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bîler, Mýsýr’da Þiî Fâtýmî hâkimiyetine son
vermek için halkýn eðitimiyle yakýndan ilgi-
lendiler. Daha Fâtýmî Devleti ortadan kal-
dýrýlmadan Selâhaddîn-i Eyyûbî, Nâsýriyye
ve Kamhiyye medreselerini hizmete açtý.
Fâtýmîler’in 567’de (1171) yýkýlmasýndan
sonra Eyyûbîler, Sünnîliði yerleþtirmek ama-
cýyla çok sayýda medrese inþa etti. Bunlar
arasýnda Süyûfiyye, Sâlihiyye ve Fâzýliyye
zikredilebilir. 580’de (1184) Vezir Kadî el-
Fâzýl tarafýndan yaptýrýlan Fâzýliyye’de bü-
yük bir kütüphane oluþturuldu. Medrese-
lerdeki eðitim önceleri dinî ilimler aðýrlýklý
idi. Sünnî inancýnýn yerleþmesinin ardýn-
dan bunlara nahiv, felsefe ve tabii ilimler
de eklendi. Dersler bir müderris tarafýn-
dan veriliyor ve kendisine bir muîd yardým
ediyordu. Hemen her medreseye tahsis
edilmiþ bir vakýf mevcuttu. Ayrýca kitapçý
dükkânlarý eðitimde büyük rol oynuyor-
du. Buralar ayný zamanda ilmî tartýþma-
larýn yapýldýðý, kitaplarýn okunduðu eðitim
yerleriydi. Bilhassa Tolunoðullarý ve Ýhþî-
dîler devrinde Mýsýr’da ve özellikle Kahire’-
de tarihçiler muazzam bir kitapçýlar çar-
þýsýnýn varlýðýndan söz etmektedir.

Memlükler ve Osmanlýlar Dönemi. Ge-
rek Memlükler devrinde gerekse Osmanlý
fethinden sonraki asýrlarda eðitimde önem-
li bir deðiþiklik olmadý. Küttâblar, camiler
ve medreselerde eðitim faaliyetlerine de-
vam edildi. Bu dönemde eðitime damga-
sýný vuran müessese Ezher oldu. Baþka
medreselerde ders veren müderrislerin
ve þeyhlerin büyük bir kýsmý Ezher’de ye-
tiþiyordu. Diðer bir geliþme de 1008’de
(1599) Dâvûd-i Antâkî adlý bir tabibin Ka-
hire’de Týp Medresesi’ni açmasýdýr. Bu zat
çok sayýda týp kitabý yazdý, birçok talebe
yetiþtirdi. 1798’de Fransýzlar’ýn Mýsýr’ý iþ-
gali sadece üç yýl sürmesine raðmen bu
olay Mýsýr’daki eðitim ve öðretimi derin-
den etkiledi. Napolyon, Fransýzlar’ýn bura-
daki çýkarlarýný koruyacak þekilde hem as-
kerî hem sivil projeler geliþtirdi. Bu çer-
çevede 22 Aðustos 1798’de el-Mecmau’l-
ilmî el-Mýsrî adlý bir enstitü kuruldu. Bu
enstitünün görevleri arasýnda Mýsýr’da il-
mî araþtýrmalar yaptýrmak ve bir eðitim
modeli oluþturmak da yer alýyordu. Ancak
iþgalciler, Fransýz çocuklarý için kurulan
okullarýn dýþýnda istedikleri deðiþikliði ger-
çekleþtiremediler. Bu üç yýl içinde Fransýz-
lar’a karþý yürütülen ayaklanmalara eði-
timcilerin katýlmasý yüzünden geleneksel
eðitim yerlerindeki öðretim faaliyetleri aðýr
bir darbe aldý.

Fransýzlar’ýn 1801 yýlýnda Mýsýr’dan çýka-
rýlmasýyla ülkede yeni bir dönem baþladý.

Padiþah III. Selim, Kavalalý Mehmed Ali Pa-
þa’yý Mýsýr’a vali tayin etti. Önceleri padi-
þaha baðlý kalan Mehmed Ali Paþa, sonra-
dan modern bir devlet kurma hayalleri-
ne kapýlarak kendi baþýna hareket etmeye
baþladý. Mýsýr’da otoritesini pekiþtirmek
amacýyla uygulamaya giriþtiði siyasî ve as-
kerî projeler yanýnda kurmayý planladýðý
modern eðitim sistemi için Batý’yý örnek
aldý. Daha 1809’da askerî ve teknik alan-
larda öðrenim görmeleri için Ýtalya’ya öð-
renciler gönderilmeye baþlandý. 1820’li yýl-
larda Fransýzlar’la iliþkilerin düzelmesinin
ardýndan Mehmed Ali Paþa öðrencileri bu
ülkeye göndermeyi tercih etti. Onun dö-
neminde askerlik, yönetim ve eðitimde is-
tihdam edilmek üzere 300’ü aþkýn talebe
Avrupa’da öðrenim gördü. Mehmed Ali Pa-
þa 1811’de zamanýn seçkin tabakasýný oluþ-
turan Memlük, Çerkez, Türk, Arnavut ve
Ermeni asýllý gençler için Mýsýr Kalesi’nde
bir okul açtýrdý. Burada askerî konularýn ya-
ný sýra aritmetik ve Ýtalyanca dersleri oku-
tuluyordu. 1820’de Asvân’a taþýnan okul-
da öðretim dilinin Türkçe olmasý ilginçtir.
1816’da Mýsýr Kalesi’nde Mýsýrlýlar’ýn da
gittiði bir geometri okulu ve 1821’de ye-
ni kurulan orduya subay yetiþtirmek ama-
cýyla askerî okullar açýldý. 1825’te askerî
ve meslekî okullara girecek talebelerin ye-
tiþtirilmesi için Kasrülayn’da bir hazýrlýk
okulu oluþturuldu. Altý ile on iki yaþ ara-
sýndaki çocuklarýn gittiði bu okul 500 öð-
renci ile eðitime baþladý, bu sayý 1833’te
1200’e çýktý. 1827’de Ebû Za‘bel Hastaha-
nesi’nde bir týp medresesi açýldý. Öðrenci-
lerini Ezher mezunu Mýsýrlýlar’ýn teþkil et-
tiði bu okulun öncelikle orduya hizmet et-
mesi planlanmýþtý. 1829’da kurulan far-
makoloji, ziraat ve baytarlýk medreseleri
sivil karakterli okullardý. 1830’lu yýllarda
yardýmcý saðlýk, madencilik, mühendislik,
yabancý dil, muhasebecilik, teknikerlik alan-
larýnda çok sayýda meslek okulu açýldý.
1820 yýlýndaki baþarýsýz giriþimlerden son-
ra 1834’te Paris’teki Ecole Polytechnique
model alýnarak Bulak’ta mühendishâne
kuruldu. Burasý mühendislerin, ayrýca or-
ta ve yüksek dereceli okullar için öðret-
menlerin yetiþtirildiði önemli okullardan
biridir. Öte yandan Mýsýr’ýn Batý’ya açýlma-
sýnda önemli rol oynayan Lisan ve Tercü-
me Okulu’nu Fransa’da öðrenim gören Ez-
her mezunlarýndan Rifâa et-Tahtâvî faali-
yete geçirdi ve uzun yýllar idareciliðini yap-
tý. Burada beþ veya altý yýllýk öðrenim sü-
resince öðrenciler diðer derslerin yaný sý-
ra Fransýzca, Ýslâm hukuku ve matematik
okuyordu. Bu okul zamanla Batý dillerin-
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II. ÇAÐDAÞ ÝSLÂM ÜLKELERÝNDE

TÂLÝM ve TERBÝYE

Irak bk. IRAK
Ýran bk. ÝRAN
Türkiye bk. TÜRKÝYE

Mýsýr. Fetihten Sonra Mýsýr’da Eðitim
ve Öðretim. Amr b. Âs’ýn 19 (640) yýlýnda
baþlattýðý harekâtla Mýsýr’ý fethetmesinin
ardýndan Ýslâmiyet burada hýzla yayýlmaya
baþladý. Bizans’ýn baskýsýndan býkan Kýptî
halký akýn akýn Ýslâmiyet’e giriyor, çok sa-
yýda Arap kabilesi de Mýsýr’a yerleþiyordu.
II. (VIII.) yüzyýlda Yunanca’nýn yerine Arap-
ça’nýn kullanýmý hýzla yaygýnlaþtý. Ýslâmi-
yet’in tanýdýðý özgürlükten yararlanan Kýp-
tîler’in din ve eðitim iþlerine karýþýlmadý.
Mýsýr’da medreselerin ortaya çýkmasýndan
önce okuma yazma, Kur’ân-ý Kerîm ve te-
mel Ýslâmî bilgilerin öðretildiði küttâblar-
la mescidler vardý. Eðitimin ilk kademesi
küttâblarda, ikinci ve üçüncü kademesi
mescidlerde yapýlýyordu. Mýsýr’da ilk cami
Amr b. Âs tarafýndan 21 (642) yýlýnda Ka-
hire’de inþa edildi. Tarihçi Makrîzî’nin an-
lattýðýna göre bu camide zâviye denilen
sekiz yerde çeþitli ilimler öðretilmekteydi;
bunlarýn en meþhurlarý Ýmam Þâfiî, Mec-
diyye ve Sâhibiyye zâviyeleridir. Bunlarýn
giderlerinin karþýlanmasý için vakýflar tah-
sis edilmiþti. Ýmam Þâfiî ve Muhammed
b. Cerîr et-Taberî gibi âlimler bu zâviye-
lerde ders vermiþtir. Öðretim faaliyetleri-
nin yapýldýðý camilerden biri de 265’te (878)
Ahmed b. Tolun’un Kahire’de inþa ettir-
diði Ýbn Tolun Camii’dir. Süyûtî burada tef-
sir, hadis, fýkýh, týp ve astronomi gibi ilim-
lerin okutulduðunu söyler. 361 (972) yýlýn-
da Fâtýmîler zamanýnda Cevher es-Sýkýllî
tarafýndan Kahire’de yaptýrýlan Ezher Ca-
mii dünyaca meþhur eðitim merkezlerin-
den biridir. Sünnî Ýslâm âlemine büyük hiz-
metleri olan bu kurum Mýsýr’ýn yanýnda
dünyanýn çeþitli yerlerinden gelen talebe-
lere hizmet vermiþtir (bk. EZHER). Eyyû-
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zenlemelere gitmek için küçük çapta da
olsa bazý faaliyetler gözlendi. 1843’te Ýngil-
tere’deki Lancaster okullarý örnek alýna-
rak bir deneme okulu açýldý, Batý’ya öð-
renci gönderilmeye devam edildi. 1844’-
te Fransa’ya yollanan yetmiþ öðrenci için-
de Mehmed Ali Paþa’nýn torunlarý ve bazý
prensler de bulunuyordu. Sonraki yýllarda
Ýngiltere ve Avusturya’ya da öðrenci gön-
derildi. Mehmed Ali Paþa döneminin son-
larýna doðru yönetimde etkili olmaya baþ-
layan oðlu Ýbrâhim’in giriþimleriyle eðitim
politikasýnda deðiþiklikler meydana gel-
meye baþladý. 1847’de Kahire’de ilk defa
memur veya asker yetiþtiren okullara ha-
zýrlýk amacý taþýmayan ilkokullar açýldý. Eði-
tim politikasýndaki bu deðiþiklikler, Tem-
muz 1849’da babasýnýn yerine geçen Ýb-
râhim’in beþ ay sonra vefat etmesi yü-
zünden durakladý. Mehmed Ali Paþa’nýn
açtýðý okullar onun siyasî planlarýna hizmet
eden birer araç olduðundan Mýsýr halký
kendi gelenek ve kültürüne yabancý bul-
duðu bu okullara baþlangýçta çocuklarýný
göndermek istemedi. Yönetim, bu prob-
lemi yerine göre zor kullanarak veya özen-
dirici teþvikler uygulayarak aþmaya çalýþtý.

I. Abbas Hilmi okul sisteminde büyük
kýsýtlamalara gitti; önceki okullardan týp,
mühendishâne ve teknik okul dýþýnda hep-
sini kapattý. Orduya önem verdiði için 1949
yýlýnda el-Medresetü’l-harbiyyetü’l-mefrû-
ze’yi açtý. Bu dönemde Fransa yerine Ýn-

giltere, Ýtalya, Avusturya, Bavyera ve Prus-
ya’ya öðrenci gönderildi. Bu arada Ali Pa-
þa Mübârek eðitimde önemli mevkilere ge-
tirilirken Rifâa et-Tahtâvî, Sudan’da bir Mý-
sýr okulu açýlmasý için Hartum’a gönderildi
(1850). I. Abbas Hilmi’nin halefi Said Pa-
þa’nýn eðitim politikasý eskiyi kaldýrýp ye-
niyi getirme düþüncesine dayalýydý. Ba-
kanlýk konumundaki Dîvânü’l-medâris ve
buna baðlý bütün okullar kapatýldý. Tahtâ-
vî, Mýsýr’a çaðrýlýrken Ali Paþa Mübârek Ký-
rým savaþýna yollandý. Fransa’ya talebe gön-
derilmeye baþlandý. Öte yandan küttâblar
ve Ezher, Abbas Hilmi ve Said Paþa döne-
minde eskisi gibi hizmetlerini sürdürdü

Kendisi de Avrupa’da eðitim görmüþ
olan Ýsmâil Paþa, Mehmed Ali Paþa’nýn
baþlattýðý, ancak selefleri tarafýndan dur-
ma noktasýna getirilen reform hareketle-
rini hýzlandýrdý. 1867’de Girit’teki ayaklan-
malarýn bastýrýlmasýnda önemli rol oyna-
dýðý için kendisine I. Abdülaziz tarafýndan
hidivlik unvaný verilen Ýsmâil Paþa, eði-
timin yanýnda baþta hukuk olmak üzere
baþka alanlarda da yeni giriþimlerde bu-
lundu. 1863’te Dîvânü’l-medâris’i yeniden
harekete geçirdi. Bu kuruluþun baþýna ön-
ce Ýbrâhim Edhem Paþa, ardýndan Mu-
hammed Þerif Paþa getirildi. Harp ve de-
nizcilik okullarý tekrar açýldý, Kahire ve Ýs-
kenderiye’de birer ilk ve orta dereceli okul
eðitime baþladý. 1866’da ilk Mýsýr mecli-
sinin teþkiliyle birlikte eðitim konusunda
önemli kararlar alýndý. Ayný yýlýn ekim ayýn-
da meclis tarafýndan hazýrlanan bir lâyiha-
da gelecek otuz sene içinde her seçmen
için okuma yazma mecburiyeti getirilme-
si teklif edildi. Ali Paþa Mübârek baþkan-
lýðýnda eþraf ve ulemâdan oluþan bir he-
yetin ilkokullarla ilgili bir kanun tasarýsý
hazýrlamasý kararlaþtýrýldý. Receb Lâyihasý
diye bilinen ve Nisan 1868’de kanunlaþan
tasarýnýn en önemli noktalarýndan biri, ge-
leneksel küttâblarý devletin kontrolünde-
ki okul sistemi içine almasý ve okul giderle-
rinin karþýlanmasýnda vakýflara aðýrlýk ve-
rilmesiydi. Sivil okullarla ilgili yetki Dîvâ-
nü’l-medâris’e verilecek, küttâblar ve ilko-
kullarda kimin öðretmenlik yapacaðýný bu
kuruluþ belirleyecekti. Ali Paþa Mübârek,
yeni okul sisteminde nitelik ve nicelik ba-
kýmýndan yapýlan deðiþikliklerin istenilen
sonucu vermesi için 1871’de Dârülulûm
adýyla bir okul açarak burada Ezher me-
zunlarýný öðretmenliðe hazýrlamayý plan-
ladý. 1872’de Hidiv Ýsmâil Paþa ayný isim
altýnda Ezher dýþýnda öðretmen yetiþtiren
bir okulun açýlmasýna izin verdi.

Mýsýr’da o güne kadar Mehmed Ali Pa-
þa zamanýnda açýlan Ebe Okulu dýþýnda bir

den çok sayýda kitabýn çevrildiði önemli bir
tercüme merkezi haline geldi.

Mehmed Ali Paþa küttâblarý tamamen
ihmal etmekle kalmadý, onlarý yaþatan va-
kýflara da el koydu. Yüksek dereceli okul
statüsündeki meslek okullarýný açtýktan
sonra merkezî otoriteye baðlý ilk öðreti-
min de temellerini atýp geleneksel eðitim-
den baðýmsýz bir sistem meydana getirdi,
bu da küttâblara vurulan son darbe oldu.
Kahire’de kurulan hazýrlýk okulu ilkokula
dönüþtürülürken diðer þehirlerde 1833’ten
itibaren resmî ilkokullar açýlmaya baþlan-
dý. Ýlk üç yýl içinde sayýlarý elliyi bulan bu
okullarda yedi ile on iki yaþ arasýndaki ço-
cuklar üç yýl süreyle öðrenim görüyordu.
Burada din derslerinin yaný sýra coðrafya
ve aritmetik gibi dersler de okutuluyordu.
Baþlangýçta hemen hemen bütün mek-
tepler Dîvânü’l-cihâdiyye’ye baðlýydý. An-
cak zamanla okul sistemi geliþtikçe bun-
larýn ayrý bir birim altýnda toplanmasý ih-
tiyacý ortaya çýktý ve bu maksatla 1836’-
da Þûra’l-medâris, 1837’de Dîvânü’l-me-
dâris kuruldu. Dîvânü’l-medâris baþlan-
gýçta Arap dili, Türk dili ve mühendislik
olmak üzere üç bölüme ayrýldý. Mehmed
Ali Paþa, 1840’lý yýllardaki siyasî geliþme-
ler yüzünden askerî emellerinin gerçek-
leþmemesi sonucu eðitim ve öðretim ala-
nýný da ihmal etti. 1841’de meslek okul-
larýyla ilk ve orta dereceli okullarýn sayýsý
azaltýldý. Buna raðmen eðitimde yeni dü-
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Sa‘d Zaðlûl’ün önderliðinde bazý milliyet-
çiler tarafýndan bir üniversitenin kurulma-
sý yönündeki giriþimler Lord Cromer tara-
fýndan ýsrarla engellendi. Elden Gorst bu
konuda selefinden daha yumuþak davra-
nýnca 21 Aralýk 1908 tarihinde Mýsýr Üni-
versitesi ancak özel statüyle açýlabildiyse
de araya I. Dünya Savaþý’nýn girmesi yü-
zünden 1925 yýlýna kadar resmî statüye
kavuþturulamadý. Ýngiliz iþgali altýnda Mý-
sýr’daki gayri müslim okullarýnýn sayýsýnda
büyük oranda artýþ görüldü. 1913’teki is-
tatistiklere göre ülkede yerli gayri müslim-
lerin 358, yabancýlarýn 328 okulu vardý.
Öte yandan Charle R. Watson’ýn uzun sü-
ren çalýþmalarý sonucu 1920’de Kahire’de
Amerikan Üniversitesi kuruldu. Bu dönem-
de Muhammed Abduh’un öncülüðünde
Ezher’de de çeþitli idarî yenilikler yapýldý.
1895’te Ezher Ýdare Meclisi kurularak Tan-
ta, Desûk, Dimyat ve Ýskenderiye’deki med-
reseler Ezher’e baðlandý. 1908’de çýkarý-
lan bir kanunla Ezher’deki eðitim ibtidâî,
sânevî ve âlî olmak üzere üçe ayrýldý. 1911’-
de Hey’etü kibâri’l-ulemâ teþkil edildi.

Krallýk Dönemi (1922-1952). Ýstiklâl mü-
cadelesinin ardýndan Ýngilizler 1922’de Mý-
sýr’a sýnýrlý bir baðýmsýzlýk tanýdýlarsa da
burayý sömürmeye devam ettiler. Buna
raðmen Mýsýr eðitim iþlerinde büyük öl-
çüde serbest býrakýlmýþtý. 19 Nisan 1923’-
te yürürlüðe giren anayasa ile ilkokul eðiti-
mi erkek ve kýz çocuklarý için zorunlu hale
getirildi. Ancak bu seviyedeki okullar ara-
sýnda ciddi eþitsizlikler vardý. Batý tarzýn-
da eðitim veren ilkokullar (medâris ibtidâiy-
ye), öðrencilerin orta ve yüksek öðrenime
devam edebilmeleri için daha avantajlý gö-
rünürken 1916’da kurulan ilkokullarda (me-
dâris evveliyye) ve 1925’te açýlmaya baþla-
nan zorunlu ilkokullarda okuyan çocuklar
ayný fýrsatlara sahip deðildi. Bu farklý ilko-
kullarýn yaný sýra Ezher’in ilkokul bölümüy-
le yabancýlarýn açtýðý ilkokullarda farklý prog-
ramlar uygulanýyordu. 1941 yýlýnda tarýma
dayalý olarak kurulan köy ilkokullarý da he-
saba katýlýrsa ilk öðrenimin nasýl karma-
þýk bir hal aldýðý anlaþýlýr. Bu durum kar-
þýsýnda eðitim birliðini ve fýrsat eþitliðini
saðlamak için çeþitli reform planlarý ha-
zýrlandý; iþe medâris ibtidâiyye ile medâ-
ris evveliyyenin birleþtirilmesiyle baþlandý.
1951’de ilk öðrenim süresi altý yýl olarak
belirlendi. Krallýk döneminde orta dere-
celi okullarda da ýslah hareketlerine giri-
þildi; ancak bu çalýþmalar sýk sýk deðiþen
hükümetlerin farklý politikalarýndan olum-
suz etkilendi. Orta dereceli okullara giden
öðrenci sayýsýnýn hýzla çoðalmasý alt yapý,

öðretmen, ders kalitesi vb. hususlarda cid-
di sorunlar doðurdu; üniversiteler de bu
kadar öðrenci karþýsýnda yetersiz kalmak-
taydý. Özel ve yabancý okullardaki öðrenci
sayýsýnýn çoðalmasý da kültürel problem-
ler doðurdu. 1933 ve 1940 yýllarýnda çýka-
rýlan kanunlarla devletin bu okullar üzerin-
deki kontrolü arttýrýldý; müslüman öðren-
cilere Ýslâmiyet’in öðretilmesi ve Arapça
eðitim verilmesi zorunluluðu getirildi. Yük-
sek öðrenim kurumlarýnda önemli deði-
þiklikler yapýldý. 1908’de özel statüde ku-
rulan Mýsýr Üniversitesi 11 Mart 1925 tari-
hinde resmîleþtirildi ve üniversitenin adý
1940’ta I. Fuâd Üniversitesi olarak deðiþti-
rildi, çeþitli fakülte ve bölümler ilâve edil-
di. 1942’de I. Fârûk Üniversitesi açýldý ve
öðretmen yetiþtirmek amacýyla kurulan
Dârülulûm 1945’te bu üniversitenin fakül-
tesi haline getirildi. Bin yýllýk bir geçmiþe
sahip olan Câmiu’l-Ezher, 1930’da çýkarý-
lan bir kanunla Külliyyetü usûli’d-dîn, Kül-
liyyetü’þ-þerîa ve Külliyyetü’l-lugati’l-Ara-
biyye’den oluþan bir üniversite (Câmiatü’l-
Ezher) haline getirildi. 1922-1952 yýllarý ara-
sýnda Mýsýr’daki eðitimin ýslahýnda önemli
rol oynayanlar arasýnda Ahmed Mâhir, Ah-
med Necîb el-Hilâlî, Mahmûd Fehmî en-
Nukraþî, Ahmed Lutfî es-Seyyid, Muham-
med Hüseyin Heykel ve Tâhâ Hüseyin gibi
Eðitim bakanlýðý yapan þahsiyetler sayýla-
bilir.

1952 Devrimi Sonrasý. Siyasal, ekono-
mik ve sosyal deðiþikliklere baðlý olarak
eðitimde de deðiþikliðin görüldüðü bu dö-
nemde devlet büyük ölçüde eðitim iþle-
rine müdahale etmeye baþladý, eðitimin
içeriðinde de büyük deðiþikliklere gidildi.
1953’te altý ile on iki yaþ arasýndaki çocuk-
lara ilkokul mecburiyeti getirildi, çocuk yu-
valarý ilk öðretim kapsamýna alýndý. Süveyþ
krizinden dolayý 1958’de bütün yabancý
okullar kapatýldý veya millîleþtirildi. 1950’li
yýllardaki çeþitli tecrübelerden sonra 1968’-
de çýkarýlan bir kanunla üniversite öncesi
eðitim aþamalarý þu þekilde belirlendi: Al-
tý yýllýk ibtidâiyye, üç yýllýk i‘dâdiyye, üç yýl-
lýk sâneviyye ve meslek liseleri. Öte yandan
1980’lerin baþýnda zorunlu eðitimin süresi
dokuz yýla çýkarýlarak bunun tedrîcen uy-
gulanmasýna karar verildi. Böylece 1984-
1985 öðretim yýlýna gelindiðinde orta öð-
retimin üç yýllýk hazýrlýk kýsmý ile ilkokul-
lar temel eðitim adý altýnda birleþtirilmiþ
oldu. 1952 ihtilâlinin ardýndan orta derece-
li okul eðitimine büyük önem verildi. Nor-
mal liseler üniversite eðitimine hazýrlýk saf-
hasý olarak telakki edilirken meslek lisele-
rinin endüstri, tarým ve ticaret gibi çeþitli

kýz okulu yoktu. Rifâa et-Tahtâvî’nin uy-
gulattýðý bir planla 1873 ve 1874 yýlýnda
iki kýz okulu, 1875’te bir saðýr ve dilsizler
okulu ihdas edildi. Ayrýca Abbas Hilmi ve
Said paþalar döneminde kapatýlan çok sa-
yýda meslek okulu yeniden açýldý. Bunlar-
dan 1850’de kapatýlan Lisan ve Tercüme
Okulu 1868’de Ýdare ve Lisan Okulu adý al-
týnda tekrar faaliyete geçti; burada daha
sonraki yýllarda yeni hukuk sistemine gö-
re hukukçular yetiþtirilmeye baþlandý. Ýs-
mâil Paþa dönemindeki reform hareket-
lerinden Ezher de payýný aldý. Ezher’deki
yenilikçi ulemâ Hidiv Ýsmâil’in desteðiyle
yeni bir imtihan yönetmeliðini uygulama-
ya koydurdu. Ayný dönemde çeþitli kiþi ve
kuruluþlar özel okul açmaya giriþtiler. Bun-
lar arasýnda Cem‘iyyetü’l-Maârif’in 1868’-
de ve el-Cem‘iyyetü’l-hayriyyetü’l-Ýslâmiy-
ye’nin 1878’de açtýðý okullar sayýlabilir. Hi-
div Ýsmâil Paþa döneminde yabancýlarla
yerli gayri müslimlerin kurduðu okullarýn
sayýsýnda büyük artýþ görüldü. Daha Meh-
med Ali Paþa zamanýnda yabancýlar Mý-
sýr’da okul açmaya baþlamýþlardý. Ülkede
azýnlýklarýn eðitim iþlerine hiçbir zaman
karýþýlmadý. Kýptîler, Batýlý misyonerlerin
hedef kitlesini oluþturuyordu. XVII. yüzyý-
lýn ortalarýnda eski Kahire’de bir Ortodoks
okulu, XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda bir Kato-
lik okulu açýldý. Yahudiler, Ermeniler, Rum-
lar da kendi okullarýný kurdular. Batýlýlaþ-
ma hareketlerinin hýzlanmasýndan sonra
bu okullara müslümanlar da çocuklarýný
göndermeye baþladýlar. 1875 yýlýndaki is-
tatistiklere göre nüfusu 6 milyon olan Mý-
sýr’da öðrenci sayýsý 141.407 idi. Bunlar-
dan 127.394’ü (% 90) geleneksel okullar-
da, geri kalanlarý yeni açýlan okullarda eði-
tim görmekteydi.

Ýngiliz Ýþgali Altýnda Eðitim ve Öðretim
(1882-1923). Ýngiliz iþgali Mýsýr’daki eðitim
faaliyetlerine büyük darbe vurdu. 1883-
1907 yýllarý arasýnda Mýsýr’ý yöneten Lord
Cromer, geniþ çaplý bir halk eðitiminden
ziyade Ýngilizler’in Mýsýr’daki çýkarlarýný ko-
ruyacak ve memur ihtiyacýný karþýlayacak
bir eðitim politikasý takip etti. Ýngilizler,
Kahire ve Ýskenderiye’deki üç lise dýþýnda
liselerin hepsini kapattýlar. Ýþgal dönemi
boyunca bu üç okulun yanýnda sadece
dört orta dereceli okul açýldý. Bu devirde
birçok meslek okulu da kapatýldý; buna
karþýlýk 1890’da ilk ziraat okulu açýldý. Yük-
sek öðrenimde ise çeþitli bölümler kurul-
du. Eski idarî ilimler okulu 1886’da hukuk
okuluna çevrildi; bundan baþka polislik,
öðretmenlik, veterinerlik ve kadýlýkla ilgi-
li birer meslek okulu açýldý. Yalnýz Ýngilte-
re’ye öðrenci gönderilmeye devam edildi.
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üniversiteler buraya baðlandý. Ayný yýl çý-
karýlan bir kanunla o zamana kadar özerk
bir yapýya sahip olan Ezher, Ezher Ýþleri
Bakanlýðý’na baðlanarak devlet kontrolü-
ne alýndý. Yeniden düzenlenen Ezher Üni-
versitesi’ne baðlý tabii ve sosyal ilimlerle
ilgili fakülteler açýldý. Bu fakültelerden en
önemlisi Kýzlar Fakültesi’dir. 1970’li yýllar-
dan itibaren yeni açýlan devlet üniversite-
lerinin yaný sýra 1990’lý yýllarda özel ve ya-
bancý üniversitelerin kurulmasýna yönelik
hukukî alt yapý hazýrlandý. Böylece 1952’-
de üç olan üniversite sayýsý 2009 yýlý so-
nunda on sekizi devlet üniversitesi, on al-
týsý özel üniversite ve dördü yabancý üni-
versite olmak üzere otuz sekize ulaþtý. Yük-
sek Öðrenim Bakanlýðý’nýn yayýmladýðý lis-
teye göre 1919’da kurulan Amerikan Üni-
versitesi yabancý üniversiteler arasýnda sa-
yýlýrken Alman, Fransýz, Ýngiliz ve Rus üni-
versiteleri özel üniversite kapsamýnda yer
almaktadýr. Bir koordinasyon bürosu ta-
rafýndan baþarý durumlarýna ve tercihleri-
ne göre üniversitelere yerleþtirilen öðren-
ciler dört ile altý yýl arasýnda eðitim gör-
mektedir. 2005 yýlý verilerine göre yük-
sek öðrenim kurumlarýndaki öðrenci sayýsý
2.594.000 idi.

Ýlk ve orta öðrenime devam eden öð-
renci sayýsýnda 1952 yýlýndan sonra büyük
artýþ görüldü. 2008 yýlý istatistiklerine gö-
re nüfusu 75.498.000 olan Mýsýr’da okul

öncesi eðitim yaþýndaki 3.316.000 çocuðun
% 15,8’i, ilk öðretim yaþýndaki 9.466.000
çocuðun % 93,7’si ve orta öðrenim yaþýn-
daki 9.457.000 çocuðun % 82,7’si okula
devam etmekteydi. Yetiþkinlerde okur
yazar olmayanlarýn oranýnýn hayli yüksek
olduðu ülkede devlet çeþitli kampanya-
lar düzenleyip bu oraný aþaðýlara çekme-
ye çalýþmaktadýr. 1970’li yýllardan itibaren
eðitim alaný bir ticaret sektörü haline gel-
di. Özel dersler ve özel okullar eðitime yeni
bir boyut kazandýrdý. Çoðu yabancýlarýn te-
kelinde bulunan özel okullar bugün de zen-
gin aileler için resmî okullara alternatif
teþkil etmektedir. Özel okullardaki eðitim
seviyesinin daha yüksek oluþu buraya de-
vam eden öðrencilerin üniversitelerde ön-
celikle yer bulmasýný saðlamakta, dolayý-
sýyla bu süreç gelir seviyesi düþük aile ço-
cuklarýnýn aleyhine iþlemektedir. Mýsýr’da
örgün eðitim kuruluþlarýnýn yaný sýra ens-
titü, müze, kütüphane gibi kurumlarda
da eðitim faaliyetleri yapýlmaktadýr. Özel-
likle yaygýn din eðitimi konusunda cami-
ler ve televizyon programlarý büyük rol oy-
namaktadýr. Sadece Kur’ân-ý Kerîm ve dinî
konularla ilgili yayýn yapan bir radyo bu-
lunmaktadýr. Mýsýr’da Tevhîd-i Tedrîsat Ka-
nunu’yla eðitim devlet tekeline girmiþ olup
bu yapý bilhassa dinî eðitimle özel okullar
üzerinde etkili olmuþ, küttâblarýn yerine
resmî ilkokullarýn açýlmasý dinî kurumla-
rýn ve ulemânýn din eðitimi alanýndaki et-
kilerini büyük ölçüde kýsýtlamýþ, yine ge-
leneksel Ezher’in 1961’de devlet kontro-
lüne alýnmasý bu konuda bütün yetkilerin
devlete geçmesine yol açmýþtýr.
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alanlarda nitelikli iþçi ve teknisyen yetiþ-
tirmesi öngörüldü. 1952’de lise öðrenci-
lerinin sadece % 15’i meslek okullarýný ter-
cih ederken bu oran 1980’li yýllarýn baþýnda
% 55’e ulaþtý. 1960’lý yýllarda rejimin sos-
yalist çizgide bir politika izlemeye baþla-
masýndan sonra meslek okulu mezunlarý
devlet hizmetine girerek halkýn teknokrat
tabakasýný oluþturdular ve rejimi ayakta
tutan önemli unsurlar arasýna girdiler. Ha-
len üç yýl olan lise ve meslek liseleri öðren-
cileri ülke çapýnda standart bitirme sýnav-
larýnda baþarýlý olurlarsa üniversiteye gire-
bilmektedir. Diðerleri ise üniversiteden da-
ha aþaðý derecedeki enstitülere girme im-
kânýna sahiptir. Eðitim Bakanlýðý’na baðlý
üniversite öncesi eðitim kuruluþlarýnýn ya-
ný sýra Ezher Ýþleri Bakanlýðý bünyesinde-
ki Kur’ân-ý Kerîm ve din dersleri aðýrlýklý
ilkokullar, hazýrlýk okullarý ve liseler de eði-
timde önemli rol oynamaktadýr. 1961’de
çýkarýlan bir kanunla bu okullarla Eðitim
Bakanlýðý’na baðlý okullar arasýnda fark
ders imtihanlarý verilerek geçiþ yapýlabil-
mektedir.

1952’den sonra en çok deðiþikliðe uðra-
yan eðitim kurumlarýndan biri üniversi-
telerdir. Ýhtilâlin hemen ardýndan I. Fârûk
Üniversitesi’nin adý Ýskenderiye Üniversi-
tesi, Birinci Fuâd Üniversitesi’nin adý Ka-
hire Üniversitesi olarak deðiþtirildi. 1961’-
de Yüksek Öðrenim Bakanlýðý kuruldu ve

Kahire Üniversitesi – Mýsýr
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Tanzimat döneminde devlet okullarýnda
kýzlarýn eðitimiyle ilgili bazý teþebbüsler ol-
makla birlikte esasta özel okullar kýzlarýn
eðitiminde önemli rol oynadý.

1860’lý yýllardan baþlayarak Ýstanbul’da
açýlan yüksek eðitim kurumlarýna ve mü-
hendis mekteplerine öðrenci yetiþtirmek
amacýyla modern anlamda devlet okullarý
kuruldu. Bu teþebbüs, 1867’de eðitimin
aþamalarýný belirleyen Osmanlý Maarif Ka-
nunu ve 1871’de vilâyetlerdeki eðitimle il-
gili olarak çýkarýlan Vilâyet Kanunu ile hýz-
landý. Dýmaþk, Halep ve Beyrut gibi önem-
li þehirlerde maarif müdürlükleri kuruldu.
Yeni okullarýn büyük kýsmý temel eðitimle
alâkalýydý. Eski küttâblarýn müfredatý de-
ðiþmekle birlikte ibtidâiye ve rüþdiyeler-
deki hocalar görevlerinde kaldý. 1908’den
itibaren bu okullarýn sayýsý arttý; 1898’de
147 olan Suriye’deki devlet okullarý 1915’-
te 450’ye çýktý. Bununla birlikte bütün Arap
vilâyetlerindeki okullarýn sadece on ikisi
idâdî ve sultânî seviyesinde idi. Bölgedeki
öðrenciler, 1903 yýlýnda Þam’da Týp Mek-
tebi açýlýncaya kadar yüksek öðrenimleri-
ne Ýstanbul’da devam ettiler. Týp Mektebi’-
nin ardýndan 1903’te askerî okul, 1912’-
de Beyrut’ta bir hukuk fakültesiyle I. Dün-
ya Savaþý esnasýnda Kudüs’te ilâhiyat eðiti-
mi veren Sâlihiyye Külliyesi açýldý. Öte yan-
dan devletin özel okullarda sýký bir kontrol
kurma teþebbüsü sonuçsuz kaldý.

Yeni açýlan okullarda öðretim dilinin
Türkçe olmasý Arap vilâyetlerinde bazý
protestolara sebep oldu ve öðretim dili-
nin Arapça’ya çevrilmesi istendi. 1913’te
Þam’da yapýlan gösterilerin ardýndan Os-
manlý hükümeti, Arap milliyetçilerinin özel-
likle ilköðretimde Arapça’nýn yaygýnlaþ-
týrýlmasý ve eðitim dili tamamen Arapça
olan okullarýn kurulmasý yönündeki istek-
lerini kabul etti. Ancak hemen ardýndan
I. Dünya Savaþý’nýn çýkmasý yüzünden bu

düzenleme gerçekleþmedi. Suriye’de iki yýl
süren Faysal b. Hüseyin’in idaresi döne-
minde eðitim Arapça yapýlmaya baþlan-
dý. Eðitim sistemini yeniden düzene koy-
ma, yaygýnlaþtýrma ve millî bir eðitim müf-
redatý oluþturma çabalarý manda yöneti-
minin engellemeleri ve siyasal bölünmüþ-
lük sebebiyle baþarýsýz kaldý.

Bu dönemde Fransa özellikle Lübnan ve
Suriye’de nüfuzunu kültürel alanda yay-
gýnlaþtýrmaya giriþti. Fransýz Yüksek Ko-
miserliði’ne baðlý Halk Eðitim Kurumu’-
nun himayesinde 1920’de oluþturulan Eði-
tim Bakanlýðý, özel eðitim kurumlarýna
göre önemsiz gördüðü devlet okullarýný
kontrolü altýnda tutmaya çalýþtý. Bilhas-
sa Lübnan’da ortaöðretimde özel sektö-
rün aðýrlýðý baðýmsýzlýktan on yýl sonrasý-
na 1953’e kadar sürdü. Özel okullar Fran-
sýz veya Amerikan modeline göre eðitim
verirken devlet okullarý yalnýz Fransýz mo-
deline göre yapýlanmýþtý. Bu okullarda Ka-
tolik nüfuzu baskýn olduðundan müslü-
man öðrenciler genellikle devlet okullarýný
tercih ediyordu. Fransýzlar eðitimde dev-
letin aðýrlýðýný arttýrmada isteksiz davran-
dýðýndan eðitim imkânlarý daha ziyade dinî-
mezhebî ve bölgesel faktörlere göre da-
ðýlýyordu. Beyrut ve Bika’da eðitim imkân-
larý üst düzeyde iken Þiîler’in yaþadýðý böl-
gelerde imkânlar oldukça sýnýrlýydý.

Lübnan’la karþýlaþtýrýldýðýnda Suriye’de
özel okullaþma oraný daha düþüktür. 1944-
1945 öðretim döneminde Suriye’de bü-
tün öðrencilerin % 43’ü özel okullara de-
vam ediyordu. 1943’te ulusalcý hükümet
iktidara gelince Arap milliyetçisi bir eði-
timci olan Sâtý‘ el-Husrî eðitim reformu-
nun baþýna getirildi. Husrî eðitimi ve okul-
larý iyi vatandaþ yetiþtirme ve bir millet
meydana getirme süreci olarak görmek-
teydi. Bu amaçla pek çok kanun ve düzen-
leme yapýldý. 1944 yýlýnda çýkarýlan kanun-
la ilköðretimde yabancý dille eðitim kaldý-
rýldý, Ýngilizce ve Fransýzca dersleri seçme-
li hale getirildi. Ayrýca zorunlu merkezî sý-
navlar konuldu. Özel okullarýn devlet mü-
fettiþlerince denetlenmesi için gerekli dü-
zenlemeler yapýldý. Arapça, tarih ve coð-
rafya gibi ideolojik açýdan önemi olan ders-
lerin zorunlu olduðu müfredat programý
uygulamasýna geçilmesi öngörüldü. Fran-
sýzlar’ýn kültürel nüfuzuna bir tehdit þek-
linde algýlanan bu proje engellenmeye ça-
lýþýldý ve 1946’daki tam baðýmsýzlýðýn ar-
dýndan uygulanabildi.

Baðýmsýzlýktan sonra diðer Arap ülkele-
rinde olduðu gibi Suriye’de de devlet okul-
larý yaygýnlaþarak merkezî sisteme geçil-
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ÿHilal Görgün

Suriye ve Ürdün. Tanzimat döneminden
önce Suriye’de eðitim Kur’an’ýn öðretildiði
küttâblar ve Arapça, Kur’an, fýkýh, hadis
gibi Ýslâmî ilimlerin öðretildiði medrese-
lerle sýnýrlýydý. Mehmed Ali Paþa, Suriye’-
de idareyi ele geçirdiðinde üç askerî okul
açtý, ancak 1840’ta Mýsýrlýlar Suriye’den çe-
kilince bu okullar da kapandý. Mehmed Ali
Paþa döneminde Suriye, Lübnan ve Filis-
tin’de pek çok yabancý okul kuruldu. Ýslâmî
eðitimin yanýnda bölgede yaþayan hýristi-
yanlarýn eskiden beri devam eden özel okul-
larý vardý. Bunlar bilhassa Ýtalya ve Fran-
sa tarafýndan desteklenmekteydi. 1823’-
te Amerikalý Protestanlar, 1834’te Katolik
Fransýz misyonerleri bölgede okullar kur-
maya baþladýlar; Ýngilizler, Almanlar ve di-
ðer Avrupa devletleri onlarý takip etti. Ar-
dýndan hem yabancý okullara tepki olarak
hem de devlet okullarýndaki eðitimin ye-
tersizliði sebebiyle 1870’lerden itibaren
müslümanlar kendi özel okullarýný açtýlar.

TÂLÝM ve TERBÝYE

Þam’da

Süleymaniye

Medresesi –

Suriye


