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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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Cakarta’daki Endonezya Arap toplumu
tarafýndan kurulan Cem‘iyyet-i Hayr 1905’-
te ilkokul seviyesinde hem dinî hem ge-
nel derslerin okutulduðu, düzenli müfre-
datý ve sýnýflarý bulunan bir okul açtý. Arap
asýllý Endonezyalýlar’ýn oluþturduðu el-Ýr-
þâd Cemiyeti de eðitime özel bir önem ve-
rerek Çirebon, Bumiacu, Tegal, Pakelon-
gan, Surabaya ve Lavang gibi yerlerde XX.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda ilkokullar açtý. 1930’da
Surabaya’da bir öðretmen okulu ile Fele-
menkçe eðitim veren bir schakelschoolu
faaliyete sokan el-Ýrþâd, Cakarta’da ilkokul
ve ortaokul seviyesinde okullara, ayrýca bir
öðretmen okuluna sahipti. Batý Cava’nýn
Majalengka þehrinde faaliyet gösteren Ha-
cý Abdülhalim liderliðindeki Perþarikatan
Ulama adlý teþkilâtýn yetiþkinlere yönelik
kurslarla baþlattýðý eðitim faaliyeti, 1932’-
de hizmete giren Santi Asrama adlý okul
ve çevre bölgelerdeki medreselerle devam
etti.

Modernist eðilimli müslüman liderler
eðitimde Ýslâmî prensiplere aykýrý olma-
yan Batý’nýn teþkilât yapýsýný, metot ve tek-
nikleri benimsediler. Muhammediyye ve
Persatuan Islam gibi modernist Ýslâmî teþ-
kilâtlara ait okullarýn sömürge okullarýndan
farký fen ve sosyal bilimlerle ilgili derslerin
yanýnda dinî derslerin de zorunlu olmasýy-
dý. Bu okullarda Arapça’nýn yaný sýra Fele-
menkçe, Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca
öðretilmekteydi. Özel okullar arasýnda kül-
türel milliyetçilik temeline dayanan Taman
Siswa (eðitim bahçesi) okullarýný da anmak
gerekir. Ýlk defa 1922’de Suwardi Suria-
ningrat öncülüðünde kurulan ve meþhur
eðitimci Ki Hacer Devantoro (Ki Hadjar De-
wantoro) tarafýndan geliþtirilen bu okullar
Cava kültürü ve hayat tarzýný öðretmeyi,
öðrencilere saðlam bir karakter ve ahlâk
kazandýrmayý hedeflemekteydi. Ancak hü-
kümet tarafýndan onaylanan müfredat
programlarýna ve yetiþmiþ öðretmenle-
re sahip olmadýðýndan cemiyetlerin açtýðý
okullarýn çoðu sömürge idaresi tarafýndan
“korsan okul” sayýlmýþ, modern eðitim
metot ve tekniklerini uygulayan bazý Mu-
hammediyye ve Sarekat Islam okullarý 1930
yýlýndan sonra resmen tanýnmýþ ve maddî
yardým alabilmiþtir. Fakat 1920’li ve 1930’-
lu yýllarda birçok modernist eðilimli öðret-
meni sömürge yönetimi siyasete karýþtýðý
gerekçesiyle ya meslekten uzaklaþtýrmýþ
ya da sürgün etmiþtir.

Yönetim, rejime karþý olarak gördüðü
müslümanlarýn özel eðitim kurumlarýný de-
netim altýna almak amacýyla 1905’te bir
eðitim kanunu çýkardý. Guru Kanunu diye
bilinen ve Cava adasýnda geçerli olan bu

kanunla din eðitimi için mahallî yetkililer-
den yazýlý izin alýnmasý, verilecek eðitimin
özelliklerinin belirtilmesi ve talebelerin isim
listelerinin tutulmasý zorunlu hale getiril-
di. 1925’te yayýmlanan ve bütün Endonez-
ya’da müslümanlarýn kurduðu okullarý de-
netim altýna almayý hedefleyen yeni bir eði-
tim kanunu müslüman gruplarýn þiddetli
protestosuna mâruz kaldý. Laik eðitim sis-
temi uygulayan ve milliyetçilik ideolojisi te-
meline dayanan Taman Siswa okullarý için
de benzer düzenlemeler getirildi. Özel okul-
larý denetim altýna almak için 1932’de çý-
karýlan kanun müslüman gruplarýn karþý
çýkmasý üzerine genel vali tarafýndan uy-
gulamadan kaldýrýldý (Þubat 1933).

Gerek 1942-1945 yýllarý arasýndaki Ja-
pon iþgali gerekse bunu izleyen baðým-
sýzlýk mücadelesi döneminde eðitim öð-
retim alanýnda ve bilhassa din eðitiminde
önemli bir deðiþiklik olmadý. Ancak baðým-
sýzlýktan sonra eðitimde büyük hamlelere
giriþildi. Eðitim ve Kültür Bakanlýðý tara-
fýndan yönetilen modern ve laik bir eðitim
sisteminin geliþtirilmesine ve eðitim ku-
rumlarýnýn sayýsýnýn arttýrýlmasýna çalýþýl-
dý. Asýrlardýr devam eden geleneksel Ýslâ-
mî eðitim sistemini tanýyan hükümet bu
eðitimin modernleþtirilmesini saðlamak için
ülkedeki dinî okullarýn koordinasyonuna yö-
nelik bazý çalýþmalara giriþti. 1953-1960
yýllarý arasýnda ilkokullara giden öðrenci
sayýsý 1,7 milyondan 2,5 milyona ulaþtý. Ço-
ðunluðu Cava’da olmak üzere yüksek okul
ve üniversite seviyesinde resmî ve özel okul-
lar açýldý. 1930’da % 7,4 olan yetiþkin okur
yazar oraný 1961 yýlýnda % 46,7’ye, 2005’-
te de % 90,4’e ulaþtý. Din eðitimini yürüt-
mek üzere Din Ýþleri Bakanlýðý kuruldu. Dev-
let okullarýnda eðitim gören yedi-yirmi yaþ
grubundaki öðrencilere din eðitimi öðle-
den sonralarý medreselerde verilmektedir.
Ýlk, orta ve lise seviyesindeki devlet okul-
larýnda din derslerinin genel derslere ora-
ný yarý yarýyadýr. Son yýllarda pesantren
vb. geleneksel eðitim kurumlarýnýn mo-
dernleþmesini isteyen hükümet modern
eðitim metodolojisini uygulayan bazý yeni
pesantrenler kurdu.

Din Ýþleri Bakanlýðý’na baðlý olan ve din
öðretmeni yetiþtiren Sekolah Guru Aga-
ma Islam adlý meslek okullarý genel ilko-
kulu ve ibtidâiye medreselerini bitirenler-
le genel ortaokulu ve seneviyye medrese-
lerinden mezun olanlarý kabul etmektey-
di. Dinî hâkim yetiþtiren Sekolah Guru Ha-
kim Agama Islam adlý okullar da dört yýl-
lýk eðitim vermekte ve genel ortaokulu ve-
ya seneviyye medreselerini bitirenleri al-
maktaydý. Sadece Cava’da bulunan bu okul-

me ve burada 1,5 yýl okuduktan sonra “Av-
rupa týp doktoru” derecesini alma hakký
tanýndý. Yerli doktor yetiþtirme okulunun
eðitim süresi 1913’te yedi yýla çýkarýlýp Su-
rabaya’da açýlan Hollanda Hindistaný dok-
torlar okulu seviyesine yükseltildi. Her yýl
yirmi beþ öðrenci alan bu okullar on dört
yýlda 135 kiþi mezun verebildi. Ayrýca de-
ðiþik þehirlerde tarým, öðretmenlik, veteri-
nerlik, hukuk, idarecilik, mühendislik okul-
larý açýldý. Kolej seviyesinde eðitim yapan
bu okullar, sömürge döneminin sonuna ka-
dar Endonezya’da Batý eðitimi veren en
yüksek seviyedeki meslek okullarýydý. An-
cak 1940 yýlýna kadar bu okullardan sade-
ce 637 Endonezyalý mezun olabildi. 1930
sayýmýna göre ülke çapýndaki okur yazar
oraný % 7,4 olup bunlarýn büyük bölümü
Endonezyalýlar’ýn kurduklarý özel okullar-
da okumuþtu. Halk eðitimine ciddi olarak
eðilmeyen sömürge hükümeti, devlet okul-
larýnda normal ders saatleri dýþýnda seç-
meli din derslerinin verilmesini prensipte
kabul etmesine raðmen Ýslâmî çevrelerin
laik eðitime dayanan sömürge okullarýna
karþý olumsuz tutumu ve hükümetin bu
maksatla maddî destek saðlamamasý yü-
zünden Müslümanlýk’la ilgili din eðitimi ve-
rilemedi. Buna karþýlýk devletin malî des-
teðini alan kilise ve hýristiyan kuruluþlarý
devlet okullarýnda Hýristiyanlýk’la ilgili seç-
meli din dersleri okuttu.

Hollanda sömürge hükümeti tarafýndan
kurulan resmî okullarýn yetersizliði ve mis-
yoner okullarýnýn giderek çoðalmasý müs-
lüman cemiyetleri, XX. yüzyýlýn baþlarýn-
dan itibaren geleneksel eðitim sistemi uy-
gulayan pesantrenlerin yaný sýra modern
eðitim sistemini uygulamaya yöneltti. Bu
amaçla kurulan cemiyet ve vakýflar vasý-
tasýyla medrese adý altýnda daha çok ilk
ve ortaokul seviyesinde özel okullar ve eði-
tim kurumlarý açýldý. Orta Cava’da Yogya-
karta þehrinde Kiai Hacý Ahmed Dahlân’ýn
kurduðu (1912) modernist eðilimli Mu-
hammediyye Cemiyeti eðitim ve öðretim
alanýnda önemli hizmetler gerçekleþtirdi.
Teþkilâtýn okul sayýsý 1932’de 316’ya, 1938’-
de 1774’e ulaþtý. Bunlar arasýnda dinî ve
meslekî okullar yanýnda kýz ve erkek öð-
retmen okullarý da bulunmaktaydý. Sumat-
ra’nýn Minangkabau bölgesindeki moder-
nist liderler tarafýndan 1909’da Padang’-
da hizmete sokulan Edebiyye adlý okulu,
baþta Padang Panjang olmak üzere çeþit-
li yerleþim merkezlerinde açýlan Tavalib
okullarý takip etti. Kýzlarýn eðitimine de
önem veren müslüman liderler 1915’te
Padang Panjang’da Diniyah Puteri adýyla
bir kýz okulu açtýlar.
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yan genel din kültürü dersleri verilmesini
önerenler de oldu. Suharto döneminde bir
kýsým meclis üyelerinin din derslerinin tek-
rar seçmeli ders yapýlmasý ve Din Ýþleri Ba-
kanlýðý’nýn bütçesinin kýsýtlanmasý yönün-
de 1973’te meclise verdikleri kanun tek-
lifi hem parlamentoda hem parlamento
dýþýndaki Ýslâmî çevrelerde þiddetli tepki-
lere yol açýnca geri çekildi. 2003 yýlýnda çý-
karýlan yeni eðitim kanununda her öðren-
cinin kendi dininden olan bir öðretmenden
din dersi almasý hakký teyit edildi.

Günümüzde altý yýllýk ilköðretimle orta-
öðretimin üç yýllýk birinci kademesi zorun-
lu eðitim kapsamýndadýr. Anaokulundan
üniversiteye kadar ülkedeki eðitim kurum-
larýnýn çoðu Eðitim ve Kültür Bakanlýðý’na,
bir kýsmý Din Ýþleri Bakanlýðý’na baðlýdýr. Ay-
rýca Savunma, Ýçiþleri, Ekonomi ve Sanayi
bakanlýklarýnýn daha çok yüksek okul sevi-
yesinde okullarý bulunmaktadýr. 1984-1985
akademik yýlýnda Eðitim ve Kültür Bakan-
lýðý bünyesinde 29.270.000 öðrenci ilko-
kul, 5.342.000 öðrenci ortaokul, 2.733.000
öðrenci lise, 1.023.000 öðrenci üniversite-
de öðrenim görmekteydi. Ayný akademik
yýlda Din Ýþleri Bakanlýðý’nýn sorumluluk
alanýna giren 25.971 medreseye baðlý
20.834 ilkokulda 3.409.188, 3744 orta-
okulda 469.022, 1393 lisede 131.486 öð-
renci okumakta olup toplam 4.009.696 öð-
renci medreselere devam ediyordu. 2001-
2002 yýlý istatistiklerine göre medrese adýy-
la anýlan ilk ve ortaöðretim kurumlarýnýn
toplam sayýsý 37.362’dir, bu da genel okul
sayýsýna göre % 17,6’lýk bir orana tekabül
etmektedir. 1980’li yýllarýn sonlarýndan iti-
baren ülkede çeþitli vakýf ve dernekler ta-
rafýndan özel Ýslâmî okullar açýldý. Hem dinî
hem sosyal ve fen içerikli derslerin okutul-
duðu, daha çok Ýngilizce eðitim verilen bu
okullarýn medrese ve pesantrenlerden te-
mel farký bütün derslerin Ýslâmî bir bakýþ
açýsýna göre öðretilmeye çalýþýlmasýdýr. Gü-

nümüzde ülkede üniversite, enstitü, aka-
demi ve yüksek okul adý altýnda doksan
sekiz resmî ve 2000 civarýnda özel yüksek
öðretim kurumu vardýr. 1990’lý yýllardan iti-
baren bu özel kurumlarýn sayýsýnda hýzlý bir
artýþ oldu. Çoðunluðu cemiyetler tarafýn-
dan açýlan kurumlarýn sayýsý fazla görün-
mesine raðmen öðrenci sayýsý ve okul ka-
pasitesi bakýmýndan resmî kurumlarla he-
men hemen ayný düzeydedir. 2005 yýlýndan
baþlayarak açýk üniversite þeklinde yüksek
öðretim hizmeti verilmektedir. Cakarta’-
daki Endonezya Üniversitesi, Bandung’-
daki Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Yogya-
karta’daki Gajah Mada Üniversitesi ülke-
nin en gözde resmî yüksek öðretim ku-
rumlarýdýr.
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lar 1951’den sonra Pendidikan Guru Aga-
ma ve Sekolah Guru Hakim Agama gibi ad-
lar altýnda bütün ülkede kurulmaya baþ-
landý. Ýlk bölümü dört, ikinci bölümü iki ol-
mak üzere altý yýl süreyle eðitim veren Pen-
didikan Guru Agama din öðretmeni yetiþ-
tiriyordu. Sekolah Guru Hakim Agama ise
1954’te dört yýllýk Pendidikan Hakim Aga-
ma Negeri adlý okullara dönüþtürüldü.

Yüksek seviyede din öðretimi veren bir
üniversite kurmak isteyen müslümanlar,
1940’ta Batý Sumatra’nýn Padang þehrin-
de eðitimci Mahmûd Yûnus’un öncülü-
ðündeki teþebbüsün savaþ yüzünden ba-
þarýsýz kalmasýndan sonra 1945 yýlý baþla-
rýnda Yogyakarta’da açýlan ve daha sonra
Endonezya Ýslâm Üniversitesi’ne dönüþen
Sekolah Tinggi Islam ile yüksek öðretim
kurumuna kavuþtu. 1951’de Perguruan
Tinggi Islam Djakarta adýyla açýlan yüksek
okul daha sonra Cakarta Ýslâm Üniversite-
si haline geldi. Din Ýþleri Bakanlýðý din öð-
retmeni ve hâkim yetiþtirmek için 1951’-
de Yogyakarta’da Perguruan Tinggi Aga-
ma Islam Negeri ve Perguruan Hakim Is-
lam Negeri adlarýnda yüksek okullarý faali-
yete geçirdi. 1957’de Cakarta’da ayný ama-
ca yönelik olarak Akademi Dinas Ilmu Aga-
ma kuruldu. Deðiþik adlar altýnda açýlan
okullar, 1960’ta Din Ýþleri Bakanlýðý’na bað-
lý Devlet Ýslâm Enstitüsü adýyla yeniden dü-
zenlendikten sonra büyük bir geliþme gös-
terdi ve sayýlarý günümüzde on dörde ulaþ-
tý. Her enstitü bünyesinde Usûlüddin, Þe-
riat, Terbiye, Âdâb ve Dâvet fakülteleri bu-
lunmakta, bazýlarýnda lisans üstü eðitim
verilmektedir. Yakýn dönemde Institut Aga-
ma Islam Negeri’lerden en büyüðü olan Ca-
karta’daki Þerif Hidâyetullah Devlet Ýslâm
Enstitüsü ayný adla Ýslâm Üniversitesi’ne
dönüþtürüldü. Bu kurumlardan mezun
olanlar Din Ýþleri Bakanlýðý’nda, çeþitli eði-
tim kurumlarý ile dinî mahkemelerde, or-
duda ve polis teþkilâtýnda din öðretmeni
veya din görevlisi olarak istihdam edilmek-
tedir.

1965 yýlýna kadar seçmeli ders þeklinde
okutulan din dersleri, bu tarihten sonra
ilkokulun dördüncü sýnýfýndan üniversite-
nin ikinci sýnýfýna kadar bütün resmî okul-
larda zorunlu ders haline getirildi. Bu ders-
lerin düzenlenmesiyle Din Ýþleri Bakanlý-
ðý görevlendirildi. Din derslerinin zorunlu
hale gelmesi ülkede deðiþik çevreler ara-
sýnda tartýþmalara yol açtý. Laik çevreler
bunun gereksizliðini savunurken bazýlarý
okullarda din eðitimi verilmesine karþý
çýktý. Bunun yanýnda, din derslerinin yeri-
ne farklý dinlere mensup cemaatler ara-
sýndaki gerginliðin giderilmesini amaçla-
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si ve geçirmiþ olduðu sömürge idaresinin
politikalarýyla þekillenmiþtir. 1511’de böl-
geye gelen Portekizliler’i 1641’de Hollan-
dalýlar takip etti, 1874 yýlýndan itibaren ül-
kenin tamamý Ýngiliz yönetimine girdi. Do-
layýsýyla 1957’de baðýmsýzlýðýna kavuþan
ülkenin bugünkü eðitim sistemi büyük öl-
çüde Ýngiliz eðitim sisteminin etkisi altýn-
da kaldý. Ayrýca Malezya sömürge döne-
minden çok etnikli bir toplum yapýsý dev-
raldýðýndan eðitim ve dil her zaman siyasî
tartýþma konularý arasýnda yer aldý. 2000
yýlý istatistiklerine göre ülkede 23 milyon
olan nüfusun % 65,1’ini Bumiputera (Ma-
laylar ve diðer yerli topluluklar), % 26’sýný
Çin asýllýlar, % 7,7’sini Hint asýllýlar oluþtur-
maktadýr. Nüfusun % 60,4’ü müslüman,
% 19,2’si Budist, % 9,1’i hýristiyan, % 6,3’ü
Hindu’dur. % 2,6’sý Konfüçyüsçü yahut
Taoist veya Çin inançlarýna mensuptur.
Malaylar’ýn tamamý müslümandýr. Çinli-
ler’in çoðunluðu Budizm’i, geri kalaný Hý-
ristiyanlýk, Konfüçyanizm ve diðer Çin
inançlarýný benimsemiþtir. Hintliler’in ço-
ðunluðu Hinduizm’e, az bir kýsmý Müslü-
manlýða tâbidir.

Malaylar’da ilk eðitim geleneksel olarak
mescid ve camilerin yanýndaki “surau” de-
nilen mekânlarda verilir. Mescid veya zâ-
viye tipindeki yerlerde mahallî din hocala-
rý tarafýndan programsýz bir þekilde yapý-
lan bu eðitim, çocuklara Kur’an tilâveti ve
temel dinî bilgilerin öðretimini esas alan

en alt seviyedeki bir eðitim faaliyetidir.
Daha düzenli ve ileri seviyedeki din eðiti-
mi “pondok” adý verilen geleneksel dinî eði-
tim kurumlarýnda yapýlýr. Pondoklar yerle-
þim yerlerinde birkaç dönümlük arazi üze-
rinde kurulan, içerisinde mescid ve yurt-
larýn yaný sýra hocalarýn ve yardýmcýlarýnýn
kaldýðý evlerin yer aldýðý bir tür kampüs
þeklindedir. Bazýlarý da cami ve mescidle-
rin veya pondok hocalarýnýn evlerinin yaný
baþýnda kurulmuþtur. Pondoklardaki eði-
tim geleneksel Ýslâm ilimleriyle sýnýrlýdýr.
Eðitim dili umumiyetle Arap alfabesiyle
yazýlan Malayca (Câvî) ve Arapça’dýr. Pon-
doklarda Kitab Jâwî denilen Arapça dinî
metinlerle bunlarýn Malayca tercümesi oku-
tulur. Öðrenciler gruplar halinde bir hoca-
nýn etrafýnda oturur, Kur’an tilâvetini ve
Arapça gramer kurallarýný öðrenir, sonraki
yýllarda ya Arapça veya Malayca’ya tercüme
edilen kitaplar okurlar. Tekrara ve ezber-
lemeye dayanan bir metodun takip edildi-
ði pondoklarda eðitimini bitirenlerin bazý-
larý daha ileri seviyede dinî eðitim almak
üzere Suudi Arabistan ve Mýsýr gibi ülkele-
re gider. Pondoklar Malezya’da Malay kim-
liðinin ve birliðinin muhafazasýnda önem-
li rol oynar. Modern eðitim veren okullarýn
sayýsýnýn fazla olduðu güneydeki Malay
eyaletlerinde pondoklar daha az öneme
sahipken özellikle Kelantan, Trengganu ve
Kedah gibi Kuzey Malay eyaletlerinde da-
ha yaygýn ve köklüdür. Güneydeki Cohor
Sultanlýðý, pondoklarýn çoðunu XX. yüzyýl
baþlarýndan itibaren Batý eðitim sistemi
uygulayan modern okullara dönüþtürme-
ye çalýþtýðý için bu eyalette geleneksel pon-
doklarýn önemi giderek azaldý. Pondoklar,
Malezya’da XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
sonra modern eðitim kurumlarý oluþturu-
luncaya kadar ülkenin yegâne eðitim ku-
rumlarý idi. Geleneksel pondok eðitimi gü-
nümüzde hâlâ devam etmekle birlikte ba-
zýlarý programlarýna yeni dersler ilâve ede-
rek modernleþme sürecine girdi veya özel
dinî okullara dönüþtü.
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Malezya. Malezya’da eðitim ve öðretim
büyük oranda ülkenin eski tarihî tecrübe-
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