980’lerin bafl›na denk gelmesi, o tarihte yurt d›fl›nda e¤itim görenlerin
ülkeye dönmeye bafllamalar› ile aç›klanabilir. Daha sonra ülkede kalanlar kar-
fl›s›nda Arapça bilen Müslüman entelektüel kimliklerini ortaya koymaya bafl-
lad›lar. Yine de üniversite referans› olan Arap e¤itimi alm›fl kimselerle bat›l›
okullardan gelen elitlerin aras›ndaki aç›k fikirlilik ve modernizm alg›s› husu-
sundaki fark›n e¤itim dili konusunda oldu¤u belirtilmelidir. Ayr›ca ilk dönüfl
yapanlar›n medreselerde çal›flmaya bafllad›klar›n› yahut Rab›ta, Idarat Ifta,
Dawa gibi Arap-‹slam kurulufllar›nda müezzin, imam olarak görev ald›klar›n›
hat›rlayal›m.25 Ayr›ca teknik e¤itim alm›fl olanlar›n Burkina Faso memuriyet
makamlar›na entegre olduklar› da görülmektedir. Di¤er bir deyiflle Arapça e¤i-
tim alanlar›n birço¤u e¤itim hayatlar›ndan sonra sosyal – mesleki entegrasyon
sorunlar› yaflamaktad›r.26 Ve medrese kurmak, mesleki bilgileri ile medreseler-
de ö¤retmen olarak görev yapmak için hayli fazlalard›. Bunun yan›nda tarikat
hareketlerine büyük ölçüde yat›r›m yapanlar da görülmekteydi.

22..  8800’’llii  yy››llllaarrddaann  iittiibbaarreenn  ddeerrnneekklleeflflmmee  hhaarreekkeettii  

Burkina Faso’da ‹slami dernekleflme hareketi 1980’li y›llardan itibaren
h›zl› bir geliflim gösterdi.27 Arapça e¤itimden geçenler, t›pk› frankofon entelek-
tüeller gibi bu derneklerin canland›r›lmas›na ve say›lar›n›n art›r›lmas›na katk›-
da bulundular. Arapça e¤itim verenler aras›nda, ‹slam’a Davet Birli¤i, Arapça
E¤itimi Gelifltirme ‹slam Birli¤i, Arapça Konuflan Entelektüeller Birli¤i bu ku-
rumlardan birkaç›d›r. Frankofon örgütlere gelecek olursak, Burkina Müslüman
Ö¤renciler Birli¤i (AEEMB) ve ‹slami E¤itim ve Araflt›rma Derne¤i (CERFI)
ve daha öncesinde 1976 y›l›nda Ouagadougou’daki genç ö¤rencilerin kurdu-
¤u Muhammed’in Askerleri Örgütü vard›r. Bu Müslüman ö¤renci örgütü dev-
let taraf›ndan yasal olarak tan›nmam›flt›. 1985 Mart ay›nda, Ouagadougou
Üniversitesi ö¤rencileri bölge idare bakanl›¤› taraf›ndan tan›nan AEEMB’yi
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kurdular. Ouagadougou’da kurulan örgütün kurucular›, örgütü ulusal ölçekte
yayg›n hale getirdiler. 1986–1988 aras› dönemde ö¤rencilerin “Allahuekber
Operasyonu” dedi¤i operasyonla Burkana’n›n tüm bölgelerindeki orta derece-
li e¤itim kurumlar›na yay›ld›. E¤itim ve üniversite çevrelerinde iyice yerleflen
AEEMB gençlerin kendilerini ifade etmelerini ve ‹slami esaslara göre yafla-
malar›n› sa¤l›yordu. CERFI gibi AEEMB de aktif hayata girer girmez bilgi-
lendirme ve e¤itim misyonuna kat›lan Müslüman ö¤renciler taraf›ndan veya
gençler taraf›ndan kurulmufltu. AEEMB, kolonizasyon döneminden itibaren
‹slam’a karfl› olan önyarg›lar› ve afla¤›lamay› gözler önüne serdi28. E¤itim ve
bilgilendirme amaçl› halka aç›k konferanslar düzenlendi. Bu konferanslarda
namazda okunan sureler ve ayetlerin ö¤retilmesi için Arapça derslerinin kon-
mas› gereklili¤i dile getirildi. Arap-‹slam medeniyetine iliflkin Frans›zca dokü-
manlar› bulunduran kütüphaneler Frans›zca bilenler için aç›lmaya baflland›. ‹s-
lam üzerine filmler, tatil aktiviteleri, y›ll›k seminerler organize edildi. Bu et-
kinlikler ‹slam ve medeniyet al›flverifli toplant›lar›yd›. Çeflitli faaliyetler saye-
sinde Burkina Faso’daki üniversite ve okul çevrelerinde AEEMB’in gerçek-
lefltirdi¤i Arap-‹slam kültürü etkinliklerinden söz edebiliyoruz.  Faaliyetleri s›-
ras›nda ö¤renci ve çocuklar›n ba¤l›l›klar› kültürel bir bofllu¤u doldurma irade-
si oldu¤unu göstermektedir. 

SSoonnuuçç  

Burkina Faso’daki Kuran okullar›nda ve medreselerde gerçekleflen ‹sla-
mi e¤itim ba¤›ms›zl›k y›llar›nda kayda de¤er ölçüde geliflti. Kuran okullar› ile
rekabet eden medreseler Burkina Faso ve Arap-‹slam devletleri ile iflbirli¤i so-
nucu baflar›l› oldu. Bu iflbirli¤i Arapça konuflan entelektüellerin e¤itilmesi ola-
rak meyvesini verdi. Say›lar›n›n giderek artmas› ile Arap kültürü alm›fl ente-
lektüeller giderek daha çok iflsizlik sorunu ile karfl›lafl›r oldular. Bu zorluklar,
ço¤u zaman ‹slam’›n Burkina Faso’daki imaj›n› belirlemektedir. Di¤er yandan
örgüt faaliyetleri yoluyla Arapça ve Frans›zca kültürü ile yetiflmifl elitlerin,
medya ve bat› kültürünün yo¤un etkisi alt›ndaki bu ülkede ‹slam’›n imaj›n› sa-
vundu¤u görülmektedir. Ayr›ca 1990’lardan günümüze dek medrese sistemini
milli e¤itim sistemine entegre etmeye çal›flan Burkina devleti sürekli olarak
zorluklarla karfl›laflmaktad›r. Ülkenin 12 milyonluk nüfusunun %52’sinin
Müslüman oldu¤u tahmin edilmektedir. Okuryazarl›k oran› 2004–2005 döne-
minde %56,84 olarak tahmin edilmifltir. Okula devam eden çocuklar›n
%50,99’u k›z çocuklar›d›r. ‹lkokula devam eden ö¤rencilerin %5’i medrese
ö¤rencileridir.

Bahsetti¤imiz zorluklar ‹slami tarikat e¤itimi konusundaki bilgisizli¤e,
koloni dönemi sonras› devletin zay›f yap›s›na ve siyasi irade yetersizli¤ine
ba¤l›d›r.
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UUGGAANNDDAA’’DDAA ‹‹SSLLAAMM‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN  DDUURRUUMMUU

MMuuhhaammmmaadd  KK.. MMAAYYAANNJJAA
Kurumsal Yönetim, E¤itim ve Geliflme Enstitüsü (IGED)

11..00  GGiirriiflfl

Uganda, ‹slam Konferans› Örgütüne (‹KÖ) 1974 y›l›nda, merhum Gene-
ral ‹di Amin Dada’n›n liderli¤i alt›nda kat›ld› ve o zamandan beri ‹KÖ üyeli-
¤ini devam ettirmektedir. Uganda’da Müslümanlar az›nl›k olmas›na ra¤men,
Uganda’n›n politik denkleminde esasl› ve çok önemli bir grubu temsil ederler.
‹laveten, Uganda’n›n üyeli¤i, her türlü yol yap›m›, fleker iflleri, Owen flelalele-
ri uzant›s›nda elektrik üretimi, Uganda’da bir ‹slami Üniversitenin kurulmas›
gibi Uganda’ya yarar sa¤layan birçok proje deste¤i için milyonlarca dolara
eriflime olanak tan›m›flt›r. 

Ülkedeki Müslüman profili ile ilgili do¤ru verileri bulmak zor olup, bu da
Uganda’da ‹slam’›n ve Müslümanlar›n geliflmesini zorlaflt›rmaktad›r. Ugan-
da’daki Müslümanlar hakk›nda do¤ru bilgi ve profilin eksikli¤ine ra¤men,
Müslümanlar, ülkede kendilerini gelifltirmede önemli potansiyele sahip güçlü
bir toplulu¤u teflkil ederler ve Uganda’n›n bölgedeki stratejik konumunu kul-
lanarak ülkelerinin ve böylece bütün Orta ve Güney Afrika bölgesinin kaderi-
ni flekillendirmeye kat›lma potansiyeline sahiptirler.

Bu inceleme, Uganda ülkesinin profilini özetlemekte, Uganda’daki ‹slam
E¤itiminin tarihini tart›flmakta ve müdahalenin gerekti¤i kritik alanlar da dâ-
hil, e¤itimde Müslüman profilini ç›kartma girifliminde bulunmaktad›r ve son
olarak idarede Müslüman kat›l›m›na göz atmaktad›r. 

22..00  UUggaannddaa  ÜÜllkkee  PPrrooffiillii

22..11  CCoo¤¤rraaffii  KKoonnuumm  

Uganda, Afrika K›tas›n›n merkezinde ve kalbinde, ekvator boyunca stra-
tejik olarak konumlanm›fl olup, Afrika’n›n Büyük Göl Bölgesinin çekirde¤ini
oluflturan, Afrika’n›n en büyük tatl› su gölü olan ve böylece Sudan ve M›s›r’›n
hayat kayna¤› Nil Nehrinin kayna¤›n› oluflturan Viktorya Gölünün en büyük
bölümünü s›n›rlar› içerisinde bulundurmaktad›r. Ülke karayla çevrili olmas›na
ra¤men Kongo Demokratik Cumhuriyeti üzerinden Atlantik Okyanusuna ve
do¤uda hem Kenya ve hem de Tanzanya üzerinden Hint Okyanusuna ba¤lan-
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maktad›r. Ülkenin mükemmel bir iklimi vard›r. Baflkent olan Kampala’n›n or-
talama s›cakl›¤› 22 C olup, y›ll›k ya¤›fl 1386 mm.dir. Ülkenin tamam› yeflil ça-
y›rlarla kapl›d›r. Toplam yüzölçümü 241,551 Km2 olup bunun 197,323 Km2 ’si
kara ve 44,228 Km2 ’si sudur (bak›n›z grafik 1)

Kaynak: 2002 Uganda Nüfus ve Konut say›m›

22..22  DDeemmooggrraaffiikk  yyaapp››

Uganda’daki son nüfus say›m› 2002 y›l›nda yap›ld› ve o zaman nüfus
24,4 milyondu. Günümüzde nüfusun 28,4 milyon oldu¤u tahmin edilmektedir
(Demografik yap› için bak›n›z Tablo 1).

2.3  EEkkoonnoommiikk  dduurruumm

Uganda ekonomisi hala a¤›rl›kl› olarak k›rsal alanlarda küçük çiftçiler ta-
raf›ndan yap›lan tar›ma dayal›d›r. 1970’lerin ve 1980’lerin ekonomik krizi dö-
neminde ekonomi h›zla kötüleflmifl ve devlet birçok kamu iflletmesini özellefl-
tirmek ve ekonomiyi serbestlefltirmek zorunda kalm›flt›r. Ülkenin ekonomiyi
liberallefltirmesine ra¤men, ifl yapma maliyeti hala yüksektir ve bu yolsuzluk
ve yak›n dostane iliflkiler ile daha da kötü duruma gelmektedir. Son 15 y›lda
ülke %5,3 ile yüksek bir büyüme h›z› yakalam›flt›r ve Gayr› safi Yurtiçi Has›-
la 9778 milyar ABD Dolar›d›r, bu da kifli bafl›na 360 ABD Dolar› GSY‹H de-
mektir. Yak›n geçmiflte Kongo s›n›r›nda olan Albert Gölü civar›nda Petrol bu-
lunmufltur ve sondajlar bafllam›flt›r. 
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TTaabblloo  11::  UUggaannddaa  NNüüffuussuunnuunn  DDuurruummuu  22000077

Kaynak: 2007 Uganda Nüfus Durumu

Sektörlerin GSY‹H’ye katk›lar› Grafik 2’de gösterilmektedir. 1980’lerde
%60’›n üzerinde katk› sa¤layan tar›m düflmekte olup, flimdilerde %34’lük bir
katk›da bulunmaktad›r. Bu, endüstri ile hizmet sektörlerinin büyüyerek
GSY‹H’den daha fazla pay ald›klar› ve tar›m›n pay›n›n düfltü¤ü kalk›nma e¤i-
limleri ile uyumludur. 

Kaynak: Bütçe Referanslar› 2005/06 Ticaretin Entegrasyon Teflhisi ince-
lemesi.

Grafik 3 ve 4, s›ras› ile ihracat ve ithalat› bölgelere göre göstermektedir.
Avrupa Birli¤i, Uganda’n›n ihracat›n›n %28’ini almakta, bunu Uganda’n›n
ürünlerini %27 oran›nda alan Do¤u ve Güney Afrika Ortak Pazar› (COMESA)
takip etmektedir. Uganda’n›n ‹KÖ üye ülkeleri ile ticari ba¤lar› %17 ile üçün-
cü s›ray› almaktad›r. 2004 ve 2005 y›llar›nda ana ihracat kalemleri; kahve, pa-
muk, çay, tütün ve bal›k idi. 2004 ve 2005 y›llar›nda toplam ihracat 786,3 Mil-
yon ABD Dolar› olmufltur.
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‹thalat bafll›ca Asya (%30), COMESA (%28), Avrupa’dan (%18) yap›l-
maktad›r (Bölüm 4’teki detaylara bak›n›z). 2004/5 y›llar›nda toplam ithalat
1,600.0 Milyon ABD Dolar› olmufltur. Ana ithalat kalemleri, g›da, içecekler,
yak›t ve ya¤, ulafl›m donan›m› ve endüstriyel malzemeler ve yat›r›m mallar›
olmufltur. 

Kaynak: Bütçe Referanslar› 2005/06 Ticaretin Entegrasyon Teflhisi ince-
lemesi

Kaynak: Bütçe Referanslar› 2005/06 Ticaretin Entegrasyon Teflhisi ince-
lemesi.

22..44  UUggaannddaa  EE¤¤iittiimm  PPrrooffiillii

E¤itim, Uganda’da en h›zl› büyüyen endüstridir. Son 25 y›l içinde kay›t-
lar 3 mislinden fazla artm›flt›r. Bu sektördeki dikkat çeken geliflme, bütün se-
viyelerdeki e¤itim kurumlar›nda özel yat›r›m›n büyümesidir. Yüksekokul ve
Üniversite seviyesinde bile, Kamu Üniversitelerinin kabul etti¤i özel ö¤renci

136 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



adedi devletin destekledi¤i ö¤renci say›s›ndan fazlad›r. 1997 y›l›nda, okullar›n
maliyetini azaltarak ilkokullara eriflimi yaymak amac› ile yeni bir devlet giri-
flimi olan Evrensel ‹lkokul E¤itimi (UPE) uygulanm›flt›. 1996 y›l›nda 3,1 mil-
yon olan ilkokula kay›t rakam›, 1997 y›l›nda %68 artarak 5,2 milyona ç›km›fl-
t›r. 2004 y›l›nda k›zlar›n ilkokula kat›lma oran› %49 olmufltur. Ancak ilkokul-
larda, özellikle de k›rsal kesimde olanlarda, giderilmesi gereken birçok eksik
mevcuttur. Uganda’n›n e¤itim profili tablo 2 ve 3’te özetlenmifltir. 

TTaabblloo  22::  UUggaannddaa’’ddaa  kkaayy››tt  oorraannllaarr››,,  22000044

Kaynak: ‹statistikî Özet, 2006

TTaabblloo  33  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  kkaayy››tt  öözzeettii::  ‹‹llkkookkuullddaann  ÜÜnniivveerrssiitteeyyee  kkaaddaarr 22000055  

Kaynak:  Uganda E¤itim ‹statistikleri Özeti MESB 2005 ve Yüksek Ö¤re-
nim Durumu, Yüksek E¤itim Ulusal Konseyi, 2005 

22..55 MMüüssllüümmaann  nnüüffuuss  

2002 nüfus say›m›, Uganda’da o zamanki Müslüman nüfusun 2.953.800
ile %12,3 oldu¤unu belirtmektedir. Müslümanlar kentsel bölgelerde yafl›yor-
du, bunlar›n %20,6’s› kentsel bölgelerin iç k›s›mlar›nda ve %11,2’si ise k›rsal
kesimlerinde yafl›yordu. Nüfus say›mlar›na, nüfuslar› gerçek rakamlardan da-
ha az gösterildi¤i nedeniyle Müslüman topluluklar taraf›ndan itiraz edildi. Ba-
z› tahminler Müslümanlar›n nüfusunu resmi tahminlerin iki misli olarak de-
¤erlendiriyordu, bu da yaklafl›k %25 demektir. Ancak deneysel bulgularla
Müslümanlar›n say›m›n› yapmak ve rakamlar› tart›flmak için hiçbir giriflimde
bulunulmad›. Do¤ru rakamlar›n eksikli¤inde, bizim tablo 4 ve Grafik 5’te ve-
rilen resmi rakamlara göre hareket etmemiz gerekmektedir. 
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TTaabblloo  44::    DDiinnii  iinnaannççllaarraa  ggöörree  nnüüffuuss  ddaa¤¤››ll››mm››,,  22000022  NNüüffuuss  ssaayy››mm››

Kaynak: 2002 Uganda Nüfus ve Konut say›m›, Analitik Raporu, Nüfusun
bileflimi 

Kaynak: 2002 Uganda Nüfus ve Konut say›m›, Analitik Raporu, Nüfusun
bileflimi

Tarihsel olarak Uganda’da ‹slam, gerçekten yerli halka ait bir din olup,
hiçbir belirli kavim veya ›rk veya co¤rafi alanla ba¤lant›l› de¤ildir. Ancak
Müslümanlar k›rsal kesimlerden çok flehirlerde yo¤unlaflm›fllard›r. Tarihsel
amaçlar aç›s›ndan ‹slam’›n ilk geldi¤i ve dolay›s› ile di¤er yerlere göre daha
derinlemesine yerleflik oldu¤u baz› bölgeler mevcuttur. Tablo 5, ‹slam’›n
Uganda’da co¤rafi da¤›l›m›n› göstermektedir.
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TTaabblloo  55::  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  UUggaannddaa’’ddaa  ccoo¤¤rraaffii  ddaa¤¤››ll››mmllaarr››

Kaynak: 2002 Uganda Nüfus ve Konut say›m›, Analitik Raporu, Nüfusun
bileflimi

33..00  UUggaannddaa’’ddaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  TTaarriihhççeessii

33..11  UUggaannddaa’’yyaa  ‹‹ssllaamm’’››nn  ggeelliiflflii

‹slam Uganda’ya 1844 y›l›nda, Misyonerler taraf›ndan H›ristiyanl›¤›n
1860’lar›n sonlar›nda tan›t›lmas›ndan 33 y›l önce geldi. ‹slam Uganda’ya Gü-
neyden Zanzibar ve Tanzanya üzerinden ve ilaveten Kuzeyden M›s›r ve Su-
dan’dan geldi. ‹slam’› Uganda’ya Zanzibar üzerinden getirenler Afrikal› Arap-
lar olmas›na rraa¤¤mmeenn, Sudan ve M›s›r’dan gelenler sömürge ordusunda vazi-
feli olan askerlerdi. Ne tüccarlar ne de askerler Müslümanl›¤› yaymay› ana ifl-
tigal konusu olarak sürdüren kiflilerdi. Bunlar, iyi organize olmufl misyoner ça-
balar›ndan ziyade, dava faaliyetlerine bofl zamanlar›nda ikinci bir faaliyet ola-
rak devam eden kiflilerdi. Zanzibar’dan gelen grubun bafl›nda Ahmed ‹brahim
bulunuyordu.

Uganda’ya gelen Afrikal› Araplar, sömürgecilik öncesi dönemde Bugan-
da Kral› Suuna taraf›ndan s›cak karfl›land›lar. H›zl› bir flekilde ‹slam’a kat›l›m
oldu ve Kral Suuna’dan sonra gelen Kral Mutesa I, ‹slam’› kabul etti. Ancak
1860 y›l›nda H›ristiyan Misyonerler de geldiler ve onlar da, misyonerlerin ‹n-
cili yayabilmeleri için sömürgeci güçlerin Uganda’y› bir sömürge haline getir-
mesini istediler. ‹slam’›n yay›lmas›na dâhil olan Arap tüccarlar›n gelifli ve sö-
mürgecilerin destekledi¤i H›ristiyan misyonerlerin mevcudiyeti, rekabete ve
iktidar mücadelesine yol açt› ve çok geçmeden H›ristiyanlar ile Müslümanlar
aras›nda savafl bafllad›. Sömürgeci güçlerin de deste¤i ile H›ristiyanlar güçlü
duruma geçti ve Müslümanlar, yeniden gruplaflmalar›n› ve gücü ele geçirme-
lerini önlemek üzere, Uganda’n›n farkl› bölgelerine da¤›t›ld›lar. Bu süreç bir
yandan Uganda’ya daha yeni tan›t›lan ‹slam’›n h›zl› yay›l›m›n› kontrol alt›na
al›rken, di¤er yandan ‹slam’›n Uganda’ya bafltanbafla yay›lmas›na yol açt›.

33..22..00    UUggaannddaa’’ddaa  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimmiinniinn  GGeelliiflflmmeessii

‹slami e¤itimin geliflmesindeki en önemli dönüm noktalar› flunlard›r: 
1. E¤itimde Sömürge Politikas›
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2. Bat› türü e¤itime alternatif olarak Medrese e¤itimi
3. Laik ve Kuran e¤itimini entegre etme mücadelesi
4. Müslümanlar›n E¤itim için devlet tahsislerine eriflmeye bafllamas›
5. ‹slam E¤itiminin idaresi, yönetimi ve planlamas›::  UMEA
6. General ‹di Amin Dada’n›n iktidara geçmesi.

33..22..11    EE¤¤iittiimmddee  SSöömmüürrggee  PPoolliittiikkaass››

Sömürge e¤itiminin amac›, Bat› yanl›s› bir H›ristiyan Do¤u Afrika toplu-
mu yaratmakt›. Sömürgeciler Uganda üzerinde hükümdarl›klar›n› empoze et-
tiklerinde, e¤itimi H›ristiyan Misyonerlerin ellerine b›rakt›lar. Misyoner okul-
lar›n bafll›ca amac›, Afrikal›lar› H›ristiyanl›¤a dönüfltürmekti ve bu nedenle
böyle okullar›n Müslüman çocuklar›, bunlar dinlerini ren etmedikçe, kendi
okullar›na kabul etmeleri söz konusu de¤ildi.  Asl›nda bu, ‹di Amin’in do¤ru-
dan halefi olan ilk Müslüman erkek çocuklardan biri merhum Prof. Yusuf Lu-
le’nin misyoner okuluna gönderilmesi ve H›ristiyanl›¤a geçmesiyle de tan›k
olundu¤u flekilde Uganda’da gerçekleflen bir olayd›r.

33..22..22  MMeeddrreesseenniinn  BBaatt››  ttiippii  ee¤¤iittiimmee  aalltteerrnnaattiiff  oollmmaass››

Müslümanlar›n, çocuklar›n›n H›ristiyanl›¤a dönüfltürülme ihtimallerinin
olmad›¤› farkl› tipte okullar ortaya ç›kartmalar› gerekiyordu. Çözümleri Med-
rese diye de bilinen Kuran okul sistemi oldu. Medrese, sömürgeci devletin çok
fazla dikkat etmedi¤i alternatif bir e¤itim sistemi idi. Kuran okullar›, ‹slam’›
müfredat› merkezi olarak vurgulayan tümüyle ‹slam-Arap e¤itimi ö¤retiyor-
lard›. Bilim ve teknoloji gibi “dünyevi” konular› ö¤retmiyorlard›. ‹lk dört y›l-
da, çocuklara Arapça okumalar› ö¤retiliyor, dualar ezberletiliyor, ve Kuran’›n
son k›sm›n›n (Juzu  Amma) ö¤retilmesine bafllan›yordu. Befl ve alt›nc› y›llar-
da çocuklar, fieriat ve ‹cma gibi ‹slami Kanunlar›n di¤er yönleri ile tan›flt›r›l›-
yordu. Bunu takiben ‹slam Tarihi ve Medeniyetini okuyorlard›. E¤er bu sade-
ce birkaç tane olan ileri Kuran okullar›ndan birinden mezun olularsa, e¤itime
devam için yurtd›fl›nda di¤er Müslüman ülkelere gidiyorlard›. Uganda’daki bu
birkaç ileri Kuran okulu, Bulemezi’de Tikkalu, Masaka’da Kabigi, Buleme-
zi’de Katuumu, Butambala’da Lukalu, Bat› Nil’de Arua ve Kyaddondo’da
Bwayise idi. Kampala’daki Bilal, daha sonra Arap ülkelerinin ba¤›fllar› ile ku-
ruldu. Bu okullardan mezun olan ve e¤itimine devam etme arzusu ve paras›
bulunan bir talebe, ço¤u zaman Do¤u Afrika sahiline gidiyordu (Lamu, Zan-
zibar, veya Mombasa’dan herhangi birine). E¤er çok zeki ise, M›s›r, Suudi
Arabistan veya Pakistan’a giderek daha çok ‹slam teolojisi okumas› mümkün-
dü. Döndü¤ünde, do¤rudan üstad yap›l›rd›.  

Uganda Kuran okul sisteminden mezun olanlardan sadece yüzde befli
yurtd›fl›na gidiyordu. Geri kalanlar ücreti ile kendilerine bütün bildiklerini ö¤-
reten bir üstada ba¤lan›yordu. Onun evine gidip oda, yatak ve e¤itim karfl›l›-
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¤›nda çal›fl›rlard›. Bu hocalardan en meflhur olan› fieyh Swaibu Ssemakula
olup, Kyadondo’daki Kawempe’de bulunan kendi evine birçok talebe çekerdi.
Onlara di¤er üstatlardan ö¤rendiklerini ö¤retirdi. Kendisi Do¤u Afrika sahilin-
den fleyhlerle, özellikle de fieyh Abdu Samadu ile çal›flm›flt›. 1950 y›l›na ka-
dar fieyh Swaibu Ssemakula birçok di¤er fleyhe hocal›k yapm›fl ve onlar› me-
zun etmiflti.

33..22..33  LLaaiikk  vvee  KKuurraann  ee¤¤iittiimmiinnii  eenntteeggrree  eettmmeekk  üüzzeerree  vveerriilleenn  mmüüccaaddeellee

Ancak laik bat› e¤itimi ile ‹slam e¤itiminin birbirini d›fllad›¤›na inanma-
yan ileri görüfllü Müslüman gruplar› mevcuttu. Bir kifli her ikisini de al›p hala
iyi bir Müslüman olarak kalabilirdi. “‹kili” e¤itim sistemi için savaflarak Müs-
lümanlar›n e¤itim ile ilgili görüfllerini de¤ifltirmek üzere bir iç mücadele bafl-
latmaya karar verdiler.

Laik bat› e¤itiminden nefret eden tutucu Müslümanlar›n korkular›n› tes-
kin etmek üzere, bu ‹slami e¤itim reformistleri bat› laik e¤itiminin Kuran
okullar›na dahil edilece¤i bir sistem tasarlad›lar. Uganda’da, bu ilerici grubun
lideri Prens Badru Kakungulu idi. Laik bat› e¤itimi alm›fl olan belirli say›da
Müslümanlar›n yard›m› ile, Prens Badru Kakungulu, okullar›n temel ‹slam va-
s›flar›n› önemli ölçüde de¤ifltirmeden, daha önce sadece ‹slam e¤itimi vermifl
olan Kuran okullar›na bat› e¤itimini de tan›tt›lar. Bu okullar Kuran üzerine ku-
rulu ‹slam de¤erlerinin aktar›lmas›n› ön plana ç›kartmaya devam ettiler. An-
cak Roma alfabesindeki üç R’den müteflekkil bat› e¤itimi, Kuran okulu müf-
redat›na dahil edildi. fieyhlerin bat› e¤itimine karfl› savaflmalar›na ra¤men, bu
uzlaflma ifle yar›yor gibiydi ve velilerden ço¤u bu yeni düzenlemeden çok
memnundu. 

Kuran okullar›na bat› e¤itimini dâhil etme kampanyas›nda Prens Badru
Kakungulru’nun okulundan olanlar göze çarp›yordu. Bunlara, Mbarara yak›n-
lar›ndaki Nyamitanga’da daha önce sadece Kuran e¤itimi veren bir okula ho-
ca olarak giden Ramathan Gava, Bombo’da ordudan ayr›lan askerlerin çocuk-
lar›na ders veren Suleiman Sendagire, ve daha önce sadece Kuran okulu olan
Bunyoro’daki bir okula hocal›k yapmaya giden Asumani Luswaata da dâhildi. 

33..22..44  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  EE¤¤iittiimm  iiççiinn  DDeevvlleett  TTaahhssiisslleerriinnee  EErriiflflmmeeyyee  bbaaflflllaa--
mmaass››

Müslüman ortam›nda verilen laik e¤itimi destekleyenler, bir d›fl sosyal
güçten ilave kuvvet buldular. Uganda sömürge devleti, belirli say›da Müslü-
manlar›n projeyi yürüttü¤ünü fark edince, laik bat› e¤itiminin dâhil edilmesi
projesine ortak oldu. Müslüman toplulu¤undaki bu geliflmeler devlet yetkilile-
rini o kadar etkilemiflti ki, 1930 y›l›nda Müslüman ilkokullar›ndan ö¤rencile-
rin geçebilece¤i ve buradan da Makerere Üniversitesine gidebilecekleri bir Or-
taö¤retim okulu kurma karar› ald›. Okul, Nyanjeradde’de aç›ld›. Sömürge dev-
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letinin yetkilileri, Müslüman toplumunda e¤itim için artan bir talep oldu¤unu
fark ettiler. Zay›f Müslüman toplumu nam›na konuflmaya ve onlar› misyoner-
lerin sald›r›lar›ndan korumaya bafllad›lar. Müslümanlar›n daha fazla laik okul-
lar açmalar›n› teflvik ettiler (E¤itim Y›ll›k raporu 1935).

Ancak 1935 y›l›na gelindi¤inde, Uganda’da bat› laik e¤itimi veren sade-
ce birkaç Müslüman okulu mevcuttu. Bu e¤itimi esas sa¤layanlar Kibuli, Ka-
basanda ve sonra da Bombo idi. Di¤er okullar Busoga’da Bukoyo, Ankole’de
Nyamitanga, Bunyoro’da Masindi, Bat› Nil’de Arua ve Masaka’da Kabukun-
ge idi. Bütün bunlar ilkokul seviyesi e¤itimi veriyordu. Kabasanda’daki okul
Müslüman Ssaza Reisi, Twaibu Magatto’nun giriflimi ve ‹slam e¤itimi ile ilgi-
lenmeye bafllayan ve 1926 y›l›nda tamamlanan Kabasanda’daki okulun inflas›
için tu¤la ba¤›fl›nda bulunan Sir Daudi Chwa yönetimindeki Buganda devleti-
nin yard›m› ile infla edildi. Kasabanda’n›n ilkokul müdürü ‹brahim Muwanga
olmufltur. 

33..22  55  ‹‹ssllaammii  ee¤¤iittiimmiinniinn  iiddaarreessii,,  yyöönneettiimmii  vvee  ppllaannllaammaass››::  UUMMEEAA

1940 y›l›na gelindi¤inde, laik bat› e¤itimi ö¤reten Kuran okullar› inan›l-
maz derecede ço¤alm›flt›. ‹slam e¤itimini düzenlemek ve standardize etmek ve
dolay›s› ile devlet yard›m› almak üzere, Prens Badru Kangulu liderli¤indeki
Müslüman liderler, devlet fonlamas›n›n kanalize edilebilece¤i bir tek merkezi
organizasyon kurmalar› konusunda haberdar edildiler. Ayn› zamanda, Ekse-
lanslar› A¤a Han, Müslümanlar›n toplayaca¤› bütün paray› kuruflu kurufluna
ba¤›flta bulunaca¤› sözünü verdi. Bunun üzerine Prens Badru Kakungulu, bir-
çok Afrika Müslüman kurumlar›n›n önde gelen Müslüman liderlerinin 1944
y›l›nda Kibuli’de toplanmas›n› sa¤lad›, bunlara en büyük gruplar olan Ugan-
da Müslüman Toplulu¤u, Afrika Müslüman Toplulu¤u Bukoto-Nateete, ve
Kawempe’nin Zukhuli grubu da dâhildir. Çocuklar›na kendi okullar›nda dev-
let taraf›ndan onaylanm›fl bat› tarz› laik e¤itimi verme konusunda iflbirli¤i yap-
may› kabul ettiler ve fikirlerini uygulamak üzere öncü bir organizasyon yarat-
t›lar. Bu organizasyon Uganda ‹slami e¤itim Birli¤i (UMEA) olarak biliniyor-
du. Haz›rl›k çal›flmas› tamamland›ktan sonra, UMEA üç y›l sonra 1947 y›l›n-
da tescil edildi. Prens Badru Kakungulu baflkanl›kla birlikte bunun yönetim
kurulu baflkan› oldu. Prens Badru Kakungulu’nun Okul arkadafl› ve dostu olan
Ramathan Gava, ilk Genel Sekreter oldu. Di¤er mütevelli heyeti üyeleri, 1929
y›l›nda Kibuli’de kurulan ve Y.K. Lule’nin merhum babas› Abdalla Kironde
taraf›ndan idare edilen çeflitli ‹slami e¤itim sekreterliklerini temsil eden Haji
Musa Kasule, Juma Mugerwa, Musa Musoke, fieyh Abdulhiman Mivule, ve
Amuli Malende idi.

UMEA’n›n kurulmas› tarihi bir olayd›. Bunu takiben Uganda’daki Müs-
lümanlar art›k ‹slami bir ortamda, H›ristiyanl›¤a dönüfltürülme korkusu olma-
dan laik bat› e¤itimi alabileceklerdi. Vergi mükellefleri taraf›ndan fonlanan
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H›ristiyan e¤itimine benzer bir flekilde, ‹slami e¤itim de vergi mükellefleri va-
s›tas› ile fonlanacakt›. Ülkelerine edindikleri beceriler ile tam olarak kat›l›m-
da bulunabilecek yeni bir genç Müslüman nesli UMEA okullar›ndan ç›kmaya
bafllad›. Müslümanlar daha önce sadece seyirci olduklar› kendi toplumlar›n›n
gelece¤ine art›k birer kat›l›mc› olarak bakmaya bafllad›lar. Organizasyon A¤a
Han’dan, sömürgeci devletten ve Afrikal› Müslümanlardan ba¤›fllar ald›.
UMEA, Asya toplulu¤unun önemli üyeli¤ine haiz olan Do¤u Afrika ‹slam
Sosyal Yard›m Cemiyeti (EAMWS) ile birlikte bir ortakl›k kurdu ve da ‹slam
e¤itimi için fonlara eriflimi art›rd›.

UMEA, mevcut okullar› baflö¤retmenler atayarak, kurs programlar›n› ya-
zarak, s›navlar› haz›rlay›p notlayarak ve okullar› teftifl etti. Laik bir müfredat
bafllatan ve UMEA ile iliflkisi bulunan veya UMEA taraf›ndan onaylanm›fl
olan önceki Kuran okullar›ndan birço¤u, devletten finansman ald›. Bu, tasdik-
li ö¤retmenlere ödeme yap›lmas›ndan, kapital gelifltirmesinden, sarf malzeme-
sine ve sömürgeci devletin kalite yönetimine kadar her fleyi içeriyordu. 1956
y›l›na gelindi¤inde, yönetim alt›ndaki devlet taraf›ndan en az onüç UMEA
okulu onaylanm›fl ve yard›m görüyordu. 1963–64 y›llar›nda Obote hükümeti
okullar›n kontrolünü alana kadar, UMEA yüz seksenden fazla ilkokulu, sekiz
ortaö¤retim okulunu, bir liseyi ve bir tane de ö¤retmen e¤itim kolejini yönet-
ti. 1968 y›l›na gelindi¤inde, afla¤›daki Tablo 1’de görüldü¤ü gibi Müslüman-
lar e¤itimde önemli ilerlemeler kaydetmiflti:

TTaabblloo  66::    KKuurruuccuu  oorrggaann  vvee  öö¤¤rreenncciilleerriinn  ddiinniinnee  ggöörree  UUggaannddaa’’ddaakkii  iill--
kkookkuull  kkaayy››ttllaarr››,,  11996688

33..22..66  GGeenneerraall  ‹‹ddii  AAmmiinn  DDaaddaa’’nn››nn  iikkttiiddaarraa  ggeeççmmeessii

‹slam e¤itiminin ilerlemesi, 1970’lerdeki General ‹di Amin Dada iktidar›
zaman›nda h›z kazand›. General ‹di Amin, Müslümanlar› birlefltirdi, birçok
okul infla etti, Müslüman ülkelerden burslar temin etti ve ilaveten Uganda’da-
ki ‹slam Üniversitesinin ilk ad›mlar›n› att›. General Amin’in iktidardan düfl-
mesinden sonra bile, bafllat›lan ivme devam etti ve Müslüman Topluluklar› ya
flah›slar veya topluluk taraf›ndan özel olarak ya da Devlet ile ortak sahip olu-
nan birçok kamu okullar› kurdu.
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44..00  EE¤¤iittiimmddee  ‹‹ssllaamm  PPrrooffiillii  

44..11  UUggaannddaa’’ddaa  EE¤¤iittiimmiinn  YYaapp››ss››

Uganda’da e¤itimin yap›s›, üç belirgin seviyeden oluflur, bunlar bafll›ca
ilk, orta ve yüksekokul ile birlikte daha üst seviyeleridir. ‹lkokul e¤itimi 7 y›-
l› kapsar ve ‹lkokul Bitirme S›nav› olarak da bilinen ulusal bir s›nav ile son bu-
lur. Orta seviye, 4 y›l süren ve ulusal bir s›nav ile noktalanan, O düzeyi s›nav-
lar› ve bunu takip eden iki y›ll›k bir e¤itim ile bu e¤itimin sonunda daha üst A
seviyesi olarak adland›r›lan s›navlar› içerir. Yüksekokul programlar›, lisans ol-
mayan fakat A seviyesi diplomas› sonras› 2 y›ll›k programlar› ve A seviyesi
diplomas› sonras› bir y›ll›k programlar› kapsar. Bu ayr›ca üniversitelerde 3–5
y›ll›k lisans programlar›n› da kapsar.

44..22    ‹‹ssllaamm  EE¤¤iittiimmii  iillee  iillggiillii  DDeettaayyll››  VVeerrii

E¤itime Müslümanlar›n kat›l›m seviyesini anlamam›zda ortaya ç›kan en
büyük engel, dinlere göre da¤›l›m› yap›lm›fl verilerin yoklu¤udur. Resmi veri-
ler Müslümanlar›n kat›l›m›n› iffla etmemektedir ve Müslümanlar da daha he-
nüz kendi verilerini toplayamam›fllard›r. Bu, Müslümanlar için geliflmeyi zor
hale getirmifltir. Bu nedenle bizim sunacaklar›m›zdan ço¤u dürüst bir flekilde
yapm›fl oldu¤umuz tahminlere dayanmaktad›r..

44..33  ‹‹llkkookkuull  sseevviiyyeessiinnddee  MMüüssllüümmaann  kkaatt››ll››mm››

E¤itimi Misyonerlerin eline b›rakan sömürge politikas› yüzünden, Ugan-
da’da kamu e¤itimi Devlet ile ilgili menfaat sahibi taraflar›n, özellikle de dini
kurumlar›n ortak giriflimi olarak geliflti. Bizim devlet okulu fleklinde isimlen-
dirdi¤imiz okullar›n ço¤u dini kurumlar taraf›ndan kurulmufltur, fakat bunlar
binalar› yapan, ö¤retmenlere maafllar›n› veren ve di¤er tekerrür eden giderle-
rin tamam›n› ödeyen devlet taraf›ndan finanse edilmektedir.

Dini kurumlar taraf›ndan katk›da bulunulan en önemli k›s›m, bu okulla-
r›n infla edildi¤i araziler olmufltur. Baz› durumlarda, dini kurumlarda binalar
infla etmifllerdir. Kurucu dini organ genelde yönetim kurulunun %40’›n› atar,
ve devletin de bu tür okullar› yönetmesi için ayn› inançtan bir okul müdürü
atamas› gerekmektedir. 

Teorik olarak kurucular›na bak›lmaks›z›n bütün devlet okullar› bütün ço-
cuklara aç›kt›r. Müslümanlar H›ristiyan okullar›na gidebilirler veya bunun ter-
si de olabilir. Ancak yerler k›s›tl› ise, o zaman sahiplerin önceli¤i olacakt›r.
Buna ilaveten, ‹slam e¤itimi sadece Müslümanlar taraf›ndan kurulmufl olan
okullarda ö¤retilebilir. Asl›nda, H›ristiyanlar taraf›ndan kurulmufl olan birçok
okulda, Müslümanlar dâhil H›ristiyan Dini E¤itimi bütün ö¤renciler için zo-
runludur. 

Bizim tecrübemize göre ilkokuldan bafllayarak Üniversiteye kadar H›ris-
tiyan okullar›na gidip hala iyi birer Müslüman olarak kalan birçok Müslüman
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mevcuttur. Misyoner okullar›nda ‹slam’dan H›ristiyanl›¤a dönenler de olmufl-
tur. Ayn› durum Müslüman okullar›na devam eden H›ristiyanlar için de geçer-
lidir. Ancak, H›ristiyanl›ktan ‹slam’a dönenlerin ve bunun tersi durumlar›n
miktar›n› de¤erlendiremeyiz, çünkü bu konuda hiç bir çal›flma yapm›fl de¤iliz.
Tablo 6, ilkokullar› kurulufl organlar›na göre göstermektedir:

TTaabblloo  77::  KKuurruulluuflfl  oorrggaannllaarr››nnaa  ggöörree  iillkkookkuullllaarr::  22000055  

Kaynak: Uganda E¤itimi ‹statistikî Özeti 2005 MESB 

Tablo 6 ile Tablo 4’te bulunan kurum say›lar›n›n rakamlar› aras›ndaki tu-
tars›zl›k, özel okullar›n yüksek oranda yan›t vermemesinden kaynaklanmakta
olup, bu da Uganda E¤itim ‹statistikî Özeti 2005 MESB’de aç›kça belirtilmifl-
tir. Anket formuna yan›t vermeyenler aras›nda, devlet ilkokullar›na hala para-
lel bir sistem yürütmekte olan Kuran Okullar› bafl› çekmektedir. Buna ilave-
ten, veli ve giriflimci okul olarak at›fta bulunulanlar›n da temelleri dine dayan-
maktad›r. Bu tür okullar›n büyük bir k›sm› ya Kilise ya da Müslüman arazile-
rinde yap›lm›flt›r ve bu nedenle aç›klanmayan bir kurulufllar› vard›r. Tecrübe-
lerimize istinaden, Katolik ve Müslümanlar›n okullar›n›n daha büyük bir yüz-
desinin veli ve giriflimcilere ait oldu¤unu söyleyebiliriz. Toplam Müslüman ‹l-
kokullar hakk›nda yapt›¤›m›z tahmin, ilkokul say›s›n› rapordaki 873 adete kar-
fl› toplam 2000 olarak vermektedir.

Milli E¤itim ve Spor Bakanl›¤›n›n, Uganda E¤itimi ‹statistikî Özeti 2005,
dine göre ‹lkokul e¤itiminin geriye kalan rakamlar›n› detayland›rmam›flt›r.
Ancak Müslüman ö¤rencilerin ilkokula devam›n›n ulusal oranlar›n alt›nda ol-
du¤unu belirtecek hiç bir bulgu yoktur. O takdirde, Müslüman nüfusun oran›
%12,3 oldu¤una göre, Müslüman ö¤rencilerin de ilkokulun %12,3’ünü teflkil
ediyor olmas› muhtemeldir. Bu da, ilkokullarda okuyan 7.223.879 ö¤renciden
881.313 (%12,3) Müslüman oldu¤u anlam›na gelmektedir. 

Ancak, Tablo 6’daki bilgiye dayanarak ve bizim Uganda’da bulunan ‹s-
lam e¤itimine olan yak›nl›¤›m›z nedeniyle afla¤›daki gözlemlerde bulunabili-
riz:
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a) Müslümanlar›n yeterli ilkokullar› yoktur. Resmi yüzdeleri %12,3
olup ilkokullar›n sadece %6,43’üne sahiptirler, Müslüman toplulu¤una hizmet
eden ilkokul say›s›nda çok büyük bir aç›k vard›r.

b) Bunun bir sonucu olarak ya kolay etkilenilen yaflta Müslüman çocuk-
lar e¤itimlerini H›ristiyan Kilisesi Misyonerleri taraf›ndan kurulmufl okullarda
almaktad›rlar veya;

c) Müslüman çocuklar›n büyük bir yüzdesi devlet istatistikleri taraf›n-
dan yakalanmam›fl olan özel veya ‹slam okullar›na devam etmektedirler.

Her iki durumda da, ortada acil dikkat gerektiren ciddi bir sorun mevcut-
tur. Öncelikle, ‹slam e¤itim kurumlar›n›n profilini tesis etmek ve Müslüman
çocuklar›n e¤itimlerini nerede gördüklerini belirlemek üzere bir çal›flma yap-
mal›y›z. fiu an karanl›ktay›z. Bu bizim Kuran okullar›n›n say›s›n› bilmemizi
sa¤layacak ve kaç çocu¤umuzun Kuran okullar›ndan geçti¤ini de¤erlendire-
cektir. E¤er Müslüman çocuklar Kuran okullar›nda de¤ilse, o zaman e¤itimle-
rini H›ristiyan Misyoner okullar›ndan al›yorlar demektir. Bu da durumu dü-
zeltmek üzere faaliyete geçmemiz gerekti¤ini aç›¤a ç›kartmaktad›r.

Son olarak, Uganda’da Devlet rakamlar› aras›nda belirlenmifl olan 873
Müslüman ilkokulu hakk›nda söylenmemifl 2 hikâye mevcuttur. Bu ilkokulla-
r›n kaliteleri çok düflüktür. Ayr›ca bu okullarda ‹slam’›n ö¤retilmesi gelifli gü-
zeldir. Bu sorun sonradan tekrar ele al›nacakt›r. Dolay›s›yla, Uganda’da Müs-
lüman ilkokul e¤itiminin nitelik ve niceli¤ini art›rmak için faaliyete geçmek
gerekmektedir.

44..44  OOrrttaa  öö¤¤rreettiimm  sseevviiyyeessiinnddee  MMüüssllüümmaann  kkaatt››ll››mm››

‹lkokul seviyesindeki Okullara Devlet ve dini kurumlar taraf›ndan sahip
olunmas›, Ortaö¤retim okullar›na da uzan›yordu. Tablo 8, orta ö¤retim seviye-
sindeki durumu özetlemektedir. Burada da dine göre detayland›r›lm›fl veri
mevcut de¤ildir ve biz orta ö¤retim seviyesinde Müslüman kat›l›m›n›n ulusal
oranlar› seviyesine eflit oldu¤unu, yani %12,3 oldu¤u varsay›m›nda bulunduk.
Böylece 728.562’nin %12,3’ü 89,132 ö¤renci demektir.
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TTaabblloo  88::  KKuurruulluuflfl  oorrggaannllaarr››nnaa  ggöörree  oorrttaaöö¤¤rreettiimm  ookkuullllaarr››::  22000055  

Kaynak: Uganda E¤itimi ‹statistiki Özeti 2005 MESB

Milli E¤itim ve Spor Bakanl›¤›n›n Uganda E¤itimi ‹statistikî Özeti 2005,
4379 ortaokuldan sadece 1961’inin anketi yan›tlad›¤›n› tahmin etmektedir ve
bu da %50’den az demektir. Yan›tlamayanlar›n büyük bir bölümü özel okuldu.
Dolay›s› ile yukar›daki tablo, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n anketine yan›t verme-
yen birçok okulu hariç tuttu¤undan, hikâyenin sadece bir k›sm›n› anlatmakta-
d›r. 

Bizim durumu de¤erlendirmemize göre Müslümanlar›n oldukça büyük
say›da özel ortaö¤retim okullar› mevcuttur. Toplamda okul say›s› 750’ye ç›k-
maktad›r. Tablo 7’de rapor edilen 99 Resmi kurumdur. Büyük say›da okul gi-
riflimci veya veli olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar›n büyük bölümünün özel
mülkiyet alt›nda olmas›na ra¤men, bunlar Müslüman menfaatlerine hizmet et-
mektedir. Dolay›s›yla, orta ö¤retimde, Müslüman toplulu¤u ilkokul e¤itimin-
den daha iyi durumdad›r. 

Buna ilaveten, Müslüman okullar› her y›l yap›lan ulusal s›navlarda en iyi
performans› gösterenler aras›nda yer almaktad›r. Asl›nda baz› Müslüman Or-
taö¤retim okullar›, %50’den fazla gayr› Müslim ö¤renci kayd› almaktad›r,
çünkü bunlar istenen yüksek okul ücretlerini ödeyebilecek imkânlara sahip ye-
terli Müslüman ö¤renci bulamamaktad›r. Birçok H›ristiyan veli disiplin ve
yüksek akademik baflar› aç›s›ndan çocuklar›n› Müslüman ortaö¤retim okulla-
r›na göndermekten memnuniyet duymaktad›r. 

Orta ö¤retim seviyesinde, ‹slam Dini e¤itimi ö¤retilip imtihan edilmekte,
‹ngilizce ve Arapça hem O ve hem de A seviyelerinde imtihana tabi olabilmek-
tedir. Tek problem, ö¤renciler ‹slam e¤itimi konusunda ‹lkokul seviyesinde iyi
ö¤renim görmemifllerse, orta ö¤retime gelindi¤inde onlar›n etkin olarak bu
aray› kapatmas› için çok geç kal›nm›fl olmas›d›r. 
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Orta ö¤retim okullar›ndaki en önemli sorun, bu okullar›n kalitesini iyilefl-
tirmek olup, özellikle de yeni yeni bilim laboratuarlar› ve kütüphaneleri infla
etmektir. Öte yandan, verilen yoksulluk seviyeleri ele al›nd›¤›nda, bu seviye-
de yüksek okul ücretlerinden dolay› orta ö¤retime kaydolmada baflar›s›z olan
veya kay›t sonras› okulu bitirmeden b›rakan birçok Müslüman ö¤renci mev-
cuttur.

44..55  ÜÜnniivveerrssiittee  vvee  YYüükksseekkookkuull  kkuurruummllaarr››  sseevviiyyeessiinnddee  MMüüssllüümmaann  kkaa--
tt››ll››mm››

Tablo 5’te belirtildi¤i üzere, yüksek ö¤renim 5 kamu üniversitesi ile 22
özel üniversiteden oluflur. Kamu üniversitelerine girifl tamamen hak edifle da-
yan›r ve gerekli puan› tutturan herhangi bir Müslüman ö¤renci, istedi¤i her-
hangi bir kamu üniversitesine girebilir. Buna ilaveten, ‹KÖ Uganda’da bir ‹s-
lam Üniversitesi kurmufl olup, bu da yüksek ö¤renime eriflimi art›rm›flt›r. Ay-
r›ca Müslümanlar taraf›ndan iflletilen Kampala Üniversitesi ve Kampala Ulus-
lararas› Üniversitesi olarak 2 özel üniversite daha mevcuttur.  

Tablo 9, Üniversite seviyesinde Müslüman Kat›l›m› ile ilgili bir tahmin
belirtmektedir. 

TTaabblloo  88::  ÜÜnniivveerrssiittee  sseevviiyyeessiinnddee  MMüüssllüümmaann  KKaatt››ll››mm››..  

E¤er resmi yüzdelerde ulusal nüfusun %12,3’ü olarak belirtilen Müslü-
manlar›n oran› do¤ru ise, Tablo 10’dan, Müslümanlar›n %10,8 kat›l›m oran›
ile yüksek ö¤renime neredeyse paylar›na yak›n bir miktarda ifltirak ettikleri
anlam› ç›kmaktad›r. Üniversite e¤itimine eriflimde engel, sadece üniversitele-
rin istemekte oldu¤u ücretler nedeni ile ortaya ç›kmaktad›r. Bilim ve Teknolo-
ji bölümlerinde devletin destekledi¤i s›n›rl› yerlerin haricinde, kamu üniversi-
teleri bile özel olanlar kadar yüksek ücretler talep etmektedir. Bu nedenle yok-
sul ailelerden üniversiteyi kazanan zeki Müslüman ö¤rencilerin desteklenme-
si için Müslüman burslar›na çok ihtiyaç vard›r. 

Bilim ve Teknoloji ikinci kritik k›s›tlamad›r. Çünkü birçok Müslüman
okulunda bilim laboratuarlar› olmad›¤›ndan, bu okullardan mezun olan Müs-
lüman ö¤renciler Bilim ve Teknoloji Üniversite seviyesindeki mevcut ücretsiz
yerlere girememektedirler. 
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44..66  UUggaannddaa’’ddaakkii  ‹‹ssllaamm  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ((IIUUIIUU))

Uganda’daki ‹slam Üniversitesi, ‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ) taraf›n-
dan, ‹slam kültürü ve medeniyetini Afrika’da tan›tmak ve korumak üzere ku-
rulmufltur. IUIU, ‹KÖ’nin bir üye ülkesi olan Uganda’da bulunmaktad›r ve ‹n-
gilizce konuflan Afrika ülkelerine hizmet vermesi flart› getirilmifltir. IUIU 1988
y›l›nda Uganda Parlamentosunun bir kanunu ile kurulmufl oldu¤u için yar› ka-
mu Üniversitesi özel statüsüne sahiptir. Bu, 1922 y›l›nda kurulan Makerere
Üniversitesinden sonra kurulan ikinci üniversitedir.

Kuruluflundan itibaren, IUIU Uganda, Kenya, Tanzanya, Malawi, Güney
Afrika, Kamerun, Ruanda, Sierra Leone, Swaziland, Hindistan, Mali, Nijerya,
Gana ve Mali’den ö¤rencileri bünyesinde bar›nd›rm›flt›r. IUIU flimdi iki yer-
leflkeye sahiptir, bunlar s›ras›yla Mbale’deki ana yerleflke ve Kibuli’deki Kam-
pala Yerleflkesidir ve toplam 4581 ö¤renci olup bunlar›n 2807’si erkek ve 1773
k›zd›r. IUIU ayr›ca Arua’da ve Kampala’da biri K›zlar yerleflkesi olmak üze-
re iki yerleflke daha kurmaktad›r. 

Suudi Arabistan’dan Üniversite yönetim konseyi baflkan› olan Dr. Omar
Abdallah Nasif ve Uganda’dan Rektör olan Dr Ahmad K. Sengendo liderli¤in-
de IUIU flimdiye kadar köklü bir flekilde yerleflmifl bulunmaktad›r. Ancak
Müslüman mezunlar›n istihdam piyasas›nda rekabet güçlerini art›rabilmek
için, üniversitenin t›p ve di¤er sa¤l›k bilimleri, mühendislik, mimari, veteri-
nerlik ve tar›m ve g›da teknolojisi gibi bilim ve teknoloji programlar›n› gelifl-
tirmesi laz›md›r.   

55..00  ‹‹ssllaamm  DDiinnii  EE¤¤iittiimmii

55..11  GGeenneell  ee¤¤iittiimm  iiççiinnddee  ‹‹ssllaamm  ee¤¤iittiimmii

Medresenin laik e¤itime entegrasyonuyla bile, Uganda’da hala 2 tipte
okul vard›r. ‹lk olarak devlet Müslüman okullar› mevcuttur. Bu okullar›n per-
sonel maafllar› devlet taraf›ndan ödenmektedir. Bu okullar Müslüman baflö¤-
retmenler taraf›ndan yönetilmekte ve bu tip okullar›n idarecilerinin ço¤unlu¤u
Müslüman olmaktad›r. Bu yine de ‹slam’›n bir ders olarak verildi¤i özünde la-
ik olan bir okul sistemidir. ‹slam, orta ö¤retimde haftada 40 dakikal›k 2 ders
olarak verilmekte ve ‹lkokul seviyesinde haftada 40 dakikal›k 3 ders olarak
ö¤retilmektedir. Ayr›lan bu zaman, etkin ‹slam yönlendirmesi için yetersizdir.

Teorik olarak, Uganda’da Müslümanlar taraf›ndan tesis edilen laik devlet
ilkokul ve ortaokullar›nda, ‹slam dini e¤itiminin ö¤retilmesi gerekmektedir.
Ulusal Müfredat Gelifltirme Merkezi afla¤›daki ders müfredatlar›n› farkl› sevi-
yelerde ‹slam ö¤retisi için H›ristiyanl›¤›n iki seçme dersi ile birlikte onayla-
m›flt›r:

• Uganda’daki ilkokullar için ‹slam ders müfredat›
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• Uganda’daki ‹lkokul Ö¤retmen kolejleri için ‹slam ders müfredat›
• O seviyesi Ortaokullar›n ‹slam ders müfredat›
• A seviyesi Ortaokullar›n ‹slam ders müfredat›
• O seviyesi Ortaokullar için Arapça Dili ders müfredat›
• O seviyesi Ortaokullar için Arapça Dili ders müfredat›.

Ders müfredatlar› Uganda ‹slami E¤itim Birli¤i ile birlikte Ulusal Müfre-
dat Gelifltirme Merkezi taraf›ndan düzenlenmifltir. ‹slam s›nava tabi bir ders
olarak ulusal s›navlara dâhil edilmifltir.

‹lkokul seviyesindeki en önemli sorun, ‹slam kurumlar›ndan olan ve ‹s-
lam Din e¤itimini etkin bir flekilde verecek olan ‹slam ö¤retmenlerinde aranan
vas›flar›n tan›nm›yor olmas›d›r. ‹lkokul seviyesinde devlet politikas›, ifle al›n-
mak ve devlet bordrosuna girmek için bir ö¤retmenin Matematik, ‹ngilizce,
Sosyal Bilimler ve fen bilimleri gibi birkaç dersi ve bunlara ilaveten ‹slam din
e¤itimini ö¤retebiliyor olmas›n› gerektirmektedir. Bu, konu hakk›nda uzman
olan ve ‹slam kurumlar›nda (medrese) yetiflmifl olan ‹slam ö¤retmenlerini eh-
liyetsiz k›lmaktad›r. ‹slam Din e¤itimi ‹ngilizce verilip imtihan edilmektedir.
Bu, Medreselerden mezun olanlar için bir baflka engeli oluflturur. Di¤er taraf-
tan, mevcut kamu ö¤retmen kolejlerinde e¤itim görmüfl olan ö¤retmenler, ‹s-
lam E¤itimini vermek için yeterli derecede teçhiz edilmemifllerdir. Ço¤u du-
rumda, bu ö¤retmenler Kuran› hatmetmeyi bilmeden ve onun esas dili olan
Arapça bilgisinden yoksun olarak seçilmektedirler. Nitelik bak›m›ndan yeter-
siz olan bu ö¤retmenler say›ca da yetersiz durumda bulunmaktad›r.

‹slam e¤itimini vermek için vas›fl› üye bulunmay›nca, Müslüman ö¤ren-
cilerin H›ristiyan E¤itimi alma haricinde hiç bir seçenekleri kalmamaktad›r.
Ulusal ‹lkokul Bitirme s›navlar›nda din e¤itimi ‹slam veya H›ristiyanl›k ara-
s›nda seçmeli olarak s›nava tabi bir derstir ve e¤er bir ö¤renci her ikisini de
alamaz ise, Ulusal s›navlarda dezavantajl› bir duruma düflecektir.

1996 y›l›nda UPE’nin tan›t›m› öncesinde, Müslüman veliler her okulda,
Okul Aile Birli¤i (PTA) arac›l›¤› ile çal›flarak özel bir ‹slam ö¤retmeninin ma-
afl›n› ödemek için ek ücret talep etme yoluna gidiyorlard›. UPE’nin yürürlü¤e
girmesi ile devlet ö¤rencilerden Müslüman ö¤retmenler için olan da dâhil,
herhangi bir ek ücret talep edilmesini yasaklad›. UPE’nin 1997 y›l›nda yürür-
lü¤e girmesinden itibaren, ‹slam Dini e¤itimi ciddi bir flekilde bozulmufltur.

‹slam Din e¤itiminin verilmesi, ortaokulda ilkokula göre daha iyi ele
al›nmaktad›r. ‹slam Din e¤itimi ‹ngilizce olarak verilmekte ve s›nava tabi bir
dersi teflkil etmektedir ve Arapça dili de ayr› ve s›nava tabi bir ders olarak ö¤-
retilmektedir. Tek ciddi zorluk, kötü rehberli¤in, çocuklar›n ‹slam ve Arapça-
y› seçmeyi ihmal etmelerine yol açmas›d›r. ‹slam din e¤itimini ortaokul sevi-
yesinde kaç›ran di¤er ö¤renci kategorisi, ‹slam’›n ö¤retilmedi¤i H›ristiyan or-
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taö¤retim okullar›na girmeye karar verenlerdir. Müslüman ö¤rencilerin bir
k›sm›n›n aras›nda Arapça lisan›n›n zor oldu¤u gibi yanl›fl bir inanç mevcuttur
ve bu yüzden bu dersi b›rak›p baflka dersler almaktad›rlar. Bütün bu yanl›fl an-
lamalar, ö¤rencilere veliler ve ö¤retmenler taraf›ndan uygun rehberli¤in eksik
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

55..22  ÖÖzzeell  ‹‹ssllaamm  EEnnssttiittüülleerriinnddee  VVeerriilleenn  DDiinnii  EE¤¤iittiimm

‹kinci tip okullar, ‹slam okulu modelidir. ‹slam Okullar› 2 paralel müfre-
dat sunmaktad›r; uzmanlaflm›fl ‹slam müfredat› ve laik ulusal müfredat. ‹slam
müfredat› Tefsir, Hadis, F›k›h, Tevhit, Arapça Lisan›, Hazreti Muhammed’in
hayat› ve benzeri ‹slami bilimler üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Uganda Kuran
Okullar› Birli¤i taraf›ndan ilkokul seviyesindeki ‹slam ‹lkokullar› için üzerin-
de anlaflmaya var›lan bir ders müfredat› mevcuttur. Uganda Kuran Okulu Bir-
li¤i, 7 y›la eflde¤er bir okul dönemini takiben ‹slam ‹lkokullar› Bitirme s›nav›
uygular. 2006 y›l› boyunca, ‹slam ‹lkokul Bitirme s›navlar›na 120 ‹slam Oku-
lu girebildi. Ulusal e¤itim sisteminde ö¤retim ‹ngilizce olup, ‹slam okullar›n-
da ö¤retim ortam› Arapçad›r.

7 y›ll›k ‹lkokul dönemi sonunda ö¤renciler, birisi Uganda Ulusal S›nav
Kurulu ve di¤eri de Uganda Kuran Birli¤i olmak üzere iki paralel s›nava gi-
rerler. Uganda E¤itim Bakanl›¤› kolay etkilendikleri yaflta çocuklar›n çok yük
alt›nda b›rak›lmas›na sebep oldu¤u gerekçesi ile, Uganda’n›n en uç kuzey k›s-
m› olan Arua bölgesinde çok yayg›n oldu¤unu tespit etti¤i bu paralel düzenle-
meye yak›nlarda itiraz etmifltir. ‹ki paralel müfredat› entegre etmek karmafl›k
bir ifl olacakm›fl gibi durmaktad›r. Böyle bir uzman ‹slam okulunun Ugan-
da’daki gelece¤i kesin de¤ildir. Uganda’da Müslüman okullar›n›n yönetim ve
idaresinden sorumlu olan Uganda ‹slami E¤itim Birli¤inin, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› ile bir diyalog kurmas› ve böylece e¤er gizli bir gündem yoksa Ugan-
da’daki Medrese sistemini zay›flatacak bir durumun oluflmas› sorununun dos-
tane yollarla çözümlenece¤i ümit edilmektedir.

66..  ‹‹ddaarree  VVee  DDeevvlleett  KKaaddeemmeessiinnddeekkii  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  PPrrooffiillii

E¤itimin amac›, gençlerin içinde do¤duklar› toplulukta sosyalleflmelerini
sa¤lamakt›r. Modern toplumda e¤itimin gençleri, anlaml› bir yaflam sürebile-
cekleri fikirler, beceriler ve inanç ile davran›fl biçimleriyle sözde teçhiz etme-
si ve yaflad›klar› toplumun biçimlendirilmesine yard›mc› olmalar›n› sa¤lama-
s› gerekmektedir. Sömürge ve Sömürge sonras› dönemlerde uzun bir süre bo-
yunca Müslümanlar mühendis, doktor, mimar, avukat, bilim adam› ve di¤er iyi
geçim sa¤layan mesleki becerilerden mahrum bir flekilde toplumun merkezin-
de yer almaktan uzak kald›lar. Ortaya ç›kmakta olan Do¤u Afrika sömürge
toplumuna kat›lmak için gerekli olan beceriler, hem laik hem de H›ristiyan di-
ni müfredat› okutan belirli say›da elit okullardan elde ediliyordu. Birkaç bilim
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ve teknoloji alan›nda baz› eksiklerin bulunmas›na ra¤men, bu trend günümüz-
de büyük ölçüde tersine çevrilmifltir. 

Ancak, idare ve Devlette ‹slam kat›l›m›, hala toplam nüfusa göre kotas›-
n›n çok alt›ndad›r. Resmi olan nüfus say›m oran› %12,3’ü gerçek Müslüman-
lar›n say›m› olarak kabul etsek bile, Müslümanlar›n devletteki oran› hala
%12,3’ten afla¤›da kalmaktad›r. Merkezi Memuriyet Hizmetinden mezun olan
memurlar›n yüksek düzeyde profesyonel kadrolarda olan Müslüman yüzdesi
%5’ten düflük tahmin edilmektedir. Bütün hâkimler ve savc›lar aras›ndaki
Müslümanlar›n yüzdesinin kaba bir tahmini, bunlar›n %3’ten az oldu¤unu
göstermektedir. Devlet bordrosunda olan Müslüman ö¤retmenler yaklafl›k
%7’dir. Ordudaki Müslümanlar %5’ten fazla de¤ildir. Ayn› durum 78 yerel il-
çe idarelerindeki devlet memurlar› için de mevcuttur. 

‹darede ve modern özel sektörde temsilin az olmas›n›n ana nedeni, günü-
müzde iktidar durumunda bulunan NRM Hükümetinin davran›fl ve bak›fl› ile
çok yak›ndan ilintilidir. NRM hükümeti iktidara ilk geldi¤i 1986 y›l›nda, Müs-
lümanlara karfl› çok aç›kt› ve Müslümanlara hem politik düzeyde Kabinede
hem de teknik idarenin profesyonel düzeylerinde kat›l›m için birçok f›rsat ta-
n›d›. Uganda’da Müslümanlar NRM’yi iktidara getiren ayaklanma savafl› s›ra-
s›nda göze çarpan bir rol oynam›fllard›r. 

Aradan dört y›l geçtikten sonra, 1999 y›l›nda NRM hükümeti karars›z ve
gevflek davranmaya bafllad›. Hükümetin Müslümanlara karfl› tavr› tamamen
olumsuz olmasa da, de¤iflkenlik gösteriyordu, yer de¤ifltiriyordu ve d›flar›dan
gelen Müslüman karfl›t› bask› gruplar›na dayanamamaya bafllad›. Gelecek
‹KÖ zirvesinin Kampala, Uganda’da yap›lmas› konuya güzel bir örnek teflkil
etmektedir. Uganda Devletinin kendisi, gelecek y›l yap›lacak olan 2008 ‹KÖ
zirvesinin Kampala’da yap›lmas›n› kendi inisiyatifinde teklif etmifltir. Müslü-
manlara karfl› bulunan bask›lar sonucunda flimdi Kampala’da bulunan Hükü-
met zirveye ev sahipli¤i için yapm›fl oldu¤u teklifi geri çekmeyi düflünmekte-
dir, biz flu anda burada konuflurken, ‹KÖ zirvesi ortadad›r. Bu karars›zl›k ve
Müslüman karfl›t› flantaja boyun e¤mek, NRM Hükümetinin Müslümanlar ile
hem Uganda içinde ve hem de yurtd›fl› iliflkilerini tan›mlamaktad›r ve bu ida-
re ve kurumsal yönetime Müslüman ilerlemesinin kat›lmas›n› tehlikeye düflür-
mektedir.

Özel sektörde, Müslümanlar geleneksel arac› sektörüne hem mal ve hem
de ticaret aç›s›ndan hâkim durumdad›rlar. Ancak, Bilgi Yönetimine dayanan
modern ifl sektöründe Müslümanlar hala zay›ft›rlar. 1990 y›l›nda Dr. Sulaiman
Kiggundu’nun liderli¤indeki elit bir Müslüman grubu, Greenland Bankas›n›n
kurulmas›na öncülük etti. Proje baflar›l› bir flekilde bafllad› ve modern ifl sek-
töründe Müslüman kat›l›m›n› canland›rd›. Greenland Bankas› aniden çöktü ve
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iflasa gitmeye zorland›. Çöküflüne yol açan olaylar ve bunun sonras›nda hükü-
metin olay› nas›l ele ald›¤›, Greenland çöküflünde komplo endiflelerine yol açt›.

Ancak gelecek için umutland›r›c› iki geliflme mevcuttur. Birinci olarak,
Müslümanlar devlet kademesindeki zay›f kat›l›mlar›n›n fark›ndad›rlar. Devlet
kademelerinde d›fllanma sorununu dile getirmekten ve ulusal pastada kendi
paylar›na düflen atamalar›n devlet taraf›ndan yap›lmas›n›n reddini do¤rudan
Cumhurbaflkan›na dile getirmekten çekinmemekte ve aç›k sözlü olmay› ö¤-
renmektedirler. K›smen haks›z davran›lmaktan veya ideolojik yönelmelerin-
den dolay› baz›lar› muhalif Partiler kurmufl veya böyle partilere kat›lm›flt›r, bu
da hükümetten daha sert misilleme tedbirlerine yol açm›flt›r.

‹kinci sinyal, hâlihaz›rda gerçekleflmekte olan demokrasileflme sürecidir.
E¤er bu demokratlaflma, tek merkezden yönetmeme, özellefltirme, t›kan›kl›¤›n
ortadan kald›r›lmas› ve kontrol edilmeme süreçleri tersine döndürülmezse ve-
ya yolsuzluk, iltimas ve dostlar›n kayr›lmas› ile tehlikeye at›lmazsa, Ugan-
da’n›n idaresindeki Müslüman kat›l›m› zaman içinde artacakt›r. Demokratik-
leflme, Hükümeti insanlara karfl› sorumlu k›lmaktad›r ve dolay›s› ile onlar›n
ihtiyaçlar›na karfl› duyarl› yapmaktad›r.  

77..00  UUggaannddaa’’ddaa  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  GGeelliiflflmmeessii  ‹‹ççiinn  SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnncceelliikklleerr

Uganda’da ‹slami e¤itimin bu profilinden ortaya ç›kan genel görüntü,
önemli ilerlemeler kaydedilmifl olmas›na ra¤men, hala baflar›s›zl›klar›n ve zor-
luklar›n mevcut oldu¤udur. Olumlu tarafta, ‹KÖ taraf›ndan Uganda’da ‹slam
Üniversitesinin kurulmas›, ileri do¤ru at›lm›fl önemli bir ad›md›r. Orta seviye-
de ‹slam din e¤itiminin baflar›l› entegrasyonu, orta ö¤retime yat›r›m yapm›fl
bulunan birçok özel giriflimci Müslüman’›n bulunmas› ve ulusal s›navlarda
Müslüman ortaö¤retim okullar›n›n üstün performans› bir arada dönüm nokta-
s› teflkil eden baflar›lard›r. 

Ancak Evrensel Devlet ‹lkokullar›ndaki ilkokul ö¤rencilerinin ço¤una et-
kin ‹slam e¤itiminin verilmesindeki baflar›s›zl›k, kritik bir engeldir. Müdaha-
lenin gerekti¤i en kritik alanlar afla¤›dakileri kapsamaktad›r:

• Etkin planlaman›n yap›labilmesi için ‹slami e¤itim kurumlar›n› ve
Uganda’daki e¤itim görmüfl Müslümanlar›n profillerini tesis edecek bir seri
çal›flman›n yap›lmas›.

• Uganda’da bulunan Müslüman ilkokullar›n›n yay›lmas› ve daha iyi ha-
le getirilmeleri

• Mevcut ortaö¤retim okullar›ndaki Bilim Laboratuarlar›n›n gelifltirilmesi 

• Uganda’da bulunan ‹slam Üniversitesinde bilim ve teknoloji dallar›n›n
gelifltirilmesi
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• Uganda Müslüman okullar›n›n planlama ve idaresinden sorumlu Ugan-
da ‹slami E¤itim Birli¤ine destek verilmesi.

• Orta ö¤retim ve üniversite seviyelerinde, yoksul Müslüman ailelerden
gelen ö¤rencileri desteklemek üzere bir Burs Fonu veya kredi program›n›n ku-
rulmas›. 

Birçok zorlu¤a ra¤men, Uganda’daki Müslümanlar e¤itimde kaybedilen-
leri geri alabilmek üzere çok yol kat etmifllerdir. Kendi ülkelerinin gelece¤ini
flekillendirmek için etkin kat›l›m gereklili¤inin tamamen bilincindedirler. Sa-
y›lar oyununu ve demokrasiyi h›zl› bir flekilde ö¤renmektedirler. NRM Hükü-
meti onlar› toplumun ana idaresine tam olarak entegre edecektir veya demok-
ratik çözümler içinde alternatif kanallar bulacaklard›r. 
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‹‹SSLLAAMM  ÜÜLLKKEELLEERR‹‹NNDDEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN
GGEEÇÇMM‹‹fifi‹‹NN‹‹NN  ÇÇEEfifi‹‹TTLL‹‹  YYÖÖNNLLEERR‹‹  VVEE
‹‹NNSSAANNLLII⁄⁄AA KKAATTKKIISSII

DDrr..  HHaaddii  AAzziizz  ZZAADDEE
‹slam E¤itim, Bilim ve Kültür Teflkilat›, ISESCO

GGiirriiflfl

ISESCO konferans›m›z›n temas›n› size sunmaktan memnuniyet duymak-
tad›r; “‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimmiinn  GGeeççmmiiflflii  vvee  ‹‹nnssaannll››¤¤aa  KKaattkk››ss››”.

Bu metin, söz konusu bu çok önemli bafll›¤a üç aç›dan de¤inecektir: ‹sla-
mi e¤itimin felsefesi, ‹slam e¤itim kurumlar› ve ‹slami e¤itimin, insanl›¤›n bi-
limsel ilerlemesine katk›s›.  

Gerçekten de, ‹slam Ülkelerinde e¤itimin geçmifli, girift bir flekilde ‹slam
e¤itim felsefesi ile ba¤lant›l›d›r. ‹flte bu felsefe içine, ‹slam Ülkelerinde ö¤re-
tilen prensipler, yap›lar ve de¤erler derinlemesine ifllenmifl ve oluflturulmufl
bulunmaktad›r. 

II-- ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmiinn  FFeellsseeffeessii

Bafllang›çtan itibaren, Müslümanl›k dini e¤itime fazlas› ile önem vermifl-
tir. Gerçekten de, ‹slam dini, yolsuzluk, putperestlik ve cahiliye ile karakteri-
ze olan ‹slam öncesi toplumlar› de¤ifltirebilmek için bireylerin kendilerinin de-
¤iflmesi gerekti¤i prensibinden ilham alm›flt›r. Bunun yan› s›ra, ‹slam kurmak
istedi¤i toplum ile uyum içinde yaflamak üzere bireye flekil vermek için e¤iti-
min genellefltirilmesinin gereklili¤ine inanm›flt›r. Nitekim ilk Kuran ayetinde,
Hazreti Muhammed (S.A.V.) insanlar› bilginin peflinde koflmaya ve bilgi edin-
meye teflvik etmektedir, ““Yaratan Rabbinin ad›yla oku! O, insan› “alak”tan
yaratt›. Oku! Senin Rabbin en cömert oland›r. O, kalemle yazmay› ö¤retendir,
insana bilmedi¤ini ö¤retendir””

Hayatta ilk ö¤reticiler olan anne ve babalar çocuklar›n›n e¤itimi için Al-
lah nezdinde sorumludurlar ve e¤itime özel olarak dikkat edilmifltir. Bu aç›-
dan, Hazreti Muhammed (S.A.V.) flöyle buyurmaktad›r, “Nezih bir e¤itim ebe-
veynlerin çocuklar›na b›rakabilecekleri en iyi mirast›r.” 

Ayn› flekilde, ‹slam ö¤retmenleri ve bilim adamlar›n› üstün derecede tak-
dir etmektedir. Bu bilgi hazineleri ‹slam toplumlar› nezdinde özel muamele
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görmüfller savafllara gönderilmemifllerdir. Buna ilaveten, genellikle on Müslü-
man çocu¤a okuma ve yazma ö¤reten esirler serbest b›rak›lm›flt›r. 

Peygamberimizin hadisleri aras›nda, e¤itimin, bilginin ve ilmin faydala-
r›n› övenlere örnek olarak afla¤›da belirtilenleri sayabiliriz: 

“Bilim adamlar›n›n mürekkebi flehitlerin kan›ndan daha de¤erlidir.”

“Bu dünyay› arzu eden her kimse bilgiye giden yolu bulmal›d›r. Bu dün-
yadan sonras›n› isteyen her kimse bilgiye giden yolu bulmal›d›r. Her ikisini de
isteyen her kimse bilgiye giden yolu bulmal›d›r.” 

“Her kim bilginin peflinden bir yol takip ederse, Allah onun için Cennete
gidiflin yolunu kolaylaflt›racakt›r.” 

“Beflikten mezara kadar bilginin peflinde olun.”

“Çin’e kadar gitmeniz gerekse bile bilginin peflinde olun.”

“Bilgiyi araflt›rmak her bir Müslüman’›n görevidir.”

E¤itime, bilgiye, bilim adamlar›na olan bu pozitif yaklafl›m›na ilaveten,
‹slam, bilgiyi, hiç kimsenin tekeli alt›na almas›na izin verilmeyen ortak bir ev-
rensel miras olarak dikkate almas› ile öne ç›kmaktad›r. Bu aç›dan, her kim bir
parça bilgi edinirse, ‹slam’da bunu di¤erlerine aktarmak sorumlulu¤una sahip-
tir. Bu flekilde, zaman içerisinde ‹slam din olarak büyümesini garanti etmekte
ve zenginli¤ini muhafaza etmektedir.  ‹slam’›n bu davran›fl biçimi, e¤itim dün-
yas›nda herkesin peflinde oldu¤u üzere “Bilginin ve e¤itimin demokratikleflti-
rilmesi aç›s›ndan” öncü nitelik tafl›maktad›r. 

Bütün toplum içerisinde e¤itimin herkes için pozitif bir flekilde ortaya
ç›kmas›n›n haricinde, aktif pedagojinin prensiplerine dayanarak, ‹slami e¤itim
çocu¤un zekâ geliflimine katk› sa¤lamay› ve onun ilgi alan›na adapte etmeyi
amaç edinmifltir. Bu aç›dan, ö¤rencilerin ö¤renmek istedikleri konular› ve ken-
di ö¤retmenlerini seçmelerine izin verilmifltir. 

‹slami e¤itimin insanl›¤a katk›lar›ndan bir tanesi, bütünleyici özelli¤idir.
Bu aç›dan, söz konusu e¤itim, temin etti¤i fiziksel, sosyal, psikolojik, ahlaki
ve fikri e¤itim sayesinde bireylerin entegre bir flekilde geliflimi ile ilgilidir. 

IIII-- ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimm  KKuurruummllaarr››

‹slam her zaman “E¤itici toplumun” prensiplerini teflvik etmifltir. Söz ko-
nusu türde toplumda toplumun bütün bölümleri, halk›n e¤itimine katk›da bu-
lunurlar. Bu nedenle, ‹slam toplumunda e¤itim yerleri çeflitlidir. 

11-- CCaammiilleerr

Hazreti Peygamber (S.A.V.) camiyi iyi ahlaki de¤erlere eriflilen bir plat-
form haline getirmifltir. Medine’deki camisinde namazlar›n eda edildi¤i yer
haricinde ssuuffffaa ad› verilen baflka bir bölüm daha mevcut idi.
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Bunlar özel yerler olup e¤itim ile ilgili faaliyetler de ayr›ca buralarda or-
ganize edilmifltir. Önceli¤in din bilimlerine verilmifl olmas›na ra¤men, cami-
lerde di¤er bilimler de ayr›ca müzakere edilmifltir.

[‹slam] ayd›nlanmas› esnas›nda, ‹slami e¤itim h›zl› bir geniflleme göster-
mifl ve buna camilerde ve söylevler vermekte olan bilim adamlar›n›n evlerin-
de e¤itim verilmesi e¤ilimi de efllik etmifltir.

fiehirler flekil ald›kça Halifeler çok büyük camiler infla etmifllerdir (Ba¤-
dat’ta ki El-Mansur Camii, fiam’daki Emevi Camii, . vs.). Bu camilerde bilim
çevreleri oluflturulmufl ve farkl› konularda uzmanlaflm›fl olan bilim adamlar›
taraf›ndan yönlendirilmifltir. 

22-- KKuurraann  OOkkuullllaarr››  ––  KKuuttttaabb

Resmi e¤itim bu okullarda Emevi döneminin bafl›nda (661–750) bafllam›fl
ve büyümeye devam etmifltir. Bu okullar temel e¤itim temin etmelerinde ilko-
kullar›n fleklini takip etmifllerdir. Bu Kuran Okullar›n›n ö¤rencileri okuma,
yazma ve hesaplamay› ö¤renmifllerdir ve kendilerine ‹slam’›n prensipleri ö¤-
retilmifltir.

‹bn Haldun Mukaddime’sinde Kuran okullar›ndaki iki ö¤retme yöntemi
aras›ndaki farklar› belirtmektedir.

“Karviyyin yöntemi: Kuran ö¤retmede tamamen ezberleme çabalar›na
dayanmakta, ö¤rencilere anlam› aç›klanmamakta ve baflka herhangi bir konu
ö¤retilmemektedir.”

“M›s›r yöntemi: Kuran’›n ezberlenmesinin yan› s›ra, Arapçan›n dil kural-
lar›n›n ö¤renilmesi, dini meseleler hakk›nda bilgi verilmesi ve çocu¤un anla-
yabilece¤i ve tamamen bilebilece¤i muhtelif konular›n ö¤retilmesini içermek-
tedir..”

(Dr. Mohamed El Mokhtar Ould Bah’tan al›nt› yap›lm›flt›r, ‹slamic edu-
cation tradition and modernity (‹slami E¤itim, Gelenek ve Modernlik, ISES-
CO, 1999, sayfalar 21 ve 22).

33-- BBiilliimm  AAddaammllaarr››nn››nn  EEvvlleerrii,,  KKüüttüüpphhaanneelleerr vvee  HHaassttaanneelleerr

‹slam Dünyas›nda bilgi toplumun bütün seviyelerinde verilmektedir. E¤i-
tim sadece camilerde veya Kuran okullar›nda verilmemekte ve fakat ayr›ca bi-
lim adamlar›n›n evlerinde, kâ¤›t ve kitap tacirlerinin dükkânlar›nda da veril-
mektedir. Bu sonrakiler bilginin yay›lmas›nda belli bafll› bir rol oynam›fllard›r. 

Vak›flar ve tan›nm›fl bilim adamlar›n› kurslar ve halka aç›k konferanslar
vermek için ülkelerine davet eden hükümdarlar arac›l›¤› ile e¤itim gerçek bir
destek görmüfltür.

Hükümdarlar taraf›ndan toplumda bilginin yay›lmas› için temin edilen
destek ile ilgili olarak, Ba¤dat’ta Abbasi Halifesi El-Me’mun (813–833) tara-
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f›ndan kurulan meflhur üniversiteden de bahsetmemiz laz›m, Beytü-l’Hikme.
Bu üniversite 9. ve 11. yüzy›llarda entelektüel üretim ve Helenik, Hint, Pers
ve Arap bilimleri için enteresan bir yer olmufltur.

Bunlara ilaveten, sa¤l›k ve tedavi fonksiyonlar›n›n yan› s›ra, hastaneler
araflt›rmalarda bulunmufllar ve üniversite hastanelerinde staj yapan t›p ö¤ren-
cilerinin sisteminde oldu¤u üzere t›bbi konularda e¤itim vermifllerdir. 

44-- MMeeddrreesseelleerr

Arap olmayan topluluklar›n 8. ve 11. yüzy›llar aras›nda Müslümanl›¤›
benimsemeleri ile birlikte, e¤itim için olan talep büyük ölçüde artt› ve bu fle-
kilde sistemin daha iyi yap›land›r›lmas› ile e¤itimin yeniden organize edilme-
si ihtiyac› ortaya ç›kt›.

‹lk ‹slami okullardan biri Ba¤dat’ta Selçuklu veziri Nizamü-l’mülk (1902
y›l›nda vefat etmifltir) taraf›ndan aç›ld›. Bu Medrese, Nizamiye, kurucusunun
ismini alm›flt›r. 

Medreselerde temin edilen e¤itim, ça¤dafl orta ö¤renim ve daha yüksek
e¤itime eflde¤erdi. Buna benzer olarak, o zaman›n dinsel ve laik bilgi dallar›n-
da da genel e¤itim vermekteydiler. 

Burada dikkat edece¤iniz üzere, ‹slam Ülkelerinde, e¤itimi herkes için
gerçe¤e dönüfltürmek üzere, çabalar toplumun bütün kademelerinde koordine
edilmifltir. 

IIIIII-- ‹‹nnssaannll››¤¤››nn  kküüllttüürreell  bbiilliimmlleerrddee  vvee  ffeenn  bbiilliimmlleerriinnddee  bbüüyyüümmeessiinnee  ‹‹ss--
llaammii  EE¤¤iittiimmiinn  kkaattkk››ss››  

E¤itimin farkl› flekilleri arac›l›¤› ile ortaya ç›kan sanatlar›n ve fen bilim-
lerinin, ayr›ca toplumun dengeli ve düzgün bir flekilde geliflmesi ile ‹slam ye-
ni bir medeniyet kurmufltur. 

Entelektüel seviyede, ‹slam koflullara göre takip edilmesi gereken yolu
önermekte ve kritik görüflü, içtihat arac›l›¤› ile Kuran’›n içerdi¤i gerçe¤e ve
Peygamberimizin gelene¤ine yönlendirmektedir.   

Vücut ve ruh, ak›l ve duygular, fen bilimleri ve felsefe aras›nda ki denge
ve uyuma dayanarak ve e¤itim sistemi sayesinde, ‹slam uygarl›¤› özellikle
Pers, Hint, Çin ve Japon gibi di¤er uygarl›klar›n baflar›lar›n› özümsemifl ve
bunlar› tamamlam›flt›r,. Bu katk›larla zenginleflmifl olarak, ‹slam uygarl›¤› bel-
li baz› düflünürler, tefsirciler, hatipler, dilbilimciler, bilim adamlar›, filozoflar,
flairler ve sanatkârlar yetifltirmifltir.  

‹slam Dünyas›nda, di¤erlerinin yan› s›ra, insanl›¤›n geliflmesine katk›da
bulunmufl meflhur kiflilerden baz›lar› flunlard›r: Cebiri yenileyen ‹bn Musa El-
Harizmi; mekanik alan›nda araflt›rmalar yapan Banû Musa kardefller; optik
alan›nda Hassan Ali Haytam; Kimyada Abu Mussa Cafer Al Kuhi; t›bba kat-
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k›lar› olan Razi (Rhazes), ‹bn Sina (Avicenna), Al-Zahrawi (Abulcassis), ve
Ibn Zuhr (Avenzoar); felsefede Farabi, ‹bn Rüfld (Averroes); Evrensel edebi-
yatta ‹bn Tufeyl, ‹bn Hazm, Celaleddin Rûmi; sosyoloji, tarih ve co¤rafyada
‹bn Heykel al Biruni, El-Idrisi ve ‹bn Batuta. Sadece baz›lar›n› belirtti¤imiz bu
insanlar, insanl›¤›n kültürel ve bilimsel geliflimine ‹slami E¤itimin katk›s›n›n
belirgin örnekleridir. 

SSoonnuuçç

Dinamik organizasyonu ve içeri¤i ile ‹slam Ülkelerinde e¤itim, toplum
çevreleri seviyesinde bir ba¤lant› sistemi oluflturmufltur. E¤itim zenginli¤i bel-
li bafll› entelektüellerin ortaya ç›kmas›n› ve bunlar›n, insanl›¤›n kültürel ve bi-
limsel geliflimine katk›da bulunmas›n› sa¤lam›flt›r.
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