
535

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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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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sýzlar, Avrupalý ailelerin çocuklarý için Ce-
zayir’de açtýklarý okullara çok az sayýda yer-
li halk çocuðunun girmesine izin vererek
onlarý sömürge yönetiminin amaçlarýna uy-
gun bir eðitimden geçirmekteydi. Bu þe-
kilde oluþturulacak yerli kadronun hem
Fransýz yöneticileriyle halk arasýndaki iliþ-
kileri düzenlemesini hem de ülkede Fran-
sýz kültürünün yerleþmesine katký saðla-
masýný hedefliyorlardý. Bununla birlikte sö-
mürgecilik dönemine ait istatistiklere gö-
re bu proje kapsamýnda çok az sayýda Ce-
zayirli çocuða okuma izni verilmiþti. Me-
selâ 1886-1887 öðretim yýlýnda eðitim ça-
ðýndaki 500.000 çocuktan sadece 5000’ine
bu okullarda öðrenim imkâný saðlanmýþtý.
Daha sonra bu sayýnýn bir miktar arttýðý,
bir ara Fransýzlar’ýn Cezayirliler için açtýðý
439 okuldaki öðrenci sayýsýnýn 36.000’e
yükseldiði görülür. Ayný dönemde Avru-
palý öðrenciler için kurulan 1296 okuldaki
öðrenci sayýsý 147.000’e ulaþtý. 1943-1944
öðretim yýlýna ait resmî istatistiklere gö-
re okul çaðýndaki Cezayirli çocuklarýn sa-
dece % 9’u Fransýz okullarýna gidebiliyor-
du (Osman Sa‘dî, sy. 5 [1955], s. 50). Sö-
mürge yönetiminin bu politikasýna karþý
koymak amacýyla 1931’de kurulan Cem‘iy-
yetü’l-ulemâi’l-müslimîn Arapça tedrîsat
yapan okullar açtý ve bu yolla halkýn müs-
lüman kimliðini kazanmasý yönündeki ça-
balara önemli katkýlarda bulundu. Bu sa-
yede 50.000 öðrencinin okuduðu 150 ka-
dar okul açýldý (Tâhir Zerhûnî, s. 12). Ce-
miyetin bazý Arap hükümetleriyle yaptýðý
anlaþmalar sayesinde her yýl yüzlerce Ce-
zayirli öðrencinin bu ülkelerdeki okullara
ve üniversitelere gönderilmesi saðlandý.

Cezayir’in baðýmsýzlýðýný elde ettiði 1962
yýlýndan itibaren eðitim ve öðretime bü-
yük önem verilmeye baþlandý. Altý-on altý
yaþ arasýndaki çocuklarýn eðitimi zorunlu
hale getirildi. Bu sayede öðrenim gören-
lerin sayýsý hýzla arttý ve 2003 yýlýnda bun-
larýn oraný % 70’e ulaþtý (% 79’u erkek, %
61’i kýz). Halen dokuz yýllýk ilk ve ortaokul-
da okuyanlarýn oraný erkeklerde % 97, kýz-
larda % 91’dir. Cezayir’de eðitim dili Arap-
ça olup Fransýzca ilkokul üçüncü sýnýfta,
Ýngilizce altýncý sýnýfta baþlamakta; bazý
uzmanlýk alanlarýnda Ýspanyolca, Alman-
ca ve Ýtalyanca gibi yabancý diller seçme-
li olarak okutulmaktadýr. Lise öðrenimini
tamamlayan öðrenciler Fransa’da olduðu
gibi bakalorya sýnavýna girerek bir üniver-
siteye yerleþme imkâný bulmaktadýr. 2008-
2009 öðretim yýlýna ait resmî istatistik-
lere göre ülkede mevcut yirmi beþ devlet
üniversitesinde 1.100.000 öðrenci oku-
maktadýr. Önde gelen üniversiteler arasýn-

da Cezayir, Vehrân, Kostantîne ve Tilimsân
üniversiteleriyle Hüvârî Bû Medyen Ýlim-
ler ve Teknoloji Üniversitesi yer almakta-
dýr. Ayrýca ülkede uzmanlýk fakültesi sevi-
yesinde yüksek teknik okullar bulunmak-
tadýr. Baðýmsýzlýðýn ardýndan din eðitimi
konusunda da bazý çalýþmalar yapýldý. Bu
çerçevede Mýsýr’ýn eski Evkaf nâzýrý olan
Muhammed Mütevellî eþ-Þa‘râvî baþkan-
lýðýnda Ezher Üniversitesi’nden bir heyet
davet edilerek bunlarýn verdiði rapor doð-
rultusunda ilk ve ortaokullardaki temel
öðretim dinî ve din dýþý olarak iki katego-
ride düzenlendi. Ancak 1979’da çýkarýlan
öðretim birliði kanunuyla bu uygulama
ortadan kaldýrýldý ve arkasýndan liselerde
Ýslâmî ilimler bölümü açýldý. Buradan me-
zun olanlar üniversitelerdeki Ýslâmî alan-
larla ilgili bölümlere devam edebilmekte-
dir. Ülkedeki ilk dinî yüksek öðretim ku-
rumu 1984’te Kostantîne’de açýlan Emîr
Abdülkadir Ýslâm Üniversitesi’dir. Ayný yýl
Cezayir Üniversitesi’nde Ýslâmî Ýlimler Fakül-
tesi kuruldu. Bunu, 1999 yýlýndan itibaren
açýlmaya baþlayan Vehrân Üniversitesi’nde-
ki Ýslâm Medeniyeti Enstitüsü ile Bâtýne ve
Edrâr üniversiteleri gibi diðer yüksek öðre-
tim kurumlarýndaki fakülte ve enstitüler
izledi. Bunlarýn dýþýnda özellikle cami gö-
revlilerini yetiþtirmek üzere devlet tarafýn-
dan bazý vilâyetlerde enstitüler açýldý.
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Sa‘dullah, TârîÅu’l-Cezâßir, I, 265-266). Bu
zâviyeler ilim bakýmýndan iyi bir seviyeye
ulaþtýðý için Karaviyyîn ve Zeytûne med-
reseleri buralardan mezun olanlarý yüksek
öðrenime kabul etmekteydi. Osmanlý dev-
rinde Cezayir’de eðitimin yapýldýðý cami-
ler çoðaldý, her kasabadaki merkezî bir ca-
mide bu hizmet verilmekteydi (Îd Mes‘ûd,
sy. 3 [1980], s. 64). Bu hususta meþhur
camiler arasýnda Kostantîne, Bicâye ve Ti-
limsân’daki ulucamilerle baþþehir Cezayir’-
de on dokuz hocanýn görev yaptýðý uluca-
mi anýlabilir (Ebü’l-Kasým Sa‘dullah, Târî-
Åu’l-Cezâßir, I, 259).

Cezayir’de ilk medreseler Muvahhid emîr-
lerinden Ebû Ya‘kub Yûsuf döneminde
(1163-1184) genelde camilere bitiþik ola-
rak inþa edildi (Yahyâ Bû Azîz, sy. 63 [1981],
s. 9). Bu medreselerde Arapça ve dinî bil-
gilerin yanýnda matematik ve týp bilimle-
rinde öðretim yapýlmaktaydý (Îd Mes‘ûd,
sy. 3 [1980], s. 64). Osmanlý döneminde
medreselerin sayýsý hýzla arttý, þehir ve ka-
sabalarýn her mahallesinde birer mektep
kuruldu. Böylece köylerde ve kýrsal kesim-
lerdeki zâviyelerin iþlevini kasabalarda med-
reseler üstlendi. Bazý Fransýz araþtýrmacý-
larýnýn tesbitlerine göre Osmanlý devrinin
sonlarýna doðru Cezayir þehrinde yirmi do-
kuz, Kostantîne’de doksan ve Tilimsân’da
elli medrese vardý (Emerit, s. 2). Cezayir’-
de ve Kuzey Afrika’da büyük önem kaza-
nan medreseler arasýnda bilhassa Muas-
ker’deki Medresetü’l-Muhammediyye ile
Batý Cezayir’deki Medresetü Mâzûne zik-
redilmektedir (Râþidî, s. 127). Osmanlý dö-
nemindeki eðitim kurumlarýnýn inþasý ve
idaresi hayýr severler, vakýflar ve tarikat-
larca yapýlmaktaydý ve özellikle medrese-
leri destekleyen vakýflar bulunmaktaydý.
Devlet bu tür eðitim kurumlarýný kendi-
si inþa etmese de dolaylý biçimde destek
saðlamakta, bunlarýn geliþmesine yardým-
cý olmaktaydý.

Cezayir’deki Fransýz iþgalinin ilk günle-
rinden itibaren sömürge yönetimince eði-
tim ve öðretim alanýnda halkýn aleyhine
bir politika izlendi. Ýþgalin baþlangýcýnda
ilkokul, lise ve yüksek mektep seviyesin-
de 1000 kadar okul kapatýldý. 1880 yýlýn-
dan itibaren ülkede Arapça tedrîsat ya-
saklandý ve okul kapatma uygulamalarý
sürdürüldü. Sadece köylerdeki zâviyelere
dokunulmadýðý için Ýslâm kültürünün ko-
runmasý bu kurumlar sayesinde mümkün
oldu. Fakat zâviye mezunlarýna Fransýz ida-
re sisteminde görev verilmiyordu. Bunlar
imamlýk, kadýlýk ve müftülük gibi dinî gö-
revlerde hizmet ettiler. Cezayir halkýný millî
kültüründen koparmakta ýsrarlý olan Fran-


