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icâzet alýrdý. Kral Abdülazîz’in ilk dönemin-
de ayný düzende devam eden bu okullar
önemli bir görev üstlendiyse de 1945’ten
sonra yerlerini tedrîcen baþka eðitim ku-
rumlarýna býraktýlar.

1925’te Mekke’de kurulan Medresetü’l-
ümerâ’nýn önemli bir boþluðu doldurdu-
ðu söylenemez. 1938’de petrolün getirdi-
ði ekonomik canlýlýkla çaðdaþ eðitime ge-
çilen Suudi Arabistan’da ilk defa 1944 yý-
lýnda Tâif’te orta öðretim seviyesinde beþ
yýl süreli Dârü’t-tevhîd kuruldu. Kral Ab-
dülazîz valilere gönderdiði genelgede okul
yaþýna gelen çocuklarýn bu okulda oku-
tulmasýný tavsiye etti. Abdülazîz’in çað-
daþ eðitime verdiði önemin bir gösterge-
si de 1944’te Suudi Arabistan Maarif Ba-
kanlýðý’nýn nüvesini oluþturan Maarif Mü-
dürlüðü’nü kurdurmasýdýr. 1927’de yü-
rürlüðe giren Suud Maarif Meclisi Kanu-
nu’nun ilk maddesi tevhîd-i tedrîsatla ilgi-
lidir. Bu kanunla özel öðretim yapan okul-
lar devletin nezareti altýna alýndý. 1948’-
de çýkan bir kanunla özel öðretim kurum-
larýna devletin maddî destek saðlamasý-
nýn yolu açýldý. Tevhîd-i tedrîsatýn en önemli
sebebi, devlet okullarýyla özel nitelikli okul-
larýn Maarif Müdürlüðü’nün denetimine
tâbi tutulmasý ihtiyacýydý. Kanunla ayrýca
öðretmenlerin yeterli bilgi birikimi kazan-
dýklarýný gösteren bir diplomaya sahip ol-
malarý istenmiþtir.

Riyad’da ilk özel okul 1931’de Kral Ab-
dülazîz Sarayý’nýn yanýnda açýlan Medre-
setü’l-ümerâ’dýr. Ýki yýl sonra Prens Abdul-
lah b. Abdurrahman’ýn çocuklarý için kur-
duðu Medresetü’l-ebnâ ile Muhammed

es-Sinârî’nin 1938’de kurduðu Medrese-
tü’s-Sinârî açýldý. Bunu 1940 yýlýnda Prens
Suûd b. Abdülazîz’in Encâl adýný verdiði
prenslere ait okul takip etti. 1943’te Med-
resetü’l-eytâm kuruldu. Mýsýr ziyaretinden
dönen Kral Abdülazîz’in hâtýrasýna Riyad
halký tarafýndan açýlan el-Medresetü’t-tiz-
kâriyye el-ehliyye 1945’te hizmete girdi.
Bu arada Arabistan’ýn ortasýnda yer alan
Necid ve Kasîm bölgelerinin çeþitli þehir-
lerinde benzer özel okullar açýldý. Doðuda
ise ilk özel okul el-Medresetü’n-necâh el-
ehliyye adýyla Ahsâlý tüccar Hamed en-Nu-
aym tarafýndan 1924’te kuruldu.

1932’de ülkenin adý Suudi Arabistan Kral-
lýðý olunca Maarif Müdürlüðü ülkenin ta-
mamýndaki eðitim ve öðretimden sorum-
lu devlet kuruluþu halini aldý; bu kararla
birlikte öðrencilerin masraflarý da devlet
tarafýndan karþýlanmaya baþlandý. Suudi
Arabistan’da ilk devlet okulu yine Mekke’-
de 1927 yýlýnda açýldý (Kral Abdülazîz is-
mine nisbetle Azîziye Okulu). 1952’de Ma-
arif Müdürlüðü tarafýndan ülkede açýlan
ilkokul sayýsý 306’ya ulaþtý, öðrenci sayýsý
da 39.920’yi buldu. Üç yýlý hazýrlýk, dört
yýlý ilkokul olan bu okullarda 1472 öðret-
men görev yapýyordu. Bu tarihe kadar on
lise açýldý, lise seviyesinde bir de enstitü
kuruldu. Bu on bir okulda okuyan öðrenci
sayýsý 1650, öðretmen sayýsý 175 idi. Bu-
nun yanýnda Cidde’de bir meslek lisesi ve
Ýngilizce eðitim veren üç akþam lisesi açýl-
dý. Ayný dönemde yüksek öðretim veren
kurumlar olarak sadece Mekke’de bir Þe-
riat Fakültesi ile bir Eðitim Enstitüsü bu-
lunuyordu.

1953’te ölen Kral Abdülazîz’in son döne-
mine gelindiðinde ülkedeki okul sayýsý 326’-
ya, öðrenci sayýsý 49.740’a ulaþmýþtý. On bir
lise istisna edilirse açýlan okullarýn tama-
mý ilköðretim kurumlarýydý. Dört yýl süre-
li liseler ilk defa 1926’da Mekke ve Medi-
ne’de açýldý. 1944’te yapýlan bir düzenle-
meyle liselerde öðretim süresi altý yýla çý-
karýldý. 1953’te sayýsý ona ulaþan bu okul-
larýn yaný sýra birçok meslek lisesi kurul-
du. 1953’te yönetime gelen Kral Suûd, Ma-
arif Müdürlüðü’nü bakanlýða dönüþtürdü;
eðitim ve öðretimde önemli adýmlar atýl-
dý. Üç yýl olan hazýrlýk okulu ve dört yýl olan
ilkokullar birleþtirilerek altý yýllýk okul hali-
ne getirildi, ayrýca ilk defa üç yýl süreli or-
taokullar açýldý, lise öðretimi de üç yýl olarak
düzenlendi. Suudi Arabistan Eðitim Öðre-
tim Bakanlýðý’nýn 2006-2007 verilerine gö-
re ülkedeki ilk ve ortaokullarda eðitim gö-
ren kýz ve erkek öðrenci sayýsý 4.812.503’-
tür. Bunlarýn 4.312.000’i devlet okullarýn-
da, 305.500’ü özel okullarda okumakta-

Suudi Arabistan. 1925’te kurulan Suudi
Arabistan’da eðitim ve öðretim faaliyetle-
ri önceki dönemlerden intikal eden ve dü-
zenli olmayan küttâblarla sýnýrlýydý. Bura-
larda okuma yazma, Kur’ân-ý Kerîm ve arit-
metik öðretiliyordu. Bu eðitimin belirli bir
süresi olmamakla birlikte cami ve mes-
cidlerle cami avlusunda oluþturulan oda-
larda en az dört yýl sürmekteydi. Bazý yer-
lerde dersler “mutavva‘” denilen evlerde
veya hocanýn evinin yanýndaki bir odada
okutulmaktaydý. Ülkenin her köyünde en
az bir küttâb bulunuyordu. Bazý yerlerde
öðrencilerin sayýsý 100’ü geçmekle bera-
ber ortalama yirmi otuz kiþi ile sýnýrlýydý.
Kýzlar için ayrý küttâblar açýlmýþtý. Ayrýca
mezraalarda göçebe bedevîlere hocalar
gönderilir, her hoca en az elli öðrenciyi eði-
tirdi. Hocalarýn bedevîlerin din iþlerine ne-
zaret etmek, vaaz ve nasihatte bulunmak,
namaz kýldýrmak, nikâh kýymak gibi gö-
revleri de vardý. Bu okullardan mezun olup
öðrenimlerini sürdürmek isteyenler mes-
cidlerde belirli âlimler tarafýndan verilen
derslere katýlýrdý. Bir Osmanlý subayý olan
Hüseyin Hüsnü’nün verdiði bilgiye göre
Necid bölgesinde ileri düzeyde öðretimin
yapýldýðý Þakrâ ve Riyad’da þeyh veya âlim
denilen hocalar ders okutmaktaydý. Bu öð-
retim genellikle tefsir, hadis, fýkýh, akaid
gibi ilimleri kapsýyordu. Zaman zaman dil
bilimleri, tarih, coðrafya, matematik ve
astronomi gibi dallarda dersler verilirdi.
Yüksek öðrenim niteliðindeki bu halkalar-
dan mezun olan öðrenciler imam-hatip-
lik, kadýlýk, nikâh memurluðu gibi görev-
ler üstlenmekteydi. Bir kýsmý da civar ül-
kelere gidip ileri derecede tahsil yaparak
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lendiði söylenebilir. Suudi Arabistan’da yük-
sek öðretimin çekirdeðini ilk defa 1949
yýlýnda Mekke’de on dört öðrenciyle eðiti-
me baþlayan Þeriat Fakültesi oluþturur.
1953’te Riyad’da kurulan Þeriat Fakülte-
si, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd
el-Ýslâmiyye’nin (1974) esasýný teþkil eder.
2007 yýlý istatistiklerine göre Suudi Ara-
bistan’da bulunan yirmi devlet üniversite-
sinde pek çok fakülte ve araþtýrma mer-
kezi yer almaktadýr. Aralarýnda Câmiatü’l-
Melik Suûd (Riyad), el-Câmiatü’l-Ýslâmiy-
ye (Medine) ve Câmiatü ümmi’l-Kurâ’nýn
da (Mekke) bulunduðu bu üniversitelerin
yaný sýra 2007’de Yüksek Öðretim Bakan-
lýðý’na baðlanan ülkenin çeþitli bölgelerin-
deki on sekiz erkek eðitim enstitüsünden
bugüne kadar 70.000 öðretmen mezun ol-
du. Kýzlara ait üniversiteye baðlý 102 eði-
tim enstitüsü, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý kýrk
bir saðlýk lisesi ve Çalýþma Bakanlýðý’na
baðlý yirmi sekiz teknik fakülte ile daha
birçok fakülte ve enstitünün varlýðý ülke-
deki yüksek öðretimin dikkat çekici bir ge-
liþme kazandýðýný göstermektedir. Yine
Yüksek Öðretim Bakanlýðý’nýn nezareti al-
týnda özel üniversitelerden 2000 yýlýnda
kurulan Prens Sultan Vakýf Üniversitesi,
2003’te açýlan Açýk Arap Üniversitesi ve
2007 yýlýnda kurulan Prens Muhammed
b. Fehd Üniversitesi yanýnda Arabistan’ýn
büyük þehirlerindeki on dört özel fakülte
çeþitli teknik ve saðlýk bilimleriyle ülkenin
eðitim ve öðretimine katký saðlamakta-
dýr. Yüksek Öðretim Bakanlýðý’na baðlý ol-
mayan saðlýk, meslek ve askerlikle ilgili fa-
külte ve üniversiteler de mevcuttur. Bun-
larýn baþýnda 2004 yýlýnda üniversite sevi-
yesine çýkarýlan Prens Nâyif Arap Güvenlik
Bilimleri Üniversitesi gelir. Kuruluþu 1979
yýlýna uzanan Arap Güvenlik Bilimleri Mer-
kezi de kayda deðer bir eðitim kurumu-
dur. Suudi Arabistan’da eðitim ve öðre-
timin temelini Kur’ân-ý Kerîm ve hadisle
Selef âlimlerinin görüþlerinden esinlenen
Ýslâm prensipleri, Ýslâmî ahkâm ve Arap
edebiyatý oluþturur. Bunun yanýnda mo-
dern sosyal ve tabii bilimlerin bütün dalla-
rý zaman içinde geliþtirilen müfredat prog-
ramlarýnda yer almýþtýr. Ülkede okuma yaz-
ma bilenlerin oraný % 90 civarýndadýr.
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ÿSüheyl Sapan

Cezayir. Cezayir’de Ýslâmiyet’in yayýlma-
ya baþladýðý VII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
XVI. yüzyýla kadar eðitim ve öðretim ge-
nellikle büyük þehirlerdeki camilerde ya-
pýlmaktaydý. Ancak Fas’taki Karaviyyîn,
Tunus’taki Zeytûne ve Mýsýr’daki Ezher’e
benzeyen büyük eðitim müesseseleri Ce-
zayir’de yoktu. Camilerde verilen temel eði-
timden sonra öðrenciler hocalarý tarafýn-
dan daha ziyade Tilimsân, Bicâye ve Tâ-
hert gibi þehirlere yönlendiriliyordu. Ülke-
de en etkili eðitim kurumlarý ribâtlardý.
Bunlarýn ilki Murâbýtlar döneminde hâne-
danýn önderlerinden Abdullah b. Yâsîn ta-
rafýndan Senegal nehri üzerindeki bir ada-
da kurulmuþtu. Ýçlerinde mektep, cami ve
askerî ocak gibi farklý müesseseleri barýn-
dýran ribâtlar müslüman toplumun pek
çok ihtiyacýný karþýlamaktaydý. Buralarda
müslümanlar hem cihada hazýrlanýyor hem
öðrenim görüyordu. Dinî bilgilerin ve kül-
türün yaygýnlaþtýrýlmasýnda etkili olan bu
kurumlar, Endülüs’te Gýrnata’nýn düþme-
sinin ardýndan Ýspanyollar’ýn Kuzey Afrika’-
da bazý sahil þehirlerini istilâ ettiði XVI.
yüzyýl baþlarýna kadar her iki temel iþlevi-
ni sürdürdü. Ancak ribâtlar ulemâ nesli-
nin azalmasýyla önemini yitirdi ve giderek
bazý hurafelerin öðretildiði mekânlara dö-
nüþtü.

Murâbýtlar’dan sonra Kuzey Afrika’yý ikin-
ci defa tek bir idare altýnda toplamayý ba-
þaran Muvahhidler çoðu camilerin yanýn-
da yer alan medreseler açtýlar. Ancak Ce-
zayir’de eðitim ve öðretim amaçlý kurum-
larýn açýlmasý Osmanlý idaresiyle baþlar. Da-
ha önce eðitime ayrýlan müstakil mekân-
larýn bulunmamasý toplumun eðitilmesin-
de zâviyelerin etkili olmasýna yol açmýþtý.
Özellikle köylerde ve kýrsal kesimlerde zâvi-
ye dýþýnda eðitim ve ibadet mekânlarý yok-
tu (Sî Yûsuf Muhammed, sy. 3 [1980], s.
193). Murâbýtlar devrindeki ribâtlar gibi
zâviyeler de tasavvufî, ilmî ve askerî eði-
timin bir arada yapýldýðý yerlerdi. Osmanlý
döneminin sonuna doðru çok amaçlý zâvi-
yelerin sayýsý arttý. Meselâ Tilimsân’da otuz,
Kostantîne’de on altý, Berberî kabilelerin
bölgelerinde elli zâviye vardý (Ebü’l-Kasým

dýr. Ayný dönemde engelliler için ülke gene-
linde 345 okul faaliyet göstermekte, bun-
larda 7107 öðrenci, 2238 öðretmen bu-
lunmaktaydý. Ýlk ve orta öðretimde kýz ve
erkek öðrenciler ayrý okullarda eðitim gö-
rürken týp, mühendislik gibi uygulamalý
yüksek öðretim kurumlarýnda karma, dinî
ve sosyal bilimlerde ise ayrý ortamlarda
eðitim uygulanmaktadýr.

Temel eðitim ve orta öðretim kurum-
larýnýn müfredat programlarý dinî-edebî
bilimler ve tabii bilimler olarak ikiye ayrý-
lýr. Ýlkinde ilkokul birinci sýnýftan lise son
sýnýfýna kadar okutulmakta olan Kur’ân-ý
Kerîm ve tecvid, akaid, fýkýh ve Ýslâm ta-
rihi derslerinin yaný sýra sarf-nahiv ve ede-
biyat yer almaktadýr. Tabii bilimlerden ma-
tematik, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji gibi
dersler okutulmaktadýr. Son yýllarda lise
ikinci sýnýftan itibaren öðretim edebî ve
ilmî olarak iki bölüme ayrýldý. Edebî bö-
lümde aðýrlýk dinî ve edebî derslerdedir, il-
mî bölümlerde ise bütün dinî dersler oku-
tulmakla beraber aðýrlýk tabii bilimlere ve-
rilmektedir. Çaðdaþ eðitime geçme çaba-
sýnda olan Suudi yönetimi, göçebe kültü-
rünün hâkim olduðu toplumu uygarlýk ve
çaðdaþlýk seviyesine çýkarabilmek için ge-
niþ maddî kaynaklar seferber etmekte, okul
binalarýný en geliþmiþ araç gereçlerle do-
natmaktadýr.

Suudi Arabistan’ýn eðitim ve öðretim po-
litikasýný düzenleyen yasanýn birçok mad-
desinde çaðdaþ eðitime vurgu yapýlarak
bilim ve teknolojinin, kültür ve çaðdaþ eði-
timin ülkede yaygýnlýk kazanmasý için bü-
tün maddî imkânlarýn seferber edilmesi
öngörülmekle beraber temelde eðitim an-
layýþý ve modellerinin gerçek Ýslâm prensip-
leri diye kabul edilen ilkelere göre düzen-
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