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Kýrgýzistan’da Din Eðitimi Veren Kurumlar
Ahmet Cihan∗
Religious Educational Institutions in Kyrgyzstan
This study examines the religious educational services in Kyrgyzstan from the time
of independence onwards. It takes into account the development and spread of both
formal and informal religious educational services that were partially achieved and
applied during the time of the Soviet Union. It carries out qualitative and quantitative
analyses and provides statistical data on the religious educational institutions that
offer education from primary to higher education degrees.
At the same time, the study briefly gives an overview of how the religious services
administration hierarchy in Muslim countries controls and inspects organised and disperse religious education and how the religious educational institutions in Kyrgyzstan
has benefited from these experiences. In this context, the article closely examines the
role of Turkey and the Turkish Religious Foundation, the latter having played a significant role in the institutionalisation of religious educational services in Kyrgyzstan.
In addition to these, it is obvious that there are several associations and foundations
in Muslim countries that take part and offer services in religious education in
Kyrgyzstan. There is no doubt that in a short time both formal and informal support
from Muslim countries has made positive contributions to the development of religious education and services. However, it would be more useful in the long term if a
central authority were to govern and dictate all forms of such support in order to institutionalise a qualified religious education and establish permanent religious services.

Key words: Religious Education, Kyrgyzstan, Organised and Prevalent Religious
Education.

Baðýmsýzlýðýný kazandýðý 1991 yýlýndan sonra Kýrgýzistan’da din hizmetleri
Sovyetler Birliði dönemindeki örgütlenmeye benzer þekilde sürdürülmektedir.
Bu hizmetler baþkent Biþkek’te “Müftiyat”, taþrada ise “Kazýyat” adý verilen
birimler tarafýndan yürütülmektedir.
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Biþkek’te yüksek öðrenim düzeyinde eðitim-öðretim yapan bir enstitü bulunduðu gibi, ülkenin ikinci büyük kenti olan Oþ il merkezinde devlet üniversitesine baðlý olarak bir Ýlâhiyat Fakültesi açýlmýþtýr.1 Ayný üniversiteye baðlý
ikinci bir fakülte ise son dönemde Biþkek’te eðitim-öðretime baþlamýþtýr.
Bunlarýn yanýnda, gerek Kaziyat’ýn denetim ve kontrolünde olup bu kurumun görevlendirdiði kiþiler tarafýndan yönetilen gerekse ayný kurumca faaliyet izni verilen ve sivil organizasyonlarca koordine edilen farklý seviyelerde
eðitim veren onlarca kuruluþ vardýr.2
Baðýmsýzlýk öncesi dönemde yasal olmayan yollardan faaliyet gösteren
“medrese” türü geleneksel eðitim kurumlarý, 1991’den itibaren giderek yaygýnlaþmýþ ve halkýn temel din eðitimi ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda aktif rol
üstlenmeye baþlamýþtýr.3 Bugün, ülkenin farklý bölgelerindeki deðiþik yerleþim
birimlerinde resmî kurumlarca idare edilen kýrk civarýndaki medrese4 dýþýnda,
çeþitli Ýslâm ülkelerinin desteklediði vakýf ve dernekler aracýlýðýyla din eðitimi
hizmeti veren “medrese” türü onlarca eðitim kurumu mevcuttur.5
Yabancý ülke hükümetlerinden baðýmsýz faaliyet yürüten vakýf ve dernekler tarafýndan koordine edilen “medrese” türü eðitim kurumlarý, görece birbirinden farklý niteliklere sahiptirler. Örneðin, Türkiye’de “Süleymancý” diye tabir edilen grubun baþta Celalabat ili olmak üzere, diðer altý ilde, ilçe ve köy
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Mustafa Erdem, Kýrgýz Türkleri Sosyal Antropoloji Araþtýrmalarý (Ankara: Avrasya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi, 2000), s. 18-29.
Durmuþ Arýk, “Baðýmsýzlýk Sonrasýnda Kýrgýzistan’da Sosyo-Dini Görünüm”, Ülkümüz, 2
(2004): 299-300.
Bu medreseler, zaman içerisinde kendini yenileyememiþ gözükmektedir. Geleneksel usul ve
yöntemlerin uygulandýðý bu yerlerde, hâfýzlýk eðitimi baþta olmak üzere, temel dinî bilgilerin aktarýlmasýna ve Arapça metinlerin öðretilmesine aðýrlýk verilmektedir. Halkýn maddî
desteði ile yürütülen bu eðitim sisteminde, yetersiz beslenme ve olumsuz barýnma koþullarýna baðlý olarak çocuk yaþtaki gençler fiziksel geliþmelerini tamamlayamamakta; zaman
zaman buradaki görevliler halkýn dinî duygularýný ve çocuklarý istismar konusu yaparak
çýkar saðlamaya çalýþmaktadýr.
Medreselerde, geleneksel metotlar uygulanarak Arapça yanýnda akaid-kelâm konularý öðretilmekte ve hâfýzlýk yaptýrýlmaktadýr. Bu medreselerde öðretim faaliyetini, “molla” adý verilen ve genelde Özbekistan’da eðitim görmüþ olan Kýrgýz kökenliler ve Özbekler yürütmektedir. Bunlar arasýnda Kýrgýzistan’da veya Arap ülkelerinde eðitim alanlar da bulunmaktadýr.
Vakýf ve dernekler, daha önce farklý amaçlarla inþa edilen eðitim kurumlarýný satýn alarak
veya kiralayarak restore etmekte ve dinî eðitime yönelik olarak kullanmaktadýrlar. Arapça
ve temel dinî bilgiler verildikten sonra, daha ileri düzeyde bir eðitim vermek ve uzmanlýk
kazandýrmak üzere ilgili ülkelerdeki merkezlere götürmek suretiyle iki-üç yýllýk bir çalýþma
yürütmektedirler. Uzmanlaþarak “mollalýk” payesi almýþ olan bu gençler, ülkelerine dönerek
yeni açýlan kurumlarda öðretici olarak çalýþmaya baþlamaktadýr.
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yerleþimlerinde halen faaliyet gösteren ve tamamlanma aþamasýnda “medrese”
türü eðitim kurumlarý bulunmaktadýr.6
Diðer yandan, bazý gayri resmî organizasyonlar, yerleþik olduklarý þehirlerde kurduklarý merkezlere müracaat eden veya ibadet amacýyla cami-mescidlerde toplanan cemaate dinî nitelikli sohbet yaptýklarý gibi, oluþturduklarý
küçük gruplarla belde belde dolaþarak Ýslâm’ýn temel prensiplerini halka
açýklamaktadýr.7
Kýrgýzistan’da din hizmetleri alanýnda çalýþanlar için devlet bütçesinden
herhangi bir kaynak tahsis edilmemektedir. Medreseler baþta olmak üzere,
her türlü din eðitimi ve öðretimi faaliyetleri, öðrencilerden tahsil edilen aidatlar dýþýnda, daha çok halkýn baðýþlarý8 ve dýþ ülkelerden saðlanan yardýmlarla
finanse edilmektedir.

A. Resmî Din Eðitimi Kurumlarý
Kýrgýzistan’da, kurumsallaþmýþ bir din eðitiminden söz edilemez. Din eðitimine iliþkin faaliyetler henüz belirli bir resmî nitelik kazanmamýþtýr. Diðer
Türk cumhuriyetlerine nazaran daha rahat faaliyet yürüten devlet denetimindeki din eðitim kurumlarý, büyük bir hýzla ülke genelinde yaygýnlaþmýþtýr.
Ancak bu hýzlý geliþme yer yer aþýrýlýklarý da beraberinde getirmiþtir. Bununla birlikte, din eðitim ve öðretimi ilâhiyat fakültesi, Ýslâm enstitüsü ve medrese adý verilen kurumlar yanýnda; cami ve mescidlerde, devlet okullarýnda,
farklý yerleþim düzeylerinde geleneksel din adamlarýnýn yönettiði evlerde
yapýlmaktadýr. Ýlâhiyat fakültesi dýþýndaki tüm kurumlarda yürütülen eðitimöðretim faaliyetlerinin iptidaî düzeyde olduðu, dolayýsýyla din eðitimi sisteminin bütünüyle Orta Çað standartlarýndaki metotlarla gerçekleþtirildiði söylenebilir.
Kýrgýzistan’da din eðitimi faaliyetlerinin biri salt bilgilendirmeye, diðeri de
meslek kazandýrmaya yönelik olmak üzere iki farklý amacý bulunmaktadýr.

6

7

8

Süleymancýlar olarak isimlendirilen grup, geniþ alanda oluþturduklarý entegre bir sistemle
özellikle kýrsal bölgelerdeki genç çocuklarý, farklý programlarla, “medrese” adý verilen eðitim
merkezlerine alarak, gösterdikleri performans ve yeteneklerine göre hâfýzlýk baþta olmak
üzere, Arapça ve din uzmaný olarak yetiþtirmeyi hedeflemektedirler.
Bu bilgiler, araþtýrma yaptýðým bölgede temasta bulunduðum “davetçi” adý verilen grup üyelerinin verdiði sözlü anlatýmlara dayanmaktadýr.
Halk arasýnda zekât ve fitrelerini bu kurumlara verenler de vardýr.
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Ýlâhiyat Fakültesi
Kýrgýzistan’da, resmî din eðitimini en yüksek düzeyde veren kurum olup,
meslek elemaný yetiþtirmeyi hedeflemektedir. 1993 yýlýnda gerçekleþtirilen bir
anlaþma ve protokolle Oþ Devlet Üniversitesi’ne baðlý olarak bir Ýlâhiyat
Fakültesi açýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.9
Oþ Devlet Üniversitesi’ne baðlý ikinci bir Ýlâhiyat Fakültesi, Biþkek’te
açýlmýþtýr. Araþan Ýlâhiyat Fakültesi adýndaki bu kurum, Türkiye’deki özel bir
vakýf tarafýndan finanse edilmektedir. Araþan Ýlâhiyat Fakültesi’nde okuyan
öðrenciler beþ yýllýk eðitimlerinin tamamýný Kýrgýzistan’da yapmaktadýr. Lisans eðitimi sonrasýnda, az sayýda öðrenci Türkiye’ye ihtisas yapmak üzere
gönderilmektedir.10
Ýlâhiyat fakültesi mezunlarý, teorik olarak, din eðitimi ve hizmetleri alanýnda nitelikli eleman olarak kabul edilmekte, ortaöðretim kurumlarý müfredatýndaki “iman” derslerine girmek baþta olmak üzere, kazýyatlarda ve camimescidlerde din görevlisi olarak çalýþabilecekleri düþünülmektedir. Fakat gerçekten durum hiç de bu þekilde deðildir. 2005 yýlý itibariyle Oþ Ýlâhiyat
Fakültesi’nden mezun olan toplam 25011 civarýndaki nitelikli elemandan sadece altýsý kazýyatlarda görev alabilmiþtir. Bunlarýn maaþlarý da Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan saðlanmaktadýr. Bazý mezunlar eðitim kurumlarýnda
çalýþmakla beraber, bunlar yeterli bir sayýya ulaþmýþ deðildir.
Oþ Devlet Üniversitesi’ne baðlý olarak Biþkek’te faaliyet gösteren Araþan
Sosyal Bilimler Enstitüsü Teoloji Fakültesi ise 2000 yýlýnda eðitim-öðretime
baþlamýþtýr. Burasý da Türkiye’deki bir baþka vakýf tarafýndan finanse edilmektedir.
Bu fakültede 2005-2006 öðretim yýlýnda toplam 155 öðrenci eðitim
görmekte olup tamamý erkektir.12 Öðrencilerden herhangi bir ücret alýnma-

9

10
11

12

O. Þ. Mamayusupov, Cosudartvennnaya Komissiya Pri Pravitelstve Kýrgýzskoy Respubliki Po Delom Peligii, Veprosi Problemi Religii na Perehodnom Periode (Kýrgýzistan Cumhuriyeti Din Ýþleri Devlet Komisyonu, Geçiþ Sürecinde Dinî Problemler), (Biþkek 2003),
s. 42; Mayramkan Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri” (bitirme tezi, Oþ
Devlet Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi, 2005), s. 15-16.
Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 16.
2005 yýlýna kadar toplam 254 öðrencinin mezun olduðunu, Oþ Ýlâhiyat Fakültesi Türkiye
sorumlusu Dr. Eyüp Baþ’la yaptýðýmýz görüþme sýrasýnda öðrendik. Kendisine katkýlarýndan
dolayý teþekkür ederiz.
Araþan Ýlâhiyat Fakültesi’nde eðitim gören toplam 155 öðrencinin etnik kökenlerine göre
daðýlýmý þu þekildedir: Kýrgýz 144; Kazak 3; Özbek 4; Ahýskalý 3, Azeri 1. Toplam 155 öðrencinin sýnýflara göre daðýlýmý þöyledir: 1. sýnýf: 53; 2. sýnýf: 31; 3. sýnýf: 23, 4. sýnýf: 23; 5. sýnýf: 25.
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maktadýr. Aksine, eðitim görenlerin tüm iaþe ve ibate masraflarý kurum tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ayrýca, toplam sayýnýn % 15’ini teþkil eden baþarýlý öðrencilere de ayda 5-10 dolar arasýnda burs saðlanmaktadýr.
Öðrencilerin yaþ ortalamasý on sekiz-yirmi iki arasýnda deðiþmektedir.
Fakülte ilk mezunlarýný 2004-2005 öðretim yýlýnda sekiz kiþi olarak vermiþtir.
2005-2006 ders yýlý sonunda ise yirmi beþ öðrencinin mezun olacaðý tahmin
edilmektedir. Mezun öðrencilerden bir bölümü, temel eðitim okullarý müfredatýnda genel kültür dersleri arasýnda yer alan “iman” dersini kadrosuz öðretmen olarak verirken, diðerleri de “kazýyat” adý verilen ve resmî din hizmetlerinin taþra organizasyonunda görev almaktadýr. Birkaçý ise daha ileri düzeyde din eðitim-öðretimi yapmak üzere çeþitli üniversitelerin doktora programlarýna kayýt yaptýrmýþ durumdadýr.
Araþan Ýlâhiyat Fakültesi’ndeki ders programý Oþ Ýlâhiyat Fakültesi’yle
aynýdýr. Öðretim elemanlarýnýn bir bölümü Türkiye’den giderken, diðerleri
Kýrgýzistan’dan karþýlanmaktadýr. Mayýs 2006’da kurumda yedisi Türkiye’den ve sekizi Kýrgýzistan’dan toplam on beþ kadrolu öðretim elemaný
görev yapmaktaydý. Bunlarýn dýþýnda sekiz kiþi de Biþkek’te farklý üniversitelerden gelip ders vermekteydi. Kurum yöneticileri temel hedeflerini “TürkiyeKýrgýzistan arasýndaki dinî-kültürel iliþkilerin geliþtirilmesine katkýda bulunmak” olarak açýklamaktadýr. Ancak, dinin Türkiye’deki yaygýn yorumu olan
“Ehl-i sünnet” anlayýþýný, eðitim yoluyla Kýrgýzistan’da egemen kýlmaya
çalýþtýklarýný vurgulamaktadýrlar.13

B. Gayr-i Resmî Din Eðitimi Kurumlarý
Ýslâm Enstitüleri
Ýslâm enstitüleri, örgün din eðitimi veren ikinci derecedeki kurumlardýr.
Ýlki 1992 yýlýnda Biþkek’te açýlan Ýslâm enstitülerinin sayýsý, 2006 yýlýnda
toplam yedidir.14 Bunlarýn çoðunluðu henüz kurumlaþmamýþ olup eðitim
düzeyleri çok düþük ve öðretim metotlarý da oldukça iptidaîdir.

13

14

Araþan Ýlâhiyat Fakültesi’yle ilgili burada verilen bilgiler 19 Mayýs 2006 tarihinde kuruma
yaptýðýmýz ziyaret sýrasýnda kurum yöneticilerinden alýnmýþtýr.
Diðer yandan, Mamayusupov’un çalýþmasýnda, aþaðýdaki listede yer alanlarýn dýþýnda “Resul-i Ekrem Ýslâm Enstitüsü” adýyla bir kurumdan söz edilmektedir. Bk. Veprosi Problemi
Religii na Perehodnom Periode, s. 42.
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2006 yýlý itibariyle Kýrgýzistan’da faaliyet gösteren Ýslâm enstitüleri15
Kurumun adý

Yöneticisi (Rektör)

1
2

Abdülcebbar Ýslâm Enstitüsü
Amir Hamza Ýslâm Enstitüsü

Umarali Hacý Bekmuratov
Mirza Karabayev

3
4
5
6
7

Hz. Umar Biþkek Ýslâm Enstitüsü
Lokman Hekim Tokmok Ýslâm Enstitüsü
Hz. Hamza Ýslâm Enstitüsü16
Nurulislâm Enstitüsü
Hz. Umar Ýslâm Enstitüsü

Lugmar Hacý Guahonov

Eðitim süresi beþ veya altý yýl olan Ýslâm enstitülerinde kýz ve erkek öðrenciler ayrý olarak eðitim görmekte; ayrýca, erkek hocalar kýzlara ders vermemektedir. Bazý enstitülerde erkek ve kýzlarýn eðitim gördüðü binalar da birbirinden ayrý yerlerdedir.17
Yukarýda adý geçen Ýslâm enstitüleri dýþýnda, uluslararasý düzeyde yüksek
din eðitimi verdiði öne sürülen “Âlim” adýný taþýyan bir baþka yüksek okul
bulunmaktadýr.18
Medreseler
Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra, uzun bir süre kuluçka devresinde
olan dinî öðretim kurumlarý birdenbire yayýlmaya baþladý. Hýzla sayýlarý artan
kurumlar, önceleri geliþigüzel bir þekilde kurulup eðitim-öðretim yapmaktaydýlar.
Bu kontrolsüzlük büyük ölçüde bugün de devam etmektedir, denilebilir.
Kýrgýzistan baðýmsýzlýðýný kazandýktan hemen sonra, 1992 yýlýnda dört
ayrý medrese açýlmýþtýr. Bunlardan ikisi kuzeyde daha seküler Çüy bölgesindeki Biþkek19 ve Tokmok’ta20 inþa edilirken, diðer ikisi güneydeki en büyük

15

16

17
18

19

20

Mamayusupov, Veprosi Problemi Religii na Perehodnom Periode, s. 42; Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 17.
Mamayusupov’un çalýþmasýnda “Hz. Osman Ýslâm Enstitüsü” olarak belirtilmiþtir. Bk. Veprosi Problemi Religii na Perehodnom Periode, s. 42.
Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 17.
Bk. Mamayusupov, Veprosi Problemi Religii na Perehodnom Periode, s. 42; Ýsabaev,
“Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 14.
Baþkent Biþkek’te 1992 yýlýnda “Hz. Umar Medresesi” adýyla açýlan kurum daha sonra “Hz.
Ömer Ýslâm Enstitüsü” adýný almýþtýr.
Tokmok’ta açýlan kuruma “Lokman Hekim Medresesi” adý verilmiþtir.
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iki yerleþim birimi olan Oþ21 ve Celalabat’ta22 faaliyet göstermeye baþlamýþtýr.23
Ýlerleyen yýllarda medrese sayýsýnda çok belirgin bir artýþ olmuþtur. 2003
yýlýndaki resmî rakamlar, yirmi yedisi çalýþma izni almýþ toplam kýrk bir medrese bulunduðunu ortaya koymaktadýr. Fakat sayýnýn bunun çok üzerinde olduðu söylenebilir.24
Medreselerde görev alan müderrisler, genelde yerel düzeyde din hizmetlerini ve eðitimini koordine eden kazýyatlar tarafýndan tayin edilirken, medreselerde “direktör” adý verilen sorumlu kiþiler tarafýndan tespit edilmektedir.
Kýsacasý, medrese müdürleri ile kazýyat tarafýndan müþtereken seçilmektedir.
Diðer taraftan, devletlerarasý anlaþmalar çerçevesinde bazý Ýslâm ülkelerinden gelen uzmanlarýn söz konusu kurumlarda görev aldýðý bilinmektedir. Örneðin, Türkiye’den iki ya da üç yýllýðýna gelen yirmi civarýnda uzman öðretici,
resmî medreselerde görev alarak özellikle Kur’an eðitimi ve hafýzlýk konularýnda yerli elemanlara yardýmcý olmaktadýr.25
Medreseler genel olarak 9. sýnýfý veya 11. sýnýfý tamamlamýþ, kübôlük ya
da attestat diye isimlendirilen mezuniyet belgesi bulunan adaylar arasýnda
yapýlan sözlü mülakat sonrasýnda öðrenci kabul etmektedir.26 Fakat medreselerin gelir kaynaklarýnýn baþýnda öðrencilerden “kontrat akçesi” adýyla tah-

21

22

23
24

25

26

Oþ’ta 1992 yýlýnda “Abdülcebbar Medresesi” adýyla faaliyet göstermeye baþlayan kurum daha
sonra ayný adla Ýslâm Enstitüsü statüsü kazanmýþtýr.
Celalabat Suzak ilçe merkezinde bir cami bünyesinde açýlan ve “Ýmâm-ý Âzam Medresesi”
adýný taþýyan kurum, daha sonra kent dýþýnda geniþ bir arazi üzerindeki müstakil binada faaliyet göstermeye baþlamýþtýr.
Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 20.
Örneðin, Celalabat Suzak ilçesi Kýz Medresesi baðýmsýz bir kurum olarak deðil, erkek medresesi ile birlikte gösterilmiþ olduðu gibi, 2004 yýlýnda Celalabat kent merkezinde Sumo semtinde yapýlan “az-Zahra Medresesi” de kayýtlara girmemiþtir. Oþ Devlet Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi’nde 2005 yýlýnda bitirme tezi olarak yapýlan bir çalýþmada herhangi bir kaynak
gösterilmeden 2003 yýlýnda ülke genelinde toplam kýrk bir medrese bulunduðu, bunlardan
sadece yirmi yedisinin kayýtlý olduðu belirtilmektedir. Bk. Caniþ Omorov, “Baðýmsýzlýk Sonrasý Güney Kýrgýzistan’daki Dinî Durum” (bitirme tezi, Oþ Devlet Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi, 2005), s. 38. 2005 yýlýnda ayný fakültede yapýlan diðer bir bitirme tezinde ise “din komisyonu” kayýtlarýnda yer aldýðý öne sürülen toplam otuz sekiz medresenin ismi zikredilmektedir. Bk. Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 21-22.
2005 yýlý itibariyle, yirmi dolayýnda uzman öðretici Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Kýrgýzistan’da farklý bölgede faaliyet gösteren medreselerde görevlendirilmiþtir.
Bunlardan ikisi Oþ Abdülcebbar ve Nookat medreselerinde iki-üç yýl çalýþmýþ, yerli hocalara
rehberlik ve danýþmanlýk yapmýþlardýr. Bk. Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 21.
Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 20.
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sil edilen yýllýk ücretler oluþturduðundan, yasal bir sakýncasý bulunmadýðý
takdirde baþvuran adaylarýn tamamý kabul edilmektedir, denilebilir.
Diðer yandan, her medrese öðrenci sayýsýný kendisi belirlemektedir. Bu durum, fazla gelir elde edebilmek için daha fazla öðrenci kabul ederek medreselerdeki eðitim-öðretim þartlarýnýn daha da kötüleþmesine yol açmaktadýr.
Yaz ve kýþ dönemlerinde birer ay tatil bulunan medreselerdeki eðitim süresi, hazýrlýk sýnýflarý dahil, dört ile altý yýl arasýnda deðiþmektedir. Fakat bazý
öðrencilerin daha kýsa veya uzun bir süre medreselerde kaldýðý tespit edilmiþtir.27 Kurumlardaki beslenme ve barýnma altyapýsýnýn yetersiz olmasýndan
dolayý, çoðu medresedeki öðrenci sayýsý kýþ mevsiminde azalmakta, yaz
döneminde ise artmaktadýr.
Medreselerin büyük çoðunluðu yatýlý olarak eðitim vermektedir. Ancak
öðrencilerin kaldýðý yerlerdeki koþullar oldukça kötüdür. Birçok kurumdaki
olumsuz koþullar, eðitim gören gençlerin fiziksel geliþmesini engellemekte,
hatta ruhsal durumlarýnýn bozulmasýna neden olmaktadýr.
Medreselerin tamamý geleneksel dinî ilimler üzerinde tedrisat yapmakla birlikte, aralarýnda belirli farklar da gözlemlenmektedir. Ayrýca bazý medreseler,
Kur’an hýfzý konusunda ihtisaslaþmýþ durumdadýr.28 Hafýzlýk eðitimine baþlayan öðrenciler genelde üç yýllýk bir süre içinde Kur’an’ý ezberlemektedir. Fakat
10-15 yýl gibi uzun bir sürede hafýzlýðý tamamlayanlar da bulunmaktadýr.29
Medrese eðitimini tamamlayan öðrencilere, müftiyat ve kazýyat tarafýndan
pekiyi, iyi ve orta dereceli olmak üzere üç ayrý diploma ve sertifika verilmektedir. Mezunlarýn büyük çoðunluðu din hizmetleri alanýnda görev almaktadýr.
Medrese mezunlarý mahalle veya köy yerleþim birimlerinde imam-hatip veya
müezzin olarak görev aldýklarý gibi müderris, hacýbaþý, kazýyat ve müftiyat
personeli olarak da çalýþabilmektedir.30

27
28

29

30

Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 21.
Örneðin, Güney Kýrgýzistan’da Oþ ili Nookat ilçesindeki Sultan Serkar Medresesi ihtisas eðitimi veren kurumlardan biridir. Bu medrese sadece hafýz yetiþtirmekte olup eðitim süresi dört
yýldýr. Bk. Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 21.
Güney Kýrgýzistan’ýn en büyük yerleþim birimi olan Oþ’ta medreselerde, mescid-cami ve
evlerde yetiþmiþ yaklaþýk 150 civarýnda hafýz bulunduðu iddia edilmektedir. Geniþ bilgi için
bk. Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 21.
2002 yýlýnda gerçekleþtirilen bir araþtýrmaya göre, Kýrgýzistan’da imamlarýn % 98’inin sadece namaz kýldýrabilecek kadar sûre bildikleri; % 38’inin ise düzgün bir þekilde Kur’an okuduðu tespit edilmiþtir. Geniþ bilgi için bk. Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 23.
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2003 Yýlý Verilerine Göre Kýrgýzistan Genelinde Bulunan Medreseler31

31

Medresenin adý

Yöneticisi

Ýl

Yerleþimi

1

Ebubekir Medresesi

Þamþidin Baþirov

Batken

Karabak ayýlý

2

Hz. Usman Medresesi

Mukaddas Kocaniyazov

Batken

Kýzýlkaya þehri

3

Muhammed Medresesi

Zulkaynar Cabbarov

Batken

Þülüktü þehri

4

Hz. Ali Medresesi

Ahun Kurbanov

Batken

Haydarkan þehri

5

Hz. Osman Medresesi

Ziyabiddin Macitov

Batken

Orukzar ayýlý

6

Tair Medresesi

Ýbrahim Kadirov

Batken

Kulundu ayýlý

7

Ýmam Hamza Medresesi

Orazali Saynazarov

Batken

Karadobo ayýlý

8

Ebu Hanife Medresesi

Fazýl Sultanmuratov

Batken

Batken merkez

9

Aþur Muhammed Medresesi

Sadýkcan Taþmatov

Batken

Leylek ilçesi

10

Ebu Hanife Medresesi

Zauriddin Botokov

Batken

Batken merkez

11

Ýslâm Medresesi

Abdulla Masaliev

Batken

Dokuzbulak ayýlý

12

Ýmam Azam Medresesi

Abdulaziz Abduvaliyev

Celalabat

Kümüþ Aziz ayýlý

13

Ayþe Sýddýk

Nurpaþa Sabirova

Celalabat

Celalabat merkez

14

Çon Aksu Medresesi

Abdumannan Baþirov

Isýk-Göl

Grigorevka ayýlý

15

Ýmam et-Tirmizi Medresesi

N. Nasreddinov

Oþ-Nookat

Mirmahmudov a.

16

Toolos Medresesi

Akmatali Þamsiyev

Oþ-Nookat

Toolos ayýlý

17

Atanazar Karý Medresesi

Ýmamnazar Atanazarov

Oþ-Nookat

Eski Nookat ayýlý

18

Moldo Taabaldý Medresesi

Suleyman Alimbekov

Oþ-Nookat

Karataþ ayýlý

19

Halid ibn Valid Medresesi

Cusupkan Maksýtov

Oþ-Alay

Gülcö ayýlý

20

Boston Medresesi

Abdugappar Abduvahidov

Oþ-Nookat

Boston ayýlý

21

Goib Eronlarý Medresesi

Þukurullo Tolonov

Oþ-Nookat

Nookat merkez

22

Rahmatullo Medresesi

Rahmatullo Kasýmov

Oþ

Eþmatova

23

Mavlona Fahriddin

Kadýrbek Taþmatov

Oþ-Araban

Haus ayýlý

24

Abdraim Medresesi

Abdýrahman Atabaev

Oþ-Özgen

Mirza Ake ayýlý

25

Þarip Ata Medresesi

Ayazullo Mamayusupov

Oþ-Karakulca

Baymirza ayýlý

26

Ýmam Azam Medresesi

Bayýþ Saydiyev

Oþ

Turon

27

Mubarak Medresesi

-

Oþ-Özgen

Kurþab ayýlý

28

Ali ibn Abitalip Medresesi

Meder Sagýnbayev

Talas merkez

Köktokoy Mah

29

Akçal-Ata Medresesi

A.A. Abdirasilov

Talas-Manas

Kayýndý Mah

30

Beyiþ Medresesi

Karýpbek Cumaþov

Çüy-Panfilov

Panfilovka Mah

31

Medrese-Mescit

Nasriddin Bakrinddin

Çüy-Sokuluk

Kýzýltuu Mah

32

Kadým Çaho Medresesi

Ahmed Sabarov

Çüy-Cayýlskiy

Novo-Nikolayevka

33

Bayram Yüksel Medresesi

Ahmed Sabarov

Çüy-Cayýlskiy

Novo-Nikolayevka

34

Ravza Medresesi

Uskenbay Kalandarov

Çüy-Sokuluk

Caný-Cer Mah

35

al-Termizi Medrese-Mescit

Mamýr Satýbaldiyev

Çüy- Isýk Ata

Krasnaya Reçka

36

Hz. Ebubekir Medresesi

M.N. Razýkov

Çüy-Kemin

Kirova Sokaðý

37

Termeziy Medresesi

Magomed Mirzayev

Çüy-Sokuluk

Caný-Cer ayýlý

38

Fatih Medresesi

Abdulhak Irýskulov

Çüy-Sokuluk

Novo-Povlovka mh

39

Kök Car Medresesi

Abdulaziz Karý

Çüy-Alamedin

Kok-Car ayýlý

40

al-Faruh Medresesi

Hazbay Ziyaev

Çüy-Alamedin

Koytaþ ayýlý

41

Akmeçit Medrese- mescidi

Mahmud Adilcanov

Narin-Koçkor

Koçkor

Mamayusupov, Veprosi Problemi Religii na Perehodnom Periode, s. 43-45.
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Yukarýda listede yer alan toplam kýrk bir medresenin illere göre daðýlýmýna bakýldýðýnda þöyle bir sonuç ortaya çýkmaktadýr: Güney bölgesinde yer
alan Oþ ilindeki medreseler toplam medreselerin % 32’sini teþkil ederken;
güneydeki Batken ve kuzeydeki Çüy illerindeki on birer medrese genel
sayýnýn % 27’þerini oluþturmaktadýr. Ayný þekilde, güneydeki Celalabat ile
kuzeydeki Talas ilinde ikiþer medrese yer almakta ve bunlar toplam sayý
içinde % 5’lik bir paya sahiptir. Kuzeydeki Narin ve Isýk-Göl illerinin her birinde sadece birer medrese faaliyet göstermektedir. Her iki ildeki medreseler
genel sayý içinde % 2’lik bir oran teþkil etmektedirler.
Diðer taraftan, genellikle kalkýnmýþ kuzey ile daha az geliþmiþ güney þehirleri arasýndaki daðýlýmýna baktýðýmýzda, kuzeyde yer alan dört ildeki on
beþ medresenin genel medrese sayýsý içinde % 38’lik bir paya sahip olduðu, geri kalan % 62’lik dilimi oluþturan yirmi altý dinî eðitim kurumunun
ise güneydeki üç ilde faaliyet gösterdiði ortaya çýkmaktadýr. Bu durum, dinî
eðitimin ekonomik bakýmdan daha az geliþmiþ, geleneksel deðerlerin korunduðu ve dolayýsýyla daha az deðiþen alanlarda tercih edildiðini göstermektedir.
Dinî eðitim kurumlarýnýn kuzey bölgesine göre, güneyde daha fazla
yaygýn olmasýnda baþka faktörler de etkili olmaktadýr. Güneydeki sosyal, iktisadî ve kültürel dokunun Sovyetler Birliði döneminde daha az deðiþmiþ olmasý, nüfusun kýrsal kesimlerde özellikle tarým ve hayvancýlýkla uðraþmasý,
geleneksel dinî deðerlerin kök saldýðý eski þehirlerin bu bölgede bulunmasý;
Semarkant, Buhara ve benzeri klasik Ýslâm kültür merkezlerine daha yakýn
olmasý bu faktörler arasýnda zikredilebilir. Diðer yandan, Kýrgýzistan nüfusunun önemli bir bölümünü teþkil eden Özbek kökenli vatandaþlarýn bu bölgede yerleþik olmasý da dinî eðitim kurumu medreselerin güneyde daha erken
bir dönemde hýzla çoðalmasýna yol açmýþ olabilir.

Cami-Mescidler
Birçok mescidin avlusunda yer alan küçük odalarda beþ-on beþ arasýnda deðiþen sayýlarda küçük yaþtaki çocuklarýn hafýzlýða çalýþtýðý
görülmektedir. Buralardaki eðitim, genelde kýþ aylarýnda gerçekleþtirilmektedir. Bu çocuklarýn bazý giderleri aileleri tarafýndan karþýlanmakta, kimi
ihtiyaçlarý da cami cemaatinden toplanan yardýmlarla giderilmektedir.
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Cami-Mescidlerin Bulunduðu Ýllere Göre Daðýlýmý32
Ýl
Oþ
Celalabat
Batken
Talas
Isýk Göl
Narin
Çüy
Biþkek
Toplam

2003 yýlý

Ruhsatý Bulunan

588
448
218
79
48
52
147
20

433
300
157
52
21
5
67
7

1600

1042

Evler
Sovyetler Birliði döneminden beri, temel Kur’an öðretimi ve dinî bilgilendirmenin yaygýn olarak yapýldýðý yöntemlerden biri mahalle ve köylerdeki bu
iþe özel ev sistemidir. Bu tür eðitim, tecrübeye dayalý rastgele bir eðitim sürecidir. Öðrenciler, genelde, ders veren hoca ya da mollanýn evinde kalarak belirli bir bilgi edinme sürecinden geçer, ayný süre içerisinde belirli bir mesleðe
yönelik resmî veya gayr-i resmî eðitim alýr.
Hafýzlýk yapmaya kabiliyetli olan çocuklar iki-üç yýllýk süre içinde hýfzýný
tamamlar; diðerleri ise belirli kitaplarý hocanýn gözetiminde okumayý
sürdürür. Bu tarz eðitim için belirlenmiþ bir süre yoktur. Hýfzýný tamamlayan
veya hocadan izin alan öðrenci, ailesinin yanýna dönebilir.
Geçmiþ dönemde ve bugün din eðitimi veren evlerin sayýsýnýn ne kadar olduðu bilinmemektedir. Ancak Güney Kýrgýzistan’da, özellikle Özbek kökenlilerin yaþadýðý mahalle veya diðer yerleþim birimlerinde, evlerde yürütülen
medrese eðitiminin oldukça yaygýn olduðu söylenebilir. Güney Kýrgýzistan’da
Oþ iline baðlý Özgen þehrinde yaptýðým bir gezi sýrasýnda görüþme imkâný bulduðum yaþlý bir Özbek, kent merkezinde dinî eðitim veren onlarca medrese
bulunduðunu belirtti. “Medrese var mý?” soruma yaþlý Özbek, “Hangi medrese?” karþýlýðýný verince, “Balalarýn okuduðu yer” deyince, mahalle aralarýnda
100’e yakýn evde eðitim yapýldýðýný ifade etti.

32

Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 14.
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Diðer yandan, Sovyetler Birliði döneminden itibaren bazý mollalar ve varlýklý kimi aileler, þahsî gayret ve imkânlarýyla kendi yakýn akraba çevresi
yanýnda, mahalle veya kýrsal kesimdeki dayanýþma grubu üyelerine yönelik
din eðitimi vermiþlerdir.
Bu tarz eðitim yapýlan evlerde genelde, önce kýsa dua ve sûreler ezberletilmekte, daha sonra Muallim-i Sâni adý verilen Kur’an’a giriþ kitabý ile
Üstad-ý Evvel kitabý okutulmakta, bazý öðrencilere de hafýzlýk yaptýrýlmaktadýr.33
Ayrýca, Kur’an eðitimi almak üzere takip edilen iki ayrý tecvit kitabý bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi, Fan Tecvidi olup Kazan’da Tatarca olarak
basýlmýþtýr. Kitabýn çevirisi olmadýðýndan, Tatarca metin okutulmaktadýr. Ýkinci
kitap ise 29 Ders adýnda Özbekçe bir kitaptýr. Tecvid eðitimi, Kur’an öðreniminden sonra yapýlmaktadýr.34

Din Eðitimi Veren Kurumlar35
Kurum adý

1991 yýlý

2003

Ruhsatý Bulunan

Ýlâhiyat Fakültesi
Ýslâm Enstitüsü
Medrese
Cami-Mescid

0
0
0
36

2
6
41
1600

2
6
27
1042

Toplam

36

1649

1077

Sonuç
Sovyetler Birliði döneminde, devlet kontrolünün daha az olduðu kýrsal
bölgelerde yaþamalarý ve aile yapýsýnýn bozulmamasý nedeniyle, Kýrgýzlar
arasýnda geleneksel deðer yargýlarý daha az tahribata uðramýþtýr, denilebilir.
Bu durum, Güney Kýrgýzistan’da çok daha belirgindir.36 Bununla birlikte
Kýrgýz kökenlilerde dindarlaþma düzeyi oldukça düþük olduðundan, gerek
33
34
35
36

Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 24.
Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 21.
Ýsabaev, “Kýrgýzistan’da Kur’an Eðitimi ve Müesseseleri”, s. 14.
Özgen ilçesi Caniçek Köyü’nde yaþayan Kubaniç Rayeva, Sovyetler Birliði döneminde babasýnýn hiç Rusça bilmeden hayatýný sürdürdüðünü, kendisinin çalýþtýðý kolhozda ise % 100
Kýrgýzca konuþulduðunu ifade etti. Fakat eþinin çalýþtýðý saðlýk sektöründe Rusça’nýn daha
yaygýn olduðunu belirtti.
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Sovyetler Birliði döneminde gerekse baðýmsýzlýk sonrasýnda dinî alanda derinleþme oldukça güç olmuþtur. Sovyetler Birliði döneminde dine ve dinsel deðerlere karþý yürütülen kampanya nedeniyle nüfusun 2/3’sinin yaþadýðý Güney
Kýrgýzistan’da sadece on sekiz mescid açýk kalabilmiþtir.37
Güneyde yer alan önemli yerleþim birimlerinden Alabuka, Toktogul, Aksý,
Çatkal, Maylusuu, Taþkömür, Karakol gibi Kýrgýz nüfusun daha yoðun olduðu þehirlerde hiçbir mescid bulunmazken, Özbek nüfusun aðýrlýkta olduðu
Karasu’da iki, Suzak, Nookat, Kademçay ve Leylek ilçe yerleþim birimlerinde
birer mescid açýk kalmýþtýr.38
Yapýlan araþtýrmalar, medreselerde ders verenlerin çoðunluðunun resmî
bir örgün eðitim almamýþ olduðu, aksine medrese eðitimi aldýðýný veya bir ya
da birkaç hocadan özel ders görmüþ olduðunu açýða çýkarmaktadýr.
Diðer yandan, kazýyat kurumunun, medreselere hoca tayin ederken
adayýn Arapça bilgisine ve ona ders veren mollayý belirleyerek müderrislik
sertifikasý verip görevlendirme yaptýðý tespit edilmektedir.39
1998 yýlýnda dört olan medrese sayýsý, 2003’te kýrk bire yükselmiþtir.
Sayýlarý hýzla artan medreselerdeki eðitimin kalitesinde belirgin bir iyileþme
gözlemlenmemektedir. Medreselerdeki eðitimin yetersiz olmasý bir yana, kurum içinde herhangi bir disiplin de yoktur. Öðretim yapan müderrisler düzenli olarak kuruma devam etmemekte, onlarýn yerine üst sýnýftaki öðrenciler daha alt derecedeki öðrencilere ders vermektedir.40
Orta Çað öðretim metot ve yöntemleriyle çok az sayýdaki kitabýn ezberletilmesine dayanan ders geçme sistemi uygulanmakta, müfredatta sosyal hayata iliþkin hiçbir ders bulunmamaktadýr. Müderrislerin sözleriyle ders kitaplarýnýn içerikleri birer dogma olarak kabul edilmekte, tartýþma ve yoruma hiçbir zaman rastlanmamaktadýr.
Ayrýca, fizikî koþullarýn da oldukça yetersiz olduðu söylenebilir. Özellikle öðrencilerin ders gördüðü yerler, yatakhane ve çalýþma odasý olarak kullandýklarý

37

38
39

40

Bu mescidlerden üçü Batken, dördü Celalabat, on biri ise Oþ’ta yer almaktadýr. Omorov Caniþ, “Baðýmsýzlýk Sonrasý Güney Kýrgýzistan’daki Dinî Durum” (bitirme tezi, Oþ Devlet Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi, 2005), s. 31.
Omorov Caniþ, “Baðýmsýzlýk Sonrasý Güney Kýrgýzistan’daki Dinî Durum”, s. 31.
Aytmirza Satibaldiev, “Kýrgýzistan’daki Din Eðitimindeki Problemler” (bitirme tezi, Oþ Devlet
Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi, 2005), s. 30.
Satibaldiev, “Kýrgýzistan’daki Din Eðitimindeki Problemler”, s. 31.
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alanlar ile temizlik ve banyo ihtiyaçlarýný giderdikleri mekânlar çok iptidai þekilde tanzim edilmiþtir. Medrese binalarýnýn büyük çoðunluðu hijyen koþullarýndan uzak, gençlerin bedensel ve ruhsal saðlýklarýný tehdit edecek düzeydedir.
Ýlâhiyat fakülteleri dýþýnda din eðitimi veren kurumlarda, ciddi anlamda bir
kurumsallaþma sorunu yaþanmaktadýr. Ayrýca, ilâhiyat fakülteleri bir tarafa
býrakýlacak olursa, örgün ve yaygýn din eðitimi veren birimlerin büyük çoðunluðunda, Ýslâm’ýn daha az akýlcý olduðu iddia edilen Eþ‘arî yorumu ile ideolojik bað taþýyan güncel fikrî akýmlarýn egemen olduðu iddia edilebilir. Bunda hem müfredat programýnda Arapça ve Arap harfli klasik dinî metinlerin
aðýrlýklý olarak yer almasý hem de öðretim elemanlarýnýn tamamýna yakýnýnýn
Arap ülkelerinde eðitim görmüþ olmalarý belirleyicidir. Birinci derecede belirleyici olan ise dinî eðitim veren kurumlarýn kuruluþ aþamasýndan baþlanarak
eðitimin her kademesinde çeþitli Arap ülkeleri, zengin iþ adamlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnca finanse edilmesidir.
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