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Girifl 

A. Temel e¤itim aflamalar› için genel hedefler 
B. Temel e¤itim program›n› gelifltirmeyi gerektiren nedenler
C. Ö¤retim program› için gelifltirilen ulusal kriterlerin dayanaklar› 
D. E¤itim program› gelifltirmede aflamalar
E. Kamusal ö¤retim için gelifltirilen ulusal kriterlerin özellikleri
F. Toplumsal ve ‹nsanî e¤itim dallar› için ulusal kriterler
G. Toplumsal e¤itim program›n›n genel hedefleri
H. Ça¤›m›zdaki meydan okumalar çerçevesinde, toplumsal e¤itim prog-

ram›n›n rolü 

Sonuç  

ÖÖzzeett

Bu çal›flma, günümüz gerekliliklerini karfl›lama ve güçlüklerle mücadele
için e¤itim program› gelifltirme ve güncelleme konusunda Suriye deneyimi
üzerine odaklanmay› amaçlamaktad›r. 

E¤itim Bakanl›¤› üniversite öncesi ö¤renim aflamalar›nda uygulanacak
olan e¤itim program› için yeni standartlar getirdi¤i için, biz bu çal›flmada te-
mel e¤itim aflamas›nda uygulanacak olan standartlar› ve bunlar üzerinde yap›-
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lan sosyal çal›flmalar› ele alaca¤›z. Çal›flma temel e¤itim döngüsünün genel
amaçlar›n› ve müfredat›n gelifltirilmesi için yap›lmas› gerekenleri aç›klayarak
bafllamaktad›r. 

Ard›ndan, araflt›rmac› müfredat için gelifltirilen ulusal standartlara uygu-
lanan yöntemi ve 2004 y›l›nda uygulamaya konulan ve flu an üçüncü aflamas›-
na ulaflm›fl bulunan projenin aflamalar›n› ortaya koymaktad›r. Ayr›ca, çal›flma
genel e¤itim yöntemlerine dair konulan ulusal kriterlerden ve içinde bulundu-
¤umuz dönemde karfl›lafl›lan güçlüklerden de söz edecektir. Son olarak, küre-
selleflme, teknolojik birikim, küresel rekabet, uluslararas› tekeller, fliddet, afl›-
r›l›kç›l›k ve terörizm tehditleri ve çevre kirlili¤i gibi meydan okumalarla bafl
edebilmek için getirilen önlemler ve kriterlerle ilgili bilgi verilecektir. 

ÇÇaa¤¤ddaaflfl  SSoorruunnllaarr ÇÇeerrççeevveessiinnddee,,  ÖÖ¤¤rreettiimm  YYöönntteemmlleerriinniinn  vvee  KKrriitteerrllee--
rriinniinn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii  iiççiinn  TTeemmeell  GGeerreekklliilliikklleerriinn  YYeerrlleeflflttiirriillmmeessiinnddee::

SSuurriiyyee  DDeenneeyyiimmii

GGiirriiflfl

‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l bilginin h›zla yay›ld›¤› ve sonuçlar›n›n h›z-
la etkili oldu¤u, hayat›n tüm alanlar›nda hizmete konan teknolojik yeniliklerin
geliflti¤i, küreselleflme ça¤›n›n bir gere¤i olarak sosyal, iktisadi, siyasi ve kül-
türel alanlarda h›zl› de¤iflimlerin yafland›¤› bir ça¤ olarak farkl›laflmaktad›r.
Bu h›zl› de¤ifliklikler, e¤itim sistemini modern insan yetifltirme konusunda bir
tak›m güçlüklerle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Ulusal geliflme ve modernleflme
için e¤itim kesiminin temel motorlardan biri oldu¤u göz önünde bulundurul-
du¤unda, bu kesimde yap›lacak olan reformlar›n önemi, Suriye’nin bu de¤ifli-
me katk› sa¤lamak üzere e¤itim ile ilgili istenen sonuçlara ulaflma amac›yla
yaflamakta oldu¤u kapsaml› kalk›nma hareketleri ›fl›¤›nda, aç›kça ortaya ç›k-
maktad›r. 

E¤itim program›n›n ülkenin ve vatandafllar›n geliflmesi için gerekli olan
temel sütunlardan biri, toplumsal kalk›nma ve ilerlemenin esas› ve ulusal gü-
venli¤in odak noktas› olmas› nedeniyle, kriterlerin belirlenmesi ile ilgili han-
gi yöntemlerin belirlenece¤i konusunda en son yenilikler bu alana tafl›nm›flt›r.
Bu kriterler e¤itim kurumlar›n›n baflvuru kayna¤› olacak; bunlar sayesinde
amaçlar, sorumluluklar ve roller belirlenecek, sonuç olarak baflar› düzeyi ve
kalitesi ortaya ç›kacak, s›nav ve hesaplama çerçevesi belirlenmifl olacakt›r. 

Ö¤retim kalitesinin güvence alt›na al›nabilmesi gelecekle ilgili hedeflerin
ve uluslararas› geliflmelerin tan›mlanmas› gerekmektedir. Böylece ö¤renci,
ö¤renmesi gerekenleri zaman›nda ö¤renmifl ve ö¤retimin her aflamas›nda bun-
lar› uygulayabilecek düzeye gelmifl olacakt›r. Ayr›ca, sonuçlar da de¤erlendi-
rilebilir ve karfl›laflt›r›labilir bir hale gelecektir. Tüm bunlar getirilen kriterler
sayesinde sa¤lanacakt›r. 
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AA..  TTeemmeell  ee¤¤iittiimm  aaflflaammaallaarr››  iiççiinn  ggeenneell  hheeddeefflleerr

Temel ö¤retim aflamas›nda e¤itimin amac›, ö¤rencinin vicdani, bilimsel,
düflünsel, ruhsal ve bedensel yönlerden dengeli bir kiflilikte yetifltirilmesidir.
Bu da ö¤rencinin ruhsal geliflimini, teknoloji kullanmas›n›; sosyal, ulusal ve
evrensel olaylara olumlu ve yafl›na uygun tepki vermesini, hayati durumlarda
görevlendirilebilecek ve lise e¤itimi alabilecek hale gelmesini sa¤layan bilgi-
ler, yetenekler ve oryantasyon kazanmas› sayesinde mümkündür. 

BB..  TTeemmeell  ee¤¤iittiimm  aaflflaammaass››nnddaa  pprrooggrraamm››nn››  ggeerreekkttiirreenn  nneeddeennlleerr

11..  MMeevvccuutt  pprrooggrraamm››nn  dduurruummuu::  Mevcut program ile ilgili olarak yap›-
lan de¤erlendirmeler bu yöntemlerin ö¤renciye yüksek ö¤renim düzeyinde
pek çok bilgi yükledi¤i ama bu bilgilerin, de¤erlerin ve kabiliyetlerin, ö¤ren-
cinin hayat›nda etkin olarak kullan›lamad›¤›, al›flt›rmalar›n ve (simulasyon ve
animasyon gibi) uygulamalar›n da ilave edilmesine ihtiyaç bulundu¤u, sadece
zihinsel ve pratik yeteneklerin gelifltirilmesi üzerine iflledi¤i ve de¤erlendirme
mekanizmas›n›n (hat›rlama ve anlay›fl gibi) en alt düzeyler üzerine odakland›-
¤› fleklindedir.

22..  SSuurriiyyee  AArraapp  ttoopplluummuunnddaakkii  mmooddeerrnn  ggeelliiflflmmeelleerr::  Suriye Arap toplu-
mu Devlet Baflkan› Beflar Esad’›n öncülü¤ünde ekonomik reformlar ve e¤itim
– ö¤retimle ilgili, kültürel ve biliflsel bir kurumlaflma gerçeklefltirmektedir. Bu
geliflmeler ›fl›¤›nda, E¤itim Bakanl›¤› da tüm unsurlar›yla birlikte kendi siste-
mini ve öncelikle de e¤itim program›n› gelifltirme yoluna gitmifltir.

33..  ÇÇaa¤¤››mm››zzddaakkii  bbiilliimmsseell  vvee  tteekknniikk  ggeelliiflflmmeelleerr::  Son dönemlerde temel
ve insani bilimlerde önemli geliflmeler yaflanmaktad›r. Psikoloji ve pedagoji
de bunlar aras›ndad›r. Son zamanlarda bu iki alandaki geliflmeler h›zlanm›flt›r.
Ö¤rencinin sa¤lam bir kiflilik yap›s›na sahip olmas› ve ça¤dafl yaflam›n gerek-
liliklerine uyum sa¤lamas› için modern teknoloji hayat›n tüm alanlar›na yay-
g›nlaflt›r›lmad›r.

44..  EE¤¤iittiimm  iillee  iillggiillii  ssoonn  ggeelliiflflmmeelleerr::  E¤itim bilimleri son yirmi y›l içerisin-
de büyük bir geliflme göstermifl ve etkilerini hissettirmifltir. Bu etkiler iki alan-
da hissedilmektedir: birinci alan hayat›n gereklilikleri, ikincisi ise yöntem in-
flas› zorunlulu¤u ile ilgilidir. 

Ça¤dafl hayat›n gereklilikleri yarat›c›l›¤›, ö¤renim kültürünü, üretimi,
kendine güveni, biliflim dünyas›ndan haberdar olmay› ve sürekli ve istikrarl›
de¤erlendirmeyi zorunlu hale getirmifltir. Program inflas› zorunlulu¤u ise, ö¤-
rencinin ö¤retim faaliyetlerinin ekseni haline getirilmesini, e¤itim metotlar› ile
ö¤renim araçlar› aras›nda do¤ru ba¤lar kurulmas›n›, program›n maddeleri ile
teori – pratik dengesi aras›nda olgunlaflma sa¤lanmas›n›, sa¤l›kl› beslenmeyi,
psikolojik bak›mdan sa¤l›kl› nesiller yetifltirilmesini, tüm dünya halklar› ara-
s›nda insanl›k bilincinin gelifltirilmesini, hangi yeteneklerin ve hangi temel
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bilgilerin verilece¤i konusunda terkedilmifl fikirlerin gözden geçirilmesini,
program yap›m›nda geliflmifl ülkelerin deneyimlerinden istifade edilmesini zo-
runlu hale getirmifltir.

CC..  ÖÖ¤¤rreettiimm  pprrooggrraamm››  iiççiinn  ggeelliiflflttiirriilleenn  uulluussaall  kkrriitteerrlleerriinn  ddaayyaannaakkllaarr››

E¤itim program› kriterleri ö¤rencinin günlük yaflam›nda ihtiyaç duyaca-
¤› bilgileri, yetenekleri ve de¤erleri kapsar. Bu nedenle, ö¤retim uygulamala-
r›ndan sorumlu olanlara iliflkin olarak konulan kriterler; e¤itim ve psikoloji uz-
manlar›, denetimciler, ö¤retim üyeleri, ö¤retmenler, okul müdürleri, veliler,
ö¤rencilerin kendileri ve bölgesel toplum taraf›ndan konulur. 

UUlluussaall  ee¤¤iittiimm  pprrooggrraamm››nn››nn  kkrriitteerrlleerrii  aaflflaa¤¤››ddaakkii  ggiibbii  bbeelliirrlleennmmiiflflttiirr::  

1. Ö¤rencinin ihtiyaçlar›, ilgi alanlar› ve sorunlar› ile uyumluluk.

2. Ö¤renci üzerine odaklanma ve ö¤renciyi ilerleme konusunda kat›l›mc›
ve etkin bir unsur haline getirme.

3. Bilimsel geliflmelerin ve teknolojinin yak›ndan izlenebilmesi ve küre-
sel geliflmelerle bafl edilebilmesi tüm ö¤retim alanlar› ve düzeyleri için, karfl›-
laflt›r›labilir, de¤erlendirilebilir, ö¤rencinin yafl›na uygun ve onun yetenekleri-
ni gelifltiren, bilimsel geliflmeleri ve teknolojiyi yak›ndan izlemesini ve küre-
sel geliflmelerle bafl edebilmesini sa¤layan bir müfredat›n konulmas›. 

4. Ö¤renciyi bireysel, toplumsal, e¤itimsel ve mesleki düzeylerde varl›-
¤›n› nas›l sürdürece¤ini, nas›l yaflayaca¤›n›, nas›l çal›flaca¤›n› ve nas›l olmas›
gerekti¤ini ö¤reten iyi bir e¤itimle donatmak. 

5. Kazan›lan yetenekleri yaflam alanlar›nda kulland›rmak.

6. Ö¤renimde canl›l›¤› teflvik eden ve e¤itimde etkinlik yollar›n› aç›k tu-
tan bir e¤itim stratejisi ortaya koymak.

7. Do¤ru ve mant›kl› de¤erlendirme yöntemleri ortaya koymak.

8. Aflamalar, denetimler, yap›land›rmalar ve düzenlemelerle ilgili zaman
çizelgesinde süreklili¤in sa¤lanmas›.

DD..  EE¤¤iittiimm  pprrooggrraamm››  ggeelliiflflttiirrmmeeddee  aaflflaammaallaarr

1. Birinci aflama: Kriterler ve telif ile ilgili belgelerin ortaya konmas›.

2. ‹kinci aflama: Belgelerin dâhili de¤erlendirme ölçüleri çerçevesinde ve
bir ekip taraf›ndan de¤erlendirilmesi. Ard›ndan üniversite ö¤retim görevlileri
taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve daha sonra uluslararas› [ölçülere göre] bir de-
¤erlendirme yap›lmas›. 

3. Üçüncü aflama: Kitap telif yar›flmas›n›n ilan›.

4. Dördüncü aflama: Okul ortam› ile ilgili kriterlerin konulmas›.

5. Beflinci aflama: De¤erlendirme ve s›nav düzenini oluflturulmas›.
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6. Alt›nc› aflama: Yeni program›n geçici bir plan çerçevesinde devreye so-
kulmas›.

7. Yedinci aflama: Yeni program uygulamas›n›n sürdürülmesi. 

Hat›rlatmal›y›z ki, fiu anda bakanl›k üçüncü aflamaya ulaflm›fl bulunmak-
tad›r. 

EE..  KKaammuussaall  öö¤¤rreettiimm  iiççiinn  ggeelliiflflttiirriilleenn  uulluussaall  kkrriitteerrlleerriinn  öözzeelllliikklleerrii

E¤itim bakanl›¤› programda e¤itim ile ilgili olarak yer alan tüm madde-
lerle ilgili kriterler koymufltur. Söz konusu kriterlerin evrensel olarak nitelene-
bilmesi için gerekli olan hususlar: 

1. Ölçülebilirlik. 
2. Süreklilik ve ilerleyicilik
3. Toplumsall›k ve ahlakilik
4. Esneklik
5. Kat›l›mc›k ve dayan›flma ilkelerini gerçeklefltirmek. 
6. Dengelilik
7. Ulusall›k
8. Karfl›laflt›r›labilirlik 

FF..  TToopplluummssaall  vvee  ‹‹nnssaannîî  ee¤¤iittiimm  ddaallllaarr››  iiççiinn  uulluussaall  kkrriitteerrlleerr

Toplumsal ve ‹nsanî bilim dallar› anlat›lmak isten “tarih, iktisat, sosyolo-
ji, co¤rafya… gibi bilimlerden derlenen bilgilerin, de¤erlerin ve yeteneklerin
ö¤renciye verildi¤i ders müfredat› çerçevesinde, sosyal ve insani bilgilerle il-
gili malumat› içeren bütünleyici ders program›d›r.”

Bu derslerin amac›, ö¤renciye kendini, toplumunu, çevresini ve dünyay›
anlama konusunda yard›mc› olmak, sorumluluk hissiyle donanmas›n› ve top-
lum içerisinde etkin bir vatandafl haline gelmesini bilgi yetenek ve de¤erleri
kazand›rmak, ö¤renciyi bölgesel bak›mdan Arap dünyas›n›n ve tüm dünyan›n
sorunlar›n› anlayacak ve bunlar›n çözümüne katk› sa¤layabilecek güce erifltir-
mek ve onun kamu yarar› için fikir, görüfl belirtme ve karar alma yetene¤i ka-
zanmas›na yard›mc› olmakt›r. 

GG..  TToopplluummssaall  ee¤¤iittiimm  pprrooggrraamm››nn››nn  ggeenneell  hheeddeefflleerrii

Toplumsal e¤itim program›n›n hedefi vatandafl›n, toplumu ile ilgili so-
runlara tepki verme, karar ve inisiyatif alma gücüne sahip bir birey olarak e¤i-
tilmesini hedeflemektedir. Ö¤renciden: 

1. Ulusal [Suriye ba¤lam›nda], milli [Arap milleti ba¤lam›nda] ve insani
aidiyet duygusuna sahip,

2. Devletin ulusal, bölgesel ve evrensel düzeydeki hedeflerine katk› sa¤-
layabilecek güçte,
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3. Ülkesinin yasalar›na ve evrensel yasalara riayet eden, 

4. Arap ulusuna, Arap diline ve kültürüne sayg›l›,

5. Bölgesel ve Evrensel çevreyi koruyan,

6. Toplumsal duyarl›l›¤a sahip olan,

7. Toplumunda iletiflim gücüne sahip olan,

8. Bilimsel, elefltirel ve sistemli düflünce gücüne sahip olan,

9. Karar ve sorumluluk alma gücüne sahip olan,

10. Çevresel, bilimsel, toplumsal, vatandafll›kla ilgili ve iktisadi gerçek-
likleri, ilkeleri ve kavramlar› anlama gücüne sahip olan, 

11. Kiflisel ö¤renme, araflt›rma yöntemi kullanma, ekip çal›flmas› yapma,
hayat›n farkl› alanlar›nda teknolojiyi –olumlu ve olumsuz yönlerini kavraya-
rak- kullanabilme gücüne sahip, 

12. Baflkalar›n›n görüfllerine sayg›l› olmak, ço¤ulcu¤un olumlu yönlerine
inan›p bunu kamu yarar›na ve toplum hizmetine kullanabilen bir vatandafl ol-
mas› beklenmektedir.

HH..  ÇÇaa¤¤››mm››zzddaakkii  mmeeyyddaann  ookkuummaallaarr ççeerrççeevveessiinnddee,,  ttoopplluummssaall  ee¤¤iittiimm
pp rrooggrraamm››nn››nn  rroollüü  

Günümüzde Arap dünyas› küreselleflme, afl›r›l›kç›l›k, terörizm, çevre kir-
lili¤i, nüfus patlamas› ve temel e¤itim önüne ciddi engeller ç›karan ve e¤itim-
den sorumlu kesimin s›rt›na büyük sorumluluklar yükleyen di¤er bir tak›m
ça¤dafl meydan okumalarla karfl› karfl›yad›r. Bu sorumluluklardan bir bölümü
ö¤retmenlerin yetifltirilmesi, di¤er bir bölümü ise e¤itim program› ile ilgilidir. 

Herkes taraf›ndan bilinmektedir ki, bu meydan okumalar inançlarda, de-
¤erlerde ve davran›fllarda birçok de¤iflikliklerin meydana gelmesine neden ol-
mufltur. Söz konusu meydan okumalar çerçevesinde, e¤itimin bu de¤ifliklikler-
le bafl etmesi zorunlu hale gelmifltir. Tüm befleri ve maddi kaynaklar›n bu yön-
de harekete geçirilmesi ve kalk›nma için hemen ad›m at›lmas› gerekmektedir.
Bu meydan okumalarla bafla ç›kabilmek için, E¤itim program› üzerinde köklü
de¤ifliklikler yapmak da acil bir zorunluluk haline gelmifltir. Afla¤›da bu mey-
dan okumalar ve bunlar›n her biri ile ayr› ayr› mücadele noktas›nda, toplum-
sal e¤itim program›n›n rolü üzerinde duraca¤›z. 

11..  KKüürreesseelllleeflflmmeeddeenn  ggeelleenn  mmeeyyddaann  ookkuummaa

‹çinde yaflad›¤›m›z ça¤›n [öncekilerden] fark› devletler ve ülkeler aras›n-
daki etkileflimin artmas›d›r. Bir ülkede meydana gelen olumlu ya da olumsuz
herhangi bir de¤ifliklik di¤er ülkelerde yank›lanmaktad›r. Farkl› kültürler eski-
sinden farkl› bir potada kar›fl›p kaynaflmakta ve yeni bileflimler meydana ge-
tirmektedir. H›zl› de¤iflim ile mücadele edemeyen eski ö¤retim [programlar›]
nedeniyle de iflsizlik artmaktad›r. 

388 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



Bu meydan okumalar e¤itimciler ve toplumsal e¤itim program› planla-
mac›lar› için bir uyar› mesabesindedir. Bu uyar›, yap›lan programlarda ve
amaçlanan hedeflerde, Arap ulusuna ait özellikleri dikkate almak kayd›yla, ev-
rensellik ilkesini kuflatma üzerine vurgu yap›lmas›n› gerektirmektedir. Nite-
kim kriterlerle ilgili belgenin haz›rlanmas› s›ras›nda afla¤›daki noktalar dikka-
te al›nm›flt›r: 

1. Alan›n, toplumsal e¤itim program› konusunda medeniyetleri, evrensel
geliflmeleri ve uluslar›n kültürlerini kapsayacak flekilde düzenlenmesi.

2.  Ö¤rencinin, küresel sistem içerisinde vatan›n›n konumunu ve toplum-
lar›n gerçekli¤in de¤iflmesi üzerindeki rollerini anlamas›.

3. Ö¤rencinin; olaylar›n meydana gelifli üzerindeki Arap medeniyetinin,
‹slam medeniyetinin ve evrensel medeniyetin rollerini anlamas›.

4. Ö¤rencinin, Suriye tarihinin dünya tarihindeki rolünün fark›nda olma-
s›.

5. Ö¤rencinin, kültürün ve kültürel çeflitlili¤in ça¤dafl toplumlar düzeyi-
ne eriflmede ne denli önemli oldu¤unu anlamas›.

6. Ö¤rencinin, kültürel miras› koruman›n ve kendi kültürünü gelifltirme-
nin, zenginlefltirmenin ve yayman›n her toplum için ne denli önemli oldu¤u-
nun bilincine varmas›. 

7. Ö¤rencinin, çeflitlili¤in ve kültürel zenginli¤in insanl›¤›n kültürel mi-
ras›n› zenginlefltirme konusundaki önemini kavramas›. 

22..  TTeekknnoolloojjiikk  DDeevvrriimmddeenn  ggeelleenn  mmeeyyddaann  ookkuummaa

Günümüzde dünya “üçüncü dalga” ad› verilen ve teknolojik ilerleme ile
biliflsel devrimin bir karfl›m› olan yeni bir devrim sürecine girmifl bulunmak-
tad›r. Bu devrimin bafll›ca özelli¤i biliflim üzerine yo¤un bir üretim yapan ye-
ni bir toplum ortaya ç›kar›yor olmas›, bilgi ve hizmet üretiminin artmas› ve
planlamada bilgisayara dayanmas›d›r. Bilgisayar›n ifl dünyas›na girifli bir ta-
k›m mesleklerin yok olmas›na ya da de¤iflmesine ve yeni mesleklerin ortaya
ç›kmas›na neden olmufltur. E¤itim alan›nda ise ö¤retmenin ö¤rencilere bilgi ve
belge aktar›m›n› ve okuma, matematik, biyoloji teknoloji gibi derslerin iflleni-
flini kolaylaflt›rm›flt›r. Daha iyi çal›flma ve ö¤renim üzerine odaklanma yan›n-
da, bu noktada hat›rlatmal›y›z ki, ABD 1997 y›l›nda “TTüümm  ÖÖ¤¤rreenncciilleerree  ÜÜss--
ttüünn  BBeecceerrii  KKaazzaanndd››rr››llmmaass››””  ((TTeeaacchhiinngg  EExxcceelllleennccee  ffoorr AAllll  CChhiillddrreenn))  motto-
lu program› uygulamaya koymufltur. 

Yukar›da anlat›lan nedenlerin ve söz konusu meydan okuma ile bafl etme
giriflimin bir sonucu olarak E¤itim Bakanl›¤› toplumsal e¤itim program› ile bir
tak›m özel e¤itim kriterleri getirmifltir. Bunlardan bir k›sm›n zikretmek gere-
kirse: 
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1. Ö¤rencinin, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bireyler ve toplumlar
üzerindeki etkisinin fark›na varmas›.

2. Ö¤rencinin, bilimsel ve teknik ilerleme konusunda bilim adamlar›n›n
rolünü anlamas›.

3. Ö¤rencin, fikirlerini teknoloji vas›tas›yla baflkalar›na iletebilir hale gel-
mesi. 

4. Ö¤rencinin, bilimsel bulufllar› ifl hayat›nda baflar›yla uygulamaya ge-
çirmesinin sa¤lanmas›.

33..  EEvvrreennsseell  rreekkaabbeetttteenn  vvee  uulluussllaarraarraass››  tteekkeellcciilliikktteenn  ggeelleenn  mmeeyyddaann
ookkuummaa

‹çinde yaflad›¤›m›z flu günlerde, evrensel rekabetin do¤as›, eski dönem-
lerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ciddi biçimde de¤iflmifltir. Çünkü daha önce devletle-
raras›ndaki çekiflme sömürgeler ve hammadde kaynaklar› üzerinde hakimiyet
kurma fleklinde cereyan etmekteydi. fiimdi ise yar›fl pazarlarda tekel kurma ve
üreticileri cezp etme üzerine devam etmektedir. Üretim ve kalitede öne geçen
ülkeler dünya pazarlar›nda hakimiyet kurmufllard›r. Halklar ve ülkeler tüketi-
ci ve üretici olma bak›m›ndan uflak – efendi siyaseti uygulama bask›s› alt›nda-
d›rlar. Bu noktada, üçüncü dalga ad› verilen iletiflim teknolojileri karfl›s›nda di-
rençli olabilmek için yerel ve küresel pazarlar›n özelliklerini, tüketicilerin ih-
tiyaçlar›n›, pazar›n yasalar›n› ve üretimin özeliklerini bilmenin, k›saca ö¤reti-
min, ne denli önemli oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

AAflflaa¤¤››ddaa  EE¤¤iittiimm  BBaakkaannll››¤¤››’’nn››nn  kkrriitteerrlleerr bbeellggeessiinniinn  hhaazz››rrllaannmmaass››  ss››rraa--
ss››nnddaa  ggöözz  öönnüünnddee  bbuulluunndduurrdduu¤¤uu  ttoopplluummssaall  ee¤¤iittiimm  pprrooggrraamm››  iillee  iillggiillii  oollaa--
rraakk  aall››nnaann  öönnlleemmlleerriinn  eenn  öönneemmlliilleerrii  ss››rraallaannmmaakkttaadd››rr::  

aa..  Ö¤rencinin iktisad›n bireylerin, kurumlar›n, toplumlar›n ve ülkelerin
hayat› için n denli önemli oldu¤unu anlamas›.

bb..  Ö¤rencinin iktisat bilimi ile ilgili bilgilerini ve elefltirel düflünme ve so-
run çözme yetene¤ini iktisadi sorunlara çözüm bulma ve öneriler getirme ko-
nusunda kullanmas›.

cc..  Ö¤rencinin, iktisadi sistemleri ve bunlar›n iktisadi geliflme üzerindeki
etkilerini anlamas›. 

dd..  Ö¤rencinin, Suriye’deki ekonomik plan ve projeleri anlamas›.

44..  fifiiiddddeett,,  aaflfl››rr››ll››kkçç››ll››kk  vvee  tteerröörriizzmmddeenn  ggeelleenn  mmeeyyddaann  ookkuummaallaarr

Dünya geçti¤imiz dönemlerde fliddetin, afl›r›l›kç›l›¤›n ve terörizmin çeflit-
li flekillerde ortaya ç›kan dalgalar› alt›nda kalm›flt›r. Bu dalgalar suç oranlar›-
n›n artmas›, kendi toplumlar›m›zda al›fl›k olmad›¤›m›z davran›fllar›n yayg›n-
laflmas›; alkol, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n›n artmas› vb. fleklinde kendini göster-
mifltir. Bu yönelimlerin ortaya ç›kmas›n›n ve yay›lmas›n›n bir tak›m nedenle-
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ri bulunmaktad›r. Teknolojik araçlar›n geliflmesi, internet iletifliminin ve prog-
ramlar›na gece gündüz devam eden uydu yay›nlar›n›n yayg›nlaflmas›, toplum-
sal bask›n›n etkisini kaybetmesi, dini s›n›rland›rmalar›n ve ahlaki kayg›lar›n
ortadan kalkmas› ya da din e¤itimi ile verilmek istenenlerin yanl›fl anlafl›lma-
s›, h›zl› küresel geliflmelere ayak uydurma gücünü bulamama nedeniyle umut-
suzluk, hayal k›r›kl›¤› ve acizlik gibi duygular›n a¤›r basmas›, baflkalar›n› kö-
rü körüne taklit al›flkanl›¤›n›n yayg›nlaflmas›,  yaln›zl›k ve yabanc›laflma duy-
gusunun ezikli¤i alt›nda öteki düflmanl›¤›n›n artmas› vb. bu nedenler aras›nda-
d›r. 

Siyonist sömürgecilik taraf›ndan temsil edilen terörizm Arap ulusu üzeri-
ne çöken terörizmin en kötü örne¤ini teflkil etmektedir. Bölgemizin –Arap
dünyas›n›n- geçmiflte yaflad›¤› ve flu an yaflamakta fliddetin, afl›r›l›kç›l›¤›n ve
kör taassubun en sevimsiz yönlerinden biri ise toplumumuzdaki baz› çocukla-
r›n farkl› yönlerden ve kiflilikleri üzerinde olumsuz yans›malar› olacak flekilde
fliddete maruz kalmalar›d›r. Bu meydan okuma karfl›s›nda ulusal bir sorumlu-
luk do¤mufl ve toplumsal e¤itim program›n›n omuzlar›na büyük bir yük bin-
mifltir, çünkü gelece¤in gençli¤i olan çocuklar›m›z›n bu meydan okumaya kar-
fl› durabilmesini ve bununla bafl edebilmesini güvence alt›na alacak bir icraat›
yönlendirme zorunlulu¤u ile karfl› karfl›yad›r. Bu icraattan baz›lar›n› flöyle s›-
ralayabiliriz: 

aa..  Terörizmle ilgili baz› kavramlar›n, terörizm tan›mlamalar›n›n, biçimle-
rinin ve göstergelerinin toplumsal e¤itimin bafllang›ç aflamas›na konulmas›.

bb..  Arap toplumlar›na dayan›flmac›, medeni, insanl›¤a hizmette Arap ulu-
sunun rolünün [anlat›ld›¤›] ve medeniyet alan›ndaki baflar›lar›n›n tan›mland›-
¤› bir toplumsal e¤itimin verilmesi.

cc..  Toplumsal e¤itim program›n›n baz› ahlaki kavramlar› ve olumlu dav-
ran›fllar›, özellikle de sevgi, yard›mlaflma, di¤erkâml›k, fedakarl›k ya da flehit-
lik, çal›flkanl›k, eflitlik ve bar›fl gibi kavramlar› içermesi.

dd..  Yard›mlaflma, sevgi ve ekip çal›flmas›n› yayg›nlaflt›rmak için birlikte
ö¤renmeye dayal› e¤itim yöntemlerinin kullan›lmas›na a¤›rl›k verilmesi. 

55..  ÇÇeevvrree  kkiirrlliillii¤¤ii  vvee  nnüüffuuss  ppaattllaammaass››nnddaann  ggeelleenn  mmeeyyddaann  ookkuummaa

Çevre kirlili¤i ve nüfus patlamas› ne denli tehlikeli olduklar› ancak son
zamanlarda anlafl›lan olgulard›r. Çevre kirlili¤i hava, su toprak gibi insano¤lu-
nun çevresini kuflatan her fleye bulaflm›fl durumdad›r. Çevre kirlili¤inin etkile-
ri insan sa¤l›¤›n› bozmufl ve daha ad› duyulmam›fl serkefl ve tuhaf hastal›kla-
r›n ç›kmas›na neden olmufltur. T›p bilimi bu hastal›klardan kimilerini tedavi
etmekten hatta nedenlerini aç›klamaktan aciz kalmaktad›r. Dahas› çevresel ve
do¤al kaynaklar›n çok büyük bir bölümü ya yanl›fl kullan›lmakta ya israf edil-
mekte ya da kullan›lamaz hale getirilmektedir. Art›k pek çok kimse bir çevre
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felaketinin arifesinde oldu¤umuzu söylemektedir. Bu alandaki bilimsel çal›fl-
malar›n ve uygulamalar›n gecikmesi de çevre sorunlar›n en önemli nedenleri
aras›nda say›lmaktad›r. 

Nüfus patlamas›na gelince Arap dünyas› ülkeleri yüksek nüfus oran›na
sahiptir.  Bu durum kötü beslenme, kaynak yetersizli¤i, çevre kirlili¤i, flehirle-
rin yo¤unlu¤u, umutsuzlu¤un yayg›nlaflmas›, yaflam güçlü¤ü vb sorunlara ne-
den olmaktad›r. 

Bu meydan okuma, söz konusu program› büyük sorumlulu¤un alt›ndan
kalkma yükümlülü¤ü ile bafl bafla b›rakm›flt›r. Afla¤›da toplumsal e¤itim prog-
ram›n› planlayanlar›n planlama esnas›nda dayand›klar› kriterlerden baz›lar›
verilmektedir: 

a. Ö¤rencinin bir tak›m çevre sorunlar›n› anlamas›.

b. Ö¤rencinin uygun çevresel davran›fllar kazanmas›.

c. Ö¤rencinin, çevre koruma ile ilgili eylemleri ile yaflam koflullar›n› iyi-
lefltirme aras›ndaki fark› ay›rt etme gücünü kazanmas›, çevre ve çevre düzeni
karfl›s›nda makul olmayan davran›fllardan kaynaklanan zararlar›n nas›l s›n›r-
land›r›laca¤›n› bilmesi. 

d. Çevre karfl›s›nda olumlu tutum ve davran›fllar için gerekli sorumluluk
bilincinin gelifltirilmesi. 

SSoonnuuçç    

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde temel e¤itim aflamas› için program gelifltir-
me çal›flmalar› ile ilgili olarak verdi¤imiz bilgiler Suriye’de e¤itimin gelifl-
mekte oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ne var ki, bu program e¤itimle ilgili tek
giriflim de¤ildir ve bununla birlikte de¤erlendirilmesi gereken baflka giriflimler
de mevcuttur. Örne¤in ülke çap›ndaki tüm üniversitelerde uygulanan dört y›l-
l›k sistem çerçevesinde uygun e¤itim kadrosunun haz›rlanmas› ve mevcut kad-
rolar›n görevleri bafl›ndayken yeniden oryantasyona tabi tutulmas› giriflimleri
bunlardan baz›lar›d›r. Bunlar›n d›fl›nda da bir tak›m programlar devam etmek-
tedir. 

Farkl› meydan okumalar çerçevesinde ele al›nd›¤›nda, temel e¤itimi ge-
lifltirmenin iki boyutu bulunmaktad›r: 

Birinci boyut: mekan boyutu, ikinci boyut: zaman boyutu. 

Sözün özü: Temel e¤itimin gelifltirilmesi, program›n iyilefltirilmesi ve uy-
gulanmas›; s›nav ve de¤erlendirme yöntemlerinin keskinlefltirilmesine ve da-
ha sonra temel e¤itim olgusunu istikrarl› bir flekilde güçlendiren, koruyan ve
gerekli hallerde çözüm üreten bir idari mekanizman›n varl›¤›na ba¤l›d›r.
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GGUUYYAANNAA’’DDAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGEELL‹‹fifi‹‹MM‹‹NN‹‹NN
DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹MM‹‹

DDrr..  MMoohhaammmmeedd  AAllii  OOddeeeenn  IISSHHMMAAEELL
Guyana Cumhuriyeti Büyükelçisi

Çeviren: Caner SANCAKTAR

GGiirriiflfl

Say›n Baflkan, de¤erli misafirler, delegeler, han›mefendiler ve beyefendi-
ler.

Öncelikle, Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’ne ve ‹slami ‹limler
Araflt›rma Vakf›’na son derece önemli olan e¤itim – özellikle ‹slam ülkelerin-
de e¤itim – konulu bu Uluslararas› Kongre’yi düzenledikleri ve beni tart›flma-
lara kat›lmam için davet ettikleri için teflekkür etmek istiyorum. Bu davet ay-
n› zamanda bana, uluslararas› kat›l›mc›lar ve Türk üniversiteleri - özellikle ‹s-
tanbul Üniversitesi - ve di¤er önemli araflt›rma merkezlerinden akademisyen-
ler ve araflt›rmac›lar ile bu tarihsel flehirde etkileflim olana¤› sa¤lad›.

Bildi¤iniz gibi Guyana, on y›l önce ‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ)’ne
tam üye oldu ve bu örgüt içindeki di¤er üye devletler ile yak›n siyasal iliflki-
lere sahiptir. Fakat ne yaz›k ki flimdiye dek, bizleri birbirimizden ay›ran engin
fiziksel uzakl›klar nedeniyle, e¤itim alan›nda ‹KÖ üyeleri aras›nda iflbirli¤i
iliflkileri yeterli düzeyde geliflmemifltir. Bununla birlikte, baz› genç insanlar›-
m›za yönelik verilen burslar fleklinde yard›mlar ald›k. Fakat bu yard›mlar da
halen son derece s›n›rl› kalmaktad›r.

Bu forum kesinlikle son derece önemli edinilmifl tecrübeler sunuyor.
Çünkü bu kongre, k›ymetli akademisyenler taraf›ndan burada temsil edilen çe-
flitli ülkelerde e¤itim ile ilgili problem ve meydan okumalara iliflkin genifl ve
de¤erli perspektifler sunuyor. Ayn› zamanda kongre, kendi e¤itim sitemimize
iliflkin tecrübelerimizi paylaflama konusunda mükemmel bir olanak sa¤l›yor
ve dolay›s›yla da,  ortak problemlere nas›l karfl› koyaca¤›m›z› ve bunlar› nas›l
çözece¤imizi ö¤renmemize yard›mc› oluyor.

Do¤rusu bu foruma kat›lmam, genellikle bat› de¤erler sistemi içinde de-
¤erlendirilen fakat tarihsel ve geleneksel Asya ve Afrika etkisi alt›nda olan ül-

GGuuyyaannaa’’ddaa  EE¤¤iittiimm  GGeelliiflfliimmiinniinn  DDee¤¤iiflfliimmii 393



kemin, h›zla de¤iflen bir dünyada e¤itim problemleri ile nas›l mücadele etti¤i-
ni göstermemi mümkün k›l›yor. 

Bugün sunumumda, öncelikle Guyana tarihinin ve co¤rafyas›n›n arka
plan›n› k›saca özetleyece¤im. Ard›ndan, sömürgeleflme döneminden günümü-
ze dek Guyana’da e¤itimin tarihsel de¤iflimini ve dolay›s›yla da,  karfl›laflt›¤›-
m›z çok say›da problem ve etkileri göstermeye çal›flaca¤›m. Ve ard›ndan, çok
say›da Müslüman akademisyenin bulundu¤u bu forumdaki konuflmam›, milli
Müslüman örgütler taraf›ndan ülkemde yürütülen ‹slam e¤itiminin rolünün
özet bir perspektifini sunarak sonuçland›raca¤›m. 

GGuuyyaannaa  ––  TTaarriihhsseell  vvee  CCoo¤¤rraaffiikk  AArrkkaa  PPllaann  

As›l konumuza geçmeden evvel, ülkem hakk›nda k›saca sizlere bilgi ver-
meme müsaade edin. Güney Amerika’n›n kuzeydo¤usunda yer alan Guyana,
83.000 mil kare (216.000 km kare) yüzölçümüne sahiptir. 17. yüzy›l›n bafllan-
g›c›na kadar Guyana’da, iç ya¤mur ormanlar›nda, Atlantik k›y› da¤lar›n›n
eteklerinde da¤›n›k halde olan köylerde yaflayan yerli Amerindianlar bulun-
maktayd›. 

Erken 17. yüzy›lda Hollandal›lar, güneyin da¤l›k bölgelerinden Atlantik
Okyanusuna do¤ru ülke topraklar›n› geçerekten akan çok say›daki nehirlerden
baz›lar›n›n k›y›lar›nda ticaret sömürgeleri ve küçük koloniler kurdu

Bereketli batakl›k k›y› topraklar› aflamal› olarak tar›ma aç›ld› ve Afrikal›
köle eme¤i kullan›larak genifl fleker plantasyonlar› gelifltirildi.

1792–1814 döneminde Avrupa savafllar› süresince Guyana de¤iflik za-
manlarda Fransa ve Britanya taraf›ndan ele geçirildi. Son olarak 1814 y›l›nda
Britanya’n›n eline geçti ve 1966 y›l›nda ba¤›ms›z devlet oluncaya dek Britan-
ya Guyanas› sömürgesi olarak kald›.

1838 y›l›nda köleli¤in kald›r›lmas› ve kölelerin özgürleflmesi sonras›nda,
Hindistan’dan (ve daha az düzeyde Çin ve Portekiz adas› olan Medeira’dan)
iflçiler getirilmeye baflland›. Çünkü özgürlü¤ünü kazanan Afrikal›lar›n ço¤un-
lu¤u, art›k ücret ödeniyor olsa da, plantasyonlarda daha fazla çal›flmay› tercih
etmiyorlard›. Özgürleflen Afrikal›lar, plantasyon sahiplerinden kullan›lmayan
arazi parçalar› sat›n alarak küçük “kooperatifler” oluflturdular ve böylece, ta-
r›m yaparak yaflmalar›n› idame ettirmeyi ö¤rendikleri köyler kurdular.

1838 ve 1928 y›llar› aras›nda, 200.000 Hindistanl›, fleker plantasyonlar›n-
da köleli¤e benzer flartlarda çal›flacak sözleflmeli emekçiler olarak gemilerle
deniz üzerinden Guyana’ya tafl›nd›. Dinsel yap›lar› bak›m›ndan, Guyana sö-
mürgesine tafl›nan Hindistanl›lar›n yaklafl›k %10’u Müslüman, di¤erlerinin
büyük ço¤unlu¤u ise Hindu idi.

Çal›flma sözleflmeleri sona erdikten sonra bu insanlar›n ço¤unlu¤u Guya-
na’da kalmay› tercih ettiler ve kendilerine Hindistan’a dönüfl masraf›na denk
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düflene de¤erde topraklar verildi. Bunlar›n ço¤u, plantasyonlardan ayr›larak
köylere yerlefltiler ve buralarda tar›m›, özellikle de pirinç tar›m›n›, gelifltirdi-
ler. 

Çal›flma sözleflmesi uygulamas›n›n sona erdi¤i 1920’li y›llarda da, plan-
tasyonlar, gündelik ücret karfl›l›¤›nda Hindistanl› iflçiler çal›flt›rmaya devem
etti. Köylerde tar›m yaparak zenginleflen Hindistanl›lar ise, aflamal› olarak git-
tikçe daha fazla toprak sat›n ald›lar ve ard›ndan baflkent Georgetown’da, di¤er
flehir ve büyük köylerde iflletmeler kurdular. 

Ayn› dönemde, Guyana’da yaflayan Afrika kökenli insanlar, daha iyi e¤i-
tim gördükleri flehirlere yöneldiler ve burada sanatç›, ö¤retmen, polis ve alt
düzey devlet memuru oldular. Hindistan kökenli insanlar, e¤itim düzeyleri
yükselmeye bafllay›nca, ö¤retmenlik ve devlet memurlu¤u mesleklerinde Af-
rikal›lara rakip olmaya bafllad›lar. Fakat hem Hindistanl›lar hem de Afrikal›lar,
kamu ifllerinde yönetici pozisyonlar›nda bulunan ‹ngiliz personelinin yerini
1950’lere kadar alamad›lar.

Günümüzde yaklafl›k 700.000 olan toplam nüfusun yaklafl›k %90’› Atlan-
tik Okyanusu’na s›n›r olan k›y› fleridinde yafl›yor. Hindistanl›lar toplam nüfu-
sun yaklafl›k yar›s›n›, Afrikal›lar ise %33’ünü oluflturuyor. Ayr›ca genellikle ti-
caret sektöründe yer alan Çinli ve Avrupal› küçük gruplar mevcuttur. K›y› da¤-
lar›n›n ormanl›k güney iç bölgesinde yaflayan Amerindianslar ülke nüfusunun
%8’ini oluflturuyor. E¤itim, ileri iletiflim ve yerleflik tar›m yoluyla ekonomik
ve sosyal refahlar›n› gelifltirmek amac›yla önemli çal›flmalar yap›l›yor olmas›-
na ra¤men, Amerindianslar, genel olarak ilkel koflullarda yaflamay› sürdürü-
yorlar. K›y›dan iç kesimlere karayolu ve havayolu ulafl›m› zor olsa da, Ame-
rindianslar, aflamal› olarak Guyana toplumuna entegre oluyorlar. 

Boksit üretimi ile alt›n ve elmas madencili¤i karl›l›¤› yüksek olan endüs-
triler olarak geçen yüzy›l boyunca geliflti. Günümüzde Guyana’n›n toplam ih-
racat›n›n %80’ini pirinç, fleker ve boksit oluflturuyor. Son zamanlarda deniz
bal›kç›l›¤›, kereste ticareti ve alt› üretimi kayda de¤er kazançlar sa¤l›yor. Fa-
kat dünya pazar›nda tar›msal ve madensel ürünlerin fiyatlar›nda meydana ge-
len düflüfl ve ayr›ca Avrupa Birli¤i’nin tar›msal ürünler için koydu¤u kotay›
azaltmas›, bu ürünlerin ihracat›ndan elde edilen gelirleri önemli derecede
olumsuz etkiledi.

GGuuyyaannaa  EE¤¤iittiimmii  ––  DDöörrtt  AAflflaammaa

Geçmifl 50 y›l boyunca, e¤itim sitemini, geliflmifl ülkelerde var olan e¤i-
tim sistemleri ile görece karfl›laflt›r›labilir bir e¤itim sitemine dönüfltürmek
amac›yla programlar uygulad›. Bu programlar, zorunlu ilkö¤retim e¤itiminin
kurulmas›n›, lise e¤itiminin genifl ölçekte yayg›nlaflt›r›lmas›n›, kolej ve üni-
versitelerde teknik ve uzman eleman yetifltirmeye dönük e¤itimin yayg›nlaflt›-
r›lmas›n› içeriyordu. 
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Üçüncü Dünya Ülkelerinin ço¤unlu¤u Guyana gibi benzer bir süreçten
geçiyor. Baflka bir ifadeyle, bu ülkelerin e¤itim sitemleri, e¤itimsel azgelifl-
mifllik aflamas›ndan geliflmifl e¤itim aflamas›na do¤ru geçifl yafl›yor. Bu geçifl
h›z›, çok say›da ulusal ekonomi ve politik faktöre ba¤l›d›r. Dolay›s›yla bu ge-
çifl süreci, baz› Üçüncü Dünya ülkelerinde çok yavafl, di¤erlerinde ise görece
daha h›zl› yaflan›yor. 

Çok say›da araflt›rmac› geliflmekte olan Asya, Afrika, Latin Amerika ve
Karaip ülkelerinde e¤itimin geliflimini incelediler. Bu çal›flmalarda araflt›rma-
c›lar, ekonomik ve sosyal azgeliflmifllikten kaynaklanan ve do¤rudan veya do-
layl› olarak bu toplumlarda e¤itim kalitesini ve bir bütün olarak e¤itimin geli-
flimini etkileyen zorluklar›n üstesinden gelebilmek için bu ülkelerin nas›l de-
¤erli çal›flmalar yapt›klar›n› gösterdiler. 

Guyana, ‹ngilizce konuflan Karaipler bölgesinin ayr›lmaz bir parças›d›r.
Uzun y›llar Avrupal› güçlerin, özellikle de Britanya’n›n sömürgeleri olmufl
olana bu bölgenin ülkeleri, e¤itimsel geliflimin, her birinin belli hedefleri olan,
dört ana aflamas›n› gösterir. 

BBiirriiccii  aaflflaammaa, henüz milli e¤itim sisteminin var olmad›¤› Afrika köleli¤i
dönemidir (Özgürleflme öncesi dönem olarak adland›r›lan 1838 öncesi). Bu
dönemdeki okullar, Beyaz Avrupal› yerleflimcilerin ve toprak sahiplerinin ço-
cuklar›na “H›ristiyan” kültürünü ö¤retmek amac›yla kurulmufltu. Bu dönemde
Afrikal› kölelerin e¤itimi ve hatta H›ristiyan din adamlar›n›n bu insanlara di-
ni e¤itim vermeleri genel olarak s›n›rland›r›lm›flt› veya tamam›yla yasaklan-
m›flt›.  ‹lginçtir ki, Afrikal› kölelerinin önemli bir bölümü Müslüman idi. Fa-
kat köle sahiplerinin bask›lar› ve H›ristiyan misyonerlerinin çal›flmalar› sonu-
cunda gelen yeni neslin büyük bölümü kendi orijinal inançlar›n› terk edip H›-
ristiyan inançlar›n› benimsediler. 

‹‹kkiinnccii  aaflflaammaa, 1838’de bafllayan özgürleflme sonras› dönemdir. Bu dö-
nemde, Britanyal› sömürge yöneticilerinin sa¤lad›¤› finans yoluyla, ço¤unlu-
¤u Avrupal› olmayan kitlelerin çocuklar›na yönelik s›n›rl› bir e¤itim sistemi
uyguland›.

Halen milli e¤itim sisteminin var olmamas›na ra¤men, Britanyal› yöneti-
ci s›n›f›n çocuklar›na yönelik kaliteli e¤itim veren ve di¤er kitlelere yönelik
düflük kaliteli e¤itim veren örgütlü bir yap› mevcuttu

ÜÜççüünnccüü  aaflflaammaa – geç 19. yüzy›l ve erken 20. yüzy›l aras› dönem – Be-
yaz olmayan küçük bir grubun ülke yönetimine kat›lmaya bafllad›¤› dönemdir.
Fakata bu dönemde e¤itim, ulusal kalk›nmadan çok, toplumsal yap› içinde bi-
reyin toplumsal mobilizasyon arac› olarak kullan›l›yordu. Baz› istisnalar ile
birlikte, zorunlu ilkokul e¤itimine iliflkin yasa bu dönemde 1876 y›l›nda kabul
edildi ve uygulamaya girdi.                     
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DDöörrddüünnccüü  vvee  ssoonn  aaflflaammaa, bölgedeki çeflitli Britanya topraklar›nda poli-
tik güç halklar›n eline geçti¤i 1950’lerin sonlar›nda bafllad›. Bu aflamada e¤i-
timde eflit imkanlar konusunda beklentileri yükseltti ve e¤itimsel faaliyetleri-
ni teflvik etti.

Kendi görüflüme göre, politik ideoloji ile birlikte politika, Karaipler’de
e¤itimsel geliflimin dördüncü aflamas›yla denk düflen 1950’den beri Guya-
na’da e¤itimin geliflimini büyük ölçüde etkiliyor.  

Guyana tarihinin de¤iflik dönemlerde Hükümetlerde bulunan çeflitli siya-
sal partiler aras›ndaki ideolojik farkl›l›klar›n bir sonucu olarak, e¤itimde geçifl,
özellikle dördüncü aflamada, düz bir süreç izlemdi. Tam tersine, ileri hareket
dönemleri ve bunlar› takip eden gerileme dönemleri olmufltur.

11995500  ÖÖnncceessii  EE¤¤iittiimm

1950 öncesi dönemde H›ristiyan kiliseleri, nüfusun yaklafl›k yar›s› H›ris-
tiyan olmayan çok ›rkl› bir toplumda, hem ilk hem de ikinci derece e¤itimi he-
men hemen tamam›yla kontrol ediyordu. Göçmen fleker plantasyon sahipleri,
Guyana sömürge Hükümetine ba¤l› olarak çal›flan Britanyal› memurlar ve
zengin toprak sahipleri ile birlikte bu kiliselerin liderleri, ülkedeki yönetici s›-
n›f›n bir bölümünü oluflturuyordu. Bu gruplar›n tamam› sömürge Hükümeti
düzeyinde temsil ediliyordu. Halk, bu gruplar›n etkisi ve kontrolü alt›nda, Bri-
tanya’ya sad›k olmak ve Guyana’da Britanya ç›karlar›na hizmet etmek üzere
e¤itiliyordu.

Britanya kültürünün empoze edildi¤i bu dönem, halk›n büyük ço¤unlu-
¤unun kulland›¤› son derece önemli dil formlar›n›n kaybolmas›nda bafll›ca so-
rumlusu oldu. Örne¤in, Afrika köleli¤i döneminde Afrika dillerinin konuflul-
mas› teflvik edilmedi. Günümüzde, Afrika’dan Guyana’ya gelenlerin torunla-
r›, dedelerinin konuflmufl oldu¤u Afrika dillerini konuflam›yorlar veya anlaya-
m›yorlar.  Benzer durum Guyana’da yaflayan Hindistan kökenli insanlar için
de geçerlidir. Atalar›n›n en önemli dili olan Hintçe, bugünkü Hint kökenli in-
sanlar›n büyük ço¤unlu taraf›ndan konuflulam›yor veya anlafl›lam›yor.

11995533’’tteekkii  GGeelliiflflmmeelleerr

1953’ün hemen sonras› döneme, Cheddi Jagan’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› ül-
kenin ilk ulusal siyasal partisi olan sosyalist yönelimli Halk›n ‹lerici Partisi li-
derli¤inde verilen ba¤›ms›zl›k mücadelesi damgas›n› vurdu. Parti, gençleri
e¤itmeye ve ba¤›ms›z bir ulusun geliflmesi için zorunlu olan becerileri kazan-
d›rmaya yönelik programlar›n – ikinci derece ve teknik e¤itimin yayg›nlaflt›-
r›lmas›, ö¤retmen yetifltirme programlar›n›n gelifltirilmesi gibi –  bafllat›lmas›
taleplerini destekledi ve savundu. Parti ayn› zamanda, kamu e¤itiminin H›ris-
tiyan kilisesinin kontrolünden al›nmas›n› ve devlet kontrolü alt›na sokulmas›-
n› talep etti. 
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Bu talepler halk›n genel talepleriydi ve bu nedenle, parti 1953 y›l›nda hü-
kümeti kurmak üzere halk taraf›ndan seçildi. Fakat bu ilerici program uygula-
maya sokulunca, parti “komünist” damgas›n› yedi ve Winston Churchill hükü-
meti Britanya askeri birliklerini göndererek demokratik biçimde seçilmifl olan
hükümeti zorla görevden uzaklaflt›rd› ve parti liderlerinin ço¤u hapse at›ld›.
Sömürgecili¤e karfl› yap›lan her mücadele, So¤uk Savafl günlerinde “komü-
nist” olarak de¤erlendiriliyordu ve bu nedenle tolerans gösterilmiyordu. 

Ülkeyi yönetmek amac›yla Britanya, seçilmemifl geçici bir hükümeti zor-
la iktidara getirdi. Bu hükümet, halk taraf›ndan sevilmeyen ve 1953 seçimle-
rinde yenilgiye u¤ram›fl olan sömürgecililik taraftar› politikac›lar ile H›ristiyan
kilise liderlerinden olufluyordu. Bu grup iktidara gelir gelmez sömürgecilik ta-
raftar› bir e¤itim program›n› yeniden uygulamaya soktu. 

EE¤¤iittiimmsseell  BBaaflflaarr››llaarr ––  11995577’’ddeenn  11996644’’ee

Britanya 1957 y›l›nda seçimlerin yap›lmas›na müsaade edince Cheddi Ja-
gan’›n liderli¤indeki H‹P tekrar seçimleri kazand› ve iç ifllerinde öz-yönetime
müsaade eden, d›fl ifllerinde ve güvenlik güçlerinde ise Britanya Hükümetinin
kontrolünü devam ettiren yeni anayasa alt›nda düzenlenen 1961 seçimlerinde
de yeniden seçildi. 

H‹P hükümeti, kamu okullar›nda ö¤retmen olma konusunda H›ristiyan
olmayanlara – Müslümanlar dâhil – karfl› uygulanan s›n›rland›rmalar› kald›r-
d›. Bundan önce, H›ristiyan olmayan nitelikli insanlar, ö¤retmen olabilmek ve
okullarda görev alabilmek için H›ristiyan olmaya zorlan›yordu. 

Ayr›ca H‹P hükümeti, ilk ve ikinci derece e¤itim düzeylerinde devlet
kontrolünü bafllatan, ikinci derece e¤itimi h›zl› biçimde yayg›nlaflt›ran, üçün-
cü düzeyde geliflmifl teknik e¤itim programlar›n› uygulayan, ülkenin de¤iflik
bölgelerinde ve en az üç k›rsal kesimde ö¤retmen yetifltiren kolejler kuran ve
Guyana Üniversitesini oluflturan çeflitli e¤itim projeleri uygulad›. Y›ll›k ulusal
bütçenin %15’nden fazlas› geliflen bu e¤itim sistemini finanse etmek için kul-
lan›ld›. Sonuç olarak, Guyana’da okur-yazarl›k oran› 1964 y›l›na kadar %90’›
geçti. 

Bu e¤itim program›, 1963 y›l›nda UNESCO’dan yüksek takdir ald› ve
1964’e kadar Birleflik Krall›k içinde yer alan Karaip ülkeleri aras›nda en yük-
sek e¤itim standard›na sahip oldu.

E¤itimin kitlelere tafl›nmas› sömürgecili¤e karfl› hareketi güçlendirdi ve
yoksul kitlelerin yaflam standard›n› yükseltmeyi amaçlayana politikalar,
1953’te oldu¤u gibi, ba¤›ms›zl›k karfl›t› olan siyasal muhalefet taraf›ndan der-
hal “komünist” olarak etiketlendi. Bunu, H‹P hükümetini devirmeyi amaçla-
yan ve CIA taraf›ndan desteklenen muhalif gruplar›n fliddet eylemlerini içeren
1963–1964 dönemi takip etti. Bu y›llarda Guyana, bir toptan iç savafl tecrübe-
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si yaflad›. En sonunda, Amerikan ve Britanya iflbirli¤i ve manipülasyonu yo-
luyla, Britanya Sömürge Ofisi yeni bir seçim sistemini uygulamaya soktu. Ye-
ni seçim sitemi, Aral›k 1964 seçimlerinde oylar›n en yüksek bölümünü alma-
y› baflaran Cheddi Jagan’› ve partisi H‹P’i yeni oluflturulan hükümetin d›fl›nda
kalmaya zorlad›.

Britanya yönetimi, iki ana muhalefet partisini bir koalisyon hükümeti
içinde örgütledi ve hemen ard›ndan May›s 1966 tarihinde Guyana’ya ba¤›m-
s›zl›k verdi. Koalisyon hükümetinin büyük partisi, Forbes Burnham liderli¤in-
deki Halk›n Ulusal Kongresi (HUK) idi. 

EE¤¤iittiimm  PPoolliittiikkaallaarr››  vvee  GGeerriilleemmee  ––  11996644’’tteenn  11999922’’yyee

fiiddetli biçimde anti-sosyalist olan yeni hükümet, e¤itim alan›nda devlet
kontrolünü azaltarak, okul inflas› sürecini durdurarak, ayn› zamanda da, k›rsal
kesimlerde aç›lm›fl olan ö¤retmen yetifltirme kolejlerini kapatarak H‹P’in e¤i-
tim program›n› tersine çevirdi. Buna karfl›l›k, hükümet, Guyana Üniversitesin-
de teknik e¤itimi gelifltirmeye devam etti. Fakat çok say›da üstün nitelikli pro-
fesör üniversiteden uzaklaflt›r›ld›. 

HUK, hükümet içindeki koalisyon orta¤›n› 1968’de hükümetten att› ve
1968, 1973, 1980 ve 1985 y›llar›nda kendi iktidar›n› devam ettirmek amac›y-
la uluslararas› düzeyde k›nanan hileli seçimler düzenledi. 

Önceleri aç›kça ani-komünist oldu¤unu deklare etmifl olan HUK Baflka-
n› ve Baflbakan – 1980’de ise Devlet Baflkan› olacak olan – Forbes Burnham,
1975’ten sonra kendisini sosyalist olarak ileri sürdü ve e¤itimin, sosyalist top-
lumu infla etmeye yönelik bir araç olmas› gerekti¤ini duyurdu. 

Böylece 1976 y›l›nda hükümet, e¤itim üzerinde, daha önceden sert bi-
çimde karfl› ç›km›fl oldu¤u devlet kontrolünü kurdu ve anaokulundan üniver-
siteye kadar tüm okullar ücretsi hale getirildi. Bu yeni e¤itim program› genifl
kabul gördü. Fakat Guyana tarihini çarp›tan propaganda formundaki “ideolo-
jik e¤itim”in uygulanmas›, sadece H‹P taraf›ndan de¤il, de¤iflik ideolojilere
sahip di¤er toplumsal ve siyasal gruplar taraf›ndan da sert muhalefet gördü. 

Burnham 1985 y›l›nda öldü. Fakat onun yerine geçen ve hükümetin lider
kadrosunda yer alan takipçileri, Burnham’›n e¤itim alan›ndaki politikalar›n›
devam ettirdiler. Fakat takipçiler, Burnham’›n ekonomik ve siyasal anlay›fl›n›
ve önceliklerini sosyalist hedeflerden uzaklaflt›rd›lar ve borç veren çok tarafl›
çeflitli ajanslar ile – Uluslararas› Para Fonu (IMF) dâhil – geliflmifl büyük ser-
mayenin ç›karlar› için anlaflmalar imzalad›lar.

1980’lerin sonuna kadar, ulusal ekonominin son derece kötü yönetilme-
sinden dolay›, yayg›n yolsuzluk, anti-demokratik politikalar, yayg›n toplumsal
hastal›klar ortaya ç›kt› ve e¤itim standartlar› ciddi biçimde bozuldu, geriledi.
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Okullarda ö¤renciler aras›nda zay›f disiplin oran› gittikçe geriledi, kötüleflti.
‹lkokula ve ortaokula kat›l›m düzeyi büyük ölçüde azald›. Karip ortaokullarda
s›navlardaki baflar›s›zl›k oran›, bölge ülkeleri aras›nda en kötü olarak Guya-
na’da gerçekleflti. 

Ücretsiz e¤itim politikas›ndan geri dönüfl, hiç kuflkusuz IMF bask›s›n›n
bir sonucu idi. Rejim, Guyan Üniversitesi için görece olarak yüksek harç uy-
gulamas›n› bafllatt›. Yüksek harç uygulamas›n›n, kurumun finansal gücünü
artt›raca¤›n› ve böylece yüksek kalitede ö¤retim kadrosunun istihdam edilebi-
lece¤i iddia edilmifltir.

Guyana’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan sonra ilk özgür ve adil seçim-
ler uluslararas› gözlemcilerin gözetiminde Ekim 1992 tarihinde düzenlendi ve
Cheddi Jagan Devlet Baflkan› olarak geri döndü. Ayn› zamanda Jagan’›n par-
tisi H‹P, parlamento seçimlerinde oylar›n büyük ço¤unlu¤unu kazand› ve Ja-
gan’›n 1997 y›l›nda ölümünden sonra da, 1997, 2001 ve 2006 seçimlerinde ba-
flar›s›n› devam ettirdi.   

GGeenneell  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Guyana gibi ülkeler, e¤itim sitemlerinin de¤iflimini mevcut koflullar› ge-
lifltirmeye yönelik daha pozitif ve demokratik bir yaklafl›mla h›zl› gerçekleflti-
rebilirler. Aç›kça belli ki, bu ülkelerde uygulanmas› mümkün olan yöntemler-
den birisi, e¤itim harcamalar›n› artt›rmakt›r. Bu yöntem Guyana’da, anti de-
mokratik uygulamalar›n yayg›n oldu¤u 1992 öncesi hileli ulusal seçimler dö-
neminde engellenmifltir. Bu dönemde rejim, muhalefeti bo¤mak için, görece
daha büyük ve güçlü bir orduya ihtiyaç duyuyordu ve bu nedenle ulusal büt-
çenin %11’i güvenlik harcamalar›nda kullan›l›yordu. Buna ilaveten, büyük
çapta d›fl borç mevcuttu. Bu borçlar, borç veren uluslararas› ve ikili donörler
ile geri ödeme biçiminin ve borçlar›n hafifletilmesi konusunda yeniden görüfl-
melerin yap›lmas› için 1992 sonras› yönetime devredildi. 

1992’den itibaren Guyana, e¤itim ile ilgili altyap›n›n gelifltirilip yayg›n-
laflt›r›lmas›nda olumlu bir trend yakalad›. Harap olmufl çok say›da okul tamir
edildi ve yeniden canland›r›ld› ve ülkenin de¤iflik bölgelerinde yeni okullar in-
fla edildi. Ö¤retmenlere yönelik e¤itim imkanlar› gelifltirildi ve Guyana Üni-
versitesi’nin yeni bir kampusü ülkenin do¤u bölümünde kuruldu. Bunlara ila-
veten, teknik e¤itim veren en az iki yeni enstitü ülkenin k›rsal bölgelerinde
aç›ld›. Bölge okullar›nda s›nav baflar›s› oran› y›ldan y›la geliflme gösterdi. 

Fakat tüm bunlar, e¤itimle ilgili problemlerinin var olmad›¤› anlam›na
gelmiyor. Kuzey Amerika’ya göçler nedeniyle, Guyana halen yetiflmifl nitelik-
li ö¤retmen s›k›nt›s› yafl›yor. Nitelikli personel, dünyan›n bu bölümündeki
yüksek ücretler taraf›ndan cezp ediliyor.
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Yüksek okur-yazarl›k oran›na karfl›n, artan bir “ifllevsel cehalet” oran›
mevcut. Ayr›ca, ö¤renci disiplininde gerileme ve kötüleflme, pek çok okulda
önemli bir problem olmaya artarak devam ediyor. 

Cinsiyet aç›s›nda e¤itimi ele ald›¤›m›zda, 1980’lerin sonundan itibaren
ilginç bir durum ortaya ç›km›flt›r. Geçmiflte, ikinci ve üçüncü derece e¤itimde
erkek ö¤renciler ile bayan ö¤renciler aras›nda erkeklerin lehine büyük bir eflit-
sizlik mevcutken, flu anda bunun tersi bir trend aç›kça görülmektedir. fiu anda
ortaokullarda, ö¤retmen kolejlerinde ve hatta üniversitelerde daha fazla bayan
ö¤renci vard›r. 

Ayn› zamanda, tam anlam›yla devlet kontrollü e¤itimden uzaklaflma yö-
nünde önemli bir de¤iflim söz konusudur. fiu anda, her ne kadar E¤itim Bakan-
l›¤›’n›n gözetimi alt›nda haz›rlanan milli müfredat yönerge ve ilkelerine uy-
mak zorunda olsalar da, gittikçe daha fazla say›da özel ilkokullar ve ortaokul-
lar faaliyet halindedir. 

Müslüman kurulufllar dâhil tüm dini gruplar yeni durumdan fayda sa¤la-
d›lar. 1990’lar›n ortalar›ndan itibaren, dini gruplar, tüm dinlere mensup çocuk-
lara dini e¤itim imkan› sa¤layan birkaç ilkokul ve ortaokul kurdular. ‹ki Müs-
lüman grup – Guyan ‹slam Örgütleri Konseyi (G‹ÖK) ve Guyana ‹slam Vakf›
(G‹V) – bu alanda baflar›l› giriflimler ve çal›flmalar yapm›flt›r.

‹‹ssllaamm  EE¤¤iittiimmiinnee  GGeenneell  BBaakk››flfl  

fiimdi sizlere Guyana’da ‹slam e¤itimi hakk›nda genel bilgi sunaca¤›m. 

Guyana’da ‹slam e¤itimi vizyonu h›zla de¤iflen bir dünyada yaflam zor-
luklar›na gö¤üs gerebilme kabiliyetine sahip, kendi dininden ve çevresinden
haberdar bir toplumun geliflmesine ve devam›na yöneliktir. Bu e¤itim biçimi-
nin amaçlar› flunlard›r:

1. Guyana Müslümanlar›n› kendi dinlerinin temel ve mecburi yönleri
hakk›nda e¤itmek.

2. ‹slam e¤itimi için materyal yard›mlar› ve burs olanaklar›n› gelifltirmek
amac›yla yabanc› kurumlar ile resmi ba¤lar kurmak.

3. Ülke çap›nda Müslüman ö¤renim enstitüleri kurmak.

4. Kitle iletiflim araçlar›n›n kullanarak resmi sosyal hizmet program› or-
ganize etmek.

5. Yeni Müslümanlar›n e¤itimini ve dinlerine geri dönüfllerini kolaylaflt›r-
mak amac›yla ülke çap›nda enstitüler kurmak. 

Tarihsel olarak Guyana’da ‹slam e¤itimi sadece medrese sistemiyle s›n›r-
l›yd›. Çocuklar ö¤leden sonra s›n›flara kat›l›rlard› ve Kuran okuma e¤itimi
al›rlard›. 
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Ülke ve Müslüman cemaati geliflme kaydedince yeni e¤itim yöntem ve
yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesi bir zorunluluk haline geldi. Buna ilaveten, top-
lumsal bilinçte meydana gelen geliflime ayak uydurabilecek uzman ö¤retmen-
ler ve akademisyenler konusunda artan bir ihtiyaç söz konusuydu.

Bu ba¤lamda, örne¤in, Guyana ‹slam Örgütleri Konseyi (G‹ÖK), meyda-
na gelen bu de¤iflime genifl ölçekte cevap verdi. G‹ÖK’nin e¤itim departman›
günümüzde, halen mescit düzeyinde medrese e¤itimini devam ettirmekle ve
desteklemekle birlikte, kitle iletiflim araçlar›ndan genifl ölçekte faydalan›yor
ve kamuya aç›k konferanslar, çal›fltaylar ve seminerler düzenleyerek ‹slam bil-
gisini yay›yor. 

Ayr›ca, düzenli okul e¤itimi dönemlerinde verilen kurslar Guyana’da ‹s-
lam e¤itiminin devaml› bir özelli¤i haline gelmifltir. Bu kurslarda, ‹slam e¤iti-
mi konusunda uzmanlaflm›fl ö¤retmenler taraf›ndan dersler veriliyor. Tüm bu
çal›flmalara ra¤men, imaml›k yapabilecek ve etkili biçimde misyonerlik fonk-
siyonu görebilecek yetiflmifl Müslümanlar konusunda halen ciddi bir k›tl›
mevcuttur. 

Bir di¤er ulusal ‹slam örgütü olan Guyana ‹slam Vakf›, G‹ÖK’ne benzer
biçimde, Arap dili kurslar› yürütmektedir ve bu kurslardan temel Arapça teks-
tleri okuyup yazabilen ö¤renciler yetiflmektedir.

Her iki kurulufl ayn› zamanda ‹slam çal›flmalar› kurslar› ve imama e¤iti-
mi kurslar› yürütüyorlar. Bu kurslarda ö¤renciler, kendi cemaatlerine faydal›
olabilecek biçimde genifl ölçekte ö¤retmenlik ve liderlik becerisi donan›yorlar.

Belirtilmesi son derece önemlidir ki, Guyan Müslümanlar›n›n tarihi Hin-
distan alt k›tas› ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Çünkü Guyana’daki ilk Müslüman-
lar›n büyük bir bölümü, 19. yüzy›lda ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda Britanyal›lar
taraf›ndan Hint alt k›tas›ndan Guyana fleker plantasyonlar›na çal›flt›r›lmak için
tafl›nm›fllard›r. 

Hindistanl› Müslümanlar›n ortak dilleri, önceleri ‹slam dininin propagan-
das›nda yayg›n biçimde kullan›lm›fl olan Urdu ve Hindu dilleriydi. Fakat Ur-
duca, son otuz y›l sürecinde, ‹ngiliz dilinin geliflmesi ve ‹slam ö¤retilerinin ve
ayinlerinin propagandas›nda Müslüman Ortodoks hareketinin Arapçaya vurgu
yapmas› nedeniyle Guyana’da sahne arkas›nda kald›.

‹ngilizcenin evrensel kullan›m›, ayn› zamanda Hindu dilinin cenaze çan›-
n› çald› ve Hindistanl› Guyanal›lar›n bugünkü kufla¤›n›n çok az› Hindu dilini
konuflabiliyor.  Ne mutlu ki, Hindular, kendi dinlerinin icras›nda halen Hindu
dilini kullan›yorlar ve son zamanlarda Hindu kurulufllar› Hindu dilini ö¤ret-
mek için ekstra-müfredat kurslar› düzenliyorlar.

Guyana’da günümüzde, Arap konuflma dilinde e¤itim görmüfl olan genç
Müslüman akademisyenler kufla¤› Arapçay› Urducaya üstün tutuyorlar ve di-
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ni propagandada Urducan›n kullan›lmas› dâhil Güney Asya geleneklerini “‹s-
lam d›fl›” görüyorlar. Fakat bu durum tuhaf ve mant›ks›zcad›r. Çünkü Urdu di-
li, Hindistan orijinli Guyanal› Müslümanlar›n kültürel kimliklerini tan›mlama-
da yard›mc› oluyor. Bu durum, Türk Müslümanlar›na, “‹slam dini e¤itiminde
Türkçe kullan›lmamal›d›r” demeye benziyor! Kuflkusuz, bu, tamam›yla kabul
edilemez bir durumdur!

Guyana’da Urdu dilinin küçümseniyor olmas›, Guyana halklar›n›n oriji-
nal dillerinin teflvik edilmedi¤i ve böylece kayboldu¤u 1950 öncesi dönemde
yaflan›lanlardan, baz› kimselerin iyi bir ders almam›fl olduklar›n› gösteriyor. 

Fakat ne mutlu ki, günümüzde, dini e¤itimde Urdu dilini kullanmay› ter-
cih eden ve ayn› zamanda da Guyan Müslümanlar›n›n eflsiz miras›n› muhafa-
za etmeye çal›flan en az›ndan bir ‹slami kurulufl (ayn› zamanda Guyana’daki
en eski ‹slam kuruluflu olan Birleflik Sadr ‹slam Encümeni) var. 

SSoonnuuçç

Bugünkü sunumum, bat› ve do¤u ülkelerinde e¤itimsel geliflimin karfl›-
laflt›r›lmas› ana konusu içinde yer ald›. Bu E¤itim Kongresi’ne bir bat› ülke-
sinden kat›lan tek konuflmac› ben oldu¤um için, dinleyiciler içinde yer alan
tüm e¤itimciler ve di¤er akademisyenler aç›s›ndan, kendi ülkelerinde yaflan›-
lanlar ile bizim tecrübelerimiz ve halen Guyana’da var olan durum aras›nda
karfl›laflt›rma yapmak kolay olacakt›r. Tabi ki, tarihsel deneyimlerde benzerlik-
ler mevcuttur. Fakat aç›kça görülüyor ki, bizim yaklafl›mlar›m›z, pek çok e¤i-
tim alanlar›nda büyük farkl›l›klar sahiptir. 

Guyana örne¤inde, anlatt›¤›m tüm bu durumlar, e¤itim üstyap›s›n› hem
seküler hem de dini düzeyde yöneten ülkelere yönelik sa¤lam iddialar sunu-
yor. Buna karfl›n, bu ülkeler, yeni düflünceler ve ilginç yenilikler için önemli
savlar ileri sürüyorlar. Asl›nda, tüm bu düflünceler ve savlar, e¤itimsel gelifli-
min üst aflamalar›na geçifl sürecinin temel ö¤elerini oluflturuyor, biçimlendiri-
yor.
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KKOOMMOORR  AADDAALLAARRII

CChhaannffii  AAHHMMEEDD
Modern Oryantal Çal›flmalar Merkezi – Berlin, Almanya 

KKoommoorr::  GGeenneell  oollaarraakk  EE¤¤iittiimmddee  ÖÖzzeellddee  iissee  ‹‹ssllaammii  EE¤¤iittiimmddee  AArraapp  DDii--
lliinniinn  YYeerrii  

Komor tak›madas›, toplam nüfuslar›n›n yaklafl›k %99’u Sünni-fiafi-
i olan Müslümanlar olan dört adadan oluflur. 

Komorlar›n nüfusunun afla¤›daki flekilde da¤›lan 640 000 sakinden olufl-
tu¤u tahmin ediliyor:

Büyük Komor : 350 000

Anjouan : 260 000

Moheli : 30 000

Tak›mada Hint Okyanusu’nun güneybat›s›nda Mozambik kanal›n›n giri-
flinde bulunmaktad›r. Bat›da Afrika, do¤uda Madagaskar’dan eflit uzakl›kta
(yaklafl›k 30 km) yer almaktad›r. 

Tak›mada do¤udan bat›ya 250 km ve kuzeyden güneye 200 km’lik bir de-
niz alan›na uzanmaktad›r. Komorlar afla¤›daki gibi da¤›lan toplam 1860
km_’lik bir alan› temsil etmektedirler: 

Büyük Komor 1146 km_

Anjouan 424 km_

Moheli 290 km_

‹lkça¤dan beri bilinen Komorlar, Hint Okyanusu’nda gemi seferi yapan
tüm halklar taraf›ndan birçok kez iflgal edilmifllerdir. Ortaça¤’da Araplar tara-
f›ndan ‹slamlaflt›r›ld›ktan sonra, 18 ve 19. yüzy›llarda Komorlar Madagas-
kar’dan gelen Sakalava hükümdarlar› etkisi alt›nda kalm›fllard›r. Bu iflgaller-
den sak›nmak için, Mayotte sultan› bu aday› Fransa’ya b›rakt› ve 1843’te hi-
maye alt›ndaki devlet (vesayet, protektora) statüsü elde etti. 

Bu vesayet daha sonra di¤er üç adaya yay›ld› (Büyük Komor, Moheli ve
Anjouan), Anjouan adas› 1886’da vesayet elde eden son adayd›. 

1927’de Komorlar o s›rada Frans›z kolonisi olan Madagaskar’a idare ba-
k›m›ndan ba¤l› ayr› bir varl›k oluflturdular. 
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‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Komorlar “Deniz afl›r› Frans›z Toprakla-
r›” statüsünü elde ettiler. 

6 Temmuz 1975’te Komorlar, dört adan›n halk›n›n tümüne “Frans›z kal-
mak istiyor musun istemiyor musunuz?” sorusu sorularak yap›lan referandum
neticesinde tek tarafl› ba¤›ms›zl›¤a sahip oldular. Nüfusun %90’›ndan fazlas›-
n› hay›r yan›t›n› verdi. Fransa, ba¤›ms›zl›¤a hay›r diyenlerin ço¤unlu¤unun
Mayotte adas›ndan oldu¤unu fark etmesi üzerine bu bahaneyi Mayotte’u iflgal
etmek için kulland›. Ancak bu fiili iflgale geçerlilik kazand›rmak için Fransa
daha sonra sadece Mayotte’ta bir referandum gerçeklefltirdi ve Mayotte halk›-
n›n ço¤unlu¤u ba¤›ms›zl›¤a karfl› oy kulland›. Böylece Mayotte o zamana ka-
dar Frans›z koloni sisteminde tan›nmayan bir statü olan “Frans›z Cumhuriye-
ti Bölgesel Topluluk” halini ald›. 

Di¤er üç ada (Büyük Komor, Moheli ve Anjouan) 2002’ye kadar Komor-
lar Federal ‹slam Cumhuriyeti oluflturdular. 2002’den itibaren Komorlar tak›-
madas› resmi olarak Komorlar Birli¤i olarak adland›r›lmaktad›r. 

EEkkoonnoommii

Siyasi istikrars›zl›¤›n sonucu olarak Komorlar Birli¤i hiçbir zaman bir ik-
tisadi yükselmenin koflullar›n› yaratamad›. Komorlar co¤rafi bölünmenin s›-
k›nt›lar›n› yaflarken adalar› d›flar›ya açabilecek altyap›n›n da eksikli¤ini çek-
mektedirler. Karayolu a¤› kötü durumda. Adalar aras›nda ve Mayotte’a do¤ru
olan deniz yoluyla düzenli ulafl›m yollar› da 2004 ve 2005’te hemen hemen
yok oldu. 

Ekonominin %40’› g›da maddeleri ekimleri ve kârl›, ihracat›n %90’›n›
oluflturan üç çeflit ekimden (karanfil, ylang ylang ve vanilya) ibaret tar›m sek-
törüne dayanmaktad›r. Dünya vanilya kurlar›n›n çökmesi ve tar›m yat›r›mlar›-
n›n düflük seviyesi ülkenin geliflimi için kaç›n›lmaz olan ekonomik büyümeye
eriflmeyi engellemektedir. Komor adalar› g›da yönünden kendi kendine yete-
bilir durumda de¤ildirler ve bu nedenle büyük oranlarda g›da ve ifllenmifl ürün
ithal etmeleri gerekmektedir. Bal›kç›l›k (y›lda yaklafl›k 15 000 ton) gemilerin
motorlaflt›r›lmas›yla büyük ölçüde geliflmifl olsa da hala bir zanaat bal›kç›l›¤›
olarak kalmaktad›r. 

- Birkaç g›da ve mobilya imalat flirketinden oluflan ikincil sektör, büyük
ölçüde zanaat düzeyinde kalmakta ve ekonominin %5’inden az›n› temsil et-
mektedir. 

- Üçüncül sektör veya hizmet sektöründe ( ekonominin %45’i), ithal
ürünlerin ticareti egemendir ve bunlar›n h›zl› yay›lmalar› ülkenin ticari aç›¤›-
n› giderek daha fazla art›rmaktad›r. 

Bu nedenle ekonomi çok zor durumdad›r. Fakirli¤in art›fl› ve halk›n ya-
flam koflullar›n›n (e¤itim ve sa¤l›k düzensiz bir haldedir) bozulmas› ekonomi-
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nin belirgin niteli¤idir. Ayn› zamanda, tam bir dayan›flma içinde olan Komor
diasporas› önemli biçimde, ülkeye para göndermek ve insanl›k projelerinin fi-
nansman›na kat›lmak yoluyla nüfusun devaml›l›¤›na karfl›l›k gelmektedir. 

Ortalama yaflam süresi 62 y›l olarak tahmin edilmektedir. Adalar›n turis-
tik potansiyeli, do¤al sitelerin say›ca çoklu¤una ve güzelliklerini korumalar›-
na karfl›l›k henüz de¤erlendirilmifl de¤ildir. 

Yak›n zamanda, bu sektörde bir umut do¤du. Gerçekten, 10 Eylül
2007’de, Komorlar Birli¤i hükümeti ve Dubai World flirketi, turizm sektörünü
harekete geçirmeye yönelik 70 milyon Amerikan Dolar› de¤erinde bir ortakl›k
anlaflmas› imzalad›lar. Bir di¤er biraz daha belirsiz bir umut ise Komor sula-
r›nda petrol ve gaz araflt›rmalar›na e¤ilim yönündedir. Ülkenin hükümeti ile
uluslararas› flirketler, özellikle Çin ve Amerikan flirketleri aras›nda sözleflme
görüflmeleri devam etmektedir. 

Bu böyleyken, iktisadi büyüme sa¤lamaya yönelik bir politika öncelikle
d›flta oldu¤u kadar içte de yat›r›mlar› desteklemeye yönelik olmal›d›r. Baflta si-
yasi istikrar, geliflmifl altyap›lar ( yollar, iletiflim araçlar› ve ulafl›m araçlar›),
bir yat›r›m kanunu vs. olmak üzere birçok etken bu yat›r›mlar› desteklemekte-
dir. Ancak hepsinden daha önemli bir etken iyi e¤itilmifl, iyi yetiflmifl iflgücü-
dür ve as›l düflüklü¤ün yaralad›¤› yer de özellikle oras›d›r. 

Komorlar, daha 2003’te flu okuryazarl›k oran›na (15 yafl›ndan itibaren)
sahipti: tüm nüfusun okuryazarl›k oran› %56,5; erkeklerin okuryazarl›k oran›
%63,6; kad›nlar›n ise %49,3’tü. 

Ülkenin ilk ve tek üniversitesi kap›lar›n› Temmuz 2003’te açt›. Bundan
önce, ortaö¤retimlerini bitiren gençler yüksek ö¤renimlerini görmek için Fran-
sa’ya gitmekteydiler. Daha sonralar› baz›lar›, ço¤unlu¤unun ‹slam e¤itimi al-
d›¤› Arap devletlerine gider oldular. Komor adalar›na bu kimselerin radikal ‹s-
lamc› fikirleri getirdi¤i tahmin ediliyor. 

Bu üniversitenin kurulmas›na teflvik eden nedenlerden birinin de zaten bu
oldu¤u söylenir. Gençlere Arap ülkelerine gitmek yerine yerinde bir e¤itim
olana¤› tan›nmas›yla ‹slam radikalizmin yükseliflinin önüne geçilmesi düflünü-
lüyordu. 

Ancak bu, Komorlar’da Arap dilinin ö¤retimini azaltmaktan uzakt›. An-
cak bu dil nas›l ö¤retildi, genel olarak e¤itimde ve özellikle dini e¤itimde ye-
ri nedir? ‹ncelememin konusu budur. 

Arapçan›n ö¤retimi Komorlar’da Kur’an okulunda Kur’an okumas›ndan
bafllamak üzere ‹slam ö¤retiminden ayr›lamaz. Sadece bir çeflit dini “borç” de-
¤il, ama ayn› zamanda bir toplumsal gereklilik. Devlet’in, her dönem Arapça
e¤itimini tüm ülkeye dayatt›¤› genel e¤itim program› yönünde yönlendirmesi
anlam›nda bu ö¤retim tarihsel-siyasal durumlara da ba¤l›d›r. Benzer flekilde
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bu inceleme, Devlet’te, yani Devlet’in denetiminde ve Devlet d›fl›nda, yani
devlet d›fl› e¤itim yap›lar› ve kurumlar› içinde ve her iki halde de Komorlar ve
Arap dünyas›n› ba¤layan iliflkileri göz önünde bulundurarak Arapça e¤itimi
meselesini aç›klamaya u¤raflacakt›r.

1886’da tak›madan›n Frans›zlar taraf›ndan kolonilefltirilmesinden önce,
bu adalar›n tamam› kültürel ve dini bak›mdan Al Busaid’in Arap-Ummanl›la-
r› alt›nda Zenzibar hâkimiyetinde gelifliyordu. Bu, daha az ölçüde olmakla bir-
likte, tüm koloni dönemi boyunca devam etti. Tüm bu dönem boyunca, Ko-
morlar›n Arap dünyas› ile yürüttü¤ü iliflkileri, Komorlular›n Zenzibar’da ger-
çeklefltirdi¤i ve bazen Hadramut, hac yeri dolay›s›yla Mekke ve bazen Kahi-
re’de (M›s›r) El-Ezher’e uzanan ‹slami e¤itim kal›fllar› ile s›n›rland›r›lm›flt›.
Buna ayk›r› biçimde, Komorlar’›n ba¤›ms›zl›¤a kavuflmalar›ndan sonra
(1975), ba¤›ms›z Devlet’in yeni siyasi makamlar› Arap dünyas›yla farkl› ilifl-
ki yollar›n› hem bafllatt› hem desteklediler. Bu iliflkiler art›k diplomatik bir bi-
çime kavufltular ve di¤erlerinin yan› s›ra yeni kültürel ve dini iliflkiler yarata-
caklard›r. Genç Komorlular art›k kitleler halinde, ayn› zamanda Komorlar’da
e¤itim kurumlar› kuran Arap ülkelerinde dini e¤itim görmeye gitmektedirler. 

Eylül 1993’te, Komorlar Arap Lig’i devletleri üyesi haline gelmifllerdir. 

Arap dili e¤itimi, Devlet’in e¤itim kurumlar›nda nas›l ayr› tutulmaktad›r?

Ellili y›llar›n sonunda veya belki biraz daha sonralar›, Arapça e¤itimi, ya-
flayan bir dil gibi, ‹ngilizce ve ‹spanyolca ile ayn› s›fatla liseye sokuldu. 

Bununla birlikte, metot, ders kitaplar› ve bu konuyla ilgilenen e¤itimcile-
rin temeli ve e¤itimleri yoluyla, olay Komorlu gözünde bir s›fattan daha faz-
la, duyulmam›fl, orijinal bir karaktere büründü. 

Frans›z Arapça bilginleri G. Leconte ve A. Ghedira’n›n “Methode de
l’Arabe Littéral” adl› eserinde belirtildi¤i gibi bu, Frans›zca konuflanlar›n
(francophone) Frans›zca konuflan ö¤renciler için benimsedi¤i bir Arapça ö¤-
retim metodudur. Ö¤retim kitab›n›n kendileri için haz›rland›¤› kifliler e¤itim-
lerini kitab›n yazarlar›n›n da yetifltirildi¤i ayn› mant›k izinde almaktad›rlar.
Hepsi ya da neredeyse hepsi, Fransa ve onun kolonilerinde ö¤retimde dayat›-
lan benzer kal›plar› içerisinde düflünüyorlar (Descartes’›n kal›plar› ve Port-
Royal ve Lhomond’un dilbilgisi). Gerçekten de, kitaplar›nda yazarlar, Frans›z
Do¤u bilimci Silvestre de Sacy’nin, 1820’de yay›nlanan ve daha sonralar› Av-
rupa’da Arapça dilbilgisi yaz›tlar›n›n da etkilendi¤i “Arapça dilbilgisi” eserin-
de kulland›¤› terminolojiyi kullanm›fllard›r. 

Benzer flekilde yay›mland›¤› tarih olan 1957 – 61’den itibaren, Arapça
ö¤retimi resmi ders kitab› olarak Frans›z okullar›n›n ikinci s›n›flar›na dayat›l-
d›. Bunun da ötesinde, o zamandan sonra, 1980li y›llar›n sonuna dek, G. Le-
conte’un 1980li y›llar›n ortas›na kadar Arapça ö¤reniminden sorumlu kifli ol-
du¤u Paris Do¤u Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Okulu’nda (Ecole Nationale
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de Langues et Civilisations Orientales de Paris) Arapça ö¤renimi resmi ders
kitab› olarak kullan›ld›. 

Kitab›n tasarland›¤› biçime gelince, dönemin di¤er yabanc› dillerin ö¤re-
tim kitaplar›ndan hiç de fark›n›n olmad›¤› görülmektedir. 

Temel ald›¤› pedagoji passiftir ve deneysel (deneye yönelik) de¤ildir.
Gerçekten de, ö¤rencinin ders s›ras›nda aktif ve sürekli bir kat›l›ma yeteri ka-
dar yer vermemekte ve bafltan itibaren ö¤renciye ö¤reniminde örne¤in erken
zamanda bir Arapça sözlükten yararlanmay› ö¤reterek ba¤›ms›z olman›n yol-
lar›n› vermeyi amaçlamamaktad›r. 

Kitab›n di¤er bir yönü, dönemin tüm kitaplar› ve çak›flan tüm bilim kol-
lar›nda oldu¤u gibi, Komorlar’›nkinden farkl› bir kültürel yap› (ba¤lam, con-
texte) sergilemektedir. 

Çocuk hayata dair kelime da¤arc›¤›n› bir New York gökdeleninde ve si-
yasi hayata dair kelimeleri ise Abbasi imparatorlu¤u’ndan ö¤renmektedir. Bu-
na karfl›n, kitaplarda yerel bir dini seremoni s›ras›nda gerçeklefltirilen hareket-
ler veya kullan›lan nesnelere dair hiçbir ibare bulamamaktad›r. Kitab›n bu yö-
nü ve pedagojik tercihleri aç›kça görüldü¤ü gibi Komorlu ö¤rencilerde olum-
lu bir sonuç vermemifltir. Tunuslu H. Atoui’nin kitab› (ki 1975’te ülkenin ba-
¤›ms›zl›¤›ndan sonra Leconte ve Ghedira’n›nkinin yerini alm›flt›r) flüphesiz G.
Leconte ve A. Ghedira’n›nkinden esinlenmifltir. ‹ki eser aras›ndaki benzerlik,
gerçekten de, biçimde oldu¤u kadar içerikçe de çarp›c›d›r. 

Bugün, ‹slam medreselerinde oldu¤u gibi Frans›z özel ve devlet orta ö¤-
retimlerinde, ço¤unlukla Arap dili e¤itimini Arap ülkelerinin ‹slamc› üniversi-
telerinde yetiflmifl Arapça konuflanlar vermektedirler. 

Ancak yine de bu sorunlar› çözmemifltir. Çünkü bu mezunlar çok iyi
Arapça konuflanlar olsalar da, ki bu iyi bir fleydir, ülkenin tüm e¤itim sistemi-
nin dili olan Frans›zcaya hâkim de¤ildirler. Böyle olunca, lise bitirme s›navla-
r›nda Arapça s›nav› örne¤in, iki dilde de versiyon ve tema çevirileri yoluyla
yap›l›yor.

Bunun neticesinde bu ö¤retimin sonucu bugün hala en vasat düzeydedir.
Bu vasatl›k e¤itimcilerin seviyelerinin yetersizli¤inden daha çok (çünkü ço-
¤unlukla Arapçaya oldukça hâkimdirler) bu konunun ö¤retiminde ayn› e¤itim
sistemi içinde dahi metotlar›n çoklu¤u ve tutars›zl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Bu cumhuriyet okulunda Arapçay› ö¤retmek için uygulanan metot soru-
nunun ard›nda flu üç dile e¤itim ve toplumsal ve siyasal alanda verilen yere
ba¤l› olarak gerçek bir kimlik meselesi yatmaktad›r: Komorca, ana dil, Fran-
s›zca ve Arapça. Ayn› zamanda, özellikle Komorlar’›n 20 Eylül 1993’ten iti-
baren Arap Ülkeleri Ligi üyesi olmalar›ndan itibaren, Arapça konuflan elitlere
dönüflme sorunu yatmaktad›r. 
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Bir dilin, bir halk›n geçmiflinden, bugününden ve özlemlerinden “fleyler”i
aç›klad›¤› kelimelerden olufltu¤unu ekleyelim. Sadece bir konuflma de¤il, ay-
n› zamanda onu kullanan halk›n sahip oldu¤u de¤erleri ve dünya görüflünü
aç›klamaktad›r. Bu nedenle, bu üç dilin her birinin Komorlar’a tafl›d›¤› de¤er-
ler ve ideolojilerin karfl›laflmalar›ndan nas›l bir flok do¤abilece¤i tahmin edile-
bilir. 

Bu nedenle, Komor dilini gelifltirme, onu azar azar e¤itime sokma ve onu
ana etkin ulusal dil haline getirme fikri faydal› bir fikir olurdu. 

Bu aciliyet, yerel dilleri ulusal diller ve e¤itim dilleri yapma gereklili¤i
bugün birçok Müslüman ülke için bafllang›ç olarak sadece ilk ad›m olacakt›r.
Dikkatiniz için teflekkür ederim.
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AAZZEERRBBAAYYCCAANN’’DDAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹NN  MM‹‹LLLL‹‹  VVEE
DDÜÜNNYYEEVV‹‹  ÖÖZZEELLLL‹‹⁄⁄‹‹

DDooçç..  DDrr..  NNuurriiddaa  NNOOVVRRUUZZOOVVAA
Bakü Slavyan Üniversitesi, Baku, Azarbaycan

Çok de¤erli kongre ifltirakçileri, de¤erli bilim adamlar›!
Azerbaycan co¤rafi aç›dan Kafkas da do¤uyla bat›n›n s›n›r›nda bulunu-

yor. Avrupa’dan do¤uya ve do¤udan bat›ya giden yollar› Azerbaycan’dan ge-
çiyor. Bu sembolik faktör Azerbaycan kültürünün tüm alanlar›nda, hem de e¤i-
tim sisteminde kendi izlerini yaflat›r. Acaba, flimdi do¤u ve bat› kavramlar›
co¤rafi hangi kavramda anlafl›l›yor? Ço¤u zaman do¤u ve bat› kavramlar› co¤-
rafi terimler gibi de¤il, simgesel anlamda anlafl›l›yor. fiöyle ki do¤u gelenek-
sellik, en önemli özellikleri de mekândan daha çok zaman göstergesi gibi in-
celeniyor; do¤u eskinin, bat›ysa yenili¤in temsilcisi gibi veriliyor. Bu kelime-
ler hem de uygarl›¤›n türü ve düflünce tarzlar› aras›ndaki ayr›ma göre de sim-
gelefltiriliyor. 

Bu konuda konuflulmas› gereken meselelerden biri de bat› ve do¤u e¤itim
modelleri ve flu modellerin özellikleridir diye düflünüyorum.

Bize göre do¤uyu ve bat›y› birbirinden ay›ran en önemli faktör, do¤u dü-
flüncesinde ideal amaç kiflinin mükemmelleflmesi, bat› düflüncesinde ise toplu-
mun geliflmesinin öncül olmas›d›r. E¤itimde de bu amac›n do¤u ve bat› e¤iti-
min esas ilkel fark›n›n görüflündeyiz. ‹nsan› mükemmellefltirmeyi, onun üstat-
ö¤renci iliflkilerini önder tutan do¤u modeli ile çevrenin kendisini, toplumu
yetkinlefltirmeyi önüne amaç koyan ve e¤itimi toplumun bir bölümü gibi ka-
bullenen bat› modeli aras›nda fark gerçekten çok büyük.

Ama flimdi dünyada tam do¤u ve tam bat› modeli kalmam›fl. fiimdi gele-
neksel do¤u ülkelerinde de e¤itim sistemi de¤iflmifl ve bat› e¤itim sisteminin
etkisiyle “ça¤dafllaflm›flt›r”. Fakat bat› ülkelerinin kendisinde bile tam bat› e¤i-
tim at›ld›¤›ndan flimdi ça¤dafl bat› e¤itim sistemi söz konusu oldu¤u zaman,
biz XIX yüzy›ldan sonra oluflan ve kendi metodoloji temelini F. Bekondan al-
m›fl e¤itim sistemini düflünüyoruz. Bu e¤itimin as›l amac› onun bilgilerin de-
neyim ile kontrol edilmesine dayanmas›d›r. Yani her tür bilgi yaln›z deneyim
yolu ile de¤il, hem de pratikle de kazan›labilir.

Herkes biliyor ki, e¤itimde en önemli amaç ö¤retmektir. Fakat neyi ö¤-
retmek ve nas›l ö¤retmek konusunda bat› ve do¤u e¤itimi gerçekten farkl›.
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Ça¤dafl bat› ülkelerinde e¤itim sistemi, belirli branfl üzere bilgi edinmifl uz-
manlar› üretim süreçlerinin aktif kat›l›mc›s› gibi haz›rl›yorlar veya sosyal bil-
giler edinmifl ö¤renci toplumsal ve sosyal olaylar›n aktif kat›l›mc›s› gibi yeti-
fliyor. Fakat do¤uda durum farkl›. Al›nm›fl bilgiler teknolojide s›nanm›yor ve-
ya bu süreç çok a¤›r aksak ilerliyor. 

E¤itim Devletin Strateji Alan›d›r.
Hükümetin halka mahsus oldu¤u ba¤›ms›z bir ülkede e¤itime büyük ilgi

demokrasinin geliflimine hizmet ediyor ve gelece¤in göstergesi gibi tan›mlan›-
yor.

(R›çard U. Rayli, ABD E¤itim Bakan›)
AAzzeerrbbaayyccaann  ddaa  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii::  yyeenniilliikklleerr,,  ppeerrssppeekkttiifflleerr
Azerbaycan büyük Türk kültürünün ve hem de Do¤u dünyas›n›n bir par-

ças›d›r. Kendinin ulusal gelenekleriyle türkücülü¤ü, ça¤dafll›¤› ve ‹slam mane-
vi de¤erlerinin tafl›y›c› gibi kabul eden ça¤dafl Azerbaycan yeni e¤itim sistemi
kurarken milli ve geleneksel faktörleri de düflünmektedir. 

Azerbaycan ‹slam toplumunun yaflad›¤› bir bölge oldu¤undan dolay› XIX
yüzy›l›n evvelinde Rusya taraf›ndan iflgal edilen Azerbaycan da Rus ve Avru-
pa e¤itim modelleri yap›lmaya bafllad›. ‹lk dünyevi üniversite Azerbaycan da
1919 y›l›nda aç›ld›.

Azerbaycan e¤itimi Sovyetler döneminde Sovyet e¤itim sisteminin bir
parças› gibi mevcut olmufltur. Sovyetler döneminde, 1920–1990 y›llar aras› 80
y›ll›k zaman›nda e¤itimin durumu flöyle olmufltur:

• E¤itim tam olarak devlet nezaretine al›nm›fl.
• ‹slam’da olan halklar›n alfabesi de¤ifltirilmifltir. Arap ve Latin alfabele-

ri kiril-Rus alfabesi ile de¤ifltirilmifltir ki, bu da halklar› büyük ‹slam dünya-
s›ndan uzaklaflt›rm›flt›r.

• Milli e¤itim ananeleri da¤›t›lm›fl Sovyet ideolojisine dayanan yeni sis-
tem kurulmufltur.

• ‹slami de¤erler bask› alt›na al›nm›fl, okullarda ‹slami bilgilere yasaklar
konulmufl, din adamlar›, evliyalar, ya öldürülmüfl ya da Sibirya’ya sürgün edil-
mifltir.

Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›, ba¤›ms›z devletlerin kurulmas› her bir
devletin Milli E¤itim Sisteminin de¤iflimini sa¤lad›.

BBaa¤¤››mmss››zz  DDeevvlleettlleerr BBiirrllii¤¤ii  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii
fiimdi BDB ülkelerinin ço¤unda Sovyet E¤itim kurallar› hala devam etti-

¤inden Bat› standartlar›yla denkleflmek sadece formalite olarak geçiyor. BDB
ülkelerinde Komünist ideolojisinden resmen kurtulsalar da, onun kal›nt›lar›
olan e¤itim yöntemlerinden e¤itime geleneksel yaklafl›mdan tamamen kurtu-
lam›yorlar. Sovyet E¤itim Sistemi bilimsel bilgilerin, haberlerin teori bilgile-
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rin verilmesine dayanmaktayd›. Teori bilgilerle deneyim aras›nda ba¤l›l›k çok
azd› veya al›nm›fl teori bilgiler gerçek bilgilere uymuyordu. 

fiu anda BDB ülkelerinde görülen de¤ifliklikler Reformlar ço¤u zaman
formalite öteli¤i tafl›rlar. De¤ifliklikler sonuna kadar sürdürülmemektedir. Ör-
ne¤in, BDB ülkelerinde aspirantura (yüksek Lisans) mast›r ile beraber yap›l-
maktad›r. E¤itim yönetilmesinde eski sistem devam ediyor. Mülkiyet ifllemle-
rinin de¤iflmesi, e¤itimde demokrasileflme çok yavafl ilerlemektedir. 

1990’dan Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›, ba¤›ms›z devletlerin kurulmas›
her bir devletin Milli E¤itim Sisteminin de¤iflimini sa¤lad›. Azerbaycan’da da
yeni e¤itim sisteminin uygulanmas› gündeme geldi. Yeniden Latin alfabesine
geçildi. Ba¤›ms›z Azerbaycan da ilk E¤itim Kanunu 1992 de kabul edildi. Bu
kanun Azerbaycan’da e¤itim sistemini Baz› tam olarak Avrupa E¤itim Siste-
mine yaklaflt›rmak, önemli de¤iflimler yapmak için tüzel koordinasyon mey-
dana getirdi. 

Azerbaycan’da E¤itim Sisteminin yönetilmesi, mülkiyet ifllemlerine al-
ternatif seçimler olmufltu. Orta E¤itimde yeni ifllemler uygulanarak, lise, ko-
lejlerin aç›lmas› yüksek okullar›n iki aflamal› yap›ya, lisans ve mast›r aflama-
s›na geçilmesi ifllemleri h›zla ilerledi. E¤itimde özel sektör formalaflt›. Bu ön-
ce yüksek okulda daha sonra ise orda okulda uyguland›. fiu anda Azerbay-
can’da devlet üniversiteleriyle beraber 14 özel Üniversite ve birçok kolejler
faaliyet göstermektedir. 

Bu gün Azerbaycan Kafkas’›n ekonomik yönden önde gelen bir ülkesidir.
Toplar›n›n %20 ‘i Ermeniler taraf›ndan iflgal edilmesine ve Karaba¤ savafl› ve
ac›s›, bir milyonunun üzerinde kaçk›nlar›n problemleriyle birebir yüz yüze da-
yanmas›na ra¤men genç Azerbaycan devletinde son zamanlar E¤itime devlet
gözetimi ve ilgisi güçlenmifltir. Ortaokullarda derkliklerin bedava verilmesi,
Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev’in karar›yla kiril alfabesiyle olan edebiyatlar›n
Latin alfabesiyle devlet taraf›ndan bas›lmas› ve kütüphanelere verilmesi,
UNESCO ve Haydar Aliyev’in deste¤iyle yeni okullar›n yap›larak faaliyete
geçmesi, okullar›n maddi ve teknoloji aç›dan güçlendirilmese ifllemleri E¤i-
timde yeni perspektifler vaat ediyor. 

Ama Azerbaycan’da Üniversite kütüphanelerinin ve yayg›n kütüphanele-
rin bilimsel kitaplar fonunun zenginleflmesine ve yenilenmesine büyük ihtiyaç
vard›r. Ayn› zamanda elektronik kütüphanelerin aç›lmas› ve kütüphanelerin
yeni teknolojilerle donat›lmas› bir an önce h›zlanmal›d›r. Bilimsel edebiyat›n
yeni alfabeyle bas›lmas›na büyük ihtiyaç vard›r. Son y›llarda Üniversitelerin
maddi, teknik koordinasyonlar›n güçlendirilmesi yabanc› ülkelerin öncül üni-
versitelerine okumak için ö¤rencilerimizin devlet hesab›na gönderilmesi v.s.
e¤itim sisteminin mükemmelleflmesini sa¤layacakt›r. Konuflmak istedi¤im ko-
nulardan biri de Azerbaycan’da e¤itim reformlar› meselesidir.
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EE¤¤iittiimm  RReeffoorrmmllaarr››,,  BBaalloonnyyaa  SSiisstteemmiinnee  GGeeççiiflfl
fiimdi Azerbaycan’da yeni e¤itim kanunun haz›rlan›yor. Ayn› zamanda

e¤itimin yeni flekline geçifl bafllan›yor. Birkaç senedir Azerbaycan E¤itim sis-
teminde kredi sistemine geçifl bafllam›flt›r. Bu güne kadar bu konuda Azerbay-
can’daki özel Üniversitelerden Hazar, Qerb (bat›) ve Qafgaz üniversitesi hay-
li tecrübe kazand›. Devlet Üniversitelerinde de bu ifl yavafl yavafl gerçekleflti-
riliyor. 

E¤itimde kredi sistemine geçmek için ifllemler yap›l›yor. Baz› branfllar ve
s›n›flar yeni sisteme geçiyor. Bu de¤iflimler neler vaat ediyor? Biçim de¤iflimi
içeri¤in yenileflmesini getirecek mi? 10–20 y›l zarf›nda böyle h›zl› de¤iflim
mevcut olan geleneksel sistemi de¤ifltirece¤ini söylemek çok zor. Netice itiba-
riyle e¤itimde yap›lacak reformlar birdenbire uygulanamaz. Bu de¤iflimler ya-
vafl yavafl görülmeli, biçim de¤iflimleri de en sonda içerik de¤iflimiyle sonuç-
lanmal›d›r. Büyük önderimiz Haydar Aliyev e¤itimde de¤iflimler yaparken çok
dikkatli olmay› defalarca söylemifltir. “E¤itim Sistemi öyle bir fley ki burada
hiçbir ink›lâbî de¤iflim olamaz. Genellikle, bizim hayat›m›z›n tüm alanlar›nda
de¤iflimler evrim özelli¤i tafl›mal›. Hiçbir zaman izin verilemez ki senelerce
kurulmufl olan bir fleyi hemen bir günde vurup y›kas›n, ondan sonra hiç bilme-
di¤in yeni bir fleye yaratas›n. (Azerbaycan’›n E¤itim Siyaseti B. 2005. s.99)

E¤itim reformlar› uzun süreli ve devam eden bir süreç olmal›d›r. Çünkü
mevcut sistemin birden bire y›k›lmas› toplumda bir boflluk yarat›r. Yeni siste-
me geçmezden önce onun millî geleneklerimize millî psikolojimize uymas›
kontrol edilmelidir. Azerbaycan’›n e¤itim sisteminde flimdiye kadar kazan›l-
m›fl olumlu deneyim ve kendisini kan›tlam›fl olumlu sonuçlar vermifl sistemi
aynen saklamal›, ama gelifltirmeli ve ça¤dafllaflt›r›lmal›d›r.  (H.Aleyev, S.101)

O sebepten dolay›: Biz Bat› e¤itiminin geçti¤i yolu daha tez ve daha fay-
dal› flekilde geçebilmek için onlar›n kusurlar›n› ö¤renmeli ve daha do¤ru yol-
la gidebilmeliyiz.

Bat› e¤itim sisteminde olan yenilikler kontrol edilmeden direk bizim e¤i-
timimize getirilemez. Bu mevcut kurallar› y›kmak demektir.

Son y›llarda bat› ülkelerinde de e¤itim Reformlar› yap›l›yor. Bu ülkeler
durup bizi beklemiyorlar ki biz onlara yetiflelim. Dünya deneyiminden Azer-
baycan’›n ulusal karakterine uygun olan ilkeler, kurallar e¤itim sistemine uy-
gulanmal›d›r. Biz dünyan›n tüm ülkelerinde -Bat›da da, Do¤uda da – birikim-
lerini derinden ö¤renmeli ve onlardan Azerbaycan için faydal› ve yararl› fak-
törleri e¤itim sistemimize uygulamal›y›z. 

Sonuç olarak kongremize kat›lan herkese bir daha selam veriyor, bilim
adamlar›na ve organize iflleri yapanlara teflekkür ediyorum.
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