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TÂLÝM ve TERBÝYE

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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kenli ailelerde de görülmektedir. Ýngiliz-
ler’in bölgeye hâkim olmasýndan önceki dö-
nemde her seviyeden medreselerin büyük
bir kýsmý devlet destekli faaliyet gösterir-
ken toplumda þöhret yapmýþ âlimlerin ça-
balarýyla medreseler kuruldu. Ayrýca baþ-
ta Hint alt kýtasýnda en yerleþik tarikat
olan Çiþtiyye olmak üzere çeþitli tarikat-
lar eðitim ve öðretimin her kademesinde
yer aldý; Kur’an’ýn öðretilmesi ve ezberle-
tilmesiyle (Geylânî, II, 110-170) Ýslâmî ilim-
lerin bütün dallarýnda halka yönelik faali-
yetler yürüttü.

Ýslâmî ve Batýlý ikili eðitim sisteminin Ek-
ber Þah’ýn saltanatý yýllarýnda baþlamýþtýr.
1580’lerden sonra Cizvitli Katolik hýristi-
yanlarý eliyle, 1700’lerden sonra Protestan-
lar vasýtasýyla Batý tarzý misyoner okulla-
rý açýldýysa da bunlar uzun süre medrese
sistemine alternatif teþkil edecek seviye-
ye ulaþamadý. Ancak Güney Hindistan ve
Bengal bölgesinde etkili misyoner okulla-
rý görülmektedir. 1813 yýlýnýn ardýndan Ýn-
giliz Doðu Hindistan Þirketi’nin imtiyaz ak-
dinin bazý maddelerinde yapýlan deðiþik-
likle Batý tarzý okullarda ve hýristiyan din

adamlarýnýn faaliyetlerinde bir artýþ oldu.
1857 sonrasýnda eðitim ve öðretim siste-
minde hissedilir bir deðiþim meydana gel-
di. Ýngiliz yönetimi fiilî ve resmî hâkimiyet
yýllarýnda yeni okullarýn açýlmasýna malî ve
hukukî destek verdi. Faal durumdaki eði-
tim kurumlarýnýn yapýsýný Batý tarzý eði-
tim ve öðretime uygun hale getirdi. Kal-
küta’daki Fort William College, Ýngilizler
tarafýndan kurulup iþletilen baðýmsýz ku-
rumlar içinde en önde gelenidir. 10 Tem-
muz 1800 tarihinde açýlan ve Bengal böl-
gesinde yürütülen ilmî ve dinî faaliyetle-
rin merkezi olan bu kolej Hint alt kýtasýna
gelen þarkiyatçý ve misyonerler için bir
merkez vazifesi gördü. Batýlýlar’la birlikte
birçok müslüman âlimin uzun yýllar öðre-
tim üyeliði yaptýðý kolej eðitim öðretim fa-
aliyetlerinin yanýnda ilmî ve dinî eserlerin
hazýrlanmasýna öncülük yaptý. Meselâ Ahd-i
Cedîd’in muhtelif kitaplarýnýn bölgesel dil-
lere çevirisini saðladýðý gibi Kur’ân-ý Ke-
rîm’in Urduca, Hanefî fýkhýnýn önemli ki-
taplarýndan el-Hidâye’nin Ýngilizce çevi-
risini yaptýrdý. Ýngilizler’in elinde yeni bir
þekle sokulan eðitim kurumlarý arasýnda
Râmpûr’daki Medrese-i Âliye (Uttar Pra-
deþ, 1774), Kalküta’daki Medrese-i Âliye
(Batý Bengal, 1780), Patna’daki Medrese-i
Ýslâmiyye Þemsülhüdâ (Bihâr, 1912) ve
Ömerâbâd’daki Câmia Arabiyye Dârüsse-
lâm (Tamil Nadu, 1924) anýlabilir. Ýngilizler
bunlarý Ýslâmî tarzýn yanýnda Batý tarzýnýn
da uygulandýðý eðitim kurumlarý haline ge-
tirdi. Bu kurumlarýn en meþhuru, Emîr
Gaziddin Han (ö. 1122/1710) tarafýndan
kendi adýyla kurulan ve 1825’te adý Delhi
Anglo-Oriental College þekline çevrilen Del-
hi Koleji’dir. Burasý Ýngiliz yönetimi tara-
fýndan yeniden düzenlenip iki bölüm ha-
linde eðitime açýldý. Ýslâmî eðitim veren
bölümü, Hint alt kýtasýndaki Ýslâmî araþ-

bu bölgeye taþýndý. Arap-Ýslâm hâkimiyeti
yýllarýnda çok sayýda hadis, tefsir, fýkýh ve
tarih âlimi bölgeye geldi. Bazý önemli müs-
lüman âlimler bölgeye göçerken Hindistan
asýllý yeni müslümanlar da Mekke, Medi-
ne, Basra, Baðdat, Kûfe ve Dýmaþk gibi Ýs-
lâm þehirlerine giderek Ýslâmî eðitim gör-
dükten sonra Hindistan’a döndü (Seyyid
Süleyman Nedvî, s. 106-172). Gazneliler’in
IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýnda baþlayan Hindis-
tan’a yönelik fetih hareketlerinin ardýndan
Bîrûnî gibi büyük ilim adamlarýnýn, Emîr
Hüsrev-i Dihlevî, Hücvîrî, Muînüddin Hasan
el-Çiþtî gibi edebiyat ve tasavvuf ehlinin Hin-
distan’daki faaliyetleri ve erken dönemde
açýlan Gazneli medreseleri buralarda Ýslâm
eðitimi açýsýndan iyi bir zemin hazýrladý.
Diðer bölgelerdeki ilim ve tasavvuf ehli-
nin göçe teþvik edilmesi sonucunda böl-
gede Ýslâmî eðitim ve öðretim iyice yer-
leþti ve zamanla derinlik kazandý. Gurlu-
lar, Delhi sultanlarý, Halacîler, Tuðluklular
gibi devletler Gazneliler’in eðitimde kur-
duðu yapýyý daha da güçlendirdi. Özellikle
Delhi sultanlarý döneminde Orta Asya’dan
Hindistan’a göç eden veya Moðol istilâsý
yüzünden bu ülkeye sýðýnan ilim ve fikir
adamlarý burada Ýslâmî eðitimin ve Ýslâmî
ilimlerin geliþmesine büyük katký saðladý.
Bâbürlüler’in hâkimiyeti ve Ekber Þah’ýn
saltanatý yýllarýnda Hindistan’ýn tamamý
için geçerli olmak üzere bir eðitim siste-
mi getirildi, ilmî faaliyetler desteklendi. Ek-
ber Þah’tan sonra Hindistan üzerinde Ba-
týlýlar’ýn ve özellikle hýristiyan misyoner ce-
miyetlerinin tesiriyle Cihangir ve Þah Cihan
devrinde Ýslâmî eðitimde gerilemeler ol-
duysa da Evrengzîb döneminde Ýslâm eði-
tim ve öðretimi ciddi bir sýçrama yaptý.
Hint alt kýtasýnda aile içi eðitim çok önem-
lidir. Özellikle itibarlý müslüman aileler ço-
cuklarýnýn aile içi eðitimine büyük önem
verdiler. Bu durum Orta Asya’dan gelip Hin-
distan’a yerleþen, büyük bir kýsmý Türk kö-
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TÂLÝM ve TERBÝYE

Muhammed Ali Cevher, Muhtar Ahmed
Ensârî gibi âlimler burada yetiþmiþ olma-
larýna raðmen Batý karþýtý hareketlerin ve
ilmî faaliyetlerin planlayýcýlarý ve uygulayý-
cýlarýdýr. Ýleriki yýllarda Hindistan’ýn bütün
önemli merkezlerinde kurulan üniversite
ve kolejlerde çaðdaþ bilimin yanýnda Ýslâ-
mî ilimler de okutuldu. Hindistan’da Batý
modelindeki üniversitelerin kurulmasý gi-
riþimleri 1854’lerde baþladý ve 1902’ye ka-
dar devam eden süreçte çok sayýda üni-
versite açýldý (Seyyid Nûrullah, s. 215 vd.).
Böylece ilkokuldan baþlayýp doktora aþa-
masýna kadar devam eden Batýlý öðretim
sistemi Hindistan’ý egemenliði altýna aldý.
Ýngiliz yönetimi sýrasýnda Hindistan’da yir-
mi üniversite kuruldu.

1857 sonrasýnda Ýngilizler’in Hint alt ký-
tasýna tamamen hâkim olduðu dönemde
müslümanlar da geleneksel, yarý modern
ve modern tarzda eðitim kurumlarý açtý.
Geleneksel eðitim kurumlarýnda cami her
zaman merkezî rol oynadý. Diyûbend’de
Çatta Camii’nin yanýnda kurulan Dârülu-
lûm-i Diyûbend ve buraya baðlý çeþitli med-
reseler, Leknev’de açýlan Dârülulûm-i Ned-
vetü’l-ulemâ, Ehl-i hadîs ekolü mensupla-

rýnýn Delhi, Bopal ve Benâres’teki kurum-
larý, Birelvîler’in muhtelif þehirlerdeki eði-
tim ve yayým kurumlarý, 1874’te Haydarâ-
bâd Dekken’de ve baþka yerlerde açýlan ve
bir ekole baðlý olmayan Câmia Nizâmiyye,
Nizam College (Haydarâbâd Dekken, 1887)
ve Medresetü’l-Islâh (Sarâyýmîr-A‘zamgarh,
1908) gibi medreseler ve eðitim kurum-
larý Hint alt kýtasýnda eðitim ve öðretimin
yeni bir çizgiye oturmasýný saðladý. Bu ara-
da zihniyet farklýlýðý eðitim ve öðretimde-
ki bu geliþmeye paralel þekilde oldukça art-
tý ve bunun toplumsal yansýmalarý görül-
dü. Ehl-i Kur’ân gibi çoðunluk tarafýndan
dýþlanan ve Kadiyânîlik gibi Ýslâm dýþý ilân
edilen hareketler de kendilerine özgü eði-
tim ve öðretim faaliyeti yürüttüler (Kaur,
tür.yer.). Ýngiliz yönetimi zamanýnda tama-
men müslümanlarýn inisiyatifinde kurulan
ilk üniversite, öncesinde ciddi hazýrlýk ça-
lýþmalarýnýn yapýldýðý Haydarâbâd Dekken’-
deki Osmâniye Üniversitesi’dir. Ýkinci müs-
lüman üniversitesi, Aligarh Koleji’ne alter-
natif olarak açýlan Câmia Milliyye Ýslâmiy-
ye’dir. Aligarh’ta 1920’de kurulan üniversi-
te kýsa bir süre sonra Delhi’ye taþýndý. Ha-
len her iki üniversite Ýslâmî yapýlarýný bü-
yük oranda koruyarak eðitim ve öðretim
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ýngilizler’in buradan çekilip bölgede Hin-
distan ve Pakistan adýyla iki devlet kuru-
lunca her iki devlet özellikle Ýslâmî eðitim
ve öðretim faaliyetlerindeki önceliklerini
deðiþtirdi. Pakistan dinî eðitime yeni im-
kânlar saðlarken Hindistan zamanla eðitim
kurumlarýndan desteðini çekerek Ýslâmî
eðitimi geriletti. Nitekim açýldýðý yýllarda en
geliþmiþ eðitim kurumlarýndan sayýlan Dâ-
rülulûm-i Nedvetü’l-ulemâ Hindistan Dev-
leti’nin teþekkülünden sonra oldukça sýkýn-
týlý günler geçirdi. Sadece Hemderd Vakfý
tarafýndan Hindistan’da ve Pakistan’da açý-
lan çeþitli seviyelerdeki eðitim kurumlarý
güçlü gelir kaynaklarý ve sivil yapýlarý saye-

týrmalara gerek muhteva gerekse ürün
bakýmýndan önemli katkýlar saðladý. Mo-
dern dönem Hint-Ýslâm tarihi yönünden
tanýnmýþ birçok ilim ve fikir adamý bu bö-
lümde öðrenim gördü. Aloys Sprenger,
müdürlük yaptýðý dönemde (1844-1851)
modern araþtýrma tekniklerinin hayata ge-
çirilip ilmî standardýn yükseltilmesine ça-
lýþtý. Kolej 1877’de Lahor’a intikal ettirildi
ve Pencap Üniversitesi’nin nüvesini teþkil
etti. Delhi Koleji 1917’de müslümanlarca
kurulan Haydarâbâd Dekken’deki Osmâ-
niye Üniversitesi ile Delhi’deki Câmia Mil-
liyye Ýslâmiyye’nin (1920) prototipi oldu.
Aslýnda Câmia Milliyye Ýslâmiyye, Þeyhül-
hind Mahmûd Hasan Diyûbendî’nin mo-
dern tarzdaki eðitimle geleneksel medre-
se sistemini birbirine yaklaþtýrma düþün-
cesinin ürünü olarak ve Aligarh Koleji’nin
bu düþünceye yanaþmamasý üzerine orta-
ya çýktý.

Hindistan menþeli olup þarkiyatçý karak-
ter taþýyan çok sayýda cemiyet yaygýn eði-
tim bakýmýndan halk üzerinde hayli etkili
oldu. Sonradan The Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland’ýn (Londra, 1823)
çatýsý altýnda toplanan bu cemiyetler ya-
yýn faaliyetine ve kütüphane çalýþmalarýna
da aðýrlýk verdi. Ýngiliz yönetimi zamanýnda
kurulup ikili yapýya göre düzenlenen Ali-
garh Koleji (Mohammadan Anglo-Orien-
tal College / Medresetü’l-ulûm, kuruluþu:
24 Mayýs 1875) daha çok Batý tarzý bir eði-
tim kurumudur. Seyyid Ahmed Han’ýn Ýn-
giltere seyahatinin ardýndan Cambridge
Üniversitesi’ni model alarak yapýlandýrma-
ya çalýþtýðý Aligarh Koleji, Hint alt kýtasýn-
daki Ýslâmî ve modern eðitim tarihi baký-
mýndan büyük önem taþýr. Zira burasý hem
Batý yanlýsý hareketlere kaynaklýk etti hem
de Ýslâmcýlar’ýn geliþme imkâný bulduðu
bir merkez oldu. Þiblî Nu‘mânî, Hamîdüd-
din Ferâhî, Hilâfet Hareketi önderlerinden
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ke olarak Bengladeþ’ten bahsedilebilir. Bu
ülkedeki medreselerde devlet kurumlarý
tarafýndan öngörülen tamamlayýcý dersler
okutulmakta, böylece medreseler diðer
devlet okullarý gibi kabul edilmektedir.

Ülkede medreseler dýþýnda devlet okul-
larýnda dinî eðitim verilmektedir. Zülfikar
Ali Butto din eðitimini ilkokuldan lise so-
na kadar zorunlu hale getirdi. Müfredata
Ýslâmiyat adý verilen mecburi derse ek ola-
rak 1973 anayasasýnýn ve diðer kanunlarýn
hükümlerine göre Kur’an ve Arapça gibi
dersler de konuldu. Ziyâülhak zamanýnda
dinî eðitime daha fazla önem verildi. Bu
çerçevede 1979’da Kaidia‘zam Üniversite-
si bünyesinde açýlan Ýslâm Hukuk Fakülte-
si 1980’de Ýslâm Üniversitesi’ne çevrildi;
1985 yýlýnda buraya uluslararasý Ýslâm üni-
versitesi statüsü kazandýrýldý. Ziyâülhak
döneminde eðitim dili olarak Urduca öne
çýkarýldý. Ýlk, orta ve yüksek öðretime çe-
þitli seviyelerde din dersleri konuldu veya
mevcut olanlar arttýrýldý (Mazhar Muîn, s.
69-189). Üniversitelerin çoðunlukla Islamic
Studies adlý fakülte ve bölümlerinde yük-
sek din eðitimi verilmektedir. Bunlar ara-
sýnda Pencap, Karaçi, Peþâver, Bahâvel-
pûr, Mültan, Allâme Ýkbal ve Uluslararasý

Ýslâm üniversitelerindeki ilgili fakülte ve
bölümler zikredilebilir. Buralarda lisans eði-
timinin yanýnda yüksek lisans ve doktora
öðrenimi de yapýlmaktadýr.

Pakistan’da ilk ve ortaöðretimde varlý-
ðýný sürdüren özel sektör tarafýndan özel-
likle 2000’li yýllarda çok sayýda üniversite
kuruldu. Bir kýsým medresenin üniversite
formuna benzer bir yapýya bürünerek öð-
retim faaliyetine devam ettiði söylenebi-
lir. Pakistan’da eðitim dili her zaman bir
problem olmuþtur. Ülkede konuþulan ma-
hallî diller genellikle eðitim dili olarak kul-
lanýlmamakta, onun yerine Ýngilizce ve Ur-
duca tercih edilmektedir. Devletin, Ýslâmî
literatür bakýmýndan iyi bir mâzisi olan Ur-
duca’ya geçiþ için çaba göstermesine rað-
men bunda yeteri kadar baþarýlý olunamadý.
Ancak Ýngilizce ve Urduca’nýn eðitim dili
olarak kullanýlmasý bazý fýrsatlarýn elde edil-
mesini de saðladý (Khalid – Fayyaz Khan,
XCVI/2 [2006], s. 312-313; Allah Bakhsh
Malik, s. 158-159).

BÝBLÝYOGRAFYA :

S. M. Jaffar, Education in Muslim India, Del-
hi 1972; M. Taký Osmânî, Na¾rat âbira ¼avle’t-
ta£lîmi’l-Ýslâmî fî Bâkistân, Karaçi 1399/1979;
Seyyid Nûrullah, TârîÅ-i Ta£lîm-i Hind: 1800-1965
(trc. Mes‘ûdü’l-Hak), Karaçi 1981, s. 215 vd.; Faz-
lur Rahman, Islam and Modernity: Transforma-
tion of an Intellectual Tradition, Chicago 1982,
s. 43-83; Anis Ahmad, Muslim Women and Hig-
her Education, Islamabad 1984; Seyyid Süleyman
Nedvî, £Arab u Hind key Ta£allušåt, Karaçi 1987,
s. 106-172; Attaþ Durrânî, ¥ükûmet-i Pâkistân
key Terbiyetî Ýdârey, Ýslâmâbâd 1990; Kuldip
Kaur, Madrasa Education in India: A Study of
its Past and Present, Chandigarh 1990; Hurþîd
Ahmed, Ni¾âm-ý Ta£lîm: Na¾ariye, Rivâyet, Me-
sâßil, Ýslâmâbâd 1993; Menâzir Ahsen Geylânî, Pâk
ü Hind me Müselmânôn ka Ni¾âm-ý Ta£lîm u
Terbiyet, Lahor, ts., II, 110-170, ayrýca bk. tür.yer.;
Allah Bakhsh Malik, The Higher Education in Pa-
kistan, Lahore, ts. (Maqbool Academy), s. 158-
159; Pakistan Religious Education Institutions:
An Overview, Islamabad 2002; Liyâkat Ali Han

sinde her türlü olumsuzluða raðmen ge-
liþme gösterdi. Büyük bir kýsmý Hindistan’-
da kalan ilk önemli medreseler devletin ge-
nel tavrý ve Hindu çoðunluðun etkisiyle ge-
rileme dönemine girdi ve bazýlarý kapan-
dý. Ülkede demokrasinin yerleþmesi saye-
sinde bunlardan bir kýsmý tekrar faaliyete
baþladý ve güçlendi. Müslümanlar tara-
fýndan bazý yeni eðitim kurumlarý açýldý.
1947-1971 yýllarý arasýnda Doðu ve Batý
olarak varlýðýný sürdüren Pakistan’da eði-
tim ve öðretim faaliyetleri bütün çabala-
ra raðmen istenen seviyeye ulaþamadý. Ül-
kede okuma yazma bilenlerin oraný 1990’-
larda % 25’e, 2006’da % 55-60’a çýkabil-
di. Bunlarýn sadece % 5 veya 6’sý üniversi-
te mezunudur (Shahzad, s. 336-337). Son
yýllarda kadýnlarýn eðitimine daha fazla
önem verilmekte, onlara yönelik eðitim ve-
ren üniversiteler ve kampüsler oluþturul-
maktadýr (bk. Anis Ahmad, tür.yer.).

Pakistan’da halen dinî eðitim büyük
oranda medreselerde verilmektedir. Sayý-
larý 20.000’i geçen medreselerde eðitim
anlayýþý ve seviyesi cemaatlere göre deðiþ-
mektedir. Aðýrlýklý olarak Diyûbendî, Ehl-i
hadîs, Birelvî, Cemâat-i Ýslâmî ve Þiî grup-
larýnýn hâkim olduðu medreselerin bir kýs-
mýnda kýzlar da eðitim görmektedir. Bu
kurumlarda eðitim alan çok sayýda genç
daha sonra bazý imtihanlara girerek lise ve
üniversite denkliði elde etmektedir. Med-
reselerle ilgili bazý olumsuz deðerlendirme-
ler sebebiyle devlet medreseleri kontrol
altýna almak için özel bir çaba içerisine gir-
di. Çeþitli sebeplerden kaynaklanan olum-
suz etkiler yüzünden Pakistan medresele-
rinin bir kýsmýnýn yanlýþ uygulamalarýn oda-
ðý olduðu bir gerçektir. Çoðunlukla Serhad
eyaletinde bulunan bu medreseler, özellik-
le Pencap ve Sind eyaletlerinde çok iyi eði-
tim veren bir kýsým medreseleri de töh-
met altýnda býraktý (Birýþýk, Dem Dergi, sy.
3 [2008], s. 72-82). Medreselerin sistem içi-
ne alýnýp devletin diðer kurumlarýyla uyum-
lu biçimde eðitim faaliyetini yürüttüðü ül-
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leriyle inþa edilir. Talebelerin ders ve hoca
seçiminde serbest olduðu pesantrenlerde
belirli bir sýnýf sistemi, müfredat progra-
mý, imtihan, diploma gibi uygulamalar yok-
tur. Burada öðrencinin mânevî ve ahlâkî
durumunu yükseltmeye önem verilir ve
daha çok kitap takip etme usulüne daya-
nan ezberci bir eðitim sistemi uygulanýr.
XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar pesantrenler-
de sadece Kur’ân-ý Kerîm, Arapça ve klasik
Ýslâmî ilimlerle Malay ve Cava dilleri oku-
tulmaktaydý. XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru
Hollanda sömürge hükümeti tarafýndan
Batý tipi okullar açýlýp 1920’lerden sonra
müslüman cemiyetlerin kurduðu özel ve
modern eðitim kurumlarý olan medrese-
ler faaliyete geçinceye kadar pesantrenler
Endonezyalýlar’ýn yegâne eðitim kurumuy-
du. Günümüzde sayýlarý 5000’i aþan pe-
santrenlerin çok azý yüksek okul seviye-
sindedir. Bazýlarý resmî müfredat prog-
ramlarý uygulayan ilk, orta ve lise seviye-
sinde medreseler, genel ve meslekî okul-
lar açarak modern eðitim vermeye baþla-
dýlar. Doðu Cava’nýn Ponorogo þehri yakýn-
larýndaki Gontor’da bulunan Pondok Mo-
dern en çok tanýnan pesantrenlerdendir.
Doðu Cava’nýn Jombang þehri civarýnda
Kiai Hâþim Eþ‘arî tarafýndan 1899’da ku-
rulan, birçok müslüman lider ve medrese
hocasýnýn yetiþtiði Tebuireng Pesantreni
1970’li yýllarýn sonunda Hâþim Eþ‘arî Üni-
versitesi’ne dönüþtürüldü.

Hollanda sömürge hükümeti, 1848’de
Cava’da toplumun üst tabakasýndan öð-
rencilerin girebildiði ilkokul seviyesinde
okullar, ardýndan bunlara öðretmen ye-
tiþtirmek için baþka okullar, Cakarta’da
Dokter-Djawa adýyla saðlýk memuru yetiþ-
tirecek bir okul (1851), idarî personel ihti-
yacýný karþýlamak amacýyla Bandung, Ma-
gelang ve Prabalingga gibi büyük þehir-
lerde Hoofdenschoolen adý altýnda mek-

tepler kurdular. Sayý ve kalite bakýmýndan
yetersiz olan yarý meslek okulu niteliðin-
deki bu okullar zaman içinde çeþitli deði-
þikliklere uðradý. Sömürge hükümeti 1893
yýlýndan itibaren iki tip ilköðretim okulu
açmaya baþladý. Bunlar, aristokrat ailele-
rin çocuklarý ile yarý meslek okullarýný bi-
tiren öðrencilerin girebildiði birinci sýnýf
yerli okullar ve okuma yazma öðretmeyi
hedefleyen ikinci sýnýf yerli okullardý. 1906’-
dan sonra eðitim ve öðretimi geliþtirmek
amacýyla ikinci sýnýf yerli okullarýn sayýsý
arttýrýlmaya ve ilk defa köy okullarý kurul-
maya baþlandý. 1909 yýlý sonu itibariyle 723
köy okulu vardý; bu rakam 1912’de 2500’e
ulaþtý. Birinci sýnýf yerli okullarýn ihtiyaca
cevap verememesi üzerine 1914’te yedi
yýllýk Hollanda yerli okullarý açýlmaya baþ-
landý, ayrýca istenen seviyede eðitim vere-
meyen ikinci sýnýf yerli okullar da standart
okullara dönüþtürüldü. Hollanda yerli okul-
larý daha sonra ülkedeki Avrupa okullarý
seviyesine çýkarýldý ve Avrupalýlar’a açýk
olan bu okullara Endonezyalýlar’ýn da gir-
mesi saðlandý. Ailelerin çocuklarýný Hollan-
daca eðitim yapan sömürge okullarýna
göndermek istemeleri üzerine hükümet,
Endonezyalýlar için ikinci sýnýf yerli okul-
larý veya standart okullarý bitirenlerin gi-
rebildiði, Avrupa ilkokullarý seviyesinde
“schakelschool” denilen yeni okullar kur-
maya baþladý (1922). Memur yetiþtirmeyi
amaçlayan Hoofdenschoolen adlý okullar,
1900’de yeniden düzenlenip daha önce ku-
rulan yerli idareci yetiþtirme okullarý gibi
ortaokul seviyesindeki okullarýn müfredat
programýna yaklaþtýrýlmaya çalýþýldý. Sað-
lýk memuru ihtiyacýný karþýlamayý amaçla-
yan Dokter-Djawa okulu, 1902’de ýslah edi-
lerek üç yýllýk bir hazýrlýk sýnýfýndan sonra
altý yýl eðitim veren yerli doktor yetiþtir-
me okuluna çevrildi. 1904’te bu okul me-
zunlarýna Hollanda’da týp fakültelerine gir-
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Endonezya. Endonezya’da eðitim ve öð-
retim çeþitli kademelere ayrýlmýþtýr. Ýslâ-
mî eðitim evlerde, “langgar” denilen kü-
çük ibadethanelerde veya hususi binalar-
da Kur’an öðretimi ve ilmihal bilgileriyle
baþlar. Cava’da daha yüksek seviyedeki din
eðitimi “pesantren” (santrilerin yeri) deni-
len geleneksel eðitim kurumlarýnda verilir.
Bu okullarda okuyan talebelere “santri”,
hocaya “kiai” denir. Diðer Endonezya ada-
larýndaki benzer eðitim kurumlarýna Su-
matra’nýn Açe bölgesinde “rangkang”, Mi-
nangkabau bölgesinde “surau” adý verilir.
Pesantrenlerin tarihi Cava’da Ýslâm önce-
si Hindu dönemine kadar gider. Gelenek-
sel Cava edebiyatýna göre “guru” denilen
hocalar o dönemde Hindu-Budist mistisiz-
mi ve felsefesinin öðretildiði okullar açmýþ-
týr. Gurularýn Ýslâmiyet’e girmesiyle bu okul-
larýn giderek pesantrenlere dönüþtüðü ve
öðrencilerin topluca müslüman olduðu ile-
ri sürülmüþtür. Demak vekayi‘nâmelerine
göre pesantrenler, ilk defa XV. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda Cava’nýn Ýslâmlaþmasýnda
önemli rol oynayan “velî”ler tarafýndan ku-
rulmaya baþlandý. Dokuz velîden ilki kabul
edilen Raden Rahmet’in (Sunan Ngampel)
Doðu Cava’nýn Surabaya þehri yakýnlarýn-
daki Ngampel-Denta’da, Sunan Giri’nin ay-
ný þehrin kuzeyindeki Giri’de pesantren-
ler açtýðý belirtilmektedir. Pesantrenler, di-
ðer Endonezya adalarýnda yaþayan halkla-
rýn da müslüman olmasýnda önemli rol oy-
namýþtýr. Pesantrenlerde hoca ve yardým-
cýlarýn evleri, dershaneler, cami ve “pon-
dok” adý verilen öðrenci yurtlarý bulunur.
Pesantren hocasý eðitimi gönüllü olarak
yapar, geçimini de ziraî faaliyetlerle sað-
lar. Buralardaki cami ve yurtlar vakýf gelir-
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