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KKAAMMEERRUUNN’’DDAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  TTAARR‹‹HH‹‹  VVEE
‹‹NNSSAANNLLII⁄⁄AA KKAATTKKIILLAARRII

HHaammaaddoouu  AADDAAMMAA
Ngaoundéré Üniversitesi – Cameroon

Çeviren: Fatma Günce KANLI

KKaammeerruunn’’uunn  CCoo¤¤rraaffiikk  kkoonnuummuu,,    yyüüzzööllççüümmüü  vvee  nnüüffuussuu
Bir orta Afrika devleti olan Kamerun Cumhuriyeti, Bat› Afrika’da Biafra

Körfezine komflu, Ekvatoral Gine ile Nijerya aras›nda yer almaktad›r. Kame-
run, Orta Afrika Cumhuriyeti (797 km), Çad (1,094 km), Kongo Demokratik
Cumhuriyeti (523 km), Ekvatoral Gine (189 km), Gabon (298 km) ve Nijerya
(1,690 km) ile s›n›r› bulunmaktad›r. Kamerun’un Atlantik k›y›s› 402 km uzun-
lu¤undad›r. Ülkenin yüzölçümü 475 440 km_ dir ve 2007 y›l›ndaki toplam nü-
fusunun 18 Milyon oldu¤u tahmin edilmektedir.

Ülke 200’den fazla etnik grubun yan› s›ra birçok co¤rafik ve kültürel çe-
flitli¤i içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Nüfus art›fl oran› 2007 y›l›nda %2,7 oran›n-
dad›r. Do¤um oran› binde 36; ölüm oran› ise 12,7’dir (2007 y›l›). Toplam nü-
fusun ortalama yaflam süresi 54 y›l ve ortalama do¤urganl›k oran› 4,5’dir.  

Kamerun’un yak›n tarihine bak›ld›¤›nda, dilbilimsel çizgiler ve sömürge
tecrübeleri boyunca bölünmüfl 2 özerk hükümetli federal bir cumhuriyet oldu-
¤u görülmektedir.

Eski Frans›z Kamerun’u ve ‹ngiliz Kamerun’unun bir parças› günümüz-
deki Kamerun’a 1961 y›l›nda dâhil olmufllard›r. Kamerun’un 1 Ocak 1960 y›-
l›nda Birleflmifl Milletler nezdinde Fransa’dan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan
bu yana Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Ekvatoral Gine gibi komflu
ülkelere k›yasla, genel olarak siyasi istikrar› sa¤lanm›fl, bu istikrar ayn› za-
manda tar›mda, karayollar› ve demir yollar›nda, ek olarak petrol sanayisinde
geliflime olanak vermifltir. Demokratik reformlardaki geliflmelere ra¤men,
1982’den bu yana siyasi güç devlet baflkanl›¤›ndaki etnik oligarflinin elinde
bulunmaktad›r. Devlet Baflkanl›¤›n› ayn› zamanda Müslüman olan Amadou
Ahidjo’dan devralm›fl olan Paul Biya, sa¤l›k nedenlerinden dolay› istifa etmek
zorunda kalm›fl ve bu durum birkaç ay sonra resmen aç›klanm›flt›r. 
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‹‹ddaarrii  yyaapp››  vvee  ddiinnii  iinnaannççllaarr

Kamerun 10 flehirden oluflmaktad›r:
• 3 flehir, Adamawa bölgesinin ve ülkenin kuzeyinde bulunmaktad›r. Bun-

lar›n tümü Müslümanlar›n yo¤unlukta oldu¤u flehirlerdir. Kuzey bölgeleri;
geçmiflte Adamawa’n›n geri kalan topraklar›, Sokoto Halifeli¤inin eski güney
bölgesini paylaflan Frans›z ve ‹ngilizlerin sömürgesi alt›nda bulunmufllard›r. 

• 5 flehir ise, Güney, Do¤u, Orta, Bat› ve K›y› Bölgesinde yer almaktad›r.
Bu 5 flehrin tümü Katoliklerin yo¤unlukta oldu¤u bölgelerdir ve k›sa süren Al-
man sömürgesinin ard›ndan Frans›z sömürgesi alt›nda bulunmufllard›r. 

• Eski ‹ngiliz sömürgesi olan 2 flehir ise ülkenin Kuzey Bat› Bölgesinde
ve Güney Bat› Bölgesinde yer almaktad›r. Bu iki bölgede yaflayan insanlar›n
büyük ço¤unlu¤u Presbiteryen kilisesine ba¤l›d›r. Bu iki bölge ‹ngiliz sömür-
gesi alt›nda olmakla birlikte 1961 y›l›na kadar ‹ngiliz Kamerun’unun bir par-
ças›yd›.

Baflkent Yaunde ülkenin orta k›sm›nda bulunmakta, ayn› zamanda ikti-
dardaki Devlet Baflkan› Paul Biya’n›n da soyu bu bölgeden gelmektedir.

Geleneklere göre, Kamerun’daki en önemli 3 flahsiyet cumhuriyetin Dev-
let Baflkan›, Baflbakan›, Temsilciler Meclisi Baflkan›d›r. Söz konusu 3 flahsiye-
tin her birinin Müslüman çevreden, Katoliklerden veya Presbiteryen Kilisesin-
den gelmesi gerekmektedir. ‹ktidardaki devlet baflkan› Güney’deki Katolikler-
den ise, Baflbakan eski ‹ngiliz sömürgesindeki Presbiteryen kilisesinden ve
Temsilciler Meclisinin Baflkan› ise kuzey bölgesindeki Müslümanlardan seçil-
mektedir. Dinsel çizgiler boyunca düzenlenen bu sosyolojik denge, alt idari
yap›ya da yans›maktad›r ve bunun Kamerun’daki sosyal bar›fl›n anahtar par-
ças› oldu¤una inan›lmaktad›r. 

‹statistiksel olarak, ço¤unlukla kuzeydeki 3 flehirde bulunan Müslüman
toplumu, Douala ve Yaunde gibi güneyde bulunan bafll›ca flehirler 18 milyon
Kamerunlunun %25 ile %30’unu temsil etmektedir. Ülkedeki H›ristiyanlar
toplam nüfusun %40’›n› olufltururken yaklafl›k  %30’u da geleneksel Afrikal›
dinlere ba¤l›d›r. 

Siyasi aç›dan, Müslüman toplum sosyal hayat› ve sivil kurumlar› etkili-
yordu, o kadar ki Müslümanlar toplam nüfusun %50’sini temsil ediyorlarm›fl
gibi muamele görüyorlard›. Sosyal hayat idari olarak biçimlendirilmiflti, Ka-
merun’un ilk devlet baflkan›, ayn› zamanda kendisi de Müslüman olan Ahma-
dou Ahidjo (1960–1982), Müslüman toplumun yarar›na baz› kanunlar› kabul
etmiflti. Dini bayramlar›n resmi tatil ilan edilmesinde, kota politikas› ile kabi-
nede ve ulusal meclisteki 3 bölgeden ve 3 dinden Kamerunlular›n eflit olarak
temsil edilmesi sa¤lanmaktayd›.  

Kas›m 1982’den bu yana yani Devlet Baflkan› Paul Biya’n›n görevi dev-
ralmas›ndan sonra, ‹slam, sivil toplumdaki siyasi etkisini kaybetmeye baflla-
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m›flt›r. Ayn› durum e¤itim ve ekonomi alanlar›nda da yaflanm›flt›r. Bunun aç›k
bir göstergesi olarak hükümet seviyesindeki idari merkezde veya kabinede sa-
dece birkaç Müslüman’›n bulunmas› gösterilebilir. Sonuç olarak, profesyonel
ve iyi e¤itimli ö¤retmenler, milli e¤itimden sorumlu Bakan taraf›ndan bildiri-
len Kuzey’e tayin edilme fikrini ço¤u kez reddetmektedirler.  Genel ve teknik
okullar yeterli donan›ma sahip de¤illerdir ve Güneye göç, gençler aras›nda
yükselen bir ak›m haline gelmifltir.  ‹dari merkez taraf›ndan terk edilmifllik fik-
ri Kuzey Kamerun’daki Müslüman nüfusunda yayg›n bir fikirdir. 

Ayr›ca, yüksek nitelikli, deneyimli ve sözünü esirgemeyen Müslümanlar
tamamen ihmal edilirler iktidar› elefltirmemeleri için d›fllan›p korkutulmasalar
bile, en az›ndan ihmal edilmektedirler. Bu ba¤lamda, 1990’lardaki ‹slami ey-
lemcili¤e kötü gözle bak›lmas›na neden olan uluslararas› hava, Kamerun’da
‹slam ve devlet aras›ndaki iliflkiyi kötü yönde etkilemifltir. O zamandan bu ya-
na yap›lan bir tak›m müracaatlara ra¤men ülkenin devlet baflkan›, baflbakanl›k
ofisine bir Müslüman’› atamaktan kaç›nm›flt›r. 

EEkkoonnoommii  vvee  EEnnddüüssttrrii  AAllaann››nnddaa  MMüüssllüümmaannllaarr››nn  OOrraann››

Ekonomik sektördeki Müslüman giriflimcilerin oran› H›ristiyan giriflim-
cilerin ayn› sektördeki oranlar›na k›yasla çok daha azd›r. Müslümanlar›n bü-
yük bir ço¤unlu¤u, tar›m ve k›rsala ba¤l› olan özel sektöre mensuplard›r. Eko-
nominin temelini, ülkenin %80 insan gücünü çal›flt›ran ve ürün miktar› toplam
ihracat gelirinin %60’›ndan fazla olan tar›m sektörüdür. Ana ihracat mamulle-
ri düz çay›rl›k alanlarda yaflayan Müslüman çiftçilerin ürettikleri pamuk ve
yerf›st›¤›d›r. Fakat zay›f yat›r›m ve riskli yol flebekesinden dolay›, bu mamul-
ler çiftçilere düflük kazanç sa¤lamaktad›rlar. Bu durum hayvanc›l›¤› ve et, de-
ri, süt gibi hayvan ürünlerini de kötü yönde etkilemektedir. 

Ekonominin sözünü etmeye de¤er bir baflka yan› da, büyük ölçüde Müs-
lümanlar›n kontrolünde olan uzun mesafeli ve bölgesel ticarettir. Sanayi ürün-
lerine yönelik iç ve bölgesel ticareti Çad Gölü havzas› boyunca Müslümanlar
taraf›ndan kontrol edilmektedir. Günümüzde, ‹slam’›n sadece Sudan’da de¤il
Ya¤mur Ormanlar› ve Ekvator gibi uzak bölgelerin derinliklerine de tüccarlar
ve din temsilcileri taraf›ndan götürülmüfl oldu¤u düflüncesi genel kabul gör-
mektedir. 

Aksine, Müslümanlar, e¤itim, sa¤l›k hizmetleri veya ordu gibi alanlar d›-
fl›ndaki ikincil sektörlerde çok az yer bulabilmektedirler. Bu durum k›smen ta-
rihi faktörlerden ve sömürgecilik döneminde Fransa ile yaflanan sürtüflmeler-
den kaynaklanm›flt›r. Frans›zlar taraf›ndan sömürgecilik döneminde gerçeklefl-
tirilmifl olan do¤rudan yönetim sistemi Müslümanlar›n aleyhine ve yaln›zca
H›ristiyanl›¤a dönenler lehine bir durum arz etmekteydi. Bu durum Müslü-
manlar›n, Frans›z Katolik okullar›nda yetersiz e¤itim almalar›na ve dolay›s›y-
la, 1960 y›l›nda Kamerun’un özgür bir devlet olmas›ndan sonra toplumda söz
sahibi olamamalar›na yol açm›flt›r. 
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Sanayi konusuna bak›ld›¤›nda sanayi madencili¤ini, inflaat sektörünü ve
enerji sektörünü kapsamaktad›r. Ülkede maden ve petrol büyük önem arz et-
mektedir, 1999 y›l›nda toplam ihracat›n %46’s›n› petrol üretimi teflkil etmifltir.
Aç›k denizlerde üretilen petrol (ham) 1977 y›l›nda ticari a¤›rl›k kazan›rken,
1985 y›l›nda en yüksek noktaya ulaflm›fl ve o tarihten bu yana düflüfle geçmifl-
tir. Kamerun genellikle OPEC’in (Petrol ‹hracatç›s› Ülkeler Örgütü) fiyat po-
litikas›n› takip etmektedir. Ham petrol ihrac› ço¤unlukla Fransa ve ABD’ye
yap›lmaktad›r, fakat Kamerun 1995 y›l›ndan bu yana petrol ithalatç›s› haline
gelmifltir. 

Sanayi sektörü, ithal ikame üzerinde yo¤unlaflm›flt›r (radyo, sabun, lastik,
ayakkab› üretimi) ve tar›m ürünlerini iflleme (fleker ar›t›m›, bira yap›m›, hur-
ma ya¤› ifllenmesi, pamuk iplikçili¤i, tütün ve kâ¤›t hamuru ürünleri) ve pet-
rol ar›t›m› 1998 y›l›ndaki gayri safi yurt içi hâs›lan›n %10.62’sine karfl›l›k gel-
mektedir. Di¤er a¤›r sanayiler; Edea’da gerçeklefltirilen alüminyum madeni
dökümcülü¤ü (ithal boksit kullan›larak), çelik iflleme ve dericiliktir. 7.000 ki-
flinin çal›flt›¤› 1.070 km’lik Çat-Kamerun boru hatt›n›n inflas› 2000–01 y›lla-
r›nda gayrisafi yurtiçi hâs›lan›n %1,1’lik art›fl›n› beraberinde getirmifltir. 2
Milyar dolar maliyetli boru hatt›n›n inflas› 2001 y›l›n›n sonunda bafllam›fl ve
2003 y›l›nda tamamlanm›flt›r. 

Sanayileflmeye iliflkin olarak sadece iki Müslüman ifladam› bu sektörde
baflar›l› olmufl ve kendi çabalar›yla ayakta kalmay› baflarabilmifllerdir. Her iki
ifl adam› da firmalar›n›n faaliyetlerini, g›da iflleyerek ve bölgesel pazarlara ta-
mamlanm›fl ürünler ihraç ederek tar›m ürünleri üzerine kurmufllard›r.

Sözünü etti¤im üretilmifl mallar Müslümanlar›n yayg›n oldu¤u bölgeler-
deki g›da iflleme sanayileri ile ba¤lant›l›d›rlar. Bunlar; ya¤, konserve, pirinç ve
farkl› çeflitlerde olan pastörize süt gibi ürünlerdir. Fakat bu ürünler Güney Af-
rika’dan ithal edilmifl ürünlerle k›yasland›¤›nda uluslararas› piyasada daha az
rekabet gücüne sahiptirler.

2006 y›l›nda kifli bafl›na düflen milli gelir 2500 Amerikan dolar› olarak
tahmin edilmektedir.  Toplam nüfusun %48’i yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflar-
ken, Güney Kamerun ve Atlantik k›y› bölgelerine k›yasla Müslümanlar›n yo-
¤un olarak yaflad›¤› Kuzey Kamerun’un daha k›s›tl› altyap› imkânlar›na sahip
olmas›ndan dolay› Müslümanlar›n büyük ço¤unlu¤u yoksulluk s›n›r›n›n alt›n-
da yaflamaktad›rlar. 

Her ne kadar bu durum sürekli olarak araçsallaflt›r›l›yor olsa da, Kuzey
Müslümanlar› ile Güney H›ristiyanlar› aras›ndaki geliflmifllik fark› ve ekono-
mik sorunlar›n›n temelinde e¤itim farkl›l›¤› bulunmaktad›r. 

EE¤¤iittiimm  vvee  OOkkuurryyaazzaarr OOrraann››
Kamerun’daki Müslümanlar›n e¤itim düzeyi H›ristiyan toplum ile k›yas-

land›¤›nda oldukça düflük düzeydedir. Müslüman erkek çocuklar›n›n %10’un-
dan az› Frans›zca e¤itim al›rken, k›z çocuklar›n›n %2’si ancak ortaokul e¤iti-
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mi alabilmektedir. Müslüman bölgesinde yer alan Ngaoundere Üniversitesi,
Kuveyt ve Suudi Arabistan’›n yard›mlar› ile 1980’lerde infla edilmifltir, ‹slami
e¤itimine iliflkin istatistikler korkutucu boyuttad›r. 2006 y›l›ndaki toplam
12.000 ö¤rencinin, sadece %20’si Müslüman’d› ve bu oran›n da %5’den daha
az› Müslüman k›z çocuklar›yd›.

Bütün akademik pozisyonlar›n dâhil oldu¤u 200 kiflilik ö¤retim persone-
li içerisinde %10’undan az› Müslüman’d›r ve 1993 y›l›nda üniversitenin var
olmas›ndan bu yana hiçbir Müslüman bayan ö¤retmen olmam›flt›r. Ayr›ca, bu
oran›n içerisinde, üç Müslüman doçent doktor bulunmaktad›r ve aralar›ndan
sadece biri rektör yard›mc›l›¤› seviyesinde idari bir pozisyona sahip olmufltur. 

Kamerun’un baflkenti Yaunde’deki Orta Afrika Katolik Üniversitesinin
durumundan bahsetmeksizin fluna de¤inmek isterim: di¤er 5 devlet üniversite-
deki durum Ngaoundere Üniversitesindeki durumdan çok daha kötüdür..  

Uluslararas› alanda k›yasland›¤›nda, genel okuma-yazma oran› her geçen
gün pozitif yönde artmaktad›r. Biz iki resmi dilden birini okuma ve yazma be-
cerisine sahibiz. Kamerun’daki Müslüman nüfusun, Çad havzas›ndaki ülkeler
gibi Arapça ve Ajamice’yi (Arapça harflerle yaz›lan bölgesel dil) de okuma-
yazmada kullanabildi¤ini de belirtmek gerekmektedir. Aç›kças›, okuryazar
oran› H›ristiyan Güney’de %95’e ulafl›rken, Müslüman Kuzey’de %40’lara
düflmektedir. 

‹lerleme kaydedilmesine ra¤men, siyasi karars›zl›¤›n bu hakikatte k›smen
de olsa pay› bulunmaktad›r..  Birçok profesyonel ö¤retmen, uzman okullarda
e¤itimlerini tamamlad›ktan sonra Müslüman bölgelere tayin edildikleri zaman
o bölgelere dâhil olmay› kabul etmiyorlard›. Ayn› zamanda, Kamerun’daki ka-
mu sektörü ö¤retmen e¤itim okullar›ndaki girifl s›nav›na çok az say›da Müslü-
man kabul edilmektedir.

Tarihi olarak 4 milyondan fazla nüfusuyla Müslüman topraklar›n› kapsa-
yan bu üç Kuzey bölgesinde merkezi hükümet taraf›ndan yaln›zca teknik lise-
ler aç›ld›. Bu okullar›n tümü s›n›rl› fonksiyonel bölümlerle birlikte yetersiz
donat›lm›fllard›.

Teknik liselerde ve genel liselerde ortalama s›n›f bafl›na düflen 80 ö¤ren-
ci ile s›n›flar çok kalabal›kt›r. ‹lkö¤retimde kentsel ve k›rsal alanlar›n her iki-
sinde de ortalama ö¤renci oran› hiçbir yerde s›n›f bafl›na 120 ö¤renciden afla-
¤› de¤ildir. Bu büyümekte olan sorunla yüzleflen aileler, daha iyi günler bek-
lerken ve hükümet taraf›ndan maafl› ödenen ö¤retmenlerin okullar›na gelme-
sini ümit ederken, genellikle çocuklar›yla ilgilenecek yar› zamanl› çal›flan ö¤-
retmenler tutuyorlard›.

Ö¤rencilerin toplam say›s› ve hem devlet hem de özel ilkokullar, orta-
okullar ve liseler hakk›ndaki istatistikler siyasi hassasiyetten dolay› hükümet
yetkililerinden zor elde edilebilmektedir. Biz sadece genel e¤ilimlerle bu alan-
da genifl bir fikir verebiliriz.
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Bu ba¤lamda, istatistiksel olarak Katolik ve Protestan okullar›n›n her iki-
sinin de devlet okullar›ndan daha çok ö¤renciyi kabul ettiklerinin de belirtil-
mesi önemlidir. Bu ak›m›n yak›ndan incelenmesi gösteriyor ki okullaflma ora-
n› ilkokulda genellikle yüksek olmakla birlikte, ortaokulda ve lisede giderek
düflmektedir. K›z ö¤renciler, erken yaflta yapt›klar› evliliklerden ve erkek ö¤-
rencilerin ayr›cal›kl› konumlar›ndan dolay› sosyal gerçeklerin as›l kurbanlar›
olmaktad›rlar. Medyadaki kampanyalar bu durumla düzenli olarak bafl etmeye
ve aileleri duyarl› olmaya davet ediyor, fakat zihniyetlerin yeni de¤iflikliklere
al›flmas› zaman almaktad›r. 

KKaammeerruunn’’ddaakkii  ee¤¤iittiimmiinn  kk››ssaa  ttaarriihhii

Tarihi geçmiflten dolay›, Kamerun e¤itimi Frans›z ve ‹ngiliz e¤itim sis-
temleri olmak üzere iki alt sistemden oluflmaktad›r, Kamerun’un anayasas› iki
dili resmi dil olarak resmen tan›m›flt›r. Frans›zca ve ‹ngilizcenin her ikisi de flu
an Kamerun’da resmi dildir. 

Bat›l› tarz e¤itim 19 yüzy›l›n sonuna do¤ru Kamerun’un Atlantik k›y› ke-
simindeki ‹ngiliz misyoner cemiyeti taraf›ndan bafllat›lm›flt›. Presbiteryen Ki-
lisesi, Buea’da da temel e¤itim veren ilkokulu 1895 y›l›nda açm›flt›r. I. Dünya
Savafl› s›ras›nda Almanlar, 1916 y›l›nda Kuzey Kamerun’da Frans›z ve ‹ngiliz
ordular›na ba¤l› birlikler taraf›ndan ma¤lup edildikten sonra, Katolikler ilk
Frans›z okulunu, Müslüman bölgede 1925 y›l›nda bafll›ca Müslüman yerel
aristokrasisinden gelen çocuklarla açm›fllard›r.

1920 y›llardan bu yana ve Fransa ve ‹ngiltere’den ba¤›ms›zl›¤›n kazan›l-
mas›n›n ard›ndan, Kamerun’un e¤itim sistemi halen yap›lanmakta ve iki sö-
mürgeci güçten devaml› etkilenmektedir. Kamerunlu ö¤renciler ço¤unlukla
e¤itimlerini tamamlamalar› için Fransa ve ‹ngiltere’ye yollanmakta, bir yanda
e¤itim veya deneyim, di¤er yanda ‹ngiliz ve Frans›z ö¤retmenler ö¤retim ve
e¤itim amaçlar› için halen Kamerun’un üniversitelerine ve profesyonel lisele-
re gönderilmektedir. Merkezi idarede, e¤itim politikas›n› kavramadan ve uy-
gulamadan sorumlu olan en üst düzeydeki yöneticiler dahi Frans›z ve ‹ngiliz
bas›mevleri taraf›ndan etiketlenen ö¤retici malzemeler ve ö¤retim programla-
r› edinmek için “faal olarak bilgilendiriliyor” ve etkileniyorlard›. Bu ba¤lam-
da, e¤itim özgürlü¤ü, siyasi özgürlükten çok sonra ancak yeni kazan›labilmifl-
tir.

1895 y›l›nda ilk misyoner okul kuruldu¤undan bu yana, H›ristiyan e¤itim
sektörü taraf›ndan devflirilen ö¤renci say›s› y›ll›k %2 oran›nda artmaktad›r.
Kentsel bölgelerde bulunan ve yaln›zca dini kurulufllar taraf›ndan yönetilen
anaokullar›nda bile bu oran iki kat›ndan fazlad›r.

2003 y›l›nda, Kamerun’un genel e¤itimde 3 200 000 ö¤renci bulunmak-
tayd›, Frans›zca ve ‹ngilizce alt sistemindeki teknik e¤itimde ise ö¤renci say›-
s› 1 200 000’idi. Bunun yan› s›ra, e¤itimli çocuklar›n toplam say›s› y›ll›k %3
oran›nda artmaktad›r. 
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K›rsal ve kentsel bölgelerde Papazlar›n yönettikleri okullar ile özel okul-
lar her geçen y›l ortalama 10 ila 20 aras› yeni okul ile h›zla büyümektedir. 

Cinsiyet aç›s›ndan, k›zlar›n› liseye göndermeyen ve bu konuda direnen
Müslüman ailelerin büyük ço¤unlu¤unun yeni gerçeklere al›flmas› ve benim-
semesinden bu yana genel e¤itimdeki erkek ve k›z ö¤rencilerin say›lar› aras›n-
daki fark giderek kapanmaya bafllanm›flt›r. Yerel yönetimler taraf›ndan uygu-
lanan bir tak›m teflvik tedbirleri de ayn› zamanda k›rsal kesimde yaflayan aile-
lerin k›zlar›n› okula göndermeleri konusunda teflvik etmektedir..  Fakat en
önemlisi, Müslüman nüfus içinde, s›k›nt› ve ekonomik krizden dolay› oluflan
evlenme oran›ndaki düflüfl, Müslümanlar› laik e¤itimde ne görüldü¤üne dair
fikirlerini de¤ifltirmedeki etkileri aç›s›ndan önemli bir rol oynamaktad›r. Yerel
yönetimler ve belediye derneklerinin teknik e¤itimdeki cinsiyet da¤›l›m›na da-
ir fark konusunda ortak çaba göstermelerine ra¤men teknik e¤itimde ö¤renim
gören k›zlar›n oran› %10’dan daha azd›r. 

Finansal düzeyde, hükümet taraf›ndan e¤itime tahsis edilen bütçe ordu
için ayr›lan bütçeden sonraki en yüksek ikinci bütçedir. Bütçenin %15’i özel
e¤itime ve dinsel e¤itimlere tahsis edilmektedir. Katolik ve Protestan okullar›
Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin parlamentolar›ndan yap›lan ek yard›mlardan
yararlan›rken, ‹slami okullar d›flar›dan güçlükle yard›m almaktad›r. Kame-
run’da aktif olarak okullar›n inflas›na yard›mda bulunan Al-Haramayn, Ad-
da’wa ‹slamiyya veya Ar-Rab›ta Al-‹slamiyya gibi baz› kurulufllar ve ulusla-
raras› dayan›flma a¤lar›n›n 11 Eylül 2001’den sonra ortakl›lar› iptal edilmifltir.  

DDiinnii  ee¤¤iittiimmiinniinn  ggeenneell  ee¤¤iittiimm  iiççiinnddeekkii  dduurruummuu
Kamerun’da sömürge kurallar›n›n uygulanmas›ndan yani o topraklarda

1889 y›l›nda Almanlar›n mevcudiyetinin izlerinden çok k›sa bir süre önce
Müslümanlar, Akdeniz ülkeleri ile ba¤lant› kurmaya bafllam›fllard› ve iliflkile-
rin göstergesi neticesinde Arapça dili ve Arap e¤itim sistemi Kuzey Kame-
run’da uygulanmaya bafllam›flt›.  

Alman (1889–1916) ve Frans›z (1919–1960) sömürgesi alt›nda Arapça
e¤itimi sürdürmek Müslüman topraklardaki yabanc› iflgale karfl› yap›lan diren-
me belirtileri olarak yorumlanabilmektedir.  Direnifli bozmak ve zay›flatmak,
ticaret ba¤lar›n› ve Mekke’ye Hacca gidifli güçlendirmifltir. S›k› kontroller ilk
olarak Almanlar taraf›ndan dayat›l›rken ve Frans›zlar taraf›ndan pekifltirilmifl-
tir. Böylece, Arap e¤itim sistemi e¤itimsel yaklafl›m› ve ö¤retici malzemeleri
yenilemeye f›rsat bulamam›flt›r. 

Kuzey Kamerun’daki üç ana flehirde Müslüman ve Frans›z sömürgeciler
aras›nda uzlaflmaya var›ld›ktan sonra s›k› önlemler sonucunda ikili e¤itim sis-
temi olarak adland›r›lan Frans›z ve Arap okullar› ortaya ç›kt›..  Yeni e¤itim sis-
temi, Frans›z e¤itim sistemine k›sa süreli¤ine geçifl için basamak sa¤lamaktay-
d›. Yüksek sosyal s›n›flardan gelen çocuklar okullara al›n›yorlar ve temel e¤i-
timin yan› s›ra sömürgeci yönetime hizmet ettirmeyi amaçlayan ‹slami de¤er-
lerin esaslar› veriliyordu.
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1960 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›n›n ard›ndan da, Frans›zca ve
Arapça ikili e¤itim sistemine devam edildi fakat bu defa e¤itim ve teknik e¤i-
timin kalitesinde ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlar› uyarlamadaki yetersizlikten do-
¤an birçok zorluklarla birlikte. Sonuç olarak, ikili e¤itim sistemi tüm devletin
parçalanmas›ndan sonra düzeltildi ve bütün dini e¤itimlerden ‹slami özel e¤i-
time dönüfltü.

Bugün, Kamerun’da 85 tane ‹slami özel ilkokul e¤itim vermektedir ve 6
tane ‹slami ortaokul ülke genelinde H›ristiyan çocuklar›n da dâhil oldu¤u 45
000 civar›nda ö¤renciye e¤itim vermektedir. Her 80 ö¤renci için bir profesyo-
nel ö¤retmenin bulundu¤u ‹slami okullarda ö¤rencilerin ö¤retmenlere oran›
çok yüksektir. K›rsal ve kentsel bölgelerde bu durum ayn›d›r, ‹slami okullarda
görevli olan ö¤retmenlerin %60’›ndan fazlas› direkt olarak okul aile birli¤i ta-
raf›ndan ifle al›nmakta ve maafllar› onlar taraf›ndan ödenmektedir. Birço¤u li-
seden veya üniversiteden mezun olduktan hemen sonra ifle al›nmalar›ndan do-
lay› pedagojik e¤itimden yoksundurlar.

Ö¤retmen adaylar›n›, kadroya kat›lmadan ve kendi profesyonel kariyer-
lerine bafllamadan önce pedagojik e¤itim almalar› için profesyonel ö¤retmen
okullar›na yollayan Katolik ve Protestan okullar›nda bu durum biraz daha
farkl›d›r. 

Dikkat edilmesi gereken bir di¤er husus da devlet ve özel okullar›nda la-
ik e¤itim sistemini gerçeklefltirme teflebbüslerinin her birinin baflar›s›z olma-
s›d›r. Frans›z laik e¤itim sistemi, bu durumda antiklerizm anlam›na gelen la-
iklik, dini geçmifle ba¤l› olmas›na ra¤men ailelerden gelen güçlü bir direniflle
karfl›laflm›flt›r. ‹slam veya H›ristiyanl›k olarak din, her hangi bir sayg›n e¤itim
tipinin çok önemli bütünleyeni olarak genel kabul görmektedir.

DDeevvlleett  vvee  öözzeell  ee¤¤iittiimm  kkuurruummllaarr››nnddaa  vveerriilleenn  ddiinnii  ee¤¤iittiimm  
Devlet okullar›nda, önemli kaynaklara dayanan dini, etnik ve ahlaki de-

¤erler ve bunun yan› s›ra ‹slam ve H›ristiyanl›k hakk›nda ünlü akademisyen-
lerin yapm›fl oldu¤u yorumlar hakk›nda s›n›rl› bir dini e¤itim verilmektedir. 

Dini e¤itim kamu okullar›nda ilkokullarda bafllamakta ve liselere kadar
ulaflmaktad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen müfredat ve ö¤re-
tim plan› uygulanmakta ve daha önceden s›navla seçilmifl ve her toplumda
sayg›de¤er olan dini liderler taraf›ndan e¤itilmifl ö¤retmenler taraf›ndan veril-
mektedir. ‹slam dini ö¤retmenleri bu yüzden genellikle Kuran e¤itiminin ya-
n›nda akademik profillerini uzmanlaflt›rd›klar› profesyonel e¤itim üniversite-
lerine yollanmadan önce Ulema Ulusal Konseyi taraf›ndan seçilmektedirler.
‹ncil e¤itimi veren ö¤retmenler de benzer yollar ve prosedürlerle seçilmekte
ve e¤itilmektedirler. 

Devlet okullar›nda dini e¤itimi destekleyerek devlet müdahalesini hakl›
ç›karmak ad›na ileri sürülen ana amaç, kültürel çeflitlilik ve dini ço¤ulculuk ta-
raf›ndan oluflmufl yerel gerçeklere getirilmifl dinlerin benimsenmesinden son-
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ra uyarlanmas›d›r. Kamerun’da sömürge döneminden günümüze uzanan dö-
nemde din ve devlet aras›ndaki yak›n iliflki fark edilmektedir. 

Özel e¤itim kurumlar›nda dini e¤itimin sa¤lanmas› özel okullar›n müfre-
dat›nda büyük bir yer tutmaktad›r. ‹slami veya Katolik veya Protestan okulla-
r›n hepsinde, din e¤itimi en alt düzeydeki s›n›flardan bafllamakta ve üniversi-
te düzeyindeki yüksek okullara kadar devam etmektedir. Okullar ço¤unlukla
derslere dua ile bafllay›p ayn› flekilde dersleri dua ile bitirmektedirler. Uygun
dini k›yafetler ve helal yiyecekler okul yönetmeli¤inin bir parças›d›r ve bun-
lara tam anlam›yla sayg› duyulmas› beklenmektedir. Ayn› zamanda dinle ala-
kas› olmayan müzik yat›l› okullarda yasakt›r ve dini okullar›n yak›nlar›nda
meyhaneler veya alkol satan yerler zor bulunmaktad›r.

Özel ilkokul ve ortaokullar 1 milyondan fazla Kamerunlu ö¤renciye e¤i-
tim vermektedirler, 3 milyonun üzerinde ö¤renci de devlet okullar›na gitmek-
tedirler. Bu okullar devlet okullar›na k›yasla daha iyidirler ve ö¤rencileri de
devlet okulundaki ö¤rencilerden daha iyi performans göstermektedirler. 

Katolikler ve Protestanlar aras›nda süregelen rekabet, devaml› olarak her
s›n›f›n resmi s›navlarda daha iyi performans sa¤lamak için u¤raflt›¤› e¤itim dü-
zeyine ç›k›yordu. Bu rekabet 2004 y›l›nda okuma yazma oran›n›n %68’e yük-
selmesine katk›da bulunmufltur.
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