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AAZZEERRBBAAYYCCAANN  MM‹‹LLLL‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹NN
KKUURRUULLUUfifiUU::  TTAARR‹‹HHSSEELL ‹‹HHTT‹‹YYAAÇÇ  VVEE
PPRROOBBLLEEMMLLEERR

DDrr..  MMaammmmaaddaallii  AABBAASSHHLL‹‹
Kafkaz Üniversitesi Ö¤retim Üyesi, Bakü-Azerbaycan

Çeviren: Caner Sancaktar 

GGiirriiflfl
Bugünkü durum ile ilgili olarak, elde edilmifl baflar› ve karfl›lafl›lan zor-

luklar hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için Azerbaycan e¤itiminin tarihsel afla-
malar›n› incelemek önemlidir. Tarihsel kaynaklara göre Azerbaycan’da okul
e¤itimi tarihi ‹slam dininin yay›lmas›yla bafllad›. Arapça, temel e¤itim ve bi-
lim dili olarak kullan›l›yordu. Bu dil, 11. yüzy›ldan önce hâkim dil haline gel-
di ve bundan sonraki yüzy›llarda da varl›¤› devam ettirdi. Büyük bir gururla
söyleyebiliriz ki, ünlü bilim ve kültür enstitülerinde çal›flm›fl olan Azerbaycan
kökenli bilim adamlar›, kendilerinden sonraya büyük bir miras b›rakm›fllard›r.
Son derece ilginçtir ki; 7. yüzy›ldan itibaren, henüz Farsça fliir dili de¤il iken,
çok say›da Azerbaycan flairi ve bilim adam› kendi eserlerini Arap dilinde yaz-
m›fllard›r. Zaman zaman büyük devletlerin ve kültür merkezlerinin resmi dili
olarak kullan›lm›fl olan Arapça, Azerbaycan bilim kufla¤›n›n oluflumunda
önemli bir tarihsel rol oynad›. Azerbaycan filozoflar›, bilim adamlar› ve yazar-
lar› taraf›ndan kurulan çok say›daki okul ve ak›mlar Arap dili vas›tas›yla ge-
liflti, yay›ld› ve takipçilerini etkiledi. Bahmanyar, Enalquzat Meyanachy, Shi-
habaddin Yahya Suhravardi, Shihabaddin Abuhaphs Suhravardi, Nasiraddin
Tusi, Ismail bin Yasar, Musa Shahavat, Abul Abbas al-Ama, Khatib Tabrizi gi-
bi düflünür ve yazarlar›n ünlenmesinde Arap dilinin inkar edilemez rolü ol-
mufltur. Ba¤dat halifesinin zay›flad›¤› ve Saljuq’un iktidara yükseldi¤i 11.
yüzy›ldan itibaren Farsça hem devlet düzeyinde resmi dil hem de edebiyatta
edebi dil olarak kullan›lmaya baflland›. 19. yüzy›l›n sonuna kadar Arapça,
Azerbaycan’da e¤itim merkezlerinde Farsça ile birlikte kullan›lmaya devam
etti. Özellikle Saphavi yönetimi neticesinde 16. yüzy›ldan itibaren Fars dili
yayg›nlaflt› ve ahlaki de¤erler milli de¤erlere üstün geldi. Dolay›s›yla, milli
edebiyat dili oluflmad›¤› için milli e¤itimin varl›¤›ndan söz etmek mümkün de-
¤ildi.
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11..  ÇÇaarrll››kk  yyöönneettiimmiinnee  kkaaddaarr AAzzeerrbbaayyccaann  ee¤¤iittiimmii  

‹slam dininin geliflimiyle birlikte e¤itim, okullarda ve Müslüman din
okullar›nda uygulanmaya baflland›. Bu okullarda e¤itim dili Arapça veya Fars-
ça idi. Okullar, düflük dereceli e¤itim olarak de¤erlendiriliyordu. Dini okullar
yüksek e¤itim merkezleri idi. Okullar, bir bak›ma dini okullara haz›rl›k aflama-
s› idi. Düflü dereceli okullar, Azerbaycan’›n tüm küçük ve büyük kasabalar›n-
da mevcut idi. Kural olarak tüm ö¤retmenler molla idi. Daha sonralar› baz›
e¤itimli adamlar özel okullar kurmufllard›r. E¤itim-ö¤retim y›l›n›n belli bir
bafllang›ç ve bitifl tarihi yoktu. Okula kay›tlar y›l boyunca devam ediyordu.
Okullarda ö¤renci say›s› 10 ila 100 aras›nda de¤iflebiliyordu. Belli bir yafl s›-
n›rlamas› olmad›¤› için 16 yafl›ndaki gençlerle 7–8 yafl›ndaki çocuklar birlik-
te e¤itim görüyorlard›. E¤itim bedeli bireysel olarak farkl›lafl›yordu. Her bir
ö¤renciye belli bir gündelik görev yükleniyordu. Belli bir e¤itim süresi yoktu.
E¤itim süresi kabiliyetine ve çal›flmas›na ba¤l› olarak genellikle 6–8 y›l için-
de tamamlan›yordu. Okullarda ve dini okullarda e¤itim müfredat›, bu okulla-
r›n kurucular› ve liderlerinin flahsi görüfllerine dayan›yordu. Okullarda e¤itim
alfabe ö¤renimi ile bafll›yor ve Kur’an surelerinin ö¤renimi ile devam ediyor-
du. Bundan sonra, sadece baz› okullarda, anadilde okuma e¤itimi veriliyordu.
Bir sonraki e¤itim aflamas›, kitap okuma ve mektup yazma ö¤renimi ile ilgi-
liydi. Okuma ve yazma e¤itimi sonras›nda, yaflça daha büyük olan ö¤renciler
fleriat bilgisi ö¤reniyordu ve de¤iflik dini kitaplar okuyorlard›. Ayr›ca bu ö¤-
renciler Farsça-Türkçe sözlü¤ü ezberlemek mecburiyetindeydiler. Bundan
sonraki süreçte Farsça e¤itimine devam ediliyordu. Fars dili e¤itimi, kitap çe-
virileri yoluyla yap›l›yordu. Ö¤renciler, özellikle Nizami, Physuly, Haphis,
Sadi ve di¤er önemli flairlerin eserlerini çeviriyorlard›. Do¤u flairleri ve zengin
Do¤u edebiyat› e¤itim içeri¤inin ana bölümünü meydana getiriyordu. 

3–6 y›l e¤itim gördükten sonra ö¤renciler, temel dini bilgileri ve hem
Arapça, hem ana dilde okuma-yazmay› ö¤renmifl olarak mezun oluyorlard›.
K›zlar›n okula gitmesi yasakt›. K›zlar kendi evlerinde e¤itim görme olana¤›na
sahipti. Mezun olduktan sonra e¤itimini devam ettirmek isteyenler, cami-
i bünyesinde yer alan medreselere kaydoluyorlard›. Medrese, okul binas›, ö¤-
renci yurdu ve pansiyonu içeren büyük kampusa sahip idi. Zengin kifliler tara-
f›ndan infla edilen medreselerde e¤itim ücretsiz veriliyordu. Vak›f tipinde iflle-
yen medreselerin geliri, ö¤renciler aras›nda burs olarak eflit biçimde bölüfltü-
rülüyordu. Ö¤renciler medrese içinde yafl›yorlard›. 16’s›na gelen ö¤renciler,
anadillerinde ve Fars dilinde önemli bir bilgiye sahip olmufl oluyorlard› ve da-
ha üst derecede e¤itime geçebiliyorlard›. Medreselerde ö¤renci say›s› genel-
likle 40–50 civar›nda idi. Fakat daha büyük olana baz› medreselerde bu say›
110-120’ye yükseliyordu. Medreselerde e¤itim, Arapça, teoloji ve ‹slam huku-
kunu içeriyordu. 3–5 y›l boyunca Arap dili edebi örnekler temelinde derinle-
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mesine ö¤reniliyordu. Ayr›ca, Kuran, tasvir, hadis, ‹slam hukuku, ‹slam tarihi
ve ‹slam eti¤i ö¤retiliyordu. Seküler e¤itim müfredat› ise felsefe, mant›k, psi-
koloji, tarih, co¤rafya, astronomi, cebirsel geometri gibi disiplinleri içeriyor-
du. E¤itim süresi ö¤rencinin kiflisel performans›na ba¤l› olarak 6–8 ile 10–15
y›l aras›nda de¤ifliyordu.

17. yüzy›l›n ortalar›nda Azerbaycan okullar›n›n e¤itim kalitesi hakk›nda
bilgi sahibi olmak için, Adam O’Leary’nin notlar›n› hat›rlamak son derce fay-
dal› olacakt›r. Adam O’Leary, Almanya Büyükelçil¤i sekreteri ve konsolosu
olarak Moskova’da ve ‹ran’da görev yapm›fl, ayr›ca 1936–1638 y›llar›nda
Azerbaycan’› ziyaret etmifltir. Adam O’Leary, yaz›lar›nda, 5 fiubat 1937 tari-
hinde, Azerbaycan’da dönemin kültür ve e¤itim merkezlerinden birisi olan
Shamakhi’yi ziyaret etmifl oldu¤unu belirtir. O’Leary’in notlar›nda, Shamak-
hi’nin son derece güzel biçimde infla edilmifl büyük bir binaya sahip oldu¤u ve
bina içinde çok say›da odan›n bulundu¤u belirtilmifltir. O’Leary, Shamakhi’yi
Felsefe Koleji (Philosophis Collegium) ile karfl›laflt›rarak bat› Akademileri ve
Kolejleri ile olan benzerli¤ini not etmifltir. Müderrislerden, profesörler ve ö¤-
retmenler olarak söz eden O’Leary, e¤itim-ö¤retim metodunun ve e¤itim ve-
ren profesörlerin-ö¤retmenlerin üst düzeyde oldu¤unu vurgular. Ö¤rencilerin
yüksek e¤itim düzeyinden hayranl›kla söz eden O’Leary, astronominin s›rlar›
üzerine düflündüklerini, usturlab› nas›l kulland›klar›n›, ka¤›t üzerine çizilmifl
bir haritay› kullanaraktan Asya’da bulunan yerlerin uzunluklar›n› ve genifllik-
lerini do¤ru biçimde söyleyebildiklerini belirtmifltir.                   

Azerbaycan okullar› hakk›nda orijinal bilgileri, Kuzey ve Güney Azer-
baycan’›n de¤iflik bölge ve flehirlerini ziyaret etmifl olan Evliya Çelebi
(1611–1682)’nin “Seyahatname” adl› ünlü eserinde okuyabiliriz. Çelebi ese-
rinde, çeflitli bilimlerin ö¤retildi¤ini, ünlü bilginlerin e¤itim verdi¤ini, 300.000
nüfuslu Tebriz’de “Shahi-Chan” ile birlikte yaklafl›k 47 medrese ve çocuklar
için 600 okulun oldu¤unu yazm›flt›r.7.000 haneli Shamakhi flehrinde “Ozde-
mirzade Medresesi” dâhil 7 medresenin ve yaklafl›k 40 okulun oldu¤unu be-
lirtmifltir. Bu yüzy›llarda medreseler ve okullar Azerbaycan’da çok önemli rol
oynam›fllard›r. Medreselerde teoloji kadar ayn› zamanda do¤a bilimleri de
okutulmufltur. En önemlisi, Kuran’› okumay› ö¤renme yoluyla Azerbaycan
köylüsü Rus köylüsüne göre daha iyi okuma-yazma biliyorlard›.    

22..  RRuuss  iiflflggaallii  ssoonnrraass››nnddaa  AAzzeerrbbaayyccaann  ee¤¤iittiimm  ssiisstteemmiinniinn  dduurruummuu

1828 y›l›nda Kuzey Azerbaycan’›n iflgalini takiben, Rusya, sömürgecilik
politikas›n›n bir parças› olarak yerel topluluklar› H›ristiyanlaflt›rmak ve Rus-
laflt›rmak amac›yla önemli yerleflim merkezlerinde okullar açmaya özel bir
önem verdi. ‹mparatorlu¤un insanl›k d›fl› politikas›n›n özünü, 1828’de Tiflis
askeri valisi taraf›ndan flekillendirilmifl olan “görevlendirilmifl okullar” örne-
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¤inde görebiliriz. Bu okullara zengin kiflilerin çocuklar› rehin olarak al›n›r ve
flantaj ve cezaland›rma yöntemleriyle zoraki e¤itim veriliyordu. Ayr›ca “gö-
revlendirilmifl” olarak adland›r›lan bu rehine çocuklar, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
ve ‹ran ile yap›lan savafllar s›ras›nda yerel halk›n düflmana destek vermelerini
engellemek amac›yla rehin tutuluyordu. Bu çocuklar›n aileler, kendi çocukla-
r›n›n hayat›n› koruyabilmek için, bölgede meydana gelen Rusya karfl›t› ayak-
lanmalar› önlemeye zorlan›yordu. Rus yönetimi, bu çocuklara kendi e¤itimle-
rini vererek Rusya için faydal› vatandafllar ve yerel yöneticiler yetifltirmeyi
planlam›flt›.

Rus yönetimi, ayd›nlanma hareketlerini kendi politikalar› ve Çarist ide-
oloji için potansiyel bir tehlike ve tehdit olarak görüyordu.   Bu nedenle bu ha-
reketler, çeflitli bahaneler ileri sürülerek engelleniyordu. Bu zamanda bilimsel
ve kültürel gerilik mevcuttu. Bu durum yerli halk›n ezilmesinde önemli rol oy-
nad›. Fakat halk›n sömürülmesinin as›l nedeni milli elidin var olmamas›yd›.
Rus sistemini Azerbaycan’da uygulanmas› ve milli kültürün yerine Rus kültü-
rünü ikame etmek amac›yla yap›lan yo¤un çal›flmalar e¤itim siteminin bozul-
mas›na neden oldu.

Eldeki veriler gösteriyor ki, Bakü, Shusha, Shamaxi ve di¤er Kuzey
Azerbaycan flehirlerinde okullar ve dini okullar gibi e¤itim kurumlar›n›n say›-
s› çoktu. Bakü’de yirmi okul, Shusha ve Karaba¤’da dokuz okul ve bir dini
okul, e¤itimin görece daha geri oldu¤u Ganja’da iki okul, Khuba’da yedi okul,
1830’larda yani Kuzey Azerbaycan Rus iflgali alt›na yeni girdi¤inde faaliyet
halindeydi. 

‹mparatorlu¤un hedeflerine göre ilk olarak Nuxa, Khazax, Shamaxi, Sus-
ha ve Khuba’da Rus okullar›n›n aç›lmas› düflünülüyordu. Bunda ki amaç, bu-
ralarda var olan yerli e¤itim sistemini kademe kademe çökertmek ve nihayet
tamam›yla ortadan kald›rmak idi. Bu amaçla, Azerbaycan’da ilk seküler e¤i-
tim okullar› 2 A¤ustos 1829’da birinci Zaqaqaziya Okullar› Tüzü¤ü kabul
edildikten sonra kurulmaya baflland›. ‹lk Rus resmi okulu Susha’da 30 Aral›k
1830’da faaliyete geçti. Bundan sonraki on y›llar boyunca bu tür okullar var-
l›klar›n› ve faaliyetlerini sürdürdü. Sadece bir tane dini okul aç›ld›. Bu durum
Rusyan›n niyetini ortaya koymufltur. Susha’dan sonra bu tip seküler okullar
baflka yerlerde de aç›ld›: 1831’de Nuxa’da, 1832’de Bakü’de, 1833’te Gan-
ja’da, 1837’de Nahc›van’da ve 1837’de Shamaxi’de. 

Bu okullarda tüm dünyadan çocuklar e¤itim görüyordu. Bu nedenle bu
okullar ortak okullar olarak adland›r›l›yordu. Rusya’da yerel okullar üç s›n›f-
tan olufluyordu. Özellikle 1830’lu ve 1840’l› y›llarda, bu okullarda Rusça gra-
mer, tarih, co¤rafya, aritmetik, geometri, yerel dil ve ‹slam dini dersleri oku-
tuluyordu. Yerel dil ve ‹slam dini hakk›nda derslerin okutulmas›ndaki amaç,
bu e¤itim sisteminin sömürgeci politikas›n›/özünü gizlemek idi. 
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Çok say›da zengin aile çocu¤u Ruslar›n kurdu¤u okullarda e¤itim görü-
yordu. Bu okullar, yerel yönetim kurumlar›nda sömürgeci politikalar›n uygu-
lanmas›na yard›mc› olacak uzmanlar› yetifltirmek için aç›l›yordu. Bu okullar
kural olarak Rus dilinde e¤itim veriyordu. Fakat buna ra¤men bu okullar› tam
anlam›yla milli okullar olarak tan›mlamak do¤ru de¤ildir. Çünkü bu okullarda
de¤iflik milletlere mensup çocuklar e¤itim görüyordu. En önemli problem, bu
okullar›n milli de¤erler ve duygular ile nas›l uyumlu hale getirilebilece¤i idi. 

Bu bak›fl aç›s›ndan hareketle meseleye yaklaflt›¤›m›zda veriler gösteriyor
ki; “baba çar”a boyun e¤ecek ve hizmet edecek itidal uzmanlar› yetifltirilmesi
büyük bir ihtiyaç idi. Bu tespitin ve gerçeklerin ›fl›¤› alt›nda hedeflerin ço¤u
son derece aç›k ve anlafl›l›r hale geliyor. Fakat halk›n ç›kar›, milli – manevi de-
¤erlere yak›n, milli haklar›n fark›nda, bu haklar› korumaya/savunmaya yetkin
ve modern bilgiye sahip vatandafllar›n yetifltirilmesini gerektiriyor. Fakat
Azerbaycanl› çocuklar›n e¤itimi, ço¤unlukla so¤ukluk, güvensizlik ve ilgisiz-
lik ile karfl›lafl›yordu.

Resmi ve gayri resmi okullar›n yan›nda ayr›ca geleneksel olarak “aile
okullar›” diye adland›r›lan okullar mevcuttu. Çocuklar›n, kendi ebeveynleri
veya di¤er okur-yazar aile üyeleri taraf›ndan e¤itilmeleri bu dönemde e¤itim
siteminin bir parças›yd›. Var olan bask›lara ra¤men, büyük camilerin bulundu-
¤u flehirlerde caminin bir parças› olarak dini okullar da mevcuttu. Bakü, Nah-
c›van, Ordubad, Shamaxi, Shusha, Ganja ve ayr›ca Iravan flehirlerinde bu tür-
den okullar mevcut idi. 19. yüzy›l›n sonunda camii okullar› e¤itim kurumlar›
olarak yayg›nlaflm›fllard›. Bu okullar özel flah›slar›n ve ailelerin e¤itimsel des-
tekleri sayesinde varl›klar›n› sürdürüyorlard›. Camii okullar›nda e¤itim gören
ö¤rencilerin say›s›, Kafkasya’daki tüm devlet okullar›nda bulunan ö¤rencile-
rin toplam›na eflit idi.         

Devletten finansal destek almayan bu tip e¤itim merkezleri gittikçe art›-
yordu ve eflit olmayan koflullarda çal›fl›yorlard›. Do¤rusunu söylemek gerekir-
se, bu okullar›n e¤itim formunda ve içeri¤inde reforma ihtiyaç duyuluyordu.
Yüzy›llar süresince oluflmufl ve flekillenmifl olan bu geleneksel e¤itim merkez-
leri hayati ihtiyaçlar› ve gerekleri karfl›layamad›lar. Ne yaz›k ki; bu tip okul-
larda e¤itim gören çocuklar Arap ve Fars dillerini ö¤renmekte güçlük çekiyor-
lard›. Çünkü bu çocuklar kendi ana dillerini kusursuz biçimde bilmiyorlard›.

Sonuç olarak ö¤renciler bu dillerin hiçbirisini tam olarak ö¤renemiyorlar-
d› ve zamanlar›n› bofla harcam›fl oluyorlard›. Bu nedenle, ö¤rencilerin ço¤un-
lu¤u iki veya üç y›l sonra okullar›n› terke etmek zorunda kal›yorlard›. Bunda
ayr›ca yoksulluk da önemli rol oynuyordu. Çocuklar ailelerine ev ifllerinde
yard›mc› olmak zorunda idiler. Halk›n e¤itilmesi büyük bir ihtiyaç idi. Özel-
likle de insanlar›n cehalet girdab›ndan çekip al›nabilmesi için ana dilde e¤itim
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büyük bir zorunluluk ve ihtiyaç idi. Bu nedenledir ki; zengin insanlar, ö¤ret-
menler ve entelektüeller halk›n elidi olarak rol alma konusunda önemli bir so-
rumlulu¤a sahip idiler. 

Bu faktör, hayatlar›n›n temel amac› ulusun ayd›nlanmas› olan yüksek dü-
zeyde e¤itimli ve özverili entelektüellerin geliflmesinde etkili olmufltur. Bu
yolda at›lan ilk ad›m, 17 May›s 1843 tarihli Kafkasya Eyaleti Kararnamesi’ne
göre Bakü’de ilk Müslüman okulunun aç›lmas› oldu. 3 ö¤retmen ve 50 ö¤ren-
ciye sahip olan bu okul Azerbaycan, Rus, Arap ve Fars dillerinde e¤itim veri-
yordu. Devlet sadece Rus dili dersi veren ö¤retmenlerin maafl›n› ödüyordu. 

Kutkashinli gibi entelektüeller iflgalin ilk döneminde kendi kendilerine
çal›fl›yorlard›. Daha sonradan 1870’lerde entelektüel aras›nda birlik olufltu.
1872 y›l›nda kabul edilen yeni Okullar Tüzü¤ü’ne göre özel flah›slara ve top-
luluklara okul açma hakk› verildi. Bu okullar, devlet okullar›n›n sahip oldu¤u
haklara ve olanaklara sahipti. Bu dönemin ilerici entelektüelleri ulusun ayd›n-
lanmas› için önemli bir zemin haz›rlad›. 1987’de “usuli-cedid” veya “Rus-Ta-
tar” okulu olarak bilinen yeni bir okul aç›ld›. Entelektüellerin giriflimleri neti-
cesinde kurulan bu okul, dört y›l varl›¤›n› sürdürmüfl olmas›n ra¤men, Azeri
çocuklar› için, üçüncü derece flehir okulu olarak de¤erlendirilen “realny oku-
lu”na haz›rl›k ifllevini görüyordu. Bu okulun k›sa zaman içinde önemli baflar›
elde etmesinin alt›nda yatan s›r, Bakü ticaret burjuvazisinin ahlaksal ihtiyac›-
n› karfl›layan müfredatlar›n uygulan›yor olmas›yd›. Baflar›n›n alt›nda yatan bir
baflka neden ise, bu okulun, kamusal alanlar›nda Rus ve Fars dillerinin oldu-
¤u gibi ana dilin kullan›lmas› için gayret sarf etmesi ve milli itibar› güçlendir-
mesi oldu. Bu okulun baflar›s›, Azerbaycan’› milli e¤itim konusunda umursa-
maz olmakla suçlayan resmi söylemi ve anlay›fl› y›kt›. 

Hiç kuflkusuz, 1 Eylül 1879’da düzenlenen Cori ö¤retmenler semineri ay-
d›nlanma düflüncesinin ülke çap›nda yay›lmas›nda önemli bir rol oynad›. Bu
süreçte hükümet kendi politikas›na ba¤l› kald› ve ‹slam dinine ayk›r› oldu¤u
bahanesiyle ayd›nlanma düflüncelerini Azerbaycan’dan uzak tutmaya çal›flt›.
Fakat Baku’de bir Türk entelektüel grubu olufltu. Öte yandan, petrol sanayisi-
nin geliflimi ve kentsel nüfusun art›fl› ile birlikte e¤itime olan ilgi büyüdü. 

1878 y›l›nda Kuzey Anadolu ve Erzurum’un Rusya taraf›ndan iflgal edil-
di¤ini ve bu nedenle de Çarl›k rejimin bask›s› ve sömürüsü alt›nda yaflayan
Müslüman uluslar›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan yard›m alma olanaklar›n›n
azalm›fl oldu¤unu hesaba katarsak, böyle bir ortamda, ayd›nlanma çal›flmala-
r›n›n ne kadar önemli oldu¤unu anlayabiliriz. Bu koflullar içinde ulusu ayd›n-
latmak amac›yla 1890’larda Baku’de bir Azeri entelektüeller çekirde¤i ortaya
ç›kt›. 
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Milli e¤itim anlay›fl›n› büyümesi, kütüphaneler ve kültür-e¤itim merkez-
leri kurma ve yönetme yönünde talepler do¤urdu. H. Z. Tagiyev’in liderli¤in-
de milli burjuvazi üyeleri, Baku eyaletinde Müslümanlar aras›nda Rus ve
Azerbaycan dilinde bilginin yay›lmas› amac›yla bir dernek kurma karar› ald›-
lar. Baku eyaleti, var olan okullara destek verilmesi, eyalet yöneticilerinin iz-
ni dâhilinde yeni okullar›n aç›lmas›, bu okullarda kamusal kullan›ma aç›k ye-
ni kütüphaneler ve okuma evlerinin aç›lmas›, yeni kitaplar›n haz›rlanmas› ve
yay›nlanmas› taleplerini içeren bir imtiyaz bildirisini Kafkasya Valili¤ine gön-
derdi. ‹mparatorluk görevlileri bu bildiriyi ayr›nt›l› biçimde inceledi. ‹mpara-
torluk yetkililerine göre, bildiride s›kça kullan›lan “Müslüman” ifadesi vas›ta-
s›yla ‹slam dinine mensup olan tüm az›nl›k ve uluslar›n (Tatarlar, Kürtler, Tat-
lar, Tallish) asl›da “Türk” konsepti alt›nda Derne¤in kuraca¤› okullar üzerin-
den bir araya getirmek amaçlan›yordu. Bu nedenle, 4 y›ll›k bir gecikmenin ar-
d›ndan, bu talepler ve Derne¤in kurulmas› reddedildi. 

Derne¤in kurulmas› için yap›lan çal›flmalar ve giriflimler bir fiyaskoyla
sonuçlanm›fl olsa da, bu çal›flmalar ve giriflimler sayesinde, entelektüeller ara-
s›nda güçlü bir koordinasyon olufltu. Ayn› y›l içinde Eylül ay›nda bir okuma
evinin kurulmas› o dönemin flartlar›nda çok büyük bir olay idi. H. Z. Tagi-
yev’in sa¤lad›¤› finansal destek ile Mardakan’da 1895 y›l›nda aç›lan bir mes-
lek okulu ise, 50 çocu¤a tar›m ile ilgili meslek dersleri ve ayr›ca Azerbaycan
ve Rus dillerini ö¤retiyordu.

K›z çocuklar›n›n dini okullara kat›lamad›¤›n› göz önünde bulundurursak
durumun ne kadar kötü oldu¤unu tahayyül edebiliriz. Bu nedenle H. Z. Tagi-
yev, k›z okulu açma düflüncesini gerçeklefltirebilmek için uygun bir zaman›
kolluyordu. Israrl› ve yo¤un çal›flmalar baflar›yla sonuçlanarak 7 Ekim 1901
tarihinde bir k›z okulu aç›ld›. Bu okulda, bayan ö¤retmen yetifltirmek ve k›z
okullar›na ö¤retmen sa¤lamak amac›yla iki y›ll›k ö¤retmen yetifltirme kursu
uyguland›. Daha sonradan Tiflis, Kazan ve Da¤›stan’da da k›z okullar› aç›ld›.
1915’te Baku’de 5 k›z okulu vard›. Bu okullar›n kurulmas›nda ve geliflmesin-
de, ilk k›z okulunun büyük rolü yads›namaz. K›z okullar›n›n varl›¤› 1920 Sov-
yet iflgaline dek sürdü. 

20. yüzy›l›n bafl›nda bafllayan Rus-Japon Savafl› Rusya’n›n malubiyetiy-
le sonuçland›. Bu savafl ve yenilgi neticesinde, ülkenin toplumsal yaflam›nda
büyük de¤iflim ihtiyac› ortaya ç›kt›. Savafl süresince Rus yönetimi, Rus halk›-
n›n milli ve dini duygular›n› canland›rmaya yönelik k›flk›rtma kampanyas› uy-
gulad›. Bu durum, sadece Ruslar aras›nda de¤il, ayn› zamanda Rus olmayan
milletler aras›nda da milli kimli¤in geliflmesine neden oldu. 

‹mparatorluk yönetiminin milletler üzerinde artan bask›s›, Azerbaycan’da
sosyo-politik hareketlerin geliflmesinde neden oldu. “Milletler Hapishanesi”
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olarak adland›r›lan Rusya ‹mparatorlu¤unda artan ulusal kölelik Azerbay-
can’da güçlü halk hareketinin oluflmas›na neden oldu. Bu halk hareketinin ge-
liflmesinde milli bas›n›n tarihsel rolü büyük olmufltur. Ermeniler ve Müslü-
manlar aras›nda çat›flman›n bafllamas›ndaki Rusya’n›n olumsuz rolü, Ermeni-
lerin ihaneti, Azerbaycan halk›na yönelik uygulanan umulmad›k zulümler ve
milliyetçi fanatizmin güçlenmesi Azerbaycan’da milli halk hareketinin gelifl-
mesine zemin haz›rlad›. Okuryazar oran› %4,5 olmas›na ra¤men Baku, Türk-
çülük, ‹slam, Sosyalizm ve Liberalizm düflüncelerinin öncüsü olan milli bas›-
n›n geliflmesi neticesinde Rusya Müslümanlar›n›n merkezi haline geldi. 

‹mparatorlu¤u tüm bölgelerinde devrimci hareketlerle karfl› karfl›ya gelen
yönetim, bu hareketlerin baz› isteklerini yerine getirmek zorunda kald›. 17
Ekim 1905 tarihinde yay›nlana bir Manifesto ile halka, konuflma, inanç ve ba-
s›n özgürlükleri tan›nd›. Birinci Rus Devrimi arifesinde ve süresince, özellik-
le de sözü edilen Manifesto’nun ard›ndan, milli demokratik ve kültürel halk
hareketi e¤itim kurumlar›n›n ve okullar›n artmas›nda etkili oldu, ana dilde e¤i-
tim ve ücretsiz e¤itim taleplerinin geliflmesi için olumlu bir ortam yaratt› ve
bir bütün olarak e¤itimsel hareketleri canland›rd›. Bu süreç, uzun y›llard›r ay-
d›nlanmac› demokratlar›n umut ettikleri tarihsel f›rsat› ortaya ç›kard›. 19. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda bafllayan e¤itimsel hareket 20. yüzy›l›n bafl›nda artt›. Ni-
hayet, uzun y›llard›r ülke halk› taraf›ndan arzulanan ilk dernek kuruldu ve bu-
nu çok say›da yeni kültürel ve e¤itimsel kurumlar izledi. ‹stanbul’dan sat›n al›-
nan bas›n yay›n araç-gereçleri, milli dilde yay›nlar›n artmas›na olanak sa¤la-
d›. Ayr›ca usuli-cedid okullar›na Türk ö¤retmenlerinin davet edilmesi milli bi-
lincin güçlenmesine neden oldu.

Belirtilmese gerekir ki; bu y›llar süresince çok say›da bilimsel ve e¤itim-
sel enstitüler ile akflam kurslar› Azerbaycan’›n de¤iflik bölgelerinde kuruldu.
Ayr›ca mesleki beceri sa¤layan çeflitli kurslar, Azerbaycan’›n de¤iflik bölgele-
rinde bu y›llarda aç›ld›. Bu okullarda ve kurslarda çok say›da kabiliyetli genç-
ler yetiflti. Fakat maddi olanaks›zl›klardan dolay›, ulusun duygusal zenginli¤i-
ni ihtiva eden bu gençler, sahip olduklar› kapasiteyi gerçek hayata uygulaya-
mad›lar. 

K›saca ifade etmek gerekirse, milli canlanma süreci ve öz bilinç bu dö-
nemde geliflti, yayg›nlaflt›. H. Z. Tagizade’nin giriflimiyle Türkiye’den gelen
Muallim Cevdet’in kurdu¤u “Fuyuzat Dar al-Muallim” adl› Ö¤retmenler Der-
ne¤i, Azerbaycan’da milli bilincin geliflmesinde ve özellikle de Azeri aksan›
ile ‹stanbul aksan› aras›nda benzerli¤in artmas›nda büyük rol oynad›. 

Sosyo-ekonomik, duygusal-kültürel ve bilimsel-teknolojik geliflmifllik
düzeyi ayd›nlanma koflullar›n›n yarat›lmas›nda hayati önem arz ediyordu.  Her
ne kadar baz› zorluklarla karfl›lafl›lm›fl olsa da, hem dini hem de seküler konu-
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lar›n önemini kavrayan din adamlar›n›n say›s›nda art›fl kaydedildi. Ayn› za-
manda e¤itim kalitesinde ve problemlerde de¤iflim ortaya ç›kt›. E¤itimin ana
dilde uygulanmas› ve ayn› dilde e¤itimin gerçeklefltirilmesi için bir zaruret or-
taya ç›kt›. Bu ba¤lamda, ana dilde müfredatlar›n, programlar›n ve kitaplar›n
haz›rlanmas› en acil meselelerden biri idi. 19. Yüzy›ldan itibaren merkezi hü-
kümet taraf›ndan uygulanan Ruslaflt›rma politikas›na karfl› geliflen milli muha-
lefet, milli ve dini e¤itim veren okullar›n say›s›nda art›fla neden oldu. Kitap-
larda ana dilde safl›k, basitlik ve aç›kl›k zarureti ve talebi artt›. 

K›sacas›, bu y›llar, dünya tarihiyle eflzamanl› olarak, Azerbaycan’da so-
yo-politik, ekonomik ve kültürel de¤iflim yafland›¤› ve milli de¤erlerin geliflti-
¤i y›llar olmufltur. Bu süreçte Baku Müslüman Yard›mlaflma Derne¤inin oyna-
d›¤› büyük rol reddedilemez. 10 Ekim 1905 tarihinde kendisine faaliyet izni
tan›nan bu dernek, daha baflka yard›m ve e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas› için
önemli bir teflvik ve güdü oldu. Azerbaycan’da e¤itimin geliflmesinde büyük
rol oynam›fl olan bu enstitüler aras›nda Nashri Maarif, Nicat, Baku Müslüman
Din Okulu, Saadet Derne¤i, Safa Derne¤i ve Müslüman Kad›nlar Yard›mlafl-
ma Derne¤i say›labilir. 

33..  SSoovvyyeett  ddöönneemmii  AAzzeerrbbaayyccaann’’ddaa  ee¤¤iittiimm

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (1918–1920) Do¤u’nun ilk de-
mokratik cumhuriyetiydi. Sadece 23 ay sürmüfl ve sürekli olarak askeri teca-
vüzlere maruz kalm›fl olsa da, ülke kendi milli e¤itim sistemini kurabildi. ‹lk
üniversite bu y›llarda kuruldu ve henüz yeni kurulan devletin ihtiyaç duydu¤u
uzmanlar›n yetifltirilmesi amac›yla yüz kadar genç ülke d›fl›na e¤itime gönde-
rildi. Fakat Bolfleviklerin Azerbaycan’› iflgal etmesiyle birlikte milli e¤itim
sisteminin kurulufl süreci sona erdi. Çarl›k Rusyas› döneminde büyük güçlük-
ler ve belalarla yetiflmifl olan çok say›da uzman, ideolojilerinden ötürü veya
Do¤u ülkelerinde e¤itim gördüklerinden dolay› cezaland›r›ld›lar. 13. yüzy›l
Azerbaycan kültürü yasad›fl› ilan edildi, çok k›ymetli elyazmalar› yok edildi,
e¤itimciler ve ayd›nlar pan-Türkist veya pan-‹slamist ilan edilip bask› alt›na
al›nd›. Bunlardan baz›lar› Türkiye’ye veya daha baflka ülkelere s›¤›nd›; fakat
ço¤unlu¤u iflkenceye maruz kald›, öldürüldü, hapse at›ld› veya Orta Asya’ya
ve Sibirya’ya sürgüne gönderildi. Binden fazla aile yok edildi, ebeveynleri tu-
tuklanm›fl olan çocuklar yetimhanelere gönderildi ve böylece milli e¤itim-ö¤-
retim sürecinin temel unsurlar›ndan birisi yok edilmifl oldu. Sonuç olara, ebe-
veynler ve ö¤retmenler, yalanlar üzerine kurulu Sovyet propagandas› karfl›s›n-
da sessiz kalmaya zorland›.

20. yüzy›l›n bafl›nda Azerbaycan’da ayd›nlanma sürecinin geliflmesi için
büyük miktarlarda hay›r amaçl› para ba¤›fl› yapm›fl olan zenginler halk düflma-
n› ilan edildi. Ard›ndan Sovyetler Birli¤i, kendi milli köklerinden kopuk ve
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milli düflüncenin temel tafl›y›c›lar› olan kendi entelektüel ve tarihsel eserlerin-
den yoksun yeni bir nesil yetifltirmeye bafllad›. Tüm halklar›n eflit oldu¤unu
söylediler, fakat Türk ve Müslüman halklar daima bask›ya maruz kald›. Örnek
olarak; komflu uluslar›n alfabelerinin hiçbir zaman de¤ifltirilmemifl oldu¤unu
söyleyebiliriz. E¤itim sistemi bir bütün olarak politize edildi ve Komünist Par-
tinin hegemonik diktas› bilimsel e¤itimin prensiplerini yok etti. 

‹ktidar›n nihai hedefi komünist toplumu kurmak idi. Kendini çok büyük
gören ve kendi kendini övgülere bo¤an yönetim, insanlara, insan›n dinamik
gelifliminin objektif yasalar›n› anlama flans›n› ve olana¤›n› vermedi. E¤itim
sistemi, otarflik, bürokratik ve askeri disiplin prensiplerine göre yönetildi ve
uyguland›. ‹nsanlar›n evrensel ve do¤al fenomenleri ö¤renebilece¤i tüm araç-
lar ve yöntemler yok edildi. Böylece, objektif bak›fl ve düflünüfl tamam›yla
mahrum b›rak›ld›. 

Hepsinden en kötüsü, söylem ile eylem aras›nda daime z›tl›¤›n olmas› idi.
Bu nedenle de, insanlar aras›nda karfl›l›kl› güvensizlik ortaya ç›kt›, yalan ve al-
datmaca yayg›nlaflt›. Tüm bunlar›n tabiî ki ö¤retmen-ö¤renci iliflkisi üzerinde
olumsuz etkileri oldu. Bir kiflinin kendini tan›mas› ve olgun bir dindar olmas›
son derece önemlidir. Sovyetler Birli¤i’nde Marksizm ve Leninizm yönetici-
lerin genel görüflü idi. Dolay›s›yla, din tamam›yla reddedildi ve ateizm yükse-
lifle geçti. Yüzy›llar›n birikimi neticesinde oluflan ahlaki e¤itim tamam›yla yok
edildi ve halk›n zihniyeti ciddi bir biçimde deforme oldu.  

Bazen e¤itim kurumlar› birkaç ayl›¤›na kapat›l›p ö¤renciler kolektif çift-
liklerin inflas› ifllerinde zoraki çal›flt›r›l›yordu. Bu durum, do¤al olarak, e¤itim-
ö¤retim sürecini büyük ölçüde olumsuz etkiliyordu. Parti yöneticilerinin ve
görevlilerinin e¤itim-ö¤retim sürecini müdahil olmalar›, kendi ö¤retmenlerini
seçmeleri ve e¤itimi kontrol etmeleri Sovyetler Birli¤i’nde genel bir uygula-
ma idi. Dahas›, ö¤rencilerin bilgileri objektif biçimde de¤erlendirilmiyordu.
Notlarda abartmalar ve sahtekârl›k yayg›n idi. Üniversitede okuyan ö¤renci
say›s› son derece k›s›tl›yd› ve bu ö¤renciler için bilgi tek erdem de¤ildi. “Ka-
pitalizme ait olan kifli bizim için zararl›d›r” fleklindeki yanl›fl ideoloji, e¤itim-
ö¤retim alan›nda elde edilmifl olan yabanc› tecrübelerden faydalanmay› engel-
ledi¤i için, e¤itim-ö¤retim sürecinin düzenlenmesini olumsuz etkiledi. 

Slav olmayan uluslara kendi tarihlerini, co¤rafyalar›n› ve özellikle de ta-
rihsel co¤rafyalar›n›, ö¤renmelerine müsaade edilmedi. Ö¤rencilere, “SSCB
tarihi” olarak adland›r›lan, fakat asl›nda %90’› Rus tarihini içeren konular ö¤-
retiliyordu. Azerbaycanl› bilim adamlar›n›n akademik çal›flmalar› ve buluflla-
r›n›n ders kitaplar›na eklenmesi yasaklanm›flt›. Ders müfredat› ve kitaplar› ta-
mam›yla Moskova’da haz›rlan›yordu ve ard›ndan, SSCB’de yer alan di¤er ül-
kelerin an dillerine çevriliyordu. ‹lkokuldan üniversite sonras› e¤itimine dek
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Rusça Dili zorunlu idi. Ana dil, ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca ö¤retiliyordu
fakat yeterli düzeyde bu dillere önem verilmiyordu. 

Slav olmayan cumhuriyetlerde Ruslaflt›rma politikas› uyguland›¤› için
uluslar aras›nda ayr›mc›l›k mevcuttu ve bu e¤ilim gittikçe artt›/güçlendi. Rus
politikas›nda iki z›t e¤ilim söz konusuydu: “Tüm uluslar kardefltir, birdir ve
dosttur” slogan› ve propagandas› ile gizliden yürütülen ayr›mc›l›k ve etnik ça-
t›flma. Bu durum nedeniyle, SSCB’nin y›k›l›fl›n›n arifesinde çat›flmalar artt›.
Hem asker-sivil çat›flmalar› hem de ulusal çat›flmalar SSCB sisteminin nas›l
“hümanist” oldu¤unu ispatlad›.

Fakat adil olmak ad›na, Sovyet e¤itim sisteminin olumlu yönlerini kabul
etmeliyiz: nüfusun cehaleti tamam›yla elimine edildi; tüm vatandafllar %100
okur-yazar idi; okul ça¤›ndaki tüm çocuklar için lise e¤itimi zorunlu idi; e¤i-
tim sisteminde süreklilik mevcuttu; üniversite mezunlar› d›fl›nda meslek okul-
lar› ve lise mezunlar› da tayin alabiliyordu; ö¤retmenler ifllerinde son derece
disiplinliydi; tüm okullar ö¤rencilerine tüm kitaplar› temin ediyordu; do¤a bi-
limleri alan›nda ö¤rencilere temel bilgiler veriliyordu; s›n›flarda ö¤renci mev-
cudu 25’ten fazla de¤ildi ve baz› derslerde (el zanaatlar› ve yabanc› dil) s›n›f
mevcudu ikiye gruba bölünüyordu. Dahas›, 1950 ve 1960’l› y›llarda SSCB
uzaya uydu gönderdi ve Gagarin uzaya ç›kt›. Fakat bu önemli baflar›lara ra¤-
men, Sovyet e¤itim sistemi, tüm di¤er sosyalist ülkelerde oldu¤u gibi baflar›s›
idi.

44..  AAzzeerrbbaayyccaann  DDeemmookkrraattiikk  CCuummhhuurriiyyeettii’’nnddee  MMiillllii  EE¤¤iittiimmiinn  KKuurruulluuflfluu

1991 y›l›nda Azerbaycan özgürlük yolunda ilk ad›m›n› att›¤›nda ülke di-
¤er pek çok alanda oldu¤u gibi e¤itim sisteminde köklü de¤ifliklikler yapmak
mecburiyetinde idi. Hepsinden öncesi; ülke, eski sistemin kötülüklerinden he-
nüz yeni kurtulmufltu. Ülke, yeni ekonomi iliflkileri benimsemek ve dünya e¤i-
tim sistemine kendisini entegre edebilecek yeni bir e¤itim sistemini infla etmek
zorundayd›. Yeni kurulacak olan e¤itim sisteminin, toplumun sosyo-ekonomik
ve siyasal sistemiyle uyumlu olmas› büyük önem arz ediyordu. Fakat y›lard›r
tepeden planlanan ve kontrol edilen bir sistemden demokratik e¤itim sistemi-
ne geçifl hiç de kolay de¤ildi. 1980’den itibaren küreselleflmenin olumsuz et-
kileri ortaya ç›kt›¤›ndan, bu geçifl süreç, sözünü etti¤imiz dönem için daha da
zor ve karmafl›k idi. 

Mevcut koflullar›n alt›nda; seküler e¤itim, milli kalk›nma, insan›n ve top-
lumun zihinsel geliflimi, milli ahlak, ‹slam kültürü, demokratik prensipler ve
insan haklar›n›n korunmas› anlam›na gelen “Milli E¤itim Sistemi”nin kurul-
mas› son derece önemliydi. E¤itimde tam anlam›yla demokratik prensiplerin
uygulanmas›, opsiyonlu e¤itim planlar›n›n yap›lmas›, eski alfabenin yerine
Latin alfabesinin geçirilmesi, tüm kurslar için yeni müfredatlar›n haz›rlanma-
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s›, yeni ders kitaplar›n›n haz›rlanmas› ve yay›nlanmas›, ö¤retmenlerin yetiflti-
rilmesi, ö¤retmenlerin ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›, e¤itimin maddi ve teknik te-
melinin güçlendirilmesi ve nihayet e¤itim sisteminin bir bütün olarak yenilen-
mesi gerekiyordu.   

Ö¤retmenlerin sosyal refah›n› gelifltiren çok say›da proje uygulamaya so-
kuldu. Bu projeler öncelikle d›fl krediler sayesinde ve daha sonradan ülkenin
kendi bütçesiyle gerçeklefltirildi. Son dört y›l süresince 1200 yeni okul infla
edildi, 1000’den fazla okul tamir edildi,  e¤itim alan›nda yat›r›mlar y›ldan y›-
la giderek artt›. 2008 y›l›nda e¤itim alan›nda yaklafl›k 1 milyar dolar yat›r›m
yap›lmas› planland›. Tüm bunlar, topraklar›n›n %20’si Ermeniler taraf›ndan
iflgal edilmifl olan, savafl içinde olan ve bir milyondan fazla s›¤›nmac›y› bar›n-
d›ran bir ülke için çok ciddi bir baflar›d›r. Devlet okullar›n›n d›fl›nda ayr›ca
özel okullar kuruldu. Bu okullar her ne kadar baz› problemlere sahip olsalar da
e¤itim alan›nda alternatif sunuyorlar. Özel okullar sitem d›fl›lar ve e¤itimi ti-
carete dönüfltürmeye çal›fl›yorlar. Bu nedenle toplumun özel okullara olan gü-
veni azald›. Günümüzde halk sadece Türk özel okullar›na güveniyor.

Ba¤›ms›zl›¤›n kazan›ld›¤› y›llarda Azerbaycan Sovyet sonras› ülkeler
için gelifltirilen baz› projelere kat›ld›. Fakat 2005’ten itibaren Azerbaycan BBoo--
lloonnyyaa sürecine dâhil oldu ve böylece Avrupa e¤itim sistemine entegre oldu. Bu
sürecin talep etti¤i baz› yenilikleri ve reformlar› Azerbaycan uygulamaya sok-
tu. Bu baz›lar›, iki aflamal› e¤itim; ö¤renci haklar›n› ve özgürlü¤ünü genifllet-
me, olumsuz durumlar›n önüne geçilmesi amac›yla kredili sistemim uygulan-
mas›, kontrollü ve kaliteli e¤itim anlam›na gelen akreditasyon ve belgelerin
düzenlenmesi ifllerinin sistemli hale getirilmesi gibi yeniliklerdir. Sonraki afla-
malarda, tüm Avrupa’n›n kabul etmifl oldu¤u Avrupa Kredi Transfer Sistemi,
bizim e¤itim sistemimizde kullan›lacak olan kredi sistemi için genel bir zemin
olacakt›r. Biçim olarak uluslararas› ve içerik olarak ulusal olan bu e¤itim stan-
dartlar›n›n uygulanmas›, hiç kuflkusuz, ö¤renci ve ö¤retmen de¤iflim program-
lar›n›n uygulanmas›na ve Avrupa üniversiteleri ile iflbirli¤i iliflkilerinin geliflti-
rilmesine olanak sa¤layacakt›r. E¤itim alan›nda baflar›l› ve üst düzey bir enteg-
rasyon sürecinin tamamlanmas›, diplomalar›m›z›n Avrupa’da tan›nmas›nda
yard›mc› olacakt›r. 

Tabiî ki, modern ihtiyaçlar› karfl›layabilecek uzmanlar›n yetifltirilmesi
için yüksek kaliteli bir e¤itimin oluflturulmas› son derece önemlidir. Bu neden-
le, uluslararas› ölçekte uzmanlar yetifltirebilmek için yeni yöntemler bulmal›-
y›z. Hiç kuflku yok ki, e¤itim sistemi e¤er milli karakteri içermez ise, yukar›-
da sözü edilen gelece¤e iliflkin hedefler belirsiz kalacakt›r. Çünkü karfl›laflt›¤›-
m›z tüm problemlerim merkezinde daima insan bulunmaktad›r. Bir ülkeye ve-
ya ulusa veya tüm evrene hizmet etmenin en etkili yolu e¤itimdir. ‹nsan için
hayat› do¤ru alg›lamak akla ve e¤itime ba¤l›d›r. Bu nedenle baz› düflünürler
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“ö¤renmeyen ve ö¤retmeyen insan, yaflayan ölüdür” der. Bir insan›n do¤ru ka-
rar verebilmesi, o insan›n akl›n›n e¤itim düzeyiyle orant›l›d›r. Akl›n ve mant›-
¤› kusursuz olabilmesi için tek yol bilim ve bilgidir. Ak›l, bilimden ve bilgi-
den yoksun ise, mant›k aldat›c› ve kararlar yanl›fl olur. Bu nedenle insan›n in-
saniyeti ö¤renmeye ve ö¤retmeye dayan›r.

Ne yaz›k ki, Sovyet e¤itim sisteminden miras kalan baz› zararl› al›flkan-
l›klar› ortadan kald›rmak kolay de¤il. Öncelikle, iki z›t sosyo-politik sistem bir
arada var olamaz, dolay›s›yla, bunlar›n z›t e¤itim sistemleri de bir arada bulu-
namaz. E¤itimin içeri¤inde baz› önemli yenilikler yap›ld›, fakat geleneksel
yöntemler halen devam ediyor. Aktif, interaktif ve problematik e¤itim her yer-
de uygulanm›yor. Çocuklar ve ö¤renciler “bbiillggii  hhaammaall››” olarak görülüyor, ö¤-
retmen-ö¤renci ve ö¤retmen-çocuk iliflkileri s›cak de¤il ve halen de¤erlendir-
mede adaletsizlikler mevcut. 

Üniversite mezunlar› diplomalar›n› ayn› ülkeden al›yor olmalar›na ra¤-
men, devlet ve özel üniversiteler aras›nda ayr›mc›l›k yap›l›yor. E¤itim alan›n-
da devlet yard›mc› olmalar›na ra¤men, özel üniversiteler katma de¤er vergisi
ödemek zorundalar. Özel üniversitelerin geliflmifl oldu¤undan söz edemeyiz.
Özel üniversitelerin kendi ö¤rencilerini, konular›n› ve müfredatlar›n› seçmele-
rine müsaade edilmiyor.

Türk Diyanet Vakf›, Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf› ve di¤er e¤itim
gönüllüleri Azerbaycan’da özel okullar ve bir üniversite kurdular. Bu e¤itim
kurumlar› tüm flartlar› yerine getiriyorlar. Özellikle “Chag” E¤itim fiirketi e¤i-
tim kurumlar›n›n sa¤lad›¤› baflar›lar›n alt›n› çizmeliyiz. 1992’den buyana bu
e¤itim kurumlar› uluslararas› bilgi yar›flmalar›nda 50 alt›n, 82 gümüfl ve 97
bronz olmak üzere toplam 229 madalya kazand›. Bu e¤itim sistemi Azerbay-
can’›n milli ç›karlar›na tamam›yla uyuyor. Elde edilen baflar›lar›n temel ne-
denlerinden birisi iyi al›flkanl›klar›n ve üst düzey bilgilerin ö¤retilmesi ve ve-
rilen mükemmel e¤itimdir. Son olarak, yurt d›fl›nda e¤itim görmüfl ve halen
görmekte olan gençlerin milli e¤itim gelene¤inin oluflmas›na önemli katk› sa¤-
layacaklar›n› umut ediyoruz.

55..  SSoonnuuçç

Sadece Bat› e¤itim sitemini taklit eden de¤il, fakat içsel potansiyel zemin
üzerinde elde edilmifl kazan›mlar› ve milli ç›karlar› dikkate alan yeni bir milli
e¤itim sistemini kurmay› umuyoruz. Öncelikle, olumsuz Sovyet tecrübesinden
ders ç›karmam›z ve e¤itim ile ilgili problemlerin çözülmesi konusunda milli
bilinç gelifltirmemiz gerekiyor. Milli e¤itim sistemi içinde aile kurumunun de-
¤erlerini, milli geleneklerimizi, büyüklere sayg› ve küçükler sevgi anlay›fl›n›
korumam›z gerekir. Acil önlemlerden birisi olarak lise ve üniversitede ahlak
derslerin okutulmas› ve ö¤retilmesi son derece önemlidir.  Geçmifl dönemde
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halk›m›z bilgi akl›n› terk etti. Bu nedenle bilgiyi araflt›rma bilgisini kaybetme
tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Ahlak dersleri vas›tas›yla mutlulu¤un sahip olunan
maddi fleylerde yatmad›¤›n› ö¤retebiliriz.  
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