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de Tîcâniyye ve Derkaviyye, Tâdlâ þehrin-
de Dilâiyye zâviyeleri Fas tarihinde yer al-
mýþ önemli kurumlardandýr.

Medreseler V. (XI.) yüzyýldan itibaren
Fas eðitim hayatýnda önemli bir konuma
sahip oldu. Özellikle güneydeki Sûs þehri
medreselerinin çokluðu ve niteliðiyle þöh-
ret buldu. Bu kurumlarda Kur’an ilimleri,
hadis, Mâlikî fýkhý, Eþ‘arî kelâmý, edebiyat,
tarih, coðrafya gibi ilimlerin yaný sýra de-
ðiþik sanat dallarý, týp, matematik, astro-
nomi gibi alanlarda eðitim veriliyordu. Ýl-
mî hayatýn zirveye çýktýðý Muvahhidler dö-
neminde Sûs’un yanýnda Fas, Tanca, Seb-
te (Ceuta) gibi þehirlerde medreseler ku-
ruldu. Merakeþ’te inþa edilen Ýbn Yûsuf
Camii ve Medresesi önemli bir merkez ko-
numuna geldi. Bu devirde Endülüs’ten göç
eden çok sayýda âlim, fakih ve edebiyatçý
Fas’ta ilmî hayatýn geliþmesine katkýda
bulundu. Merînîler döneminde ilmî hayat
canlýlýðýný korudu. Medreseler yaygýnlaþtý;
Fas þehrinde inþa edilen Saffârîn, Attârîn
ve Bû Ýnâniyye medreseleri günümüze ulaþ-
tý. Fas’ýn klasik eðitim kurumlarý arasýnda
Fas þehrinde Ýdrîsîler devrinde inþa edilen
Karaviyyîn Camii ve Medresesi önemli bir
yere sahiptir. 245 (859) yýlýnda yapýlan ca-
mi, bu tarihten itibaren etrafýnda oluþtu-
rulan medrese ve kütüphanesiyle Ýslâm
âleminin en önemli ilim merkezlerinden
biri haline geldi; Muvahhidler ve Merînî-
ler dönemindeki eðitim ve öðretim faali-
yetleri sebebiyle dünyanýn en eski üniversi-
teleri arasýnda yer aldý. Ýbn Bâcce, Ýbn Rüþd,
Ýbnü’l-Hatîb, Ýbn Haldûn gibi âlim ve dü-
þünürlerin ders verdiði Karaviyyîn Medre-
sesi’ne asýrlar boyunca Ýslâm âleminin de-
ðiþik bölgelerinden ve Avrupa’dan gelen
öðrenciler çeþitli ilimlerde icâzet aldý. Ka-
raviyyîn Medresesi müslüman olmayan bir-

çok kiþi için de ilim yuvasý oldu. Bunlar ara-
sýnda yahudi filozofu Ýbn Meymûn ve II. Sil-
vester adýyla papalýk yapan Gerbert d’Auril-
la sayýlabilir. Klasik eðitim kurumlarý XIX.
yüzyýlýn sonlarýna gelindiðinde Batý ülke-
leri karþýsýnda siyasî, ekonomik, askerî ve
bilimsel alanlardaki gerilemeye ve yenilgi-
lere paralel olarak büyük bir seviye kaybý-
na uðradý ve kendilerini yenileyecek zihni-
yet dönüþümünü saðlamaktan uzak etki-
siz kurumlar haline geldi.

1912’de baþlayan sömürge döneminde
güneyde Fransýz, kuzeyde Ýspanyol idare-
cileri kendi dilleriyle eðitim veren deðiþik
seviyelerdeki okullar vasýtasýyla Ýslâm-Arap
kültürünü Fas’tan silmeye çalýþtý. Baþta Ka-
raviyyîn Medresesi olmak üzere direniþ
merkezleri diye gördükleri yerli eðitim ku-
rumlarýný ortadan kaldýrmak için çaba sar-
fetti. Fransýzlar Dârülbeyzâ (Kazablanka),
Rabat, Týtvân, Tanca, Vücde, Arâîþ ve Fas
þehirlerinde Fransýz eðitim sistemine uy-
gun ilköðretim okullarý; Merakeþ, Fas, Ra-
bat ve Azru’da birer lise açtý. Ayrýca Ra-
bat’ta edebiyat, hukuk ve iktisat bilimleri-
nin okutulduðu bir yüksek okul kurdu. Bu-
rada Araplar’la Berberîler arasýndaki millî
birliði zayýflatmak için Berberî dili ve kül-
türü aðýrlýklý araþtýrmalara önem verildi.
Fas halký bütün imkânsýzlýklarýna raðmen
çocuklarýný yabancý okullara gönderme-
mek için kendi okullarýný açtý ve eðitim
faaliyetlerini sömürgeci devletlerin etkisin-
de kalmadan sürdürmeye çalýþtý. Fransýz-
lar bu dönemde özellikle Fransýzca’nýn eði-
tim dili olarak yaygýnlaþmasýnda baþarý el-
de ettilerse de yerli eðitim kurumlarý gö-
revlerini kýsmen de olsa yerine getirdi, özel-
likle dinî ilimlerin öðretimi sürdürüldü.

Baðýmsýzlýk sonrasýnda Millî Eðitim Ba-
kanlýðý öncelikle sömürge döneminin izle-
rini silmek için öðretim dilinin Arapça ol-
masýný ana hedef olarak belirdi ve uygu-
lanmaya baþlanan âcil planlarla üniversi-
te öncesi eðitimde bu hedefe ulaþýldý. Öte
yandan eðitim faaliyetleri klasik eðitim ve
genel eðitim olmak üzere ikili bir düzen-
lemeye tâbi tutuldu. Her iki sistemde de
eðitim ve öðretim üniversite sonuna ka-
dar ücretsiz olup altý yýl süreli ilkokul ve üç
yýl süreli ortaokul öðrenimi zorunludur. Ha-
len varlýðýný sürdüren klasik eðitim kurum-
larý küttâblar, Kur’an okullarý, medreseler
ve üniversiteye dönüþtürülen Karaviyyîn
Medresesi’nden oluþur. Bu kurumlarda eði-
tim ve öðretim faaliyetlerinden Vakýflar ve
Ýslâmî Ýþler Bakanlýðý sorumludur. Devlet,
özel vakýf ve þahýslarýn maddî destekleriy-
le eðitim faaliyetlerini sürdüren bu kurum-
lara erkek ve kýz öðrenciler devam edebil-

Fas. Ýslâm hâkimiyetine girmesinden
XX. yüzyýlýn baþlarýnda Fransa ve Ýspanya’-
nýn egemenliðine geçmesine kadar Fas’ta
eðitim faaliyetleri Ýslâm âleminin diðer böl-
gelerinde de görülen küttâb, ribât, zâviye,
cami ve medreseler gibi klasik eðitim ku-
rumlarýnda yapýlmaktaydý. Cihad için top-
lanan askerlerin barýndýðý ve nöbet tuttu-
ðu, bir düþman saldýrýsý durumunda hal-
kýn da sýðýndýðý ribâtlar önemli bir serhat
bölgesi olan Fas’ta askerî eðitimin yaný sý-
ra âlimler tarafýndan dinî eðitim faaliyet-
lerinin yürütüldüðü mekânlar þeklinde or-
taya çýktý. Buralarda oturan askerler ve di-
ðer gönüllüler uygun zamanlarýný Kur’an
okuma, ibadet ve zikirle geçirirlerdi. Murâ-
býtlar döneminde çoðalan ribâtlar, Berbe-
rîler arasýnda Ýslâm’ýn yayýlmasýnda önemli
rol oynadý. Bunlarýn en meþhurlarý I. (VII.)
yüzyýlýn sonlarýnda Ukbe b. Nâfi‘ tarafýn-
dan Âsafî’de inþa edilen Þâkir Ribâtý, Mu-
vahhidler’ce yaptýrýlan ve Rabat þehrine
adýný veren Fetih Ribâtý, Tâze (Tâzâ) Ribâ-
tý, VIII. (XIV.) yüzyýlda Merînîler tarafýndan
inþa edilen Þâle Ribâtý’dýr.

VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren tasavvufun
güçlenmesi ve tarikatlarýn yaygýnlaþmasý
yeni bir eðitim kurumu olarak zâviyeleri
ön plana çýkardý ve ribâtlarýn bir kýsmý as-
kerî özelliklerini yitirip deðiþik tarikatlara
merkezlik eden zâviyelere dönüþtü. Gerek
idarecilerin gerekse zengin müslümanla-
rýn yaptýrdýðý, derviþler, kimsesizler ve yol-
cularýn barýnmasýný saðlayan zâviyeler bu
iþlevleri yanýnda birer eðitim, zikir ve riyâ-
zet merkezi konumundaydý. Zâviyelerde
Kur’an’ýn ezberlenmesi ve tâlimine özel
önem verilirdi. Vattâsîler devrinde zâviye-
lerin sayýsý hýzla arttý ve Fas’ýn bütün böl-
gelerine yayýldý. Âsafî’de el-Câmiu’l-kebîr
Zâviyesi, Zâkûra’da Nâsýriyye, Fas þehrin-
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tadýr. Sömürge döneminde Fransýzlar’ca
Rabat’ta kurulan Yüksek Öðretim Ens-
titüsü baðýmsýzlýktan sonra V. Muham-
med Üniversitesi adýný aldý ve zamanla
Fas’ýn en büyük üniversitesi haline gel-
di. Merakeþ’te Kadî Ýyâz Üniversitesi, Dâ-
rülbeyzâ’da II. Hasan Üniversitesi, Fas þeh-
rinde Sîdî Muhammed b. Abdullah Üniver-
sitesi, Agadîr’de Ýbn Zühr Üniversitesi, Ku-
neytýra’da Ýbn Tufeyl Üniversitesi, Týtvân’-
da Abdülmelik es-Sa‘dî Üniversitesi, Mik-
nâs’ta Mevlây Muhammed b. Ýsmâil Üni-
versitesi önemli öðretim kurumlarýndan-
dýr.

Üniversite öncesi eðitim dili devlet okul-
larýnda Arapça’dýr. Özel eðitim kurumla-
rýnda eðitim Fransýzca, Ýngilizce, Ýspanyol-
ca gibi yabancý dillerde yapýlmaktadýr. Üni-
versitelerde eðitim dili fen fakültelerinde
Fransýzca, sosyal bilimler aðýrlýklý fakülte-
lerde genelde Arapça olmakla birlikte hu-
kuk, iktisat gibi bazý fakültelerde her iki
dilde eðitim verilmektedir. Yarý özel bir sta-
tüye sahip olan ve Ýngilizce eðitim veren
Ahaveyn Üniversitesi dýþýndaki bütün üni-

versiteler devlete aittir. Bu üniversitelere
baðlý meslekî eðitim verilen iki yýllýk yük-
sek okullar da faaliyet göstermektedir.
2003-2004 öðretim yýlý verilerine göre üni-
versitelerde öðrenci sayýsý 280.599, öðre-
tim elemaný sayýsý 10.069 idi. 2007 yýlý iti-
bariyle Fas’ta genel nüfus içinde okuma
yazma bilenlerin oraný % 61’dir. Kadýnlar-
da bu oran % 54 olup özellikle kýrsal ke-
simlerde Millî Eðitim Bakanlýðý’nca okuma
yazma seferberlikleri ve kýz çocuklarýnýn
okutulmasýna yönelik çalýþmalar yapýmak-
tadýr.
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ÿÝdrîs Bûvânû

Hindistan ve Pakistan. Hz. Ömer zama-
nýnda baþlayan, Emevîler döneminde kesin
sonuç alýnan Sind ve Hindistan fetihleri ne-
ticesinde Ýslâm eðitim ve ilim geleneði çok
eski, köklü ve zengin bir kültüre sahip olan

mektedir. Öðrenciler bütün eðitim boyun-
ca özellikle Kur’an eðitimi ve hâfýzlýkla di-
nî ilimler ve Arap dili aðýrlýklý bir eðitim gör-
mektedir. 2006 yýlý itibariyle toplam sayý-
larý 499 olan ilk, orta ve lise seviyesindeki
klasik eðitim kurumlarýna 22.739 öðrenci
devam etti ve 1540 öðretmen görev yap-
tý. Okul öncesi öðretimin verildiði küttâb-
larda 10.183 öðrenci öðrenim gördü. Gü-
nümüzde klasik medrese sistemine göre
eðitimini sürdüren kurumlarýn en önemli-
leri Merakeþ’te Sîdî Züveyn, Týtvân’da Ýmam
Þâtýbî, Tanca’da Ýmam Kurtubî, Vezzân’-
da Ýmam Mâlik, Suveyre’de Ebü’l-Bere-
kât medreseleridir. Liseyi bitiren öðrenci-
ler Fas’ta Karaviyyîn Üniversitesi, Dârülbey-
zâ’da II. Hasan Camii bünyesindeki Kur’an
Ýlimleri Yüksek Okulu ve Rabat’ta 1968’de
kurulan Dârü’l-hadîsi’l-Haseniyye bünye-
sinde öðrenim görebilmektedir. Fas ve
Agadîr þehirlerinde Karaviyyîn Üniversite-
si’ne baðlý Ýslâm Hukuku fakülteleri, Me-
rakeþ’te Arap Dili ve Edebiyatý, Týtvân’da
Temel Ýslâm Bilimleri Fakültesi mevcuttur.
Üniversitedeki toplam öðrenci sayýsý 7180,
öðretim üyesi sayýsý 128’dir. Okul çaðýnda-
ki nüfusun sadece % 1 kadarýnýn devam
ettiði klasik eðitim kurumlarý mezunlarý-
nýn sýnýrlý alanlarda iþ bulabilmeleri sebe-
biyle gün geçtikçe zayýflamaktadýr.

Millî Eðitim Bakanlýðý’nýn kontrolündeki
genel eðitim kurumlarý günümüzde bü-
tün ülkede yaygýn olan ve tercih edilen ku-
rumlardýr. Buralarda çaðdaþ programlar
uygulanmakta, Fransýzca öðretimine önem
verilmektedir. Ders programlarýnda dinî bi-
limler de yer almaktadýr. 2003-2004 öðre-
tim yýlýnda 29.791 okul öncesi eðitim kuru-
munda 684.573; 2885 ilkokulda 4.070.182;
1495 ortaokulda 1.161.390 ve 784 lisede
603.907 öðrenci kayýtlýydý. 2009 yýlý iti-
bariyle Fas’ta on beþ üniversite bulunmak-
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