
 

 

 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 

The Journal of International Social Research 

Cilt: 7   Sayı: 33          Volume: 7   Issue: 33 

www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581 

S�YASET VE TERÖR KISKACINDA PAK�STAN MEDRESELER� 

PAKISTAN MADRASSAS INFLUENCED BY THEPOLITICS AND TERROR  

M. Nur PAKDEM�RL�•••• 
 
 

Öz 

Pakistan medreseleri terör ve �iddetle anılmakta ve pekçok suçlamanın oda�ında yer 
almaktadır. Medreselerin militarist gruplarla i�birli�i içerisinde oldu�u ve onlara eleman yeti�tirdi�i 
iddia edilmektedir. Çalı�mamızda, bu iddiaların do�ruluk ve gerçeklik de�erini belirlemek üzere 
Pakistan medreselerinin siyaset ve terör ba�lantıları incelenmi�tir. Taliban’ın ortaya çıkı�ı, 
medreselerdeki radikal e�ilimler, ‘�slamcı militan’ olarak tanımlanan ve terör olaylarına adı karı�an 
ki�ilerin e�itim durumları, medrese mensuplarının konuyla ilgili yakla�ımları gözden 
geçirilmi�tir.Ara�tırma sonucunda, medreselerin birer terörist fabrikası oldu�u �eklindeki 
ithamlarıngerçe�i yansıtmadı�ı, ancak olayların ve ili�kilerin göründü�ünden çok daha karma�ık 
oldu�u tespit edilmi�tir. 

Anahtar Kelimeler: Pakistan, Medrese, E�itim, Terör. 

 

Abstract  

Pakistan madrassas are referred with terror and violence and are under the focus of several 
accusations. It is claimed that madrassas are in cooperation with militarist groups and raise people for 
them. In this work, terror and political connections of Pakistan madrassas are investigated to 
determine the truth of such claims. The emergence of Taliban, radical inclinations, educational status 
of people so called ‘�slamic Militants’ who are involved in terror, views of members of the madrassas 
on the topic are studied. In conclusion it is found that madrassas are not institutions educating 
terrorists and the events and connections are much complicated than as it appears.   

Keywords:  Pakistan, Madrassa, Education, Terror. 
 

 
Giri� 
Bölge tarihinde yüzyıllar boyuncatoplumun �slâmla�masında, geli�mesinde, 

medenîle�mesinde ve imarında büyük rolü olan Pakistan medreseleri1günümüzde ciddi bir 
�âibe altındadır. Medreseler siyasalla�mak, marjinalle�mek, terörü desteklemek ve silahlı 
örgütlerin arka bahçesi olmakla suçlanmaktadırlar. ABD’de gerçekle�en11 Eylül 
2001saldırılarından, sonrasında geli�en terör olaylarından, Ortado�u ve Afrika ülkelerindeki iç 
sava�larda etkin rol oynayan el-Kâide ba�lantılı silahlı marjinal grupların kanlı eylemlerinden 
medreseler sorumlu tutulmaktadır.(Zaidi, 2013: 4) Medreselerinin %15’ininmilitarist gruplarla 

������������������������������������������������������������

•
�Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, �lahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü.�

1 Pakistan’da 2012 yılı itibariyle 12.692 (%97) adedi çe�itli dinî cemaatlere, 383 (%3) adedi devlete ait olmak üzere 
toplam 13.075 medrese vardır. Bir milyon 759 bin kayıtlı ö�rencisi olan bu medreselerde 57.585 ö�retim elemanı görev 
yapmaktadır. Genel e�itim kurumları içerisinde medreselerin oranı %5.02’dir. Ayrıntılı bilgi için bkz. AEPAM (2013). 
Pakistan Education Statistics 20011-2012, Academy of Educational Planning and Management, Statistics Study No.252, 
Islamabad: AEPAM Ministry of Education Publications, s. 7, 22, 66. 
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ba�lantısı oldu�u belirtilmektedir. (Kronstadt, 2004: 2) Medreselerin politik çıkarlar 
do�rultusunda desteklenerek kullanıldı�ı ve medrese sayısındaki artı�ın �slamcı militan 
sayısındaki artı�ın göstergesi oldu�u söylenmektedir.(Rashmi, 2011: 70) 

Özellikle sınır bölgelerinde Afgan-SovyetSava�ından kaçan Afgan halkın fakir 
çocuklarını ücretsiz olarak himaye eden ve cihat gruplarına destek sa�layan 1500 civarında 
medrese oldu�u ve bu medreselerde militan yeti�tirildi�i iddia edilmektedir.(Bano, 2007: 50; 
Birı�ık, 2007: 72; Malik, 1989: 20) Afgan-Sovyet Sava�ı (1979-1988) ve Ke�mir’de ya�anan 
Pakistan-Hindistan Sava�ı (1977) sırasında Pakistan medreselerinin militan yeti�tiren birer 
‘terörist fabrikası’ haline geldi�i vurgulanmaktadır. Sipah-ı Sahabe, Le�ker-i Tayyibe, Le�ker-i 
Cengvî, Cey�-i Muhammed, Harekât-ı Cihad-ı �slâmî, Harekâtu’l-Mücahidîn gibi militer 
olu�umlara ait süreli yayınların medrese ö�rencilerinin ellerinde dola�tı�ı 
söylenmektedir.Medreselerin Afgan sınırındaki bölgelerin yönetimini ele geçirdiklerine dair 
yayınlar yapılmaktadır.(Blanchard, 2007: 4; Hussain ve Qureshi, 2007: 66; Javaid, 2011: 9; 
Khokhar, 2007: 353; Kozicki, 2002: 2; Leirvik, 2008: 143; Nayyar, 1998: 230; Rahman, 2006b: 89; 
Shaikh, 2009: 165) 

Öte yandan, yöneticilerinin cihat yanlısı oldu�u ileri sürülen�slamabad Lâl Mescidi 
külliyesindeki Camia Hafsa (Kız bölümü) ve Camia Feridiyye (Erkek bölümü) medreselerinde 
2007 yılında çıkan ve hükümet güçlerince kanlı bir �ekilde bastırılan ayaklanmanın 
hafızalardaki izi silinmemi�tir. Afgan-Sovyet Sava�ı esnasında talebelerini Afganistan’ı 
savunmaya yönlendirmi� olsa dahi, ba�kentin merkezindeki bir medresede silah 
depolanabilmesi ve ayaklanma çıkarılabilmesi konusu halen açıklı�a kavu�mamı�tır. (Asal  ve 
d�r, 2008: 973; Birı�ık, 2007: 72) 

Ahmed ve Haqqani gibi bazı ara�tırmacılar 2000’li yıllarda gerçekle�en terör olaylarının 
sorumlulu�unu Ziya’ül Hak dönemine (1977-1988) yüklemektedirler. Pakistan’da radikal 
e�ilimlerin Ziya’ül Hak döneminde tırmanı�a geçerek Afgan-Sovyet Sava�ını Afganların 
kazanmasıyla ilgilenen ABD’nin ve ideolojik hedefleri olan Suudi Arabistan’ın finansal 
deste�iyle terörizme dönü�tü�ünü iddia etmektedirler. (Ahmed, 2004: 83) Afganistan cihat 
gruplarını destekleyen medrese ba�lantılı Harekât-ı Cihad, Harekât-ı Ensar, Cey�-i 
Muhammed, Sipah-ı Sahabe-i Pakistan, Cundullah gibi olu�umların bu dönemde ortaya çıktı�ı 
bilinmektedir. (Fair, 2009: 57)Ancak ba�langıçta müdafa amacıyla yapılanan bu 
organizasyonların adlarının sonralarıterörolaylarına karı�masından Ziya’ül Hak’ın sorumlu 
tutulmasının gerçekçi bir de�erlendirme olup olmadı�ı tartı�ma konusudur. 

Ardı arkası kesilmeyen tüm bu iddialar ve �aibeli olaylar medreselerin siyaset ve terör 
açısından incelenmesini zorunlu kılmı�tır. �slâm dünyasının geleneksel ö�retim kurumları olan 
medreselerin son dönemlerde içine sürüklendi�i bu tartı�malı konumu ve Pakistan 
medreselerine yöneltilen suçlamaların do�ruluk ve gerçeklik de�erini literatür taraması 
yöntemiyle inceleyen bu çalı�mada, konu, Medrese ‘Taliban’ı,‘�slamcı Militanlar’ ve Medrese: 
�ddialar ve Gerçekler, Pakistan’daki Militarist Gruplar ve Medrese Ba�lantıları ba�lıkları altında 
ele alınacaktır. 

I. Medrese ‘Taliban’ı  

ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın2deste�i ile  Afganistan’daki Rus i�galini bertaraf 
etmek üzere Pe�tun medrese ö�rencilerinin kurdu�u Taliban organizasyonunun adı Ruslara 
kar�ı mücadele verilen yıllarda hemen hemen hiç duyulmamı�tır. Afganistan’ın daha çok 
güneydo�u sınırındakiPakistan medreselerinde yeti�en ö�rencilerin katıldı�ıolu�umaözellikle 
Gazne, Kandahar gibi vilayetlerden ve Svat Vadisi’nden büyük katılımlar olmu�tur.Batı 
destekli bu mücahit örgütü Afganistan’ın i�gal yıllarındaba�arılı bir savunma gerçekle�tirmi� ve 
Sovyet güçlerini çekilmek zorunda bırakmı�tır. Ancak daha sonra ABD’nin bölgeye yerle�erek 
kendi kontrolünde bir yönetim kurmak istemesini tepkiyle kar�ılayan Taliban,  ülkede beliren 
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2 ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın Taliban’a destek verme amaçları farklıdır. ABD Taliban’ı Sovyetler’e kar�ı 
kullanmı�, Suudi Arabistan i�gal sonrası Afganistan’ında dini ideolojileri do�rultusunda bir yönetim kurmak istemi�, 
Pakistan ise Kâbil’de muhtemel Hindistan saldırılarında yanında yer alacak �slamabad yanlısı bir hükümet görmek 
istemi�tir. 
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yönetim bo�lu�unu doldurma çabası içerisine girmi� ve mücadelesini farklı cephelere 
kaydırmı�tır.(Yalçınkaya, 2012: 53) 

Taliban’ın El-Kaide’yi kurarak terör örgütüne dönü�mesi de hedeflerin çatı�tı�ı bu 
süreçte gerçekle�mi�tir. ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan istihbarat servislerinden destek 
alarak yıldan yıla güç kazanan Taliban, 1988 yılında, ‘emperyalist güçlere kar�ı silahlı direni�’ 
kaidesiyle yeni bir hedef belirlemi� ve El-Kaide’yi kurmu�tur. Bu tarihten itibaren,  maddi bir 
yapılanmadan ziyade ideolojiye dayalı bir yapılanma olu�turmu�, böylece farklı ülkelerdeki 
radikal gruplarla ba�lantı kurarak 2000’li yıllarda dünyanın de�i�ik bölgelerinde kanlı eylemler 
gerçekle�tirecek olan bir terör örgütüne dönü�me sürecine girmi�tir. (Çevikalp, 2011: 23) 

Burada �unu vurgulamak gerekir ki, Taliban’ın ve El-Kaide’nin yönetim kadroları 
seküler e�itim almı� bireylerdenolu�turulmu�tur. Üsame bin Ladin’in üniversite ö�reniminin 
hemen ardından CIA ve Suudi �stihbaratı i�birli�i ile e�itilerek Afganistan’a gönderildi�i 
bilinmektedir. (Acar, 2011: 20; Gürbüz, 2008: 132) Üsame bin Ladin, Suudi hükümetinin 
deste�iyle Taliban’ı yönetmek üzere Afganistan’da kendisinden öncegörevlendirilmi� olan 
ve‘cihadın ir�atla desteklenmesi’ fikrini savunmasıylatanınan Ürdün’lü Prof. Abdullah 
Azzam’ın suikast sonucu ölümünün ardından yönetime geçmi� ve El-Kaide’nin ‘radikal cihat’ 
eksenli ideolojik temellerini atmı�tır.El-Kaide’nin kurucu liderlerinden Eyman el-Zevahiri 
Mısır’lı bir hekimdir. El-Kaide’nin askeri komitesinde yer alan ve pekçok eylemin planlayıcısı 
olarak bilinen Saif el-Adel’in Mısır ordusunda albay rütbesiyle görev yaparken Taliban’a 
katıldı�ı bilinmektedir. Örgütün üst düzey kadrosunda yer alan Enver el-Awlaki oldukça iyi 
e�itimli Yemen kökenli bir ABD vatanda�ıdır.(Çevikalp, 2011: 26)Bu örneklerde görüldü�ü gibi, 
Taliban’ın ve El-Kaide’nin yönetim kadrolarının geleneksel e�itim veren medrese mezunları 
yerine modern e�itimli bireylerden olu�turulması, ABD’nin, Sovyetlere kar�ı yürüttü�ü kadim 
mücadelesinin Afgan cephesinde ba�arıyı �ansa bırakmak istemedi�ini açıkça göstermektedir. 

Sovyet kuvvetlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte,�srail ve Mısır’dan sonra 
ABD’den en fazla  ekonomik yardım alan ülke konumundaki Pakistan ABD’nin ilgisini 
kaybetmi� ve anla�malara göre 1991 yılındaödenmesi gereken 564 milyon ABD Doları 
tutarındaki yardımı alamamı�tır.Hindistan kar�ısında güç kaybetmeme ve yeni bir politika 
geli�tirme ihtiyacı hisseden Pakistan, Afganistan’da Taliban rejiminin geli�mesine lojistik destek 
vermi�tir. Bu süreçte,Pakistan’ın içinde bulundu�u olumsuz ekonomik ko�ullar ve artan 
yolsuzluklar ülkedeki Taliban ve el-Kaide ba�lantılı radikal grupların güçlenmesine zemin 
hazırlamı�tır.Kontrolden çıkarak silah ve uyu�turucu  kaçakçılı�ı i�ine de bula�anbu gruplar 
Pakistan hükümetlerini iç ve dı� politika arenasında zor durumda bırakmı�tır. (Çolako�lu, 2007: 
75) 

11 Eylül 2001 saldırılarından Taliban ve el-Kaide’ye yardım ve yataklık etti�ini 
dü�ündü�ü medreseleri sorumlu tutan ABD, bu kez de, daha önce mâlî ve askeri destek 
sa�ladı�ı cihat organizasyonlarının ortadan kaldırılması için ödenek çıkarmı� ve ekonomik 
yardıma ihtiyaç duyan Pakistan hükümeti bu ödenekleri kabul etmi�tir. (Butt, 2012: 390) ABD, 
e�itim reformu gerçekle�tirmesi ve medrese ö�rencilerini devlet okullarına yönlendirmesi için 
Pakistan’a 100 milyon Doların üzerinde ödeme yapmı�,(Fair, 2012: 135) Taliban’ı ve el-Kaide’yi 
bitirmesi kar�ılı�ında da yıllık bir milyar Dolar askeri yardım sözü vermi�tir. (Usher, 2008: 8) 
Her ne kadar Pakistan, Taliban ve el-Kaide militanlarının da�lık sınır bölgelerine yerle�melerine 
göz yummu� olsa da, bu yardımlar uzun vadede hedefe ula�mı� görünmektedir.Pakistan’da 
Afgan-Sovyet Sava�ı sırasında yüksek olan medrese artı� oranı 2001’den itibaren 
dura�anla�mı�tır ve bu durumda henüz kayda de�er bir de�i�iklik olmamı�tır. 

II. ‘�slamcı Militanlar’ ve Medrese: �ddialar ve Gerçekler 

ABD hükümeti, medreselerin % 15’inin radikal e�ilimli oldu�unu, ABD aleyhtarlı�ı 
yaptı�ını ve talebelere askeri e�itim verdi�ini iddia ederek e�itim reformu konusunda Pakistan 
hükümetine baskı yapsa da bu oranın do�rulu�una dair somut bir delil sunamamı�tır. (Institute 
of Policy Studies, 2002: 53; Rahman, 2006a: 19; Zia, 2003: 165)Bu tür iddiaların dayandırıldı�ı 
bilgiler New York Times, Washington Post gibi bazı medya kurulu�larının sansasyonel ve 
abartılı haberlerinden ibarettir. (Malik, 1989: 21; Noor ve d�r., 2008: 146)Konuyla ilgili olarak 
yapılan ara�tırmalarda Pakistan medreselerinin sistematik olarak militarist organizasyonları 
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destekledi�ine dair kesin bir delil bulunamamı�tır. Bu ara�tırmalardan elde edilen bulgular 
incelendi�inde özellikle medreselerde yürütülen geleneksel din e�itimi ve terör arasında 
do�rudan bir ba�lantı kurulamamı�tır. (Shapiro ve Fair, 2010: 79) 

‘�slâmcı militan’ olarak lanse edilen teröristler üzerinde bizzat ADB ve Avrupa 
ülkelerinden bazı ara�tırmacılar tarafından3 yapılan çalı�malar bunların büyük bir kısmının 
içinde yeti�ti�i toplumun ortalama e�itim düzeyinden daha iyi e�itim aldı�ını (ortaö�retim 
yada yüksekö�retim düzeyinde) ortaya çıkarmı�tır.Taliban’ın ve El-Kaide’nin yönetim 
kadrolarının seküler e�itimli bireylerden olu�ması gibi, bu militanlar da ço�unluk itibariyle 
geleneksel ö�retim kurumuolan medreselerden de�il, modern ö�retim kurumlarından 
mezundurlar.Operasyon ba�arısını garantilemek isteyen terörist grupların, elemanlarını 
mümkün oldunca iyi e�itimli adaylar arasından seçme e�iliminde oldu�u dü�ünülmektedir. 
Örne�in, 11 Eylül 2001 saldırılarını gerçekle�tiren 19 ki�iden hiçbirisi medrese mezunu de�ildir, 
bilakis batı ülkelerinde üniversite e�itimi almı� bireylerdir ve bu münferit bir olaya özgü 
sıradı�ı bir durum de�ildir. 

Sageman’ın 2004’te, Bergen ve Pandey’in 2006’da terör olaylarını gerçekle�tiren el-
Kaide militanları üzerinde gerçekle�tirdikleri ara�tırmaların sonuçları da aynı do�rultudadır. 
Benzer sonuçların elde edildi�i bu ara�tırmalara göre hayatının herhangi bir döneminde 
medreseye kaydolmu� militanların oranı %9’un altındadır. Teröre adı karı�an militanların 
büyük bir kısmı modern yüksekö�retim kurumlarında e�itim almı� ki�ilerdir. Üstelik bu 
e�itimi herhangi bir �slâm ülkesinde de�il, batı ülkelerinde almı�lardır. Son yılların en 
sansasyonel be� terör saldırısını4 gerçekle�tiren 79 terörist hakkında yapılan ara�tırma da bu 
ki�ilerin oldukça iyi e�itimli oldu�unu, birço�unun üniversite mezunu oldu�unu göstermi�tir. 
Di�er olaylara adı karı�an 172 terörist hakkında yapılan ara�tırma sonuçları da aynıdır. Bunlar 
arasında ekonomist, çocuk cerrahı ve mimar gibi çe�itli meslek mensupları dahi vardır.  

Puri, medreselerin radikalle�tirme, yardım ve yataklık yapma ve saldırıları yönetme 
yoluyla sistematik olarak teröre destek verdi�ini ileri sürmektedir. Pakistan kaynaklı terör 
saldırılarını Batıyı hedef alanlar, Hindistan’ı ve Afganistan’ı hedef alanlar ve yerel saldırılar 
biçiminde kategorilere ayırmaktadır. Batıyı hedef alan saldırlarda daha donanımlı elemanlar 
gerekti�ini ve terörist grupların bu tür elemanları di�erlerine tercih etti�ini belirtmektedir. 
Bununla birlikte daha kolay ve ba�arısızlık oranı dü�ük olan di�er  saldırılarda e�itim yönüyle 
fikri altyapısı hazır oldu�undan medrese ö�rencilerinin öncelikli olarak tercih edildi�ini iddia 
etmektedir. (Puri, 2010: 61) Ancak Puri, tüm medreseleri aynı kefeye koyarak bu kurumlar 
aleyhine realist görünümlü ütopik bir yakla�ımla �ekillendirdi�i teorisinin medreselerin 
sistematik deste�i ve medrese ö�rencilerinin öncelikli olarak tercihi ile ilgili kısımlarını 
destekleyecek herhangi bir delil ileri sürememektedir. 

Afganistan ve Ke�mir’de terör saldırıları esnasında ölen 141 militanla ilgili olarak 2004 
yılında yapılan ara�tırmanın sonuçları Puri’nin medrese ö�rencileri ile ilgili görü�lerinin vak’a 
incelemelerine dayanmayan temelsiz ve zayıf iddialar oldu�unu göstermektedir. Ara�tırmaya 
göre, bahsi geçen 141 militandan 82’si en az lise düzeyinde modern e�itim almı�, 27 militan ise 
4 yada daha az süreyle medrese ö�renimi görmü�tür. Yarı zamanlı medrese ö�rencisi olan bu 
militanlardan medresede silah altına alınmı� olanların sayısı 19’dur. Di�er 8 militan ise cihad 
propogandalarının yada arkada�ların tesiri ile bu i�e yeltenmi�lerdir. (Malik, 2002: 21) Bu 
sonuçlar geleneksel din e�itimikurumları olan medreselerile terör arasında do�rudan ba�lantı 
kurulamayaca�ını, ancak sınırlı bir ili�kiden söz edilebilece�ini göstermektedir. (Puri, 2010: 52; 
Zaidi, 2013: 10) 

III. Pakistan’daki Militarist Gruplar ve Medrese Ba�lantıları 

Pakistan’da, ABD’nin ve Suudi Arabistan’ın deste�iyle Sovyet-Afgan Sava�ı sırasında 
açılan ve halen Taliban rejimiyle de irtibatlı olan kayıtlı yada kayıt dı�ı bazı medreseler vardır 
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3 Bahsi geçen ara�tırmacılar: Sageman, Krueger, Bergen, Berrebi ve Fair. Ayrıntılı bilgi için bkz. Fair, 2009: 67. 
4 Bahsi geçen terör saldırılarının gerçekle�ti�i yer ve tarihler: ABD-Dünya Ticaret Merkezi (1993),Tanzanya ve Kenya 
ABD büyükelçilikleri (1998),  ABD-Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon (11 Eylül 2001),Endonezya-Bali (2002),�ngiltere-
Londra (2005). 
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ki, kapalı kapılar ardında olduklarından bunlar hakkında güvenilir bilgi elde etmek neredeyse 
imkansızdır. Örne�in, Taliban liderlerinden Molla Ömer’in de e�itim aldı�ı,Afgan sınırında 
bulunan Akora Hattak’taki ‘Dâru’l-Ulûm Hakkaniye’ medresesi bunlardan birisidir.(Ali, 2009: 
34; Fair, 2009; 57; Rahman, 2004: 307) 

Pakistan’daki militarist organizasyonlara genellikle selefi olarak tanınan Ehl-i Hadis5 
ekolü ile Deobendi6 ekolünden ayrılan marjinal gruplar dahil olmakla birlikte, az sayıda Birelvi7 
mensubu da katılmaktadır. Afgan Talibanı, Pakistan Talibanı, Le�ker-i Tayyibe, Le�ker-i 
Cengvî, Sipah-ı Sahabe, Cey�-i Muhammed, Harekât-ı Cihad-ı �slâmî gibi militaristolu�umlarla 
herhangi bir �ekilde irtibatlı olarak faaliyet gösteren 200 Deobendi, 77 Ehl-i Hadis, 23 Birelvi 
medresesi oldu�u iddia edilmektedir. Ancakbu olu�umlar terör saldırılarındaki ba�arı oranını 
yükseltmek için medrese ö�rencileri yerine,daha ziyade, saldırı yapacakları yerlerde 
ko�u�lanmı� modern e�itimli profesyonel teknik elemanlarını kullanmaktadırlar. (Fair, 2012: 
140; Zaidi, 2013: 12)Bu örgütlerden özellikle, Ke�mir’de Hindistan askerleriyle yaptı�ı 
çatı�malarla tanınanLe�ker-i Tayyibe medrese ö�rencilerini tercih etmemesiyle bilinmektedir. 
Örgütün saldırılar sırasında kaybetti�i ve �ehit olarak nitelendirdi�i 800 ki�i hakkında yapılan 
ara�tırmalar bu ki�ilerin ortalama Pakistanlı erkeklere kıyasla son derece iyi e�itimli olduklarını 
göstermi�tir.Pakistanlı erkeklerin ortalama ö�renim süresi 6 yıl iken Le�ker-i Tayyibe’nin 
saldırılarında hayatını kaybeden gençlerin en dü�ük e�itimlileri dahi ilk seviye lise (10.sınıf) 
mezunudurlar.(Fair, 2012: 139) 

Öte yandan, Pakistan güvenlik güçlerinin açıklamalarına göre, terör saldırılarında 
medrese ö�rencilerini kullanan küçük gruplara az da olsa rastlanmaktadır.Örne�in,Lâl Mescit 
külliyesindeki Camia Feridiyye medresesinin bazı elemanları Mü�erref döneminde 2007’de 
gerçekle�tirilen Lal Mescit operasyonunun intikamını almak üzere intihar bombacısı yeti�tiren 
‘Gazi Kuvvetleri’ adlı küçük bir grup kurmu�lardır. Medrese mensupları �slamabad’dan 
aldıkları gençleri Afganistan sınırındaki kayıt dı�ı medreselere götürerek e�itimden geçirmekte 
ve terör saldırılarında kullanmaktadır. Benzer �ekilde faaliyet gösteren bir ba�ka grup 
Ke�mir’de sava�an Cey�-i Muhammed’den ayrılan ‘Esmatullah Muaviye’ grubudur. Bu 
grupların her ikisi de faaliyetlerini terör saldırıları organize eden ‘Tehrik-i Taliban Pakistan’a 
ba�lı olarak yürütmektedirler. (Zaidi, 2013: 10) 

Pakistan güvenlik güçleri bazı teröristlerin medreselere ö�renci ya da misafir olarak 
sızdı�ını ve buralarda gizlendi�ini belirtmektedirler. Dera Gazi Han’daki Camia Osmaniya gibi 
bazı medreselerin özellikle bu amaca yönelik olarak hizmet verdi�ini ve medrese görünümü 
altında terörist barındırdı�ını iddia etmektedirler. Ancak e�itim-ö�retimden ba�ka hedefleri 
olmadı�ınısavunan pek çok medrese mensubu bu ithamlardan son derece rahatsız olduklarını 
ifade etmektedirler. Medrese yetkilileri “Afgan Sava�ı sırasında ö�rencilerinin sava�a gitti�ini 
ve bu konuda tüm dünyanın kendileriyle hemfikir oldu�unu, ancak sava�tan sonra Batı 
dünyasının Sovyetleri yenen bu mücahitlerden ürktü�ünü” ifade etmektedirler. Onlara göre 
“Batılılar kendileri için tehdit olarak görmeye ba�ladıkları bu gücü zayıflatabilmek için �slam ve 
medreseler aleyhine kara propaganda yapmaktadırlar. E�er herhangi bir medresenin terörü 
destekledi�ine dair kesin delil varsa devlet bu konuda gerekeni yapmalıdır. E�er bir terörist 
ö�renci ya da konuk hüviyetinde medresede gizleniyorsa medrese yönetimi bu durumdan 
haberdar edilmelidir. Medreseye büyük bir askeri güç yı�arak sosyal kriz çıkarılmasındansa 
sorunun küçük çaplı bir operasyonla çözülmesi daha uygundur.” Medrese kurulları da bu 
görü�e katılmakta ve terörü destekledi�ine dair kesin delil tespit edilen medreselerin kuruldan 
çıkarılmak üzere kendilerine bildirilmesini istemektedirler. (Zaidi, 2013: 11)Görüldü�ü gibi 

������������������������������������������������������������
5 Ehl-i Hadis: Seyyid Nezir Hüseyin Dihlevi’nin (1805-1902) liderli�inde kurulan, selefîli�i canlandırma iddasında olan, 
Vehhabilik özellikleri ta�ıyan bir cemaattir. 
�
�Deobendi: Geleneksel din e�itimini muhafaza etmek amacıyla’ ‘Daru’l-Ulum-u Deobend’ medresesi çevresinde 

olu�an ve Muhammed Kasım Nanotavi (1832-1880) önderli�inde geli�en bir cemaattir.Pakistan’ın en büyük dini 
cemaatidir. 
7 Birelvî:Ahmed Rıza Han Birelvi’nin (1856-1921) liderli�inde ‘Medrese-i Ehli Sünnet ve Cemâat’ yada ‘Dârülulûm-i 
Manzaru’l-�slâm’ olarak bilinen e�itim kurumu çevresinde olu�an,Hindistan’ın Hinduizm de dâhil olmak üzere çe�itli 
inanı�lardan gelen birçok özelli�ini barındıran ve ya�atan  cemaattir. 
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medrese mensupları terörle anılmaktan rahatsızdırlar. Devletin bu konudaki a�ırı tepkilerini de 
do�ru bulmamaktadırlar. Ancak gerekenin usulünce yapılması konusunda da devletle 
i�birli�ine hazır �effaf bir tutum sergilemektedirler. 

Pakistan’daki silahlı radikal gruplarla ilgili olarak yapılan ara�tırmalarda ortaya çıkan 
kaydade�er birgerçek vardır ki o da �udur: Taliban ve El-Kaide yönetiminde oldu�u gibi, bu 
grupların lider kadrolarında yer alan �ahıslar da medrese e�itimi de�il, modern seküler e�itim 
almı� bireylerdir. (Malik, 2002: 21)Ayrıca, militarist gruplarla i�birli�i içerisinde oldu�u iddia 
edilen medrese yöneticileriyle Pakistan hükümetinin önde gelenleri ve istihbarat elemanları 
arasında açıklanamayan görü�meler ve mali yardımlar tespit edilmi�tir.8 Bu durum, medrese 
kurullarının ve mensuplarının dillendirdi�i ‘kara propaganda’ söyleminde haklılık payı 
olabilece�ini dü�ündürmektedir.   

Medreseler üzerine içeriden ve dı�arıdan birtakım politik oyunlar oynandı�ıaçıktır. 
Ancak kendilerine yöneltilen pekçok suçlama, cezalandırma ya da baskıya ra�men medrese 
mensuplarının %76’sı olumsuz tepki ile kar�ılık vermeye taraftar de�ildir. (Ahmad, 2009: 2) 
Medrese yönetimlerinin ekseriyeti ö�rencilerinin politik aktivitelere katılmasını 
onaylamadıkları gibi,bu katılımı cezayı gerektiren bir durum olarak kabul etmektedirler.(Fair, 
2009: 64) 

Silahlı radikal olu�umlar e�itim felsefesinde ‘�iddet’in yer almadı�ı bu tür medreseleri 
sadece zan altında bırakmayıp do�rudan do�ruya terörlerine hedef yapmaktadırlar. Karaçi’de 
1954 yılında Muhammed Yusuf Binori tarafından kurulan ve Camia Binoriye olarak bilinen 
Camia Ulûm-i �slâmiye debunlardan birisidir. Medresesinin terör kar�ıtı üç ö�reticisi ve on 
ö�rencisi 11 Eylül saldırılarından sonra, 2004-2005 yıllarında, farklı zaman ve mekânlarda 
bilinmeyen ki�ilerce suikaste u�ramı�lardır. Medrese hakkında karapropagandalar yapılmı� ve 
ö�rencileri kı�kırtılarak terör olaylarının içerisine çekilmeye çalı�ılmı�tır.(Asal ve d�r., 2008: 973; 
Birı�ık, 2007: 72) Bu tutum ve eylemlerle yapılmak istenenin ya da amaçlananın ne oldu�u 
merak konusudur. 

Aynı �ekilde, militarist grupların faaliyetlerini ele�tiren pek çok medrese uleması ya 
�iddete maruz kalmı� ya da öldürülmü�tür. Deobendilerden Mawlana Hassan Jan Taliban’ı 
ele�tirdi�i için 2007 yılında, Birelvilerden Mawlana Sarfrazullah Naeemi bombalı eylemlerin 
�slâmî olmadı�ına dair fetva verdi�i için 2009 yılında katledilmi�lerdir.Bu olayların ardından, 
medrese kurulları hükümeti militarist gruplarla ili�kili medreseleri kollamakla ve ılımlı 
medreseler üzerinde baskı kurmakla suçlamı�lardır.(Kaymakcan ve A�lamacı, 2012: 144) 

Sonuç ve De�erlendirme 
Medreselerin marjinalle�mesi ve militarist olu�umları desteklemesi ile ilgili iddialar ve 

olaylar göründü�ünden çok daha karma�ıktır.(Asal ve d�r., 2008: 973;Fair, 2009;Shapiro ve Fair, 
2010: 90) 90’lı yıllardan önce medreselerle ilgili bu tür �aibeler söz konusu de�ilken,e�itim 
sistemi ve ö�retim programı aynı oldu�u haldebugün medreseler terörle birlikte anılır hale 
gelmi�tir. Üstelik medreselerin yüzle�mek zorunda oldu�u sorun sadece marjinalle�me tehlikesi 
ya da �aibesi de�il, aynı zamanda medreselere terör gerekçesiyle içeriden ve dı�arıdan yönelen 
politik müdahaleler ve baskılardır. Belki de bölgede radikal olu�umların sempatizan 
kazanmasına neden olan ve militan sayısını arttıran asıl etken siyasi aktörlerin bu tür baskıları 
ve olumsuz tutumlarıdır. 

Medreseler üzerinde gizli ya da a�ikâr olarak oynanan bu oyunları tam anlamıyla açı�a 
çıkarmak ve çözüme kavu�turmak en azından �imdilik pek mümkün görünmese de,Pakistan 
medreselerinin büyük bir kısmının siyasetten ve terörden uzak oldu�unu 
söyleyebiliriz.Bununla birlikte, Afgan sınırındaki marjinal e�ilimli kayıt dı�ı bazı medreseler ile 
militarist gruplarla ba�lantılı oldukları izlenimi veren sayılı medreseler di�er medreseleri de 
zan altında bırakmaktadır. Açıkça ifade etmek gerekirse, Deobendi ekolünden ayrılanve Sipah-ı 
Sahabe, Le�ker-i Cengvî ile irtibatlıoldu�u bilinen radikal gruplara ait medreseler ile Le�ker-i 
Tayyibe ile irtibatlı oldu�u bilinenEhl-i Hadis ekolüne ba�lı birkısımmedreseler ve Afganistan 

������������������������������������������������������������
8 Militarist medrese mensupları ile Pakistan hükümetinin önde gelenleri ve istihbarat elemanları arasında gerçekle�en 
gizli görü�meler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nikhil Raymond Puri (2010). “The Pakistani Madrassah and 
Terrorism: Made and Unmade Conclusions from Literature”, Perspectives on Terrorism, S. 4(4), s. 51-72. 
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sınır bölgesindeki Pe�tu medreseleri hariç tutulursa, di�er medreselerde güvenlik sorunu 
olu�turacak herhangi bir durum kayda geçmemi�tir. (Asal ve d�r., 2008: 973; Birı�ık, 2007: 72; 
Winthrop ve Graff, 2010: 48) Bu medreselerden yola çıkarak genelleme yapmak do�ru bir 
yakla�ım de�ildir. Medreseleri militan yeti�tirmekle suçlayan ara�tırmalar nicelik ve nitelik 
bakımından yetersizdir. Medreselere yönelik böyle bir iddia ortaya atılacaksa, iddiayı 
temellendirecek kapsamlı ara�tırmaların yapılmasıbilimsel bir zorunluluktur. Bu yapılırken, 
medrese e�itimi dı�ında gençleri marjinal gruplara yakla�tıransiyasal ve sosyal faktörlerin de 
ara�tırılması gerekir. 

Pakistan medreseleri, modern i�itim sisteminin din e�itimi ihtiyacına cevap 
verememesinin bir sonucu olarak,maruz kaldı�ı tüm siyasal müdahalelere ve suçlamalara 
ra�men halktan yo�un teveccüh görmekte ve varlı�ını sürdürmektedir. Ancak medreselerde 
yürütülen din e�itimi programları ve ö�retim yöntemleri kapsamlı olarak yenilenememi� ve 
ça�ın gerisinde kalmı�tır.Medreselerin çok yönlü bir reforma ve modernle�meye gereksinimi 
vardır.Bu konuyla ilgili olarak medrese mensupları ve hükümet yetkilileri tarafından bugüne 
de�in çe�itli platformlarda yapılan müzakerelerden sonuç alınamamı�tır. Hükümet yetkilileri, 
medrese programlarının modernize edilmesine yönelik çalı�maların ba�arısızlıkla 
sonuçlanmasından medrese otoritelerini sorumlu tutmu�lardır. Oysa bu reformlar ço�unlukla 
geleneksel e�itim  sektörünü tam olarak anlamaktan uzak, halkın medrese gelene�ine sahip 
çıkmasından ve medreselerin halk üzerindeki etkisinden rahatsız olan birkısım bürokratlarca 
hazırlanmı�tır. Dolayısıyla bu konuda devlet eliyle gerçekle�tirilmek istenen de�i�imler, 
çalı�malara dahil edilmeyen medrese mensupları tarafından büyük ölçüde kulak ardı 
edilmi�tir.Bir ba�ka deyi�le, ulemânın karar mekanizmasının dı�ında bırakılması sonucu 
hükümet yetkililerine kar�ı olu�an �üphe ve tereddütlere tepeden inme reform dayatmaları da 
eklenince medrese çevrelerindeki tepki ve direnç de artmı� ve taraflar kısır döngü içerisine 
girmi�tir.Bununla birlikte, bu sorun tek ba�ına,�slam dünyasının geleneksel din e�itimi 
kurumları olan medreselerin marjinalle�ti�i ve radikal e�ilimli gençler yeti�tirdi�i anlamına 
gelmemektedir. Burada e�er bir suçlu aranacaksa, medreseleri bugünkü tartı�malı konuma 
sürükleyen jeo-politik ve sosyo-politik olaylar ve olgular çerçevesinde aranmalıdır. 
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