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Öz
Pakistan e itim sistemleri ve e itim kurumları bakımından çe itlili in ya andı ı bir ülkedir.
Geleneksel e itim sisteminin uygulandı ı medreselerin halen varlı ını sürdürdü ü ülkede, modern
e itim sisteminin uygulandı ı örgün e itim kurumları arasında da e itim kalitesi ve standartları
açısından birlik ve e itlik söz konusu de ildir. Bu durum din ö retimi programlarına, ö retim
materyallerine, ö retim yöntemlerine ve ö retim çıktılarına yansımaktadır. Örgün e itim kurumlarında
yürütülen din dersini yeterli bulmayan aileler din e itimi konusunda medreselerden yararlanma yoluna
gitmektedir. Böylece ‘modern-geleneksel e itim kombinasyonu’ olu maktadır. Pakistan’ın örgün e itim
kurumlarında yürütülen din e itiminin konumunu ve niteli ini ara tıran bu çalı mada, öncelikle modern
e itim sistemine ve ö retim diline de inilmi , daha sonra da örgün e itim kurumları, ö retim
programları ve ö retim uygulamaları din e itimi açısından incelenmi tir.
Anahtar Kelimeler:Pakistan, Örgün E itim Kurumları, Din E itimi.
Abstract
Pakistan is a country of variety of educational systems and institutions. Besides the traditonal
educational system of madrassas, modern educational instutions do exist without a standart in terms of
educational quality. This lack of standard is reflected to the religous education programs, educational
materials, educational methods and program outcomes. Parents who think that, religion classes of formal
education are not adequate, send their children to madrassas also. Therefore a combination of both
traditional and modern education is practiced. In this study, quality and status of formal religious
education in Pakistan is investigated. Modern education system and the language of education is
considered first and then formal education institutions, education programs and applications are
investigated.
Keywords: Pakistan, Formal Education Institutions, Religious Education.

1. G R
Bir bölgede ya da ülkede yürütülen din e itiminin gerçekle ti i ortamların özelliklerini
ke fetmek; kurumların din e itimi imkânlarını ara tırmak; din e itimi muhtevasını,
faaliyetlerini ve problemlerini betimleyici bir ekilde tespit edip açıklayarak de erlendirmeye
sunmak din e itimi biliminin temel görevlerindendir. (Bilgin,2001:30; Cebeci, 1996:32; Tosun,
2002:69) Bu alandaki çalı malarsonucunda elde edilen bilgi ve belge payla ımı farklı ülkelere
yönelik din e itimi ara tırmalarının ve bulgularının bilinmesini sa layarak ortak ve genel
kuralların hazırlanmasına, din e itimi biliminin amaçlarının, yöntemlerinin, materyallerinin,
e itim-ö retim felsefe, teori, ilke, yakla ım ve modellerinin geli tirilmesine katkıda bulunur. Bu
ara tırmalar ayrıca, alanla ilgili olarak tespit edilip açıklanan bilgi ve belgelerin din e itimi
bilimi çerçevesi dı ına çıkarak di er bilim dallarının kullanımına açılmasına da olanak tanır.
(Cebeci, 1996:33)
Ülkemizde bu amaca hizmet etmek üzere yurtdı ı din e itim ve ö retiminin
incelenmesine dayalı pekçok çalı ma yapılmı tır. Bu çalı maların bir kısmı ülkenin ö retim
kurumlarında yürütülen slâm dı ı din e itim ve ö retimini genel olarak ortaya koyacak
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niteliktedir.1 Bir kısmı slâm dini e itim ve ö retimini genel olarak ya da sınırlı bir yönüyle ele
almakta,2 di er kısmı da kar ıla tırmalı çalı ma ya da alan ara tırması niteli i ta ımaktadır.3 Bu
çalı malar ço unlukla Avrupa ülkeleri, Ortado u ve Kuzey Afrika ülkeleri, Türk
Cumhuriyetleri, ABD ve Afganistan üzerinedir. Ancak Asya’nın önemli slam ülkelerinden biri
olan ve din alanındaki a ırılıkçı e ilimler ve buna ba lı olarak gerçekle en uluslararası politik
ve askerî müdahaleler nedeniyle dünya gündeminden dü meyen Pakistan’ın4örgün e itim
kurumlarında yürütülen din e itimi ve ö retimine dair herhangi bir çalı maya rastlamak son
derece güçtür. Etnik köken ve dil zenginli ine kar ın ekonomik açıdan yoksulluk ve yolsuzluk
gibi pekçok sorunla mücadele eden Pakistan’da tüm bu etkenlerin e itim sektörüne ve din
e itimi alanına ne ekilde yansıdı ı da ayrı bir merak konusudur.Bizi konuyu ara tırmaya
sevkeden bu durumla ilgili olarak din e itimi biliminin görevleri çerçevesinde belirledi imiz
ana problem udur:
Pakistan’ın örgün e itim kurumlarında din e itimi ve ö retiminin mahiyeti nedir?
Konu incelenirken u alt problemlere cevap aranmaya çalı ılmı tır:
Pakistan’da nasıl bir e itim sistemi uygulanmaktadır? Pekçok etnik kökene ve dile sahip bir ülke
olan Pakistan’da e itim-ö retimde hangi dil kullanılmaktadır?
E itim kurumlarının genel özellikleri nelerdir?Okulla ma oranı nedir?
Örgün e itim kurumlarında yürürlükte olan ö retim programı ve din e itiminin bu program
içindeki yeri ve niteli i nedir?
Bu sorulara literatür tarama yönteminin genel tarama modelini kullanarak cevap
arayan ve Pakistan’ın örgün e itim kurumları ve din e itimi ile ilgili önemli bir eksi i
gidermeye çalı an bu ara tırmada, öncelikle modern e itim sistemine ve ö retim diline
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de inilecek, daha sonra da örgün e itim kurumları ve ö retim programları din e itimi
açısından incelenecektir.
2. E T M S STEM VE Ö RET M D L
2.1. E itim Sistemi
Pakistan’ın örgün e itim kurumlarında uygulanan e itim sistemi, ngiltere’nin e itim
sistemini, programlarını ve ders kitaplarını ülkeye adapte etmek suretiyle düzenlenmi tir.Bu
ö retim sisteminin kademeleri öyledir:
1 ya da 2 yıl iste e ba lı okulöncesi (Preprimary School).
5 yıl ilkokul (Primary School).
3 yıl ortaokul (Middle School / Elementary School / Lower Secondary School).
Ortaokulu bitiren ö renci ya 2 yıl süren ‘ilk seviye lise’ ya da 2 yıl süren ‘ilk seviye meslek
lisesi’ ö renimine ba lar.
2 yıl ilk seviye lise (Matriculation / Matric / Upper Secondary School / Ordinary Level
- O Level). Bu seviyeyi tamamlayan ö renci ‘Matric’ sınavına girer, ‘Secondary School
Certificate’ (SSC) adı verilen mezuniyet belgesini alır ve 2 yıl süren ‘ikinci seviye lise’lere ya da
meslek yüksekokullarına devam eder.
2 yıl ilk seviye meslek lisesi (Trade or Vocational Course). Bu seviyeyi tamamlayan
ö renci 3 yıllık teknik liselere (Polytechnics) giderek herhangi bir teknik bıran ta ö renim görür
ve do rudan mesle e atılır ya da meslek yüksekokullarına devam eder.
2 yıl ikinci seviye lise (Higher Secondary School / High School / ntermediate School /
Intermediate College / Advanced Level - A Level). Bu seviyeyi tamamlayan ö renci girdi i
sınavda ba arılı oldu u takdirde ‘Higher Secondary School Certificate’ (HSSC) adı verilen
mezuniyet belgesini alır ve yüksekö retimin her bölümüne girebilir.(AEPAM, 2013:2; Farooq,
1997:91; Saeed, 2007:43; Shah,2009:3; Shami ve Hussain, 2005:2)
2.2. Ö retim Dili
Pakistan’ın yer aldı ı Hint altkıtası çok sayıda etnik kökene ve buna ba lı olarak 179 dil
ve 544 lehçeye ev sahipli i yapmaktadır.Bu durum e itim-ö retime de yansımı tır. Ö retim
dillerinden biri olan Urduca’nın, Müslümanlar’ın bölgeye geli iyle birlikte yarımadanın en eski
dili olan Prakrit’in pekçok kolundan birisine Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin karı masıyla
olu tu u ve Müslümanlar arasında yayıldı ı konusunda herhangi bir üphe yoktur. ngilizlerin
bölgeye hakimiyeti ve Müslümanlar’la birlikte Urduca’nın da baskılanmak istenmesi sûfî
kesimin bu dili daha çok sahiplenmesine neden olmu tur. Ba langıçta bölge halkı için ‘yabancı
dil’ konumunda olan Urduca, zamanla Hint Müslümanlı ının en önemli sembolüne
dönü mü tür. (Bilik ve Özenç, 2007:19; Bulgur, 2006:169; Hayes, 1987:158; Kaya, 2005:18)
ngiliz hükümetinin yüzyıllarca bölgede yürüttü ü sömürgele tirme politikasının bir
sonucu olarak ngilizce Hint altkıtasının resmi yazı ma ve ö retim dili haline gelmi , bu durum
Pakistan’ın kurulu undan sonra da de i memi tir. (Khalid ve Khan, 2006:312; Rahman,
1997:147) ngiliz okullarında ö renim görenlerden olu an ilk bürokratlarındil konusunda
de i iklik yapmak gibi bir arzusu olmamı tır. Bu nedenle, Urduca’nın statüsünü yükseltmeye,
ülkenin resmî dili ve ö retim dili haline getirmeye yönelik olarak halktan gelen tüm giri imler
dirençle kar ılanmı tır. ngilizce e itim-ö retim yapan yüksek ücretli özel okullar ülkenin
liderlerini yeti tiren seçkin kurumlar olarak görülmü tür. Bürokratlar, bu okullar sayesinde
çocuklarının birer ngiliz ve Amerikalı gibi yeti mesini ve batı ülkeleriyle yakın ili kiler
içerisinde olmasını te vik etmi tir. Sonuçta bu okullar, kendi ana dili de dahil olmak üzere
ngilizce’den ba ka hiçbir dilde konu up yazamayan, ülke kültürüne ve gerçeklerine duyarsız
zengin bir elit tabakanın olu umuna hizmet etmi tir. (Qureshi, 1975:169) Böylece, okullardaki
kültür ta ıyıcı rolüyle yeni nesillerin dejenerasyonuna neden olan ngilizce, ülkenin a ırlıklı ve
yaygın ö retim dili haline gelmi tir. (Institute of Policy Studies, 1995:100)
Zaman zaman bazı devlet adamları tarafından Urduca’yı ön plana çıkarma ve Urduca
ders materyalleri üretme fikri ortaya atılsa da bu fikir uygulamaya geçirilememi tir.(Rahman,
2004:290) Ö retim dili konusundaki tartı malar sürüncemede kalmı ve bu karma ık durum
hazırlanan anayasalara da yansımı tır. 1956, 1962 ve 1973 anayasalarında Pakistan’ın milli
dilinin Urduca, resmî dilinin ngilizce oldu u belirtilmi , Urduca ngilizcenin yerini alıncaya
- 803 -

kadar resmî kurumlarda ve resmî yazı malarda ngilizcenin kullanılmasına devam edilebilece i
vurgulanmı tır.(Federal Law House, 2010:182)
Günümüz Pakistan’ında Arapça slâmî kimli in, Urduca ulusal kimli in, yerel diller
etnik kimli in, ngilizce ise e itimli ve üst sınıf kimli inin sembolü kabul edilmektedir.
(Rahman, 2006a:414) Buna ba lı olarak ülkenin örgün e itim kurumlarının ö retim dili
ngilizce, Urduca ya da bölgenin yerel dilidir.(Bregman ve Mohammad, 1998:70; Rahman,
2008:385) Pakistan’ın sayılı dilbilimcilerinden olan Sabiha Mansoor ve Tariq Rahman’ın çe itli
etnik kökene mensup ve anadili farklı ö renciler ile aileleri üzerinde yaptıkları ara tırmalar
ö retimde tercih edilen dilin ‘ ngilizce’ oldu unu ortaya çıkarmı tır. Ülkede resmi
yazı malarda, bürokraside, yargıda, askerî alanda, ekonomi sektöründe, medyada,
yüksekö retimde yaygın olarak ngilizce kullanılmakta ve bu alanlarda görev almak ileri
derece ngilizce bilmeyi gerektirmektedir. Bu durum hem aileleri hem de ö rencileri ngilizce
ö retim yapan okullara yönlendirmektedir.(Mansoor, 2004:333; Rahman, 2006b:25)
3. E T M KURUMLARI, OKULLA MA VE D N E T M
Pakistan’da,
örgün
e itim
kurumlarındaki
e itim-ö retim
hizmetlerinin
yürütülmesinden merkezî hükümete ba lı Federal E itim Bakanlı ı sorumludur. Bununla
birlikte okulların do rudan yönetimi Eyalet E itim Bakanlı ı’na ba lıdır.Pakistan’da 2013 yılı
itibariyle 180.846 (%69) adedi devlet okulu, 80.057 (%31) adedi özel okul olmak üzere toplam
260.903örgün e itim kurumu vardır.Nüfus yo unlu unun fazla olması nedeniyle ülkedeki
ö retim kurumlarının hemen hemen yarısı Pencap eyaletindedir ve bu eyaletteki kurumlar
di er eyaletteki kurumlara kıyasla daha kaliteli ve donanımlıdır.Dolayısıyla, okur-yazar
oranının toplam nüfusta %55, genç nüfusta %70 oldu u ülkede okulla ma da di er eyaletlere
oranla Pencap’ta daha yüksektir. Okulla ma ayrıca, kadınlara oranla erkeklerde, dü ük
gelirlilere oranla yüksek gelirlilerde, kırsal bölgelere
oranla kentsel bölgelerde daha
fazladır.2013 yılında örgün e itim kurumlarında ö renim gören ö rencilerin toplam sayısı 41
milyon olarak tespit edilmi tir. Bu ö rencilerin 26 milyonu (%64) devlet okullarında, 15
milyonu (%36) özel okullarda ö renim görmektedir. (AEPAM, 2013:5, 56, 72)
3.1. Devlet Okulları
Devlet okulları kullandıkları ö retim dili dikkate alınarak, yerel dilde ö retim yapan
devlet okulları, Urduca ö retim yapan devlet okulları, ngilizce ve Urduca ö retim yapan
devlet okullarıbiçiminde kategorize edilmektedir.Urduca ve yerel dilde ö retim yapan devlet
okulları fiziksel ko ullar bakımından oldukça sorunludur. 2013 yılı istatistiklerine göre 180.846
devlet okulundan8.544’ünün binası yıkılma tehlikesiyle kar ı kar ıyadır. 12.374’ününe itim
yapacak belli bir binası dahi yoktur ki, bunların12.011’i kırsal alana, 363’ü kentsel alana ait
kurumlardır. (AEPAM, 2013:119, 162) Bu okullar geçici, kiralık, kullanılamayacak derecede
hasarlı binalarda ya da camilerde e itim-ö retim yapmakta, ihtiyaç duyulan en temel
malzemelerden mahrum olarak hizmet sunmaktadır.Yazıtahtasından, ders kitabından, okul
sırasından yoksun olan bu kurumlardaki ö renciler ortalama 80 ki ilik sınıflarda sert ve so uk
zeminde oturarak ders izlemektedir. (Andrabi vd., 2008:329) Ayrıca 69.302’si kırsal alanda
2.982’si kentsel alanda olmak üzere 72.284 okulun elektri i,50.375’i kırsal alanda2.740’ı kentsel
alanda olmak üzere 53.115 okulun içme suyu,50.830’u kırsal alanda 2.779’u kentsel alanda
olmak üzere 53.609 okulun tuvaleti yoktur.(AEPAM, 2013:142, 146, 151) Okul sayısının
yetersizli i nedeniyle ö renciler okula gidi geli için her gün 2-5 km. yol katetmek zorundadır.
Okullardaki a ır disiplin ko ullarına ra men ders müfredatları tam olarak uygulanamamakta,
ö retim yetersiz kalmakta ve ö rencilerin akademik ba arısı dü ük olmaktadır.Veli ve
ö retmen profiline bakıldı ında bu okulların alt gelir grubuna hizmet verdi i
anla ılmaktadır.(Hussain vd., 2009:76)
Örgün e itim kurumlarının maruz kaldı ı bu sorunların temel nedeni finansal bütçe
kısıtlamalardır. Ülkede yeni okullar yapılamadı ı gibi, mevcut okullarda ö retmen ve zorunlu
ö retim materyalleri sıkıntısı giderilememektedir. Son yıllarda yapılan artı a ra men
Pakistan’da bütçeden e itime ayrılan ödenek miktarı %2.2’yi geçmemektedir. Bu oran, aynı
ekonomik ko ullardaki ülkelerin e itime ayırdı ı miktarın çok altındadır. Üstelik kötü yönetim
nedeniyle ülke genelinde kırsal-kentsel bölge okulları, kız-erkek okulları, ö retim dili ngilizce
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olan yada olmayan okullar açısından e it ödenek da ılımı söz konusu de ildir. (Hussain vd.,
2009:78) Bu konuda bir kar ıla tırma yapmak gerekirse, liselerin ortaokullardan, ortaokulların
ilkokullardan, büyük okulların küçük okullardan, kentseldeki okulların kırsaldaki okullardan,
erkek okullarının kız okullarından, ö retim dili ngilizce olan okulların di er dillerde ö retim
yapan okullardan daha iyi donanımlı ve kaliteli oldu u söylenebilir. (Rashid, 2000:12) Bu
olumsuz ko ullara ra men e itim-ö retimde ba arılı olan devlet okulları da yok de ildir.
Örne in, Multan’daki ‘Kadir Pur Ravan’ okulu kısıtlı fiziksel olanaklarına ra men idareciö retmen-veli dayanı ması ve ba arılı ö retim kurumlarıyla yaptı ı i birli i sayesinde
ö rencilerinin sınav derecelerinin yüksekli i ile ün salmı tır. yi bir e itim alabilmek için 15 km.
mesafeden bu okula gidip gelen pekçok ö renci bulunmaktadır. (Arif ve Saqıb, 2003:25)
Pakistan’ın bu olumsuz ko ulları bölgeye özgü bazı örgün e itim kurumlarının ortaya
çıkmasını sa lamı tır. Caminin müslümanlar için ibadet mekânı olma fonksiyonunun yanısıra
aynı zamanda e itim-ö retim merkezi olu undan hareketle 1953’te Pencap’ın Bahawalpur
bölgesinde ba latılan ve Ziya’ül Hak döneminde (1977-1988) yaygınla tırılan ‘cami-okul’ projesi
bunlardan birisidir. Pakistan’a özgü bir di er örgün e itim kurumu modeli de, evinin bir
odasını sınıf olarak kullanmaya gönüllü olan kadın e itimcilerinyaygınla tırdı ı‘ev-okul’
projesidir. E itim sektörünün krizden kurtulamadı ı ülkede devlet ilkokullarının yakla ık
50.000’i ‘mektep’, ‘mosque school’ yada ‘mosque primary school’ olarak adlandırılan cami-okul
ve ‘Mohallah school’ olarak adlandırılan ev-okul biçimindedir. Finansmanı yerel halk
olmasından dolayı devlete herhangi bir mâlî yük getirmeyen bu okullar çocukların aileleriyle
birlikte tarım sektöründe çalı mak zorunda kaldı ı ve okul imkânlarının kısıtlı oldu u kırsal
alanın köy ve kasabalarında açılmı tır. Okullardaki e itim-ö retim hizmetlerinin
yürütülmesinden, görevli imam yada gönüllü ö retmenlerin ücretlerinin düzenli olarak
ödenmesinden köyün mülkî âmirinin ba kanlı ındaki E itim Komisyonu sorumludur. Tüm
e itim-ö retim giderleri ba ı lardan meydana gelen cami fonundan kar ılanmakta, okulların
yönetimi ve denetimi ise resmi makamlarcayapılmaktadır. E itim Bakanlı ı tarafından üç ay
kursa tâbî tutulduktan sonra bu okullarda görevlendirilen imam ve ö retmenler Kur’an ve
Temel Dini Bilgiler derslerinin yanısıra devlet ilkokullarının 1.-3. sınıflarına ait müfredatın
ö retimini de yapmaktadır.Hasat mevsimi hariç her i gününde sabah-ö le arası 4 saat e itimö retim yapan bu okullar 20-30 ö renciyle sınırlı tutulmaya çalı ılsa da kimi yerlerde ö renci
sayısı 60’ı geçmektedir. Cami fonunun yeterli oldu u durumlarda görevli imamın yanına
ö retmenlik sertifikası bulunan bir görevli eklenmektedir. Böyle durumlarda imam Kur’an ve
Temel Dini Bilgiler derslerini verirken, ö retmen de ilkokul müfredatını uygulamaktadır.
Bu projeler sayesinde, Pakistan’ın dini kültürün baskın oldu u geleneksel toplumunda
Kur’an okumayı ö renmesi için camiye gönderilen çocuklar aynı zamanda ilkokul e itimi de
almaktadır. Kız çocuklarını okula göndermekten kaçınan aileler, caminin kutsallı ı ve imamın
halk içerisindeki saygınlı ı nedeniyle cami-okulları ya da kadın ö retmenlerin ders verdi i evokulları tercih etmektedir. Cami-okullar ve ev-okullar e itimci yoksunlu u yada mevcut
e itimcilerin formasyon ve alan yetersizli i nedeniyle düzenli ve yeterli hizmet veremese de,
e itim-ö retimin halka ula masına katkı sa layan, okulla ma oranını devlet deste i olmaksızın
arttıranülke gerçeklerine uygun ba arılı projelerdir.(Ahsan, 2003:259; Chohan, 1999:17; Zia,
2003:165)
3.2. Özel Okullar
Özel okullar, uyguladıkları e itim sistemi, ö retim dili, ö retim amaçları, ö retim
kalitesi, kurucuları ve hitap ettikleri sosyo-ekonomik sınıf bakımından çok geni bir yelpaze
içerisinde da ılım göstermektedir. Kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı, spor tesisi ve
donanımlı sınıfları bulunan modern binalarda kaliteli e itim sunan özel okullar oldu u gibi,
ortalama bir devlet okulu standartlarında yada okul artları ta ımayan kiralık evlerde dü ük
ücretle kalitesiz e itimyapan özel okullar da vardır. Bu nedenle özel okulların sadece %70’i
E itim Bakanlı ı’na kayıtlıdır. Di erleri gerekli ko ulları sa lamadı ından kayıtları bakanlıkça
yapılmamı tır ve gayri resmi olarak e itim-ö retim yapmaktadır. Okul ücretleri de ö retim
kalitesine ve ö retim diline göre de i mektedir. Özel okulların büyük bir kısmının ö retim dili
ngilizce’dir ve ücretleri ö retim dili Urduca olan özel okulların ücretlerinin en az iki katından
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ba lamaktadır. Bazı özel okullar ba arılı fakat yoksul ö rencilere burs imkânı da sunmaktadır.
(Andrabi vd., 2008:329; Khan, 2005:49)
Pakistan’ın kurulu yıllarında ülkede bulunan ngilizce ö retim yapan özel okul sayısı
sınırlıdır ve bu okullara ücretlerin yüksek olmasından dolayı sadece küçük bir elit kesimin
çocukları girebilmi tir. 70’li yıllardan sonra makul fiyatlarla hizmet sunan özel okullar açılmı
ve bu okullarda ö renim gören ö renci sayısı da her yıl artmı tır. (Jimenez ve Tan, 1987:173)
Günümüzde, kazanımlarının yüksek olmasından dolayı Pakistan’da özel okullara talep oldukça
fazladır. Pakistan halkı sömürge dili ngilizce’nin bu denli baskın olmasına gelecek nesillerin
anadillerini ve kültürlerini kaybetmesi endi esiyle kar ı çıksa da çocuklarını ngilizce ö retim
yapan özel okullara gönderebilmek için yarı maktadır. Çünkü bu ülkede ngilizce, elit kesimin
önemli makamlardaki yerinin ve hakimiyetinin sürmesini sa layan bir süzgeç gibidir. ngilizce
ö retim yapan özel okullardan mezun olmak yüksekö retime giri ve i olanakları açısından
ayrıcalıklar sa lamaktadır. (Harlech-Jones ve Baig, 2005:563Rahman, 2005:94)
Pakistan’da ahıslara ve irketlere ait özel okullar bulundu u gibi, resmi kurumlara,
Hıristiyan misyoner organizasyonlara, Müslüman dini gruplara ve vakıflara ait özel okullar da
bulunmaktadır. Burada ülkenin e itim-ö retim sisteminde etkin bir yere ve farklı özelliklere
sahip okullara de inilecektir.
3.2.1. Resmi Kurumlara Ait Okullar
Pakistan’da, askerî ve idarî personel çocuklarına uygun ücretle ngilizce ö retim sunan
özel okullar (Cadet schools) bulunmaktadır. Kurulu amacı ‘ülke liderlerini yeti tirmek’
eklinde açıklanan ve tamamen askerî birimlerin kontrolünde olan bu okullara öncelikle askerî
personel çocukları, sonra idarî personel çocukları alınmakta, bo kontenjanlar da sivil vatanda
çocukları ile doldurulmaktadır. 1950’li yıllarda General Eyüp Han tarafından açılan bu okullar
1970’li yıllara gelindi inde sayıca artmı tır.Askerî ve idarî personel sivillere göre ücret
konusunda ayrıcalıklıdır. Devletten ve çe itli askerî fonlardan (Fauji Foundation, Baharia
Faundation, Shaheen Faundation) büyük destek alan bu okullar sayesinde elit kesim,
çocuklarına ucuz ve kaliteli ngilizce ö retim sa lamaktadır. Urduca ve yerel dillerde ö retim
yapan birçok devlet okulunda ö renciler için sıra dahi mevcut de il iken bu okulların donanımı
geli mi ülke okullarını aratmayacak düzeydedir. Okulları elitlere ait kurumlara dönü türen bu
taraflı uygulamalar bölgede daima var olan sınıf ayrımının devamına katkıda bulunmaktadır.
Pakistan’da gümrük, su ve elektrik, telekominikasyon, ula ım, emniyet gibi devlete ba lı
birimler ve te kilatlar tarafından açılan ve ngilizce ö retim yapan özel okullar da vardır. Ancak
bu okulların ö retim standartları ve kalitesi çe itlilik arz etmektedir. (Fair, 2009:23; Rahman,
2008:383)
3.2.2. Hıristiyan Misyoner Okulları
1857 ngiliz hakimiyetinden itibaren bölgede hızla ço alan ve elit kesime hitap eden
katolik ve protestan gruplara ait özel okullar halen varlı ını sürdürmektedir. Pakistan’ın adeta
ngilizle mi elit kesiminin yeti ti i ngilizce ö retim yapan bu okullar birer manastır okulu
yada misyoner okulu hüviyetindedir. Lahor ve Karaçi’deki ‘Jesus and Mary’s Convent’,
Lahor’daki ‘Saint Anthony’s’, Karaçi’deki ‘St. Joseph’s Convent’, Abbadabad’daki ‘Burn Hall’,
Rawalpindi’deki ‘Saint Mary’s’ ve ‘Presentation Convent’ köklü manastır okullarındandır. Bu
okulların ücretleri 1985’ten itibaren ülkenin her yerinde açılmaya ba layan ve birer kampüs
özelli i ta ıyan Beaconhouse, City School, Froebels, Roots, Grammar ve Khaldunia gibi aynı
tarzdaki yeni okullara kıyasla daha dü üktür. (Fair, 2009:15; Rahman, 2008:383) Bu okullar
Hıristiyan ö rencilerden ziyade, dinî toleransa sahip oldukları iddiasıyla Müslüman elitlerin
çocuklarını elde etmeye çalı maktadır.(Rahman, 2008:386)
3.2.3. Sivil Toplum Kurulu larınaAit Okullar
Pakistan’da,‘Non-Governmental Organization – NGO’, ‘Non-Profit Organization –
NPO’, ‘The Citizens Foundation – TCF’ olarak adlandırılandinî temelli sivil toplum kurulu ları
ve vakıflar tarafından E itim Bakanlı ı’nın yönetmelikleri ve standartları do rultusunda açılan
örgün e itim kurumları oldukça yaygındır. Tüm örgün e itim kurumlarının %7’si, liselerin
%10’u, ilkokulların ve ortaokulların %25’i bu kurumlara aittir.Devletin e itim-ö retim
sektöründeki yetersizli i sonucu 1995 yılından itibaren halkın gayretiyle açılmaya ba layan
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ngilizce ve Urduca ö retim yapan bu okullar Karaçi’den ba layarak ülkenin hemen her yerine
yayılmı tır. STK bünyesinde görev yapan gönüllü e itimciler, devlete ve özel sektöre ait
kurumların yetersiz kaldı ı yoksul ve ücrâ bölgelerde açtıkları tam donanımlı modern
NGO’larda kendi dünya görü leri ve inançları do rultusunda e itim-ö retim hizmeti
sunmaktadır.(Farah ve Rizvi, 2007:342; Khan ve Kiefer, 2007:331; Saleem, 2005:77)
NGO okulları açıldıkları yerle im birimlerinde bulunan kızların okulla ma oranını
arttırmak, kadınların i gücü potansiyelini desteklemek ve sosyo-ekonomik statülerini
yükseltmek amacıyla sadece kadın ö retmen çalı tırmaktadır. Ö retmenlere verilen ücret
devlet okulu ö retmenlerinin aylıklarının üçte biri kadardır. Devlet okullarında ö retmenlik
için gereken ön ko ullar bu okullarda zorunlu de ildir. Okullar genellikle kendi ö retmenlerini
kendileri yeti tirmektedir. Ö retmenler, kurumun e itim uzmanından hizmetiçi e itim
almakta, her ay zümre toplantısı yapmakta, sorunlara çözümler üretmekte, yıllık ve aylık
çalı malarını planlamakta ve bu planlar do rultusunda e itim-ö retim yürütmektedir. Okulaile i birli ine önem veren ve pedagojik e itim yöntemlerini uygulayan bu ö retmenler
ö rencilere kar ı son derece ilgilidir. Ö renci kayıtlarının kontrol altında tutuldu u NGO
okullarının sınıf mevcudu 30’u geçmemekte, müracaat fazla oldu unda yeni okullar
açılmaktadır. (Khan, 2005:32 Saleem, 2005:81; Zweegers, 2007:26)
NGO’lara yo un talep getiren bu olumlu özelliklerin ana kayna ı, kurumların genel
e itim felsefelerinde gizlidir ki, bu felsefe öyle özetlenebilir: ‘Bir toplulu un üyeleri i birli i
yaparak çalı tı ı takdirde, her bireyin do u tan sahip oldu u evrensel ahlâkî de erleri
kazanma potansiyelini harekete geçirmek mümkündür. stenirse okul ve ö renme deneyimi her
katılımcı için e lenceli ve kazançlı olabilir. Pakistan çocukları kendi potansiyellerinin farkına
varma, kendilerini geli tirme, Pakistan’ın yanısıra slâm toplumunun ve insanlı ın gururu
haline dönü me imkânına sahip olmalıdır.’Bu felsefe do rultusunda dinî ve ideolojik temelle
kurulmaları ve motivasyonlarını bu temelden almaları onları di er özel okullardan
ayırmaktadır.(Bano, 2008:471; Khan, 2003:369; Saleem, 2005:78) Örne in, yeni nesillere dinî ve
ahlâki de erler kazandırmayı hedefleyen ‘Milletin n âsı’ (Tameer-i-Millat - TM)
organizasyonuna ait NGO’lar modern e itim-ö retim sunmakla birlikte din e itimine önem
vermektedir. dealist e itim gönüllüleri ve akademisyenler tarafından kurulan ‘Yurtta ın Vakfı’
(The Citizen'
s Foundation - TCF), ‘E itimi Geli tirme Derne i’ (The Society for the
Advancement of Education - SAHE) ve ‘A a Han E itim Hizmetleri’ (The Aga Khan
Educational Services - AKES) gibi kurulu ların açtı ı çok sayıda okul benzer niteliktedir.NGO
kurucu ve katılımcıları ço unlukla slâmî ideolojiye sahip ki iler olsa da okulların kapısı tüm
inançlara açıktır. Öyle ki, ‘The Mithi Educational Society’ gibi Hindu bölgesinde açılan ve
a ırlıklı olarak Hindu ö rencilerin ö renim gördü ü NGO’lara rastlamak da mümkündür.
(Khan vd., 2005:215; Zweegers, 2007:59)
Dinî ve ideolojik temelle kurulmalarının yanısıra, ticârî amaç olmaksızın e itim hizmeti
sunmaları NGO’ları özel okullardan ayıran bir ba ka faktördür. Tek okuldan çoklu okul
sistemlerine kadar de i en çe itleri bulunan NGO’ların %77’sinde e itim, kitap, kırtasiye,
servis, yiyecek, okul forması gibi hizmetlere kar ılık ö renciden herhangi bir ücret talep
edilmemektedir. Di er %33’ünün ücretleri de neredeyse sembolik miktarlardadır. Bu miktar
gelir durumuna göre de i mekle birlikte, genellikle ailenin aylık gelirinin %5’i eklindedir.
NGO’lar sosyal sorumluluk projeleri de geli tirmekte ve ihtiyaç sahibi velilere ba ta temel gıda
maddeleri olmak üzere birtakım yardımlarda bulunmaktadır ki, kırsal alanda sadece bu
yardımı alabilmek için çocuklarını okula göndermeyi kabul eden pekçok yoksul aile
vardır.(Bano, 2008:471; Khan ve Kiefer, 2007:333) Bu nedenle devlet, e itim sektörünün
ekonomik yükünü azaltan ve okulla mayı arttıran bu tür kurulu ları desteklemekte, halkı
NGO’ların açılması konusunda te vik etmekte ve gerekti inde onlara rehberlik etmektedir.
(Farah ve Rizvi, 2007:344; Shah ve Raza, 2009:129)
NGO’lar, okula gitme oranının dü ük, bırakma oranının yüksek oldu u Pakistan
kırsalında çocukları tekrar okula çekmek için hayata geçirilen ba arılı bir projedir. Bunun
yanısıra bazı NGO’ların yeti kin e itimine yönelik olarak faaliyet yürüten ve okuma-yazma
ö retimi yapan merkezleri de bulunmaktadır. Pakistan halkının cehalete kar ı kendi gücü,
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eme i ve sermayesiyle açtı ı bu sava Pakistan’a kom u ülkelere de örneklik te kil etmi tir.
Ba ta Çin ve ran olmak üzere kom u ülke hükümetleri, okulla ma oranını arttırmak amacıyla
halkı benzer organizasyonlara te vik etmektedir. (Munshi ve Bhatti, 2009:28)
3.2.4. Medrese-Okul Kombiasyonları
Geleneksel din ö retiminin yapıldı ı medreselerin yaygın oldu u Pakistan’da son
yıllarda, çocuklarının sadece seküler e itim ya da sadece dinî e itim almasını sakıncalı bulan
velilerin yo un arzusu üzerine modern ve geleneksel e itim sistemlerinin kombine edildi i ya
da modern e itimin geleneksel bir atmosferde sunuldu u özel okullar açılmaya ba lamı tır.
Bunlardan bir kısmı bireysel kurum eklinde e itim-ö retim yaparken bir kısmı da pekçok
kentte açtı ı ubeler yoluyla e itim hizmetini ülke geneline yaymayı hedeflemektedir. Örne in,
dinî anlayı lardan biri olan Deobendi ekolüne ba lı bazı âlimler hem geleneksel hem de
modern e itimi bir arada sunma çabasıyla 1984’te Karaçi’de ‘Iqra Rozatu’l-Itfal Trust’ (IRIT)
adını verdikleri bir e itim kurumu açmı lardır. Kız ve erkek ö rencilerin ayrı binalarda ders
aldı ı kurumun ube sayısı kısa sürede 115’e ula mı tır. Ancak ba langıçta ‘medrese’ ve ‘okul’
biçiminde iki bölüm eklinde tasarlanan IRIT e itim kurumlarının tamamında medrese bölümü
bulunurken sadece bir kısmında okul bölümü bulunmaktadır ki, bunların ço u erkek ö renciler
içindir.5
IRIT medreselerinin e itimi 4 seviyeden olu maktadır: lk iki seviye 3-5 ya grubu için
okulöncesi e itime, 3. seviye Arapça okuma yazma ö retimine, 4. seviye ise Kur’an hıfzına
ayrılmı tır. E itim-ö retim süresi ö rencilerin ba arı durumuna göre de i mekle genellikle 4
yılda ve 10-11 ya larında tamamlanmaktadır. Ö renciler bu a amadan sonra okul bölümüne
ba lamaktadır. Okul bölümü devlet okullarının 1.-5. sınıflarına ait ö retim programlarının
özetlendi i 1 yıllık hazırlık kursuyla ba lamakta, böylece ö rencilerin zaman kaybı telafi
edilmektedir. Kursu ba arıyla tamamlayan ö renciler 6. sınıftan lise sonuna kadar devlet
okullarının ö retim programlarını takip etmektedir. IRIT’ın kombine e itim sistemine yönelik
olarak halktan gelen talepler ülkede benzer e itim sistemini uygulayan okulların açılmasını
sa lamı tır. ‘Iqra Medina’, ‘Iqra Ryazul Itfal’, ‘Iqra Jannatul Itfal’, ‘The Arqam Academy’,
‘Nizâmât-i slâmî’, ‘Dâru’l-Ulûm-i slâmiye’ ve ‘Hayru’l-Medâris’ bunlardan bazılarıdır. (Fair,
2009:19, 20)
4. Ö RET M PROGRAMLARI VE D N E T M
Pakistan’da örgün e itime yönelik ö retim programlarının düzenlenmesinden ve
uygulanmasından federal hükümetin E itim Bakanlı ı sorumludur.(Fair, 2009:17; Saeed,
2007:43) Bakanlı ın, ‘Cambridge’ üniversitesinin ngiliz e itim sistemi do rultusunda Pakistan
için hazırladı ı programı esas alarak devlete ba lı örgün e itim kurumlarında yürürlü e
koydu u programda yer alan temel dersler tablo 1’de gösterildi i gibidir.(Shami ve Hussain,
2005:2)

5

Karaçi’de sekiz; Lahor’da be ; Kuzey bölgesinde dört; Pe aver, Ravalpindi ve Kuetta’da iki; Kasur ve Gucranvala’da
bir IRIT ubesinde okul bölümü bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Fair, 2009:18, 19.
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Dersler

Tablo 1: Örgün E itim Kurumlarının Ö retim Programlarında Yer Alan Temel Dersler
Kademeler
lkokul
Ortaokul

Urduca/ Yerel Dil
ngilizce
Arapça
Islamiat
Matematik
Pakistan Ara tırmaları
Fen Bilgisi
Resim
Resim/Teknik Resim/Ev ekonomisi/Tarım
Kur’an
Islamiat /Ahlâk
Fizik
Kimya
Biyoloji/Bilgisayar

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Lise
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Devlete ba lı örgün e itim kurumlarında bu program izlense de özel statüdeki
kurumlar e itim sistemi, program ve ders kitabı seçimi gibi konularda büyük ölçüde
ba ımsızdır. Bu nedenle birkısmı ABD’de ve Türkiye’de uygulanan e itim sistemine ile
benzerlik arz eden ‘International’ ya da ‘Model Schools’ olarak adlandırılan programları
uygulamaktadır. Ancak bunlar sayıca çok azdır. Ço unlu u te kil eden di er kurumlar devlet
okullarında yürürlükte olan ngiliz e itim sistemini ve programını kendilerince birtakım
de i iklikler yaptıktan sonra uygulamayı tercih etmektedir. (Ahmad, 2001:2; Fair, 2009:17;
Saeed, 2007:45; Shah, 2009:3)
ster devlete ister özel sektöre ba lı olsun,‘ slam din dersi’ (Islamiat) örgün e itim
kurumlarının her kademesindeö retim programının zorunlu dersleri arasındadır.Sadece 12.
sınıf ö retim programında Islamiat dersi yerine Ahlâk dersi bulunmaktadır.6Gayri müslim
ö rencilerin girme zorunlulu u bulunmayan Islamiatdersine bu ö renciler genellikle not
ortalamalarını yükseltmek amacıyla katılmaktadır. (Leirvik, 2008:143) Örgün e itim
kurumlarında yürürlükte olan Islamiat dersi ö retim programı içeri inde yer alan konular
unlardır:
Islamiat dersi ilkokul ö retim programı konuları: Kur’an; Kur’ana ait kurallar; Tevhid;
Kelime-i Tevhid; Allah’a sı ınma; Besmele; Allahu Ekber; Allah; Peygamberler; Kutsal Kitaplar;
Ölümden sonra hayat; slam; Hz. Muhammed’in hayatı; Hz. Muhammed’in ki ili i; Hz.
Muhammed’in insanlara kar ı davranı ları; nanç ve ibadet; Allah hakkı, kul hakkı; Temizlik;
Namaz; Zekât; Ahlâk; Yeme içme adabı; Selam verme; yi davranı lar; Hz. Adem, Hz. Nuh;
slâm’ın önemli ahsiyetleri; Arap alfabesi ve harekeler; Kur’an okuma; Fatiha, Fil, Maun, Asr,
Kevser, Kâfirun, Nasr, hlas, Felak ve Nas surelerinin anlamları ile birlikte ezberlenmesi;
Salavat ve anlamının ezberlenmesi; Salli ve Barik dualarının ezberlenmesi; 1.-13. cüzlerin
okunması. (Muhammad, 2013)
Islamiat dersi ortaokul ö retim programı konuları: Peygamberlik; Hz. Muhammed’in
hayatı; Kur’an’ın kitap haline getirilmesi; Ahirete iman; Hadis ve sünnet; Hadislerin
toplanması; slâm hukuku; slam’da ibadet; Zekât; Dua; Oruç; Hac; Ahlak; slâm’ın önemli
ahsiyetleri; Duha, Zilzal, Kâria, Adiyat, Tekasür, Hümeze, n irah surelerinin ve Ayet’elKürsi’nin ezberlenmesi; Bakara Suresi’nin 286. ayetinin ve Taha Suresi’nin 25.-28. ayetlerinin
ezberlenmesi; 13.-30. cüzlerin okunması. (Muhammad, 2013)
Islamiat dersi lise ö retim programı konuları: Allah ve peygamberini sevmek ve tâbi
olmak; Kur’an ve hadis; Kur’an’ın korunması ve mükemmelli i; nanç türleri; slam dininin
karakteristik özellikleri; slâm’ı tebli ; Peygamberlik; Melekler; Allah’ın kitapları; Ahiret günü;
Hz. Muhammed’in ki ili i; Vücut temizli i; Zekat; Oruç; lmin önemi; Aile hayatının önemi;
Sabır ve ükür; Hicret ve cihat; Sosyal sorumluluklar; Enfal Suresi’nin 1.-75. ayetlerinin, Ahzab
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Suresi’nin 1.-73. ayetlerinin ve Mümtehine Suresi’nin 1.-13. ayetlerinin okunması; Seçme
Hadislerin okunması. (Badakhshani, 2012; Bukhari vd., 2012)
Örgün e itim kurumlarında Urduca ve Pakistan Ara tırmaları (Pakistan Studies) ders
müfredatlarında da Hint Altkıtasına slâm’ın yayılı ına, Pakistan’ın slâm ideolojisiyle
kurulu una ve slam dinine yönelik bazı konular yer almaktadır. (Fair, 2009:15; Güner vd.,
2007:146; Nelson, 2008:271) Di er ders müfredatlarında da konular elverdikçe âyet ve hadislerle
birlikte slâm ulemâsının görü lerine yer verilmektedir. Ancak hem Islamiat derslerinde hem de
di er derslerde konuların ele alını biçimi slâmî gruplar ile lâik kesimler arasında ciddi bir
tartı ma konusudur. Islamiat dersi ö retim programlarının ve ders kitaplarının muhteviyat
bakımından yetersiz, düzensiz, hatalı ve çeli kili olu u ba lı ba ına bir sorundur. Islamiat ders
kitaplarında bir ders kitabının ta ıması gereken biçim ve içerik özelliklerinin hiçbirisi
bulunmamaktadır.7
‘Cambridge’ üniversitesi müste riklerinden David Thomas’ın Pakistan için hazırladı ı
Islamiatdersi müfredatı do rultusunda yazılan ve birinci sınıftan 10. sınıfa kadar okutulması
istenen ders kitabı ii yazar Farkhanda Noor Muhammad’in ‘Islamiat for Students’ adlı
kitabıdır. ngiltere’nin yaptı ı uluslararası sınavların Islamiatdersi soru ve cevaplarının
hazırlanmasında esas alınan bu kitap, slâmî terimleri ve konuları tamamen müste riklerin
bakı açısıyla ele alırken slâm anlayı ıyla ba da mayan hatalı bilgi ve yorumlara yer vermekte,
ö rencilerin zihinlerinde dine kar ı birtakım üpheler uyandırmaktadır. Durumu açıklı a
kavu turmak için birkaç örnek vermek gerekirse unlar söylenebilir:
Islamiat dersinin 9. ve 10 sınıf ö retim programında yer alan ‘ slâm’ı Tebli ’
(Proclamation of Islam - Da’wa) ünitesi ele alınırken tebli gereken ve gerekmeyen hususlar
özetle u ekilde irdelenmektedir: ‘Yemek, içmek ve uyumak gibi eyleri ö renmekte insanın
kendi tabiatında var olan kâbiliyetler yeterlidir. Bu tür eylerin insana tebli yoluyla
ö retilmesine ihtiyaç yoktur. Ancak di er bazı konular da vardır ki insanın sadece bilim ve
gözlem yoluyla onlar hakkında bir eyler ö renmesi, sorularına cevap bulması mümkün
de ildir. Örne in, evrenin bir yaratıcısı var mıdır, ölümden sonra hayat var
mıdır?’(Muhammad, 2013:193)
Kitapta, mantıklı bir seyir izler gibi görünen bu ifadelerle ula ılan sonuç ‘Allah’ın
varlı ının ve birli inin ispatlanabilecek bir kesinlikte olmadı ı’ fikridir.Aynı ekilde, Hazreti
Peygamber’in hayatını içeren konularda, Duha Suresi’nin 7. âyetinde geçen “Rabbin seni
a ırmı bulup da yol göstermedi mi?” ifadesi tarihi gerçeklere aykırı olarak ‘Onun
nübüvvetten önce bir sapkınlık içinde ya adı ı’ biçiminde açıklanmaktadır. Kitapta hadislere
getirilen açıklamalar da bundan farklı de ildir. Örne in, “Haya ba tan ba a hayırdır”
eklindeki Müslim hadisinde geçen ‘haya’ kelimesi ngilizce’ye ‘shame’ (ayıp, utanç) olarak
çevrilmektedir ki, bu çevirinin hadisin ifade etti i anlam ile örtü medi i ortadadır.
Islamiatdersi kitaplarından bunlara benzer pekçok örnek vermek mümkündür. Burada
yapılmak istenen eyin Pakistan’lı ö rencilerin uluslararası sınavlarda ba arılı olmaları için
gereken bakı açısını yakalamalarını sa lamak oldu u dü ünülebilir ya da bunlar sıradan
hatalar gibi algılanabilir. Ancak durum bu kadar basit de ildir. Zira di er derslere yönelik
olarak hazırlanan kitaplara da aynı anlayı hâkimdir. Örne in, 9. sınıf Biyoloji ders kitaplarında
‘Hayatın Ba langıcı’ (Origin of Life) konusu ele alınırken özellikle ‘Darwin’in evrim teorisi’
üzerinde durulmakta ve dört sayfa boyunca bu teoriyle ilgili oldu u iddia edilen âyetler
birtakım yanlı çevirilerle konunun açıklamalarına eklenmektedir ki, bunlardan birisi de Nur
Suresi'
nin 45. âyetidir: “Allah bütün canlıları sudan yaratmı tır. Kimi karnı üzerinde sürünür,
kimi iki ayaklayürür, kimi dört ayakla yürür. Allah diledi ini yaratır, Allah üphesiz her eye
kâdirdir.”Âyetlerin ardından özetle u açıklama yapılmaktadır: “Yukarıdaki âyetlerden de
anla ıldı ı üzere Kur'
an da, Darwin'
in Evrim teorisinin ifade etti i hakîkate i âret eder.” Konu,
öylesine inandırıcı biçimde aktarılmaktadır ki, Pakistan’ın modern e itim kurumlarında
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yeti mi ve bunun dı ında herhangi bir kurumdan din e itimi deste i almamı olanlar
Darwin'
in evrim teorisini, genellikle bir teoriden çok, Kur’an’ın ikrar etti i bir hakîkat olarak
kabul etmektedir.
SONUÇ VE DE ERLEND RME
Öteden beri Pakistan’ın yakasını bırakmayan yoksulluk ve yolsuzluk,e itim sektörüne
ayrılan kısıtlı ekonomik kaynakların ülke geneline homojen ve âdil biçimde da ılımını
engellemi tir. Dengesiz finansal yatırımlara ve yetersiz ödeneklere ba lı olarak,örgün e itim
kurumlarının e itim kalitesi ve standartları açısından e itli indenve yeterlili indensöz etmek
mümkün de ildir. Bununla birlikte, çocuklarının okul masrafları kar ılayamayan, ev ve i
ortamında onların yardımına ihtiyaç duyan yoksul Pakistan halkı için devletin cami-okul ve evokul projeleri ile dinî temelli sivil toplum kurulu larına ait NGO okul projeleri ülkede
okulla ma oranını arttıran önemli giri imlerdir.Bu projeler sayesinde Pakistan’da 1950’de %15,
1980’de %25 olan okur-yazar oranı 2000’de %45’e, 2012’de %55’e ula mı , genç nüfusta %70’e
kadar yükselmi tir. Ancak yine de bu oran dünya ülkelerinin %84 ortalamasının altındadır.
Örgün e itimde devlet okulları, özel okullar ve sivil toplum kurulu larına ait okullar
(NGO) arasında önemli farklar mevcuttur. Konuyla ilgili bir kar ıla tırma yapmak
gerekirse,istisnaları olmakla birlikte, NGO’ların özel okullardan, özel okulların devlet
okullarından daha kaliteli ve ba arılı oldu u söylenebilir. NGO okulları fiziksel yeterlilik
bakımından devlet okullarından daha iyi durumdadır. Devlet okullarında ve hatta birkısım özel
okullarda uygulanan geleneksel okul ve sınıf yönetimine ve geleneksel ö retim yöntem ve
tekniklerine kar ın NGO okullarında modern ve bilimsel okul ve sınıf yönetimi ve ö renen
merkezli ö retim yöntemleri uygulanmaktadır. Di er okul türlerine kıyasla NGO okullarında
ö renci sayısı az, ö retmen ve ö renci devamsızlı ı dü ük, ö retmen-ö renci ve ö retmen-veli
ili kisi güçlüdür. Buna ba lı olarak ülke genelinde yapılan mezuniyet sınavlarındaki en yüksek
ba arı oranı bu okullara aittir.
Pakistan’da örgün e itim kurumlarının tamamında ve örgün e itim sisteminin tüm
kademelerinde zorunlu slam din dersi bulunmaktadır. A ırlıklı olarak Kur’an okutma ve
ezberletme biçiminde yürütülen ve inanç, ibadet, muamelât ö renme alanlarına yönelik temel
dinî bilgiler içeren bu ders, hem muhteviyat hem de ö retici bakımından oldukça
sorunludur.Pakistan’da yüksekö retimin herhangi bir bölümünde ö renim görürken ‘ slâm
Ara tırmaları’ (Islamic Studies) dersi ve ö retmenlik formasyon sertifikası almı olan herkes
örgün e itim sisteminin tüm kademelerinde Islamiatdersini vermeye ehil kabul edilmekte ve bu
bran a ö retmen olarak atanmaktadır. Bu ö retmenler Islamiatdersi ö retim programlarının ve
ders kitaplarının içerdi i hataları düzeltmek bir yana, ö rencileri dinî konularda bilgilendirecek
yeterlikte de ildir.
Pakistan’da ngiliz sömürge döneminin devamı niteli indeki modern e itim sisteminin
slâm dı ı telkinlerinden rahatsız olan, Islamiatdersini ve bu derse giren ö retmenlerin
düzeylerini yeterli bulmayan aileler din e itimi konusunda modern e itim kurumlarının
yanısıra geleneksel e itim kurumları olan medreselerden de yararlanma yoluna gitmektedir.
Böylece bir tür ‘modern-geleneksel e itim kombinasyonu’ uygulanmaktadır. Örne in, ilkokul
ça ındaki çocuklara öncelikle medreselerde çe itli düzeylerde Kur’an ezberletilmesi, özellikle
çocukların ‘hâfız’ olarak yeti tirilmesi ve daha sonra okula gönderilmesi oldukça yaygın bir
uygulamadır. Bunun yanısıra ö leye kadar okula gönderilen çocukların ö leden sonra din
e itimi almak üzere camilere ve medreselere gönderilmesi de bir ba ka tercihtir. Halkın
medrese-okul kombinasyonuna yönelmesi Pakistan’da bu tarzda e itim sunan yeni okul
türlerinin yaygınla masının önünü açmı tır.
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