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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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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.
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öðretmen eksikliði, istihdam sýkýntýsý (dü-
þük maaþlar) ve okullarýn donaným yeter-
sizliði gibi sorunlarý bulunmaktadýr. Oku-
ma yazma bilmeyen yetiþkinlerin oraný
1960’larda % 60’larda iken eðitim sefer-
berliði sayesinde bu oran 2006’da % 17,5’e
geriledi. Ancak oranlar komþu ülkelere ký-
yasla daha yüksektir (Lübnan’da % 11, Ür-
dün’de % 7,3). Okuma yazma bilmeyen ka-
dýnlarýn oraný Suriye’de % 23 iken Ürdün’-
de % 13’tür.

Ürdün, Osmanlý Devleti’nden çok az sa-
yýda ilkokul ile dört ortaöðretim kurumu
ve bazý özel okullar devraldý. 1930’larda Ür-
dün’ü kontrol eden Ýngilizler aktif bir eði-
tim politikasý güderek yeni kanunlar çýkar-
dýlar ve Eðitim Ýdaresi’ni kurdular. Bu ida-
re 1949’da Eðitim Bakanlýðý’na dönüþtü-
rüldü. Eðitime ayrýlan kaynaklarýn düþük-
lüðü ve yetiþmiþ öðretim elemanýnýn azlý-
ðý yüzünden Ürdün’de eðitimin geliþmesi
oldukça yavaþ bir seyir izledi. Ürdün 1946’-
da baðýmsýzlýða kavuþtuðunda ülkede sa-
dece on dört ilköðretim kurumu vardý. Or-
taöðretim kurumu bulunmamakla birlik-
te dört yýllýk bir ek eðitim programý bulun-
maktaydý. Bu sebeple pek çok Ürdün va-
tandaþý ortaöðretim için yurt dýþýna git-
mek zorunda kalýyordu. Ürdün’de 1955’-
ten itibaren eðitim hýzlý bir geliþme gös-
terdi. Ýlköðretim zorunlu hale getirildi; an-
cak bunun tam iþlerlik kazanmasý otuz yý-
lý buldu. Özel okullar hükümet kontrolü-
ne girdi. 1957’de eðitim sistemi Suriye ve
Mýsýr’la uyumlu hale getirildi. Ders kitap-
larýnýn hazýrlanmasý ve basýmý 1964 yýlýn-
dan beri Millî Eðitim Bakanlýðý’nýn tekelin-
dedir. Zorunlu eðitim 1988’de dört yýllýk
ortaokullarý da kapsayacak biçimde geniþ-

letildi ve meslekî eðitim kurumlarý bunun
içine alýndý. Ürdün’de ilk üniversite 1962
yýlýnda Amman’da kurulan Ürdün Üniver-
sitesi’dir. Büyük devlet üniversiteleri ara-
sýnda Yermük, Mûte ve Ehlibeyt üniversi-
teleri sayýlabilir. 2000’li yýllardan itibaren
özel üniversite ve yüksek okullarýn sayý-
sýnda artýþ görüldü. Günümüzde üniver-
site ve yüksek okullarýn sayýsý sekizi dev-
lete ait olmak üzere yirmiyi geçti. Yapýsal
problemlerin yanýnda Ürdün büyük mik-
tarda Filistinli mültecilere ev sahipliði yap-
maktadýr. 1948 yýlýnda Filistin’deki okul sa-
yýsý Ürdün’den çok fazla idi. Filistinli mül-
tecilerin Ürdün’e yerleþmesiyle birlikte on-
larýn eðitim sorunlarýný çözmek için Bir-
leþmiþ Milletler tarafýndan Ürdün, Suriye,
Lübnan ve Gazze’de okullar iþletilmekte-
dir.
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di. 1957’de Suriye, Ürdün ve Mýsýr arasýn-
da imzalanan Arap Kültürel Birliði anlaþ-
masýna göre bu ülkelerde eðitim sistemi
altý yýl ilkokul, üç yýl ortaokul ve üç yýl lise
olmak üzere yeniden düzenlendi. Fransýz
ve Ýngiliz eðitim sisteminden kaynaklanan
farklýlýklar giderildi, üç devletin eðitim müf-
redatý birleþtirildi. Suriye’de 1963 yýlýnda
Baas Partisi’nin iþ baþýna gelmesiyle eði-
tim, Suriye’nin sosyalist ve milliyetçi bir
dönüþüme uðramasýnda önemli bir araç
olarak görüldü. Bu sistemin önceliði ilköð-
retim düzeyinde eðitimin zorunlu olmasý,
üniversite eðitimi almanýn kolaylaþtýrýlma-
sý ve daha önce ihmal edilen meslekî eði-
time önem verilmesidir. Bu dönemde kýr-
sal kesime ve çalýþan orta sýnýfa mensup
çocuklar özellikle desteklendi. Özel okullar
devlet tarafýndan sýký bir þekilde denetle-
nip Eðitim Bakanlýðý’nýn hazýrladýðý müf-
redatý uygulamaya mecbur edildi. Bunun
neticesinde özel okullarýn oraný hýzla dü-
þerken devlet okullarý yaygýnlaþtý. 1984’te
ilköðretimdeki öðrencilerin tamamý, orta
öðretimdekilerin % 59’u devlet okullarýn-
da okumaktaydý. Benzer þekilde Þam Üni-
versitesi ile Halep Üniversitesi (1958) bü-
yümeye devam etti. 1966’da Yüksek Öð-
retim Bakanlýðý’nýn kurulmasýnýn ardýndan
1971’de Lazkiye’de Tiþrîn, 1979’da Hu-
mus’ta el-Ba‘s üniversiteleri, daha sonra
Deyrizor’da Fýrat Üniversitesi açýldý. 2000
yýlýndan itibaren özel üniversitelerin kurul-
masýna izin verildi. Kýsa sürede artan bu
üniversite ve yüksek okullarýn sayýsý þu ana
kadar onu aþmýþtýr. Yüksek okullardan
mezun olanlarýn büyük kýsmý geliþen ka-
mu ve hizmet sektöründe çalýþtýrýlmakta-
dýr. Üniversite mezunlarýnýn Körfez ülke-
lerine göçleri eðitimli eleman iþsizliðinin
artmasýný engellemektedir. Suriye’de zo-
runlu eðitimi ortaöðretim düzeyine yay-
ma planlarý henüz gerçekleþmedi. Suriye
ve Ürdün’ün eðitimle ilgili olarak yetiþmiþ

Þam Üniversitesi’nin bir birimi olarak kullanýlan Osmanlý dö-
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Amman’da Ürdün Üniversitesi’nden bir görünüþ
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sýnýn merkezle olan çatýþmasýný devam et-
tiren Kavalalý Ýbrâhim Paþa, Suriye’yi iþ-
gal ettiðinde (1832-1840) Lübnan’ý da ida-
resi altýna aldý. Avrupa devletlerinin des-
teðini elde edebilmek için bölgedeki hýris-
tiyan misyonerlerine serbest faaliyetlerde
bulunma imkâný tanýdý. Beyrut’ta 1834’-
te misyonerler tarafýndan erkek çocuklarý
için bir ilkokul açýldý, çevre bölgelerde de
benzeri okullar yayýlmaya baþladý. Ertesi
yýl misyonerlik amaçlý öðretmen ve vâizler
yetiþtirmek üzere teoloji aðýrlýklý bir yük-
sek okul faaliyete geçti. Dönemin önde ge-
len Amerikan misyonerlerinden Eli Smith’in
eþi 1835’te Beyrut’ta bölgenin ilk modern
kýz mektebini açtý. Bu faaliyetler bölgede-
ki baþka cemiyet ve kuruluþlarý halkýn eði-
timi için seferber olmaya yöneltti. Ameri-
kan misyonerleri, eðitim faaliyetlerini Lüb-
nan ve Suriye’deki diðer þehir ve kasaba-
larda da yaymaya baþladýlar. 1850’de Bri-
tanya büyükelçisinin desteðini alarak özel
padiþah fermanýyla ayrý bir millet statüsü
kazanan Osmanlý Protestanlarý (Davison,
s. 128) eðitim faaliyetlerini daha da hýz-
landýrýp geniþletti, 1866’da Beyrut’ta Syri-
an Protestan College adlý modern bir yük-
sek okul açtý. Protestanlar daha önce de
ders kitaplarýnýn ve dinî kitaplarýn basýl-
masý için bir matbaa kurmuþlardý (1834).
Adý geçen yüksek okul daha sonra bölge-
de yaþanan çeþitli geliþmeler doðrultu-
sunda deðiþikliðe uðradý, nihayet 1920’-
de American University of Beirut adýný
aldý.

XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru nüfusu
120.000’lere ulaþan Beyrut’ta bir yandan
yerel kuruluþ ve oluþumlar, diðer yandan
misyonerler eðitim konusunda birbiriyle
rekabete giriþti. Protestanlýk’la mücade-
leyi ilk hedef tayin eden ve 1839’da Bey-
rut’ta bir okul açan Cizvitler, sonraki yýllar-
da Cebelilübnan bölgesindeki Ortodoks hý-
ristiyan nüfusa yönelik okullar kurup Pro-
testan misyonerlerinin bölgeye girmesini

engellemeye çalýþtý. Protestanlar’ýn Bey-
rut’ta Syrian Protestan College’ý açmasýn-
dan kýsa bir süre sonra Cizvitler de ayný
seviyede yüksek eðitim veren okullarýný
1875’te Gazîr’den Beyrut’a nakledip bu-
na Saint Joseph adýný verdiler. Cizvit okul-
larý yalnýz erkek öðrencileri alýrken diðer
Katolik mezhepleri Beyrut’ta ve Cebelilüb-
nan’daki pek çok yerleþim yerinde kýzlar
için okullar açtý. Katolik okullarýnda eðitim
dilinin Fransýzca olmasý özellikle Mârûnî-
ler ve Rum Katolikleri üzerinde önemli bir
etki býraktý. 1914’e gelindiðinde Beyrut ve
Cebelilübnan bölgesinde yaþayan hýristi-
yan nüfusun çoðunluðu hem Arapça hem
Fransýzca konuþur hale geldi. Protestan
okullarýnda ise eðitim dili ilk ve orta de-
receli okullarda Arapçaydý ve Ýngilizce ikin-
ci dil olarak öðretilmekteydi. Yüksek öð-
retimde eðitim dili ilk zamanlarda Arap-
ça iken daha sonra Ýngilizce oldu.

Lübnan’da yerel kuruluþlar ve cemiyet-
ler de yeni kuþaklarýn modern eðitime duy-
duðu ihtiyaç doðrultusunda yeni okullar
açmaya baþladý, misyonerlerin bu alanda-
ki meydan okumalarýyla yüzleþmeye ça-
lýþtý. Cebelilübnan bölgesinde yaþayan hal-
kýn sýkýntýlarýndan büyük üzüntü duyan
Butrus el-Bustânî, mezhep farký gözet-
meksizin herkesin çocuklarýný gönderebi-
leceði bir ortak okul modelinin mezhep
ayrýþmalarýný önleyebilecek en iyi yöntem
olduðunu düþünerek Beyrut’ta bir “millî
okul” (el-medresetü’l-vataniyye) kurduy-
sa da (1863) kapýlarýný bütün öðrencilere
açýp belli bir süre hizmet gören bu okul
misyoner okullarýnýn hýzýnda geliþemedi.
Ezher mezunu olan Hüseyin el-Cisr ayný
adla, fakat dinî yönü aðýr basan baþka bir
okulu 1879’da doðduðu þehir olan Trablus-
þam’da açtý. Cisr, Bustânî’nin okuluna gö-
re daha baþarýlý sayýlan bu okulun eðitim
müfredatýný tasarlarken dinî ilimler, man-
týk, matematik ve tabiat bilimlerinin öð-
retimi yanýnda Arapça, Fransýzca, Türkçe
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Lübnan ve Filistin. XIX. Yüzyýl. Lübnan
ve Filistin’de modern eðitim anlayýþý ve çað-
daþ kurumlarýn ortaya çýkýþý büyük oran-
da XIX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren böl-
gede meydana gelen sosyoekonomik de-
ðiþimler, bölgenin Avrupa ülkeleriyle git-
tikçe artan ticaret hacmi ve hýzlý þehirleþ-
me sonucunda gerçekleþmiþ, ilk modern
okullar ticarî merkezlerde açýlmýþtýr. XIX.
yüzyýlýn ortalarýna doðru kendi tüccar sýný-
fýný yetiþtirmeye baþlayan Beyrut modern
okullarýn inþasýnda bölgedeki diðer þehir-
lere göre daha ilerideydi. XIX. yüzyýl önce-
sine kadar Lübnan ve Filistin’de eðitim,
diðer Osmanlý bölgelerinde olduðu gibi da-
ha çok küttâb ve medreselerde yürütül-
mekteydi. Küttâblarda genellikle Kur’an
ve temel dinî bilgiler öðretilmekte, bazý
küttâblarda bunlara aritmetik ve okuma
yazma da eklenmekteydi. Hýristiyan ço-
cuklarý için de küttâblarýn olduðu, bura-
larda öðrencilerin Mezmûrlar’ýn okunma-
sýný, ayrýca aritmetik ve okuma yazma öð-
rendiði kaydedilmektedir. Bundan sonraki
aþamalarda müslüman öðrenciler med-
reselerde öðrenimlerini sürdürüyor, me-
zun olanlar imamlýk ve müftülük yapýyor-
du. Hýristiyan öðrenciler de manastýrlar-
daki eðitimlerinin ardýndan papazlýk ve
diðer din hizmetlerinde görev alýyordu. Mo-
dern eðitimin XIX. yüzyýlýn baþlarýnda böl-
geye giriþi dýþ dünya ile gittikçe hýzlanan
ticarî iliþkilerin doðurduðu ihtiyaçtan kay-
naklandýðý için eðitim daha çok dünyevî
bir nitelik kazandý, bu süreçte bilgi ve kül-
türün bütün halka yayýlmasý amaçlandý.

Lübnan. Lübnan’da modern eðitimde
ilk giriþimler büyük ölçüde Protestan mis-
yonerleri tarafýndan gerçekleþtirildi. XIX.
yüzyýlýn baþýnda Beyrut’a gelen Amerika-
lý Protestan misyonerlerinin temel gayesi
özellikle çocuklara ve gençlere yönelik va-
azlar vermek ve Ýncil öðretmekti. Bu amaç-
la 1830’larýn ortalarýndan itibaren bölge-
de okullar açmaya baþladýlar ve yerli hýris-
tiyanlardan ilgi ve destek gördüler. Baba-
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