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LL‹‹BBYYAA ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  TTAARR‹‹HH‹‹  ÜÜZZEERR‹‹NNEE

CCuummaa  MMuussttaaffaa  EEll--FF‹‹TTÛÛRRÎÎ
El-Murakk›b Üniversitesi, Libya

Çeviren: Muharrem Hilmi ÖZEV

Çok fiefkatli, çok merhametli Allah’›n ad›yla… 

Hamd Allah’a… Salât-ü selam yarat›lanlar›n en flereflisi Muham-
med’e….

Bu makale Büyük [Libya] Cumhuriyeti’nde geleneksel ve modern e¤itim
tarihi ile ilgili bir sunumdur. 

CCoo¤¤rraaffii  KKoonnuumm  

Libya Kuzey Afrika’da 16,32 derece boylam ve enlemleri üzerinde yer
almaktad›r. Kuzeyinde Akdeniz, do¤usunda M›s›r, bat›s›nda Tunus ve Cezayir,
güneyinde ise Çad, Sudan ve Nijer taraf›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r. 

NNüüffuuss

2005 y›l›nda yap›lan son say›mlara göre Libya’da nüfus alt› milyon kifli
olarak belirlenmifltir. 

AAllaann

Libya’n›n yüzölçümü 2.000.000 kilometrekareye yaklaflmaktad›r. Akde-
niz sahilleri yaklafl›k 1900 kilometredir.

‹‹kklliimm

Libya’da iklim tipik bir orta-güney Akdeniz iklimidir. Yazlar› s›cak ve
kuru, k›fllar› serin ve ya¤›fll›d›r.

TTaarr››mmssaall  ÜÜrreettiimm

Libya bu¤day ve arpa üretimine ek olarak hurma, üzüm, elma ve zeytin-
ya¤› üretimiyle meflhurdur. 

EEkkoonnoommiikk  DDuurruumm

Petrol ülkenin temel gelir kayna¤› say›lmaktad›r. Ülke genifl petrol ve do-
¤al yataklar›na ve petrokimya tesislerine sahiptir. Hububat, bu¤day, arpa, seb-
ze, narenciye, elma gibi ürünlerde ciddi tar›msal üretim yap›lmaktad›r. 
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SSuullaarr

Ülkenin su ihtiyac› büyük ölçüde kuyu sular› ile birlikte, endüstriyel ›r-
mak ad› verilen 7 metre çap›ndaki dev beton borulardan oluflan 1000 kilomet-
relik boru hatt›ndan karfl›lanmaktad›r. 

SSiiyyaassii  DDüüzzeenn  

Libya siyasi düzeni “Temel Halk Meclisleri Düzeni”dir. Toplum, nüfusun
bulundu¤u yere ve yo¤unlu¤a göre, temel halk meclislerine bölünmüfltür. Bu
meclislerin say›s› 490’a ulaflmaktad›r. Ülkenin iç ve d›fl siyaseti ile ilgili karar-
lar listesi bu meclislerde belirlenir ve daha sonra ülke yönetim piramidinin zir-
vesini temsil eden “Genel Halk Meclisi”ne gönderilir. [Yasa] taslaklar› da bu
genel meclisteki tasar› komiteleri taraf›ndan haz›rlan›r. Devlet bakanlar›n›n se-
çimi ilmi ehliyet ve devrimsel aidiyet ölçüleri çerçevesinde Genel Halk Mec-
lisi taraf›ndan seçilir. 

Libya cumhuriyet rejiminde iki otorite bulunmaktad›r: Temel halk mec-
lislerindeki karar alma otoritesi ve genel halk komitelerindeki yürütme otori-
tesi. Bu sonuncusu temel halk meclislerinde al›nan kararlar›n uygulanmas›na
da nezaret etmektedir. Ayr›ca, cumhuriyet rejimi içerisinde her flehir için bir
halk denetim otoritesi de bulunmaktad›r. Denetim otoritesi flehirlerdeki halk
komitelerinin uygulamalar›n› denetler. Bakanlar›n uygulamalar› ise devlet dü-
zeyinde Genel Halk Meclisi taraf›ndan denetlenmektedir. 

Genel Halk Meclisi temel halk meclislerinin mütevellileri ile sendika ve
meslek kurulufllar› temsilcilerinden oluflur. 

LLiibbyyaa  CCuummhhuurriiyyeettiinnddee  ÖÖ¤¤rreettiimm  TTaarriihhii  

Libya henüz Fenikeliler döneminde bile, Müslüman fatihlerce gerçeklefl-
tirilen Arap – ‹slam fethinin ard›ndan da Akdeniz havzas›n›n önemli ilim ve
kültür merkezleri aras›nda yer almaktayd›. Yine ülkenin do¤u taraf› Kurina
(flimdi fiahat) flehrinde Yunan kültürünün ve bat› bölümü de Sabrata ve Libde
flehirlerinde Roma kültürünün [belirli dönemlerde] yükseldi¤ine flahitlik et-
mifltir. Bu flehirlerin hepsi de Akdeniz sahillerinde yer alan sahil flehirleridir.
Daha önceki dönemlerde Libya antik M›s›r medeniyetinin kültür halkalar›n-
dan birini teflkil etmifltir. Yine Libya kitaba önem veren ülkeler aras›nda yer al-
maktad›r. Nitekim Kallimakhos (‹.Ö. 240 – 305) fiahat flehri kütüphanesinin
kâtipli¤ini yapm›fl, daha sonra tasnif görevlisi olarak ‹skenderiye kütüphane-
sine geçmifltir. Öyle ki, bu kütüphane için ç›kard›¤› katalog 120 cilde ulaflm›fl-
t›r.1

Libya daha sonra Yunan ve Roma kültüründen VI. Yüzy›lda Arap – ‹slam
kültürü p›rlantas›na intikal etmifltir. ‹lk dönemlerde Kuran’›n okunup ezber-
lendi¤i Kuran mektepleri (Ketâtîb) ortaya ç›km›flt›r. Bu mektepler zaman›n
ö¤retiminde ilk aflamay› temsil etmekteydi. Ö¤renci burada Arap alfabesini
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ö¤renir, ard›ndan Kuran-› Kerim’i ezberlerdi. Daha sonra mescitlerde ders hal-
kalar› çerçevesinde yap›lan ö¤retim ortaya ç›km›flt›r. Bu aflamada hoca belli
say›da ö¤renci toplulu¤unu halkas›na al›r ve ihtisas yapt›¤› alan ilgili dersler
verirdi. Bu aflama günümüzde idadi ad›n› verdi¤imiz aflamaya tekabül etmek-
teydi. Daha sonra dini zaviyelerdeki ö¤retim ortaya ç›kt›. Buralarda ö¤retim
daha önceki iki aflamadan daha kapsaml› ve kuflat›c›yd›. Bu zaviyelerin finans-
man› zirai ve hayvansal üretim gelirlerinden elde edilmekteydi.

Ö¤renci dini zaviyelerden mezun olmadan önce Arap dil ve edebiyat›, f›-
k›h, usul-i f›k›h, tasavvuf, tefsir, hesap, mant›k, astronomi gibi dersleri alm›fl
ve böylece genifl bir malumata sahip duruma gelmifl olurdu.  

Libya’da ö¤retim Kuran mekteplerinde, mescitlerde ve zaviyelerde yap›l-
maktayd›. Bu dini ö¤retim kurumlar›ndan astronomi, hesap, t›p, veterinerlik,
eczac›l›k gibi alanlarda âlimler yetiflmekteydi. Bu nedenle, dini ö¤retim mes-
leki ve teknik ö¤retim için zemin haz›rlam›fl olmaktayd›. ‹slam ilimle çelifl-
mez, tersine o ilmin kendisidir. Kuran ilimden baflka bir fley getirmemifltir
“Yaratan Rabbinin ad›yla oku! O, insan› “alak”dan yaratt›.2 Oku! Senin Rab-
bin en cömert oland›r. O, kalemle yazmay› ö¤retendir, insana bilmedi¤ini ö¤-
retendir.”3

Bu nedenle, görüyoruz ki, Hz. Allah insanlar aras›nda kendisine derin
sayg› duyma bak›m›ndan en ileride olanlar›n âlimler oldu¤unu belirtmektedir:
“Allah’a karfl› ancak; kullar› içinden âlim olanlar derin sayg› duyarlar. fiüphe-
siz Allah mutlak güç sahibidir, çok ba¤›fllayand›r.”4 Nitekim Allah Teâlâ pey-
gamberini bilenlerle bilmeyenleri bir tutmamas› konusunda uyarm›flt›r: ‘De ki:
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”’5

‹lim makam›n›n üstünlü¤ü konusunda Peygamber (S.A.V.) de flöyle bu-
yurmaktad›r: “Âlimler peygamberlerin varisleridirler.” Di¤er bir hadiste ise
flöyle buyurmufltur: “Âlimler di¤er insanlardan yedi yüz derece üstündür ve
her derece aras›nda yüz y›l[l›k mesafe] bulunmaktad›r.”6 Yine buyurmufltur ki:
“K›yamet gününde âlimlerin mürekkebi ile flehitlerin kan› tart›lacak; âlimlerin
mürekkebinin bulundu¤u kefe, flehitlerin kan›ndan a¤›r basacakt›r.”7 Ve yine
buyurmufltur: “Âlimin ibadet eden üzerine üstünlü¤ü, benim sizden [derece
bak›m›ndan] en afla¤›da olan›n›za üstünlü¤üm gibidir.”8

‹lmin üstünlü¤ü sayesindedir ki, “bat› kilise ö¤retimi”nin kiliselerde yü-
rütüldü¤ünü görüyoruz. John Lamont bu ba¤lamda flunlar› söylemektedir:
“Paris üniversitesi üç [kilise] okulunun imtizac›ndan meydana gelmifltir: Not-
re Dame Katedrali’nin okulu, Azize Geneviève Manast›r› okulu ve Aziz Vik-
tor okulu.”9 Üniversiteler 18. yüzy›lda kiliseden ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›ktan
sonra H›ristiyanl›¤a ve H›ristiyan ilahiyat›na ait sorunlar› araflt›rmaya ve antik
Yunan ve Roma kültürü ile H›ristiyan kültürü aras›nda uyum sa¤lama çareleri
aramaya bafllad›lar.10 Bat› için karanl›k olan Orta Ça¤larda bat› skolâsti¤i Arap
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– ‹slam düflüncesinden istifade etmiflti. Öyle ki, Müslüman Araplar Yunaca ki-
taplar› Latinceye çevirmifllerdi. Hatta Gazali’nin, ‹bn Rüfld’ün, Farabi’nin ve
‹bn Sina’n›n kitaplar› bat› kilise okullar›nda okutulur olmufltu. O kadar ki,
‹mam Gazali illiyet meselesinde ve do¤a bilimlerindeki analitik ve sentetik
yarg›lar meselesinde Kant ve Hume’un öncülü olmufltu. 

Her halükarda, konumuza dönüyor ve diyorum ki, Arap ve Müslüman
Libya’da e¤itim ve ö¤retim düzeni Ketatib (Kuran mektepleri), mescitler ile
Zaviyeler ve Ribatlar taraf›ndan kurulan kolejlerden oluflmaktayd›. Ketâtîb
Haf›z bir ö¤retici taraf›ndan çocuklara Kuran’›n ö¤retildi¤i ve ezberletildi¤i il-
kö¤retim okullar›yd›. Hoca öncelikle çocuklara Arap harflerini ö¤retir, ard›n-
dan 40x40 ebatlar›ndaki Habefl levhas› üzerine koyun gübresinden üretilen si-
yah mürekkep ve divit ile Fatiha suresini yazd›r›rd›. Sureyi ezberleyen ö¤ren-
ci bunu balç›k ve su ile silerdi. Ard›ndan hoca levha üzerine Nâs suresini yaz-
d›r›rd›. Ö¤renci ezberledi¤inde bu sureyi de siler, ard›ndan di¤er sureler de bu
flekilde ezberlenirdi. Ketâtîb denilen mekteplerde ö¤renciler yere oturarak
derslerini çal›fl›rlard› ve üç y›la yak›n bir süre zarf›nda haf›zl›k tamamlanm›fl
olurdu. Bu ö¤retim düzeninde ö¤retim sabah erken saatlerde bafllar ve ö¤le na-
maz› vaktine kadar devam ederdi. Ö¤le yeme¤i ve ö¤le uykusunda dinlenme
için derse ara verilir, sonra ikindi namaz›na kadar devam etmek üzere geri dö-
nülürdü. 

Mescitler Libya’da e¤itimin ikinci halkas›n› oluflturmaktayd›. Modern
anlamda ise idadilere ve liselere tekabül etmekteydi. Buralarda ö¤renci Arap
dilini ve ilgili ilimleri, hesap ilmini ve baz› ‹slami ilimleri ö¤renmekteydi. Ö¤-
retim bak›m›ndan üç tür mescit bulunmaktayd›: 

1. Özel mescitler. Buralar› sahipleri namaz k›l›nmas› ve insanlar›n ücret-
siz genel e¤itimi için infla etmekteydiler

2. Orta mescitler. Buralarda ö¤renciler ilk tahsil ilimlerini ö¤renmektey-
diler. 

3. fiehirlerdeki cami [toplay›c›, büyük]11 mescitler. Buralar ilkö¤renimini
tamamlam›fl ö¤rencileri kabul eden mescitlerdi. Örnek olarak hat›rlatal›m:
Trablus’taki Turgut Pafla Camii, M›s›r’daki el-Ezher Camii, baflkent Fas’taki
Karviyyîn Camii, Tunus’taki Zeytuniyye Camii.12

Camiler [üniversiteler], zaviyeler ve ribatlar ö¤retimde ileri bir aflamay›
temsil etmekteydiler ve modern anlamda yüksek ö¤retim mesabesindeydiler.
Yukar›da örneklerini verdi¤imiz üzere, camiler Arap – ‹slam dünyas›n›n her
köflesinde bulunmaktayd›. Ribatlar ise öncelikle çöllerde ve deniz sahillerinde
ortaya ç›km›fl ve buralardan di¤er yerlere yay›lm›fllard›. Bunlar›n as›l amac›
‹slam dünyas›n›n s›n›r boylar›n› savunmakt›. Daha sonra birer ö¤retim mer-
kezlerine dönüfltüler. Çünkü mücahit murab›tlar (muhaf›zlar) s›n›r› gözetle-
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mek üzere infla ettikleri binalarda aylarca kalmakta ve bu nedenle vakitlerini
ö¤retim ile de¤erlendirmekteydiler. Bu ribatlara örnek olarak Fas’›n güneyin-
deki Mâse Ribat›’n›, Marakefl koyundaki fiakir Ribat›’n› ve Fas’›n güneyinden
gelen ö¤renci ve müritler için cazibe merkezi olan Thamsnâ Ribat›’n› göstere-
biliriz. Sa’dî hükümdarlar bunlara büyük önem verilerdi ve buralar›n› vergiler-
den ve devlet yükümlülüklerinden muaf tuttuklar›na dair fermanlar ç›kar›rlar-
d›. Bu da onlar›n Kuran-› Kerime ve ilme ne kadar çok de¤er verdiklerini gös-
termekteydi.13

Zaviyelere gelince, bunlar hem flehirlerde hem de badiyelerde (k›rsalda,
çölde) ortaya ç›km›fllard›r. Zaviyeler ö¤retimde son aflamay› temsil etmektey-
diler. Buralardan mezun olanlar seçtikleri bir ilim dal›nda ihtisas sahibi hoca
(üstat) olurlard›. E¤er gere¤i kadar yetenekli olursa Zaviye’de hoca olarak ka-
l›rlard›… Bu zaviyelerden Libya’da fieyh Abdüsselam el-Fitûrî, fieyh ed-Dû-
kâlî ve Ahmed ez-Zerûk zaviyelerini; Fas’ta Nas›riyye, Raysûniyye, Iyafliyye,
Fâsiyye ve Delâiyye zaviyelerini; Tunus’ta Kasbâ, Muhammed ez-Zarif, Ah-
med bin Arûs, Zemît (ya da Zümeyt) zaviyelerini; Cezayir’de ise Abdurrah-
man es-Seâlibî, Abdülkadir el-Geylani ve Ahmed el-Cezairî zaviyelerini saya-
biliriz.14

Burada aktarmamam›z gereken hususlardan biri de, dini ö¤retimin tüm
Arap – ‹slam topraklar›nda k›zlara de¤il sadece erkeklere mahsus olmas› idi.
Çünkü toplumun gelenekleri onlar›n ö¤retim görmelerini hofl görmüyordu.
Ama ‹slam bu yanl›fl ve bozuk inan›fltan beridir. ‹slam bu tür inanç ve uygula-
malar› reddetmifl ve bunlar› akl› sakatlayan engellerden saym›flt›r: “Onlara,
“Allah’›n indirdi¤ine uyun!” denildi¤inde, “Hay›r, biz, atalar›m›z› üzerinde
buldu¤umuz (yol)a uyar›z!” derler. Peki ama atalar› bir fley anlamayan, do¤ru
yolu bulamayan kimseler olsalar da m› (onlar›n yoluna uyacaklar)?15

‹slam ilim ve ö¤renim dinidir. [Nitekim Rasülüllah (S.A.V.) flöyle buyur-
maktad›r:] “Beflikten mezara kadar ilim talep ediniz.” “Çin’de bile olsa ilim
talep ediniz.” Osmanl› egemenli¤i döneminde (1510 – 1911) ve ‹talyan sömür-
gecili¤i döneminde (1911 -1943) Libya’da ö¤retim iflini Ketâtîb, medreseler,
mescitler, Camialar [Üniversiteler], zaviyeler ve ribatlar üstlenmifllerdir. Bu
noktada hat›rlatmal›y›z ki, ‹talya Libya’da çocuklar yeni bir e¤itim dönemi
bafllatm›flt›r. Bu e¤itimin hedefi ‹talyancay› yayg›nlaflt›r›p Kuran-› Kerim’in
dili olan Arap dilini sona erdirmekti. Ayr›ca ‹talya –Fransa’n›n Cezayir, Tunus
ve Fas’ta yapt›¤› gibi- Berberi ›rk›n› ihya etmeyi temel hedef edinmiflti. ‹tal-
yanlar›n bir di¤er hedefi de [bir dönem için] Atlas Okyanusu’ndan K›z›l De-
niz’e kadar olan bölgede hüküm sürmüfl [ama art›k] tarihe kar›flm›fl bulunan
Roma kültürünü yeniden aya¤a kald›rmakt›. Asl›nda, ‹talya ve genel olarak
Bat› sömürgecili¤i Bat› Medeniyeti’nin yaymaya ve Araplar› ‹slam’›n ça¤a
ayak uydurmayan ilkel bir dini oldu¤una ikna etmeye çal›flmaktayd›.16
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‹talyan kültürünün Libya’y› istila etmeye bafllamas›n› Fransisken misyo-
nerlerin Trablus’a yerleflip H›ristiyan çocuklar› için okullar açmaya bafllad›k-
lar›, 1816 tarihine kadar geri götürebiliriz. Az say›da Libyal› çocuk da bu okul-
lara kat›lm›flt›r.17 1946 y›l›nda da Katolik misyonerler taraf›ndan k›zlar için alt-
m›fl ö¤rencilik bir okul daha aç›lm›flt›r. Daha sonra ‹talya, Bingazi, Derne ve
Humus gibi Libya flehirlerinde açt›¤› s›naî, ticari ve bilimsel okullar ile Lib-
ya’daki siyasi ö¤retim faaliyetlerine h›z vermifltir. Ülke çocuklar›n› bu okulla-
ra cezp etmeyi hedefleyen ‹talya, Arap dilini de müfredata dâhil etmifl ve Lib-
yal› çocuklar›n bu okullara gelip din e¤itiminin nurlar›ndan mahrum kalmas›
için elinden gelen tüm gayreti ortaya koymufltur.

Öte yandan, Fransa da Libya’ya girmifl ve kendine ait okullar açm›flt›r.
Bu okullarda 200 erkek ve 406 k›z ö¤renci bulunmaktayd›. Frans›z okullar›n-
da ‹talyanca zorunlu ö¤retim dili idi. 

1902 y›l› Libya’s›ndaki yabanc› ö¤retim faaliyetleri ile ilgili rakamsal bil-
giler veren bir kaynakta flu bilgilere yer verilmektedir: “Bu y›l Frans›z okulla-
r›nda 80’i erkek, 70’i k›z olmak üzere toplam 150 ö¤renci ö¤retim görmekte-
dir. 18

‹talyan kilisesi “Bat› duygusunu ve bilincini yayma çabalar›n› gizlemek
için elinden geleni yapmaktayd›. Kilise, insanl›k haklar›ndan tam olarak isti-
fade etme konusunda H›ristiyanlar›n eflsiz olduklar›n› [bu hakk›n sadece H›-
ristiyanlar›n hakk› oldu¤unu] düflünmekteydi. Çünkü [kiliseye göre] H›risti-
yanl›k safveti [insanl›¤›n özü olma durumunu] temsil etmekteydi ve bu neden-
le H›ristiyanlar›n ister Müslüman olsun ister inançs›z olsun gayri-H›ristiyan
unsurlar›n tümünü kötü ve baya¤› insanlar olarak görmeleri gerekmekteydi.
Gayri-H›ristiyan unsurlar insanl›k toplumunun kenar›nda durmaktayd›lar. Bu
nedenle onlar› tepelemek ve onlara kötü davranmak caizdi.”19

‹flte kilisenin H›ristiyan olmayan unsurlara karfl› düflüncesi böyleydi. Lib-
ya’ya yönelik ‹talyan askerî ak›nlar›ndan befl y›l sonra ‹talyan yönetimi afla¤›-
daki maddelerde özetleyebilece¤imiz ö¤retim siyasetini hayata geçirmifltir: 

1. Libyal›lar› sömürge okullar›na kat›lmaya teflvik.
2. Sömürge okullar›n›n siyasi hedef beyan›.
3. Kültürel istila çabas› olarak çocuklara özen gösterilmesi.
4. Kuran okullar›ndan ak›l ve öngörünün al›nmas›. 
5. Osmanl› döneminde kurulan okul ve kolejlerin ›slah›.

‹talya’n›n Libya valisi Gino Tillo Chi 15 Ekim 1911 tarihinde tan›mla-
m›flt›. Libya’daki ‹talyan ö¤retim siyaseti, ‹talyan okullar›n›n aç›lmas› ile s›-
n›rl›yd›. Arapça e¤itim Veren okullar›n aç›lmas›n› isteyen Libyalar›n talepleri
hiç dikkate al›nmad›.20

Sömürge döneminde Libya’n›n ö¤retim alan›ndaki durumu böyleydi. 

Bu okullar sadece belli bafll› flehirler ile s›n›rl›yd›. Ö¤renciler mesafenin
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uzak olmas› nedeniyle bu okullara ulaflma konusunda büyük engellerle karfl›-
laflmaktayd›lar. Bu dönemle ilgili olarak Libyal› genç k›zlar›n, genç erkekler
gibi ö¤retim alan›na girerek onlarla ilmi üstünlükte birebir rekabet etmeye
bafllad›klar› yönünde de¤erlendirmeler de yap›lm›flt›r. 

Arapça ö¤retimi ve ‹slami e¤itim ise ilkö¤retim, idadi ve orta ö¤retim dü-
zeyinde tüm s›n›flar için verilmeye devam etmifltir. 

Dini ö¤retim modern ö¤retim kurumlar›nda da mevcut idi. ‹lkö¤retim
aflamas›ndaki ö¤renci Kuran’dan baz› sureleri ve hadisleri ezberlemekte, aka-
it ve ibadetle ilgili baz› konularda aflinal›k kazanmaktayd›. Ö¤renci konularda
ö¤retim yapmay› ortaö¤retim ve üniversite fakültelerinde de sürdürmekteydi. 

Eylül 1969 “Fatih Devrimi” ile birlikte ilkö¤retim, idadi ve lise düzeyin-
deki okullar, kolejler, yüksek okullar, fakülteler ve üniversiteler yayg›nlaflm›fl-
t›r. 

Gerçekten de, tüm Libya flehir ve kasabalar›nda farkl› aflamalardaki okul-
lar, farkl› ilim dallar›nda ihtisaslaflan enstitü ve kolejler ve farkl› bilim dalla-
r›nda ö¤retim veren üniversite fakülteleri son derece yayg›n hale gelmifltir. Bu
sayede ö¤rencilere istedikleri okula herhangi bir güçlükle karfl›laflmadan eri-
flebilir olmufllard›r. Bu Libya toplumuna Allah’tan bir lütuftur. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, dini ö¤retim kilise etkisindeki Bat›’n›n bu
gün düflündü¤ü gibi terörist yetifltirmemektedir. Eylül 2002 [2001 olmal›
(Ç.N.)] olaylar› dini ilimlerle alakas› olmayan insanlar taraf›ndan gerçekleflti-
rilmifltir. ‹slam fliddeti d›fllam›fl ve hak etmeyenin öldürülmesini yasaklam›flt›r. 

Kilise etkisindeki Bat› geçen üç y›l içerisinde Arap – ‹slam toplumlar›na
sürekli olarak ders müfredat›n› cihat ve Yahudiler ile ilgili ayetleri ay›klamak
suretiyle de¤ifltirmeleri için sürekli olarak dayatmaktad›r. Yine, cihada teflvik
eden hadislerinde ilgas›n› istemektedir. Bununla as›l amaçlanan cihad› engel-
lemektir. Oysa cihad›n amac› sadece ‹slam’›n mahfazas›n› korumak ve mü-
minlerin kendi ülkelerindeki güvenliklerini sa¤lamakt›r. 

‹‹ssllaammii  ffeettiihhtteenn  OOssmmaannll››’’nn››nn  ggeelliiflfliinnee  ddeekk  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn  tteemmeell
öözzeelllliikklleerrii  ((669944  ––  11555511))  

1. Libya’da ö¤retim kendi kurumlar› (Ketâtîb, mescitler, camialar, zavi-
yeler ve ribatlar) arac›l›¤›yla yay›lm›flt›r.

2. Bu dönem içerisinde Libya her hangi bir e¤itim düzeni ile tan›flmam›fl-
t›r. 

3. E¤itim müfredat› Arap dili ve edebiyat›, f›k›h, usul-i f›k›h, tefsir, hadis
flerif, tasavvuf, hesap ve mant›k gibi ilimler ekseninde belirlenmifltir. 

4. Bu dönemde ö¤retim kademesi bilimsel ve mesleki ö¤retim gibi di¤er
ö¤retim türlerinden haberdar de¤ildir. 
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OOssmmaannll››llaarr ddöönneemmiinnddee  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn  tteemmeell  öözzeelllliikklleerrii

1. Dini ö¤retim yay›lmas›n› sürdürmüfltür. Özellikle 1842 y›l›nda el-Bey-
za flehrindeki Senusiyye zaviyesini, ard›ndan Ca¤bûb’taki Senûsi zaviyesini
kuran Muhammed bin Ali es-Senûsî’nin geliflinin ard›ndan bu yay›lma daha da
h›zlanm›flt›r.

2. 1899 y›l›nda Ö¤retim Genel Müdürü unvan›yla bir görevlinin tayin
edilmesine dek, Osmanl› döneminde Libya genel ö¤retim kurumundan haber-
dar olmam›flt›r. 

3. Osmanl› yönetimi okullarda ö¤rencilerin Türkçe ö¤renmesini zorunlu
k›lm›flt›r. Türkçe derslerine Osmanl› ordusundan emekli olan subaylar girmifl-
tir. 

SSöömmüürrggee  ddöönneemmiinnddee  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn  tteemmeell  öözzeelllliikklleerrii

AA..  11991111  ––  11992222  aarraass››  iillkk  ddöönneemmddee  öö¤¤rreettiimmiinn  öözzeelllliikklleerrii

1. ‹flgal edilmemifl bölgelere nispetle ö¤retim, dinî ö¤retim olarak kendi-
ni göstermekteydi. 

2. ‹flgal edilmifl bölgelere nispetle ö¤retim kendi cinsinden [celde/cilde]
olan çocuklar› ön plana ç›karm›fl ve onlar›n ö¤retimi için okullar açm›flt›r.
[Mevcut] bilimsel ve s›naî okullar› kapatm›flt›r ve bu okullar 1913 y›l›na dek
kapal› kalm›flt›r. Okullar ve kolejler Kuran mekteplerine (Ketâtîp) dönüfltürül-
müfltür. ‹talya, Libya’da kültürün rengini de iflleme tabi tutmufl ve ‹talyan
okullar›n› kurulu düzenin alternatifi haline getirmifltir. 

[Bu dönemdeki ö¤retimin en bariz özelli¤i, yukar›da sayd›¤›m›z neden-
lerden dolay› Arap ö¤rencilerinin eriflimine k›s›tl› olmas›d›r. 

BB..  11992222  ––  11994433  aarraass››  ‹‹ttaallyyaann  ssöömmüürrggeessii  ddöönneemmiinnddeekkii  öö¤¤rreettiimmiinn  dduurruummuu  

1. ‹talyan yönetimi faflist amaçlar›n› gerçeklefltirmek, Libya’dan Arap
kimli¤ini silmek ve ‹slam’› sona erdirmek için ö¤retim faaliyetlerini bizzat
kontrolü alt›na alm›flt›r.

2. Din e¤itimine karfl› savafl aç›lm›flt›r. Senusi üniversiteleri ve Ca¤bûb
zaviyesi kapat›lm›fl, din e¤itimi Libya e¤itim kademelerinden düflürülmüfltür. 

3. ‹talya ilkö¤retim okullar› d›fl›ndaki Libyal›lara has okullar ile Bingazi
ve Trablus’taki bilim ve sanayi okullar›n› kapatm›flt›r. Bu flekilde Libya’da
idadi ve ortaö¤retim düzeyinde ö¤retim çöküntüye u¤ram›flt›r. 

4. ‹talya Libyal› çocuklar›n fen, teknoloji ve endüstri e¤itim almalar›n›
engellemifl ve bunu kendi çocuklar›na has k›lm›flt›r. 

5. ‹talya sömürge ve misyoner okullar›n› serbest b›rakm›fl ve onlar›n
Trablus, Bingazi, Masrata ve Derne gibi Libya flehirlerinde okullar açmalar›n›
kolaylaflt›rm›flt›r. ‹talya’n›n misyoner ve yabanc› ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤-
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retim faaliyetlerine müdahil olmad›¤› yönünde de¤erlendirmeler yap›lmakta-
d›r. 

11994433  --11995511  aarraass››nnddaa  ‹‹nnggiilliizz  ––  FFrraannss››zz  yyöönneettiimmii  ddöönneemmiinnddee  LLiibbyyaa’’ddaa
öö¤¤rreettiimm

Ocak 1943’te ‹ngilizlerin Libya’ya giriflinden sonra, Libya vatandafllar›-
n›n harp s›ras›nda kapat›lan okullar›n aç›lmas› yönündeki ›srarl› taleplerinin
ard›ndan, Burka [Libya’n›n bat› kesimi]da M›s›r ö¤retim sistemini yürürlü¤e
koydu. Trablus’ta Filistin ö¤retim sistemi uygulamaya konuldu. Öte yandan,
Frans›zlar da Fezzan’da Tunus – Frans›z ö¤retim sistemini uygulamaya koy-
dular. 

‹ngiliz ö¤retim sisteminin özelliklerine gelince, ilkö¤retim aflamas›nda
‹ngilizce beflinci s›n›ftan itibaren birinci yabanc› dil olarak, ortaö¤retimde ise
Frans›zca ikinci yabanc› dil olarak verilmekteydi. Bu ö¤retim sistemi mezun-
lar›n›n Üniversiteye gitmesine imkân tan›maktayd›. Filistin ö¤retim sistemin-
de ise ö¤renciler “metrik” diploma ald›klar›ndan, üniversitelere kabul alama-
maktayd›lar. Libya halk›ndan gelen ›srarl› talepler nedeniyle ‹ngilizler bu sis-
temi Sudan ö¤retim ile de¤ifltirmifllerdir.21 Çünkü Sudan da bir ‹ngiliz sömür-
gesiydi. 

‹ngiltere’nin bu ö¤retim sistemiyle amac›, Libya’da ö¤retim fikrini birbi-
rine z›t parçalara ay›rmak ve farkl› kültürlere bölmekti. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk  ddöönneemmii  11995511  ––  11996633  aarraass››  ddöönneemmddee  LLiibbyyaa’’ddaa  öö¤¤rreettiimmiinn
ggeelliiflflmmeessii

Libya ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra, ilk kanun, 1952 y›l›nda ç›kar›lan
5 nolu kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun ile anayasal haklar ö¤retim ala-
n›na tafl›nm›flt›r. Anayasadaki ö¤retim ile ilgili maddeler ö¤retimin Bat›l› ve
‹slami olmas›n› öngörmekte ve tüm vatandafllar›n hakk› oldu¤unu söylemek-
teydi. 

Bu ö¤retim döneminin temel özelliklerinden baz›lar› flunlard›: 
1. Ö¤retim [dili] yabanc› dilden Arapçaya dönüfltürülmüfltür. 
2. K›zlar ö¤retim alan›na dâhil olmufllard›r. 
3. Üniversite kurumlar›na yönelifl bafllam›flt›r.
4. Ö¤retmen enstitülerine önem verilmifltir. 

Bu dönemde ö¤retim sistemi [üç] bölüme ayr›lm›flt›r: 

a. GGeenneell  öö¤¤rreettiimm

Alt› y›ll›k ilkö¤retim, üç y›ll›k idadi ve üç y›ll›k ortaö¤retim dönemleri-
ni kapsamaktad›r. 
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b. MMeesslleekkii  vvee  tteekknniikk  öö¤¤rreettiimm::  [[‹ki] k›sma ayr›lmaktad›r:

1. ‹lkö¤retim diplomas›n› alan ö¤rencilerin kabul edildi¤i orta k›s›m

2. ‹dadiye diplomas›n› alanlar›n kabul edildi¤i yüksek k›s›m. 

Bu k›s›m ö¤retmen okullar›yla, ticaret ve endüstri okullar›na giden ö¤-
rencilere hasredilmiflti. 

c. DDiinnii  öö¤¤rreettiimm..  Bu da dört aflamaya ayr›lm›flt›: 

1. ‹lkö¤retim öncesi aflama ki Kuran mekteplerini kapsamaktayd›. 
2. ‹lkö¤retim aflamas› 
3. Ortaö¤retim aflamas›
4. Yüksek ö¤renim

AAnnaayyaassaall  vvee  iiddaarrii  bbiirrlliikk  ddöönneemmiinnddee  öö¤¤rreettiimmiinn  ggeelliiflflmmeessii  

Anayasal birlik döneminde ö¤retim hem nitelik ve hem de nitelik bak›-
m›ndan önemli geliflme kaydetmifltir. Her fleyden önce, ilkö¤retim zorunlu ve
paras›z hale getirilmifltir. Mesleki ve teknik okullarla ö¤retmen enstitülerine
önem verilmifltir. Ö¤retim araçlar› da, ö¤retim düzeyinin yükseltilmesi bak›-
m›ndan ön plana ç›km›flt›r. Dâhilî, bölgesel ve uluslararas› kongrelere ve ö¤-
retmenlerin seviyelerinin yükseltilmesine önem verilmifltir. 

Ö¤retim sistemine gelince, bu dönemde herhangi bir de¤ifliklik yap›lma-
m›fl ve bir önceki sitem aynen b›rak›lm›flt›r. 

Bu dönemdeki ö¤retim sisteminin temel özelliklerinden baz›lar›n› hat›r-
latmak gerekirse, ülkenin tüm bölgeleri bu dönemde e¤itimin farkl› aflamala-
r›ndaki ö¤renci say›s›ndaki önemli art›fla flahitlik etmifltir. Ö¤retim gören k›z-
lar›n oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r. Bu ö¤retim döneminde s›naî, zirai ve ticari
e¤itime a¤›rl›k verilmifl, bunlar›n her bir dal› için ayr› okullar aç›lm›flt›r. Yine
bu ö¤retim dönemi çocuklar›n, ilkö¤retim, idadi ve ortaö¤retim ö¤rencilerinin
beden e¤itimlerine de önem verildi¤ine flahitlik etmifltir.22 Yine bu dönemde
okuryazar olmayan nüfus oran›n›n düflürülmesi için bir tak›m programlar uy-
gulanm›flt›r. Bu programlar okuryazarl›k bilgisizli¤ini Arap ülkelerinden kal-
d›rmak amac›yla ‹skenderiye’de düzenlenen iki kongrenin ard›ndan yürürlü¤e
konulmufltur. Söz konusu konferanslardan birincisi Ekim 1964’te, ikincisi ise
Nisan 1965’te düzenlenmifltir. Okuryazar oranlar›n› yükseltme programlar› 23
ile 45 yafl aras›ndaki farkl› yafl gruplar›na uygulanm›flt›r. Çünkü iktisadi ve
sosyal kalk›nma hedefleri bak›m›ndan toplum içerisindeki en etkili kesim bu
yafl aral›¤›ndaki insanlar oluflmaktayd›.23

1969 Eylül ay›nda Fatih Devrimi gerçekleflti. Devrimin amac› Libya
Arap toplumunu ‹talyan, ‹ngiliz ve Amerikan sömürgecili¤inden kaynaklanan
sömürgeciye kullu¤un pençelerinden kurtarmak, toplumun tüm kesimlerinde
görülen fesat mekanizmalar›n› ortadan kald›rmakt›. Ayr›ca devrim ö¤retim ve

56 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



sa¤l›k aç›s›ndan insana de¤er vermek ve onun iktisadi seviyesini yüceltmek
için gelmifltir.

Bu nedenle devrim ö¤retim alan›ndaki faaliyetlerine ö¤retim vizyon ve
felsefesini gözden geçirerek bafllam›fl ve ö¤retimi tüm Libyal›lar›n hakk› ola-
rak de¤erlendirmifltir. Ö¤retimin bu dönemdeki en önemli özelliklerinden ba-
z›lar› flunlard›r:

‹dadi fen okullar›n›n ilgas›, alt›nc› ve yedinci s›n›flar d›fl›nda, temel ö¤re-
tim otomatik geçifl sa¤lanmas›, ‹slam Üniversitesi’nin ilga edilerek ba¤l› ens-
titü ve okullar›n ö¤retim bakanl›¤›na kat›lmas›, fakültelerinin Bingazi (fiu an-
ki Karyunus) Üniversitesi’ne ba¤l› bir fakülte haline getirilmesi, [temel e¤iti-
min] ilkö¤retim ve idadi olarak iki aflamal› hale getirilmesi ve zorunlu k›l›n-
mas›, 9 Ekim 1975 yasas› olarak bilinen zorunlu ö¤retim yasas›n›n ç›kar›lma-
s›.24 ‹lkö¤retim diploma s›nav›n›n ilgas› ve s›navlar›n okul düzeyinde sürdürül-
mesi, ö¤retmen enstitülerine; bilim, endüstri, ziraat ve ticaret okullar›na önem
verilmesi. Özel e¤itim alan›nda ise devrim ‹talyan okullar›n› kapatarak bura-
lar› ulusal düzenlemelere ve ö¤retim bakanl›¤›n denetimine uygun okullar ha-
line getirmifltir. Öte yandan, devrim yabac› cemaatlerin kendi okullar›n› açma-
lar›na ve isteyen Libyal›lar›n bu okullara kat›lmalar›na da izin vermifltir.25

Ayr›ca, devrim cehaleti ortadan kald›rmak için bir program› uygulamaya
koymufl ve gündüz çal›flanlar›n kat›labilece¤i akflam derslikleri açm›fl; polis ve
silahl› kuvvetler de bu program da görevlendirilmifltir. Yine devrim kad›nlar›n
okullarda, çeflitli topluluklarda ve kad›n gruplar› içerisinde bir tak›m roller üst-
lenmelerini sa¤lam›flt›r. Yine devrim görsel yay›nlar arac›l›¤›yla ayd›nlatmaya
dönük programlar bafllatm›fl, ayr›ca, cehaleti sona erdirmek için vatan›n en üc-
ra köflelerine kadar ulaflacak gönüllü e¤itim hamleleri düzenlemifltir.26

Yüksek ö¤renim alan›nda da, devrim ö¤retim düzeyinin yükseltilmesi
için ayn› titizli¤i sürdürmüfl, ister befleri olsun ister maddi olsun toplumsal kal-
k›nma planlar›n›n hayata geçirilmesine etkin katk› sa¤layacak olan her fleyi
devreye sokmufltur. Bu nedenle devrim her eyalette (muhafaza) insani bilim-
lerde ve uygulama bilimlerinde farkl› fakültelere sahip tam teflekküllü bir üni-
versite kurmufltur. Ayr›ca devrim yurt d›fl›na ö¤renci göndermeye de önem
vermifltir. 2007 y›l› için 4000 araflt›rmac›n›n yüksek ö¤renimlerini yurt d›fl›n-
da tamamlamalar› için yönetmelik ç›kar›ld›¤›n› görmekteyiz. Cumhuriyetin
ö¤retim alan›nda temayüz etti¤i alanlardan biri de hayat bilimleri, temel bilim-
ler, mühendislik, iktisat, sosyal bilimler, fen bilimleri, enformasyon gibi alan-
larda uzmanl›k liseleri açmak olmufltur. Bu liselerde dört y›l›n› tamamlayan
ö¤renciler üniversite diplomalar›n› almak üzere ilgili üniversitelere devam et-
mektedirler. Bu liselerin ülke çap›ndaki say›lar› 1100 civar›ndad›r.27

LLiibbyyaa  ÖÖ¤¤rreettiimm  TTaarriihhii  ÜÜzzeerriinnee 57



Libya Arap Cumhuriyeti’nde ö¤retim Arap Müslüman Libya toplumunun
bireyleri ve Arap ve ‹slam ümmeti için refah ve mutlulu¤u gerçeklefltirmek
üzere gelece¤e do¤ru h›zl› ad›mlarla ilerlemektedir. 

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  ÖÖnneerriilleerrii

Yukar›daki sunumumuz ›fl›¤›nda bu çal›flma flunlar› önermektedir: 

1. Arapça – ‹slami ö¤retim program›n›n ilkö¤retim, idadi, ortaö¤retim ve
üniversite düzeylerinin tümünde yeknesak hale getirilmesi. Bu flekilde ö¤ren-
ci bir e¤itim kurumundan di¤erine geçiflte baz› telafi derslerini almak zorunda
kalmam›fl olacakt›r. 

2. Kamusal ve özel kütüphanelerdeki yazmalar›n araflt›r›lmas› ve incelen-
mesi üzerine çal›flma yap›lmas›.

3. Bilimsel ve teknik araflt›rma yapmak üzere finansman› Arap ‹slam top-
lumundan sa¤lanacak bir üniversite kurulmas›. Bunun için dünyadaki her
Müslüman’dan yaln›zca birer dolar al›nmas› yeterli olacakt›r. 

4. [Okul] ça¤› öncesi dönem için Kuran mektepleri (Ketâtîb) ile ö¤retime
geri dönülmesi. Ta ki, ö¤renci ilkö¤retim aflamas› ö¤renimi için kendini haz›r-
lam›fl olsun.

5. Araflt›rma ö¤renim yafl›n›n alt›dan yediye yükseltilmesini önermekte
ve bu noktada Peygamber (S.A.V.)’in “Yedi yafl›na gelince, çocuklar›n›za na-
maz› ö¤retiniz” hadisinden yola ç›kmaktad›r. 

6. Araflt›rma ISESCO’nun Arap ve ‹slam ülkelerinin üniversite profesör-
lerinden oluflan bilim, kültür ve e¤itim alanlar› ilgili bir istiflare komisyon kur-
mas›n›; organizasyon düzeyinde kararlar al›nmas› ve programlar›n uygulan-
mas› noktas›nda bu komisyonun görüfllerinin ba¤lay›c› olmas›n› önermektedir. 

‹man kardefllerim, ‹slam ümmetinin can damar›na dokuna bu tür sorunlar
karfl›s›nda hep birlikte durmal›y›z. 

BBuu  vveessiilleeyyllee,,  kkoonnggrreenniinn  ttüümm  kkaatt››ll››mmcc››llaarr››nnaa  vvee  ‹‹ssllaamm  ddüünnyyaass››nn››nn  ttüümm
bbööllggeelleerriinnddeenn  ggeelleenn  kkaarrddeeflfllleerriimmiizzllee  bbuulluuflflmmaamm››zz››  ssaa¤¤llaayyaann  TTüürrkkiiyyee  ddeevvllee--
ttiinnee  tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoorruumm..  
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‹‹ssllaamm  ffeettiihhlleerriinnddeenn  [[11996699]]  EEyyllüüll  FFaattiihh  DDeevvrriimmiinnee  KKaaddaarr oollaann  DDöö--
nneemmddee  LLiibbyyaa’’ddaa  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹ssttaattiissttiikklleerrii

1911- 1922 y›llar› aras›nda ‹talyan okullar›ndaki ö¤renci say›s›n› gösterir
tablo28

1922 – 1939 dönemde sistem okullar›ndaki ö¤renci say›s›n› gösterir tablo29

1943 -1951 aras› dönemde Trablus ve Burka’daki ilkö¤retim okullar›nda-
ki ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo30

Osmanl› döneminde ‹talyan okullar›n›n geliflmesi31

1902’de Trablus flehrindeki okullar› gösterir tablo32
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1902 y›l›nda Trablus’taki gayri-Arap okullar› gösterir tablo33

Okul ad› Ö¤renci say›s› 

1956 – 1968 y›llar› aras›nda ilkö¤retim ve idadi aflmalar›ndaki ö¤retmen
ve ö¤renci say›s›n› gösterir tablo 

Ortaö¤retim ö¤rencilerinin say›lar›n› gösterir tablo 

Özel ve kamu ö¤retmen okullar›ndaki ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n›
gösterir tablo 

1883’te Bingazi’de Bulunan okullar› ve türlerini gösterir tablo34
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1883’te Bingazi’deki gayri-Arap okullar› gösterir tablo35

1383’te Burka’da Kuran, nahiv ve f›k›h ö¤reten medrese say›s›36

1957 – 1958 ile 1962 – 1963 ö¤retim y›llar› aras›nda uygulamal› mühen-
dislik enstitülerindeki ö¤renci say›lar›n› gösterir tablo37

1958 – 1959 ve 1962 – 1963 y›llar›nda idadi ve ortaö¤retim bölümlerin-
de fen ö¤renimi gören ö¤rencilerin say›s›38

Din e¤itimine gelince, 11.30.1952 tarihinde el-Beyzâ flehrindeki dini ens-
titüyle birlikte aç›lm›flt›r. Bu alanda 44 dini zaviye ve 40 haf›zl›k mektebi bu-
lunmaktad›r.39

1965 – 1966 ve 1969 – 1970 ö¤retim y›llar› aras›nda ö¤retmen bafl›na dü-
flen ö¤renci say›s›n› gösterir tablo40

Trablus ve Burka’da 1946 – 1952 aras› dönemde ortaö¤retim aflamas›n-
daki ö¤renci say›s›n› gösterir tablo41
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1947 – 1952 y›llar› aras›nda özel ve kamusal ö¤retmen okullar›ndaki k›z
ve erkek ö¤renci say›s›n› gösterir tablo

Anaokullar›ndaki ö¤renci, ö¤retmen ve s›n›f say›lar›n› gösterir tablo

2004 y›l› için üniversitelerdeki ö¤renci ve fakülte say›lar›

Kat›l›mc› ö¤retim okullar›n›n ve ö¤rencilerin say›lar›n› gösterir tablo

‹lkö¤retim aflamas›ndaki ö¤rencilerin say›s› ve genel toplama orant›s›n›
gösteri tablo

OOrrttaa  öö¤¤rreettiimmddeekkii  kk››zzllaarr››nn  11997733’’tteekkii  %%3344,,5500’’lliikk  kkaatt››ll››mm  oorraann››  22000022
yy››ll››nnddaa  %%5577,,9900’’aa  yyüükksseellmmiiflflttiirr..  

Ortaö¤retimdeki ö¤renci say›s› ve cinsiyetin genele orant›s›n› gösterir
tablo

Üniversite ö¤rencilerinin cinsiyet oranlar›n› gösterir tablo

62 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



1952 – 1953 ile 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda ilkö¤retim okullar›ndaki
erkek ve k›z ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo42

1955 -1956 ile 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda idadilerdeki ö¤renci ve ö¤-
retmen say›lar›n› gösterir tablo43

1950 – 1951 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda ortaö¤retim aflamas›ndaki
okul, ö¤retmen ve ö¤renci say›lar›44

1952 – 1953 ve 1962 – 1963 ö¤retim y›llar›nda ö¤retmen okullar›ndaki
ö¤renci say›s›n› gösterir tablo45

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ilkö¤retim aflamas›ndaki ö¤renci,
okul ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo46

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda idadi aflamas›ndaki ö¤renci, okul
ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo47
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1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ortaö¤retim aflamas›ndaki ö¤ren-
ci, okul ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo48

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ö¤retmen enstitülerindeki ö¤ren-
ci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo49

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda fen ö¤retimi enstitülerinin idadi
ve ortaö¤retim aflamalar›ndaki ö¤renci ve ö¤retmen say›lar›n› gösterir tablo50

1966 – 1967 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ticaret enstitülerindeki ö¤renci sa-
y›lar›n› gösterir tablo

1966 – 1967 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ziraat okullar›ndaki ö¤renci say›-
lar›n› gösterir tablo

1963 -1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda anaokulu düzeyindeki özel okul-
larda okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›51
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1963 -1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda idadi düzeyindeki özel okullarda
okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›52

1963 -1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda ortaö¤retim düzeyindeki özel okul-
larda okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›53

1965 – 1966 ve 1969 – 1970 y›llar›nda cehaletle mücadele faaliyetlerin-
de ders verenlerin say›lar›n› gösterir tablo54

1963 – 1964 ve 1969 – 1970 y›llar›nda büyüklerin e¤itimi için aç›lan
okullar›n çeflitli aflamalar›ndaki ö¤renci say›lar›n› gösterir tablo55

1970 ve 1975 y›llar›nda muhtelif aflamalardaki ö¤renci say›lar›n› gösterir
tablo56

1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda muhtelif ö¤retim aflamalar›ndaki
okul ve enstitüleri gösterir tablo57

1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda Kuran okullar›n›n, ö¤rencilerinin
ve ö¤retmenlerinin say›lar›n› gösterir tablo58
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1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda dini enstitülerin ve ö¤rencilerin
say›lar›n› gösterir tablo59

1970 – 1971 ve 1974 – 1975 y›llar›nda anaokullar›n›n ve ö¤rencilerin sa-
y›lar›n› gösterir tablo60

1970 – 1975 y›llar›nda özel ilkö¤retimde okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›61

1970 – 1975 y›llar›nda özel idadilerde okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›62

1970 – 1975 y›llar›nda özel ortaö¤retimde okul, ö¤renci ve ö¤retmen sa-
y›s›n› belirten tablo63

2003’te anaokullar› ile ilgili say›lar› verir tablo64

2002 e¤itim y›l› özel ö¤retim kurumlar›n› (müessesat-i talim-i ehlî) ve
ö¤renci say›lar›n› belirten tablo65

2002 – 2003 ö¤retim y›l› e¤itim ö¤retim aflamalar›ndaki e¤itimci ve ö¤-
retimcilerin say›lar›n› belirten tablo66
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2002 – 2003 ö¤retim y›l›nda temel e¤itim, ortaö¤retim ve yüksek ö¤re-
tim aflamalar›ndaki ö¤renci say›lar›n› gösterir tablo67
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60 E¤itim Ö¤retim Bakanl›¤›, Planlama ve ‹zleme ‹daresi, ‹‹hhssaaaattüü’’tt--TTaalliimm  ffii  CC..AA..LL..
mmiinnee’’ll--ÂÂmmmmii’’dd--DDiirraassiiyyyyii  11997744--7755  ((LL..AA..CC’’ddee  11997744--7755  YY››llllaarr››nnaa  AAiitt  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹ssttaa--
ttiissttiikklleerrii)),,  Trablus, s. 227. 
61 E¤itim Ö¤retim Bakanl›¤›, Planlama ve ‹zleme ‹daresi, a.g.e., s. 227. 
62 E¤itim Ö¤retim Bakanl›¤›, Planlama ve ‹zleme ‹daresi, DDiirraasseettüünn  TTaalliimmiiyyeettüünn  aann
TTaattvviirrii’’tt--TTaalliimm  ffii  CC..AA..LL..  ((LL..AA..CC..’’ddee  ÖÖ¤¤rreettiimmiinn  GGeelliiflfliimmiiyyllee  ‹‹llggiillii  BBiirr ‹‹nncceelleemmee)), s. 50. 
63 A.g.e., s. 50. 
64 Ulusal E¤itim, Bilim ve Kültür Komitesi, uluslararas› e¤itim kongresinde sunulan ra-
por, s. 17.  
65 Ulusal E¤itim Ö¤retim Planlama Merkezi. 
66 Ulusal Komite, a.g.e., s. 41. 
67 Ulusal E¤itim Ö¤retim Planlama Merkezi

LLiibbyyaa  ÖÖ¤¤rreettiimm  TTaarriihhii  ÜÜzzeerriinnee 69


