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Yazan: Chikh BOUAMRANE
Çeviren: Yrd. Doç. Dr. ~esimi YAZıcı

Eğitim İslamda Lir zorunluluktur. Hz. Peygamher bir hadisinde;
"İlim tahsili her müslüman için bir görevdir" buy"urmuş, bir başka
hadisinde ise; "Beşikten mezara kadar ilmi arayınız" tavsiyesinde bu-
lunmuştur. Müslüman İspanya'nın medresderinin kapılarında ise şu
levha yer almıştır: "Dünya yalnızca dört sütun üzerinde durur: Alim-
lerin ilmi, bUyüklerin adaleti, doğruların dufısı ve yiğitlerin kahraman-
Iığı". İslam ülkelerinde eğitim, küçük yaşlardan itibaren önce a i ie içe-
risinde, sonra k ü tt a b lar (temel eğitim kurumları)' da, c a m iie r d e,
medreselerde ve araştırma merkezlerinde, veriliyordu. Bu
eğitim erkek çocuklarını olduğu kadar, kız çocuklarını ve yetişkinleri
de içine alıyordu.

TEMEL EGİTİM KURUMLARı

Temel eğitim kurumları, çocukları 6 yaşından itibaren kabul eden
Kur'aıı okullarıdır. Bazan müstakil, bazan da camilerc bitişik olan
Im okullar; yazı, okuma ve hesapla ilgili ilk bilgileri verirlr~r. Bu yaşta,
özellikle hafızaya öncelik tanınır. Nitekim İbn Sina, 10 yaşındayken
Kur'an'ı ezherletliğini, aynı zamanda da, edebiyat, dini ilimler ve
hesapla ilgili temel bilgilere sahip olduğunu ifade eder. ı Daha ileri
yaşlarda ise, öğretmenler, dersleri 've önceden verilmiş olan kaideleri
izah etmeye başlarlar.

Pedagojik sistem, İbn Haldun'un da belirttiği gibi,2 hölgelere göre
hayli değişiklik arz eder. Mağrib'de hilhassa Kur'an öğretimine ve
surelerden bir miktar öğrenildikten sonj'a da güzel yazıya başlarnaya

• Du nıakale Chikb Bnuaııırane tarafından yazılınış olup, H Parlornma de la fJClIS';C Jslami-
qUl;' adh ebcrin 219-226. sahifelerİ arasıııda yer almaktadır. (Paris, ı981).

1 İbn Sina, '"Bio~r{l[Jlıic~', Livrc cle St:i-clıcc~ c. 1.
2 İbn HnldlUl, Mııkaddiıııc, s. 397-399.
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öncelik verilirdi. Hadis, hukuk, şiir veya tarihi metinlerin öğretimin-
dense sakınılınıı. Buna karşılık Endülüs'te, Kur'an'a şiir, gramer ve
güzel yazı ilave ediliyordu. ifrikiya (Tunus)'da ise Kur'an ve güzel
yazıya geniş yer' ayrılırken, aynı zamanda çocuklar dini ilimIerin öğ-
retimine başlatılırdı. Doğa'da da, Endülüs'teki gibi bir çok bilim dal.
larının öğretimi yapılırdı.

İslam dünyasında öğretmenlerin sağlıklı, ahlaklı ve sağlam bilgi
sahibi olmak gibi özelliklerinin bulunmasına dikkat edilir.3 Aynı za-
manda onların, geniş bir hoşgörü sahibi, iyiliksever ve hakbilir olma-
ları istenirdi. Öğretmenlerde bu vasıfların bulunması, onların, gerekti-.
ğinde öğrencileri mükafatlandırması veya eezalandırabilmesi~de, veli-
lerin itimatlarını kazanmaları için zaruridir. Nihayet titiz çalışan ve
iyi davranış sahibi olan öğrencilerin cesaretlendirilmeleri gerekir.
Onlar için törenler düzenlenir, elbiscler giydiriiiI" ve para verilerek
sevindirilirler.4 Cezalar ise, azarlama, izin kesme ve şayet gerekli ise,
bir kaç kamçı veya sopa darbesinden ibarettir. İbn Haldun, bazı aşırı
davraııışlardan söz ederek, öğretmenleri, hedeni cezaların mahzurlarının
faydalarından daha çok olduğu konusunda uyarır.5

Öğretmenlerden, öğretim sırasında esnek ve öğrencilerin yaşla-'
rına uygun metotlar kullanmaları; dersleri anlaşılır hir dille, hasitten
zora doğru gitmek suretiyle işlemeleri; zekaya ve beceriye önem ver-
ıneleri istenirdi. Nihayet karşılıklı olarak bir itimat ve yardımlaşma
ortamının tesisi arzu edilirdi.

ÖğretmenIerin maaşları genel olarak düşüktü6• Maaşları bazan öğ-
renci velileri, bazan da çeşitli müesscseler veya camilcre bağlı vakıf
kuruluşları tarafından ödenirdi. H.V.! M. XI. yüzyıldan itibaren, özel-
likle hüyük müesseselerde, maaşlar aylık ödemeler şekline dönüştü.
Bir kısım ailelerin öğretmene, evde öğretim karşılığı ödeme yapmış
olmaları mümkündür. Bazı defa ise, şu veya bu bilgin kendi kızının
eğitimini bizzat üstlenmiş ve onu küttaba göndermemiştir. Kayravan'ın
meşhur kadısı İmam Sahnun'un7 durumu bu hususa bir örnek teşkil
eder. Gayet tabi bu durumlar istisna olarak kalırlar .

.3 Al.Gaziili, lhya, c. I, s. '16-47.

4 ;l-lis~e,'eyh, Tczhibu 'I.ahliik Le eaire, 1323/ 1905, s. 420.

5 İbn Haldun, A.g.e., s. 339.

6 Cilhiz, AI-Buyurı ,cu'l-ıabyirı, eaire, c. I, s. HO.

7 İbıı Sahııiin, Adab al-ıııu'ulli",;rı, e"ire.,
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CAMiLER

Camiler İslamda baştan itibaren birer ibadet ve aynı zamanda da
eğitim. yerleri olarak karşımıza çıkar. İlk eğitimei de bizzat Hz. Pey-
gamberin kendisidir. 0, mescidde sahahesine Kur'an'ı açıklıyor ve dinin
prensiplerini öğretiyordu. Camii» hir eğitim yeri olarak değerlendiril-
mesi şeklindeki bu usul, günümüze kaJar devam etmiş bulunmaktadır.
CamiIcr, bütün İslam dünyasında birer ibadet ve eğiti~ yeridir. Cemaat
orada dini ilimIer, edebiyat tarih, mantık, matematik öğrenir. Bağdad,
Şam, Kahire, Tunus, Tlemsen ve Kurtuba Cami-tniversitcleri profe-
sörlerinin şöhreti ve verdikleri öğretirnin kalitesiyle bütün İsliim dünya-
sında meşhur olmuşlardır.8

Cami içerisinde öğrenciler, hcl' bilim dalının hoeası çevresinJe
halka'lar halinde yer alırlar. Aynı zamanda birden çok halka bulunur
ve öğrenciler bunlar içerisinden kendilerine uygun olanını seçerler.
Yine camiierde, orta ve yüksek düzeyde kurlar hulunabilir. Örnek
vermek gerekirse; Ezher Camii öğrencileri iki deği!?ik seviyededirIer.
Orta derecedeki öğretim 5 sene devam eder ve dini ilimIer, felsefe,
matematik, fizikten oluşur. Yüksek derecedeki öğretim ise 1, senedir
ve ya İslam Hukuku, veya Arap Dil ve Edebiyatı veyahutta Kelam-
Akaid dallarında yoğunlaşır. Yakın bir geçmişte bunlara dördüncü
bir ihtisas kolu, Tıb ilave edilmiş bulunmaktadır.

Genel olarak dersler, hoea veya başarılı öğrenciler arasından
seçilen yardımcıları tarafındap önce dikte ettirilir, hundan sonra
tekrar ele al;narak düzeltilir. Bu dikte ettirilmiş veya E m aÜ (JL.l)
dersler elle kop ya etmek veya baskı suretiyle yayılır. Örnek olarak
İspanya' da el-Kiili, Doğu'da cl-Murtaza 'nın E nıa.1i 'leri sayıla~ilir.
Bir cl kitabı, devamlı müracaat kitabının kullanılmış olması da müm-
kündür. Kısa metin halindeki bu kitabı öğrenciler önceden temin eder-
ler, hoca da onu izah eder, açıklar. Derste hazır bulundanlar, gereki-
yorsa soru sorabilirler, hoca da, dersin akışı içerisinde bunlara cevap
verir.

İslam Eğitim Tarihinde klasikleşmiş çok sayıda mürasaat kitabını
biliyoruz. Bir fikir edinmek üzere onlar arasından en. çok kullanılmış,
izlenmiş olanlardan bir kaçmı saymak mümkündür. Hadis sahasında
özellikle İmam Miilik'in 1\1uvaıta'ı ve Buhari'nin Sahih'i Akiiidde
Lakiini'nin Cevheretü't- Tevhid ve SınıDsı'nin Akide'si, Gramerde İbn

8 A. Sbalabi, Tarikh a/-Tarbiyya a/-lslamiyya (Hisıoire de reducaıion ls/amiqııe), Caire,
1977. 5. baskı, s. 106.
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Milik'in E~fiye'si, Hukukta Halil'in ]yIııhıasar'ı ve İbn Ehi Zeyd'in
Risiile'si, Edebiyatta Mühe1'l'ed'in K6mil'i, Tıpta Rizi'nin Hiivi ve
Ilm Sini'nın Kiinıın'uokutulmuşlardır.

Öğrenim s('viyeleri derece dereee imtihanlar ve diplomalarla de.
ğerlendirilir. Hocalar dahi, hiç d.~ğilse başlangıçta, ders vermek için
özel haklara sahip değillerdir. Onları da öğrenciler bir çeşit imtihandan
geçirirler. Hazır bulnnanlann karşısında yerlerini aldıklarında, hoca.
ların otur~rak öğrencilerinin sorulai'ına cevap vermeleri gerekir. Şayet
lmnıla başarı kazanamazıarsa, Bağdad'da hukukcu Ebu Hanife'nin
başına geldiği gibi, öğrenimIerini tamamlamaları gerekir.9 Hadis hoca-
lan, en iyi öğrencilerine, onların şu hadis eserini veya şu hadis serisini
okutahileceklerini, bunları kendi yanlarında tahsil etmiş olduklarını
gösterir belgeler vermede öneelik taşırlar. Daha sonra bu yetki, İc 11 zet
usulü genelleştirildi ve yavaş yavaş bütün dallara yayıldı. Tarihçi
İbn Ebi Usaybia'nın naklettiğine göre,IO tıpta, bir imtihan sonucu
diploma verilmesi uygulaması H. IV / M'x. yüzyıldan itibaren baş-
lamıştır. Tabiatıyla, ehil olmayan doktorlal'a, hastaların tedavisi mü-
sadesini vermek tehlikeliydi.

Camide öğretim görevinde bulunan hocalar büyük ün kazanmış-
lardır. an çok tanınmışlar arasında Basra'da Hasan el.Basri, Bağdad'-
da İbn Hanbel ve Ebu Hanife, Medine'de Malik İbn Enes, Şam'da İbn
Teymiye, Kahire'de Şafii, Kayravan'da Sahnfı", Kurtuba'da İbn Rüşt
sayılabilir.

Başlangıçta hocalar maaşlı değillerse de, H.V (M. XI. yüzyıldan
itibaren, kendilerini tamamiyle görevlerine verebilmderini sağlamak
için, düzenli ücret ödenmesi usulii Lenimsendi. Bunu bizzat devlet veya
vakıflar üstleniyordu.

MEDRESELER VE ARAŞTIRMA ENSTiTÜLEHİ

Medreseler (Colleges) 459/ 1066'a doğru Selçuklu Veziri Nizamü'l.
Mülk (Ö. 485/ 1092) tarafınuan Bağdad'da kuruldu. Nizamü'I.Miilk,
arkadaşı ve hemşerisi olup, bizzat Bağdad Nizanıiyesi'nde de ders
vermiş .ıılan Gazali gibi Tus'ludur. Endülüslü Seyyab İbn Cüheyr (Ö.
614/ 1217) Abbas! başkentini ziyaret ettiğinde, burada 30 medrese

9' A. Shalabi, A.g.e., s. 260 (Suyuıi, Biographie d'Abii Hanifa).

10 A. Shıılabi, A.g.c., s. 269 (Tabaqut al-AtibbiJ, c. l, s. 222).
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saymıştır. i i Genellikle bu müesseseler, vakıflar tarafınuan tesis edil-
mişlerdir. Biz bu kurumların hangi şartlar altında çalı~tıklarını gös-
teren ve v ak fi yediye isimlendirilen bir çok belgeye sahip bulun-
maktayız. Medreseye bırakılmış olan mallarla, öğretmenlerinücretleri,
çeşitli vazifeleri olan görevlilerin maaşları jidcnmekte; öğrencilerin
barınma, giyinme vc yiyecek ihtiyaçları karı~ılanmakta iui.

Zamanla medreseler hemen bütün İsliım ülkelerinde kııruldular.
Ve az veya çok belli dallarda ihtisasa yöneldiler vcyahııt ta şu veya Im
fıkhi ekole tahsis edildiler. Nitekim Bağdad'da LViu s tan s ı ri yy e
:Vledresesi Tıbba ayrıımıştı. Daha sonra, teorik olarak edinilcn bil-
gilerin pratik tecrübeyle tamamlanması gayesiyle, tıp tahsilinin hasta.
nelerde de verilmesi zarureti hissedildi. Şam'da Emir Nureddin tara-
fından tesis edilmiş olan bilyük Nuriye Medresesi, Hanefi Fık-
hında ihtisas veriyoruu.12 Fatımilerin düşüşünden sonra Kahire'de,
Selahaddin, sünni eğitim veren medreseler kurdu. lVIağrib ve İspanya'da
bir çok ıneurese ün kazandı. Tlemsen'de, Sidi Bumedyen Cami-
i'nin yanında, öğrencilerin eski odalarını şimdi bile görmek mümkündür.

Medreseler ve büyük camiler daima iyi teehiz edilmiş öğrenci
yurtlarıyla takviyeediliyorlardı. İbn eübcyr, önce Şam'uaki Nuriye
M e d r ~s c s i n i ve sonra da Halcr/tekini ziyaret ettiğinde, öğrenciler
için lojmanlar görmüştü. U Kendilerine tahsis edilen burslar sayesinde
Magrib'den gençler oraya geliyorlardı. Aynı şekilde Kahire'deki Ezher
C a m i i de çeşitli ınüslüman ülkelerden gelmiş öğrencileri pansiyoner
olarak barındırmakta idi. MakI'İzi,14 orada 750'ye kadar y"atılı öğrenci
saydığını kaydeder. Bu öğrenciler para yardımı (burs) almakta ve ken-
dilerine yemek konusunda da bazı kolaylıklar sağlanmakta idi. Z a v i-
yeler bu geleneği, kendi mensuplarını eğitmekte, günümüze kadar
sürdürrııüşlcrdir.

İslam ülkelerindeki önemli şehirlerin bazılarında araştırma ens-
~itülcri de bulunuyordu. Bunların cn eskisi 200 i a15 yıllarına doğru
Bağdad'da Halife Me'mun tarafından kurulınu~ olan Beytü'I.Hikme
(Hikmet Evi)'dir. Bir tercüme ve araştırma kurumu olan Beytü'l-
Hikme, çok sayıda bilgin ve seçkin araştırıcıyı bir araya getirmişti.
Tercüme ekipleri özellikle Yunan, Süryani, İran, Hind yazmaları üze-
rinde çalı~ıyorlar ve onları Arapçaya çeviriyorlardı. Kahire'de Fatı-

II A. Shalabi, A.g.e., s. 359 (İbn CUba}T,Rihla, s. 2123 ve 255).
12 A. Shalabi, A.g.e., s. 131.
13 A. Sııhalabi, A.g.e., s. 295 ve 384 (İbn Jubayr, Rihla, s. 243 ve 255).
14. A. Shalabi, A.g.e., s. 190 (AI.lUaqrizi, Klıiıaı, e. 1, s. 109).
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ıniler ise, 395 / ı00,5 yıllarına doğru D a i'u' i-K ik ın e adıyla benzer
bir kurum tesis etmişler ve ona gerekli imkanları bahşetmişlerdi. Daru'l-
Hikme'nin hukuk, tıp, mantık, matematik dal1arında çalışan çok sayıda
mütahassısların istifadesine sunulmuş, binlerce ciltlik eserden oluşan
bir kütüphanesi vardl.ls

Birçok ileri gelen bilgin ve edip de halka ye mütehassıslara açık
kütüphaneler kurdular. Örnek olarak Bağdad'da nesturi doktor
Huneyn İbn İshak ve. Vezir İbn Hakan ile Tarihçi Kıfti'nin Kahire'de
kurmuş oldukları kütüphaneleTi saymak mümkündür. Okuma ve
toplantı salonları da araştll'lcılara açıktır. Buralarda değişik görüşlere
sahip kişiler arasında, düzenli bir biçimde ilmi müzakere ve tartışmalar
yapılırdl. Ayrıca hemen bütün önemli medresclcrin ve büyük cami-
lerin de kütüphaneleri bulunurdu. Örnek vermek gerekirse; Nizamiye
Medresesiııde 6000 cilde yaklaşan kitaba sahip bir kütüphanenin
bulunduğlınu,16 Kurtuba'da el-Hakem'in kütüphanesinin ise 400.000
cilt kitabı ihtiva ettiğini gösterehiliriz.

İsl£ım ülkelerinde bilgilerini geliştirmek isteyen kişiler tarafından
bir çok ilmi geziler gerçekleştirildi. Biz bu gaye ile seyahat eden çok
sayıda ilim adamını tanımaktayız. Örnek olarak; astronom ve tarihçi
el-~il'Uni (Ö. 442/ 1050)'yi verebiliriz. Biruni Hindistan'a gitti, Hint
dilini, edebiyatını, Felsefesini ve ülkede gelişen ilimIeri öğrendi. Göz-
1cmlerini günümüzde de müracaat kitabı olma özelliğini koruyan bir
eserde toplaul. Yahya İbn Yahya el-Leysı ise, Medine"ye gitmek üzere
Kurtuba'dan yola çıktı. Burada Maliki hukukunu öğrendi ve daha
sonra döndüğü İspanya'da yaydl. Buharl'ye gelince, o, hayatının 16
senesini, hadis toplamak üzere birbirinden çok uzak ülkelere seyahatle
geçirdi. Tabib Huneyd İbn İshak (Ö. 263/877) tıp yazma ve meemua-
larını araştırmak üzere uzun süreli yolculuklar gerçekleştirdi. Biz,
okunması son derece, öğretici-eğitici olan, bu tarzda bir .çok seyahat-
name veya özel adıyla Hıhla'ya sahip bulunmaktayız.

Buraya kadar çizmiş oluuğumuz parlak tablo, bazı İslam ülkele-
rinde ve büyük merkezlerde, eski geleneğini canlı olarak koruduysa
bile; politik anarşi ve ekonomik, kültürel çöküşün sonucu olarak İbn
Haldun (Ö. 808/ 1406)'dan itiharen bölgelere göre az veya çok değişen
oranlarda değer kaybetmeye başlamıştır. Bundan sonra artık devlet,
eemaatler ve her çeşit cemiyetler tarafından sistemli bir eğitim çabası-

IS Al-Maqrizi, Klıilaı, c. r,s. 409.

16 İbn al-Cevzi, Sayu al-KIı<iıir. s. 366-7.
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nın ha7latılabilmesi için, yakın geçmişi ve bir çok müslüman ülkedeki
yeniden canlanışı beklemek gerekmiştir. Günümüzde çeşitli İslam dev-
letIerinde dini eğitim veren Kur'an okulları, camiler, üniversitcler,
enstitüler ve kütüphaneler yerlerini yeniden almış bulunuyorlar. Mo-
dem eğitim sistemi yayılıyor ve bir çok ülke milli gelirinin önemli bir
bölümünü eğitim ve öğretime ayırıyor.n

Zamanımııda İslam' ülkelerinde eğitim-öğretim sahasında iki eği-
lim görülüyor. Daha ağır basan birinci eğilim, hala yaşayan gelenek ve
İslam medeniyetinin getirdiği değerlerle günümüzün ihtiyaçlarını,
ikincisinin birinciyle uyuştuğu oranda birleştirilmesinden ibarettir.
Eğitim-öğretim metotları, yöntemler, pedagojik yapı ve idari meka-
nizma ülkelere göre ufak farklılıklar göstermekle birlikte, bu esas çer-
seve içerisinde kabul edilmiştir. Ülkeler ve eğitimciler arasında peri-
yodik olarak gerçekleştirilen konferanslar ve kollekyumlar bu sahadaki
çalışmaların ve öngörülen hedeflerin koordinasyoı:ıuna imkan sağlamak-
tadır. Arap birliği çevresinde görev' yapan Arap eğitim, bilim ve kültür
kurumu (ALECSO) ile yerel büroları veya her iki yılda bir toplanan
genel kuruluyla UNESCO gibi bazı mütahassıs kuruluşlar bu sahadaki
toplantı ve görüş alış-verişini kolaylaştırmaktadırlar.

İkinci eğilim ise Türkiye ve Tunus gibi bazı ülkelerde görülmekte
ve çok açık bir biçimde Batı'nın laik sistemİne yaklaşmaktadır. Türkİye'.
de Mustafa Kemal ve taraftarları Avrupa'nınpedagojik yapısım ikame
edebilmek için dini eğitim sisteminin kaldırılması gerektiğine inan-
dılar. Onlara göre ancak bu şartla Türkiye gelişebilir ve modern bir
devlet olabilirdi. Tunus'ta bu derece ileri gidilmediyse de, imkanların
elverdiği ölçüde Batı örneğine yaklaşıldı.

Bununla birlikte son senelerde, günümüz müslüman ülkelerin4ı
çoğunda, mevcut durumu az veya çok birleştirme yolunda ana kaynak-
lara bir geri dönüş gözlenmektedir. İslam ülkelerindeki uyanış da bu
eğitim politikasıyla izah edilmektedir. Zamammızda, İslam dünyası
genelinde, İslam hümanıımasıyla uyuşmayan doktrin ve görüşleri
benimsemeksizin, eğitimin teknik gelişmelerinin gerçekleştirilmesi he-
deflenmektedir .

17 Sarfedilen gayreti te,bit edebilmek için Uncsco'nun etutIerine müracaat yeterlidir.
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