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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.

XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Malez-
ya’da Ortadoðu’da ve özellikle Mýsýr’daki
modernist dinî hareketlerin etkisiyle açýl-
maya baþlanan medreseler bölgede mo-
dern dinî eðitim kurumlarý olarak tanýnýr.
Pondoklarýn aksine medreseler belirli bir
müfredat programý ve sýnýf geçme siste-
mi uygulayan, modern araç ve gereçlerle
donatýlmýþ okullardýr. Buralarda klasik dinî
derslerin yaný sýra Arapça, Malayca, Ýngiliz-
ce ve sosyal bilimlerle fen bilimleri de oku-
tulur. Medreselerde gençlerin bilinçli bir
müslüman olarak yetiþmesi ve modern bir
kiþilik kazanmasý hedeflenir; öðrencilerde
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Edward School), Negeri Sembilan’da Sa-
int Paul’s School adýyla yeni okullar açýldý.
Ýngiliz sömürge döneminde Malaylý müs-
lüman halkýn eðitimi daha çok aristokra-
tik sýnýflara mensup ailelerin çocuklarýyla
sýnýrlý kaldý. Ýngiliz sömürge idaresi Ma-
laylar arasýnda okuma yazmayý geliþtirme-
ye fazla ilgi göstermezken Malaylý aileler
de çocuklarýnýn eðitimini geliþtirmede pek
istekli deðildi. Erkekler toprakta çalýþtýrý-
lýyor, kýz çocuklarýnýn eðitimi ise gereksiz
görülüyordu. Ýngiliz sömürge okullarýnda
genellikle yabancý öðretmenler ders verdi-
ðinden Malay kültüründen uzak olan bu
okullar mahallî halk tarafýndan fazla itibar
görmüyordu. Malaylar’ýn çoðu, Hýristiyan-
lýða veya Budizm’e ait deðer ve inançlarýn
etkisi altýnda kalmamasý için çocuklarýný
pondoklara göndermeyi tercih ediyordu.

Ýngiliz sömürge döneminde ülkeye ge-
lip yerleþen Çin asýllýlarýn eðitimi uzun sü-
re Çinli topluluklarýn elinde devam etti.
Çinli bir liderin veya ailenin denetiminde
faaliyet gösteren Çin okullarýnda önceleri
Çin’de olduðu gibi Konfüçyüs klasiklerine
dayanan dinî eðitim verilmekteydi. Dola-
yýsýyla bu okullar, XIX. yüzyýlýn sonlarýna
kadar Çin’deki siyasal, sosyal ve entelek-
tüel geliþmelerin etkisi altýnda kaldý. Ýn-
gilizler daha sonra Malezya’daki Çin okul-
larýný sýký denetim altýna aldý ve müfredat-
lara müdahale etti. Çin’den gelecek öð-
retmenlere sýnýrlamalar koyarken mevcut
Çinli öðretmenleri kurslara tâbi tuttu. Çin-
ce’nin Mandarin lehçesinde eðitim veren
Çin okullarýnýn hepsi ilköðretim seviyesin-

deydi. 1919’da sadece Singapur’daki bir
okulda orta öðretim seviyesinde Çince eði-
tim yapýlmaktaydý. Sömürge idaresinde gö-
rev almak isteyen Çinliler, Ýngiliz okullarý-
na gitmeyi tercih ediyordu. Hint kökenli-
lerin kendi denetimlerinde dört çeþit oku-
lu bulunmaktaydý. Ýlki, hükümet tarafýn-
dan desteklenen ve sayýlarý az olan þehir
merkezlerindeki Hint okullarý olup 1949’-
da bunlardan yirmi altý okul vardý. Zengin
mâlikâne sahipleri tarafýndan açýlan okul-
lar en yaygýn olanlardý. Ayrýca dinî grup-
lar ve misyoner teþkilâtlarýyla yerel komi-
telerin açtýðý okullar mevcuttu. Genellikle
Tamilce, kýsmen Ýngilizce eðitim veren bu
okullarýn tamamý ilkokul seviyesinde olup
müfredat programlarý Hindistan merkez-
li idi. Daha yüksek eðitim almak isteyen
Hint asýllýlar ülkedeki Ýngiliz kolejlerine gi-
diyordu. Ýngilizler, her etnik gruba kendi
ana dilinde eðitim verme imkâný saðladý-
ðýndan sömürge döneminde ülkede za-
manla çok farklý okullar oluþtu. Yerel yö-
netimlerin, hayýr kurumlarýnýn, dinî ve et-
nik topluluklarýn malî katkýlarý okul bütçe-
lerinin önemli bölümünü oluþturmaktay-
dý. Sömürge döneminde Malaylar ve Hint-
liler için eðitimdeki temel amaç okuma
yazmayý öðrenmek, Çinliler için daha çok
Çin ile kültürel baðlarýný saðlamlaþtýrmak,
Ýngilizler için Cambridge deniz aþýrý serti-
fikasýný kazanmaktý. Devlet idaresinde gö-
rev almak isteyenler Ýngilizce eðitim veren
sömürge okullarýna gitmeyi tercih ediyordu.

Sömürge bürokrasisinin geniþlemesiy-
le birlikte 1920’li ve 1930’lu yýllarda Ýngi-

Ýslâmiyet’in modern geliþmelerle çatýþma-
dýðý düþüncesi yerleþtirilmeye çalýþýlýr. 1906
yýlýnda Penang’da kurulan Marsiyye Med-
resesi ile 1908’de kurulan Ýkbal Ýslâm Med-
resesi’nde Mýsýr medreseleri, 1926’da ku-
rulan Ýdrîsiyye Kuala Kangsar Medrese-
si’nde Mekke’deki medreseler örnek alýn-
dý. 1915’te Kelantan’da açýlan Muhamme-
diyye Medresesi Ýngilizce, Arapça ve Ma-
layca eðitim veren modern bir okuldur. Ba-
tý eðitim ve öðretim tekniklerini benim-
seyen ve çaðdaþ dinî eðitim veren med-
reselerin sayýsý özellikle 1920’li ve 1930’lu
yýllarda giderek arttý, hatta bazý pondok-
lar medreselerde uygulanan eðitim usul-
lerini benimsemeye baþladý. Sömürge dö-
neminde medreselerden mezun olanlarýn
bir kýsmý Ýngilizce eðitim veren daha ileri
seviyedeki sömürge okullarýna giderken
baðýmsýzlýk sonrasýnda bazý medreseler
özel ilk ve orta öðretim kurumlarýna dö-
nüþtürüldü.

Malezya’da Ýngiliz sömürge yönetiminin
yerleþmesiyle birlikte Ýngilizce eðitim ve-
ren Batý tipi modern eðitim tarzý baþladý.
Sömürge döneminde Batý eðitim sistemi-
ni uygulayan misyoner okullarýnýn yaný sý-
ra zamanla ilk, orta ve lise seviyesinde sö-
mürge okullarý açýldý. Ülkedeki en eski Ýn-
giliz okulu 1816 yýlýnda Penang’da açýlan
Penang Free School’dur. Bunu Malaka’da-
ki Malaka High School ve Klang Anglo-Chi-
nese School takip etti. 1823’te Singapur’-
da Raffles Institute adýyla bir eðitim mer-
kezi açýldý. Malaylý mahallî liderler ve eþ-
rafýn çocuklarýna Ýngilizce eðitim vermek
amacýyla Perak’ta 1878’de ve 1883’te iki
Ýngiliz okulu faaliyete geçti. Perak Sulta-
ný Ýdrîs’in teþvikiyle 1888’de kraliyet sara-
yýnýn bulunduðu Kuala Kangsar’da bir Ýn-
giliz okulu açýldý, bu okul 1927’de Clifford
School adýný aldý. 1890’da Selangor’da ku-
rulan Raca School dört yýl sonra kapandý.
1905’te Perak kraliyet ailesi ve diðer Ma-
laylý eþrafýn çocuklarýný eðitmek için Kuala
Kangsar’da Malay College kuruldu. Malay
edebiyatý, kültürü ve geleneklerinin de oku-
tulduðu bu okuldan mezun olanlar sömür-
ge idaresinde görev alýyordu. Malaylý öð-
retmenleri eðitmek üzere daha sonra Pe-
rak’ta Sultan Idris Training College açýldý.
Diðer Malay eyaletlerine göre Ýngiliz eði-
tim sistemine Perak ve Selangor’da daha
fazla ilgi gösterilmekteydi. Sömürge bü-
rokrasisi için giderek artan eðitimli yerli
eleman ihtiyacýný karþýlamak amacýyla Ýn-
gilizler, Malaylý eþrafýn çocuklarýna burs
vererek eðitime katýlmalarýný teþvik etti.
Selangor’da Victoria Institute, Perak’ta Tai-
ping Central School (daha sonra King VII.
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Malaylar’ýn eðitim seviyesini yükseltmek
için hükümet önemli tedbirler aldý. Zorun-
lu eðitimin ülke çapýnda yaygýnlaþtýrýlma-
sýyla birlikte daha fazla Malaylý çocuk res-
mî devlet okullarýna veya dinî eðitime aðýr-
lýk veren kurumlara gitmeye baþladý. Ba-
ðýmsýzlýk sonrasýnda en az on beþ Malaylý
müslüman öðrencinin bulunduðu bir okul-
da maaþý eyalet hükümetleri tarafýndan
karþýlanan bir müslüman din bilgisi öðret-
meninin tayini gerekli kýlýndý. Ýlk öðrenim-
lerini Malayca ve kýsmen Arapça eðitim
veren kurumlarda tamamlayan öðrenciler
için eyaletlerdeki yerel yöneticiler ve ule-
mâ meclisleri din eðitimi aðýrlýklý orta öð-
retim kurumlarý açtý. Federal hükümet de
bir taraftan laik eðitim veren okullarýn, di-
ðer taraftan dinî eðitimin ve Ýslâmî araþ-
týrmalarýn yapýldýðý eðitim kurumlarýnýn
sayýsýný arttýrmaya çalýþtý. Daha önce ken-
dilerine engel çýkarýlan Malay kökenli öð-
rencilerin mühendislik, týp, ekonomi ve di-
ðer bilim dallarýnýn okutulduðu bölümle-
re girmelerini teþvik etti.

Baþlangýçta seçmeli olarak okutulan din
dersleri 1979 yýlýndan itibaren bütün ilk
ve orta dereceli devlet okullarýnda zorun-
lu hale getirildi. Din dersleri normal okul
saatleri içinde ve Malay dilinde verilmek-
tedir. Müslüman olmayan öðrenciler ken-
di inançlarýndaki din derslerini veya moral
dersini almakla yükümlüdür. Ayrýca 1997’-
den itibaren ülkedeki bütün devlet ve özel
yüksek öðretim kurumlarýnda Ýslâm me-
deniyeti adýyla zorunlu bir dersin okutul-
masý kararlaþtýrýldý, ancak bu karar Çinli-
ler’in ve gayri müslim kesimlerin þiddetli
tepkisiyle karþýlaþtý. Ýlk, orta ve lise sevi-
yesindeki din dersleri genellikle Ýslâm dini
ve esaslarýnýn öðretimiyle sýnýrlý kalýrken
yüksek öðretim kurumlarýnda Ýslâm me-
deniyeti dersi daha akademik seviyede
okutulmaktadýr. Günümüzde Malezya ilk,
orta ve yüksek öðretim olmak üzere üç
aþamalý bir eðitim sistemine geçti. Bazý
ilköðretim okullarýnda eðitim dili Malay-
ca iken bir kýsmýnda Çince veya Tamilce’-
dir. Resmî orta öðretim okullarýnda eði-
tim dili yalnýz Malayca’dýr. Özel orta öðre-
tim kurumlarýnýn bir kýsmý Çince eðitim
veren Çin okullarýdýr. Hem ilköðretim hem
de orta öðretimde yabancý dil olarak Ýngi-
lizce zorunlu dersler arasýnda yer alýr. Ülke-
deki ilk ve orta dereceli özel okullarýn ço-
ðunluðunu Çin okullarý oluþturur. Bunlar,
Eðitim Bakanlýðý’nýn denetim ve gözeti-
mi altýnda kendi idarî kurallarýný ve eði-
tim müfredatlarýný uygularlar.

Malezya’da müslüman toplumun açtý-
ðý, Sekolah Agama Rakyat adýyla bilinen

özel dinî okullarýn programý eyaletten eya-
lete farklýlýk göstermekle birlikte genel kül-
tür derslerinin yaný sýra Kur’an, tefsir, ha-
dis, siyer, Arapça, ahlâk, hat, ferâiz, usû-
lü’d-dîn vb. dersler okutulmaktadýr. Ayrý-
ca eyaletlerdeki dinî konseyler tarafýndan
yönetilen dinî okullar vardýr. Eðitim Ba-
kanlýðý’nýn yönettiði dinî okullar ise Seko-
lah Agama Negeri ve Sekolah Menengah
Agama adlarýyla anýlýr. Bunlar Ýslâm din
eðitimi aðýrlýklý olmak üzere millî okul sis-
temini takip ettiðinden mezunlarýnýn üni-
versiteye girebilmesi daha kolaydýr ve bu
sebeple sayýlarý giderek artmaktadýr. Bu
okullarda temel dinî derslerin yaný sýra
Malayca, Ýngilizce ve kültür dersleri oku-
tulmaktadýr. Özel dinî okullarýn sayýsý, res-
mî nitelikli dinî okullarla eyaletlerdeki dinî
konseylerin yönetimi altýndaki dinî okul-
larýn sayýsýna göre daha azdýr. Din eðitimi
aðýrlýklý bütün okullarda okuyan öðrenci-
lerin ilköðretim ve orta öðretimi bitirme
sýnavlarýna girme haklarý vardýr. Bu okul-
larý bitirenlerin önemli bir kýsmý Malezya
üniversitelerindeki dinî ilimlerle ilgili bö-
lümlere girerken bazýlarý Ortadoðu Arap
ülkelerine gitmektedir. Ülkede ayrýca din
görevlisi (imam) yetiþtirmek için Ma‘hedü
tahfîz adý verilen orta ve yüksek öðrenim
seviyesinde otuz bir eðitim kurumu bu-
lunmaktadýr. 2000’li yýllarýn baþýndan iti-
baren hükümet farklý etnik gruplar ara-
sýndaki etkileþimi ve sosyal dayanýþmayý
geliþtirmek amacýyla “vizyon okullar” (Se-
kolah Wawasan / Vision School) adýyla yeni
karma okullar açmaya baþlamýþ olup halen
bunlarýn sayýsý beþtir. Ülkede yüksek öð-
retim alanýnda 1960’lý yýllara kadar sade-
ce Malaya Üniversitesi adýyla bir tek üni-
versite bulunmaktaydý. 1949’da kurulan bu
üniversitenin bazý birimleri Singapur’da idi.
Malay kökenlilere yüksek öðrenimde da-
ha fazla fýrsat saðlamak amacýyla hükü-
met 1969 yýlýnda Malezya Fen Üniversite-
si’ni, 1970’te Malezya Teknoloji Üniversite-
si’ni kurdu. Daha önce Singapur’da kuru-
lan Malaya Üniversitesi de Singapur’un ül-
keden ayrýlmasýyla birlikte Kuala Lumpur’a
taþýndý.

Günümüzde devlet üniversitesi ve yük-
sek öðretim kurumlarýnýn sayýsý yirmi ka-
dar olup Malaya Üniversitesi ile Malezya
Fen Üniversitesi bunlarýn en önde gelen-
leridir. Yirmi dört özel üniversite, bir açýk
öðretim üniversitesi, sayýlarý 600’ü aþan
özel üniversite koleji veya diploma ve de-
rece veren baðýmsýz kolejler vardýr. Ayrýca
meslek yüksek okullarý diye bilinen poli-
tekniklerle kilise ve misyoner teþkilâtlarý-
na ait yüksek okullar açýlmýþtýr. Devlet

liz eðitim sisteminde ticaret, tarým, teknik
ve idarecilikle ilgili kolejler açýlmaya baþ-
landý; 1926’da Federal Trade School, Ser-
dang’da Agricultural College, 1931’de Tech-
nical College gibi okullar kuruldu. Belirli
bir etnik gruba yönelik olarak açýlan mes-
lek okullarýnda eðitim tamamen etnik te-
melli ve kendi ana dillerinde iken Ýngiliz-
ce eðitim veren okullarda karma eðitim
yapýlmakta; Malaylý, Çinli, Hintli ve Avru-
palý öðrenciler beraber eðitim görmek-
teydi. Öðrenciler bu þekilde sömürge yö-
netiminin olumsuz etkilerini görebiliyor,
farklý kültür ve deðer yargýlarýný birlikte
yaþama tecrübesine sahip oluyordu. An-
cak Ýngiliz eðitim sistemini takip eden Ma-
laylý öðrencilerin oraný diðer etnik grupla-
ra göre daha azdý. Ýngiliz yönetimi ve eði-
tim sisteminin ülkedeki diðer bir etkisi de
alfabe deðiþikliðinde görüldü. XX. yüzyýl
baþlarýndan itibaren Rûmî adý verilen La-
tin alfabesinde yazýlmýþ Malay klasikleri-
nin okul müfredatlarýna girmesi ve Latin
alfabesinde dergi, gazete ve kitap basý-
mýnýn yaygýnlaþmasýyla birlikte Câvî de-
nilen Arap alfabesinin kullanýmý zamanla
azaldý. Pondoklar ve kýsmen medreseler
gibi eðitim kurumlarýnda Arap alfabesinin
kullanýmý devam etmekle beraber Ýngiliz
eðitiminin ve yayýncýlýðýn geliþmesine pa-
ralel olarak ülkede Latin alfabesine geçiþ
hýzlandý.

1957’de baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýnýn ar-
dýndan eðitim ve dil sürekli siyasal ve et-
nik tartýþma konularýndan birini oluþtur-
du. Federal hükümet, eðitime büyük önem
vermeye ve ders programlarýný yeniden
düzenleyerek eðitim sistemini millîleþtir-
meye çalýþtý. Öðretmen yetiþtirmek ve Ma-
layca’nýn millî dil olarak kullanýmýný yay-
gýnlaþtýrmak amacýyla uygulamalar baþ-
lattý. Özellikle 1960’lardaki etnik çatýþma-
lardan sonra millî kimliðin oluþturulmasý,
millî birliðin korunmasý ve ülkenin kalkýn-
masý için ihtiyaç duyulan eðitimli insan gü-
cünün geliþtirilmesinde eðitim önemli bir
araç olarak görüldü. Devletin eðitim ve dil
politikalarý hükümetler tarafýndan strate-
jik ve hassas konular þeklinde dikkate alýn-
maya baþlandý. Etnik gruplarý Malezyalý
kimliði altýnda millî bir topluma dönüþtür-
mekte eðitimi önemli bir araç olarak de-
ðerlendiren hükümet 1967’de Malayca’yý
ülkenin tek resmî dili kabul etti. 1970 yý-
lýndaki yeni millî eðitim politikasý da Ma-
layca’nýn bütün devlet okullarýnda kulla-
nýmýný zorunlu hale getirdi. Ancak bu uy-
gulama, resmî eðitim müfredatýnýn yaný
sýra Çin ve Hint asýllýlarýn kendi dillerini kul-
lanabildikleri ve kültürel deðerlerini akta-
rabildikleri özel okullar açmasýna yol açtý.
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arasýndadýr. Ýslâmî deðerleri ve prensiple-
ri bütün disiplinlere entegre etmeyi ve bil-
ginin Ýslâmîleþtirilmesini hedefleyen bir
öðretim programý sunmayý amaç edinen
üniversite kýsa sürede Ýslâm dünyasýndan
çok sayýda öðrenci ve öðretim kadrosu
çekmeyi baþardý. Eðitim dili Ýngilizce ve
Arapça olan bu üniversite gayri müslim öð-
rencilere de açýk olup günümüzde Ýlâhiyat,
Fen, Edebiyat, Mühendislik, Hukuk, Týp,
Eczacýlýk, Diþ, Hemþirelik, Eðitim, Ekono-
mi, Mimarlýk ve Güzel Sanatlar olmak üze-
re on dört fakültesi vardýr.

Yakýn dönemlerde Malezya’da eðitimle
ilgili iki önemli tartýþma cereyan etti. Bun-
lardan ilki, hükümet aleyhtarý propagan-
da yaptýðý ve eðitim faaliyetinde baþarýsýz
olduðu gerekçesiyle Sekolah Agama Rah-
yat tipindeki özel dinî okullara 2002 yýlýn-
dan itibaren devlet bütçesinden malî des-
teðin kesilmesidir. Ancak bu uygulama Ýs-
lâmcý muhalefet partisinin þiddetli tep-
kisine uðradý. Diðeri de küresel bir çaðda
Malezyalýlar’ýn yeni teknolojik geliþmeleri
takip edebilmelerini kolaylaþtýrmak ama-
cýyla matematik ve fen derslerinin bütün
devlet okullarýnda Ýngilizce olarak okutul-
masý zorunluluðunun getirilmesidir. Bu uy-
gulama da hem Malaylý hem Çinli bazý ke-
simler tarafýndan eleþtirildi. Buna raðmen
2008 yýlýndan itibaren matematik ve fen
derslerinin sýnavlarýnýn Ýngilizce yapýlmasý
kararlaþtýrýldý. Son yýllarda Malezya’da pa-
zar ekonomisine duyarlý ve dýþa açýk bir
eðitim politikasý geliþtirilmekte olup Ýngil-
tere, Avustralya ve Singapur’daki bazý üni-
versiteler ülkede þubeler açarak yüksek
öðretim faaliyetine baþladýlar.
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Naslarýn, dolayýsýyla dinî gerçeklerin
sadece mâsum imamýn

öðretimiyle bilinebileceðini
ileri süren Ýsmâiliyye’ye 
verilen adlardan biri.

˜ ™

Sözlükte “bilmek, bir þeyin mahiyetine
vâkýf olmak” anlamýndaki ilm kökünden
türeyen ta‘lîm “bir þeyi baþkasýna öðret-
mek” demektir. Bundan gelen ta‘lîmiyye
ise dinî gerçeklerin sadece mâsum imam-
larýn öðretmesiyle bilinebileceðini iddia
eden gruplarý ifade eder. Mezhepler tari-
hinde naslarýn bâtýnî mânalarýný benim-
semeleri sebebiyle Bâtýniyye, yedili devir
sistemini kabul ettikleri için Seb‘iyye, Ýbâ-
hîliðe meylettikleri için Ýbâhiyye gibi nite-
lemelerle anýlan Ýsmâiliyye fýrkasý insanla-
rýn ileri sürecekleri görüþlerin birbirinden
farklý, hatta zýt olabileceðini, bu sebeple
dinî metin ve gerçeklerin ancak mâsum
imam tarafýndan öðretilmesi suretiyle öð-
renilip uygulanabileceðini söylemiþ, bu se-
beple Ta‘lîmiyye’nin yaný sýra Mezhebü’t-

üniversitelerinde eðitim dili Malayca,
özel üniversiteler ve kolejlerde genellikle
Ýngilizce’dir. Yüksek öðretim seviyesinde-
ki bazý özel Çin kolejlerinde Çince eðitim
verilmektedir. Devlet üniversitelerinin ya-
ný sýra hükümet 1995 yýlýndan itibaren
kalifiye insan gücünün sayýsýný arttýrmak
amacýyla özel kolejlerin eðitim faaliyetle-
rine destek vermeye baþladý. Ayrýca 1997’-
de özel yüksek öðretimin standartlarýný,
öðretim kadrosunun yeterliliklerini, eðiti-
min kalitesini yükseltmeyi ve özel yüksek
öðretimi yönlendirmeyi amaçlayan Millî
Akreditasyon Kurulu oluþturuldu.

Yüksek öðretim seviyesindeki dinî eði-
tim ve Ýslâmî araþtýrmalar üniversitelerin
bünyesinde fakülte ve bölümlerde, ayrýca
baðýmsýz olarak açýlan resmî ve özel yük-
sek öðretim kurumlarýnda yapýlmaktadýr.
1959’da Malaya Üniversitesi’nde Ýslâmî
Araþtýrmalar Bölümü, 1970’te Malezya Mil-
lî Üniversitesi’nde Ýslâm Araþtýrmalarý Fa-
kültesi açýldý. Daha sonra Malaya Üniver-
sitesi’ne baðlý Ýlâhiyat, Usûlüddin ve Ýslâ-
mî Eðitim fakülteleri kurulurken 1980’de
Trengganu’da Sultan Zeynelâbidîn Ýslâm
Üniversitesi açýldý. Bu üniversitede Ýslâmî
ilimlere ait bölümler yanýnda Ýslâm aðýr-
lýklý uluslararasý iliþkiler, ekonomi ve yöne-
timle ilgili bölümler bulunmaktadýr. Malez-
ya Millî Üniversitesi içinde Ýslâm Araþtýr-
malarý Akademisi adýyla ayrý bir birim ku-
rularak bünyesinde Þeriat ve Usûlüddin fa-
külteleri oluþturuldu. Ýlk defa Malaya Üni-
versitesi ile Malezya Millî Üniversitesi bün-
yesinde açýlan dinî ilimler ve Ýslâmî araþ-
týrmalarla ilgili programlar daha sonra hu-
kuk, usûlüddin, Arap dili, Ýslâm medeniye-
ti, Kur’an ve Sünnet, davet gibi isimler ta-
þýyan bölüm veya fakültelerde uygulamaya
kondu. Ayrýca 1983 yýlýnda Kuala Lumpur’-
da bazý Ýslâm ülkelerinin desteðiyle Malez-
ya Uluslararasý Ýslâm Üniversitesi kuruldu.
Türkiye dahil Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na
üye bazý ülkelerin Malezya’daki büyükelçi-
leri üniversitenin mütevelli heyeti üyeleri
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