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BAŞKANIN YAZISI
Dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği her geçen gün hızla artmaktadır. Eğitim için bir başka ülkeye
gitmenin, farklı bir coğrafyada – beldede uzun yıllar kalmanın bir takım zorlukları ve maddi külfetleri bulunmaktadır.
Dolayısıyla bu süreç uluslararası öğrenciler açısından oldukça meşakkatli geçmektedir. Üstesinden gelinmesi gereken
zorlukların başında yer alan maddi problemlerin yanı sıra, manevi açıdan da bazı zorluklara göğüs gerilmektedir.
Manevi zorluklardan saydığımız memleket özlemi, aile özleminin yanında, kültür farklılığı, dil farklılığı,
yerine göre din farklılığı gibi bazı hususlar da uluslararası öğrencilerin sık sık yüzleştiği sorunlardandır. Bütün bu
sıkıntılarına ve zorluklarına rağmen dünya genelinde uluslararası öğrenci hareketliliği her yıl artış göstermektedir.
Zira bu zorlu serüvenin ardından mezun olan uluslararası öğrenciler, birçok açıdan nitelikli ve donanımlı bireyler
olarak ülkelerine dönmekte veya muhtelif istihdam sahalarında aranan kişiler olarak üçüncü bir ülkeye geçmektedir.
Türkiye, özellikle son yıllarda, dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğinin en yoğun yaşandığı ülkelerden
biri haline gelmiştir.
Bu süreç 90’lı yıllarda Büyük Öğrenci Projesi ile Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi
coğrafyalardan, akraba topluluklardan azımsanamayacak oranlarda öğrencinin, eğitim için Türkiye’ye gelmesiyle
başlamasına rağmen bu projenin verimliliği ve sağlıklı işleyişi hala tartışılmaktadır.
2000’li yılların başından itibaren ise Türkiye’deki uluslararası öğrenci hareketliliği yeni bir ivme kazanmıştır.
Özellikle, geçtiğimiz on yıldan bu yana bu hareketlilik her geçen gün daha da artmaktadır. Bu hareketlilikteki artışı
sayısal veriler üzerinden okumak istersek, günümüzde ülkemizde 204 ülkeden 120 bini aşkın uluslararası öğrencinin
eğitim-öğretim faaliyetlerine dâhil olduğunu göz önünde tutabiliriz.
Ülkemizde uluslararası öğrenci sayısında gözlemlenen bu hızlı artış birtakım sorunları da beraberinde
getirmiştir. UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) yüklenmiş olduğu misyon ve sahip olduğu vizyon
gereğince bu alandaki sorunların çözümü için var gücüyle çalışırken Türkiye’de ve dünyada yaşanan uluslararası
öğrenci hareketliliğine de projeksiyon tutacak projeler geliştirip uygulamaya almaktadır. Bu bağlamda 2-8 Kasım
2015 tarihlerinde 52 ülkeden delegenin katılımıyla gerçekleştirilen “Uluslararası Öğrenci Şurası” kapsamında Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi işbirliğiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi›nde “I. Uluslararası Öğrenci
Sempozyumunu düzenlemiştir. Bu organizasyondan bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle “II. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu” 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonlarında
gerçekleştirilmiştir.
Gelişmekte olan Yeni Türkiye ile birlikte uluslararası öğrenci hareketliliği alanındaki sorunlara çözüm
arayışları devam etmektedir. Öğrenci hareketliliğindeki artış karşısında devletimizdeki yeni yapılanmalar sorunlara
köklü çözüm arayışı içerisinde olurken halen meseleye yaklaşım problemi de devam etmektedir. Özellikle 15 Temmuz
hain darbe teşebbüsü sonucu akademik sahada bazı uygulamalar uluslararası öğrencileri ciddi şekilde mağdur
etmiştir. Hain darbe teşebbüsü sonrası FETÖ iltisaklı 15 üniversite kapatılmış ve buralarda öğrenim gören uluslararası
öğrenciler koordinatör üniversitelere devredilmiştir. Bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin tamamının FETÖ üyesi
gibi algılanması büyük bir hata olarak tespit edilmelidir. Nitekim bu algılamadan dolayı birçok öğrenci mağdur
olmuş, birçoğu Türkiye’deki eğitim hayatını yarıda bırakıp ülkesine dönmek veya başka bir ülkeye geçmek zorunda
kalmıştır. Bu hassas süreç daha dikkatli geçilmelidir. Aksi takdirde, FETÖ iltisaklı okullarda öğrenim gören uluslararası
öğrencilerin tamamının masum olduğu veya tamamının terörist olduğu yaklaşımı bizim büyük bir yanılgımız
olacaktır. Nasıl ki bu ülkede yıllarca bu hain grubun okullarında, dershanelerinde eğitim gören her vatandaşımızı
terörist olarak yaftalayamazsak, uluslararası öğrencilerimizi de böyle toptancı bir bakış açısıyla gözden çıkaramayız.
Unutmamalıyız ki dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler (maalesef düne kadar) FETÖ, devlet, vakıf, dernek,
cemaat ayrımını çok bilmiyor, bilemiyordu.
Ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaşanan siyasi gelişmeler ve savaşlar sonucu Türkiye milyonlarca
sığınmacıya ev sahipliği yapmak durumunda kalmıştır. Medeniyet değerlerimiz gereğince kapımıza sığınmış kim
varsa elbette ev sahipliği yapmalıyız misafir etmeliyiz.
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Bu misafirlerimizin sayılarının çok yoğun olması ve uluslararası camianın bu konuya duyarsız kalması, varlıklı
Müslüman ülkelerin sınırlarını kapaması gibi nedenlerle Türkiye bu süreçlerde yalnız kalmıştır. Dolayısıyla bu göç
hareketliği de kaçınılmaz olarak bazı sorunları beraberinde getirmiş ve uluslararası öğrenci hareketliliği de bundan
etkilenmiştir. Ülkemizdeki misafir nüfusun kontrolsüz şekilde hızla artması ve bir takım belirsizlikler toplumumuzda
olumsuz bir yabancı algısı oluşturmakta ve Türkiye’ye dışarıdan gelen herkese karşı ötekileştirme yapılmasına zemin
hazırlamaktadır. Bu noktada kanaatimiz şudur ki, Türkiye’nin sosyal bilimcileri, göç, mültecilik gibi konularda iyi
çalışmalı, acilen köklü ve kalıcı çözümler üretmelidir. Aksi takdirde bu süreç, ötekileştirmeden beslenen yabancı
algısıyla toplumumuz için tedavisi güç yaralar açabilecektir.
UDEF, yapılanmasının nüvesi niteliğindeki SADER’in kurulmasından bu yana ülkemizdeki uluslararası
öğrencilerin ‘yabancı öğrenci’ değil ‘misafir öğrenci’ olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Bu kavramların dilimize
yerleşmesi için mücadele etmiştir. Çünkü her şey isimlendirme ile başlamaktadır. Karşımızdaki kişiyi, kitleyi ‘yabancı’
olarak gördüğümüzde, ötekileştirip kendimizden uzak tutmuş, söz konusu kişi veya kitleyle sağlıklı bir iletişimin
yollarını daraltmış, dostluğun kapısını kapatmış oluyoruz.
Oysa biz, bu öğrenci kardeşlerimizin mezuniyet sonrası ülkelerine döndüklerinde veya bulundukları her yerde
gönüllü medeniyet elçilerimiz olmalarını bekliyoruz. Bu sebeple ilk başta yabancı değil, öteki değil; “misafirimiz”,
“kardeşimiz” olduğu bilinciyle meseleye yaklaşıyor, bu anlayışın yayılması için çalışıyoruz
Baştan beri vurguladığımız nokta, dünyada ve ülkemizde uluslararası öğrenci hareketliliğinin hızlandığı
ve Türkiye’ye gelen misafir öğrenci sayısının her yıl katlanarak arttığıdır. Türkiye Cumhuriyetinin yüzüncü yılı,
2023 vizyonu çerçevesinde ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 250 bin olarak hedeflenmektedir. Bu tarih çok
yakın bir tarih; oldukça dar bir takvimden bahsediyoruz. Bu konuda uluslararası öğrenci alanında bazı çalışmalar
olmakla birlikte halen sahada büyük boşluklar bulunmaktadır. Örneğin hâlihazırda Türkiye’de 120 binin üzerinde
uluslararası öğrenci farklı kademelerde eğitim görmektedir. Bunlardan 20 bin kadarı YTB üzerinden devlet tarafından
burslandırılıp takibi yapılmaktadır. Geri kalan 100 bin civarında uluslararası öğrenci için ise devlette muhatap bir
kurum bulunmamaktadır. Öğrenciler akademik süreçleri farklı bir merciden, ikamet ve emniyet işlemlerini farklı
bir merciden, barınma işlemleri için, burs vs. işlemleri için farklı farklı mercilerden takip yapmak durumundalar.
Uluslararası öğrencilerin resmi süreçlerini takip edebileceği, sorunlarına çözüm için başvurabileceği ve tüm
uluslararası öğrencilerin kaydının tutulacağı merkezi bir yapıya ihtiyaç vardır.
Ülkemizde son yıllarda çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi açılmış, akademik çalışmalar için inşaat ve
bina yapımı noktasında ciddi yatırımlar yapılmıştır. Aynı şekilde insan kaynağı noktasında da önemli yatırımlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun vadede uluslararası öğrencileri akademik kadrolarda istihdam ederek ülkemizdeki
eğitimin kalitesini uluslararası standartların üzerine taşımak zorundayız. Bu noktada gerekli yatırımlar ve mevzuat
düzenlemeleri yapılmalı ve uluslararası öğrenciler için akademisyenlik cazip hale getirilmelidir. Bu süreçte
tanıştığımız ve yakından takip ettiğimiz başarılı, gelecek vadeden birçok Türkiye mezunu ya ticaretle meşgul olmakta
yahut turist rehberliği yapmakta ya da üçüncü ülkelere gidip kaybolmaktadır. Uluslararası öğrencilerden başarılı
olanlar bir proje dâhilinde akademik sisteme kazandırılmalıdır.
Uluslararası öğrencilerden ortaöğretim seviyesinde eğitim görenlerinin sayısı lisans ve lisansüstü kadar
olmamakla birlikte, ortaöğretimin takibi daha sıkıntılı durumdadır. Uluslararası İmam Hatip Projeleri dışında kalan
misafir öğrencilerle derli toplu şekilde ilgilenen herhangi bir yapı bulunmamakta veya bilinmemektedir. Ülkemizdeki
milyonlarca mültecinin belli bir kısmı uzun yıllar daha ülkemizde kalmaya devam edecektir. Belki de artık Türkiye
mozaiğine yeni bir renk olarak eklenecektir. Bu noktada ortaöğretim çağında yüzbinleri bulan bir nüfusun olduğu
düşünülmeli ve bu konuda ivedilikle çalışılmalıdır.
UDEF (Uluslararası Öğrenci dernekleri Federasyonu) uluslararası öğrenci sahasında ülkemizi yarınlara
taşımak için gerekli bütün alanlarda çalışma yürütmeyi görev bilen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu alanda 2 yıldır
düzenlediği uluslararası sempozyumlarıyla bu konuya akademik camianın katkıları için zemin hazırlamakta, çözümler
aramakta ve akademik literatür oluşması noktasında adım atmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu sempozyumlar
farklı üniversitelerimizin ev sahipliğinde devam edecektir.
Mehmet Ali Bolat
UDEF Başkanı
Bildiriler Kitabı 2016
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Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrencilerinin Tez Çalışmaları ile Kırgızistan’da Eğitim
Gören Türkiyeli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez
Çalışmalarının Karşılaştırmalı Çözümlenmesi
Abdrasul İSAKOV1*
Guldana MURZAKULOVA2*
GİRİŞ
Türkiye Kırgızistan ilişkilerinin son dönemde ivme kazandığı alanlardan biri de eğitim alanıdır. Eğitim
alanındaki ilişkilerin temeli 1991-1992 yıllarında Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan beş anlaşmaya
dayanmaktadır.3
Türkiye, 1992 yılından itibaren Kırgız gençlerine Türk üniversitelerinde eğitim görme imkânının kapısını açtı.
Kırgız gençleri Türkiye’de lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitim alma olanağına da sahip oldular. 1992-2016
yılları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından geliştirilen “Büyük Öğrenci Projesi”(BÖP) çerçevesinde, 1500
civarında Kırgızistanlı genç Türkiye’de lisansüstü eğitim gördü. BÖP dışında, iki ülkenin çeşitli eğitim kurumları
arasında yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ya da bireysel girişimleri sonucu Türkiye’de lisansüstü eğitimi
gören öğrenciler de mevcuttur.
Öte yandan, 16 Aralık 1992’de Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu Cogorku Keneş’de kabul edilen Eğitim Kanunu
çerçevesinde Kırgızistan’da Uluslararası Üniversite açma fırsatı da sunulmuştur. Eğitim alanında yapılan anlaşmalara
bağlı olarak, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Bişkek’te bir Kırgız-Türk üniversitesinin kurulmasına dair
kararnamesi 19 Nisan 1995’te çıkmıştır.4 “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi” 1997-1998 öğretim yılında hazırlık
programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu gelişme Türk öğrencilerinin Kırgızistan’da lisansüstü eğitim
görmelerinin de önünü açmıştır. Daha sonraki yıllarda Kırgızistan’ın Oş, Bişkek ve Calalabad şehirlerinde Türkiye
menşeli üniversite ve fakülteler açılmıştır. Böylelikle 1990’lı yılların sonlarında Türk gençleri Kırgızistan’da lisans
ve lisansüstü eğitimi görmeye başlamıştır. 1996-2016 yılları aralığında yüzlerce Türk genci Kırgızistan’da lisansüstü
eğitimi görmüştür.
Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Türkiye’de lisansüstü eğitim alan Kırgızistanlı gençler ve Kırgızistan’da lisansüstü

1 * Dr. Ankara. E-mail: rasulaali@gmail.com
2 * İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi. E-mail: gmurzakulova@gmail.com
3 Anlaşmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Asan Ormuşev, Türk-Kırgız İlişkileri, Bişkek, 2015, s. 61-63.
4 Asan Ormuşev, Türk-Kırgız İlişkileri, Bişkek, 2015, s. 64.
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eğitim gören Türkiyeli gençler tarafından 700’den fazla yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanmıştır. Bu tez çalışmaları
iki ülkenin bilimsel gelişimine belirli bir katkı sağlamıştır. Ancak bu durum iki ülkenin bilim çevreleri tarafından
yeterince bilinmemektedir. Bundan dolayı söz konusu tez çalışmalarının birçok açıdan incelenmesine ve bunların
Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkilerine, her iki ülkenin bilimsel faaliyetlerine katkısını yansıtan çalışmalara ihtiyaç
vardır. Türkiye’de lisansüstü eğitim alan Kırgızistanlı öğrencilerin tez çalışmalarını konu alan bazı araştırmalar
olmakla beraber5, Kırgızistan’da lisansüstü eğitim alan Türk öğrencilerin tez çalışmalarını ele alan ya da iki ülkede
yapılan bu tezleri karşılaştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Alandaki bu boşluktan dolayı, 1992-2016
yılları arasında Türkiye’de eğitim gören Kırgız lisansüstü (yüksek lisans-doktora) öğrencilerinin tez çalışmaları ile
Kırgızistan’da eğitim gören Türk lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarının karşılaştıran bir araştırma yapmaya
karar verdik. Bu araştırmayı 2016 yılının ikinci yarısında gerçekleştirdik. Bu tebliğin içeriği yaptığımız araştırmadan
oluşmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Bu çalışma nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yurtsever vd. göre nitel araştırma önceden
yazılmış kaynaklardan ve ikincil verilerden faydalanarak yapılan bir araştırmadır.6 Merriam, nitel araştırmalarda
verilerin teker teker okunarak kodlandığını ve kategorize edildiğini; bu elde edilen kodlara ve kategorilere dayalı
olarak araştırma sonuçlarının ortaya konulduğunu belirtmektedir.7 Bu gibi görüşlerden yola çıkılarak bu çalışma
için nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini, Türkiye üniversitelerinde eğitim gören Kırgız lisansüstü öğrencileri tarafından ve
Kırgızistan üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrenciler tarafından 1992-2016 yılları arasında savunulan tez
çalışmalarının (künye ve özetleri) tümü oluşturmaktadır. Bu çalışmada örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin
tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Fakat karşılaşılan brokratik-teknik sorunlar nedeniyle çalışmanın evrenini
teşkil eden tezlerin tamamına ulaşmak mümkün olmadı. Bu bağlamda Kırgız lisansüstü öğrencilerinin Türkiye
üniversitelerinde hazırladığı 433 tez çalışmasına (künye ve özet); Türk öğrencilerin Kırgızistan üniversitelerinde
tamamlamış olduğu 184 tez çalışmasına (künye ve özet) ulaşılabildi. Kırgız öğrencilere ait 433 tez çalışmasının 322’si
yüksek lisans, 111’i doktora (tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik) tez çalışmasıdır; Türkiyeli öğrencilere ait 184 tez
çalışmasının (künye ve özet) 133’ü yüksek lisans, 51’i doktora (PhD ve kandidat) tez çalışmalarıdır. Elde edilebilen bu
617 tez çalışması örneklem kapsamına alınmıştır.
Tablo 1. Örneklem Grubunda Yer Alan Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Yıllar

Kırgızların
DR Tezleri

Kırgızların
YL Tezleri

Toplam

Türklerin
DR. Tezleri

Türklerin
YL Tezleri

Toplam

1

2
2
1
7

-

-

-

-

-

-

1996
1997
1998
1999

1

2
1
1
6

2000

2

13

15

5 Güldana Murzakulova-Abdrasul İsakov, Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları (1992-2012),
Ankara: KDKD Yay., 2014; Güldana Murzakulova-Abdrasul İsakov, “Türkiyede Eğitim Gören Kırgızistanlı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin
Kırgızistan-Türkiye İlişkilerini Ele Alan Tez Çalışmalarının Niteliksel Çözümlenmesi”, Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8 Kasım 2015, İstanbul.
6 Rıdvan Yurtsever-Hüseyin Erkul-Dilek Kekeç Morkoç, Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık, 2013,
s. 17.
7 Merriam’dan akt. Engin Karadağ, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi: Bir
Durum Çalışması, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 2009, s. 21.
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

6
1
2
5
5
5
12
7
10
12
6
8
6
8
9
5

Toplam
111
YL: Yüksek Lisans Dr: Doktora

20
24
27
17
13
18
14
24
34
22
23
19
16
9
15
4

26
25
29
22
18
23
26
31
44
34
29
27
22
17
24
9

1
1
1
1
2
1
4
5
4
6
4
6
4
10

3
2
3
4
11
11
15
16
15
11
13
17
9

4
3
4
5
13
12
19
21
19
17
17
23
13
10

322

433

50

130

180

Veri Toplama Süreci
Bu çalışmanın araştırmacıları, 1992-2012 yılları arasında Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören Kırgız
lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarıyla ilgili bir bibliyografya çalışmasını 2013 yılında hazırlayıp 2014 yılında
T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile kitapçık olarak neşretmişlerdi.8
Bu bibliyografya çalışması esnasında Türkiye üniversitelerinde eğitim gören Kırgız lisansüstü öğrencileri tarafından
hazırlanan 340 tez çalışması (künye ve özetleri) toplanmış ve arşivlenmişti. Veri toplama sürecinin ilk aşamasında
arşivlenmiş bu veriler tekrar gözden geçirildi. Daha sonra bu verilere 2013-2016 yıllar aralığında Kırgızistanlı
lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanan tez çalışmaları (künye ve özetleri) taranarak eklendi9. Böylelikle
ulaşılabilen tez çalışmalarının toplam sayısı 433 oldu.
Veri toplama sürecinin bir sonraki aşamasında Kırgızistan Yüksek Tasdik Komisyonu’nun (Cogorku
Attestatsiyalık Komissiya) Kırgız üniversitelerinde savunulan kandidat (doktora) tez çalışmalarının künye
ve özetlerini barındıran web sitesinden (http://www.vak.kg/referat/) Türk öğrenciler tarafından savunulan
tez çalışmalarının künye ve özetleri tarandı. Fakat bu sitede Türk vatandaşları tarafından 2010 yılından önce
tamamlanan kandidat (doktora) tez çalışmalarına ulaşılamadı. Sonuçta bu kaynaktan 2010 sonrasına ait kandidat
(doktora) tez çalışmalarının bir kısmı toplanabildi. Daha sonra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi başta olmak
üzere Kırgızistan’daki üniversitelerin veri tabanlarından Türkiyeli lisansüstü öğrencileri tarafından savunulan tez
çalışmaları tarandı. Türk lisansüstü öğrencilerinin Kırgızistan’da savunduğu tezleri tespit aşamasında, toplam 184
tez çalışmasına (künye ve özetlerine) ulaşılabildi.
Verilerin Yorumlanması
Çalışmada veriler “içerik analizi” yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Yıldırım vd. belirttiği üzere içerik
8
Güldana Murzakulova-Abdrasul İsakov, Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları
(1992-2012), Ankara: KDKD Yay., 2014.

9
Bu tarama çalışması Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (http://tez2.yok.gov.tr/) ile Türk üniversitelerinin ilgili birimlerinin veri
tabanları ve üniversite kütüphanelerinden yararlanarak gerçekleştirilmiştir.
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analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde biraraya getirilir ve bunlar
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanır10.
BULGULAR VE YORUM
1992-2016 yılları arasında Türkiye’de eğitim gören Kırgız lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmaları ile
Kırgızistan’da eğitim gören Türkiyeli lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarının karşılaştırmalı analizini amaçlayan
bu çalışmanın bulguları şöyledir:
Değerlendirmeye tabi tutulan Kırgız öğrencilere ait 433 tez çalışması Türkiye’nin 17 ayrı şehrinde bulunan
36 ayrı üniversitede hazırlanmıştır.
Tablo 2.1 Türkiye Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Eğitim Gören Kırgızistanlı Doktora ve
Yüksek Lisans Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Şehirlere Göre Dağılımı
Şehirler
Adana
Ankara
Antalya
Ardahan
Balıkesir
Bursa
Eskişehir
İsparta
Erzurum
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Kütahya
Manisa
Sakarya
Toplam

DR
1
57

1

34
14

1

1
111

YL
5
136
1
1
1
3
4
1
2
118
34
2
2
9
1
1
3
322

Toplam
6
193
1
1
2
3
4
1
2
152
48
2
2
10
1
1
4
433

1992-2016 yılları arasında Türkiye’de eğitim gören Kırgız doktora öğrencilerinin yarısından fazlasının
Ankara’daki üniversitelerden mezun olduğu görülmektedir. Ankara’daki üniversitelerde Kırgız yüksek lisans
öğrencileri tarafından savunulan tez sayısı 136, doktora öğrencileri tarafından savunulan tez sayısı ise 57’dir. Tablo
2.1’de dikkat çeken nokta, 4 tez haricindeki doktora tezlerinin, Türkiye’nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve
İzmir’de bulunan üniversitelerde hazırlanmış olmasıdır.
Tablo 2.2 Kırgızistan Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Eğitim Gören Türkiyeli Doktora ve
Yüksek Lisans Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Şehirlere Göre Dağılımı

10

Ali Yıldırım-Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2009, s. 227.
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Şehirler
Bişkek
Calalabad
Karakol
Narın
Oş
Toplam

DR
46
1
4

YL
131

Toplam
177
1
4
1
1
184

1
1
133

51

Değerlendirmeye tabi tutulan Türkiyeli öğrencilere ait 184 tez çalışmasının Kırgızistan’ın 5 şehrinde bulunan
14 üniversite veya akademide hazırlanmıştır. Kırgızistan’da da tezlerin nerdeyse tamamına yakınının başkent
Bişkek’te savunulmuştur. Lisanüstü eğitim başarısı açısından iki ülke başkentlerinin diğer şehirlere kıyasla epey
önde olduğu söylenebilir.
Tablo 3.1’de görüldüğü üzere, çözümlemeye tabi tutulan Kırgızistanlı lisansüstü öğrencilere ait tezlerin büyük
bir kısmı (103 tanesi) Ankara Üniversitesi’nde hazırlanmıştır. Ayrıca söz konusu tabloda, İstanbul Üniversitesi’nde
75, Gazi Üniversitesi’nde 46, Marmara Üniversitesi’nde 40 tez çalışmasının savunulduğu görülmektedir.
Tablo 3.1 Türkiye Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Kırgız Lisansüstü
Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversiteler
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gebze Yüksek Okulu
Hacettepe Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi

12

DR
28

1

1
3
11
1
12
1

20

YL
4
57
1
1
2
1
2
1
5
22
1
12
2
2
1
34
1
13
2
10
55
1
1

Toplam
4
103
1
1
2
2
2
1
6
25
1
23
2
3
1
46
1
14
2
10
75
1
1
2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Polis Akademisi
Sabancı Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

9

31

40

1

6

7

5
1

14
2
1
9
3
1

19
3
1
10
4
1

4

5

2

3
3
1
6

3
4
1
8

Toplam

111

322

433

1
1
1
1

Tablo 3.2’de değerlendirmeye tabi tutulan Türk lisansüstü öğrencilerine ait tezlerin büyük çoğunluğunun
(133 tane) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı görülmektedir. Manas Üniversitesi’ni
18 tez ile Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi takip etmektedir. Bu verilerden yola çıkılarak, Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nin her ikisinin de yüzden fazla öğrenciye lisansüstü eğitimi verdiği
görülmektedir. Bu bağlamda her iki üniversiteye Kırgız-Türk eğitim ve bilim ilişkilerinde özgül ağırlığı bulunan
üniversiteler denilebilir.
Tablo 3.2 Kırgızistan Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Türkiyeli Doktora ve Yüksek Lisans
Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversiteler
Ahunbaev İsa Tıp Akademisi
Alatoo Üniversitesi
Arabayev İşenalı Devlet Üniversitesi
Calalabad Devlet Üniversitesi
Cusup Balasagın Devlet Üniversitesi
Çüy Üniversitesi
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi
Karasayev Kuseyin Sosyal Bilimler
Üniversitesi
Kırgız Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi
Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi
Kırgız-Özbek Üniversitesi
Narın Devlet Üniversitesi
Tınıstanov Kasım Devlet Üniversitesi
Toplam

Bildiriler Kitabı 2016

KG DR
2
1
2
1
2
1
16

KG YL

4

Toplam
2
5
2
1
7
1
4

2

18

4

5

4
1
15

4
51

4
1
118

133

1
1

1
1
4
184

133

13

Tablo 4.1 ile tablo 4.2’de yer alan veriler, hem Türkiye’de eğitim alan Kırgızistanlı öğrencilerin hem de
Kırgızistan’da eğitim alan Türkiyeli öğrencilerin tezlerinin büyük bir çoğunluğunun sosyal bilimler alanında
hazırlanmış olduğunu göstermektedir.
Tablo 4.1 Türkiye Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Kırgızistanlı Doktora ve Yüksek Lisans
Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Enstitüler
Avrupa Birliği Enstitüsü
Bankacılık ve Sigorta
Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enformatik Enstitüsü
Fen Bilimler Enstitüsü
Ortadoğu Araştırmaları
Enstitüsü
Güvenlik Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tıp Fakültesi
Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü
Uygulamalı Matematik
Enstitüsü
Toplam

TR DR

TR YL

Toplam

1

1

3

3

6
2
38

8
2
46

2

2

1

2

3

4
73
21

1
267

5
340
21

2
8

1

1

1

1

111

322

433

Türkiye’de hazırlanan 433 tezin 340’ı, Kırgızistan’da tamamlanan 184 tezin 158’i sosyal bilimler enstitüsü
çatısı altındaki branşlarda savunulmuştur. Kırgızistanlı öğrencilerin fen bilimleri enstitülerine hazırladığu tez sayısı
46, Türkiyeli öğrencilerin Kırgızistan’daki fen bilimleri enstitülerinde savundukları tez sayısı ise 13’tür. Tablo 4.1
ile tablo 4.2’deki verilere göre, Türkiye’nin sağlık bilimler enstitüleri ve tıp fakültelerinde 26 tez hazırlanmasına
karşılık, bu alanda Kırgızistan’da sadece 2 tez hazırlanmıştır.
Tablo 4.2 Kırgızistan Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Türkiyeli Doktora ve Yüksek Lisans
Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Enstitüler

KG DR

Cengiz Aytmatov Dil ve
Edebiyat Enstitüsü

1

Toplam
1

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ekonomi Enstitüsü
Fen Bilimler Enstitüsü
Güvenlik Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2
38

118

2
156

Toplam

51

133

184

14

8
1

KG YL

1
13

1

9
1
13
1

2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Değerlendirmeye tabi tutulan tezler çok çeşitli anabilim dallarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler
tarafından hazırlanmıştır. İşletme Anabilim Dalında 58, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 34, Uluslararası
İlişkiler Anabilim Dalında 32, İktisat Anabilim Dalında 29, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda 27, Temel İslam
Bilimleri Anabilim Dalında 22 tez Kırgız öğrenciler tarafından savunulmuştur. Bu verilerden yola çıkarak ve benzer yan
dalları da hesaba katarak, Türkiye’nin Kırgızistan için azımsanmayacak sayıda işletme, uluslararası ilişkiler, türkoloji,
ilahiyat ve ekonomi uzmanı yetiştirdiği söylenebilir.
Kırgızistan’da ise Türkiyeli lisanüstü öğrencileri tarafından Türkoloji Anabilim Dalında 51, Eğitim Anabilim
Dalında 28, Tarih Anabilim Dalında 24, İşletme Anabilim Dalında 15, Kırgız Filolojisi Anabilim Dalında 12 ve İletişim
Anabilim Dalında 12 tez savunulmuştur. Bu verilere göre, Kırgız üniversitelerinde Kırgız dili, tarihi ve eğitim üzerine
uzmanlaşan yüzden fazla Türk bilim adamı yetiştirilmiştir.
Kırgızistan’da ve Türkiye’de savunulmuş 617 tezin başlık ve özetleri incelendiğinde dikkat çekici bazı bilgiler
göze çarpmaktadır. Kırgız öğrencilere ait 433 tez arasından 203 tezin başlığı “Kırgız” veya “Kırgızistan” kelimesini
içermektedir. Türkiyeli öğrencilere ait 184 tez arasından 40 tezin başlığında “Kırgız” veya “Kırgızistan” kelimesi
bulunmaktadır. Bu tezlerde Kırgızlar veya Kırgızistan çeşitli yönlerden incelenmektedir. Türkiyeli öğrencilerin
hazırladığı 8 tez ve Kırgızistanlı öğrencilerin hazırladığı 11 tezin başlığı “Türkiye” kelimesini içermekte ve bu tezler
Türkiye’yi çeşitli yönlerden ele almaktadır.
Çözümlenmeye tabi tutulan Kırgızistanlı öğrencilere ait tezlerin 32 tanesi; Türkiyeli öğrencilere ait tezlerin 34
tanesi “Kırgızistan ile Türkiye”yi veya “Kırgızlar ile Türkleri” ilişkilendirerek ele alan tez çalışmalarıdır.
Tez başlıklarında dikkat çeken bir ülke ismi daha bulunmaktadır. Her iki ülkede hazırlanan tezlerde
yer alan bu üçüncü ülke, iki ülkenin de stratejik ortağı sayılan Rusya Federasyonu’dur. Kırgız öğrenciler, Rusça
bilmenin getirdiği araştırma imkanlarından faydalanmak suretiyle Rusya ve Türk-Rus ilişkileri konusunda 14 ayrı
tez hazırlamışlardır. Türk öğrenciler tarafından Kırgızistan’da savunulan tezler arasından 4 çalışma Rusya-Türkiye
ilişkilerini konu edinmiştir.
Bunların haricinde hem Türk öğrenciler, hem de Kırgız öğrenciler Kırgız-Kazak, Kırgız-Çin, Kırgız-Tuva, KırgızUygur ilişkilerini inceleyen tezler yazmışlardır. Ayrıca, Türkistan, Göktürkçe, Cengiz Aytmatov, Mar Bayciyev, Tölömüş
Okeev, Ürkün, Manas, Er Töştük, Kırgız Destanları, Kırgız Dili, Kırgız Deyimleri, Kırgız Atasözleri, Arapça’nın Kırgız ve
Türk Dillerine Etkisi, Kırgız Folkloru, Kırgız Akınları, Kırgız Ekonomisi, Kırgız Bankacılık Sistemi, Kırgız KOBİleri, Kırgız
Edebiyatı, Kırgız Medyası, Kırgız Gazeteciliği, Kırgız Sineması, Kırgız Turizmi gibi konularda hem Kırgız hem de Türk
öğrencilerin tez çalışmaları bulunmaktadır.
Kırgız öğrencilerin Türk üniversitelerinde hazırladıkları tezler arasında Kococaş, Canıl Mırza, Salican Cigitov,
Tölögön Kasımbekov gibi Kırgız kültürel değerlerini ele alan tez çalışmaları bulunmaktadır. Türkiyeli lisansüstü
öğrencilerinin de Kırgız üniversitelerinde Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Pamuk gibi Türkiye’nin kültürel değerleri
üzerine tez çalışmaları hazırladıkları görülmektedir.
Ayrıca Kırgız öğrenciler tarafından hazırlanan lisansüstü çalışmaların 50’si ilahiyat alanında olup bunların
bir kısmının Kırgızistan’daki dini konuları ve meseleleri çeşitli yönleriyle incelemeye tabii tutulduğu tespit edilmiştir.
Örneklem tezler hazırlandığı dil bakımından da değerlendirilmiştir. Türkiye’de eğitim gören Kırgızistanlı
lisansüstü öğrencilerinin tezlerinin dillerinin Türkçe, İngilizce ve Fransızca; Kırgızistan’da eğitim gören Türkiyeli
lisansüstü öğrencilerinin tezlerinin dillerinin Kırgızca, Türkçe ve Rusça olduğu görülmektedir.
Türkiye’de Kırgızistanlı öğrenciler tarafından 1996-2016 yılları arasında hazırlanan doktora, tıpta uzmanlık ve
sanatta yeterlilik tezlerinin 9’unun dili İngilizce, 102’sinin dili Türkçe’dir. 322 yüksek lisans tezinin sadece 1’i Fransızca,
281’i Türkçe, 40’ı ise İngilizce yazılmıştır. İngilizce tezlerin ağırlıklı olarak sırasıyla işletme, mühendislik ve uluslararası
ilişkiler alanlarında hazırlandığı görülmektedir.
Mevcut bilgilere göre, 2003-2016 yılları arasında Kırgızistan’da Türk öğrenciler tarafından savunulan kandidat,
doktora (PhD) ve tıpta uzmanlık tezlerinin 27’si Kırgızca, 7’si Rusça olarak hazırlanmıştır. 133 yüksek lisans tezinin
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çoğu ise Türkçe yazılmıştır.
Örneklem tezlerden elde edilen veriler göstermektedir ki; Ege Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr.
Fikret Türkmen, Kırgızlar tarafından Türkiye’de hazırlanan tezlere danışmanlık yapan akademisyenler arasında
başı çekmektedir. Prof. Dr. Türkmen toplamda 6 Kırgız öğrencinin tezini yönetmiştir. Kırgızistan’da ise Prof. Dr.
Layli Ükübayeva 10 Türk öğrencinin tez danışmanlığını yürütmüştür. Ükübayeva’nın meslektaşı olan Doç. Dr. Burul
Sagınbayeva 8 Türk öğrencinin tez danışmanı olmuştur. Manas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anvarbek Mokeev ile Prof.
Dr. Akmatali Alimbekov yedişer Türk öğrenciye danışmanlık yapmışlardır. Aynı üniversiteden Dr. Kadian Boobekova
6 Türk öğrencinin yüksek lisans tezinin danışmanlığını üstlenmiştir.
Bu çalışmada tez hazırlayanlarıyla ilgili şu bulgu da elde edilmiştir:
Tablo 5.1 Türkiye Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Kırgızistanlı Doktora ve Yüksek
Lisans Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Hazırlayanın Cinsiyetine Göre Dağılımı
Kadın

Erkek

Toplam

DR

57

54

111

YL

169

153

322

Toplam

226

207

433

Tablo 5.2 Kırgızistan Üniversitelerinde 1992-2016 Yılları Arasında Türkiyeli Doktora ve Yüksek
Lisans Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Tezlerin Hazırlayanın Cinsiyetine Göre Dağılımı
Kadın

Erkek

Toplam

DR

4

47

51

YL

18

115

133

Toplam

22

162

184

Tablo 5.1’de görüldüğü gibi, değerlendirmeye tabi tutulan Kırgız öğrencilere ait 111 doktora tezinin 57’sinin
hazırlayanı kadın, 54’ünün hazırlayanı ise erkektir. Toplam sayısı 322 olan yüksek lisans tezlerinin 169’unun
hazırlayanı kadın, 153’ünün hazırlayanı erkektir. Tablo 5.2’de Türk öğrenciler tarafından Kırgızistan’da savunulan
tezlerin büyük çoğunluğunun erkek öğrenciler tarafından yazıldığı görülmektedir.
SONUÇ
“Eğitim, uluslararası düzlemde Kırgız-Türk ilişkilerinin en gelişmiş alanıdır” denilebilir. Her iki ülkede
karşılıklı hazırlanan çalışmaların sayısı bu kanaatin oluşmasına zemin sağlamaktadır. Çalışma için tespit edilen tez
sayısı (617 tez) ilgili kurum ve kuruluşların yardımıyla yapılacak kapsamlı bir araştırma ile 750’nin üzerine çıkabilir.
Öncelikle Kırgız-Türk eğitim ve bilim ilişkilerinin yıl geçtikçe gelişip, çeşitlendiği söylenebilir. Tezlerin gerek
yıllara, gerek üniversitelere, gerekse konularına göre dağılımı bunu göstermektedir.
Tez konusu bakımından sosyal bilimlerde bazı tekrarların yaşandığı; hem Kırgız, hem Türk öğrencilerin
Kırgızlar ve Kırgızistan ile ilgili konuları daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda özellikle Kırgız
öğrencilerin Türkiye ile ilgili konulara eğilmeleri ve araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırmaları daha isabetli
olacaktır. Ayrıca, konu tekrarlarından kaçınmak için savunulan bu tezlerle ilgili bibliyografya çalışmaları, tez
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incelemeleri vs. neşriyatlar yapılmalıdır.
Her iki ülkedeki yetkililerin fen bilimleri anabilim dallarına daha çok öğrenci göndermeleri gerekmektedir.
Toplayabildiğimiz verilere göre, fen bilimleri enstitüleri bünyesinde savunulan tezlerin sayısı sosyal bilimlerde
savunulan tezlerin onda biri oranında bile değildir. Kırgız öğrencilerin özellikle mühendislik anabilim dallarına
gönderilmesi daha verimli olacaktır.
Tıp alanındaki eğitim sistemi farklılığından dolayı Kırgız öğrenciler Türkiye’nin “Tıpta Uzmanlık Sınavı”nı
(TUS) geçmekte zorlanıyorlar. Yapılan bu çalışma gösterdi ki, daha önce TUS’tan muaf tutularak Tıp Fakültelerine
yerleştirilen Kırgız öğrenciler ilgili fakültelerden zamanında başarıyla mezun olmuşlardır. Tıp Fakültelerine gelen
Kırgız öğrencilerinin başarı yüzdeleri de gayet üst seviyededir. Bundan dolayı tarafların tıpta uzmanlık konusunda
öğrencilere sağlanan sınav kolaylığını yeniden ele almaları, tıp alanındaki ikili ilişkilerin daha ileriye taşınması
açısından zorunludur.
Toplanan tez künyelerine göre, güvenlik ve savunma alanlarında tezlerin yok denilecek kadar az olduğu
görülmektedir. İki ülke yetkilileri bu alanlarda da yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasına önayak
olmalıdır. Çünkü terör ve çeşitli güvenlik sorunları günümüzün en önemli çalışma alanlarından biri haline gelmiş
durumdadır.
Hazırlanan tezlerin dilleri açısından, Türkiye’de hazırlanan tezlerde İngilizce dilinin kullanımının son
yıllarda arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle fen bilimlerinde eğilim bu yöndedir. Kırgızistan’da ise, özellikle KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi’ne lisansüstü eğitimi için giden Türk öğrencilerin Türkçe tez yazmaya eğilimli oldukları
görülmektedir. Bilimde yabancı dil zaruri olduğuna göre, Türk öğrencilerin Kırgızistan’da Kırgızca tez yazmaları her
iki ülkenin bilimsel gelişimine daha pozitif bir etki sağlayacaktır.
Kırgızistan’da lisansüstü eğitim gören Türk öğrencilerin daha önce Türk öğrenciler ile çalışan akademisyenleri
tez danışmanı olarak tercih ettikleri görülmektedir. Bir hocanın onar, sekizer ve altışar Türk öğrenciye danışman
olması, hocalar açısından başarılı görülmekle birlikte, bu durumun eksik taraflarının olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
Türkiye’ye lisansüstü eğitimi için gelen Kırgızistanlı öğrenciler arasında cinsiyet eşitliği gözlemlenmiştir.
Kırgızistan’da eğitim gören Türk öğrenciler için ise aynısı söylemek mümkün değildir. Bu durum Türk kamuoyu ve
aileleri tarafından Kırgızistan’ın bilinmediği, uzak olarak görüldüğü ile açıklanabilir. Bu eksikliğin giderilmesi için
Kırgız tarafının bazı girişimlerde bulunması gerekmektedir.
Kırgız-Türk eğitim ilişkilerinin ebedi olması dileğiyle.

Kaynakça
Cogorku Attestatsiyalık Komissiya: http://www.vak.kg/referat/
İsakov, Abdrasul, “Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar, (19102009)”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9, Ankara 2010, s. 101- 131.
İsakov, Abdrasul, “Kırgızlar ve Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar (20102014)”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl: 9, Sayı: 19, Ankara: USAK Yay., 2015, s. 145-161.
Karadağ, Engin, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik ve Metodolojik
Açıdan İncelenmesi: Bir Durum Çalışması, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul,
2009.
Bildiriler Kitabı 2016

17

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tez künyeleri: http://manasbis.manas.edu.kg/thesis/index.
php?r=site/wp&lang=kg&ins=sbe
Kirlibnet: http://kyrlibnet.kg/ru/
Murzakulova, G., İsakov, A., “Türkiyede Eğitim Gören Kırgızistanlı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin
Kırgızistan-Türkiye İlişkilerini Ele Alan Tez Çalışmalarının Niteliksel Çözümlenmesi”, Uluslararası Öğrenci
Sempozyumu, 6-8 Kasım 2015, İstanbul.
Murzakulova, G., İsakov, A., Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tez
Çalışmaları (1992-2012), Ankara: KDKD Yay., 2014.
Ormushev, Asan, Kırgız-Türk İlişkileri, Bişkek: KTMÜ Yay., 2015.
Yıldırım, Ali, Hasan, Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi,
2009, s. 227.
YÖK Ulusal Tez Merkezi: http://tez2.yok.gov.tr/
Yurtsever, Rıdvan, Hüseyin, Erkul, Dilek Kekeç, Morkoç, Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve
Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık, 2013, s. 17.

18

2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Uluslararası Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kullanım Düzeyleri ve Yaşadıkları Zorluklar: Giresun
Üniversitesi Örneği
Abdullah Demir1*
Selcan Kilis2**
Öz: Uluslararası öğrencilerin farklı bir ülkede eğitim alırken bazı sorunlarla karşılaştığı bilinmektedir.
Bu sorunların belirlenerek çözüm üretilmesi, uluslararası öğrencilerin farklı bir ülkede geçirdikleri eğitim
hayatları boyunca daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır. Son yıllarda kurulan ve gelişmekte olan
bir üniversite olan Giresun Üniversitesi, daha fazla uluslararası öğrenciyi bünyesine katmaya çalışmaktadır. Bu
bağlamda, uluslararası öğrencilere yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için bu öğrencilerin çok iyi
tanınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Giresun Üniversitesi’ndekiuluslararası öğrencileri tanıyarak bu
öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları, temel bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bilgi ve becerilerini belirleyerek;
tespit edilen sorunlu alanların iyileştirilmesi adına neler yapılabileceğini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, 20162017 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için Giresun Üniversitesi’ne kaydolan uluslararası öğrenciler üzerine yapılan
bu betimsel çalışmada, 94 öğrenciden nitel veri toplanmıştır. Katılımcılar rastgele örnekleme yöntemine göre
seçilmiştir. Çalışmaya katılım, gönüllük ve erişilebilirlik esaslarına dayanmaktadır. Katılımcılara demografik
bilgiler ve tanımlayıcı sorular olmak üzere iki ana bölümden müteşekkil toplam15 açık uçlu sorudan oluşan bir
anket uygulanmıştır. Anket öğrencilere yüz yüze bir ortamda kâğıt üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler, içerik
analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilerin Türkiye’yi daha iyi bir eğitim alabilmek için, Giresun
Üniversitesi’ni daha çok coğrafi ve ekonomik özelliklerinden dolayı tercih ettiğini göstermiştir. Öğrencilerin temel
bilgi ve iletişimi teknolojileri ile ilgili bilgi, beceri düzeyi ve kullanımlarının genellikle yeterli düzeyde olduğu
görülmüştür. Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin uluslar arası öğrencilere her konuda yardımcı
olmak için başarılı bir strateji uyguladığı görülmüştür. Gelişmekte olan benzer küçük ölçekli üniversitelerin bu
çalışmayı ve Giresun Üniversitesi örneğini göz önünde almaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kültür
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International Students’ Usage of Information And Communication Technology and Their Problems: Giresun
University Case
Abstract: International students are apparently faced with some problems during their education in a
foreign country. Solving their problems and difficultiesthey faced help them to continue their education more
comfortably. Giresun University, a developing recently-built university is trying to incorporate more international
students. Within this context,to ameliorate their conditions it is required to know about these students. The
aim of this study is to determine the problems of international students in Giresun University and learn about
and ameliorate their existing knowledge and skills. With this aim, this descriptive study collected qualitative
data from 94 new-coming international students at the fall term in 2016-2017 academic year. Participants were
selected based on random sampling method. The participation was based on being voluntary and accessible.
They were asked to fill the survey, composed of two sections including demographic and descriptive questions
in 15 open-ended questions. Students responded paper-based survey in face-to-face setting. The qualitative
data was analyzed based on content analysis. The findingsindicated international students chose Turkey as host
country to have a better education whilst Giresun University due to its geography and economic situations. It is
also indicated fundamental information and communication skills of international students and their usage of
these technology are at enough level in general. Therefore, it is clear Giresun University International Students
Office have a successful and efficient strategy for its students to contribute them in any issue. Other similar
recently-built universities are recommended to take this research and Giresun University case into consideration.
Keywords:International Students, Information and Communication Technology, Culture
Giriş
Türkiye’de üniversitelerin hızla büyümesi ve gelişmesiyle birlikte farklı ülkelerden eğitim almak için
gelen öğrenci sayıları da hızla artmaktadır. Kültürlerarası diyalogun gelişmesine katkı sağlayan bu hareket, aynı
zamanda öğrencilerin kültürlerarası bir öğrenme gerçekleştirmesinde de etkili rol oynamaktadır. Üniversiteler
uluslararası öğrencileri de bünyelerine katarak daha zengin bir öğrenme ortamı ve deneyimi oluşturmaya
çalışmaktadır. Kültürlerarası diyalog, etkileşim ve kültürlerarası eğitim ve öğretim hem günlük hayatta hem
eğitim-öğretim süreçlerinin zenginleşmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak, uluslararası öğrencilerin farklı bir
ülkede eğitim alırken bazı sorunlarla karşılaştığı daaşikârdır. Kültür farklılıkları, öğrencilerin kimi zaman günlük
hayatta kimi zaman eğitim-öğretim hayatlarında bazı sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Örneğin,dilve
ifade farkları öğrenciler için bir sorun olabilmektedir. Benzer şekilde farklı yeme-içme kültürleri ve alışkanlıkları
bazı öğrenciler için sorun teşkil etmektedir. Öğrenciler kimi zaman maddi sıkıntılar yaşarken, kimi zaman ise
barınma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu tür sorunların giderilmesi uluslararası öğrencilerin daha rahat bir
günlük hayat sürmelerinde ve eğitim hayatlarına odaklanabilmelerinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla,
uluslararası öğrencilerin iyi tanınması, ihtiyaçlarının irdelenmesi ve çözüm üretilmesi adınakendilerinden belirli
aralıklarla görüş ve öneriler alınması ve bu bağlamda iyileştirme çalışmaları yapılması önemlidir. Bu çalışmada,
son yıllarda kurulan ve gelişmeye devam edenküçük ölçekli bir üniversite olan Giresun Üniversitesi ele alınmıştır.
Giresun Üniversitesi, 2006 yılında kurulmasına karşın binlerce uluslar arası öğrenciye eğitim vermektedir. Bu
çalışmada, Giresun Üniversitesi bünyesindeki uluslararası öğrencilerin ne tür sebeplerle Türkiye’ye ve Giresun
Üniversitesi’ne geldikleri, yaşadıkları sıkıntılar, beklentileri ve deneyimleri incelenmiştir. Ayrıca bu öğrencilerin
temel bilgi ve iletişim teknolojilerine dair kullanım alışkanlıkları ile bilgi ve beceri düzeyleri incelenerek eksiklerin
giderilmesi için neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur.
Yöntem
Bu nitel çalışmanın amacı, son yıllarda Anadolu’da kurulan ve gelişmekte olan bir üniversite örneği
olarak Giresun Üniversitesi bünyesindeki uluslararası öğrencileri tanımak ve bu öğrencilerin örgün eğitim süreci
öncesinde ve süreç boyunca yaşadıkları zorlukları ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri oluşturabilmektedir. Ayrıca
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çalışma kapsamında ele alınan Giresun Üniversitesi bünyesindeki uluslararası öğrencilerintemel bilgi ve iletişim
teknolojilerine (BİT) yönelik var olan bilgi ve beceri düzeylerini belirleyerek varsa eksiklerini gidermeye yönelik
neler yapılabileceğini ortaya koymaktır. Bu bilgiler ışığında uluslararası öğrencilere yönelik üniversite bünyesinde
geliştirilebilecek politika ve stratejiye ışık tutulması hedeflenmiştir.
Çalışma Deseni
Bu nitel çalışma, betimsel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Betimsel çalışma yöntemi var olan bir
durumu aydınlatmak, değerlendirme yapmak olaylar arasındaki var olan ilişkileri ortaya çıkarmak için kullanılır
(Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). Bu tür çalışmalarda asıl amaç, var olan durumu detaylı bir şekilde tanımak
ve açıklamaktır. Ancak bu tür çalışmalar, olayların ve ilişkilerin arkasında yatan sebepleri ortaya koymaz. Daha
çok zooloji ve botanik bilimlerinde tercih edilen betimsel çalışma yöntemi, son yıllarda eğitim bilimlerinde de
sıklıkla tercih edilmektedir. Eğitim bilimlerinde daha çok belli bir grubun ya da çevrenin var olan özelliklerini,
yeteneklerini, davranışlarını, tercih ve eğilimleri gibi özelliklerini ortaya çıkarmak için kullanılır (Fraenkel, vd.
2012).
Örneklem
Çalışma popülasyonunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Giresun Üniversitesi’ne kaydolan
578 uluslararası öğrenci teşkil etmektedir. Çalışma örneklemini bu popülasyondan rastgele örnekleme yöntemine
göre seçilmiş 170 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılım, erişilebilirlik ve gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Veri ToplamaAracı
Katılımcılardan veri toplamak amacıylaaçık uçlu sorulardan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anket soruları
hazırlanırken, alan yazındaki ilgili ve benzer çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca çalışmanın amaçları doğrultusunda
Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ile bir görüşme yapılmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin demografik
bilgilerine yönelik 4 adet, çalışmanın amaçları doğrultusunda tanımlayıcı nitelikli 11 adet olmak üzere toplam
15 adet soru hazırlanmıştır. Sorular hazırlanırken iki ayrı uzman görüşü alınmış ve anket son haline getirilmiştir.
Ankette yer alan sorular aşağıda verilmektedir.
Demografik Bilgiler
Cinsiyet		
Kadın
		
Erkek
Yaş		
Uyruk (ülke)
Bölüm		
Tanımlayıcı Sorular
1. Türkiye’ye ve/veya Giresun’a hangi sebeple geldiniz?
2. Neden Türkiye’de eğitim almak istiyorsunuz?
3. Neden Giresun Üniversitesi’ni tercih ettiniz?
4. Eğitiminizi bitirdikten sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? (ülkenize dönmek, Türkiye’ye yerleşmek ve
çalışmak, Giresun’a yerleşmek ve çalışmak, vb.)
5. Giresun Üniversitesi’nde eğitime başlamadan önce (başlarken, şu anda) ne gibi sorunlarla karşılaştınız?
Şu an herhangi bir konuda kaygılarınız var mı? Varsa neler olduğunu ve sebeplerini açıklayınız.
6. Giresun Üniversitesi’ne uyum sürecinde ihtiyaç duyduğunuz ve/veya duyabileceğiniz eksikler nelerdir?
7. Giresun Üniversitesi’nde eğitim hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz olası sorunlar sizce neler
olabilir? Öğretmenler ya da sınıf arkadaşlarınızla herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Varsa
neler olduğunu ve sebeplerini açıklayınız.
8. Temel bilgisayar becerileriniz ne düzeydedir? Temel bilgisayar kullanımı hakkında eksikleriniz olduğunu
düşünüyor musunuz? Bu konuda Giresun Üniversitesi’nde ek eğitim almak ister misiniz?
9. Akıllı telefon kullanıyor musunuz? Eğitim süreci boyunca akıllı telefonların size ne gibi katkı sağlayacağını
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düşünüyorsunuz?
10. Hangi sosyal medya araçlarını kullanıyorsunuz? (Facebook, Twitter, Instagram, vb.) Bu araçları ne amaçla
ve ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Eğitim süreci boyunca sosyal medya araçlarının size ne gibi katkı sağlayacağını
düşünüyorsunuz? Örneğin, dersinizin Facebook sayfası olmasını ister misiniz?
11. Uzaktan eğitimle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Giresun Üniversitesi’nde eğitim hayatınız boyunca bazı
derslerinizin uzaktan eğitimle verilmesini ister misiniz? Varsa, önerileriniz nelerdir?
Veri Toplamave Analiz Süreci
Katılımcılara yönelik anket; kâğıt üzerinde ve birebir uygulanmıştır. Katılımcılardananketi yüz yüze
ortamda doldurmaları istenmiştir. 578 uluslararası öğrencinin oluşturduğu popülâsyonda, örneklemde yer alan
170 öğrenci anketi doldurmuştur.Verilerden eksik bilgiler ve boş formların elenmesiyle toplam 94 adet öğrenciden
elde edilen veriler analiz sürecine dâhil edilmiştir. Veriler,“içerik analizi” yöntemine göre analiz edilmiştir. Bir
sonraki bölümde verilerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya katılan 94 öğrencinin büyük çoğunluğunu (%73, n=69) erkekler, küçük bir kısmını (%27, 25)
kadınlar oluşturmaktadır. Aşağıda verilen Grafik 1’de öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları görülmektedir.
Grafik 1.Cinsiyet Dağılımı
Katılımcıların büyük çoğunluğunu 17 (%27, 25) ve 18 (%29, 27) yaşındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Bunu
19 yaşındaki öğrenciler (%14, 13) takip etmektedir. 2 kişi yaşıyla ilgili bilgi vermemiştir. Aşağıda verilen Grafik 2’de
öğrencilerin yaş dağılımları görülmektedir. Grafikte de görüldüğü üzere, öğrencilerin büyük çoğunluğu 17-19 yaş
aralığındadır.
Grafik 2.Yaş Dağılımı
Grafik 3’te çalışmaya katılan uluslararası öğrencilerin ülkelerine göre dağılım oranları görülmektedir. Buna
göre, Giresun Üniversitesi’ne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı göz döneminde kaydolan uluslararası öğrencilerin
yarısından fazlasını (%52, n=53) Azeri öğrenciler oluşturmaktadır. Azeri öğrencileri sırayla Afgan (%10, n=9), Türk
asıllı (%9, n=8), ve Türkmen (%6, n=6) öğrenciler takip etmektedir. Grafik 3’te diğer ülkelerden gelen öğrenciler
ve bu öğrencilerin toplam sayıları da görülmektedir. Giresun Üniversitesi’ne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı göz
döneminde toplam 23 farklı ülkeden öğrenci geldiği bilinmek üzere, çalışmaya 16 farklı ülkeden gelen uluslararası
öğrencinin katılması; çalışma kapsamında farklı uyruklu öğrencilere ulaşıldığını ve sonuçların genellenebilirliğini
göstermektedir.
Grafik 3. Ülkelere Göre Dağılım
Grafik 4’te çalışmaya katılan uluslararası öğrencilerin üniversitede kayıtlı oldukları bölümlerin dağılımları
görülmektedir. Buna göre çalışmaya katılan öğrenciler toplam 26 farklı bölümde eğitim görmektedir. En çok
katılım Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinden (%14, n=13), daha sonra Tıp Fakültesi (%11, n=10) ve İktisat
Bölümü öğrencilerinden (%10, n=9) olmuştur. Toplamda 26 farklı bölümde eğitim görmekte olan öğrencilerin
katılım gösterdiği bu çalışma, katılımcıların farklı disiplinlerden oluşu gereğince sonuçların diğer tüm uluslararası
öğrencilere genellenebilirliği açısından olumlu etkiye sahiptir. Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin eğitim aldıkları
bölümler aşağıda verilen Grafik 4’te gösterilmiştir.
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Grafik 4. Bölümlere Göre Dağılım
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye ve/veya Giresun’a gelme sebeplerini anlamak için sorulan soruya
öğrencilerin verdiği cevaba göre; 94 öğrencinin büyük çoğunluğu (%80, n=75) eğitim amaçlı, %10’u (n=9) Türkiye
ve/veya Karadeniz Bölgesi/Giresun’u sevdiği ve güzel bulduğu için, %9’u (n=8) ailevi veya evlilik bağı sebebi
ile Türkiye ve/veya Giresun’a gelmiştir. Sadece 2 kişi (%2) ülkesindeki iç karışıklık ve savaş durumundan dolayı
geldiğini belirtmiştir.Aşağıda bazı öğrencilerin cevaplarından örnekler verilmiştir. Bu konuda birkaç öğrenci
şunları söylemiştir:
Öğrenci-65: Türkiye’yi ve Giresun’u seviyorum
Öğrenci-75: …Çünkü Türkiye’nin kültürü İran’a çok yakın
Öğrenci-91: Karadeniz bölgesinde yer almasından dolayı ve sevdiğim bölüm olması
Bu öğrencilerin eğitim için Türkiye’yi tercih etme sebeplerine bakıldığında, öğrencilerin yarısından fazlası
(%53, n=50) kendi ülkelerine nispetle daha iyi ve kaliteli bir eğitim almak için Türkiye’yi tercih ettiklerini söylemiştir.
Bu konuda birkaç öğrenci şunları söylemiştir:
Öğrenci-2: Çünkü burada daha iyi eğitim almak için
Öğrenci-6: Türkiye’de eğitim kendi ülkeme göre daha iyidir
Öğrenci-19: Türkiye daha iyi eğitim verdiği için, burada eğitim almak istiyorum
Bunu sırayla Türkiye’yi güzel bir ülke olarak görmek ve sevmek (%12, n=11), çifte vatandaşlık ile aynı
zamanda Türk vatandaşı da olmak (%11, n=10) ve ailevi sebepler (%8, n=9) takip etmektedir. Katılımcılar ayrıca
Türkiye’de çalışabilmek için (%6, n=6), ekonomik olarak uygun olduğu için (%3, n=3) ve üniversite hayaline burada
ulaştığı için (%2, n=2) Türkiye’de eğitim almak istediğini belirtmiştir. 2 kişi ise bu soruya cevap vermemiştir.
Katılımcılara ne tür sebeplerle Giresun Üniversitesi’ni tercih ettikleri sorulduğunda, iyi bir eğitim alabilmek
(%34, n=32), şehrin güzel olması ve deniz kenarı olması (%28, n=26), bu üniversiteyi kazanmış olmak (%16, n=9) ve
şehrin yaşam ve eğitim için ekonomik olması (%12, n=11) alınan en popüler cevaplar olmuştur. Bu konuda birkaç
öğrenci şunları söylemiştir:
Öğrenci-1: Karadeniz güzel bir yer ve Giresun Üniversitesi de güzel, onun için ben Giresun’u seçtim
Öğrenci-10: Giresun şehrini ve üniversiteyi beğendiğim için tercih ettim.
Öğrenci-12: Giresun Üniversitesi’nin yabancı öğrenciler için daha iyi olanak sağladığını düşünüyorum.
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Öğrencilerden 8’i (%9) şehrin kendi ülkelerine yakın olmasından dolayı burayı tercih ettiklerini söylemiştir.
2 kişi ise bu soruya cevap vermemiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonraki planlarına dair verdiği cevaplara
göre, öğrencilerin büyük bir kısmı (%67, n=63) Türkiye’ye yerleşmek ve burada çalışmak istediğini söylemiştir.
Öte yandan, öğrencilerin bir kısmı (%21, n=20) ise eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi ülkelerine dönerek
orada çalışmayı planladıklarını söylemiştir. Ayrıca 5 öğrenci (%5) lisansüstü eğitime (yüksek lisans) devam etmek
istediğini, 4 öğrenci (%4) henüz karar vermediğini, son olarak 2 öğrenci (%2) ise buradan Avrupa’ya açılmak
istediğini söylemiştir.
Katılımcıların çalışma kapsamında ele alınan Giresun Üniversitesi’nde eğitimlerine başlamadan öncesine,
eğitim esnasına ve sonrasına dair kaygıları sorulduğunda öğrencilerin büyük çoğunluğu (%65, n=61) hiçbir
sorun yaşamadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %10’u (n=9) barınma sorunu yaşadığını, %5’i (n=5) derslerle sıkıntı
yaşadığını ve zorlandığını, %4’ü (n=4) uyum sorunu ya da üniversite ve bölümleri ile ilgili bilgi eksikliği yaşadığını
belirtmiştir. Bu konuda birkaç öğrenci şunları söylemiştir:
Öğrenci-4: Bölüm hakkında bilgi alma konusunda yardıma çok ihtiyacım vardı. Arkadaşlar yardımcı oldu.
Öğrenci-23: Başlamadan önce yurt çok aradık, biraz zor oldu bulmamız.
Öğrenci-48: Giresun Üniversitesi’ne uyum sürecinde ihtiyaçlarım olmuştu.
Öğrenci-64: Sağ olsun şehrin adamları ve hocalar adapte olabilmemiz için çok yardımcı oluyorlar.
Nadiren bahsedilen sorunlar ise; ulaşım sorunu (%3, n=3), maddi sıkıntı (%3, n=3), Türkçe Dili kursu
[TÖMER] ile ilgili sorunlar (%2, n=2), binadaki lavaboların yeterince temiz olmaması (%2, n=2), dersi veren öğretim
üyesi/öğretim elemanlarının tavrına dair kaygılar (%2, n=2) ve son olarak %1 oranda ( n=1) aile özlemi olmuştur.
Katılımcıların üniversiteye adapte olabilmeleri için ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği eksikler hakkındaki
görüşleri incelendiğinde, neredeyse katılımcıların yarısına yakını (%43, n=40) herhangi bir şeye ihtiyacı olmadığı
görülmüştür. Ancak katılımcıların %15’i (n=14) henüz bu konuda bir görüşü olmadığını, zamanla belki bazı
ihtiyaçlarının ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Bunlar dışında en çok dile getirilen problem, barınma ile ilgilidir.
Öğrencilerin %12’si (n=11) hâlâ barınma ile ilgili problemleri olduğunu ve ev ve/veya yurt fiyatlarının yüksek
olduğunu söylemiştir. Bu konuda birkaç öğrenci şunları söylemiştir:
Öğrenci-4: Daha hızlı uyum sağlayabilmem için uygun ev bulmak, derslere konsantre olabilmek benim için
giderilecek eksikliklerdendir.
Öğrenci-7: Hâlâ yurt problemlerim var ve çok pahalı maalesef.
Bu öğrencilerden %7’si (n=7) daha fazla sosyal etkinliğin yapılmasını istediklerini söylemiştir. Nadiren dile
getirilen diğer ihtiyaçlar ise, derslerle ilgili yardım (%5, n=5), adapte olmalarını kolaylaştıracak bilgi ve yardım (%5,
n=5), üniversite ve bölümleri ile ilgili daha çok bilgi almak(%3, n=3) olmuştur. Bu konuda 5 kişi görüş belirtmezken,
üniversitenin daha iyi binalarının olması gerektiği, sınıflarda daha az öğrenci olması ve böylece dersleri daha
kolay anlamaları, mescit ihtiyacı ve tablet dağıtılması konuları birer öğrenci tarafından dile getirilmiştir.
Öğrencilere eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri olası problemler sorulduğunda, büyük çoğunluğu
(%67, n=63) herhangi bir sorun yaşamayacaklarını söylemiştir. En çok dile getirilen olası sorunlar ise, derslerde
yaşanabilecek zorluklar (%7, n=7) ve dil ve kültür farklılığından dolayı yaşanabilecek sıkıntılar (%7, n=7) olmuştur.
Örneklemdeki 94 öğrenciden 7’si konu ile ilgili henüz bir fikri olmadığını söylerken, 2 kişi ise soruya cevap
vermemiştir. İleride sorun yaşanabilecek olası sorunlara dair nadiren dile getirilen konular ise, uyum süreci (%2,
n=2), öğretim üyeleri/elemanları ile ilgili kaygılar (%2, n=2), ulaşım (%1, n=1), BİT konusunda yeterince bilgi sahibi
olmama (%1, n=1), barınma sorunu ve okul binalarının yeterince iyi olmaması (%1, n=1) olarak ortaya çıkmıştır.
Uluslararası öğrencilerin temel bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) bilgi ve beceri düzeylerine yönelik tespit
yapılmıştır.63 kişiden %38’inin(n=24) iyi seviyede, %33’ünün ise (n=21) yeterli derecede orta seviyede BİT bilgi ve
becerilerine sahip olduğubelirlenmiştir. 63 kişiden 14’ü (%22) BİT bilgi ve becerileri konusunda kötü olduğunu, 4
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kişi (%6) ise hiç bilgi birikimi olmadığını ve temel BİT becerilerinden yoksun olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin
eğitim hayatlarına ve gündelik hayatlarına yardımcı olması için üniversite tarafından ayrıca bir eğitim programı
düzenlemesine dair önerileri sorulduğunda, 63 kişiden 36’sı (%55) bu tür bir eğitime ihtiyacı olduğunu ve istediğini
söylemiştir. Bu konuda öğrencilerden birkaç örnek, aşağıda verilmiştir.
Öğrenci-9: Bazı eksiklerim olduğu için ek eğitim almak isterim.
Öğrenci-12: Temel bilgisayar kullanımı hakkında eksiklerimin olduğunu düşünüyorum ve Giresun
Üniversitesi’nde bu konuda ekstra eğitim almak istiyorum.
Öğrenci-27: Güzel, çok iyi olur tabii ki böyle bir eğitim. Çünkü eksikliklerim olduğunu düşünüyorum.
Kalan öğrenciler (%42, n=27) ise, böyle bir eğitim programına ihtiyaç duymadıklarını ve eksiklerini kendileri
giderebileceklerini söylemiştir.
Uluslararası öğrencilerin BİT bilgi ve beceri düzeylerine yönelik olarak bir diğer kriteri teşkil etmek
üzereakıllı telefon kullanım alışkanlıkları ve akıllı telefonların eğitim hayatına katkısına dair görüşleri üzerinde
durulmuştur. Buna göre, öğrencilerin neredeyse tamamı (%90, n=85) akıllı telefon sahibi olduğunu ve aktif
kullandığını söylemiştir. Sadece 9 kişi (%10) akıllı telefon kullanmadığını belirtmiştir. Katılımcıların neredeyse
tamamı günlük hayatlarında aktif akıllı telefon kullanıcısıiken, 12 kişi akıllı telefonların eğitim hayatlarına herhangi
bir katkı sağlayacağına inanmamaktadır. Hatta aksine akıllı telefonların eğitim hayatlarına zarar vereceğini
düşünmektedirler. Öte yandan, 55 kişi akıllı telefonların eğitim süreçlerinde yararlı olduğunu savunmaktadır. Akıllı
telefonlar sayesinde kolaylıkla araştırma yapabildiklerini, bilmedikleri kelimeleri ya da konuları öğrendiklerini,
arkadaşlarıyla daha kolay ve hızlı işbirliği yapabildiklerini, derslerle ilgili güncel bilgi sahibi olduklarını ve
duyuruları takip edebildiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda bazı öğrencilerin görüşleri aşağıda verilmiştir.
Öğrenci-7: Evet yararlı oluyor, ben mesela İnternet ağlarına girmek ve istediğim bilgileri kolayca elde
etmek için kullanıyorum.
Öğrenci-11: Eğitim süreci boyunca ders çalışmalarımızda katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Öğrenci-14: Eğer bir bilgiye ulaşmak istiyorsam internet üzerinden bu bilgiyi elde edebiliyorum ve bu
benim için daha hızlı oluyor.
Öğrenci-32: Akıllı telefon bana okul zamanında zorluk çektiğim derslerde bana yardımcı olabilir.
Temel bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olarak, öğrencilerin hangi sosyal medya araçlarını kullandığı
ve ne sebeple kullandıkları da incelenmiştir. Verilerden elde edilen bulgular, kullanım sıklığı ve oranına göre en
popüler ve sıklıkla tercih edilen sosyal platformunun Facebook, daha sonra Instagram olduğunu göstermiştir.
Kullanım düzeylerine göre, Facebook 68 kişi tarafından (%72), İnstagram 41 kişi tarafından (%44) aktif olarak
kullanılmaktadır. Diğer kullanılan sosyal medya araçları ise; Twitter (%6, n=6), Whatsapp (%6, n=6), Line (%3, n=3)
ve Outlook (%2, n=2)’tur. Diğer yandan çalışmaya katılan öğrencilerden sadece 13’ü (%14) bu araçlardan hiçbirini
kullanmadığını söylemiştir. Ayrıca, öğrencilerin bu araçları kullanım sebeplerine bakıldığında; öğrencilerin bu
platformları daha çok iletişim (%32, n=22), eğitim amaçlı (%38, n=26), haber takip etmek (%19, n=13) ve araştırma
yapmak (%7, n=5) amacıyla kullandıkları görülmüştür. Bu görüşteki öğrencilerden bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
Öğrenci-44: Hepsini kullanıyorum, eğitim sürecinde herhangi bir değişiklik olduğu zaman hemen öğrenmek
ve haberleşmek mümkün oluyor böylece.
Öğrenci-47: Üniversiteden bilgi almak için ve sınavlara hazırlanmama yardımcı oluyor.
Öğrenci-57: Dersimizin Facebook sayfasının olmasını isterim, mesela hasta olduğum günlerde dersi oradan
takip edebilirim.
Öte yandan, karşıt görüşteki öğrencilerden bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
Öğrenci-59: Eğlence amacı ile kullanıyorum. Eğitim süreci boyunca hesaplarımı dondurmayı düşünüyorum
çünkü çok zamanımı alıyor.
Öğrenci-73: Sosyal medyanın dersle ilgili bana yardım edeceğini düşünmüyorum, çok vakit alıyor çünkü.
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Katılımcıların sadece %3’ü sosyal medya araçlarını fotoğraf yükleme, indirme ve arkadaşlarının
fotoğraflarını takip etmek için kullandığını söylemiştir. Öğrencilerin yarısı kayıtlı oldukları derslerin Facebook
sayfası olmasını istediğini belirtirken, diğer yarısı buna karşı çıkmıştır.
Son olarak, temel bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili bilgi ve becerileri saptamaya yönelik olarak
öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili bilgi ve görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin büyük bir bölümünün bu konuda
yeterince bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Katılımcıların sadece %18’i bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını
söylemiştir. Ayrıca, öğrencilerin büyük bir kısmı (%62, n=58) Giresun Üniversitesi’ndeki öğrenim hayatları boyunca
bazı dersleri uzaktan eğitim yoluyla almak istediğini belirtmiştir. Bu konu ile ilgili öğrencilerin görüşlerinden
birkaç örnek aşağıda verilmiştir.
Öğrenci-64: Bazı dersler uzaktan eğitimle olursa daha iyi olur.
Öğrenci-68: Bazı derslerin özellikle uzaktan eğitime ihtiyacın olduğunu düşünüyorum.
Öte yandan, bu konuda sadece öğrencilerin %20’si (n=19) uzaktan eğitimle ders almak istemediğini
söylemiştir. Bir sonraki bölümde bulgular tartışılarak sonuca bağlanmıştır.
TartışmaveSonuç
Uluslararası öğrencilerin Giresun’daki eğitim hayatlarına başlamadan önce ve eğitim hayatları
süresince,bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım düzeylerini tespit etmek; ayrıca yeni bir ülke ve şehirde
yaşadıkları zorlukları saptamak amacıyla Giresun Üniversitesi’ndeki uluslararası öğrenciler üzerinde yapılan bu
betimsel çalışmada öğrencilerin genellikle kendi ülkelerine nispeten daha iyi ve kaliteli bir eğitim almak için
Türkiye’ye geldikleri görülmüştür. Birçok öğrencinin Karadeniz Bölgesi’ni ve Giresun’u tercih etmesinin altında
yatan sebeplerin başlıcası bölgenin doğal güzellikleri ve coğrafi konumu olmuştur. Ekonomik ve sosyal faktörlerin
uluslararası öğrencilerin yurtdışında eğitim almalarında önemli rol oynadığı Mazzarol ve Soutar (2002)’ın bir
çalışmasında da görülmüştür. Öğrenciler genel olarak eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’de Giresun’a
yerleşmeyi ve bu şehirde iş bulmayı planlamaktadır. Eğitimini bitirdikten sonra kendi ülkesine dönmeyi planlayan
öğrenci sayısı nispeten daha azdır. Öğrencilerin büyük bir bölümü Türkiye’ye ve Giresun Üniversitesi’ne gelmeden
önce ve geldikten sonra herhangi bir sorun yaşamadığını söylerken, diğer öğrenciler ise en çok barınma sorunlarını
dile getirmiştir. Öğrencilerin barınmasına uygun ev ve yurtları azlığı, mevcutların ise öğrenciye yüksek bedellere
sunulması barınmayla ilgili şikayetlerin başında gelmektedir. Ayrıca bazı öğrenciler üniversite ve bölümleri
hakkında bilgi azlığından dolayı sıkıntı yaşamıştır. Öğrenciler Giresun Üniversitesi’ne uyum sağlama süresinde,
öğretim üyeleri/elemanlarının ve Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin oldukça yardımcı olduğunu belirtmiştir. Ancak
bazı öğrenciler derslerde zorluk çektiğini ifade etmiştir. Kültürel farklılıkların çok olmadığını, genel olarak
ülkelerine benzer ya da yakın kültürden bir ülke olan Türkiye’yi tercih ettiklerini söyleyen birçok öğrenci olmasına
rağmen, yine de kültürel farklılıklardan dolayı kaygıları olan öğrenciler demevcuttur. Ancak kültürel farklılıkların
kültürlerarası bir öğrenme ve etkileşim sağladığı bilinmektedir (Volet&Ang, 2012).
Çalışma konusu öğrencilerin temel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım düzeylerine bakıldığında, genel
olarak bu öğrencilerin iyi veya yeterli derecede, orta seviyede olduğu görülmüştür. Ancak daha önce hiç bilgisayar
kullanmayan ya da bu konuda kendini çok yetersiz gören öğrenciler de vardır. Öğrencilerin büyük bir kısmının
temel bilgi ve iletişim teknolojilerini orta-iyi seviyede kullanıyor olmalarına karşın bu konuda kendilerini daha da
geliştirmek ve eğitim hayatları süresince bu teknolojilerden daha etkili ve fazla yararlanabilmek için ekstra eğitim
almak istedikleri görülmüştür.Giresun Üniversitesi bünyesinde bu öğrencilere yönelik temel bilişim uygulamaları
ve teknoloji okuryazarlığı eğitimleri verilmesi önerilmektedir. Richards (2004) bir çalışmasında BİT’in bu konuda
önemli bir rol oynadığı ortaya koymuştur. Öte yandan, öğrencilerin neredeyse tamamı akıllı telefonu aktif bir
şekilde kullanmaktadır. Öğrenciler hem günlük hayatta hem de eğitim hayatı süresince akıllı telefonu aktif ve
etkili olarak kullanmaktadır. Sosyal medya araçları konusunda, öğrencilerin büyük bir bölümü bu araçlardan en
az iki tanesini aktif olarak kullanmaktadır. Ayrıca öğrenciler bu araçları derslerinde de kullanmak istemektedir.
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Örneğin, almış oldukları derslerin Facebook sayfası olmasını isteyen birçok öğrenci vardır. Eğitimde sosyal medya
kullanımı ve avantajları ile ilgili alan yazında birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin, Ajjan ve Harsthone (2008)
ikilisi bir çalışmalarındasosyal medya platformlarının öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdığını ve artırdığını,
aynı zamanda öğrencilerin okula ve derse karşı tutumlarını daha ılımlı hale getirdiğini ve böylece öğrencilerin
derse karşı daha istekli hale geldiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, alan yazındaki bazı çalışmalar sosyal medya
araçlarının sosyal öğrenme ortamları (Friesen&Lowe, 2011) ve profesyonel iş ağlarının oluşmasında etkili bir
rol oynadığını (Tonta, 2009), anında bilgi paylaşımı, anlık geri bildirim (Gülbahar, Kalelioğlu, Madran, 2010) ve
kolay bilgi havuzu oluşumunu sağladığını göstermiştir. Sosyal medya platformları aynı zamanda iletişim ve
etkileşimi artırarak eğitim ve öğretim ortamlarını destekler (Genç, 2010; Ajjan&Hartshorne, 2008). Bu çalışmada
da öğrencilerin sosyal medya araçları ile ilgili benzer görüşte oldukları ve bu araçlardan benzer şekillerde
yararlandıkları görülmüştür. Ancak, bu konuda karşıt görüşe sahip olan ve bu araçların vakit kaybına sebep
olduğunu, buna karşın sosyal medyanın daha ziyade eğlence odaklı olduğunu düşünen bir kesim de vardır.Alan
yazında da yine sosyal medya araçlarının öğrencilerin dikkatini dağıttığını (Kulesza, DeHondt, Nezlek, 2011) ve
öğrencilerin derse daha az vakit ayırmasına ve düşük notlar almasına sebep olduğunu (Kirschner&Karpinski,
2010) açığa vuran çalışmalar da görülmüştür. Buna rağmen, literatürdeki çalışmaların büyük bir kısmında olduğu
gibi, bu çalışmada da görüldüğü üzere; sosyal ağlar amacına uygun ve doğru kullanıldığı takdirde eğitim-öğretim
sürecini olumlu yönde destekleyecektir. Bu konuda Giresun Üniversitesi bünyesinde işlenmekte olan derslerin
sosyal medya araçlarından biriyle, özellikle Facebook ile desteklenmesi olumlu bir etki yapabilir.
Son olarak öğrenciler uzaktan eğitimle ilgili yeterince bilgi sahibidir ve bazı derslerin Giresun Üniversitesi
bünyesinde uzaktan eğitimle verilmesini istemektedir. Bu konuda Giresun Üniversitesi bünyesinde bazı temel
dersler uzaktan eğitimle verilebilir. Alternatif olarak, uluslararası öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek
herhangi bir ek eğitim programı, uzaktan eğitimle verilebilir. Eğitimde fırsat eşitliği sunarken aynı zamanda
zaman ve mekândan bağımsız olmasından (Anderson, 2008; Cole, 2000; Matthews, 1999), daha esnek ve bireysel
öğrenmeye ve kendi hızında öğrenmeye olanak vermesinden dolayı(Bach, Haynes & Lewis Smith, 2006; Muir, 2001)
bu öğrencilerin uzaktan eğitimden oldukça yararlanacağı öngörülmektedir.
Sonuç olarak, son yıllarda kurulan ve gelişmekte olan bir üniversite olmasına rağmen her geçen gün
büyüyen ve son birkaç yıldauluslararası öğrencilere kapısını açmış olan Giresun Üniversitesi’nin uluslararası
öğrenciler için tercih edilen ve şehir, bölge, üniversite ve eğitim açısından uygun olduğu görülmüştür. Öğrencilerin
üniversiteye ve şehre uyum sağlamasında Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin başarılı bir politika
sergilediği ve etkili çalıştığı sonucuna varılabilir. Bu öğrencilerin temel bilgi ve iletişim teknolojilerini yeterli
seviyede kullandığı, ancak hem kendilerini geliştirmek hem de eğitimleri süresince bu teknolojilerden daha sık
ve etkili bir şekilde yararlanabilmek için üniversite tarafından sağlanacak ekstra eğitimlere ihtiyaç duydukları
görülmüştür. Öğrencilerin uyum sağlamalarını hızlandırmak ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak için mobil
öğrenme, sosyal medya araçları ve uzaktan eğitimden yararlanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu konuda Giresun
Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin bu hususları dikkate alması gerektiği görülmektedir. Anadolu’da
kurulmuş benzer üniversiteler ve gelişmekte olan küçük ölçekli üniversitelerin, Giresun Üniversitesi örneğini ve
bu çalışmayı göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.
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Avrupa’da Göç ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Alaaddin Durmuş
Avrupa’da Göçmen Sorunu
20. yüzyıl boyunca Avrupa ülkeleri göçmen sorunuyla daima karşı karşıya kalmıştır. Birinci ve İkinci
Dünya Savaşları süresince ve sonrasında göç olayı Avrupa içinde olurken, 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarında
Avrupa’ya olan göç daha çok Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden yoğunlaşmış ve hala da devam etmektedir. Irak’ın
işgali ve Suriye’deki iç savaş Avrupa’ya göçmen akımının da artmasına sebep olmuştur. Dünyanın birçok bölgesinde
savaşlardan neşet eden güvensizlik ortamı ve aynı zamanda ekonomik kriz sebebiyle göçmen akımını tetiklemiş
durumdadır. Genel anlamda bütün Avrupa ülkeleri bu akıma maruz kalırken, bu akımdan en fazla, Almanya, İsveç,
Fransa va Hollanda gibi ekonomik anlamda gelişmiş ülkeler etkilenmiştir.2015’ten bu yana Avrupa Birliği (AB)
ülkelerine göç oranı geçmiş dönemdekinin iki katına ulaşmıştır. (www.europa-nu.nl, 2016). 2015 yılı baz alınacak
olursa göç artışı %125’e varan bir artış oranı göstermiştir.Avrupa genelinde yaklaşık 1.000.000 göçmen bulunduğu
tahmin ediliyor. Bunları 650.000 kadarı ülkelerinde çıkan iç savaştan sonra bölgeye iltica eden Suriyelilerden
oluşuyor. Bununla beraber bazı göçmenlerin birden fazla ülkede kayıt ve iltica başvurusu yapmasından dolayı
verilen bu rakamlar esasen daha düşük olduğu tahmin ediliyor.(www.europa-nu.nl, 2016).
Göçmen sayısının artması ve aynı zamanda bu durumun doğurmuş olduğu sorunlardan dolayıAvrupa
Birliği (AB)ülkeleri birlikte hareket etmeye karar verdiler. Brüksel’de alınan bu karar, birlikte hareket etme
yönünde olsada birlik içerisinde varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmaması ve AB’nin Türkiye’yle imzalanan
göçmen geçişi anlaşmasından doğan yükümlülüklerini de yerine getirmiyor olmasından dolayı göçmen akımı hala
devam etmektedir.Maarten den Heijer, JorritRijpma& Thomas Spijkerboer’e göre AB’nin göçmenler konusundaki
politikalarının başarısız olmasının başka bir nedeni de, bu tür politikaların daha güçlü AB ülkelerinin lehine, daha
küçük ülkelerin ise aleyhine bir perspektifle yürürlüğe konulmuş olmasıdır.AB’nin önde gelen ekonomilerindeki
göçmen sayısının azlığı buna karşın ekonomisi daha zayıf bir durumda olan AB ülkelerindeki göçmen sayısının
fazlalığı sözü edilen eşitsizlik durumunun bir sonucudur. Diğer yandan AB’nin gelişmiş ekonomileri göçmenlerin
hangi ülkelerde yaşamak istediklerini de göz ardı ederek kendi inisiyatiflerini sadece daha küçük AB ülkelerine
değil, göçmenlere de dayatmaktadır.
Heijer ve Rijpma & T.Spijkerboer’in vurgulamış olduğu diğer sorunlar ise sınırlardaki kayıt ve kontrol
sistemlerinin zayıflığıdır ile göçmen sayısının kritik seviyelere vardığı durumlarda işletilebilecek kanunların
bulunmamasıdır. Mevcut kanunlarda hangi göçmenlerin ülke sınırından girebileceği ve hangilerinin giremeyeceği
açık bir biçimde tanımlanmamıştır. AB ülkelerinde yaşayan göçmenlerle ilgili diğer bir sorun ise bir şekilde AB’de
yerleşen göçmenlerin birlik ülkeleri arasında ikinci bir göç yapmasıdır.
Gelişmiş ülkelerin sunduğu ekonomik imkânlar bu durumun altında yatan en önemli sebeplerden birisi
iken sosyal güvenlik ve eğitim olanakları da belli başlı sebepler olarak görülebilir. Örneğin, Suriyeli bir göçmen
İsveç’e girer girmez çalışma hakkı kazanırken, aynı göçmen bu hakkı Almanya’da 3, Hollanda’da 6, Fransa’da ise 9
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ayda kazanabilmektedir (EPRS, 2105).
Göçmen politikalarının AB ülkeleri arasında farklılık göstermesi, göçmenlerin kayıt altına alınmak
istememelerine, göçtükleri ülkeden diğer bir ülkeye geçiş yapmalarına hatta herhangi bir aile ferdinin yanında
kaçak olarak kalmalarına sebep olmaktadır. Buda göçmen çocuklarının mülteci olarak baş vurdukları ülkelerde
kayıtlı olmadıkları için eğitim hizmetlerinden yararlanamamalarına engel teşkil etmektedir (Migreurop, 2010).
Göçmenler açısından bakıldığında AB ülkeleri arasında ikinci bir göç gerçekleştirmek gayet anlaşılır bir durum...
Zira bazı AB ülkelerinde oturma izni alma şansı %10 seviyesinde olan bir göçmen için başka bir AB ülkesinde
bu şans %50’lere kadar çıkabiliyor.Araştırmalar 2014’te AB göç politikası doğrultusunda işlem görmüş göçmen
sayısının sadece %4 seviyesinde olduğunu gösterirken, geri kalan %96’lık kesim hakkında her AB ülkesinin kendi
politikaları doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor (EASO, 2010).
AB ülkelerinin göçmenler hakkında yeni kanuni düzenlemeler yapmak yerine çareyi sınır kontrollerini
sıkılaştırmakta aramaları sorunun çözümsüzlüğünü devam ettiren ve yeni sorunlar üreten bir durum olmuştur.
Göçmen akımları sürekli yön değiştirdiğinden, her defasında yeni duruma göre sınır tedbirlerini de değiştirmek
AB ülkeleri açısından ciddi bir mali külfeti de beraberinde getirmektedir. Bununla beraber AB sınırlarında yığılan
göçmenlerin durumu insani anlamda oldukça kötü bir duruma gelmiştir. Bu durumdan en çok etkilenenler ise
göçmen ailelerin çocukları olmuştur. Diğer yandan göçmenleri sınırlarda tutma eğilimi gösteren önde gelen
AB ülkeleri göçmenlere yönelik vize uygulamasını teşvik etmektedirler. Bu doğrultuda hareket eden İtalya ve
Yunanistan göçmen akımını engellemek maksadıyla vize uygulaması başlatmışlardır (COM, 2016).
Sadece Suriyeli göçmenlerin durumunu incelemek bile göçmenlerin AB çapında yaşadığı sorunları ve
içinde bulundukları kötü şartları anlamak üzere yeterli olacaktır. BM verilerine göre Suriye iç savaşı sonrasında
ülke nüfusunun yarısı göçmen durumuna düşmüştür. Türkiye’ye giriş yapan göçmen sayısı yaklaşık olarak 3.1
milyon olup bunun 2.7 milyonu Suriye asıllıdır (Ec- Europa, 2015). Ürdün’deki yaklaşık 650 bin,Lübnan’da yaklaşık1.1
milyon ve Irak sınırları içerisinde 250 bin Suriyeli göçmen bulunmaktadır. Buna karşılık AB ülkelerindeki Suriyeli
göçmen sayısı yaklaşık olarak 360 bin kişidir (Vluchtelingenwerk, 2016).
Göç ve Çocuklar üzerindeki etkisi
Gerek savaş, gerek ekonomik ve gerekse de ideolojik sebeplerden dolayı göçmen durumuna düşen
çocukların maruz kaldıkları travma ve ruhsal etkiler tahmin edilenden daha fazladır (Mooren et al,. 1993). Mooren’in
araştırmalarına göre mülteci çocuklar arasında en fazla problem yaşayan kesim 7-12 yaş grubundaki çocuklardır.
Travma yaşayan çocukların büyük bir bölümünün savaş bölgelerinden göçmek zorunda olan çocuklar olduğu
bilinmektedir. Konu mülteci/göçmen sorunu olunca haliyle ilk akla gelen çocukların bundan nasıl etkilendikleri
ve içinde bulundukları durumla nasıl başa çıktıklarıdır. Değişik zorluklara karşı maruz kalmış bu çocukların
yaşadıkları problemlerin bazıları şunlardır;
Ailelerinin parçalanmış olması,
Güvenilir bir ortamdan hiç tanımadıkları bir ortama geçmek zorunda kalmaları,
Dil sorunuyla karşı karşıya kalmaları,
Mülteci prosedürünün uzun sürmesi ve gerek aile ve gerekse çocukların bir belirsizlik içinde yaşamaları,
Ağır travmalar atlatmış çocukların travma kaynaklı psikolojik rahatsızlıklarının bulunması
Şartları çocuklara uygun olmayan sığınma merkezleri
Sosyal iletişim kurmada yaşadıkları zorluklar
Bunlar sadece çocukların yaşamış oldukları birkaç problemden bazılarıdır. Aslında bu çocukların
göstermiş oldukları davranışlar travmatik bir ortamdan geldikleri göz önünde bulundurulduğunda, normal olarak
algılanmalıdır (Van het Rood, 1998).
Hollanda’da bulunan mülteci çocuklarının üçte biri yaşı küçük ve okul çağında bulunan çocuklardır. Bu
çocukların yarısından çoğu okula ara vermek zorunda kalmıştırlar (Unicef, 2013). Hollanda’da bulunan mültecilerden
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arasındaki kadın, yaşlı ve çocukların yaklaşık %25’i depresyon ve post-travma sendromuyla karşı karşıya kalmış
durumdadırlar (Trauw & Isabel Baneke, 2016). Devam eden mülteci akımını göz onun bulunduran Hollanda Sağlık
Bakanlığının önerisi mültecilere yönelik psikolojik yardım ve desteğin devam etmesi, bunun desteğin daha da
yoğunlaştırılmasına yöneliktir.
Bu durumda sorulması gereken asil soru şu; “Bu kadar çok problemle baş etmek zorunda kalan mülteci
çocuklara nasıl bir yardımda bulunulması gerekiyor”. Herhangi bir sebepten dolayı psikolojik problemleri olan bir
çocuğun en büyük desteği ancak ve ancak ailesidir. Bu durum depresyon ya da post-travmatik sendrom geçirmiş
olan çocuklar için de geçerlidir. Kendine güvenmeyen, her hangi bir gelecek için umutların tükenmiş olan ailelerin
en büyük sorunu öncelikle özgüvenlerini yeniden kazanmak ve bir umut sahibi olmak olsa gerek… Bunun en doğal
yolu da mülteci ailelerin yaşadığı günlük hayatın normalleşmesidir. Bürokratik sorunların uzaması ve oturum
başvurularının yıllarca sürmesi maalesef bu durumun aşılmasını zorlaştırmaktadır. Buda ailelerin çocuklarına
yönelik desteğinin yeterli seviyelere ulaşmasını engellemektedir.Uzun süren bir belirsizlik dönemi yaşayan mülteci
çocukların okul hayatları normalleşmenin sağlanması için oldukça önemlidir (Tuk ve de Neef, 2015).
Sadece ailelerin değil eğitim merkezlerinin de bu çocukların normal bir eğitim hayatı geçirmeleri konusunda
büyük sorumlulukları vardır. Ayrıca ailelerin yaşadığı travmalar, oturma izni başvurularının belirsizliği ve mülteci
kamplarında yaşanan zor durumlar ebeveynin çocuğa yeterli destek sağlamasını engelleyebilmektedir (Baan,
1999). Bunun yanı sıra bir çok çocuk ya sadece annesiyle ya da kardeşleriyle göç etmiştir. Bu durumda profesyonel
sosyal yardımın sadece çocuklara değil tüm aileye sunulması gerekmektedir. Çocuklar için sağlanmış olan bu
yardım ve destek programları başarısız olunca, genelde bu çocuklar desteği ya okuldaki arkadaş ve çevresinden
ya da, eğer oturum alıp bir eve çıkmışlarsa komşularından beklemektedirler. Ayrıca mülteci çocukların eğitimiyle
meşgul olan eğitmenlerin ilk etapta bu çocukların yasamış olduğu travmalar hakkında bilgi sahibi olması ve bu
durumu kabullenmesi gerekmektedir. Bu çocukların eğitimiyle ilgilenen öğretmenlerin özel eğitimden geçmeleri
zorunlu olmalıdır. Zorluklarla dolu binlerce kilometreyi gerek karadan ve gerekse de denizden kat ederek Avrupa’ya
gelmiş olan çocukların eğitimi her halükarda uzmanlık isteyen bir konudur.
Büyük zorluklar altında okula gitme şansına sahip olan çocuklara sadece ailelerinin ve eğitmenlerin
yardımı tabi ki her zaman yeterli değil…Eğitim merkezleri olan okulların da bu öğrencilere gerek destek programları
ve gerekse de çocuklara uygun eğitim programları sunmaları gerekmektedir. İlk etapta çocukların kendilerine ve
çevresine olan güveninin sağlanması gerekmektedir. Uzun sure bir belirsizlik ve zorluk içerisinde yaşam savaşı
vermiş olan bu çocukların öz güvenlerini yeniden kazanmaları başarılı bir fert olarak yeni bir toplumda hayatlarına
devam edebilmeleri için ilk adımdır. Okulların bu Çocuklar için yapmaları gereken birçok şey var. Aslında bütün
bunları bu kısa yazıya sığdırmak kolay değil… Ama yinede bazılarını sıralamakta fayda var (Pharos, 2015). Bunlar:
Mülteci çocuklarının ailelerine,içinde bulundukları ülkenin eğitim sistemi çok iyi bir şekilde anlatılmalı,
Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğitmenlerin travma geçirmiş çocuklar konusunda uzman olmaları
gerekmektedir,
Müfredatın bu çocukların ihtiyaçlarına göre yapılandırılması gerekmektedir,
Sadece çocuklara değil ailelerine de sosyal yardımda bulunulması gerekmektedir.
Aslına bakılırsa bu süreçteki en önemli görev Avrupa’da bulunan Müslüman sivil toplum örgütlerine
düşmektedir. Avrupa’ya göç eden mültecilerin %70’nin Müslüman olduğunu göz önünde bulundurursak Müslüman
STK’ların peygamber efendimiz zamanında ensarın muhacirlere kucak açtığı gibi mülteci kardeşlerine kucak
açması gerekmektedir.
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Türkiye ile Makedonya Arasında Öğrenci Hareketliliği
Amet Dervishev
Öz: “Türkiye ile Makedonya Arasında Öğrenci Hareketliliği” bildirisiyle iki ülke arasında sosyo-kültürel ilişkileri
etkileyen önemli konulardan biri olan eğitim üzerinde durulacaktır. Eğitim üzerinde yoğunlaşırken iki ülke arasında
ilk olarak hangi tarihte karşılıklı olarak öğrenci hareketliliği yaşandığına bakacağız. Bunun için Osmanlı Devleti’nin
Balkanlar’ı fethiyle beraber hangi tarzdabir eğitim sistemi uyguladığını ve bunun ne için yaptığını açıklayacağız.
Osmanlı Devleti’nde bugünkü Makedonya topraklarında öne çıkan şahsiyetlere ve okullara atıfta bulunarak
Osmanlı Devleti’nin çöküş evresindeki eğitime bakacağız. Bunun yanında Osmanlı’dan sonra eğitimde ortaya çıkan
boşluğun nasıl doldurulduğuna değineceğiz. Makedonya genelinde yaşayan Müslüman nüfusu eden Arnavutlar, Türkler
ve Boşnakların ortaya çıkan eğitim boşluğunda durumlarını inceleyeceğiz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti
kurulduğunda Makedonya ile Türkiye arasında eğitim olarak ne tür faaliyetler vardı onlara da bakacağız.
Son olarak ise Ak Parti ile birlikte Makedonya ile Türkiye arasında eğitim ilişkilerinin nasıl geliştiğine
ve Makedonyalı öğrencilerin neden Türkiye’yi bir eğitim üssü olarak gördüklerini açıklayacağız. Bunun yanında
Makedonya’da eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Makedonya’yı neden tercih ettiklerini
açıklayarak bildirimizi sonlandıracağız.
Giriş
Türkiye ile Makedonya bağımsız olmadan önce Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunuyorlardı. Hatta
Osmanlı’nın çöküşüne değin bu iki ülkenin isimleri kullanılmıyordu. Nitekim Osmanlı dağıldığında onun halefi olarak
Türkiye Cumhuriyeti kaldı. Makedonya Cumhuriyeti ise günümüzde en yeni bağımsız ülkeler arasında yer almaklabirlikte
bir ülkenin halefi değildir.Makedonya, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan etmiştir.
Her iki ülke de geçmişte Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde yer aldıkları için aynı eğitim müfredatından
geçmişlerdir. Konumuz gereği iki ülke arasında öğrenci hareketliliğininbaşlangıç tarihi olarak sayacak olursak
Balkanlar genelinden ve bugünkü Makedonya topraklarından Hıristiyan ailelerin çocukları alınıp Yeniçeri ocağı için
yetiştiriyorlardı. Zeki olanlar ise Topkapı Sarayındaki Enderun’da eğitiliyorlardı. Bu şekilde bu topraklardan Osmanlıya
çok önemli hizmetleri bulunan sadrazamlar yetişmiştir.
Osmanlı Devleti’nin dağılmasına doğru Sultan II.Abdülhamid’in açtığı okullarda yetişen öğrenciler Balkanlar’da
ayaklanıyorlar. Bu ayaklanmış olduğu şehirlerden biriside Manastır şehridir. Bu şehir hem o zaman için hem günümüz
için önem arz etmektedir. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk, Manastır
Askeri İdadisi’ndeki eğitimini 1896-1899 yılları arasında tamamlamıştır. Bu okuldan mezun olunca eğitimini İstanbul’daki
Harbiye-i Şahane’de sürdürmüştür. Bugün bu bağlamdan bakıldığında iki ülke arasındaki öğrenci hareketliliğini daha
iyi anlayacağımız kanaatindeyim.
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Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını kazandıktan sonra Osmanlı Devleti’nineski toprakları olan
Balkanlar’a,Makedonya da dâhil olmak üzere,yeterince ilgi ve alaka göstermemiştir. Nitekim 1990’lı yıllara gelindiğinde
Turgut Özal’la birlikte Balkanlar’a açılmaya başlanmıştır. O zamandan günümüze değineğitim maksadıyla Makedonya’dan
Türkiye’ye gelen öğrencilerin sayısı artıyor. 2000’li yıllara gelindiğinde ise Makedonya’dan Türkiye’ye öğrenci hareketi
yoğun bir dönem yaşıyor. 2010 yılında ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) kurulmasıyla
beraber Makedonyalı öğrenciler Türkiye’ye akın etmeye başlamıştır. Diğer yandan 2010 sonrası birçok Türk öğrenci de
Makedonya’ya eğitim almaya gitmiştir. Bu öğrenci hareketliliği hiç kuşkusuz iki ülkeyi birbirine her anlamda daha da
yakınlaştırmıştır ve yakınlaştırmaya devam etmektedir.
Tarihsel Arka Plan
İki ülke arasındaki öğrenci hareketliliğini daha iyi anlayabilmek için tarihsel zemini ayrıca ele almak gerekiyor.
Çünkü Osmanlı Devleti, Balkanlar’ı fethetmeye giderken gönüllügöç ve sürgün yolu dışında tarikat mensupları olan
şeyhler ve dervişlerle birlikte gidiyordu.Osmanlı Devleti henüzBalkanlara yerleşmeden önce İslam adına gönülleri
fetheden tasavvuf erbabıinsanlarla birlikte yol kavşaklarına tekke ve zaviyeler inşa ederek çevredekiinsanların sevgisini
kazanmak yoluna gitmişti (Pamuk, 2005, s.21).
Fethedilmiş Balkan topraklarında İslamiyeti yaymak için kurulmuş olan tekke ve zaviyeler zamanla bölgeye
nüfus çeken odaklar haline gelmişlerdir. Bu bağlamda sadeceMakedonya’da 21’i Üsküp’te, 10’u İştip’te, 8’i Manastır’da,
6’sı Kalkandelen’de (Tetova), 6’sı Debre’de olmak üzere 51 tekke bulunmaktadır. Bölgedefaaliyet gösteren tarikatlara
bakıldığındaHalvetiyye, Nakşibendiyye, Mevleviyye, Rifâiyye, Kadiriyye, Sa’diyye, Bektâşiyye ve Melâmiyye-i Bayrâmiyye
gibi yapıların başı çektiği görülmektedir. Halvetîler, Üsküp ve İştip’te geniş taraftar buldukları gibi Kalkandelen’de 2
adet tekke, Kırçova (Kiçevo)’da 2 adet tekke ve Struga’da da tekkeler kurmuşlardır. Halvetilikten sonra en önde gelen
tarikat ise Nakşibendiyye tarikatıdır. Nakşiler, Üsküp ve İştip’te yer edinmişlerdir. Mevleviyye tarikatı da Üsküp’te tekke
kurmuştur. Rifâiyyeve Kadiriyyetarikatları ise Üsküp, Manastır, Kavadar ve Debre’de tekke kurmuşlardır. Bektaşiler
ise yine Üsküp ve Kalkanadelen’de tekkeler kurmuşlardır (Öngören, 2000, s.49, 56, 57). Görüldüğü üzere birçok tarikat
Üsküp’te kendine yer edinmiştir. Makedonya genelinde bugün dahi çok az sayıda olsa bile hala tarikat müntesipleri
mevcuttur.
Tekke ve zaviyelerin yanında okul vazifesi gören medreseler de bulunmaktaydı. Üsküp’te öne çıkan
medreselere baktığımızda Sultan Murat Camii ve Medresesi, Yahya Paşa Medresesi, İsa Paşa Medresesi, Mustafa Paşa
Medresesi, Karlızade Medresesi ve son zamanlara kadar faaliyet gösteren Meddah Medresesi ön plana çıkmaktadır.
Bunların yanında her caminin yanında bir de mektep bulunmaktaydı. Bunlardan en önemlisi Koca Mustafa Paşa
mektebidir (Aruçi, 2000, s. 181).
İstanbul’dan 61 yıl önce yani 1392 yılında fethedilen Üsküp, Rumeli’deki en önemli Osmanlı şehirlerinden biri
olmuştur. Üsküp’ün iki fatihi vardır. Biri kumandan olan Paşa Yiğit’tir. Diğeri ise onun hocası ve şeyhi olan Meddah
Baba’dır. Bu dönemde Meddah Baba Camii ve Meddah Medresesi inşa edilmiştir.Bu medrese hakkında teferruatlı bilgi
olmamakla beraber 500 yılı aşkın bir süre faaliyet gösterdiği iddia edilmektedir (Aruçi, 2000, s.183).
Bu medreseye ve çalışma konusuna ilişkin ilk öğrenci hareketliliği olarak değerlendirilebilecekörnek
Studeniçan’lı Ataullah Kurtiş, diğer adıyla Ata Efendi’dir. Bu şahıs Osmanlı Devleti’nin son döneminde İstanbul’da
yüksek tahsilini tamamlayıp Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşu esnasında Üsküp’e dönmüştür. Üsküp’e döndüğünde
ise Osmanlı kültür ve medeniyetine sahip çıkarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında faaliyet gösteren Meddah
Medresesi’ni faaliyete geçirmiştir (Aruçi, 2000, s.190).
Üsküp’te önceden kurulan bir Osmanlı medresesinin devamını sağlayan ve aynı zamanda 1921-1936 yılları
arasında Meddah Medresesi’ninbaşmüderrisiolan Ataullah Kurtiş’in bu süreçteki önemli bir yardımcısıkendisinin ilk
öğrencisi olanAbdülfettah Rauf’tur (Fettah Efendi). Diğer yandan bu medresede yetişenlere siyasi amaçlı olarak “Ata
Hocacılar” denilmiştir. Öyle ki Meddah Medresesi’nin devlet makamlarıyla pek de uyumlu olmadığı zamanla anlaşılmıştır.
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Kısacası medresesinin Osmanlı tarzı eğitim sistemiyle faaliyet gösteriyor olması ve bu durumu sahiplenmesi kısa
sürede dikkat çekmesine sebep olmuştur. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen yıllarda hilafetin
kaldırılması ile birlikte Osmanlı-İslam düşüncesinin Balkanlardaki önemli bir odağı haline gelen Meddah Medresesi
bu durumdan rahatsızlık hisseden bazı çevrelerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Nitekim 1947 yılının Nisan ayına
kadar derslerini sürdüren bu medrese Yugoslavya kurulunca devlet makamlarının kararıyla faaliyetine son verilerek
kapatılmıştır (Aruçi, 2000, s. 191, 194).
Meddah Medresesi’nin kapatılmasıyla birlikte bu okulda yetişen bazı şahıslartutuklanmış ve yıllarca
hapishanelerde kalmışlardır. Uzun bir hapis hayatı yaşayan bu şahısların başta gelenleri Fettah Efendi ve onun
öğrencilerindenOsmanlı tarihçisi aynı zamanda şair ve müderris olan Kemal Aruçi1* ile Cemal Efendi’dir. Hakkı Efendi
gibi bazı talebeler de ölüme mahkûm edilmiştir. Medresesinin bazı talebeleri ise kurtuluşu Türkiye’ye göç etmekte
bulmuştur. Meddah Medresesi’nin üçüncü nesil ve başarılı öğrencilerinden olan Bekir Sadak Türkiye’ye göç edenler
arasındadır (Aruçi, 2000, s.195 ).
Zaman içinde profesörlük unvanı alan ve aynı zamanda hafız sıfatıyla mevsuf bulunan Bekir Sadak İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsü’nde ve izleyen dönemde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yıllarca hocalık yapmıştır.
Aynı zamanda İSAV’ın (İslâmî İlimler Araştırma Vakfı) kurucularındandır. “Kuran-ı Kerim Ve Türkçe Anlatımı” adlı eseri
ise döneminin en yetkin mealleri arasında sayılmaktadır.Bekir Sadak’ın ifadesine göre eğitim dili Türkçe olan Meddah
Medresesi esasen “Yüksek İslam Okulu”dur. Yine Sadak’ın ifadesine göre Meddah Medresesi’nde takip edilen müfredat
geçmişte Fatih Medreseleri’nde okutulan müfredattır (Aruçi, 2000, s.190).
Kemal Aruçi’nin oğlu olan Prof. Dr. Muhammed Aruçi, El-Ezher Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra
doktora tezi için İstanbul’a gelmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde uzun yıllar görev yapmıştır.
İslam Ansiklopedisi’nin Balkan maddelerini hazırlamıştır2**.
Bununla birlikte modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza
Bey’in bugün Makedonya toprakları içinde bulunan Kocacık köyünde yaşamış olması ve Mustafa Kemal’in Manastır
Askeri İdadisi’nde lise eğitimi görmüş olması ister istemez bu iki ülkeyi bir araya getirmiştir. Bu itibarla Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün, Manastır Askeri İdadisi’nden mezuniyetinin 116’ncı yıl dönümü dolayısıyla Makedonya’da 13 Mart
2015 Cuma günü bir anma töreni düzenlenmiştir (Dervişev, 2016, s.13).
Tarihsel olarak iki ülke arasındaki öğrenci hareketliği incelendiğinde gözden kaçmaması gereken olgulardan
biri de Yücel Teşkilatı’dır. Bu teşkilat 1941yılında Türklerin milli varlıklarını, manevi değerlerini, örf adet ve geleneklerini
korumak ve yaşatmak üzere kurulmuştur. Dönemin CHP yönetiminin başında başvekil İsmet İnönü bulunmaktaydı.
Bu teşkilatın mensupları İsmet İnönü’den ağır hakaretler görmüşlerdir. Başvekil onlara şöyle demiştir: “Misak-ı Milli
hudutları dışında Türk ve Müslüman unsuru diye bir şey kabul etmiyorum. Zaman çok vahimdir. Türkiye dışarısı ile
uğraşmamalıdır. Türkiye’nin başını ağrıtmayın” (Ardıcı, 1991, s.16).
Bu teşkilatın kurucuları arasında yer alan ve aynı zamanda teşkilatın başkanı olan Şuayb Aziz, Üsküp Meddah
Medresesi’nde Ataullah Efendi’ninöğrencisi olarakeğitim görmüştür. Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi’nde fıkıh, kelam
ve tasavvuf konularında eğitim almış ve okulu ikincilikle bitirmiştir. Ankara’da üniversite öğretim üyeliği için irtibatlar
kurmuştur ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında sınırların kapatılmasıyla Türkiye’ye dönememiştir.27 Şubat 1948
tarihinde dört teşkilat üyesi Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer kurşuna dizilerek idam edilmişlerdir
(fikirdebirlik.org).
Bu teşkilatın eğitim faaliyetlerine gözden geçirilecek olursa;Yücel Hareketi mensupları tarafından ilk olarak 23
Aralık 1944’te yeni Türk harfleriyle yayınlanan ve yayın hayatına 2005 yılında veda eden Birlik gazetesi öne çıkmaktadır.
Gazetenin logosunda minare sembolü bulunduğu için komünistlerin eline geçince teşkilatın gazeteyle irtibatı
1
* Yugoslavya’nın Tesettür yasağına karşı çıktığı için 2 yıl hapse mahkûm edilmiştir. Aynı zamanda göçe karşı da çıkmıştır.
2
** Prof. Dr. Muhammed Aruçi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak, 57 yaşında İstanbul’da
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Memleketi olan Makedonya,Gostivar’ınVrapciste köyünde defnedilmiştir.Aruçi Balkanlarda birçok kuran kursunun,
okul ve camiinin yapılmasına ön ayak olmuştur. Arnavut ve Boşnak çocukların okuması için önemli projeler hayata geçirmiştir.
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kesilmiştir. Diğer yandan bugün hala yayın hayatına devam eden Üsküp radyosunda ilk Türkçe yayını ve Türkçe eğlence
programlarını Yücelciler gerçekleştirmişlerdir. Türkçe kursları vererek birçok öğretmen yetiştirmişlerdir. Bölgedeki tüm
Türk köylerine hatta en ücra köşelerde bulunanlara bile ulaşmaya çalışılmışlardır. Türk alfabesini ve ilk okuma kitaplarını
onlar hazırlamışlardır. Cezaevinde tutuklu bulundukları süre boyunca Üsküp Türk Tiyatrosu için birçok tiyatro eserini
Türkçeye tercüme etmişlerdir. Bunların yanında belirtilmesi gereken ve konumuzla da yakından alakalı olan Makedonya
Türklerini, Komünizm ideolojisinden koruyarak, onlar arasında Atatürkçülüğü yaymaya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı
sevgiyi arttırmaya çalışmışlardır (fikirdebirlik.org). Bu teşkilatın dört üyesinin idam edilmesinden ve diğer üyelerinin de
ağır hapis cezalarına çarptırılmasından sonra Makedonya’daki Türkler İkinci Dünya Savaşı akabinde Türkiye’ye yoğun
bir şekilde göç etmeye başlamışlardır.
Yugoslavya ile Türkiye Arasında Eğitim İlişkileri
Makedonya, Osmanlı Devleti’nden ayrıldıktan sonra 1991 yılında bağımsızlığını kazanana değin 1918 yılında
kurulan Yugoslavya Krallığı, 1943 yılında ilan edilen Demokratik Federal Yugoslavya ve 1946 yılında kurulan Yugoslavya
Federal Halk Cumhuriyeti devletlerinin sınırları içerisinde kalmıştır.
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Tablo 1: Yugoslavya’dan Türkiye’ye Gelen Öğrenci Grupları ve Amaçlarını Gösteren Tablo (Şahin, 2014, s.531)
Yugoslavya ile Türkiye arasında eğitim ilişkilerine baktığımız zaman ilk adımı Yugoslavya’nın attığı
görülmektedir. Yugoslavya Ticaret Mektebi öğrencilerinden oluşan 23 kişilik bir grup 1929 yılında İstanbul’u gezmeye
gelmişlerdir. Bu öğrenciler İstanbul’da hem Paskalya tatillerini kutlamışlar hem de öğrenci mitingine katılıp Darülfünun
ile Fen Fakültesi’ni ziyaret etmişlerdir. Bundan iki yıl sonra yine aynı okulun öğrencileri İstanbul’a ikinci bir ziyaret
gerçekleştirmişlerdir.
Tablo 1’de açıkça görüldüğü üzere Yugoslavyalı öğrencilerin hangi maksatlarlavene zaman geldikleri açıkça
görülmektedir. Fakat Tablo 2’de gösterileceği üzere bunca ziyaret gerçekleşmesine karşınTürkiye’den ciddi anlamda bir
iade-i ziyaret gelmemiştir.
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Tarih
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Tablo 2: Türkiye’den Yugoslavya’ya Giden Öğretmen ve Öğrenciler (Şahin, 2014, s.531)
1974’li yılındaYugoslavya sınırları içerisinde gerçekleşen“Sosyalist Makedonya Cumhuriyeti Uluslararası Struga
Şiir Festivali”ne Türk şair ve yazarlar da katılmıştır. Burada Fazıl Hüsnü Dağlarca’nınşiiri birinci olmuş ve “Altın Çelenk”
ödülünü kazanmıştır. O günden bugüne kadar her yıl düzenlenmekte olan bu şiir akşamına Türkiye’den de şairler
katılmaktadır. Bu türden gelişmeler, eğitim alanı da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri sıcak tutmaktadır.
Yugoslavya’nın ve diğer Balkan ülkelerinin dışişleri bakanları Şubat 1988’de bir araya gelerek bir toplantı
gerçekleştirdiler. Yapılan bu toplantıdaki görüşmelerin ardından, Türkiye’de “Yugoslavya Haftası”, Yugoslavya’da ise
“Türkiye Haftası” şeklinde bir kültür faaliyeti düzenlendi (Çayırlı). Siyasi çalkantıların her iki ülkenin dış politikasında
etkisini hissettirdiği bu dönemde iki ülke arasında kayda değer bir eğitim ilişkisi gelişmemiştir. Siyasi ilişkiler ön plana
çıktığından dolayı kültürel konular arka plana itilmiştir.
1990-2000 Arası Dönem
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Balkanlar siyasi belirsizliklerin, etnik çatışmaların ve savaşların en
yoğun yaşandığı bölgelerden biri konumuna geldi. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal
dünyadaki siyasi sistemin yeniden şekillendiğini, Türkiye’nin de yeni bir dış politika izlemesinin gerekliliğini belirtiyordu.
Türkiye’nin yeni dış politikasının amacı“Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar uzanan bölgede Osmanlı mirasının yeniden
hatırlatılıp canlandırılması ve Türklerin ikinci plana itilen kimliklerinin bütününü oluşturan unsurların dış politikaya
yansıtılmasıydı”. Bu dış politika “Neo-Osmanlılık” olarak adlandırılmıştır (Demiray).
Yugoslavya’nın dağılmasını müteakiben 6 Şubat 1992’de bağımsızlığını ilan eden Makedonya Cumhuriyeti 5
ay sonra Türkiye Cumhuriyeti’nce resmi olarak tanınmıştır. Akabinde iki ülke arasındaki ilk ilişkiler (özellikle ilk 5 yıl),
beklenenin çok üstünde bir yoğunlukla gelişmiş ve taraflar arasında eğitimden, kültüre, ekonomik ve askeri işbirliklerine
kadar hemen her alanda ikili ve kapsamlı antlaşmalar yapılmıştır (Yıldız, 2006, s.93). Fakat eğitim ilişkilerinin gelişmesi
biraz zaman almıştır. Çünkü “Büyük Öğrenci Projesi” başlangıcından 10 yıl sonra Makedonya’da ve Balkanlarda faaliyet
geçmiştir.
1992 yılında başlatılan “Büyük Öğrenci Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı’nı önemli bir kültürel diplomasi kurumuna
haline gelmiştir(Purtaş, 2013, s.8). Sovyetler Birliği’nin1992 yılında dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile öğrenci değişimi ve ortak eğitim yatırımların teşvik edilmesi, yüzlerce öğrenciye
sağlanan eğitim bursu ile başlamıştır. Buproje 2010 yılında “Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”na (YTB)
devredilerek tüm dünyadan binlerce öğrenciye eğitim imkânı sağlar hale gelmiştir.
Ak Parti ileEğitim İlişkileri
Ak Parti’nin 2002 yılının sonunda iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye’de olduğu gibi Balkanlar’da da yeni sayfa
açılmış oldu. Bu itibarla yurtdışında etkili olmanın yolunun eğitimden geçtiğini fark eden bu yeni iktidar diğer ülkelerde
olduğu gibi Makedonya’yla da eğitim ilişkileri geliştirmeye başladı.Ak Parti,Turgut Özal ile başlayan süreci daha ileri
götürerek Türkiye’nin Balkanlara yönelik yumuşak gücünüdaha etkin kullanmaya başladı. 1992 yılında kurulmuş olan
TİKA daha aktif olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde Türkiye’nin Balkanlardaki eğitim faaliyetleri zirve yaptı. Türkiye
Cumhuriyeti Balkanlarda birçok okul inşa etmenin yanı sıra mevcut okulların bir kısmını da restore etti. Bu faaliyet
kesintisiz bir şekilde hala sürmektedir. Türkiye bölgedeki birçok okulunkırtasiye ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.
Öğrencilere Türkçe kursu verilerek ana dilde eğitime katkı sağlamaktadır. Bilgisayar kursları düzenlemektedir. Bunun
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gibi birçok faaliyetlere imza atmaktadır.Fakat buna rağmen bugün hala birçok eksiklikler bulunmaktadır.
Diğer yandan Ak Parti döneminde Türk televizyon dizilerinin de artması ve bu dizilerin Balkan televizyonlarındada
yayınlanması Türkçeye olan ilgiyi artırmıştır. Şöyle ki diziler sayesinde Türkiye’yi, özellikle İstanbul’u merak eden gençlerin
Türkiye’de okuma istekleri artmıştır. Bunun yanında Makedonya’da çekilen diziler de Türk öğrencilerin Makedonya’ya
yönelik ilgisini artırmıştır. Bu dizilerden birisi de Pirlepe (Prilep) şehrinde çekilen “Elveda Rumeli” dizisidir.
Bunlarla birlikte Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ofisleri bulunan Anadolu Ajansı, Yunus Emre Enstitüsü gibi
birçok kurum da eğitim ilişkilerini etkilemektedir.Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi dönemin Türkiye Dışişleri
Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Mileska tarafından 26 Mart 2010
Cuma günü açıldı. “Üsküp Yunus Emre Enstitüsü” çatısı altında Türkçe kursları verilmektedir. Genel itibarıyla Türkiye’nin
ve Türk kültürünün tanıtımına dair etkinlikler yapılırken, diğer yandan Türkçe kursları düzenleyerek ve Türk dilini
öğrenmek isteyenlere kurslar verilmektedir. Sergiler, paneller düzenlemekte ve buna benzer faaliyetler yapmaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü 2008 yılında Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak,
Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini arttırmak amacıyla faaliyete başlamış, kısa süre
içerisinde yurt dışındaki birçok bölgede özellikle başkentlerde şubeler açmıştır. Türkçe’nin öğretildiği ve Türkiye’nin
tanıtıldığı bu kurumlar Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yönelik önemli bir kültürel
diplomasi kurumu haline gelmiştir (YEE).
Hakeza 2015 yılının Kasım ayında Üsküp’te ofis açıp çalışmalarına başlayan Anadolu Ajansı, yüksek lisansını ve
doktorasını Türkiye’de bitirmiş olan öğrencilere iş imkânı sağlamıştır. Bu vesileyle Balkanlardan Türkiye’ye, doğru haber
aktarımı için güvenilir eleman sağlanmıştır.
Üniversiteler arasında karşılıklı anlaşmalar da imzalanmıştır. Özellikle denklikle ilgili imzalar atılmıştır.
Bununla birlikte Makedonya’nın sayılı üniversitelerinden biri olan“Uluslararası Balkan Üniversitesi” (UBÜ) bir köprü
vazifesi görmektedir. Bu üniversite 2006 yılında faaliyete geçmiş ve yedi fakülte ile hizmet vermektedir. Altıncı dönem
mezunlarını vermiştir. Bu üniversite Makedonya’daki en iyi özel üniversiteler arasında birinci sırayı almış bulunmaktadır.
Türkiye ile Makedonya arasında eğitim ilişkisine büyük katkılarının yanında diğer Balkan ülkelerinden öğrencilere de
eğitim vermektedir. Üniversite ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile kurulan kurslarda Türkçe eğitimi de verilmektedir.
“Uluslararası Balkan Üniversitesi” Türkiye’den gelen öğrencilere de eğitim imkân sağlıyor.
“Uluslararası Balkan Üniversitesi” Rektörü Prof. Dr. Şinasi Gündüz Star Gazetesi’ne vermiş olduğu röportajında
“Bu üniversite bir devlet projesidir” demiştir. GündüzCumhurbaşkanı Erdoğan’ın da projeye büyük katkılar sunduğunu
ve Makedonya’da kar amacı gütmeyen tek yükseköğretim kurumunun bu okul olduğunu belirtipBalkan Üniversitesi’nin
Türkiye ile Balkanlar arasında yüz yıl önce kopan bağları yeniden inşa etme projesi olduğunu dile getirmiştir.Rektör “Bu
en az 100 yıl sonrasını hedefleyen bir projedir” demiştir (Star, 14 Haziran 2014). İştip doğumlu olup Türkiye’nin önemli
âlimlerinden biri sayılan Prof. Dr. Sabahattin Zaim 2006 yılından vefatına kadar üniversitenin mütevelli heyetinde görev
yapmıştır. Bu üniversitenin tüm eğitim programları Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınmaktadır.
2014 yılında 21 Aralık Türkçe EğitimBayramı kutlamaları sırasında yoğun olarak Arnavut ve Türklerin yaşadığı
Gostivar şehrinde açılan bir diğer üniversite iseUluslararası Vizyon Üniversitesidir. Tamamen Türkçe eğitim vermekte
olan üniversitenin hedeflediğihususlar şunlardır: “İşsizliği bertaraf etmek, asimilasyonu durdurmak, göçü durdurmak…
Refahı artırmanın en ideal yolu eğitimdir. Bu bağlamda Balkan ve Makedonya Türk gençliğine yeni bir eğitim perspektifi
aşılamak… Türkiye ve dünyanın muhtelif üniversitelerinde yüksek eğitim tahsili yapan genç kadrolara iş imkânı
sağlamak… Yurt dışında okuyan talebelerin Makedonya’ya geri dönebilmesini sağlamak…Dolayısıyla Makedonya’dan
Türk beyin göçünü durdurabilmek” amaç edinilmiştir (Dervişev, 2016, s110).
Diğer yandan Makedonya’dan Türkiye’ye okumaya giden öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun
sebebi de Türkiye’nin bölgesel aktörlüğü ve Ak Parti gibi bir partinin iktidara gelmiş olmasıdır. Çünkü yeni gelen
öğrencilerde Recep Tayyip Erdoğan hayranlığı çok yüksek seviyededir. Bunun yanında daha önemlisi Makedonyalı
Türkler ve diğer Müslüman unsurlar Türkiye’yi Osmanlı’nın varisi olarak ve ikinci bir anavatan olarak görmekte, bu
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yüzden Türkiye’de okumayı tercih etmektedirler. Bu tercihte rol oynayan önemli faktörler ise eğitim dilinin Türkçe
olması, akrabalık bağları, coğrafiyakınlık,iki ülke arasındaki vize muafiyeti, kültürel benzerlik, burs imkânı, yüksek
iş bulma ihtimaligibi unsurlardır.İyi derecede Makedonca bilmediği için ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten
çekinen öğrenciler de Türkiye’yi seçmektedir. Ayrıca birçok öğrenciye göre Türkiye’de alacakları eğitim Makedonya’da
alacakları eğitimden daha kalitelidir.
Türkiye kamuoyunda bulunan ve Makedonya’da Türk varlığı olmadığına dair yanlış kanaat iki ülke arasındaki
uluslararası öğrenci akışıyla birlikte tashih edilmektedir. Bunun yanında Yugoslav eğitim sisteminin tezgâhından
geçmiş Makedonyalılarda Osmanlı Devleti’neyönelik nefret ve kötü algı gün geçtikçe azalmaktadır. Hatta Makedonya
hükümetiülkedeki Osmanlı arşivlerinin okutulması için 2016 yılı itibarıyla 8 öğrenciye ve eski öğrencilerle birlikte
toplam 17 öğrenciye Osmanlıca öğrenmeleri için burs vermektedir. Diğer yandan Makedon tarih kitaplarında yer alan,
Yeniçerilerin çocukluklarında ailelerinden zorla koparıldığına dair algı da Kasım 2015 tarihinden itibaren düzelme
yolunda mesafe kat etmiştir. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen, Üsküp Az. Kiril ve
Metodiy Üniversitesi Milli Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. DragiGyorgiev’inkonuşmacı olarak katıldığı “Makedon Tarih
Yazımında Osmanlı Dönemi” konferansında bir dinleyicinin sorusu üzerine, Gyorgiev, “Eğer Makedonya Osmanlı dışında
bir komşusunun egemenliği altına girmiş olsaydı, bugün Makedonya ve Makedonca var olmazdı” demiştir (Yeni Balkan,
5 Kasım 2015).
Karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde eğitim ilişkileri önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda 14 Aralık 2016
tarihindeProf. Dr. İlber Ortaylı’nın Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etmesi önemli bir gelişmedir. Müdür vekili
Fuat Korkmaz ve enstitü çalışanlarının yanı sıra Türkoloji projesi kapsamında Makedonya’da görev alan Türkiyeli
öğretim üyeleri ve THY Makedonya Genel Müdürü İlker Bgaydar da Ortaylı’ya eşlik etti (Yeni Balkan, 14 Aralık 2016).
Aynı şekilde 15 Aralık 2016 tarihindeÜsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Prozart Yayın Evinin işbirliğinde
Makedoncaya çevrilenİskender Pala’nın “Katre-i Matem” kitabının tanıtımı yapıldı. Bu etkinliğe katkı sağlayan Üsküp
Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, yaptığı açıklamada “Enstitü olarak Türk şairlerin, Türk yazarların,
Türk Edebiyatçıların Makedonya’da var olması, Makedonya’daki edebiyatseverlerle buluşması, buradaki yayın evlerinin
raflarında, kitapçıların raflarında kitapların yer alması bizi gerçekten heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Özellikle son
dönemlerde şunu görüyoruz, Türk yazarlara, Türk şairlere büyük bir talep var. Enstitümüzün bu tarz projelere desteği
devam edecek” demiştir (Yeni Balkan, 16 Aralık 2016).
Aynı şekilde Makedonya Türkleri her yıl 21 Aralık gününü Türkçe Eğitim Günü olarak kutlamaktadırlar. Çünkü 21
Aralık 1944, Makedonya Türklerinin Türkçe eğitim hakkını kazandığı gündür. 2007 yılında kabul Makedonya Cumhuriyeti
Resmi Bayramlar Yasa Tasarısı değişikliği ile 21 Aralık günü Makedonya’da yaşayan Türklerin Milli Bayramı olarak kabul
edilmiştir. Makedonya Türklerinin çok iyi örgütlenmiş bir sivil toplum kuruluşu olan MATÜSİTEB (Makedonya Türk Sivil
Toplum Teşkilatları Birliği) Makedonya’da faaliyet gösteren 65’in üzerindeki derneğin çatı kuruluşudur. Bu sivil toplum
örgütü 2008 yılından itibaren Makedonya Türklerinin tek vücut olmalarını sağlamak amacıyla 21 Aralık Türkçe Eğitim
Günü kutlamaları düzenlemektedir (Dervişev, 2016, s.108). Makedonya Türklerinin Milli Bayramı olan 21 Aralık Türkçe
eğitim bayramının bu yıl Türkiye’nin başkenti Ankara’da da kutlanması öngörülmüştü. Fakat Türkiye Cumhuriyeti’nde
son dönemde yaşanan hain terör olayları ve 19 Aralık 2016 tarihinde Rusya’nın Ankara Büyükelçisi A. Karlov’a yapılan
suikast nedeniyle alınan kararla organizasyonda gerçekleşmesi öngörülen etkinlikler iptal edilmiştir (Yeni Balkan, 20
Aralık 2016).
İki Ülke Öğrencilerin Görüşleri
Türkiye’de okuyan Makedon ve Makedonya’1da okuyan Türk öğrencilerle yapılan röportajlar sonucunda ortaya
çıkan görüşler çalışma bağlamında derlenmiştir. Makedonyalı öğrenciler Türkiye’de eğitim görmelerini birçok sebebe
bağlamaktadırlar. Bu sebepler arasında belki de en önemlisi Makedon öğrencilerin Türkiye’yi ikinci bir anavatan
olarak görmesidir. Aynı şekilde Türkiye’yi Osmanlı Devleti’nin varisi olarak kabul ediyorlar.Türkiye’nin Müslüman
bir ülke olup İslam’ın yaşandığı bir yer olması, Türkiye’de akbabalarının olması, Türkçe bildikleri için eğitimlerinde
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sorun yaşamayacakları kanaati, Türk insanın misafirperver, okulların kaliteli olması, memleketlerine dönseler
veya dönmeseler dahi iş imkânı bulacaklarını düşünmeleri, aldıkları eğitim sonucunda saygın bir kişi olacaklarına
inanmaları, mezuniyet sonrası Makedonya’ya daha iyi hizmet edecekleri düşüncesi Makedonyalı öğrencilerin Türkiye’de
eğitim görmeyi tercih etmelerinin başlıca sebepleridir. Türkiye mezunu Makedonlar, yapılan görüşmelerde Türkiye’de
okumuş olmanın çeşitli faydalarını gördüklerini belirtmektedirler. Hatta mezun olanlar memleketine döndüklerine
yakınlarına Türkiye’de okumalarını tavsiye ettiklerini ifade etmektedirler. Bugün itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 2000
civarında Makedonyalı öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca Makedonya’da okuyan ve ora vatandaşı olan Türk öğrenciler;
Müslüman oldukları için ayrımcılığa ve küçük düşürülmeye uğradıklarını, cahillikle yaftaladıklarını söylemektedirler.
Bu öğrenciler Slav asıllı Makedon öğrenci ve akademisyenlerin Müslüman Makedon öğrencilere yönelik keyfi tutumlar
takındıklarını belirtmektedirler. Özellikle konjonktürel durumlarda Müslüman öğrencilere yönelik olumsuz tutum
ve davranışlar daha da artmaktadır. Ayrımcılık, aşağılanma, ötekileştirilme, saygı görmeme Makedonyalı Müslüman
öğrencilerin şikâyetlerinin başında gelmektedir. Türkiye’de eğitim gören Müslüman Makedon öğrencilerin bu tercihinin
altında yatan sebeplerden biri de Makedonya’da karşılaştıkları bu kötü muameledir.
Makedonya’da eğitim görmekte olan Türk öğrencilerle yapılan görüşmelerde bu öğrencilerin ağırlıklı olarak
2010 yılından sonra bölgeye rağbet ettikleri tespit edilmiştir. Bu öğrencilere “Türkiye gibi eğitim imkânlarının daha
iyi olduğu düşünülen bir ülkeyi bırakıp da neden Makedonya’da eğitim aldıkları” sorusu yöneltilmiştir. Yöneltilen bu
soruya farklı cevaplar alınmıştır. Bazı öğrenciler Makedonya’daki kültürel ortamın ve günlük yaşamın Türkiye’ye benziyor
olmasından dolayı yabancılık çekmeyeceklerini düşündükleri için burayı tercih etmişlerdir. Bazılarının ifade ettiği
sebep ise puanları düşük olan Makedon üniversitelerinde istedikleri bölümde eğitim alabilme imkânıdır. Bir öğrenci
Makedonya’da eğitim görmesinin tamamen şans eseri olduğunu söylemiştir. Bir diğeri ise Makedonya’da üniversitede
eğitim hakkı kazanmanın kolay olduğunu ifade etmiştir. Zira sadece lise diplomasının ibrazı Makedon üniversitelerine
kayıt olmak için yeterlidir. Uluslararası Balkan Üniversitesinde eğitim görmekte olan bir öğrenci“Makedonya’da eğitim
görmek zor mu ve Makedonya’daki ekonomik şartlar bir öğrenci için uygun mu” sorularını şöyle cevap vermiştir.
“Türkiye’ye kıyasla, bilgisayarlar, sınıflar, internet, vb. yetersiz olduğu için eğitim biraz daha zorlaşabiliyor.
İnsanlar için en temel ihtiyaçlardan biri yeme-içmedir. Makedonya’da bu temel ihtiyacı karşılamanın pahalı olduğunu
düşünmüyorum. Türkiye’den gelen bir öğrenci çok rahatlıkla yaşayabilir”.
Diğer yandan Türkiyeli öğrenciler Makedonya’yı Osmanlı toprağı olarak gördüklerini, Üsküp’ün ve diğer
şehirlerin Anadolu şehirlerinden bir farkı olmadığını, hiç yabancı hissetmediklerini de ifade ediyorlar. Her ne kadar
Makedonca öğrenmekte zorluk çekseler de bu engeli çok çabuk aştıklarını ve bölgede yaşayan Türklerden dolayı
kendilerini yabancı hissetmediklerini belirtiyorlar. Diğer yandan Makedonya’da eğitim imkanlarının Türkiye’ye göre
kısıtlı olduğundan, eğitim materyallerine ulaşımın zorluğundan, eğitim araç gereçlerinin yetersizliğinden, müfredatın
Türkiye’deki denk bölümlerin gerisinde olduğundan, eğitim sisteminin Türkiye’den farklı olmasından ve fakültelerin
lokasyonundan yakınan Türk öğrenciler de olmuştur. Makedonya’da Türkiye’ye gelen öğrencilerin bir kısmı Türkiye’de
yaşayabileceklerini düşünmektedir. Hatta Türkiye’ye yerleşerek burada aile kuran örnekler de bulunmaktadır. Ancak
Makedonya’da eğitim gören Türk öğrenciler “her ne kadar Makedonya hayati ihtiyaçların ucuza temin edilebildiği bir
ülke olsa da ülke ekonomisinin olumsuz profilinden dolayı burada yaşayamayacaklarını” ifade etmişleridir. Bazı Türk
öğrenciler Makedonya’da faaliyet gösteren uluslararası bir şirkette çalışmak suretiyle kişisel anlamda Avrupa’ya açılma
imkanı elde edebileceklerini düşündüklerini söylemişlerdir.
Yöneltilen diğer bir soru ise;“Türkiye ile Makedonya arasında eğitim ilişkileri hangi seviyede ilerliyor kısaca
belirtiniz” şeklindedir. Bazı öğrenciler bu soruya “gözle görülür bir şey olmadığı, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin
‘exchange’ programlarından dolayı geliştiği” cevabını vermişlerdir. Türk öğrenciler Makedonyalıların Türkiye’de rahat
bir biçimde eğitim hayatlarını tamamlayabileceklerini ifade etmektedirler. Günümüzde Makedonya’da bulunan Türk
öğrenci sayısı tahmini olarak 3200 civarındadır.Türkiye’de eğitim görmekte olan Makedonyalı öğrencilerin çeşitli devlet
ve STK bursları almalarına karşın Makedonya’da eğitim gören Türk öğrencilere yönelik böyle bir imkan bulunmamaktadır.
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Sonuç
Makedonya ile Türkiye Osmanlı Devleti’nin dağılması sonra birbirinden çok uzak kalmışlardır. Balkan
savaşlarıyla Balkanları terk etmek zorunda kalan Osmanlı Devleti nerdeyse yüz yıl sonra Türkiye’nin olarak tekrar
bölgeyle iletişime geçmiştir. Bu iki ülkenin iletişimine vesile olan en önemli etkenlerden bir eğitim olmuştur. Fakat bu
vesile çok geç keşfedilmiştir. Bugün her ne kadar iki ülke arasında eğitim ilişkileri gelişmiş olsa da ilişkilerin yeterli
seviyede olmaktan uzak olduğu görülmektedir. Çünkü Türkiye’nin Makedonyalı öğrencilere ilişkin strateji ve politikaları
yetersiz…Makedonya’nın ise bu yönde hiçbir girişimi bulunmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türkiye’de eğitim
görerek mezun olan Makedonyalı öğrencilere yönelik bir politikası yok. Büyük hayallerle ve umutlarla Türkiye’ye
okumaya gelen Makedonyalı bir öğrenci son sınıfa geldiğinde akıbetinin ne olacağını nerede iş bulacağını kara kara
düşünmeye başlıyor. Makedonya’daki Türk siyasi partileri Türkiye’deki hükümetlerle parti fark etmeksizin her zaman
iletişim halinde olmuşlardır. Belki de yapılması gereken mezun olan öğrencileri bu partilerin içine dahil etmek ve iyi bir
siyasi strateji güdüp Türkiye’nin çıkarlarını korumaktır. Fakat bunu yaparken Makedonya’da mevcut iktidara yönelik bir
tehdit algısı oluşturmamak gerekmektedir.
Türkiye, KPSS sınavına girdiği halde bir göreve atanamayan öğretmen adaylarını Balkanlarda zorunlu hizmete
yönlendirilebilir. Diyanette görev alan imamlar gibi…Gerekirse onlarda özel sınava tabi tutulabilir. Makedonya bu
konuda çok müsait bir ülke konumundadır. Makedonya’da özellikle Türkçe öğretmen açığı var. Liseye kadar hatta
üniversitelerde Makedonca okumak zorunda olanlar var. Çünkü Türkçe öğretecek eleman yok. Ama bu o kadar da
kolay değil. Makedonya’nın genelinde zaten işsizlik çok yüksek seviyededir. Bu yüzden Türkiye’den birini getirip orada
öğretmen olarak çalıştırıyor olmak ciddi bir rahatsızlık yaratabilir. Bu zamanla ve iyi bir strateji uygulayarak mümkün
olur. Bunun için Makedonya genelinde çeşitli seviyelerde okullar açmak gerekmektedir.
15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ yapılanmasının yurtdışındaki okullarını devralmak ve
işletmek üzere kurulan devlet tarafından kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na büyük görevler düşmektedir. Bu vakıf sadece
bir okul işletmecisi olarak konumlanmamalı, Türkiye’nin ve bölgedeki soydaşlar ve dindaşların çıkarını gözetecek
politikalar üretmelidir. Türkiye’den mezun olan Makedonyalı öğrencilerle irtibat kurulmalıdır. Aynı şekilde Türkiye’de
eğitim görmekte olan Makedonyalı öğrencilerin eğitim başarısı yakından takip edilmelidir. Bu öğrencilerin cemaat
ağabeylerinin ağına düşmesi engellenmeli, Türkiye’nin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yetişmeleri sağlanmalıdır.
Türkiye’de yetişen bir öğrencinin Osmanlı tarihini öğrenerek yüzyıllardır Balkanlarda yaşayan tarih bilincine vakıf
olması, öğrencilerin bu bilinçle hem kendisi, hem İslam ve hem de insanlık için mücadele azmine sahip olması da
umulan sonuçlar arasındadır. Her biri Balkan kökenli olan Mehmet Akifler, Yahya Kemaller, Sabahattin Zaimler’in yeni
nesli ortaya çıkmalıdır. Yoksa bölgedeki Türk mirasının tarihten silinmesi ihtimalden uzak değildir.
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Türkiye’de Okuyan Uluslararası Öğrencilerin Akademik Alandaki
Katkılarına Bir Örnek: Balkan Araştırmaları Dergisi
Andi Mimini1*

Özet: Uluslararası öğrenci hareketliliği devletlerin birbirleri ile iletişim ve etkileşimi, birbirlerinden faydalanma
imkânı ve mevcut ilişkilerini pekiştirme açısından önemli bir yere sahiptir. Bu durum devletler bazında geçerli olduğu gibi
milletler için de geçerlidir. Uluslararası öğrenciler yurtdışında eğitim görüp ülkelerine geri döndüklerinde, beraberlerinde
yalnızca akademik hayatlarında almış oldukları eğitim ile değil, bulundukları ülkenin sosyo-kültürel durumundan
edindikleri bilgi ve tecrübeleri ile de ciddi bir birikim ile döner ve bu durum ülkeler açısından azımsanmayacak bir
katkı sunar. Eğitim görülen ülke için bu durumun tersinin gerçekleşmesi de doğal olarak söz konusudur. Uluslararası
eğitim uzun vadeli stratejiler geliştirmeye müsait bir unsurdur. Günümüzde ülkeler eğitimi ihraç edebilecekleri bir
hizmet ürünü olarak kullanırlar. Dolayısıyla uluslararası eğitim, ülkeler için uluslararası arenada söz sahibi olabilmenin
temel faktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu minvalde yapılan yatırım; ekonomi, kültür ve sanat, uluslararası rekabet
ve hatta bilim ve eğitim kalitesi anlamında ülkeye geri döner. (DEİK, 2013: 13) Türkiye’deki öğrencilerin kayda değer bir
kısmı yüksek lisans veya doktora eğitimi için burada bulunuyor ve ortaya koymuş oldukları araştırma, makale ve tezleri
ile akademik alana katkı sunuyorlar.
Balkan Araştırmaları Dergisi de bu minvalde inceleyebileceğimiz ender çalışmalardan biri olup türünün ilk
ve tek örneğidir. Türkiye’de Balkanlar ile alakalı birçok enstitü, dernek ve merkez açılmış, dergi yayınlanmıştır. Balkan
Araştırmaları Dergisi’ni özel kılan, kurucu üyelerinin Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki Balkan kökenli yüksek
lisans ve doktora öğrencileri olması ve daha da önemlisi, hakem kuruluna sahip bir akademik dergi olmasıdır.
Bu çalışmada genelde Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin akademik çalışmalarına özet mahiyetinde bir
bakış; özelde ise Balkan Araştırmaları Dergisi’nin kuruluş fikri, tarihçesi, faaliyeti, akademik alandaki yeri, önemi ve
katkısına dair bir değerlendirme söz konusu olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrenci, akademik çalışma, Balkanlar, araştırma.
Keywords: International student, academic studies, Balkans, research.
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Giriş
İnsanlık tarihi boyunca insanların bilgiye ulaşmak veya onu yaymak için yolculuk etmekten geri durmadıklarına
şahitlik eden birçok eser ve belge bu anlamda günümüzde de yolumuzu aydınlatmaktadır. Antik Mısır medeniyetinden
Helenistik döneme, Uzak Doğu medeniyetinden ilk dönem Hıristiyanlığına kadar, gerek devletler eliyle, gerekse de
bireysel ve nadir çabalarla bu minvalde bir hareketliliğin olduğu aşikârdır.
İslam coğrafyasını ele aldığımızda ise söz konusu hareketliliğin İslam’ın daha ilk dönemlerinden itibaren daha
da canlı olduğunu görmemiz mümkündür. Nitekim İslam dini, muhataplarını bilgi edinme ve paylaşma ya da yayma
hususunda ciddi bir şekilde teşvik etmektedir. Dolayısıyla Müslümanlar emir telakki ettikleri bu hususta nice uzun ve
meşakkatli yollara revan olmuş ve ister dini, isterse fenni ilimle meşgul olabilecekleri bu anlamda mümbit toprakları
vatan bilmişlerdir.
Tabii olarak o zamanlardaki bu ve benzeri olgular için günümüzde kullandığımız kavramlar kullanılmasa da işin
mahiyetine baktığımızda ifade ettiği mana bakımından “Uluslararası Eğitim Hareketliliği” şeklinde isimlendirilmesinde
bir beis görmemekteyiz.
Osmanlı dönemine baktığımızda da devşirme sistemi ile farklı milletlerden çocukların Enderun Mektepleri’nde
okutulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da bir “uluslararası öğrencilik”ten bahsedebiliriz.
Uluslararası Öğrenci Tanımı
OECD’ye göre uluslararası öğrenci,
“Vize ya da özel izinler çerçevesinde kendi ülkesi dışında akredite bir
kurumda belli bir öğrenim programına katılma hakkı verilen kişidir.” UNESCO’nun tanımına göre ise “Eğitim amacıyla
ulusal ya da bölgesel sınırların dışına çıkan ve uyruğu bulunduğu ülke dışında öğrenci olarak kayıtlı kişi”ye uluslararası
öğrenci denir. Uluslararası öğrenci kavramı Türkiye’de ise 24.03.2010 tarihli 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanlığı (YTB) Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da “Kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde
eğitim görmesi uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı
uyruklu öğrenci” diye tanımlanmaktadır. (Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015: 18)
Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler
20. yüzyıldan itibaren bilişim ve iletişim teknolojisinin gelişmesi dünyayı küreselleşmeye doğru itmiştir. Bunun
sonucu olarak gelişen ve gelişmekte olan farklı ülkeler ve bölgelerde yaşayan insanların birbirleri ile olan teması
artmış; dolayısıyla eğitim için de uluslararası bir boyut doğması kaçınılmaz olmuştur.
Dünya üzerindeki uluslararası öğrenci sayısı 1980 yılında 1 milyon civarındaydı. Bu sayı 2000 yılında 2 milyonu,
2005 yılında 3 milyonu, 2009 yılında ise 3,7 milyonu bulmuştur. Bütün yükseköğretim öğrencileri ile uluslararası
öğrencilerin yükseköğretimdeki payını değerlendirdiğimizde, uluslararası öğrencilerin yükseköğretim öğrencileri
arasında %2,2’lik bir payının olduğunu görmekteyiz. (Özoğlu, vd. 2012: 16)
Türkiye’de ise uluslararası öğrenci hareketliliği özellikle 1992 yılında başlatılan Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) ile
ivme kazanmıştır. Lakin bu sürecin iyi yönetilmemesi neticesinde, bu proje büyük ölçüde başarısız olmuştur.
Bununla birlikte özellikle 2004 yılını müteakip Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısında ciddi bir artış olduğu
görülmektedir. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sayısında 1983 yılından 1997 yılına kadar artış
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gözlenmiş, 1998 yılından 2003 yılına kadar ise azalma görülmüştür. 2004 yılından itibaren tekrar yükselmeye başlayan
uluslararası öğrenci sayısı 2007 ila 2010 yılları arasında %56 artış göstermiş ve Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı
2010 yılında 26.228’e yükselmiştir. (Özoğlu, vd., 2012: 51, 52)
2013-2014 öğretim yılında 50.000 sınırına dayanan uluslararası öğrenci sayısı 2014-2015 öğretim yılında 80.000’i
aşmış durumdadır. (DEİK, 2013: 13, 16)
Sayıları artmakta olan ve önümüzdeki 5 yılda 200.000 sınırına dayanması öngörülen (ISAP, 2014: 3) uluslararası
öğrenciler için halen yeterli düzeyde uluslararası öğrenci politikasının geliştirilerek hayata geçirilememiş olması
Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin muhtelif sorunlar ile karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bu durum
uluslararası öğrenci hareketliliğinin oluşturacağı pozitif yöndeki etkileri de olumsuz olarak etkilemektedir. Türkiye’deki
uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunların tespiti, analizi, raporlanması, çözüm önerilerinin sunulması ve nihai
noktada bir uluslararası öğrenci politikasının geliştirilmesi açısından Türkiye’de faaliyet göstermekte olan uluslararası
öğrenci STK’larının kayda değer bir üretkenliği söz konusudur. Siyasi erkin sahip olduğu olanaklar ile STK’ların saha
tecrübesi ve sivil aklı birleştiğinde uluslararası öğrenci hareketliliğinden maksimum verim alınabilir. (Armağan, 2015:
76-77)
Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Alan Uluslararası Öğrenciler
Uluslararası öğrenci hareketliliğinin en önemli kazanımlarından biri de eğitim kalitesine yapmış olduğu katma
değerdir. Lisansüstü öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yapmış oldukları araştırmalar ve yazdıkları tezler bu
katkının en somut örnekleridir.
Türkiye’de lisansüstü eğitim alan uluslararası öğrencilerin, YÖK’ün 2015-2016 akademik yılı verilerine göre, sayı
istatistikleri Grafik 1’deki gibidir: 16.177 yüksek lisans, 6.394 doktora öğrencisi olmak üzere toplamda 22.571 uluslararası
öğrenci eğitim görmektedir. (https://istatistik.yok.gov.tr/)
Grafik 1:

Türkiye ve Uludağ Üniversitesi’nde Balkanlı Uluslararası Öğrenciler
Sayılanlar arasında bu çalışmayı ilgilendiren kısmı Balkanlı öğrencilerdir. Bu çerçevede Grafik 2’de de görüldüğü
üzere 9 Balkan ülkesinden 992’si yüksek lisans, 440’ı doktora öğrencisi olmak üzere toplamda 1432 uluslararası öğrenci
Türkiye’de bulunmaktadır. (https://istatistik.yok.gov.tr/)
Grafik 2:

Araştırmamızın konusu olan Balkan Araştırmaları Dergisi’ni yayımlayanlar, Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde lisansüstü öğrenim gören Balkan kökenli öğrenciler olduğundan, Uludağ Üniversitesi’nin istatistiğini
vermekte de fayda mülahaza ediyorum. Grafik 3’e göre: 9 ülkeden 84 yüksek lisans, 41 doktora öğrencisi olmak üzere
toplamda 125 öğrenci bulunmaktadır. (https://istatistik.yok.gov.tr/)

Grafik 3:
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Balkan Araştırmaları Dergisi Fikri ve Ortaya Çıkışı
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan bir grup idealist Balkan kökenli öğrenci, kendi kişisel
gelişimlerine katkı sağlamak başta olmak üzere, ülkelerini daha iyi tanımak ve tanıtmak amacıyla bu fikir etrafında
buluşmuşlardır.
Bu noktada şunu ifade etmeden geçemeyeceğim: Türkiye halkının; tarih, kültür ve din birlikteliği olan
coğrafyalara dair bilgi ve algı düzeyinin son derece sınırlı olması, bu fikrin ortaya çıkması hususunda büyük bir önemi
haizdir.
Bu fikrin oluşmasında, iki önemli noktanın altını çizmekte fayda var. Birincisi, uluslararası öğrenci olmanın
açmış olduğu ufuktur. İkincisi ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 20 yılı aşkın bir süredir uluslararası öğrenciler
hakkında edindiği birikimdir.
Akademik kadro, daha ilk günden itibaren, fakültede eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik ciddi bir
alaka göstermiş; sadece akademik alanda değil, sosyal hayatlarında da onlarla çok yakın bir iletişim kurmuştur.
Bu durum, öğrencilerin ufuklarının genişlemesine ve mevcut potansiyellerinin açığa çıkmasına vesile olmuştur.
Tüm bunların sonucunda Balkan Araştırmaları Dergisi fikri ortaya çıkmıştır.
Bu fikrin ortaya çıkmasını müteakip, derginin vücut bulmasında emeği geçen akademisyenlerin yanı sıra, çok
değerli katkıları bulunan bir ismi, Prof. Dr. Asım Yediyıldız hocamızı, özellikle zikretmemiz gerekir. Zira öğrencilerle
kurduğu yakın iletişim ve onları sürekli bu çalışmaya teşvik etmesi, derginin hazırlanışında çok önemli bir basamak
oluşturmuştur.
Bu, aynı zamanda, akademisyenlerin uluslararası öğrencilerle nitelikli iletişim kurup onları doğru
yönlendirmeleri sonucunda, “uluslararası öğrenci hareketliliği”nden ciddi düzeyde verim alınabileceğine dair somut
bir örneklik teşkil etmektedir.
Kurucu ekibi Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’dan gelen öğrencilerden oluşsa da derginin tüm Balkan
coğrafyasını kuşatacak bir nitelikte olması gerektiği bilincinde oldukları için Balkanlardaki diğer ülkelerin vatandaşı
olan öğrenciler de zamanla bu projeye dâhil edilmiştir.
Balkan coğrafyasının sosyo-politik yapısı ve yakın tarihteki sancılı süreçler göz önünde bulundurulduğunda,
bu durumun kolay gerçekleşmediği takdir edilecektir.
Tekrar derginin ortaya çıkışına dönecek olursak; birinci sayısı 2010 yılında yayımlanmıştır.
Birinci sayısının, yüksek derecede teveccüh görmesi, derginin niteliğinin artırılması gerektiği fikrini doğurmuş
ve bunun bir sonucu olarak hemen ikinci sayısından itibaren uluslararası hakem heyeti ve danışma kurulu teşkil
edilmek suretiyle hakemli dergi statüsüne geçilmiştir.
Okuyucusuyla yılda iki defa buluşan dergi, 2016 yılı itibariyle 12. sayısına ulaşmıştır.
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Derginin Yayın Kurulu
Hâlihazırda derginin yayın kurulu; 4’ü Arnavutluk’tan, 2’si Bosna Hersek’ten, 1’i Bulgaristan’dan, 1’i Karadağ’dan,
7’si Kosova’dan, 8’i Makedonya’dan, 1’i Romanya’dan, 1’i Sırbistan’dan ve 1’i de Yunanistan’dan olmak üzere 9 farklı
ülkeden toplamda 26 kişiden oluşur.
Grafik 4:

Yayın kurulu üyelerinin lisansüstü eğitim almakta oldukları alanlar ise şu şekildedir:
 1. Arap Dili ve Belagatı
 2. Din Felsefesi
 3. Din Psikolojisi
 4. Din Sosyolojisi
 5. Dinler Tarihi
 6. Hadis
 7. İslam Hukuku
 8. İslam Tarihi
 9. Tasavvuf
 10. Tefsir
Zaman zaman kadroda başka bölümlerde eğitim almakta olan Balkan kökenli öğrenciler bulunmuş olsa da
kadronun son hali bu şekildedir.
Hakem ve danışma kurulu
Balkan Araştırmaları Dergisi’nin toplamda 71 hakemi bulunmaktadır. Bunlardan 55’i Türkiye’de, 16’sı ise
yurtdışındadır (Arnavutluk: 3, Bosna Hersek: 2, Bulgaristan: 1, Kosova: 6, Makedonya: 4).
Grafik 5:
Makale Sayı, Dil ve Konuları
Dergimizde, derginin son sayısı olan 12. sayı dâhil yayınlanmış 99 makale yer almaktadır. Dergi, iki dilde makale
kabul etmektedir: Türkçe ve İngilizce. Yayınlanan 99 makalenin 18’i İngilizce’dir.
Grafik 6:

Makalelerin konularına göre sayıları ise aşağıdaki gibidir:
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1.

Din 11

2.

Tarih

14

3.

Siyaset

13		

4.

Sosyoloji

9

5.

Psikoloji

8

6.

Tasavvuf

3

7.

Eğitim

7

8.

Edebiyat

5

9.

Hukuk

2

10. Sempozyum, bildiri, eser, şahsiyet tanıtımı

27

Sonuç
Balkan Araştırmaları Dergisi’ni özgün kılan en önemli özelliği; bir kısmı lise, bir kısmı da lisans eğitimini takiben,
lisansüstü eğitimine yine Türkiye’de devam eden uluslararası öğrenciler tarafından yayına hazırlanmış olmasıdır. Daha
önce de ifade edildiği üzere, ilk sayısının yayımlandığı 2010 yılından bu yana, 6 yılda 12 sayıya ulaşan derginin, bir
başka dikkat çekici özelliği ise istikrarlı bir yayın politikası ortaya koymuş olmasıdır. Uluslararası öğrenciler tarafından
hazırlanan akademik bir derginin süreklilik arz edecek şekilde yayın hayatını sürdürebilmesi, arkasında ciddi bir
emeğin bulunduğunu göstermektedir.
Derginin Türkiye ile tarih, kültür ve din paydaşı olan Balkan coğrafyasına dair bir çok alanda yayımlanmış
makaleye yer veriyor oluşu, ciddi bir literatür katkısı oluşturmaktadır.
Gerek Türkiye’de ve gerekse de Türkiye dışında, Balkanlarla ilgili akademik üretimlerini yayınlamak isteyen
herkese imkân sunan dergi bu alandaki akademik üretimi de teşvik etmektedir.
Balkan Araştırmaları Dergisi, uluslararası öğrenci hareketliliğinin, ülkelerin akademik ve bilimsel birikimlerine
nasıl bir katma değer oluşturacağına dair somut bir örnektir. Elbette ki uluslararası öğrenciler, üniversiteler nezdinde
yaptıkları araştırmalar ve yazdıkları tezler ile ciddi bir katkı oluşturmaktadırlar. Fakat bu çalışmalar genellikle
üniversitelerin kütüphanelerinde kalmaktadır. Balkan Araştırmaları Dergisi, uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanan
akademik çalışmaları kamuoyunun erişimine taşıyan bir yayın platformu olarak gelecekteki benzer çalışmalara da
örneklik teşkil etmektedir.
Eklenmesi gereken bir şey daha var: Yayın kurulu, 2014 yılında kurmuş olduğu “Balkan Araştırmaları Merkezi”
ile bu projeyi bir adım daha ileriye götürmüştür.
Bu manada, uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları süre içerisinde yapacakları benzer çalışmaların
desteklenmesi; ülkemize, üniversitelerimizin bilimsel ve akademik birikimlerine, kamuoyunun bilinçlenmesine ciddi
bir katma değer oluşturacaktır.
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Kazakistan’ın Slavlaştırılmasında Bir Enstrüman Olarak Eğitim
Didar Shauyenov1*
ÖZET
Kazakistan’ı Ruslaştırma politikasının tarihi arka planı çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Rus-Kazak
ilişkilerinin siyasi ve diplomatik karakter kazanması 18. yüzyılın ikinci yarısına aittir. Rusların desteğiyle Kazak
bozkırlarına saldıran Kalmuk ve Cungarların etkisiyle Rus-Kazak ilişkileri daha da hızlanmıştır.
Kazakistan’da Çarlık Rusyası ve Kazak Hanlığı döneminden bu yana Ruslar tarafından yürütülmekte olan
Slavlaştırma politikasının temel aracı eğitim olagelmiştir. Türkleri Ruslaştırma politikasının temelini Çarlık dönemi
misyonerleri İlminski, Ostroumov ve Alektorov atmıştır. Çarlığın amacı Türk ve Müslüman halkları parçalara ayırarak,
kendi kültür, din ve dillerinden yoksun bırakarak onları Ruslara yaklaştırmak veya onları Rus kültürünü benimseyen
Rus halkının bir parçası yapmaktı. Bunun için ilk yapılması gereken adım Rus okullarını açmak, Rusça yayımlanan
kitapları çoğaltmak ve Rusçanın itibarını arttırmaktı. İlk açılan Rus okullarından mezun olan yerli gençler çeşitli
kurumlarda tercüman, öğretmen vs. görevleri üstlenmiş ve Ruslar için hizmet etmişlerdir.
Bu siyaset Sovyet döneminde de devam etmiştir. Her halk için Kiril alfabesine dayalı yeni alfabeler
üretilmiştir. Bazı köyler dışında hemen her yerde ortaöğretim ve yükseköğretim Rus dilinde verilmiştir. Adeta
eğitimde Rusça zorunluluğu getirilmiştir.
Eğitimin asıl amacı, Kazakları bilim adamı ve aydın kitlesi olarak yetiştirmek değil, parçalara ayırarak
sistemin birer kölesi yapmaktı. Bunun politikanın somut örneklerini Kolhozlaştırma-kollektifleştirme siyaseti
(1924-1930), yapay açlık ve kıtlık (1932-1933) ve soykırım dönemlerinde (1937-1938) ve hatta Almatı’da yaşanan 16
Aralık 1986 olaylarında ve bu olayın sonuçlarında görmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Kazak, Kazakistan, Slavlaştırma, Ruslaştırma, Eğitim.
GİRİŞ
İslam, daha çok göçebelerden oluşan kuzeydeki Kazaklar arasında, sabit ibadethaneler ve dini okullar
yeterince açılmadığı için, ancak XVI. yüzyılda etkisini gösterebilmiş, bölgede tam hâkimiyetini kurması ise XVII. ve
XIX. yüzyıllara kadar uzanmıştır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Kazaklar arasında İslamiyet’in yayılmasında
Rusların ve onların emrinde çalışan Tatarlar’ın büyük rolü olmuştur. Şöyle ki, Ruslar her ne kadar Kazakları
kendilerine bağlamışlarsa da onlar üzerinde tam bir hâkimiyet kuramamışlardı. Doğuya açılan kapı durumunda
1
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olan Kazak topraklarında devlet otoritesini kurup yol güvenliğini sağlamadan Rusların Türkistan’ın içlerine doğru
sızmaları mümkün değildi. Zira göçebe Kazak boyları bölgenin sömürülmesine izin vermiyorlardı. Bu engeli aşmanın
tek yolu Kazakları yerleşik hayata geçirip, sabit mekânlarda kontrol altında tutmak olarak görüyorlardı. Bu nedenle
Rus Çariçesi 2. Katerina (1762-1796) İslam’ı, Kazakları yerleşik hayata geçirmenin en uygun aracı olarak düşündü
ve bu yönde çalışmaları başlattı. Tabii ki, Çarlığın amacı Kazakları İslamlaştırmak değildi (Taynas, 1966, s.97, 98).
Bu siyaset çerçevesinde, Ruslar tarafından görevlendirilmiş ve bölgede çalışmaları için kendilerine özel izinler
sağlanmış olan Tatar mollalar Kazak şehirlerinde İslam’ı tebliğ etmişlerdir. Ancak, Çarlık Rusya’nın himayesi altına
girinceye kadar Kazakların vahşi bir hayat yaşadıklarını; alt seviyede, kültürden yoksun bir ortamda bulunduklarını
kabul etmek oldukça güçtür (Kişibekov, 2009, s.174, 191).
Kazakların İslamlaşma süreci de tartışma konusu olmuştur. Kazakların güneydeki yerleşim merkezleri olan
Akmeşit (Kızılorda), Auliyeata (Cambıl), Türkistan (Yesi), Şımkent ve Sibir adı verilen Batı Kazakistan toprakları
henüz X-XI. yüzyıllarda İslam’la tanışmıştır. Zira Sibir’in batısında bulunan Müslüman Bulgar Türkleri ve güneyinde
bulunan Müslüman Kıpçak Türkleri ülkelerinin ve bölgelerinin istikrarı için daha erken dönemlerde İslam’ı
Sibir’e götürmüşlerdir. Aynı şekilde, Güney Kazakistan’da Karahanlılar zamanında başlayan İslamlaşma süreci
Harzemşahlar zamanında da devam etmiş. Muhammed Şah’ın iktidar yıllarında (1200-1220) İslam, Yedisu’ya kadar
ulaşmıştır. Daha sonra bölgeyi ele geçiren Moğollar döneminde güneyden ve batıdan gelen Müslüman mürşit
tacirler, önemli bir engelle karşılaşmadan İslam’ı tebliğ etmişlerdir. Kaydetmek gerekir ki, bölge halkları arasında
İslamiyet’in yayılmasına katkı sağlayan Yesevi ve Nakşibendi dervişleri Kazaklar’ın İslamlaşması için de büyük çaba
harcamışlardır (Bkz. İnan, 1975, s236-248).
Kazak Türklerinin Geçmişi ve Kazak Hanlığı
13. yüzyıldan itibaren günümüze Kazak bozkırları pek çok değişim geçirmiştir. Özellikle de etnik değişimler
bunların başında gelmektedir. Moğol istilası etnik grupların karışmasını sağlayarak Kazaklar gibi yeni halkların
ortaya çıkmasına neden oldu. Kazakların oluşumunda Hunlar, Moğollar ve Kidanlar büyük rol aldı ve yerli halkla
asimile oldular. Dolayısıyla Kazaklar Sak (İskit), Üysin vs. gibi Avrupai ve Moğol ırkı özelliklerini taşıyan Hun,
Moğol, Kidan, Nayman ve Kıpçak etnik gruplarının karışımından meydana gelmiştir. Bu etkileşimin sonucunda
Kazakları oluşturan “Üç Cüz” ortaya çıkmıştır. “Ulu Cüz” Yedisu, Güney Kazakistan ve Doğu Türkistan’da; “Orta Cüz”
Orta Kazakistan ve Kazakistan’ın kuzeydoğusunda; “Kişi (Küçük) Cüz” de Amuderya’da, Aral Gölü kıyılarında ve
Sırderya’nın (Seyhun) aşağısında bulunmaktaydı (Razdıkov & Razdıkova, 2005, s.53, 54). Burada dikkat edilmesi
gereken konu Kazakların üç parçadan oluşması, merkezi yönetimi olan bir devlet sistemine sahip olmaması ve her
Cüz’ün kendi hanı (lideri) olmasıdır (Mukanov, 1991, s.6).
Kazak Hanlığı 1465-1466 yıllarında kurulmaya aşamasını yaşamış ve bir devlet olarak 1469’da siyasi arenada
gözükmeye başlamıştır. İlk hükümdar Kerey Han’dır (1465-1474). Onun ölümünden sonra yerine Canibek (1474-1480)
geçmiştir.
1680’de Cangir Han’ın yerine oğlu Tauke Han (1680-1718) geçmiş ve Kazaklar arasında yaygın olan ve Sovyet
yönetimine kadar geçerliliğini koruyan Yedi Carğı (Yargı) hukuk sistemini oluşturmuştur.
Kazaklar arasında XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden siyasi, sosyal ve ekonomik düzenlemeler Tauke
Han zamanında yapılmıştır. Tauke Han, kurduğu 6 kişilik bir komisyonla Kazak adet ve kanunlarına bir düzen
getirmek üzere çalışmıştır. Bu adet ve kanunları, hukuk normları haline getirmeyi amaçlamıştır. Bunun yanı sıra, her
cüzün yaylak ve kışlakları tespit edilmiş, her cüze ayrı damgalar (tanba) verilmiş, önemli meseleleri görüşecek bir
Kazak Kurultayı oluşturulmuştur. Seçimle oylanarak belirlenen ve temsilcilerden oluşan yönetim kurulu tarafından,
kurultayın her yıl toplanması ve bir ay boyunca toplumdaki sorunların gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır (Bkz.
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Hayıt, 1975, s.13; Arat, s.500)
Kazakların yukarıda sözü edilen üç büyük cüzün (Ulu, Orta ve Küçük Cüz) altında, hanların etrafında
toplanmış uruğlar (ru) vardı. Uruğlar da en küçük sosyal birim olan auıl’lardan oluşuyordu. Auıl bir atanın evlenen
oğullarını da içine alan yaklaşık üç kuşağın birlikte yaşadığı büyük bir ailedir. Eğer aile olağandan çok büyürse,
içlerinden birisi ayrılır ve yeni bir auıl kurardı. Auılın başkanı ve aynı zamanda siyasi önderi konumunda olan kişiye
aksakal denirdi. Aksakal; auılın siyasi, sosyal, hukuki, ekonomik ve her türlü işinden sorumluydu (Bacon, 1980, s.38).
Çarlık Rusyası Dönemi
Ruslarla Orta Asya Türkleri arasındaki ilişkiler yüzyıllar önce başlamıştır (Nezihoğlu, 1999, s.11). “Don
Kazakları”, Kazak topraklarına XVIII. yy. sonlarına doğru gelmeye başlamış ve bu göç hareketi XIX. yy.’da 70-80’li
yıllara kadar devam etmiştir. Don Kazakları’nı kullanan Çarlık Rusyası kendi kalelerini Kazak topraklarına inşa
etmeye başlamıştır. Kazaklar da kendi yerini, vatanını ve kültürünü korumak için onlara çok kere karşı saldırı
düzenlemişlerdir (Amanjolov, 1999, s.74). Ruslar Çinkent’i 1864 tarihinde ele geçirmişlerdir. Kazak direnişinin ana
üssü olan Kızıl Orda 1853’de zapt edilmiş ve bugünkü Almatı’nın bulunduğu Vernıy (Güvenli) kalesi bir yıl sonra
1854’de kurulmuştur (Saray, 1987). Rusya’da serfliğin kaldırılması, muazzam bir nüfusu serbest bırakmıştır. Nüfus
kayıtlarının tutulmaya başlandığı ilk dönem olan 1900 ile 1914 arasında, 3,5 milyon Rus Orta Asya’ya göç etmiş ve
çoğu pamuk çiftliklerinde işe başlamıştı. 1913’de Orta Asya’da işlenen 543.000 hektar topraktan elde edilen 646.000
ton pamuk Rusya’nın tüm pamuk üretiminin % 87’sini oluşturmaktaydı.
Rusya, Orta Asya’yı ele geçirmek amacıyla 1854’te Almatı yerleşim merkezini Vernıy kalesine dönüştürdü.
1864’te Perovsk ve Vernıy tarafından kuşatarak Türkistan’ı, sonra da Taşkent’i ele geçirdi. 1863-1864 yılları arasında
Ulu Cüz’ü tamamıyla boyunduruk altına aldı (Razdıkov & Razdıkova, 2205, s.86). XIX. yüzyıl Kazaklar için çok ağır
bir dönem oldu. Rus Çarı’nın kararıyla tüm han ve sultanlar yönetimden uzaklaştırıldı. Halk sömürge sisteminin
tutsaklarına dönüştü. Toplumu han, sultan ve biy’lerin2** yerine Rus valileri yönetti. Kazaklar ancak muhtarlık gibi
mevkilere razı oldular.
1731’de Rus Çariçesi Anna İonovna Kişi Cüz’ün Rusya içerisine alınmasına dair kararını elçileri ile Kişi Cüz
sultanlarına gönderdi. 1732’de Orta Cüz ve 1734’te de Ulu Cüz Rusya’ya dâhil oldu. Bu dönemde yönetimi elinde
tutan Abılay Han Türkistan’ı başkent yaptı. Çin ve Rusya arasında siyasi oyunlar oynanıyordu ve Kazaklar iki taraftan
birini seçmek zorunda kaldı.3***
Dini meselelerle ilgili sorunlar Çarlık döneminde de büyük mesele olarak ele alınmıştır. Örneğin bağışlar,
din görevlilerin aynı zamanda ikamet edebilecekleri ibadethanelerin yapılması, bunların donanımı, sadakalar,
kesilen kurbanlar ve bunlarla birlikte din görevlilerine maddi ve manevi destek vermeyi sultanlar üstlenmişlerdi
(Aktayev, 1997, s.60). Büyük Katerina 1782’de Kırgızlar (Kazaklar) için sınırlarda camiler ve okullar yapılmasını emretti.
Akabinde birçok dini yapı yükseldi ama içleri hep boş kaldı (Monteil, 1992, s.26).
Çünkü Kazaklar İslam’ı kabul ettikten sonra, örf kurallarına şeriat hükümleri karışmış ve Kazaklar için
dünyevi işlerde şeriattan çok geleneksel hükümler daha ağırlık kazanmıştır (Mukanov, 1995, s.57).
Kazaklar arasında daha çok örfi hukuk hâkim olmuştur. Şeriat, Kazaklar tarafından tam olarak asla kabul
edilmemiş, ancak hükümet zoruyla sokulmuştur gibi hükümler biraz mübalağadır. Bazı belgelere göre XVII. yüzyılda
Kazak-Kırgızlar’da töreden şeriata geçmek arzusu doğmuştur. Kıpçak Torgay Bey tarafından “zang domuzun öz
yavrusudur”, vb. buna benzer görüşlerin de ortaya atılması buna delildir (İnan, 1964, s.10). Her Kazak tam olarak
derin anlamını bilmese bile Müslüman olduğunu söyler, yabancı birisinin önünde onunla gurur duyar. Kâfir olanların
2
3
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** Biy – kadılık görevi yerine getiren aksakaldır. Biyler hukuk işleriyle uğraşmışlar. Geniş bilgi için (bk., Hamitova, 2003, 118-121)
*** Konuyla ilgili geniş bilgi için (bk., Kozıbayev, 1993, s. 21-24; Canibekob, 1993, s. 10).
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ise öbür dünyada yargılanacağına inanır (Ualihanov, 1985, s.193).
Çarlık Rusyası ve ondan önceki dönemlerde Orta Asya, İdil, Kafkasya, Kazakistan bölgelerindeki medreselerde
İslam dini esaslarıyla birlikte A. Yesevi, Sufi Allahyar (Aldayar), Süleyman Bakırgani vs. gibi klasik mutasavvıf
şairlerin eserleri de okutulmuştur. Yeseviye tarikatı binlerce mürit yetiştirmiş ve kendine özgü metotlar ile kaideleri
uygulamıştır (Mırzahmetulı, 2000, s.96).
“İzinli mollalar” olarak bilinen ve resmi din görevlileri niteliğinde olan kişiler gittikleri her yerde Rus
idareciler tarafından desteklenmişler; camideki görevlerinin yanı sıra doğum, nikâh ve talak işlerine bakmışlar,
Kazaklar arasında cari olan örfün yerine İslam hukukunu yerleştirmeye çalışmışlar, şamanlığa ait inançları ve
adetleri kaldırmak için çaba harcamışlardır.
Bu dönemde Tatar mollaların Kazaklar arasındaki İslami faaliyetlerinden, başta ünlü Kazak düşünür
ve tarihçi Şoqan Valihanov (1835-1865) olmak üzere bazı Kazak aydınları rahatsız olmuşlardır. Valihanov’a göre
“Ruslar’ın ilhakına kadar Kazaklar sadece ismen Müslümandılar. Onlar medrese hücrelerine girmedikleri gibi şeriat
da Kazak bozkırlarında ve dağlarında bilinmiyordu” (Ualihanov, 1985, s.148-153).
Ruslar bir yandan, kontrol altına almak için, Tatarlar vasıtasıyla Kazakların İslam’ı öğrenmeleri yönünde
düzenlemeler yaparken, diğer yandan Hıristiyan misyonerlerin çalışmalarını teşvik etmişlerdir. Ne var ki, Kazaklar
Hıristiyanlaşmayı basit anlamda din veya kültür değiştirmenin ötesinde Ruslaşmak olarak algıladıkları için, Ruslar
istedikleri sonucu elde edememişlerdir. O yıllarda Kazaklar arasında çalışan bir Hıristiyan misyoner Kazakların bu
tutumlarını şöyle dile getirmektedir: “Kazaklar’ı Ruslaştırma çalışmaları çerçevesinde bir kazağı Hıristiyanlaştırmak
demek onu göçebelikten yerleşik hayata geçmeye zorlamak, Rus inancı olan Ortodoksluğu dayatmak demekti.
Cahil Kazak için bu yeni inanç Hıristiyanlıktan daha çok Ruslaşmak anlamı taşıyordu. Vaftizi kabul etmek demek,
hayat tarzı ve giyim-kuşam bakımından Ruslar gibi olmak demektir”. Belki de bu yüzden Kazaklarda İslamlaşmanın
büyük ölçüde Çarlık Rusya’sı döneminde gerçekleştiği ileri sürülmüştür (bk., İnan, 1976, s.241) Ancak Togan bu
iddiaları yanlış bularak, W. Radloff’un değerlendirmesine katılmaktadır. Radloff’un 1884’deki tespitlerine göre
Kazaklar göçebe olmalarına rağmen, Şamanist Altaylardan daha geniş görüşlü ve daha medeni hayat yaşıyorlardı.
Bu özelliklerinin yanında, Kazaklarda görülen düzgün giyim-kuşam, ev düzeni, temizlik, muntazam aile içi ilişkiler
ve yüksek ahlak, İslam’ın bir sonucuydu. Öyleyse Radloff’un “Kazakların İslamiyet’i kabul edişinin üzerinden birçok
asır geçmiştir. Onlardaki Şamanizm kalıntılarına bakarak bunları, güya ancak şimdi Müslüman olmakta bulunan bir
kavim diye telakki etmek hatadır. Kazakların İslamiyet’inin diğerlerinin İslamiyet’inden çok az farklı olması, yalnız
hayat tarzı bakımından ileri geliyor” görüşüne Togan da katılmaktadır (Togan, 1981, s.534).
Yukarıda bahsedilen Kazakların çağdışı bir hayat sürdüğü ve ancak Sovyetler döneminde gerçekten iyi bir
yaşam tarzına, eğitime sahip oldukları şeklindeki Sovyet ateist rejim politikasına destek veren görüşlere yerli halkın
dilini, tarihini, kültürünü bilmeyen Rus bilim adamlarıyla birlikte yerli bilim adamlarında da rastlanabilmektedir.
Çarlık Rusyası, Kazakların eğitimsiz kalmasını amaçlamıştır. Bu amaçla Kazakları, yozlaşmış ve eski görüşe
dayalı bir İslam anlayışı çerçevesinde tutmaya çalışmıştır. Bundan dolayı kendi amacına hizmet edeceğini düşündüğü
din adamlarına yardımda bulunmuştur. Kazak aydını Şoqan Ualihanov kendi görüşünü şöyle ifade etmiştir.
“Tatar mollaları ve Orta Asya ‘işan’larının4**** faaliyetleri neticesinde bazı kazak sultanları ve zenginleri (bay’ları)
karılarını özel evlerde tutuyordu, yani dışarıya pek çıkartmıyorlardı... Rusya, Avrupa medeniyetine Bizans medeniyeti
sayesinde ulaşacaktır. Bu, onun geleceği yok demektir. Çünkü ne kadar zalim olsa bile, Bizans Rusya’ya yenilikçi ruha
sahip bir Hıristiyan dinini getirdi. Anlayışlı olarak görünmesine rağmen, Tatar eğitim müesseseleri Kazaklara hiç bir
değeri olmayan skolastik dini öğretiden başka şey öğretmez. Bu yüzden biz ne olursa olsun Tatarların üstünlük
4

**** “İşan”, Orta Asya’da şeyh yerine kullanılmıştır.
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kurmasından kaçınmalıyız. Hükümet bu konuda bize yardım etmelidir. Bölgelerde Tatar okulu değil, Rus okullarının
açılmasını” (Valihanov, 1904, s. 194-195) istemiştir.
Bütün bu mülahazalardan sonra diyebiliriz ki, Kazaklar uzun zamanlardan beri İslam’ı tanıyıp onu din olarak
kabul etmiş olmalarına rağmen, bazı eski Şamanist inanç kalıntılarından kurtulamamışlar ve ibadet konularında
yeterince duyarlı davranmamışlardır. Muamelat alanındaysa geleneklerini devam ettirmişlerdir. Bununla beraber
Kazakların XIX. yüzyılda kendi adetlerinden çok İslam şeriatını tercih ettikleri bilinmektedir. Nitekim Evliya Ata
şehri beylerinden Umur Bey’in “şeriat adetten mukadderdir” şeklindeki görüşü, Sır-Derya Kıpçak beylerinden
Torgay Bey’in “âdet domuzun öz yavrusudur” (İnan, 1941, s.214-215) şeklindeki değerlendirmesi Kazakların İslami
duyarlılığını göstermektedir. Amerikalı gazeteci İ. A. Mc.Gahan 1873 yılında batı bölgelerinde yaşayan Kazakların
aralarındaki davaları şer’î hükümlerle çözdüklerini kaydetmektedir (Gahan, 1995, s. 52-53). Bu örnekler genel olarak
yüksek tabakanın şeriat hükümleriyle, halkın da örf ve adetleriyle muamelat ettiklerini göstermektedir.
Çarlık döneminden önce hâkimiyet kuran Türkistan hanlıkları her fırsatta birer İslam devleti olduklarını
vurgulamışlar, kurumlarını bu beyanlarına ve niteliklerine uygun olarak oluşturmuşlardır (Erşahin, 1999, s.67).
Türkistan hanlıkları içinde ulema ve medreseleri ile İslam dünyasında ün salmış olan Buhara’yı sırasıyla Hokand
ve Hive Hanlıkları izliyordu. Özellikle Buhara, uleması ve bu ulemaya bağlı dini kurumları ile diğer hanlıklara örnek
teşkil ediyordu. İslam Türkistan hanlıklarındaki rejimlerin, kurumların ve siyasi hareketlerin yegâne meşruiyet
kaynağıydı. Devlet, toplum ve birey hayatına hâkim olan İslam’ın yorumlayıcıları ve uygulayıcıları olan ulema;
kadılık, müftülük, imamlık, müezzinlik, muallimlik ve müderrislik gibi görevler yapıyordu. Ancak XIX. yüzyıl itibarıyla
Türkistan hanlıklarında faaliyet gösteren ulema sayısı tam olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Buhara,
Fergana ve Hive civarında medreselerin ve buna bağlı olarak ulemanın diğer bölgelere göre daha çok olduğu
bilinmektedir. Buhara Emirliği söz konusu olduğunda ulema sosyal köken olarak imtiyazlı sınıflardan olan seyyid,
hoca ve “mir”lerden geliyorlardı ve toplum içerisinde belli bir statüye sahiptiler. Seyyidler Hz. Peygamberin soyu,
hocalar Arap fatihlerinin soyu, mirler ise ilk üç halifenin soyundan olduklarını iddia ediyorlardı (Erşahin, 1999,
s.68). Türkmen, Kazak ve Karakalpaklar’da kadıhanelerle birlikte biy mahkemeleri5***** ve aksakallar heyeti de örfe
dayanarak adli işlere bakarlardı (Blocqueville, 1986, s.54; Erşahin, 1999, s.73).
Belli bir yere bağlı kalmadan hayatlarını göçerek kazanan Kazak, Kırgız ve Türkmenler de eğitime önem
veriyorlardı. Onların arasındaki eğitim usulü ve kurumları yerleşik halkın eğitim usulünden ve kurumlarından
farklılık arz ediyordu.
Özellikle Kuzeyde ve Doğuda yaşayan göçebe Kazaklar ve Kırgızlar arasında, mektep ve medreseler
aracılığıyla yürütülen eğitim çalışmaları oldukça kısıtlıydı. XIX. yüzyılda bu topluluklarda üç türlü eğitim faaliyeti
vardı:
1) Daha çok Güneydeki yerleşik Kazaklar ve Kırgızlar arasında faaliyet gösteren mektep ve medreseler;
2) Kuzeyde ve Doğuda yaşayan göçebe ve yarı göçebeler arasında dolaşan gezici mollalar;
3) Önemli yerleşim merkezlerinde açılan Rus-Tuzem (Rus-Yerli) mektepleri (Devlet, 1985, s.23-25)…
Ruslar, Türkistan topraklarını işgal etmenin yollarını araştırmak üzere sürekli olarak bölgeye etnograflar ve
araştırmacılar göndermiştir. Bunlardan biri de V. P. Nalivkin 1890’da Türkistan’daki dini okullar için müfettiş olarak
atanmıştır.
Çarlık Rusyası 17 Nisan 1905’te ilan ettiği “Hürriyet-i Edyan Nizamları” adlı ferman ile dini konularda yeni bir
yaklaşım ortaya koydu. Fermanın 3. bendinde Müslümanlara vaat edilen haklar şunlardı:
5
***** “Biy” hakim veya kadıdır. O, halk tarafından seçilir. Biyler olan olayları takip ederek, doğru karar vermeleri, iki tarafı da razı
etmeleri lazım.
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1) “İbadethaneler bina etmek,
2) Ruhaniler intihap edip tasdik etmek,
3) İslam ruhanilerinin bir kısmını askerlikten muaf tutmak,
4) Dini mektep ve medreseler açmak,
5) Kırgızlar’a (Kazaklar’a), Kuzey Kafkas ve Türkistan müslümanlarına ruhani idareler kurmak,
6) Kendi dinlerinde çocuklarını terbiye etmek”.
Ancak bu fermanda verilen sözlerin hiçbirisi yerine getirilmedi (Erşahin, 1999, s.88). 13-23 Ocak 1906’da
Petersburg’ta Rusya Müslümanları II. Kurultayına Kazaklar da katılmıştı. 16-21 Ağustos 1906 tarihinde Rusya
Müslümanları III. Kurultayı Nijni Novgorod’ta düzenlendi (Erşahin, 1999, s.187-206).
Dünyadaki tüm sömürgeci güçler gibi, Rus yayılmacılar da yerel halkın amansız direnişleriyle karşı karşıya
kalmıştı. Kazak ve Kırgız göçebeleri, otlaklarına el koyan Rus çiftlik sahiplerine karşı ikide bir ayaklanmakta ve
isyanlar bölgedeki Çarlık ordusu tarafından bastırılmaktaydı. Bu ayaklanmada binlerce göçebe öldürülmüş ve
birçoğu da baskıdan kurtulmak için Çine kaçmışlardı. Bunların bir kısmı günümüzde Doğu Türkistan ve Moğolistan’da,
diğer bir kısmı da Türkiye’de yaşamaktadırlar.
“Şurâ’y-ı İslamiye Hareketi”, Turan Cemiyeti’nin girişimi ile 14 Mart 1917’de Taşkent’te kuruldu. Düzenlenen
Müslüman kurultayları ise şöyledir: 17-26 Nisan 1917 tarihleri arasında, yaklaşık 450 delegenin katılımıyla Taşkent’te
“Türkistan Müslümanları I. Kurultayı” düzenlendi. 1-11 Mayıs 1917’de Moskova’da Rusya Müslümanları I. Kongresi
düzenlendi. Türkistan Müslümanlarının II. Kurultayı 500’den fazla delegenin katılımıyla 3-7 Eylül 1917’de Taşkent’te
yapıldı. 15 Kasım 1917’de Taşkent’te Türkistan Müslümanları III. Kurultayı düzenlendi. Türkistan Müslümanları IV.
Kurultayı 9 Aralık 1917’de Hokand’da düzenlendi ve bu kurultaya 200’e yakın delege katıldı (Erşahin, 1999, s.97-100).
Sovyetler Birliği Dönemi
Daha önceki dönemlerde Kazakların göç ettikleri topraklar Rusya devletinin mülkü olarak ilan edildi. XX.
Yüzyılın başında Rusya; Kazakların kültürüne, sosyal yaşam tarzına, özellikle de inanç ve geleneklerine acımasız
bir savaş açtı. Bu bağlamda İslamiyet’i savunanlar toplumu uyarmak için kendi görüşlerini “Aykap” dergisinde
yayınladılar. Bunun yanı sıra Sultanmanmut Toraygırov, Şakarim Kudayberdiyev, Şokan Valihanov, Ahmet Baytursınov,
Mirjakıp Dulatov, Alikey Bökeyhanov, Jüsipbek Aymauıtov vb. Kazak aydınları sömürgeciliğe karşı çıktılar.
Rusya’nın etrafındaki 30 milyon Müslüman kendi siyasi partisini kurmaya ihtiyaç duydu. Eylül 1917’de
“Müslüman Kurumları Toplantısı”nda Türkistan Müslümanlarının Federal Partisi olan “Şuara-i İslamiya” adlı ilk
Müslüman partisi kuruldu. Bu partiye mensup olanlar Yedisu, Sırderya ve Hazar kıyılarını içine alan Rusya’ya bağlı
özerk bir cumhuriyetin kurulmasını istedi. 17-20 Eylül 1917 tarihinde toplanan Türkistanlı ve Kazak Müslümanlar
ulema heyetinin toplantısında ise “İttifak-ı Müslimin” partisi kuruldu. Bu parti Rusya’nın bünyesinde fakat kendi
parlamenter sistemi olan, sınırı ayrı bir cumhuriyetin kurulmasını hedef aldı. Bu arada Kazak sosyalistlerin partisi
olan “Üç Cüz Partisi” kuruldu. Bu partinin üyeleri Rusya’daki iç savaş sırasında Kolçak ordusu tarafından gözaltına
alınarak kurşuna dizildi.
1918’de Sovyetler tüm Kazakistan’ı ele geçirdikten sonra ilk olarak yerel yönetimi değiştirdi ve yerel basın
yayın kuruluşlarını kapattı. 26 Ağustos 1920 tarihinde Sovyet yönetimi kendi bünyesinde Kırgız (Kazak) Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurma kararı aldı.
1930’lı yılların başında Sovyet rejimi tarafından uygulanan yapay açlık ve kıtlık politikasından dolayı
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Kazakların sayısı % 50 azaldı. Bu dönemde 1.130.000 kişi vatanını geride bırakarak başka ülkelere göç etti. Bunlardan
sadece 454.000 kişi geri döndü. 1937’de 105.000 kişi tutuklandı ve bunlardan 22.000’i dam edildi (Razdıkov &
Razdıkova, 2205, s.129-132).
İstatistiklere göre Sovyetler II. Dünya Savaşı’nda 30 milyon insan kaybetmiştir. Yurtdışındaki kaynaklara
göre ise bu sayı 50 milyon civarındadır (Omarov, 2007, s.163).
XX. yüzyılın başında Çarlık tarafından Kazakları Hıristiyanlaştırarak Ruslaştırma siyaseti güdüldü.
Misyonerliğin merkezi de Kazan şehri oldu ve bu işi yürütmek üzere “Evliya Guri Kardeşleri Kurumu” kuruldu. Kurum,
amacı doğrultusunda kullanacağı kitapları Hıristiyan olmayan halkların diline çevirme işiyle ilgilendi. “Tanrı Adına
Çok Eziyet Çeken Evstafiya Plakida, Onun Eşi ve İki Oğlunun Hayatı”, “Keramet Sahibi St. Nikolay” adlı vs. kitaplar
Kazakça yayınlandı. Bu arada Semey’de Kazak çocukları için özel misyonerlik okulu açıldı (Akatay, 2011, s.60).
1950’de ateizmle ilgili 58 kitap ve broşür 938 bin baskıyla yayınlansa, 1955’te de 187 kitap 3.443.000 sayıyla,
1963’te ise 9.792.000 sayıyla 387 kitap yayınlanmıştır.6
Din karşıtı çalışmalar bağlamında eğitim sahasında da bazı değişikliklerin yapılması planlandı. 1920’lerin
sonlarında Arap alfabesini kullanan Türk halkları ve Taciklerin Latin alfabesine geçiş süreci başladı. Bu süreç
“kitlesel okuma yazma oranının hızla yükseltilmesi ve halk eğitiminin geliştirilmesi” adı altında yapıldı. Aslına
bakılacak olursa Sovyet yönetimi Arap alfabesini İslamiyet’in bir simgesi olarak görmekteydi. Tanınmış Türk dilleri
uzmanı E. D. Polivanov bile, Sovyet yönetiminin Arap yazısını sadece İslamiyet-din geleneği bağlamında tek taraflı
değerlendirdiğini belirtmektedir.7
Sovyet yönetiminin dine yönelik geçici “akılcı” politikası 1930’lara kadar devam etmiştir. Orta Asya’daki
sosyo-ekonomik ve siyasi deformasyon dini alanda genel anlamda olumsuz bir etki yaratmıştır. Komünistler,
Basmacılara karşı üstünlük elde ettikten sonra, din adamlarını düşman olarak görmeye başlamıştır. Ülkedeki
ciddi sosyo-ekonomik problemler, parti ve devlet yöneticilerinin yeni bir ivme kazandırması gereken din ve devlet
ilişkilerini ikinci plana itmiştir.
SSCB’de Türkistan kavramı genelde beş cumhuriyeti (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan
ve Tacikistan) içine aldığından, Çin hâkimiyeti altındaki Kazaklar ve Uygurlar Doğu Türkistan kavramını tercih
etmişlerdir. Çarlık döneminde Kazakistan bölgesi Bozkır (Dala) ve diğerleri de Türkistan Genel Valiliği’nin bölgesi
olarak bölünmüştü. Günümüzde Türkistan Genel Valiliği bölgesi Orta Asya olarak, Kazakistan bölgesi ise Kazakistan
olarak bilinmektedir.
Rus sömürgeciliği Müslümanlar arasında entelektüel bir canlanma yaratmıştı. Başta bugünkü Özbekistan’ın
kentleri olmak üzere, Orta Asya’da salt İslami bir direnişten yana olanlarla, pantürkist-milliyetçi bir lider kadrosunun
yönetiminde bağımsız, birleşik bir Türkistan kurulması gerektiğine inananlar (Kırım Tatar kökenli aydın İsmail
Gasprinski (Gaspıralı) tarafından 1883’de başlatılan Cedidçiler hareketi) arasında şiddetli tartışmalar olmaktaydı.
Cedidçiler, ancak İslam’ın çağdaşlaştırılması, eğitimin yaygınlaştırılması ve kadınlara daha fazla özgürlük
tanınmasıyla, Orta Asyalı Müslümanların büyüyen Rus nüfuzuna karşı koyabileceğini ve kendi geleceklerini tayin
edebileceklerini savunuyorlardı.
Bu iki İslami eğilim ortak noktada birleşmede zorlanmaktaydılar. Basmacı (haydut) isyanı sırasında
aradaki uçurum daha da derinleşecekti. Mollalar Basmacılara katılırken, Cedid hareketinin reformcuları genellikle
Bolşeviklerden yana çıkmışlardı.
6
Butinova, M. S., Krasnikov, N. P., Muzey İstorii Religii i Ateizma. Spravoçnik-Putevoditel’, İzd. Nauka, Moskva-Leningrad 1965, s.177.
7
Polivanov, E. D., “O Prinsipah Postroeniya Turetskoy Grammatiki” (Türk Dil Yapısının Prensipleri Hakkında), Tezisi doklada na zasedanii
pedagogiçeskoy nauçnogo soveta, Nauka i Prosveçeniye, 1922, No: 1, s. 45.
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İslam’ın değişik kabile ve etnik grupları birleştirici bir unsur ya da halkı harekete geçiren bir ideoloji olarak
gücü azalmıştı. Muhafazakâr din adamları Orta Asya’nın milliyetçi çevrelerinden destek sağlamayı başaramamışlardı.
Müslüman modernistler ve milliyetçiler ortak düşmanlarına direnmek amacıyla da olsa, İslami devletten yana olan
muhafazakâr din adamlarıyla birleşmemişlerdi. Bu da Orta Asya’da mutlak iktidarı ele geçiren Bolşeviklerin, bölge
Müslümanlarının dini kimliğini baskı altına almalarına zemin sağlayacaktı.
Tanınmış İslam araştırmacısı Prof. R. G. Landa’nın ileri sürdüğüne göre, İslami köktencilik özgün bir olgudur.
Modern dünyadaki yerini tespit etmek için onun tarihi kökenlerine ve günümüzdeki objektif rolüne bakmak gerekir.
Landa şunlara değinmektedir: “Köktencilik değişik koşullara bağlı olarak farklı şekiller almaktadır. Köktencilikte
akımların siyasi renk ve istikamet bakımından farklılığı, onun aynı köklerden ve yayıldığı ülkeler itibarıyla da tek bir
kökenden geldiği meselesini ortadan kaldıramaz. Esas itibarıyla Müslüman dünyası VIII. yüzyıldan itibaren sürekli
olarak katkısız (tasaffi etmiş) bir İslamiyet’e dönme çabalarını yaşamaktadır. Böyle çabaların dönüşümlü karakter
kazandığına Arap tarihçisi İbni Haldun daha XIV. asırda değinmişti. Ancak, günümüzdeki İslami köktencilik, onu XX.
yüzyıl gerçekleri ile sıkı sıkıya bağlayan kendi özelliklerini taşımaktadır”.8
Özellikle hala göçebe yaşam tarzını sürdüren halklar arasında güçlü olan başka bir eğilim de kabileci
milliyetçiliktir. Kabileci milliyetçilik, kendilerini ifade etmek için aşiretlerinden başka siyasi bir örgüte sahip olmayan
göçebe kabile topluluğunun güttüğü milliyetçilik olarak da tanımlanabilir. Böylece Kazaklar eski “orda”larını
(devletlerini) yeniden canlandırarak, “Alaş Orda” adını verdikleri bir siyasal partiye dönüştürmüşlerdi.9
“Hiç bir şey yoktan var olmaz... Dolayısıyla, biz elde var olan malzemelerden yeni sosyalizm sistemini
kuracağız” şeklindeki Lenin’in sözünü esas alan komünist rejim; ateist eğitim modelini icat etmede, teorik ve pratik
açıdan Yesevilik kültürün “malzemelerinden” istifade etmiştir. Sovyet ideologları Yesevi’nin tasavvufi düşüncesini
“pancosmisme” (fizikçi-maddeci) olarak değerlendirmişlerdir. Yesevilik kültürünü kullanmadaki “ilmi ateizm”in
dayandığı teorik zemin, panteizmdir. Daha doğrusu, Yesevilik sufi geleneğinin esasını kasıtlı olarak panteizmle
özdeşleştirmişlerdir. Ancak Sovyet ideologları bu “zemin”in sağlam olmadığını daha sonra anlamışlardır. Çünkü bu
bir kasıttı, özellikle de siyaset ve ideolojinin gerektirdiği bir uygulamaydı.10
SONUÇ
Komünist Rusya’nın Ruslaştırma politikası ile Çarlık Rusyası döneminin “Mesihi” milliyetçiliğe dayalı
özel misyon sahibi “Büyük Rus” ya da “Büyük Rusya” düşüncesi arasında bir devamlılık vardır.11 Bu uygulamanın
sonucunu bağımsızlık sonrasında ortaya çıkan dil sorununda görebiliriz. Gençler arasında ana dilini hor görme,
ikinci bir dil olarak görme, Rusça konuşmanın bir ayrıcalık telakki edilmesi gibi bazı statü ve rollerin meydana
gelmesine ve sosyal ilişkilerde kilit rol oynamasına, çalışma hayatındaki sosyal hareketliliğe neden olmuştur.
Dilden kaynaklanan bu durum tüm sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi alanlara da kendi damgasını vurmuştur.
Din, yasaklı konular arasındaydı. İdeolojik demir perdenin arkasında tasavvuf kelimesinden söz etmek bile
imkânsızdı.12 Sovyetler Birliği döneminde Kazak efsanelerinde İslam dini ile ilgili konulara oldukça az rastlanmaktadır.
Çünkü Sovyetler Birliği döneminde tüm çalışmalar siyasi süzgeçten geçirilmekteydi. Sovyet dönemi okul kitaplarında
“Allah, Peygamber, evliya” vs. ile ilgili konulara rastlamak imkansızdı. Ancak, masallarda ve destanlarda, “doğudan
gelen dev”, “peri”, “şeytan”, “hoca”, “mollalar” ifadelerini bulmak mümkündür, fakat bunlar sadece kötülenerek
veya destandaki fonksiyonu, ana metni değiştirilerek kullanılmıştır.13 Küçük yaştan itibaren “din, insanın beynini
8
9
10
11
12
13

Landa, R. G., “İslamskiy Fundamentalizm”, Voprosı İstorii, 1993, No: 11, s. 33-35.
Hayıt, Baymırza, Türkistan Rusya ile Çin’in Arasında (çev. A. Sadar), Otağ Yay. Ankara 1975.
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zehirleyen uyuşturucudur” kaidesini ezberleyen bilim adamlarının 70 yıllık faaliyetinden14 aksini beklemek zordur.
İslam sadece inanç değildir, aynı zamanda bir dünya algılayışı, bir yaşam tarzı, davranış stili, ahlak kuralı,
hukuk sistemi, Müslümanın amaçlı ve bütünlük içerisindeki ideolojisi ve psikolojisidir. Bu yüzden İslamî bir yeniden
doğuşu ve köktendinciliği incelerken, söz konusu ülkenin sadece sosyo-ekonomik özelliklerine değil, aynı zamanda
bu fenomenin oluşumuna inmek gerekir.
Orta Asya’daki Müslümanlar arasında dinin yükselişi, İslam’ın derin tarihsel kökenleriyle şartlanan, kendine
özgü bir karakter taşımaktadır. Arap fetihlerinin Orta Asya’nın geleneksel kültürüne verdiği zarara rağmen, yerel
uygarlık yok olmamıştır.
İslam, yerel halkın önceki kültürel geleneklerini benimseyerek, orada geçerli olan toplumsal ilişkilere uyum
sağlamıştır. Sonuçta Orta Asya halklarında onların etnik özgünlüğünü de içeren, kendilerine has bir din anlayışı
oluşmuştur.
İslami söylemler ile yola çıkan sosyal aktiflik, Sovyetlerin dini geleneklerin yok edilmesine yönelik geçmişte
aldıkları tedbirlere tepki olarak ortaya çıkmaktaydı.15
Uzun yıllardır Türkistan halkının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını şekillendiren ve onun ayrılmaz
bir parçası haline gelen İslam, yaklaşık yetmiş yıl yürütülen dinsizleştirme siyaseti ile ortadan kaldırılmaya çalışıldı.16
SSCB Merkezi Komitesinin 1949 tarihinde “cosmopolitizm”i esas alan, fakat herkes tarafından bilinmeyen bir kararı
bulunmaktaydı. Bu karar Sovyet halklarının şuuruna Rus tarihini, kültürünü ve ilmini Ruslaştırma politikasına
hizmet edecek şekilde yerleştirmeyi amaç edinmekteydi.17
Sovyetlerin savaştan galip çıkması bazı değişimlere neden oldu. İlk önce Rus dilinin, kültürünün ve
medeniyetinin diğer halklardan daha üstün olduğu yönündeki fikirler her yere yansıdı. Bu düşünceden ilk
darbeyi alan da Kazakistan tarihi oldu. Konusu ve içeriği sil baştan değiştirildi. Kazak tarihinin diğer Türklerin
ve Müslümanların tarihinden kopması sağlandı. Rus olmayan toplumların gelişmesinde Rusların büyük rol aldığı
vurgulandı ve Kazakların geçmişi Rusya ile bütünleştirilmeye çalışıldı. Gerçekleri yazanlar yargılandı ve geri kalan
bilim adamları sürekli takibe alındı. Bu olaylar 1953’te Stalin’in ölümüne kadar devam etti. Bâkir arazileri kullanmak
amacıyla 1954-1960 yılları arasında 25,5 milyon hektar arazi tarlaya dönüştürüldü. Stalin’in ölümünden sonra yerine
N. Hruşev (Kruschev) geldi ve Sovyet sistemi “Milliyetçi Rus” politikasına dönüştü ve yerli dillere baskı arttı, kendi
dillerinde eğitim veren kurumlar kapatıldı, Ruslaştırma ideolojisi ivme kazandı, hiçbir neden ileri sürülmeksizin
cumhuriyetlerin sınırları değiştirildi.18
1950-60’lı yıllarda Kazakistan “Avrupalı” göçmen dalgası tarafından tamamen istila edilme tehlikesiyle karşı
karşıya kalıyordu. Fakat 197 0-80’li yıllarda %40-42’lik bir orana ulaşarak yeniden toprak kazandığını görüyoruz. 1970
sayımına göre Orta Asya cumhuriyetlerinde 33 milyondan fazla nüfusun %25’ini Avrupalılar oluşturuyordu. Bu da 8
milyon slav kökenli halkların 5.522.000’i yani %42’si Kazakistan’da yaşıyordu demektir. Bu konuyla ilgili batı bilim
adamları da kendi çalışmalarında değinmişlerdir.19
Sovyetler Birliğinde nüfus kesafetine göre, 1989 sayımına göre Türk topluluklarının sıralamasında Kazaklar
(8.137.878) Özbeklerden (16.686.240) sonra ikinci sırada idi. Yerli Kazak nüfusu bu sayıya ancak 40-50 yılda ulaşabildi.
1916 yılında Kazakistan’ın nüfusu 5.400.000 idi. 1932-1933 yıllarındaki yapay açlık döneminden sonra sadece
2.400.000 kişi hayatta kalabilmiştir. 3 milyon nüfusun 2,5 milyonu ölüp, kalan kısmı ise başka ülkelere göçmek
14
15
16
17
18
19
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zorunda kalmıştır.20
Sovyetlerde sistem, devletin toplumu tetkik etmesi, yönlendirmesi, denetlemesi ve ona yol göstermesine
dayanmaktadır. Olayların kendi kendine gelişmesi anlamına gelen pragmatizm, SSCB’de bilinmekte ise de Sovyetler
buna yasa dışı ve sorumsuz bir yöntem olarak bakmışlardır. Pragmatik düzenlemeler yapılmaksızın, Sovyet ekonomisi
semeresini vermeyecek ve toplumda o dönemkinden çok daha şiddetli gerilimler ortaya çıkaracaktı21. Bu gerilimleri
Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’daki 16-18 Aralık 1986 olayı22 vs. takip etti ve SSCB’nin dağılması gerçekleşti.
Milli şuurdaki feraset ve insanlık göz önünde bulundurulmasına rağmen, onun araştırılmasında göze çarpan
ciddi çalışmalar bulunmadı. Bu konular yeniden ele alınmış durumdadır.
Fakat sosyoloji ve şuurluluk metafiziği çoğunlukla birbirini açıktan açığa tersleyen sistemlerde yer almıştır.
Kazakistan felsefesinde mantalitenin etnik ve sosyal özelliklerini dikkate almayan redüktivlenmiş transandantal
ve fenomonolojik şuur, felsefi görüşlerin konuyla ilgili imkanlarını daraltan “en doğru” (ateist) teorinin hakim
olmasından dolayı karışmış durumdadır.
Sovyetlerde bürokratikleşmiş sosyal bilimler; milli karakteri, sosyal rolleri ve çeşitli halkların psikolojik ve
mental özelliklerini araştırmayı düşünmedi. Bu noktadan hareket eden araştırmaların hepsine “milliyetçilik boyası”
sürülerek, gerekti tedbirler alınmıştı.23 Dönemin tek partisi olan Komünist Parti’den atma, sürgüne gönderme vs.
gibi yaptırımlar sözü edilen bu tedbirlere örnek olarak sayılabilir.
Bağımsızlık sonrası kültür üzerinde ellerine kalem alan bilim adamları; doğu felsefesi, yerleşik hayat, dünya
görüşü ve tasavvufi öğretiler arasında kendi milli kimliğini arama çabasındadır. Kazak aydınlarının görüşlerinde
“insanlığı korumak için yaratıcının verdiği helal rızkları bilmemiz gerekir. Bunun için insanlığa din, şuur, akıl, güç
ve yaratıcısını hissedecek kadar kalp lazım”24 gibi geleneksel tasavvufi idelerin ağır bastığını görmek mümkündür.
Günümüzde Kazakistan’da Milli İlim Akademisi, 100’den fazla üniversit0e, 8700 civarında okul, 243 teknik
lise bulunmaktadır. Sovyet döneminde 1-2 üniversitede bulunan Kazak Dili ve Edebiyatı bölümlerinin dışında her
yerde eğitim dili Rusçayken, bağımsızlık sonrası üniversitelerde Rusça ve Kazakça eğitim verilmektedir.
Bu arada Sovyet sosyalizminin kuruluşu sayesinde Türkistan halkının son elli yıl içinde teknolojiyle, dergi,
gazete gibi medeniyetinin eserleriyle tanıştığını da unutmamamız gerekiyor.
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Challenges Faced By International Students From Azerbaijan
Republic In English Language Performance
Eynur Mehdiyev*
Abstract: Globalization and modern day demands have recently gained importance on English language learning
and teaching. Nowadays, students are more willing to go overseas to study a variety of fields where the medium of
instruction is English. On the other hand, the number of universities where the medium of instruction is English is on the
rise. Therefore, international students’ English language performance needs to be researched as a determining factor in
academic performance and success.
The aim of the study was to identify the main challenges faced by international students from Azerbaijan in
English language performance studying at universities where the medium of instruction is English. The paper also reviews
the impact of these challenges on students’ academic performance, discussing the origin of the problems and seeking
solutions to them. Mixed research was employed in the study. In doing so, Likert scale questions and open-ended questions
were employed to collect the data. The questionnaire contained questions that focus on key language skills investigating
the problems the students face in each individual skill. The open-ended questions are designed to collect data that the
questionnaire might have otherwise missed. Bachelor, graduate and postgraduate students have participated in the study.
The findings of the study reveal that the participants have a variety of difficulties in English language performance that
have an impact on their academic performance.
Keywords: International students, English proficiency, academic performance.
* KHAZAR UNIVERSITY
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Introduciton
Azerbaijan Republic is one of the countries where many young people are willing and have a chance to get or
continue their higher education in a foreign country based on the governmental financial support as well as at the expense
of International Student Exchange programs. According to the report issued by the Ministry of Education about 3000
Azerbaijani students studied abroad during the years of 2007 - 2015. The countries like the Republic of Turkey, Great Britain,
Germany, France, Italy, Poland and Canada are the most popular countries amongst the Azeri students who have gained
their scholarship to study abroad. Most of Azeri international students prefer to study humanities disciplines. However,
less than 30 percent of the students’ educational preferences include medicine, information technologies, natural
sciences, agriculture and construction. The students are expected to play a significant role in the further development
of Azerbaijan Republic by returning upon graduation and starting working in the private and public sectors. Despite the
fact that educational programs cover the students’ expenditures on education, as well as living abroad, the international
students usually face some challenges which might have an impact on their academic performance.
Based on the previous research these challenges can be divided into two parts: challenges related to the academic
performance and the ones related to the students’ mental and physical state. The existing research has identified five
issues regarding international students’ academic challenges that should be taken into consideration. These challenges
are learning styles, the environment, cultural background, quality of supervision and language barriers.
The challenges related to a foreign language are considered to be the most serious for the majority of international
students (Mori, 2000) since their academic performance is likely to be affected by low language proficiency. Besides, these
academic challenges would affect their mental and psychological well-being (Lin & Yi, 1997). This might worry the students
who 1-are not able to demonstrate their academic capacity due to lack of sufficient language skills, because many of them
usually have a high academic performance in their home countries (Pedersen, 1991). Furthermore, language barriers deter
students from integrating into the society, building a relationship with their peers and academic staff (Hayes & Lin, 1994).
Therefore, due to the many potential barriers induced by a foreign language competence, language proficiency might be a
key factor having an impact on the international students’ academic success (Daller & Phelan, 2013).
The prime goal of this study is to identify the challenges those a group of Azeri international students face in
their English language performance and to review the impact of these challenges on their academic success in a new
environment so that appropriate assistance can be offered.
Literature Review
English language proficiency plays a significant role for EFL international students as it allows them to successfully
complete their studies at the universities where the medium of instruction is English and help them overcome the
challenges in an English speaking environment (e.g., Li et al., 2010; Wardlow, 1999). Existing research shows that International
students’ academic performance and social life can be affected by their poor English language skills (Andrade 2006). For
instance, International students’ English proficiency has an impact on their socio-cultural and psychological adjustment
which might hinder their academic success. Moreover, the role of English self-confidence is put forward in the process of
international students’ socio-cultural and psychological adaptation to an English-speaking academic environment (Yang,
Noels, & Saumure 2006). Furthermore, poor English language skills account for the isolation of international students from
local students and faculty members (Trice, 2007).
These findings illustrate that English proficiency is linked to international students’ academic performance
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through its influence on many challenges they face in an English speaking academic environment.
The literature reviewed below introduces current research on the direct influence of International students’
English language proficiency on their academic performance.
English language proficiency has been shown to be a major concern for international students (Misra, Crist and
Burant 2003; Hashim and Zhiliang, 2003; Sawir, 2005; Wong, 2004). Most EFL international students face challenges in both
spoken and written English when they are in an English speaking country. This is because they have little or no experience
and exposure to a foreign language in their home countries. Based on the research conducted by Rosenthal et al.’s (2006)
46% of Asian international students are reported to have problems in written and spoken English. Another study (Ward
& Masgoret, 2004) supports this view by presenting the findings that international students face the most challenges
in academic English oral presentations and their limited vocabulary does not allow them to express their knowledge
and thoughts when producing academic writing assignments (Jonasson, 2004; Lin & Yi, 1997). This also affects their
communication and interaction with other people in new environments, especially with their supervisors. Their limited
English can cause misunderstanding when communicating with their supervisors especially if they are native English
speakers. This can lead to some problems as they might choose to get isolated, avoid expressing their opinions in groupwork, and getting scared of making mistakes (Barker, Child, Gallois, Jones & Callan, 1991; Lin & Yi, 1997).
A study (Suleiman, 1983) based on Arab students reports that low performance in four language skills deter Arab
students from making progress at a higher education level. Mukattash (1983) states that international students’ poor
linguistic competence does not allow them to properly deal with academic topics and assignments. Research (Sivaraman
et al., 2014) conducted in Oman reveals that students majoring in the field of engineering are not able to prepare and gain
knowledge due to the lack of proficiency in English. The strong and positive link between English language performance
and students’ academic achievements is also demonstrated by the research conducted in two universities in Oman
(Roche & Harrington, 2013). Sahragard and Baharloo (2009) also state that there is a strong correlation between students’
language competence and academic performance based on the research held in Iran on university students by comparing
their language proficiency test scores and academic achievements. Research conducted in Australia (Hill et al., 1999; Feast,
2002) also revealed a direct relationship between English language proficiency of international university students and
their overall academic performance.
International research students have the same challenge as well when they lack certain level of English language
proficiency as they certainly need more advanced English academic and linguistic knowledge compared to bachelor or
master students to succeed in writing a good thesis Dong (1997).
Research Questions
The current research aims to explore (1) the main challenges faced by International students from Azerbaijan in
English language performance while studying at universities where the medium of instruction is English and (2) the impact
of these challenges on students’ academic performance. These aims have been translated into two specific questions to
conduct the research:
1.

What are the main challenges International students from Azerbaijan Republic face in their English language
performance?

2.

What are the main factors that might affect their English language skills and what can be done to enhance them?

3.

To what extent do these difficulties impact their academic performance?

Bildiriler Kitabı 2016

65

Methods
Mixed methods approach was applied to conduct the research in order to achieve a full understanding of the study
target, collect and analyse the data from two different angles, get the answers to the research questions and reach a
comprehensive conclusion.
Participants
The participants of the research consisted of nineteen Azeri students who have been studying abroad in a variety of
fields as International students. There were eight (42.1%) bachelor, nine (47.4 %) master and two (10.5 %) PhD students. They
have been studying in the countries like Turkey, South Korea, the United Kingdom, and the USA. All of them are studying at
the universities where the medium of instruction is English. The participants took part in the study voluntarily and were
pleased to contribute to the research.
Research Instrument
A questionnaire was developed as a research instrument to collect the data in the study. A questionnaire as a research
instrument has some advantages: It is very efficient in terms of “researcher time, researcher effort, and financial resources”
(Dornyei, 2007). If a questionnaire is constructed well then data procession can also be quick and relatively easy. Taking all
these cost-benefit considerations into account they are considered to be an effective research instrument (Gillham, 2000).
The questionnaire consisted of four sections (Listening, Reading, Speaking, Writing) each of which contained Likert scale
items on a five-point scale of agreement that focus on key language skills investigating the problems the students face in
that particular skill and the open-ended questions to let the participants express their thoughts on the current issue that
the questionnaire might have missed.
The open ended questions from one section can be given here as an example:
1.

Could you please explain what the main reason for having poor reading skills was?

2.

To what extent do your reading skills influence your academic performance?

3.

In your opinion, what can be done to improve your reading skills?

The questionnaire was designed on Google Forms, an online survey tool, which was used in the research to collect the
data. Google Forms allows a researcher to develop their own research instrument, conduct the survey, collect the data and
analyse the data via the Web. Launching the research instrument online had advantages for the data collection. It was very
convenient for the participants to enter the link that they received via email anywhere and anytime and respond to the
questions. Besides, the participants could answer the questions using a variety of devices such as PCs, laptops and even
their smartphones which saved their time. Online survey contributed to the active participation in the study and the data
were collected within 5 days from all nineteen participants.
Data Analysis
The quantitative data were being analysed statistically by the Google Forms tool while it were being collected and by
the end of data collection all of it were illustrated in bar charts and the researcher could view and analyse the statistical
results. The qualitative data were collected in texts and each participant had their own frame where the data were
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collected. The data collected were categorised through a process of qualitative thematic analysis. The data gained from
the open-ended questions were analysed by open coding, i.e. all the data were read and labelled or numbered to create
initial coding which contributed to the development of categories of information about the research topic being studied.
Then the codes expressing the same features were grouped in order to create large categories. Finally, the themes were
identified by discovering patterns or relationships of categories. Carrying out the last step which was summarising and
interpreting, the researcher made meaning of the categories and tables were used to illustrate the connections. Then the
researcher summarized the data and interpreted them by stating the importance of what was found in the previous steps
and what knowledge could be gained out of that.
Results
This section reports the survey findings based on quantitative and qualitative analyses of the data collected.
SECTION 1. LISTENING SKILLS
Table 1 illustrates the results of the data regarding listening skills in the questionnaire based on quantitative
analysis.
Table 1 Quantitative analysis

Items

Strongly
Agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly
Disagree

I find it difficult to
really concentrate on
non-native listeners.

0 (0%)

3 (15.8%)

8 (42.1%)

7 (36.8%)

1 (5.3%)

When I listen to texts
in English, I experience
difficulty listening for
the main idea of the
text.

0 (0%)

4 (21.1 %)

4 (21.1 %)

6 (31.6 %)

5 (26.3%)

While listening, I find
it difficult to guess the
meaning of unknown
words

1 (5.3%)

3 (15.8%)

4 (21.1 %)

9 (47.4%)

2 (10.5 %)

I find it difficult to
use the context to
guess those parts of
a listening text that I
cannot clearly hear.

2 (10.5 %)

4 (21.1 %)

6 (31.6 %)

4 (21.1 %)

3 (15.8%)

I find it difficult to
understand listening
texts full of many
unfamiliar words.

3 (15.8%)

5 (26.3%)

5 (26.3%)

6 (31.6 %)

0 (0%)
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I find it difficult to
understand listening
texts which have
difficult grammatical
structures.

1 (5.3%)

2 (10.5 %)

5 (26.3%)

8 (42.1%)

3 (15.8%)

During listening,
0 (0%)
although some words
sound familiar, it is
difficult for me to
immediately remember
their meaning

4 (21.1 %)

2 (10.5 %)

9 (47.4%)

4 (21.1 %)

I have difficulty
2 (10.5 %)
understanding a
listening text because I
try to understand every
single word I hear.

1 (5.3%)

3 (15.8%)

7 (36.8%)

6 (31.6 %)

I lose the flow of
1 (5.3%)
speech because I
concentrate very hard
on understanding every
word or phrase I hear.

4 (21.1 %)

1 (5.3%)

8 (42.1%)

4 (21.1 %)

I have difficulty
comprehending the
listening text because
I don’t know which
strategy to use while
listening.

3 (15.8%)

2 (10.5 %)

6 (31.6 %)

6 (31.6 %)

2 (10.5 %)

As Table 1 illustrates that more than half of the participants (11 - 13 out of 19) (57.9 % - 68.5% out of 100%) are aware
of listening strategies and have good listening skills. Most participants are of the opinion that they do not experience big
difficulties while listening to English texts and they are able to guess the meaning of unknown words, listen for the main
idea of the text, understand listening texts which have difficult grammatical structures, remember the meaning of the
words if they sound familiar to them, follow the flow of speech and are aware of the listening strategies to understand the
meaning.
Out of 19 (100%) participants 8 (42.1%) agreed that they find it difficult to understand listening texts full of many
unfamiliar words and 7 (31.6%) admitted that they find it difficult to use the context to guess those parts of a listening text
that they cannot clearly hear.
Qualitative analysis:
Table 2 illustrates the categories revealed as a result of thematic qualitative analysis of the data collected for the
open-ended questions related to listening skills.
Table 2.
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Open-ended
question

Category 1

Could you
Lack of
please explain practice
what the main
reason for
having poor
listening skills
is?

Category 2

Category 3

Category 4

Category5

A variety of
accents

Lack of
vocabulary

Lack of
knowledge
how to develop
listening skills

Poor
concentration

To what
Significantly Not so much Depends on
extent do
the field of
your listening
study
skills affect
your academic
performance?
In your
opinion, what
can be done
to improve
your listening
skills?

Watching TV Regular
programmes practice

Environment

Table 2 illustrates that lack of practice, a variety of accents, lack of vocabulary, lack of knowledge how to develop
listening skills and poor concentration emerged as the key reasons for having poor listening skills.
The participants stated that their listening skills have a significant impact on their academic performance
skills.

Watching TV programmes, regular practice and the environment have been shown as the ways to improve listening

SECTION 2. READING SKILLS
Table 3 presents the results of the data related to reading skills in the questionnaire based on quantitative analysis.
Table 3 Quantitative analysis

Items

Strongly
Agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly
Disagree

I understand the main
idea of the material
while reading English.

6 (31.6%)

10 (52.6%) 0 (0%)

2 (10.5%)

1 (5.3%)

I predict the main
idea of the whole
passage from its title
or subtitles.

6 (31.6%)

9 (47.4%)

2 (10.5%)

1 (5.3%)
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I try to guess the main
idea of the text on
the basis of pictures,
charts and figures.

5 (26.3%)

8 (42.1%)

4 (21.1%)

1 (5.3%)

1 (5.3%)

I understand the
3 (15.8%)
meaning of the reading
material through
quickly reading the
first and the last
paragraphs.

4 (21.1%)

7 (36.8%)

3 (15.8%)

2 (10.5%)

I guess the meanings
of new words in
context when reading
in English.

5 (26.3%)

4 (21.1%)

7 (36.8%)

3 (15.8%)

0 (0%)

I turn to dictionaries
when coming across
new words in the
English reading.

5 (26.3%)

8 (42.1%)

3 (15.8%)

3 (15.8%)

0 (0%)

When I read English
articles, I skip the
words that are new to
me.

0 (0%)

2 (10.5%)

5 (26.3%)

7 (36.8%)

5 (26.3%)

I pause and analyse
the structure of
sentences when
reading in English.

4 (21.1%)

2 (10.5%)

5 (26.3%)

8 (42.1%)

0 (0%)

I do not bother with
the grammatical
structure of sentences
while reading in
English.

4 (21.1%)

5 (26.3%)

6 (31.6%)

3 (15.8%)

1 (5.3%)

I try to understand
4 (21.1%)
complicated sentences
by analysing their
structure.

8 (42.1%)

5 (26.3%)

1 (5.3%)

1 (5.3%)

I ignore the sentences
with complicated
structures.

0 (0%)

5 (26.3%)

7 (36.8%)

7 (36.8%)

0 (0%)

Table 3 shows that out of 19 (100%) participants more than half of the participants (11 – 16 out of 19) (57.9 % - 84.2%
out of 100%) are aware of the reading strategies and possess good reading skills as they are able to predict the main idea
of the whole passage from its title or subtitles, try to guess the main idea of the text on the basis of pictures, charts and
figures, guess the meanings of new words in context when reading in English, turn to dictionaries when coming across new
words in the English reading, try to understand complicated sentences by analyzing their structure.
Qualitative analysis:
Table 4 illustrates the categories revealed as a result of thematic qualitative analysis of the data collected for
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the open-ended questions related to reading skills.
Table 4.

Open-ended
question

Category 1

Category 2

Category 3

Could you please
explain what the
main reason for
having poor reading
skills is?

Lack of
practice

Lack of
vocabulary

Poor concentration

To what extent do
your reading skills
affect your academic
performance?

Significantly

In your opinion,
Reading a
what can be done to variety of
improve your reading materials
skills?

Increasing
vocabulary

Table 4 shows that lack of practice, lack of relevant vocabulary and poor concentration have emerged as the main
reasons for having poor reading skills.
The participants stated that reading skills have a significant influence on their academic performance and reading
a variety of materials and increasing vocabulary have been shown as the ways to enhance their reading skills.

SECTION 3. SPEAKING SKILLS.
Table 5 shows the results of the data regarding speaking skills in the questionnaire based on quantitative analysis.
Table 5 Quantitative analysis

Items

Agree

Neutral

Disagree

Strongly
Disagree

7 (36.8%)

2 (10.5%)

3 (15.8%)

0 (0%)

I cannot express
0 (0%)
my thoughts
because I am short
of vocabulary.

5 (26.3%)

5 (26.3%)

5 (26.3%)

4 (21.1%)

I experience
anxiety when I
speak English.

2 (10.5%)

4 (21.1%)

7 (36.8%)

6 (31.6%)

My background
knowledge about
the topic helps me
speak better.
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Confidence helps
me speak better.

9 (47.4%)

6 (31.6%)

1 (5.3%)

3 (15.8%)

0 (0%)

I have motivation
to speak English.

11 (57.9 %)

4 (21.1%)

3 (15.8%)

1 (5.3%)

0 (0%)

Pressure to perform 3 (15.8%)
well influences my
speech.

10 (52.6%)

3 (15.8%)

2 (10.5%)

1 (5.3%)

My pronunciation
influences my
speech.

3 (15.8%)

6 (31.6%)

3 (15.8%)

1 (5.3%)

6 (31.6%)

Table 5 illustrates that out of 19 (100%) participants more than half of the participants (13 – 15 out of 19) (68.4 % 79% out of 100%) are of the opinion that they have motivation to speak and are aware of the factors that have an impact
on their speech such as background knowledge, confidence, pressure to perform well, pronunciation and anxiety.
Few participants (5 – 26.3%) state that they cannot express their thoughts because they are short of vocabulary.

Qualitative analysis
Table 6 illustrates the categories revealed as a result of thematic qualitative analysis of the data collected for the
open-ended questions related to speaking skills.
Table 6
Open-ended
question

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Could you please
explain what
the main reason
for having poor
speaking skills
is?

Lack of
confidence
and being
nervous

Lack of vocabulary

Lack of practice

Fear of making
mistakes

Increasing
vocabulary
and improving
pronunciation

Changing the
environment

To what extent
Importance
do your speaking of speaking
skills affect
skills
your academic
performance?

Significant impact

In your opinion,
what can be
done to improve
your speaking
skills?

Communicating to
people who know
English

Building selfconfidence

Category5

Importance
of input

As Table 6 reveals lack of confidence and being nervous, lack of vocabulary, lack of practice and fear of making
mistakes have emerged as the main reasons for having poor speaking skills.
The participants expressed the importance and a significant impact of speaking skills on their academic
performance.
The participants were of the opinion that building self-confidence, communicating to people who know English,
increasing vocabulary and improving pronunciation, changing the environment and receiving much input can highly
contribute to improving speaking skills.
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SECTION 4 (A) WRITING SKILLS
Quantitative analysis
Table 7 presents the results of the data related to writing skills in the questionnaire based on quantitative analysis.

Items

Strongly
Agree

Agree

I can logically support and
develop my main point
when I write a paragraph.

5
(26.3%)

9 (47.4%)

I can use appropriate
vocabulary and word forms
to effectively communicate
with the reader.

4 (21.1%)

Neutral

Disagree

Strongly
Disagree

5 (26.3%)

0 (0%)

0 (0%)

9 (47.4%)

4 (21.1%)

2 (10.5%)

0 (0%)

I can use a variety of
sentence structures.

8 (42.1%) 4 (21.1%)

4 (21.1%)

3 (15.8%)

0 (0%)

I can effectively brainstorm
to gather ideas before
writing.

8 (42.1%) 4 (21.1%)

3 (15.8%)

4 (21.1%)

0 (0%)

I can write a good
introduction for an English
essay.

6 (31.6%) 7 (36.8%)

3 (15.8%)

3 (15.8%)

0 (0%)

I can use a logical
arrangement of paragraphs
to support and develop my
thesis statement.

8 (42.1%) 5 (26.3%)

3 (15.8%)

3 (15.8%)

0 (0%)

I can write a good
conclusion for an English
essay.

7 (36.8%) 6 (31.6%)

4 (21.1%)

1 (5.3%)

1 (5.3%)

Disagree

Strongly
Disagree

Table 7

Items

Strongly
Agree

I can write a good
1 (9.1%)
academic research paper.
I can choose an
appropriate academic
research topic.
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3 (27.3%)

Agree

Neutral

8 (72.7%)

2 (18.2%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (45.5%)

2 (18.2%)

1 (9.1%)

0 (0%)
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I can choose an
appropriate research
question to help guide
my research process.

2 (18.2%)

6 (54.5%)

2 (18.2%)

1 (9.1%)

0 (0%)

I can write an accurate
paraphrase of
information that I have
read in English.

3 (27.3%)

5 (45.5%)

3 (27.3%)

0 (0%)

0 (0%)

I can successfully use
internet search engines
to locate information to
support my ideas.

5 (45.5%)

4 (36.4%)

1 (9.1%)

1 (9.1%)

0 (0%)

I can take good notes on 6 (54.5%)
readings and then use
them to help support my
ideas in my writing.

3 (27.3%)

2 (18.2%)

0 (0%)

0 (0%)

4 (36.4%)

5 (45.5%)

2 (18.2%)

0 (0%)

0 (0%)

I can logically support
and develop my thesis
with paraphrases,
summaries, and
quotations.

Table 7 demonstrates that almost most participants (12-14 out of 19) (63.2% - 73.7% out of 100%) are aware of the
writing strategies and are able to produce a good academic essay.

SECTION 4 (B) WRITING SKILLS – MA AND PHD STUDENTS

Table 8 presents the results of the data related to writing skills in the questionnaire designed for MA and PhD
students based on quantitative analysis.
Table 8 reveals that out of 11 students (9 Master’s and 2 PhD) most students (8 – 72.8%) are aware of the stages
and strategies of producing a research paper are able to overcome the challenges while producing a research paper and
thesis.
Qualitative analysis
Table 9 illustrates the categories revealed as a result of thematic qualitative analysis of the data collected for
the open-ended questions related to writing skills.

Table 9 Qualitative analysis

Open-ended
question
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Category 1

Category 2

Category 3

Category 4
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Could you please
explain what the
main reason for
having poor writing
skills is?

Lack of
writing
strategies

To what extent do
your writing skills
affect your academic
performance?

Significantly

In your opinion,
what can be done to
improve your writing
skills?

Practice

Lack of
vocabulary
and grammar

Practicing
less

Reading less

A significant
amount of
input

Based on the results of the qualitative analysis lack of writing strategies, lack of vocabulary and grammar, lack of
enough practice and lack of enough input have emerged as the main reasons for having poor writing skills.
The participants expressed a significant impact of writing skills on their academic performance and showed a
significant amount of input and practice as the main ways to improve writing skills.
Discussion
In response to the first question (What are the main challenges international students from Azerbaijan Republic
face in their English language performance?) the findings of the current research based on four language skills reveal
that most participants do not face special difficulties in their English language performance in general and their language
proficiency allows them to study and overcome challenges in their academic environment. This finding is based on the fact
that all Azeri students have to take English proficiency exams like the IELTS and obtain a band of score of 6.5 (International
English Language Testing System) or TOEFL 79-93 ( Test of English as a Foreign Language) in order to gain admission to a
university abroad where the medium of instruction is English. While preparing for international exams they work hard on
their language skills in order to pass an exam, get a certain score and get accepted by a foreign university. Besides, in many
countries, at the universities where the medium of instruction is English the students have to go through preparation course
where they intensively work on their English language and reinforce their language level to CEFR B2 (Common European
Framework of Reference). This pre-university process allows the students to achieve suitable language proficiency which
highly contributes to their English performance while studying in a foreign academic environment. However, the research
findings also reveal some factors that might influence their academic performance as international students (McKenzie &
Schweitzer, 2001).
Speaking in a foreign language has always been thought to be the most demanding skill compared to other
language skills as being aware of the linguistic components of the language such as vocabulary and grammatical structures
is simply not enough to produce a spoken language (Chastain, 1988). The speaker should be able to produce a language
more quickly compared to the other skills under the influence of certain factors. The participants confirmed that the factors
mentioned in the questionnaire such as background knowledge, confidence, pressure to perform well, pronunciation and
anxiety have a significant impact on producing a spoken language. These findings are consistent with the previous studies
which reveal the fact that background knowledge (Brown & Yule, 1986), confidence, anxiety (Dornyei, Clement & Noels,
1998), pronunciation (Hismanoglu, 2013) and other factors are considered to have a huge influence on communicative
competence.
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With regard to the second research question (What are the main factors that might affect their English language
skills and what can be done to enhance them?) the findings from this study reveal a variety of categories emerged as a
result of a thematic qualitative analysis of the data collected.
Most participants emphasized lack of practice, poor vocabulary, poor concentration, lack of knowledge how to
develop language skills, lack of confidence and being nervous, fear of making mistakes, lack of enough input as the main
reasons that might cause poor English language performance.
R4: “I need more practice to improve my language skills.”
R7: “I very often feel lack of relevant vocabulary to understand the listening texts.”
R9: “I think I am not well aware of the strategies for developing my language skills.”
R18: “I feel that I cannot concentrate well, especially when the listening texts are long.”
R9: “Sometimes it is really difficult to concentrate on academic research papers”
R1: “I need to practice reading skills a lot in order to be able to read academic reading materials.”
R7: “Lack of confidence and being nervous affect my speech when I speak to native speakers.”
R16: “I am very often scared of making mistakes and this deters me from speaking in the target language.”
R10: “I think I urgently needed to learn writing strategies and how to deal with an academic written assignment
when I first entered the university.”
R13: “Reading and listening a lot in the target language can lead to better writing”
The participants showed watching TV programmes in the target language, regular practice, receiving a considerable
amount of input, building self-confidence, communicating to native speakers, increasing vocabulary, improving
pronunciation and changing the environment as the possible ways to enhance language skills in general that will lead to
better language performance.
R6: “It might be a good idea to spend some time on watching BBC or CNN on TV. Furthermore, watching films in a
foreign language might be helpful as you are going to hear not only official but also spoken language.”
R16: Vocabulary plays a special role in coping with the reading materials. So we have to increase our vocabulary
daily.”
R17: “Regular practice and systematic training is required to develop listening skills especially in order to be able
to listen to and understand academic listening materials.”
R8: “You have to be in a foreign environment and have an opportunity to speak to native speakers to develop
listening skills quickly.”
R9: “I think to improve your speaking, first you must build self-confidence. While being in regular touch with nonnative speakers, you will see how it influences your speech and pronunciation. Even you can talk to yourself and think
about everything in English on daily basis.”
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R3: “I think changing the environment and speaking a lot to native and non-native speakers in another country
can contribute to developing speaking skills.
R15: “Reading a lot can lead to better writing”
These findings are in agreement with the results of other studies conducted and show that certain factors play a
significant role in a foreign language performance (Ellis, 1985; Horwitz, Elaine K., Michael B. Horwitz, and Joann Cope 1986;
Aida, 1994; Chastain, 1975; MacIntyre and Gardner, 1989; Lewis, 1993; Schmitt, 2010).
With respect to the third research question (To what extent do these difficulties impact their academic
performance?) most participants are of the opinion that the difficulties they face in their English language performance
have a significant impact on their academic performance.
R2: “My listening skills highly affect my academic performance”
R6: “Sure, poor language skills affect some aspects of my academic performance, especially if the subject is
complicated itself.”
R9: “Reading is the main thing that affects our academic performance as you cannot start writing a new article
unless you have not done proper reading yet. Besides, academic performance is gained through doing reading on a
particular topic.”
R17: “Reading is the main key in foreign academic environment. There a lot of learning materials that you have to
read as courses require it. You spend too much time in the library on having troubles with the burden of overwhelming
reading materials. You have to both understand and remember all the things you read. Your academic grades are the result
of your reading which you reflect on your writing.”
R19: “Speaking, especially introducing personal opinions are very necessary to gain achievements in an academic
environment”
R14: Academic essays are more crucial to introduce your approaches to your work compared to others and poor
writing skills might affect my academic performance.
R17: Writing is another important skill that should not be ignored, mainly while studying abroad. My lack of proper
writing strategies and skills in English affected my academic performance at the beginning of my academic year when I
was a first year student.
R8: Writing skills especially in a foreign environment is the main capability you should have to pass your exams.
Without having these skills, you are not going to get good marks. Writing demonstrates your subject knowledge and how
strongly you were engaged in lessons.
The findings from the present research are consistent with the previous studies and reveal that there is a direct
link between the international students’ English language and their academic performances (Maleki and Zangani, 2007;
Sivaraman et al., 2014; Sadeghi et al., 2013; Roche & Harrington, 2013).
Conclusion
The current study investigated the challenges a group of international students’ from Azerbaijan Republic face
in their English language performance while studying abroad and reviewed the influence of these difficulties on their
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academic performance. In general, most participants do not face big challenges while studying at the universities where
the medium of instruction is English due to the appropriate language skills achieved before entering the Universities.
However, the study revealed certain factors related to each language skill having an impact on their English language
performance which might create obstacles on the way to academic success.
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1.

Introduction

It must be understood that academic collaboration amongst higher learning institutions is a “must” otherwise
some universities and colleges will stop to exist while others will not expand their horizons in offering dynamic
training programs and researchs. The principal clients in higher education are students without whom the
institutions will have no one to impart knowledge and enrich future generation. Thus there should be a forum
for students from many countries to come together as a way of exchanging experiences but also to give
opportunities to study in a different environment because true life is always changing and students should
be exposed to those unexpected foreign situations.

2.

The approach in writing this paper

This is a research paper involving primary data collected through discussions and telephone interviews with
senior academicians at the State University of Zanzibar, Zanzibar University, IAESTE-Tanzania, Open University
of Tanzania, Muslim University of Morogoro, Abdulrahman Al-Sumait University and Ministry of Education and
Vocational Training in Zanzibar. The paper also included two other researches and policy of private institutes
namely Zanzibar Indian Ocean Research Institute (ZIORI) and Zanzibar Institute for Research and Policy.
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Twelve higher learning institutions in Tanzania mainland were also contacted, these are: University of
Dar’es-Salaam, Teifilo Kisangi University Dar’es-Salaam Centre, University of Dodoma, RUCO, TEKU-Dar es
Salaam,Muslim University of Morogoro, TUDARCO, DUCE, and St. Augustine University of Tanzania. There was
also documentary review from minutes of Committee of Vice Chancellors and Principals in Tanzania meetings,
websites and University libraries. No sophisticated data collection procedures were used likewise no extensive
data analysis was necessary as the research report is mainly descriptive. Quantitative data was obtained from
relevant institutions to enrich the description and justify activities done during certain periods of time.
Altogether sixteen higher learning institutions were contacted to find out if they know whether there is a
“Policy Document” in the country in this regard or not. Furthermore they were asked to indicate if they practice
International Students Exchange programs; and whether they have formal biding principles governing the
exchange of international students.

3.

Theoretical Background

Many professionals recognize that there exists special requirements for international students where institutions must comply. The United Republic of Tanzania as a country does not exist on its own and hence she
must open doors for academic collaboration to allow an academic mixture of students and senior academicians to enrich knowledge and experiences. Which implies there ought to a formal understanding for this to
happen. The students themselves nationally must form a body that will coordinate their affairs including
possibilities for international collaboration.
In the Islamic perspective, the Qura’an says: “Wa Tawa’anuala l-birr wa Taqwa”-meaning Muslims are called
upon to come together on matters of piousness and certainly education is a matter that contributes towards
“Taqwa”. Allah says that “Innama yakhsha Allahu min ibadih al-ulamau’ (Qura’an Surat Faatwir, Ayat 28). The
word “Yakhsha” broadly means to “fear” and hence moving away; however, in this Ayat the word “Yakhsha”
refers to “Taqwa” and it means ‘moving towards Allah’ and this is piousness. Those with ‘ilmu’ are recognized
as the ones who move towards Allah in piousness and this is the objective of our lives in this world.
On other hand Imam Shafee says “Babu mina-l-Ilmu nataalamu afdhalu ilayna min alfti raka’aati tattawuhi”;
meaning one chapter of knowledge that we study is more important than 1000 rakaat of nafli. Hence we are
better – off if we make efforts to advance in ‘ilmu’ – knowledge - than concentrate on individual private offerings. In another place Imam Shafee says ‘Man arada dunia falahu bi’l-ilmu, wa man arada akhera falahu
bi-l ilmu, wa arada kila huma falahu bi’l-ilmu’. He who desires the word must go for “ilmu” and he who desires
akhera (afterlife) must go for “ilmu”, and he who wishes both of these two must also go for “ilmu”. The human
beings cannot survive better or hope to achieve “akhera” with success without “ilmu”.
Furthermore, Allah says ‘yadullah ma’aa’l-jamaa’ meaning the support of Allah is with the unity. Putting all
these together requires the ummah (Muslims living all around the world) to come together and advance the
course of ‘ilmu’ – knowledge. Rasulullah (messenger of god – prophet Mohammed s.a.v.) says “seeking ‘ilmu
– knowledge’ is a must upon Muslims – males and females; then it goes without saying that collaboration in
seeking and advancing ‘ilmu’ is a must upon the ummah. It is therefore utmost important for the ummah to
constitute forums giving emphasis to education particularly the youths because they are the ones to take

82

2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

charge in manning the affairs when elders finally leave this world.
Hence without ‘ilmu’ the youths cannot move towards Allah – the environment and it’s ‘fitna’ (things produced by evil - bad) will move them towards seeking earthly things (and pleasures) and they might go astray.
Obviously for the ummah to succeed there is a need to extend collaboration in seeking ‘ilmu’ – knowledge.
The scope should be expanded and not limited to studies related to Islam and Shar’iah; but should cover a
wide spectrum of disciplines for economic and social advancement of the societies.

In similar veins, Muslim students’ organizations in Tanzania should provide their members, particularly
students in higher education with technical experience relevant to their studies by opening up international
collaboration extensively. They should work to create avenues with employers so that they may place wellqualified and motivated trainees to gain experience and knowledge. On the other hand this International
Students’ Symposium is amongst the sources for the creation and advancement of cultural enrichment for
trainees and their host communities.

Experiences elsewhere show that international student policy outlines the provisions for international
students those are enrolled or intending to enroll with the earmarked institutions. These students together
with the collaborations adhere to the “education principals” of home country and foreign country as well.
For example in the Australia there is “Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000”, “Education Services for
Overseas Students (ESOS) Regulations 2001” and the “National Code of Practice for Registration Authorities
and Providers of Education and Training to Overseas Students 2007 (The National Code)”. These are the legal
and policy frameworks those govern the administration and management of international students. Another
example in Sudan, there is “Jami’yat Tullab al Muwafedeen” which specifically deals with international students
coming to Sudan, to provide them assistance in many ways. In Saudi Arabia there is WAMY, a very popular
worldwide organization with broad aims and objectives to enrich students’ knowledge and experiences
of international students. Obviously both of these organizations would have a policy framework guiding
their activities. Normally, policy framework should predict to reach international students or prospective
international students, irrespective of their place of residence, campus or mode of study.
A policy framework states how education institutions should collaborate in terms of operations and is
applicable to international students enrolled with, or intending to enroll. However, procedures for study
campuses in Turkey may vary with those in Tanzania or elsewhere and there could be other statutory
requirements for each country to comply. For example International Students who wish to transfer their
studies to a campus outside their home countries could have their original registration with the home
institution terminated and hence required to adhere to the guidelines, policies and procedures of the legal
entity to whom they have transferred their registration.
4. International Students Policy in the United Republic of Tanzania
There is a “Committee of Vice Chancellors and Principals in Tanzania (CVCPT)” which collaborates with “International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE – Tanzania)”. IASTE - Tanzania is an
independent, non-profit and non-political students’ exchange organization being coordinated by the Open
University of Tanzania (OUT). IAESTE-Tanzania provides course-related training abroad and employers training
and job experiences to students in technical degrees (primarily Educational Science, Engineering and the applied
arts). These programs involve highly skilled, highly motivated trainees, for long or short term projects. However,
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there is no easily available data to reveal how much this enterprise has captured the attraction of students
between countries since other institutions, particularly secondary schools, do not go through IAESTE-Tanzania.
One fact is clear in that IAESTE-Tanzania plays a key role in the development of young children and arranging
exposure particularly in engineering and scientific oriented fields.
According to findings from this study, there are activities in URT regarding international students and many
institutions take part in this regard. However, when a library search was conducted on the availability of written
about international student policies, nothing was found. Various IAESTE-Tanzania documents and CVCPT reports
were reviewed but there was no evidence that a written policy exists but there is guidelines. In this regard a
field work was conducted involving the sixteen institutions and professionals in the field of education to find
out if a written policy was available even at an institutional level. Seven (43.7%) reported that there is no written
international students policy in the United Republic of Tanzania. When they were asked to indicate “how could
they operate without policy framework”; the response was “that they have Memorandum of Understanding between
individual schools or universities” while others have other forms of agreements.
A further search was conducted on CVCPT minutes found that there are Policy Directives whereby CVCPT requested
and directed all universities and colleges in Tanzania on the following:
(i)

Participate fully and become committed to IAESTE-Tanzania by giving traineeship positions to
international students, which will enable students from domestic institutions to travel abroad
for paid practical work experience in their areas of specialization. IAESTE-Tanzania plan is to
send around 100 students a year in Europe, Asia, America and Africa. This can only be achieved
if all Universities, Colleges and industrial sectors proactively provide at least two (2) traineeship
positions each year to international students.

(ii)

Pay membership fees of TZS 500,000.00 (US$ 250) only, which is supposed to be paid at Mzumbe
University (IAESTE-Tanzania Trustee); IAESTE-Tanzania was supposed to pay annual subscription
membership fees of around 500 Euros to IAESTE International by the end of March 2014 and other
operational costs that IAESTE Tanzania is supposed to meet for smooth for its activities.

(iii)

Universities and colleges in URT to disseminate information to their students.

(iv)

Activate IAESTE-Tanzania to link to their website for dissemination of IAESTE activities.

On operation, it was found that IAESTE-Tanzania held negotiations with industries and companies which are
ready to request traineeship positions in their companies for the coming years. The following companies had
been proposed: Tanzania Chamber of Commerce, TPSF (Tanzania Public Sector Foundation), CIT (Confederation of
Industries in Tanzania), and TCCIA (Tanzania Chamber of Commerce, Industries and Agriculture). IAESTE-Tanzania
requested institutions to solicit offers from these industrial sectors.
At the “Higher Education Forum” organized jointly by Tanzania Commission for Universities and the Ministry
of Education, Science and Technology in Dar’es-Salaam from 21st to 22nd November, 2016. The researcher held
a consultative discussion with participants to find out the current situation regarding activities in respect to
international students and in particular IAESTE-Tanzania and its performance.
Out of 16 higher educations who accepted to take part in this survey, 7 said there is no international students’
policy in Tanzania and 7 acknowledged that there is such a policy. However, when the same group was asked if
they would wish the government to draft international students’ policy, all of them indicated support to this
action. What this means is that those 7 who said there is a policy were not sure of its whereabouts and that is why
they wish the government to draft it. Afterwards selected senior members of the forum were contacted to clarify
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on this point together with an officer in the Ministry of Education and Vocational Training from Zanzibar and the
result was that there is no international students’ policy in Tanzania. When this officer was asked to clarify under
what form of agreement does educational institutions practice about international exchange of students, the
response was that there other forms of agreement and the Ministry is informed, is aware and keeps records.
When the same institutions at the forum were asked to indicate whether they have students’ international exchange
program, 50% percent said they have this practice. When a further question was asked regarding what forms of
agreement govern these exchange programs, 6 out of 16 (37.5%) said they have a Memorandum of Understanding
while the reset said they have other forms of bilateral agreements. When they were asked to indicate whether
they had international students’ exchange program within the last five years, 50% responded positively; albeit
operating without national policy framework. In conclusion it can be said that there is’nt a written and formal
international students’ policy of Tanzania although there are other forms of guiding principles on the exchange
of students.

5.

IAESTE-Tanzania Performance in the past years on International Students

IAESTE-Tanzania in the year 2013 invited applications from young Tanzanians graduates and continuing students
from higher learning institutions for undergoing technical international practical work experience. The following
were the available opportunities:
Table No.1: Tanzania Experiences on International Students’ Activities in 2013

Field of Study

Duration of
trainees

Computational physics Solid state theory

8weeks from United Kingdom
June to August University of York

Engineering Electrical and Electronics

12 weeks from National University
June to Sept
of Science and
Technology
Pakistan

Environmental Chemistry

12 weeks
from July to
December

Karunya University;
India

Communication Technology Media technology

8weeks from
August to
December

Gloshaugen
Norway

Business/ Humanities Economics

12 weeks from National University
June to Sept
of Science and
Technology 6
Germany

Communication
Soil Science, Chemistry, biology Soil Science, chemistry,
biology
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Country/Location

Pakistan
8 weeks from
Oct to Dec

Universitat Halle
Bodenbiogeochemie
7 Austria
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Computer Science Computer Science

12 weeks May
to July

Graz University of
Technology

Pharmacy/Medical laboratory Pharmacy, Allied Health
Science, biology

0020 8 weeks
from June to
December

Church of Christ
Mission Clinic,
KUMASI, Ghana

Business Studies Marketing

6 weeks June
to August

Tunisia

Computational Mechanics, Computational

12 weeks from National University
June to Sept
of Science and
Technology 11
Germany

Source:Tanzania.iaeste@out.ac.tz; sited on Thursday, 10th November, 2016
All prospective applicants were required to pay a nonrefundable fee Tzs 30,000/=. Successful candidates were
required to secure a return ticket and a travel insurance while other living cost during traineeship period would
be covered by the respective employees.
From 17th – 24th January 2014 IAESTE-Tanzania participated at an International Annual Conference in Quite, Ecuador
where over 90 countries with more than 460 participants came together to deliberate and share experiences in
the area of exchange of students. From United Republic of Tanzania the delegation was led by Prof. E. Kaya -Vice
Chancellor of Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) and the Chairman of IAESTE Tanzania
and Prof. J. Kuzilwa – the Vice Chairman of Mzumbe University and also the Treasurer of IAESTE-Tanzania.
The forum was productive and Tanzania realized the following benefits:
(a) IAESTE Tanzania sent 12 Tanzanian students and hosted 12 students from abroad.
(b) IAESTE Tanzania was honored with three (3) scholarships in Masters of Science in Management; Administration; one (1) Doctoral Research Fellowship at the International School of Thai Nguyen University – Korea.
(c) Universities that offered traineeship position for International Students were: (i) MUHAS; (ii) OUT; and
(iii) Filbert Bay School Ltd. (a private secondary school). Employers from these institutions were to host
international students from different countries in different specializations who would spend a maximum
of three to five months.
On the other hand IAESTE – Tanzania itself realized the following advantages for the participating Universities:
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(i)

Providing traineeship at the institution through IAESTE-Tanzania to ensure not only receiving
the best trainees from around the world, but also ensuring students get chances of a reciprocal
placement abroad.

(ii)

IAESTE-Tanzania placements were a steeping-stone to recruiting good international PhD candidates.

(iii)

Access to a pool of more than 10,000 science, engineering and applied arts undergraduates and
recent graduates, in over 1,000 universities from over 80 countries worldwide.

(iv)

Provided chances of getting highly skilled workers at reduced cost.

(v)

Students had opportunities to learn about the culture and technological expertise of other coun2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

tries.
A chance gained to view a participating university from a different perspective and to develop
present and future business partners within a global context.

(vi)

6. International Students Experiences in selected Universities in the United Republic of Tanzania
A focus survey was conducted to reveal the international students’ exchange activities in the past few
years in the three institutions (SUZA, MUM and SUMAIT). Of these three, only SUZA reported a significant
participation of international students’ exchange activities as shown in table 2 below.
Table No. 2: Number of International Students Received by SUZA in Respective Years

Year for
receiving
students

Number of
Students
Involved

Programmes
involved

Duration of the programme

2012

3

BA

2013

3

BA

One semester

2014

4

2-BA; 2-MD

BA one semester and MD
five years

2015

4

1-BA; 2-MSc
Chemistry; 1- PhD
Kiswahili

BA one semester; MSc 2
years and 3-years.

2016

1

MD

One semester

5-years

Source: Field word – the State University of Zanzibar: December, 2016

For “Kiswahili for Foreigners” they have agreements with a number of countries mostly Europeans and some
African countries such as Sudan. Since program is open for all and it operates on two modes – short and long
term, SUZA would receive students from a variety of countries during the year. These students do not normally
reside in hostels but are distributed to local families who have agreement with SUZA so that they may mix with
local community to improve their language proficiency. This system has been very effective and that is why the
program has survived for almost 42 years (introduced since 1978 under the then Institute of Kiswahili and Foreign
Languages – IKFL). During the past five years SUZA received international students as mentioned in table 3 below.
Table No. 3: Enrollment of Foreign Students by Origin; 2012/13- 2015/16

S/
No.

Countries of Origin

2011/12 2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

1

US

46

49

52

63

25

2

UK

18

3

10

05

01

3

Spain

1

1
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4

Holland

2

3

17

1

01

5

Germany

19

51

11

12

09

6

Italy

-

1

2

7

Switzerland

6

3

08

1

8

France

2

1

2

6

9

South Africa

2

-

10

Brazil

1

-

11

Australia

1

-

12

Finland

3

-

13

Russia

-

-

14

Kenya

1

-

15

Belgium

-

-

16

Norway

3

-

05

03

03

17

Libya

6

11

48

15

05

18

Japan

2

-

2

1

19

Sweden

1

1

21

20

Sudan

-

4

4

21

Austria

1

1

22

Canada

3

1

2

23

Denmark

1

-

1

24

Belgium

1

-

25

South Korea

1

-

26

Ireland

-

-

27

Abu Dhabi (U.A.E.)

-

-

03

28

Turkey

-

-

-

29

China

-

-

03

30

Zimbabwe

-

-

02

31

Mozambique

32

Lesotho

2

1

33

Poland

2

1

34

Oman

-

1

35

Abu Dhabi (U.A.E.)

-

3

36

U.A.E. (Others)

-

1

37

Algeria
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01
01

1
1

1

1

1

4

1
1

1

3
1
-

01

1
1

04
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38

Pakistani
Total

1
125

163

Source: The State University of Zanzibar-December, 2016

193

125

53

For a period of five years, SUZA has received a total of 687 students who were enrolled at SUZA for Kiswahili
Language studies. A total of 37 countries participated in these programs. Thus making SUZA the highest ranking
university in terms of receiving international students during the past five years. The numbers, however, do not
include those registered under the earlier Institute of Kiswahili and Foreign Languages.
There were also international students exchange programs involving students from IKFL studying Portuguese –
these would be sent to Mozambique; those studying French were normally sent to Zaire or Burundi and those
studying Spanish were sent to Spain. There is a collaboration with al-Azhar University but it is not clear whether
Egyptian students at SUZA are the result of such an agreement or from other institutes. Equally it was not made
clear by SUZA where do students of Arabic language would go for language proficiency.
When SUZA was asked to be specific about their collaboration with Turkey the response was that they have an
agreement signed with University of ONDOKUZ MAYIS since 15/06/2016 and University of Istanbul Sabahattin Zaim.
The contract with University of ONDOKUZ MAYIS is for five years and it involves the following aspects:
1.

Exchanging academicians, academic programs and researchers.

2.

Research collaboration.

On the other hand the agreement with University of Istanbul Sabahattin Zaim came into effect since 08/12/2014
and covers the following areas:
1.

Collaboration in research and academic activities.

2.

Providing training for SUZA staff and other civil servants.

3.

Sending best students from SUZA to join ISZ for further education.

4.

Preparing joint academic conferences and symposiums.

It is interesting to note that will all these involvements in the international students exchange SUZA reported
not to have any written policy document but only agreements or MOU. However SUZA has reported, not having
experienced a major problem about attending international students as the university receives a minimum number
of international students at different intervals. The major challenges reported were claims from international
students which complain that the teachers treat them as local students while their culture is different amongst
themselves. Thus there is a cultural aspect which would have been covered adequately if SUZA had policy
guidelines and written regulations about governing international students.
SUMAIT University had only one research student from Harvard University in 2015 and has agreements with alAzhar University but there has not been any activities since the collaboration was signed in 2015. SUZA has an
agreement with the Government of Anjouan signed in 2015 but the collaboration begun a couple of years earlier
and there are students each year those studying at SUMAIT but SUMAIT has not sent any students for educational
visits.
On the hand Muslim University of Morogoro (MUM) is very familiar with the activities of IEASTE-Tanzania; however
Bildiriler Kitabı 2016
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they believe this organization has only experienced modest success. The challenges include bureaucratic
procedures and the cost is prohibitive. At the moment MUM has student exchange programs with Uganda and
China during 2016 for students to study bachelor degree in education at MUM.

7.

Conclusion and Recommendations on International Students’ Exchange

Tanzania wishes to benefit from available education facilities worldwide and particularly from Turkey; hence the
role of students’ exchange program should consider providing high quality practical training. IAESTE-Tanzania
should make it very clear that the students exchange program is to create an understanding, collaboration
and knowledge enrichment amongst students, academic institutions, employers and the wider community. By
implication this does not allow an operation that has no respect to existing natural differences of color, gender,
culture, religious or political beliefs, disability, sexual orientation, gender identity, or expression.
Hopefully this forum will create more opportunities for more Tanzanian students who could study at Turkey for
higher education or field attachment and also for Turkish students, to study in Tanzania and acquire first- hand
experience in higher education and world of work in local environment.
Muslim universities and other Muslim higher learning institutions should come together and draw a long term
master plan that indicating areas of collaboration to sustain the wellbeing of Muslim youths and society at large.
This is necessary for the success of youths of today and shall form a bridging stone of the ummah in future.

8. References

1. Tanzania.iaeste@out.ac.tz sited on 9.11.2016
2. The Holy Qura’n – Text.
3. The Holy Qura’n – English Translation by Abdullah Yusuf Ali
4. www.iaeste.org sited on 9.11.2016
5. Committee of Vice Chancellors and Principals Tanzania; Minutes in 2015 and 2016.

90

2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

International Students and Religious Education in Turkey:
Scope and Challenges
Haneef C. Muhammad1*
Abstract: In recent years, Turkey has been booming as a great education hub along with intensified international
student mobility particularly in the area of Islamic studies. It has a long and rich tradition of a pure Islamic
educational system that can be traced back to the Ottoman Empire, which established unique and systematic
educational institutions like “madrassas” and “maktabs” all across the empire. Nowadays, Turkey is trying hard to
recover its pure Islamic spirit in the religious faculties, although the drastic policy changes such as the drafting of
the unity of education law (called as Tevhid-i Tedrisat) in 1924 by abolishing all traditional religious educational
institutions, threatened the quality of the Islamic education in the country.
In this paper, I will discuss the unique features which attract the international students to the faculties of Islamic
Studies in Turkey and the role of government and non-government social and religious organizations of Turkey
like Diyanet Vakfi and Turkey scholarship program (Turkiye Bursları) in the promotion of religious education in
Turkey. It is also worth discussing the role of the International Imam Hatip program by Diyanet Vakfi in the various
cities of Turkey like Istanbul, Kayseri, and Konya. Finally, the paper will also examine the problems and challenges
confronted by international students during their studies and researches in the faculty of Islamic Studies. I used the
data collected from the famous theology faculties of Marmara, Istanbul, Ankara and Necmettin Erbakan Universities
and used both qualitative and quantitative methods in this study.

Keywords: Religious education, International students, Academic challenges."

Introduction
Religious education in Turkey was the hot topic over the years of the new republic of Turkey. Although Turkey has
the glorious tradition of the theocratic Ottoman Empire, the transition into the secular republic era threatened
the status of religious education in the country. Secular government of the republic of Turkey tried to wipe out the
religious identity of Turkey gradually. Abolition of “madrassa system” and institutions of religious education was
the first step of secularization process. Beginning with the transition into democracy and multi-party politics in the
1
* Ph.D. Student, Department of Religious and Philosophical Studies, 3rd year, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey. cmhfvesala@
gmail.com
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1950s, the situation once again changed and positive developments began to take place in the field of religious
education.
In the last few decades, there has been a drastic progress in the educational field, especially in the religious
education. The number of Islamic institutions, mosques, faculties of theology and related institutions began to
increase day by day. Turkey began to open its door for the international students, offering attractive scholarships
and other facilities. In the case of religious education, Turkey is turning into a more favourable destination for
international students than any other Islamic country. Numerous universities with a variety of programmes and
qualified faculties are amongst the main attractions of Turkey for international students. The role of NGOs like
Diyanet Vakfi is also very important in promoting religious education for international students.
However, there are some challenges for international students who come for religious education to Turkey.
Frequently, the lack of knowledge of the Turkish language is the main challenge faced by international students.
Here in this article, I have tried to sort out the challenges of international students with the help of Google survey.
This work is classified into two parts; in the first part, I have tried to give the summary of the historical progress
of religious education in Turkey. Similarly, in the second part, I have tried to point out the advantages of religious
education in Turkey, followed by challenges and suggestions with the help of the survey.
Rationale and Methodology of Study
This study aims to investigate opportunities for religious studies for international students in Turkish universities,
and the challenges and limitations when compared with other Islamic universities of the world. The investigation will
be preceded by an overview of the history of the different stages of religious studies in modern Turkey. This study
used both qualitative and quantitative methods of research. The qualitative data were collected from the public
survey among international students using the Google form and semi-structured interviews. I used the anonymous
survey method to ensure the reliability of answers.
Religious Education in Turkey: Historical progress
Education is an important factor in the cultural history of humankind. It has an inevitable role in the shaping of
cultural values, transformation of knowledge and technology, and determining the future of a society. That is why
education has become a key factor in politics in each and every society of the world. During the period of the
Ottoman Empire, there was a number of madrassas2*, maktabs3** in different areas of Ottoman territories. They
worked as perfect educational institutions operated by the state, private trusts, and religious minorities, imparting
both religious and secular knowledge.
In the first decades of the 20th century, these educational institutions were facing decay- although some nominal
improvements had taken place- because of frequent engagement of the state in the wars, recruitment of students
over 16 years of age into the army, and the using of the educational building for military purposes, etc.
Religious Education in the Republic of Turkey
When the republic of Turkey was established, westernization, secularization and alienation from the Islamic tradition,
and Islamic world were the main agendas of the government. Adoption of the Gregorian calendar to replace the
2
* Madrassa is the place, which the classic Islamic studies are taught.
3
** Maktab is also a type of educational institution started in the 19th century. Classical Islamic sciences and other secular subjects are
also taught.
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Islamic lunar calendar, making Sunday as the weekly holiday, and replacing the Arabic script of the Ottoman Turkish
language by that of Latin were some of the initial secularization activities of the government.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Law of Unification of Education)
The parliament of the new Turkish republic issued a number of new laws in which 8 laws (also known as “revolution
laws”) with the special status of protection. One of these laws was the law of unification of education4*, which is
an important law in the field of education. According to this law number of madrassas (around 500) were closed
and it was the cause of huge emptiness in the field of religious education. Although the faculty of divinity (İlahiyat
Fakültesi) at Istanbul University (formerly known as Dar’ul funoon) was started according to this law, later it was
forced to close in 1930. Religious courses were removed gradually from the curricula of high schools, middle schools,
primary schools and teachers’ training colleges in the period of 1924-1930.
Multi-Party Politics
The new government, which was established at the time of multi-party democracy, was more sympathetic towards
the religious sentiments of the community. It restored the adhan (call to prayer) back in the Arabic language by
abolishing the law requiring the adhan to be in the Turkish language. Also, the new government re-established the
religious studies programmes in schools as optional education due to persistent appeals of communities across the
country. Faculty of divinity was established at Ankara University in 1949. In 1951, the government introduced Imam
Hatip schools (IHO) in various cities like Ankara, Adana, Istanbul, Isparta, Konya and Kayseri. Also, during this period
major progress took place in case of Qur’an courses offered at mosques as the number of these places of worship
grew rapidly.
Military Coups and Religious Education
The Republic of Turkey witnessed several military coups – in 1960, 1971, 1980 and 1997 – overthrowing elected
governments. Among these, the coups of 1960 and 1980 were more effective in the case of its consequences than
others. During the coup period, multi-party democracy was established and caused for the formation of coalition
governments (of parties with similar or even very different ideologies). The religious approach of democratic parties
also was reflected in their policies towards religious education. Thus the positive progress had continued throughout
these periods.
In 1967 optional religious education was started in higher secondary schools and in 1974 the compulsory course on
the ethics knowledge was introduced. Later in 1982, these two courses were merged and the compulsory course on
“religious culture and ethics knowledge (din kültürü ve ahlak bilgisi)” was established. Also, the number of Imam
Hatip schools and higher Islamic institutions (later they were turned into faculties of divinity) were also increased
gradually. The role of Prof. Dr. Necmettin Erbakan, the first Islamist prime minister of Turkey, and his parties5* in the
struggle for religious identity and religious education was important. Later, the resolutions issued by the military
4
1.Every

* Main feature of this laws are following,
educational
institute
inside

Turkey

will

be

under

ministry

of

education

2. madrassas and maktabs, operated by ministry of religious affairs and special trusts will be transformed to ministry of education
3. the budget allocated for madrassas by the ministry of religious affairs will be assigned to the budget of the ministry of education.
4. the education department will start a faculty of theology in Darulfunoon to train the specialists in religious sciences and Makatabs to train
the officials for religious services.
5
* Millinizam, Milli salamat party, Welfare party, fazilath party and saadat which had been forced to close frequently .
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leadership of the post-modern coup6** of 28 Feb. 1997 were great blows to the religious education in Turkey.
After the Justice and Development Party (AK Parti) came to power, once again the situation changed. The lifting of
the headscarf ban, reopening of Imam Hatip middle schools, change of the educational system, and the increasing
of the number of mosques, faculties of divinity are some of the major progress of this period.
Religious Culture and Ethics Knowledge (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) Courses
At the time of multi-party democracy, religious education once again became the hot topic in the Turkish parliament.
Perceived increasing disrespect of parents by the youth and precaution against the upcoming threat of communism
were the two major causes for considering the necessity of religious education (Öcal, 1998, s.260). Thus, it was decided
to offer the optional religious education in 4th and 5th classes for 2 hours per week from 15 February 1949 onwards
(Öcal, 1998, s.261). Later it was extended to primary school and higher secondary schools. In 1974, a compulsory
ethics knowledge course began to be taught from 4th class to higher secondary for 1 hour per week.
After the military coup of 12 September 1980, based on the new amendments to the constitution, religious culture
and ethics knowledge courses were merged and became a compulsory course. This course still continues today also.
Imam Hatip Schools/Higher Secondary Schools
Transformation of single-party politics to multi-party politics caused some positive developments in the religious
education. Probably these developments were motivated in part by the political purpose of retaining “vote banks”
of religious citizens. At first, the government decided to offer an Imam Hatip middle school with some unusual
rules and regulations, and therefore it became fruitless. Later, in the period of democratic rule, the first Imam Hatip
School was established on 17 October 1951 (Öcal, 1998, s.246). It became an alternative middle school with 40%
religious and 60% science subjects and with the 3+4=7 year system. Although there was a decline of these schools in
some periods, the number of these schools increased gradually over the time. Especially, there has been a drastic
increase over the last few years. As there are around 1961 Imam Hatip Schools and around 1149 Imam Hatip higher
secondary schools with a total number of 555,870 students in Turkey (Eğitim-Sen).
Faculty of Divinity (Ilahiyat Fakültesi)
After the closing down of the faculty of divinity under Dar’ul funoon in Istanbul in 1933, there was a huge emptiness
in the field of religious higher education. Later in the transition stage of democratic rule, the necessity of religious
higher education institutes once again became the topic of discussion. On 9 May 1949, the Turkish parliament
approved the bill for establishing faculties of divinity, with the aims of research on religious issues on a scientific
basis and for preparing the ground for nurturing well-versed religious scholars (Öcal, 1998, s.251). When these
faculties were unable to accommodate the growing demand for religious education in the society, it was decided to
open an Islamic higher education institute in Istanbul in 1959 (Öcal, 1998, s.252). Later the number of such institutes
increased up to 8. After the military coup of 1980, these higher institutes were transformed into faculties of divinity
and were affiliated to different state universities. As in the case of Imam Hatip Schools, the numbers of divinity
faculties increased drastically as there are more than 60 of them that have been opened to receive the students in
almost all provinces in Turkey.
6
** The military memorandum of 28 February 1997, refers to the resolutions issued by military officials after national security council (MGK)
meeting.This caused the end of coalition government with welfare party under the leadership of NecmettinErbakan . some of the decisions are
Strict headscarf ban in universities
Eight-year primary school education
Shutting down of Qur’an school and Imam Hatip middle schools.
Abolition Tariqat. Etc.
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International Students and Religious Education in Turkey
International students are those who are residing in a country, other than their home country with temporary or
permanent residence permit for educational purposes, as students or researchers. The tendency of students to go
abroad for the study is seen in almost all countries, especially from the underdeveloped countries or the developing
countries, for many reasons like quality education, economic advantages, and job opportunities etc.
Turkey has been becoming the topmost destination for international students, especially for neighbour countries.
Among the reasons for choosing Turkey for education, quality of education is in the beginning. Turkish universities
began to take a significant position in the world ranking. Turkey is also a part of many educational processes like
Erasmus, Bologna, etc. And also use ECTS (European Credit Transfer System), this will help the students to continue
their studies in other universities and diplomas will be valid in almost all countries.
In the case of religious education, university of al-Azhar in Egypt, university of Madeena and Ummul Qura of Saudi
Arabia, and international Islamic university in Malaysia were the top choices for the religious students. But in the
recent days, reasons like political instabilities, economic and livelihood problems, these destinations became
unaffordable for many students. Meanwhile, Turkey is becoming the favourite destination for religious education
also. The availability of numerous universities with the faculty of divinity, quality of education and qualified
instructors and faculties, well enough scholarships and the history of the glorious Islamic tradition of the Ottoman
Empire were the main attractions of religious students. In the education year of 2015-2016, there are more than three
thousand international students studying in the faculty of divinity at different universities in Turkey (YÖK, 2016).
Why Turkey for Religious studies
Turkey was the capital of the Islamic world and the bearer of distinct Islamic tradition in the period of the great
Ottoman Empire. Most powerful and long lasted empires gave much more importance for knowledge, especially
religious knowledge and paved the way for many great Islamic scholars and luminaries. The majority of Turkish
community has the everlasting thirst to imbibe the Islamic knowledge and embrace the great Islamic culture; even
they were subjected to frequent suppressions and oppressions by secular-minded statesmen of modern Republic
of Turkey after the abolition of the Ottoman Empire. They used every chance to restore the glorious tradition of
Islam. This unique tradition of Turkey is the first and ever most attractions for religious scholars and students.
Syllabus and curricula of Religious Studies
Syllabus of faculty of the divinity of Turkey is another unique feature that attracts the international students. Unlike
many other Islamic countries and Islamic universities, Turkey’s religious education syllabus is unique with its variety
of disciplines, and methodology of teaching. Religious students get familiarized with the religious philosophy,
sociology, and psychology along with pure Islamic sciences. At the meantime, other world Islamic universities are
teaching only basic Islamic sciences.
Faculty of islamic theology /faculty of the divinity of Turkey consists of main 3 departments and numerous subdepartments.
1.

Basic Islamic sciences consist of sub-departments like Department of Qur’anic Recitation, Department
of Qur’anic Exegesis, Department of Hadith, Department of Islamic Jurisprudence, Department of Kalām,
Department of History of Islamic Sects, Department of Sufism, Department of Arabic Language and Rhetoric

2.

Philosophy and religious studies consist of sub-departments like Department of History of Philosophy,
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Department of Islamic Philosophy, Department of Philosophy of Religion, Department of Logic, Department
of History of Religions, Department of Sociology of Religion, Department of Psychology of Religion,
Department of Religious Education
3.

Islamic history and arts, consist of sub-departments like Department of Islamic History, Department of
History of Turkish-Islamic Arts, Department of Turkish-Islamic Literature, Department of Turkish Religious
Music

In some universities, Religious Culture and Moral Education is taught to prepare the teacher of religious culture
and moral education in primary and middle schools (MÜ).
Role of NGO’s in promoting religious education in Turkey
The role of governmental or non-governmental organizations like Turkish Scholarship and Diyanet Vakfi in the
promoting religious education for international students in Turkey is worthy to be discussed. Diyanet Vakfi, an NGO
with the support of the Ministry Of Religious Affairs, supervise for many activities including religious education,
international Imam Hatip higher secondary schools, international ilahiyat program, and so on.
International imam hatip higher secondary schools
One of the important activities aiming at international students is international Imam Hatip higher secondary
school. More than 1036 international students from 97 countries are studying under this program. And more than
986 students were graduated from these schools like international Mustafa Germili Anatolia Imam Hatip School
(Kayseri), international Mevlana Anatolia Imam Hatip School (Konya) and International Fatih Sultan Mehmet Imam
Hatip School (Istanbul)
International guest student program
Under this program, more than 1368 students from different corners of the world are studying religious studies at
undergraduate and postgraduate level. They are provided hostel, yearly air ticket and scholarship almost similar
to Turkish Scholarship program. Around 870 students were graduated from the faculty of theology of different
universities.
International Ilahiyat Program
It is a special program designed for students of the expatriate family from the countries of Europe, America and
Australia, which aims to prepare them for religious services in their country. Around 1070 students benefited from
this joint venture of Diyanet Vakfi and Ministry of Religious Affairs.
There are also different programs in different countries in the field of religious services, religious education etc
(Diyanet Vakfı, 2016).”
Challenges of International Student Survey report: Participants
The participants of this survey were international students who study at the faculty of divinity (Ilahiyat) at different
universities of Turkey mainly from, Necmettin Erbakan University Konya, Ankara University, Istanbul University,
Marmara University and Suleyman Demirel University of Isparta. International students, both male and female, from
16 different countries like India, Bangladesh, Indonesia, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan,
Russia, Germany, Mauritania, Senegal, Nigeria, Uganda, Congo, and Ivory coast participated in this survey. 50
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international students were expected to participate, but only 41 voluntarily participated. In which 27% were under
undergraduates, 49% were master students and 24% were Ph.D. students. 85% were scholarship holders, while
another 15% were studying by their own expenses.
Findings and Discussions
In this study, the participants were asked about the reason of selecting Turkey for their religious studies and they
were also given different alternatives. 29% of participant says that they chose Turkey because of scholarship they
provide. 27% of participants say that being a Muslim country was the rationality of choosing Turkey. While 20 % of
participants chose Turkey for quality education, 10% say that they came to Turkey because they didn’t have the
opportunity to study in their country. 14% of participants say that they have a different reason or they don’t have
any special reason to choose Turkey. It indicates that the availability of scholarship is the main feature that attracts
students than any other reason.
Regarding the standards of the university and quality of education, 70% are saying that Turkish universities have
good educational standard and they provide good quality of education. The syllabus and curricula of religious
education are good While 25% says the education quality is very good. And others don’t have any opinion. Here it is
very significant that none of the participants did choose “bad”.
The main challenge which international students face in their academic life, especially the students of faculty of
divinity is the language. The language of education in the faculty of divinity in almost all Muslim countries is Arabic.
Knowing the Arabic language is a privilege in any country for religious studies.
Regarding questions about language majority of international students want the Arabic or English as the language
instruction, and one-year Turkish language course is not enough to carry on their studies in the Turkish language.
Considering the query about whether “Tomer”7* education is enough to carry on your studies in Turkish medium, 51%
say it is not enough while 41% says it is enough. Regarding questions about the language of instruction in the faculty,
87% are saying that the language of instruction must be Arabic or English while 10% say that Turkish in enough. And
the about the thesis writing in foreign languages 80 % is saying the permission should be granted to international
students to write their thesis in any recognized international language. Also about the Arabic preparatory course, the
majority says it is not enough and the Arabic language should be taught in subsequent years as a regular subject.
Regarding questions about the research work of the postgraduate student, 51% participants say that they are free to
choose the interesting topic for research and there is no any compulsion by supervisors on choosing the research
topic. While 30% of them are saying that they are not allowed to choose the interested topic and some supervisors
frequently reject their research topics without any academic problem.
Regarding questions about the library and reference resources of your university, around 49% are satisfied with the
existing facilities of the library and other reference resources. While 37% are complaining about the lack of required
resources for their subject areas.
90% of participants think that the religious education, that they got will benefit in their home country. While some
think it will not benefit in their country.
Regarding the job in Turkey after their graduation 51% are thinking of work in Turkey after their graduation while 31%
have no clear opinion.
7

* Name of Turkish Language centre in the Universities of Turkey.
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Suggestions
From the above study, we can sort out the challenges of international students, especially of religious students, that
the language is the main challenge. In the case of religious study the Arabic language is very important because the
Qur’an, hadith, and other authentic books are written in Arabic language, so we can say it is the mother tongue of
Islamic Studies. That is why much more importance should be given for Arabic language study and it shouldn’t be
limited to a one-year preparatory course.
Similarly, in the case of Turkish language, Tomer (Turkish Learning Center) education is always not enough to carry
out a serious academic research work, either the students have to get thorough training on academic Turkish or they
must be allowed to write their thesis or dissertation in any internationally recognized languages, which they feel
comfortable. Such works will get international reputation rather than Turkey. It is very appreciable that some positive
steps have been taken by some universities in this regard, but the lack of faculty, mastered in those languages is
the main challenge.
Also in the case of academic Turkish course, two years before there was a great attempt by Turkish Scholarship
officials as they facilitated in selected universities of the main cities. Unfortunately, there was no continuity in the
following years.
Lack of adequate resources and reference facility is another major problem that international students face. Most
of the university libraries have only a few amount of books in foreign languages like Arabic and English. Generally,
the postgraduate students were guided to choose the topic related to their country, but most of them were unable
to get access the resources they need. Lack of funding for the academic journey is also a problem.
A full-fledged international Islamic university must be established in Turkey. That can serve the Islamic world, both
academically and intellectually. It will result in the increase of students’ mobility in Turkey again.
In the case of religious students, The Ministry Of Religious Affairs or NGOs like Diyanet Vakfi should organize the
meetings, conferences, and symposiums in order to prepare the religious students as well versed scholars, who
can cope with the modern challenges of religion. And they must design the policy of international Islamic Dawa
(propagation) using the multi-lingual and multi-faceted international students.
Limitation of the study
This study was carried out by only 41 participants that might not be enough to generate the accurate data. Besides,
some questions regarding post-graduate scholars are hard to answer by undergraduate students and question
about undergraduates by postgraduate students vice versa. That was also affected the study from collecting clear
and accurate perspectives. That is why this kind of researches should be conducted again with the great number of
participants.
Conclusion
Religious education in Turkey has passed through different stages, the radical secularization process of Turkey was
a great blow to religious education. Later, during the period of the democracy and multi-party politics, religious
education began to restore again. It shows that the secularization process doesn’t affect the belief and religious
entity of a majority of the community. In the last decade, there was a great progress in the field of religious education.
Now Turkey is going to be the favourite destination for international students, especially in the religious education.

98

2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

For a great result, there must be some initiatives from the part of the university and government to minimize the
challenges that international students face. Detailed studies and discussion on this topic should be done in order
to get a good result.
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Uluslararası Öğrenciler ve Yeni Hayata Uyum Problemleri: Temel
Meselele

Hasibullah SADEED1

Özet: Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin uyum sorunlarını analiz etmeyi ve gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.
Bilindiği üzere yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’ye ilk geldiği andan itibaren intibak hususlarından kaynaklanan
birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sebeple mevcut çalışma, uluslararası öğrencilerin temel intibak sorunlarının
neler olduğunu, hangi etkenlere alışamadıklarını anlamaya ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri bulup, bunları
koymaya çalışmıştır.
Çalışmanın alan araştırması 160 kişiye, bire bir ve internet üzerinden uygulanan anketlerle yürütülmüştür. Elde
edilen anketimizde yabancı uyruklu öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden
katıldığı tespit edilmiştir. 132 erkek ve 28 bayan katılımcı çalışmaya iştirak etmiştir. Ayrıca katılımcıların %53,8’i
lisans, %32,3’ü yüksek lisans, %13,9’u doktora öğrencisidir. Son olarak, çalışmanın verileri genelde Konya şehrindeki
üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerden (% 85,5) toplanmıştır.
Çalışmanın problemi doğrultusunda şekillenen saha araştırması sonuçları dikkate alınarak, metnin sonunda
Türkiye’de uluslararası öğrencilerin intibak problemlerinin giderilebilmesi için bir takım önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası öğrenciler, yabancı uyruklu, sorun, problem, değişiklik, farklılık, uyum, katılımcı.
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Giriş
Asya kıtasında ve Avrupa’nın bir kısmında bulunan Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda dünyanın siyasi bakımdan özel
bir konumunda yer almaktadır. Bu önemi taşıyan Türkiye Cumhuriyeti sadece siyasi alanda değil ekonomi ve eğitim
konularında da bölgenin gelişmiş ülkelerinden birisi olmuştur. Bu hususiyet dünyanın farklı ülkelerinde özellikle
Asya ve Afrika kıtalarından öğrencilerin Türkiye’ye gelmelerine ve burada öğrenim görmelerine neden olmuştur.
Ancak son yıllarda artan bir biçimde, öğrenim görmek için farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrenciler birtakım sosyokültürel ve eğitimsel problemlerle karşılaşmaktadır. İntibak meselesi bu bağlamda bir sorun olarak görülmüştür.
Özellikle yeni gelen öğrencilerin genel olarak kültürel ve toplumsal hayatlarının, yaşam tarzlarının farklı olması
nedeniyle bu öğrenciler uzun bir süre Türkiye’ye alışamamaktadır. Kültürel değişiklik gibi konular ciddi bir sorun
olarak sayılamayacaksa da eğitim ve öğretim alanındaki problemler dikkat çekici sıkıntılar olarak değerlendirilmiştir.
Bu sorunları anlamak ve çözüm yolları bulmak üzere uluslararası öğrenciler arasında bir anket yapılmış ve
mesele uygun yöntemlerle incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu
öğrencilerin yaşadıkları uyum problemlerinin incelenmesidir.
Bu ankette araştırma kapsamında:
Uluslararası öğrencilerin ülkeleri, bölümleri, eğitim düzeyleri, cinsiyetleri, medeni halleri ve Türkiye’de ikamet
ettikleri süre göz önünde bulundurulmuştur.
Öğrencinin Türkiye’ye geldiği ilk dönemde hangi sorunlarla daha fazla karşılaştığı ve hangi sorunların hala
çözülemediği, ülkesi ve Türkiye arasındaki en önemli farklılıkların neler olduğu, bu ülkenin kültürüne alışıp alışmadığı,
eğitim sisteminden memnun olup olmadığı ve ülkesindeki eğitim sistemi ile Türk eğitim sistemi arasında bir farklılık
görüp görmediği araştırılmıştır.
Ayrıca dini ve mezhebi açıdan bir sorun veya değişiklik olup olmadığı, nerede kalmayı tercih ettikleri, çevredeki
insanların davranışlarından memnun olup olmadıkları, istedikleri kişiyle rahatlıkla iletişime imkanı bulup
bulamadıkları, mezun olduktan sonra Türkiye’de kalmayı düşünüp düşünmedikleri, boş vakitlerinde istedikleri
yerlere gidip gidemedikleri veya sevdiği işlerle iştigal durumları, geleneksel kıyafetler giymekte herhangi bir sorun
yaşayıp yaşamadıkları ele alınmıştır.
Bunlarla birlikte her bir katılımcının sosyal programlara katılım oranının ne olduğu, Türk televizyon kanallarını
takip edip etmediği, hafta sonu boş vakitlerinde ne yaptığı ve genel olarak Türkiye’de öğrenim gören uluslararası
öğrencilerin problemleriyle ilgili görüş ve önerileri saptanmıştır.
Araştırmamızda 4 kıta (Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika) ve 51 ülkeden Türkiye’ye gelen 160 yabancı uyruklu öğrencinin
görüşleri yer almıştır. Bu araştırmanın Konya’da yapılması nedeniyle katılımın %85,5’i Selçuk Üniversitesi, Necmettin
Erbakan Üniversitesi ve Karatay Üniversitesi öğrencilerinden gerçekleşmiştir.
Katılımcı öğrencilerin anavatanları; Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Burkina Faso, Çad,
Çin, Çeçenistan Endonezya, Fas, Fildişi sahili, Filistin, Filipinler, Fransız, Gambia, Gana, Hindistan, Irak, İran İtalya,
Kamboçya, Kamerun, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti (Rusya), Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kongo, Kore, Lübnan,
Makedonya, Mali, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan,
Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Uganda, Türkmenistan, Ukrayna, Yemen ve Yunanistan’dır.
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Eğitim gördükleri bölümler ise; bilgisayar, edebiyat, felsefe, gazetecilik, jeoloji mühendisliği, hemşirelik, hukuk,
iktisat, ilahiyat, işletme, inşaat mühendisliği, mimarlık, siyaset, sosyoloji, tarih, tıp, turizm, uluslararası ilişkiler,
uluslararası ticaret, veterinerlik, ziraat mühendisliği ve bazı diğer bölümlerdir.
Farklı bölgelerden gelen öğrencilerin sorunları da farklıdır. Bundan dolayı önde gelen ortak sorunların hangileri
olduğu sonuç kısmında değerlendirilmiştir. Bunları çözmek amacıyla, öğrencilerin görüşlerinin yanı sıra, yaptığımız
araştırma sayesinde uygun yöntemler sunulmaktadır.
Katılımcı Profili
Günümüzde teknoloji, eğitim ve ulaşımın hızlı bir şekilde gelişmesine rağmen, ülkelerini terk ederek yabancı bir
ülkeye giden öğrenciler yeni bir muhite ve ortama alışma konusunda uzun süre zorluk çekmektedir. Ülkelerin kültür,
hayat tarzı ve hava gibi unsurlarının değişik olması sebebiyle bu tür sorunlar doğal olarak değerlendirilmektedir.
Bildiğimiz üzere dünyanın farklı ülkelerinden birçok öğrenci yükseköğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelip farklı
şehirler ve üniversitelerde okumaya devam etmektedir. Giriş kısmında zikrettiğimiz gibi bu araştırmayı uluslararası
öğrencilerin uyum sorunları üzerinde ele aldık.
Daire grafiğinde göründüğü gibi araştırmaya katılanların %54,6’sını Selçuk Üniversitesi’nin öğrencileri, %25’ini
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin öğrencileri, %5,9’unu Karatay Üniversitesi’nin öğrencileri ve %14,5’ini Konya
dışındaki bazı illerde bulunan üniversitelerin öğrencileri kapsamaktadır.

Katılımcılarının eğitim düzeyi de %13,9 doktora, %32,3 yüksek lisans ve %52,8 ise lisans seviyesindedir.

Bu ankette katılan 160 öğrencinin %84,1’i erkek öğrenciler ve %15,9’u bayan öğrencilerdir.
Araştırmaya karılan öğrencilerin %14,1’i evli ve %85,9’ı bekârdır. Kalış süresi konusunda daire grafiğinde göründüğü
gibi birçoğunun ikamet müddetti 1-3 yıl arasındadır.
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Anket Soruları Üzerinden Genel Değerlendirmeler
Bildiğimiz üzere bir ülkeden bir ülkeye gittiğimiz zaman ilk zamanlarda birçok sorunlarla karşılaşıyoruz. Kültür
değişikliği gibi hususlardan kaynaklanan sorunlar aslında normal sorunlardır. Ancak konuşma ve anlaşma söz
konusu olduğunda dil farklılığı bulunduğu zaman hedef ülkenin dilini öğrenene kadar çeşitli zorluklar yaşıyoruz.
Bunun bağlamda katılanlara "Türkiye’ye ilk geldiğinizde en çok karşılaştığınız sorun neydi" sorusu yöneltilmiştir.
Katılımcıların %59’u dil sıkıntısı, %16’sı barınma, %12,8’i gıda ve yeme içme kültüründen farklılıklar, %7,1’i hava
(havanın sıcaklığı veya soğukluğu ile hava kalitesindeki farklar) ve %4,5’i ise diğer sorunlar cevaplarını vermiştir.

Ülkeler arasında yaşam tarzı farklarının olmasından dolayı yeni bir ülke veya ortama geldiğimiz vakit uzun bir süre
birçok şeye alışamayız. Bu sorun bağlamında katılımcılara "geldiğinizden beri henüz nelere alışmadınız" şeklinde
bir soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin %34’ü Türkiye’nin gıdalarına ve yeme-içme kültürüne, %29,9’u ise eğitim
sistemine alışamadıklarını bildirmişlerdir. Bu konuya ilişkin olarak lisans seviyesinde öğrenim gören bazı öğrenciler,
üniversitedeki bir kısım dersleri daha önce görmediklerini ve o derslerle alakalı önceden bilgileri olmadığı için
sıkıntılar yaşadıklarını belirtmiştir.
Ayrıca hedef ülkeye alışma hususunda ifade edilen zorlukların başındaki eğitim sistemi farklılıklarından sonra dil
sorunu ikinci sırada gelmiştir. Yaptığımız ankete göre, Türkiye’ye geleli uzun bir süre olmasına karşın dile tam anlamıyla
hâkim olamayanların çoğunluğunu Afrika kökenli öğrenciler oluşturmaktadır. Aşağıdaki daire grafiğinde görüldüğü
gibi katılımcıların %16’sı dil sıkıntısına işaret etmişlerdir. Üstelik ülkeler arasında hava değişikliği olduğu için dış
ülkelerden gelen öğrencilerin %10,4’ü hava değişimini bir sorun olarak bildirmişlerdir. Anket değerlendirmemize
göre hava değişiminden etkilenen öğrencilerin hemen hepsi Güney Asya ve Doğu Afrikalı öğrencilerden oluşmaktadır.
Kalan %9,7’si ise, dil, yemek, hava ve eğitim sistemine alıştıklarını ifade etmişlerdir. Bu öğrenciler belirgin olmayan,
ufak tefek sorunlar yaşadıklarını ve ülkeleri ile Türkiye arasında büyük bir fark olmadığını bildirmişlerdir.
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"Ülkeniz ile Türkiye arasında en büyük fark olarak neyi görüyorsunuz" sorusu dördüncü soru olarak yöneltilmiştir.
Anketteki seçeneklerin (kültür farklılığı, hava değişikliği, yaşam tarzı farklılığı veya diğer farklılık) arasında en çok
ifade edilen farklılık “yaşam tarzı farklılığı” olmuştur. Böylece %53 yaşam tarzı farklılığı, %25,5 kültür farklılığı, %15,4
hava değişikliği ve %6 da diğer farklılıklar olarak tespit edilmiştir.

Bir toplumun kültürüne alışma sürecinin uzun süren bir aşama olduğunu bilmeliyiz. Bundan dolayı Türkiye’ye yeni
gelen öğrencilerin birçoğu bu ülkenin kültürüne bir müddet alışmamaktadır. Bu soruna dair sorduğumuz soru
"Türkiye’de yaşadığınız sürede bu ülkenin kültürüne alıştınız mı" şeklinde sorulmuştur. Verilen cevaplar ise %61,9
“evet”, %36,5 “biraz” ve %1,6 da “hayır” şeklinde olmuştur.

Eğitim Sistemi
Yukarıda bahsettiğimiz üzere, eğitim sistemi ülkelerin durumları ve şartlarına göre farklı olduğundan öğrenciler
Türkiye’ye geldiklerinde farklı bir eğitim sistemiyle karşılaşmaktadırlar. Bundan bağlamda yabancı uyruklu
öğrencilerin Türkiye’deki eğitim sisteminden memnun olup olmadıklarını analiz etmek kendilerine bu minvalde
bir üzere soru yöneltilmiştir. Öğrenciler bu soruya %73,4 oranında “evet”, %26,6 oranında da “hayır” diye yanıt
vermişlerdir.
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Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin eğitim sistemine yönelik memnuniyetsizliklerinin altında yatan en
önemli sebep, ülkelerindeki üniversitelerin eğitim sistemi ile Türkiye’deki üniversitelerin eğitim sistemi arasındaki
farklılıklardır. Dolayısıyla bu farklılıkların neler olduğu ve eğitim söz konusu olduğunda hangi alanda daha fazla
problem yaşadıklarını analiz etmek üzere öğrencilere “Türkiye ile ülkenizdeki eğitim sistemi arasında nasıl bir
fark görüyorsunuz” sorusu sorulmuştur. %41 oranında sınav metodu, %29,5 akademisyen-öğrenci ilişkileri, %26,9
oranında ders metodu ve %2,6 oranında ise diğer farklılıklar cevapları alınmıştır.

Din ve İnanç
Din ve mezhep de insanların yaşamının önemli bir boyutunu yani manevi hayatını oluşturmaktadır. Afrika, Avrupa,
Amerika ve Asya’nın çeşitli ülkelerinden yükseköğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin
bu hususta sorun veya farklılık hissedip hissetmediğini anlamak için öğrencilere “ülkenizle Türkiye arasında dini
ve mezhepsel açısından bir sorun veya farklılık hissediyor musunuz” şeklinde bir soru sorulmuştur. Bu ankete farklı
kıtalar ve bölgelerden gelen uluslararası öğrencilerin %71,9’u “hayır” ve %28,1’i ise “evet” demişlerdir.
Ele almamız gereken bir husus da şudur ki, katılımcıların yaklaşık %5’ini gayrimüslimler oluşturmaktadır. %28,1
oranında hissedilen dini ve mezhepsel farklılığın yaşanan somut sorunlardan kaynaklanmadığı, genellikle uluslararası
öğrencilerin hedef ülkenin mezhebine mensup olmamalarından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Mezhep farklılığı
hisseden öğrenciler genelde Afrika kıtasından gelenlerdir. Bu öğrenciler mezhepleri ile ilgili olarak herhangi somut
bir sorun yaşamadıklarını sadece farklılığı hissettiklerini beyan etmişlerdir. İran gibi, mezhebi açıdan Türkiye’den
tamamen farklı bir ülkeden gelen bir öğrenci dahi ülkesiyle Türkiye arasında mezhebi farklılık bulunmasına karşın
bu farklılıktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşamadığını belirtmiştir.
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Öğrencilerin Kalacak Yer Tercihi
Araştırmaya katılan öğrencilerin %90 oranında yurtlarda kaldığı tespit edilmiştir. Evlerde kalanlar ise %80 oranında
evli öğrenciler ile lisansüstü eğitim (yüksek lisans-doktora) öğrencilerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra evli
olduğu halde yurtlarda ikamet eden öğrenciler de bulunmaktadır. Evli olduğu halde yurtta kalan öğrencilerin aileleri
kendi ülkelerinde kalmışlardır. Burslu olduğu için yurtta ikamete mecbur olan evli öğrenciler bu mecburiyetten
şikâyetçidirler.
Yabancı uyruklu öğrencilerin barınma konusundaki tercihlerini öğrenmek amacıyla kendilerine “nerede kalmayı
tercih ediyorsunuz” şeklinde bir soru yönetilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde de görüldüğü üzere öğrencilerin
%51,3’ü yurtlarda kalmayı, %48,7’si ise evlerde ikamet etmeyi tercih etmektedirler.
Araştırmamıza göre, uluslararası öğrencilerin yurtta kalmayı tercih etmelerinin nedenleri şunlardır:
1- Türk öğrencilerle birlikte kaldıkları için dil engelini daha rahat aşabilmekte ve Türkçeyi hızlı bir şekilde
öğrenebilmektedirler.
2- Sosyal bir ortamda yaşamaları sebebiyle farklı ülkeler ve toplumların kültürünü özellikle Türk kültürünü ve
yaşam tarzını öğrenebilmektedirler.
3- Yurtlardaki yemek servisi sayesinde yemek pişirmek ve bulaşık gibi mutfak işleriyle vakit kaybetmemektedirler.
Bahsettiğimiz gibi öğrencilerin %48,7’si ise evde kalmayı tercih etmektedir. Bu öğrencilerin evde kalmayı tercih
etmelerinin sebepleri aşağıda sıralanmıştır.
1- Yurtlarda servis edilen yemeklere alışamayan öğrencilerin evde kendi geleneksel yemeklerini hazırlayabilme imkânı bulunmaktadır.
2- Yurttaki hayatı sınırlayan bir kısım kuralların ev hayatı için geçerli olmaması…
3- Tercih ettiği arkadaşlarıyla beraber kalabilmek…
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Uluslararası Öğrenciler ve Sosyalleşme Meselesi
Bir toplumun kültürünü ve varlıklarını öğrenmek için o topluma girmeden ve ayak basmadan araştırma yapılmaması
gerekmektedir. Bunun yanı sıra o topluma girildikten sonra bulunulan ortamın sosyal programlarına katılım
gösterilmesi önemlidir. Yabancı öğrencilerin bu konuya ne derece önem verdiğini tespit etmek maksadıyla kendilerine
“sosyal programlara katılım oranınız nedir” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya %67,2 oranında “az katılıyorum”, %29,7
oranında “çok (sıkça) katılıyorum” ve %3,1 oranında “katılmıyorum” cevabı alınmıştır.

“Çevrenizdeki insanların (Türk veya yabancı) davranışlarından memnun musunuz” şeklinde diğer bir soru
yöneltilmiştir. Katılımcıların %87,3’ü “evet” ve %12,7’si “hayır” diyerek çevrelerindeki insanların yaklaşımlarından
memnun olmadıklarını bildirmişlerdir.

İçerik olarak yukarıdaki soruya benzer bir şekilde “istediğiniz kişiyle (Türk veya yabancı) rahatlıkla iletişime geçebilir
misiniz” şeklinde bir soru sorulmuştur. Verilen cevapların %93,8’i “evet” olmuştur. Düşük bir oranda (%6.3) “hayır”
cevabı alınmıştır.
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Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye’ye yeni gelen yabancı uyruklu öğrenciler uzunca bir süre bu ülkenin
kültürüne alışamamaktadır. Bu alışamama durumu farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerden birisi
de uluslararası öğrencilerin sosyal programlara katılmaması, üniversite ve yurt ortamlarından dışarıya çıkmaması
ve çevrelerindeki insanlarla iletişim kurmaya çalışmamasıdır. Bu gruptaki öğrencilerin bir yere gitmesini engelleyen
şeyler olup olmadığı veya istediği işlerle uğraşabilip uğraşamadığını analiz etmek üzere kendilerine şöyle bir soru
yöneltilmiştir: “Boş vaktinizde istediğiniz yere gidebilir misiniz, sevdiğiniz işlerle uğraşabilir misiniz?” Daire grafiği bu
soruya verilen cevapların %81,3 oranında “evet”, %18,8 oranında “hayır” şeklinde olduğunu göstermektedir.

Her ülkenin kendi toplumuna kültürüne özgü yerel kıyafetleri vardır. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde
öğrenimine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler bazı ortamlarda, özellikle yurtlarda ve ikamet ettikleri yerlerde
kendi milli ve yerel kıyafetlerini giymeyi tercih etmektedirler. Yabancı öğrencilerin yaşadıkları ortamda veya
istedikleri zaman geleneksel elbiselerini giymekte bir sorun yaşayıp yaşamadığının cevabını almak üzere kendilerine;
“geleneksel kıyafetlerinizi giydiğinizde herhangi bir sorun yaşıyor musunuz” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Öğrenciler
%74,8 oranında “hayır (sorun yaşamıyorum)” ve %25,2 oranında “evet (sorun yaşıyorum)” demişlerdir.

Anketin on altıncı sorusu “Türk televizyon kanallarını izliyor musunuz” şeklinde sorulmuştur. Katılımcılar %57,8
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oranında “evet”, %42,2 oranında da “hayır” şeklinde yanıt vermişlerdir.
Bu soruya “evet” yanıtı verenlerin %90’ı büyük oranda kaldıkları yurtların kantinlerinde ya da internet üzerinden
televizyon izlemektedirler.
“Hayır” yanıtı veren %42,2 ise kaldıkları yerlerde televizyon bulunmadığı veya izlemek üzere vakitleri olmadığı için
“izlemek imkânsız” görüşünü bildirmişlerdir.

Anketteki bir başka soru ise “hafta sonunda boş vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklinde sorulmuştur. Bu
soruya alınan cevaplar %43,9 oranında “ders çalışıyorum”, %33,5 oranında “geziyorum”, %13,5 oranında “ev veya
odamı temizliyorum” ve 9% oranında “diğer işlerde uğraşıyorum” şeklinde olmuştur.

Kalmak mı, Gitmek mi?
Bilindiği üzere birçok öğrenci üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye’den ayrılmayı düşünmemektedir. Lisans derecesini
bitiren bazı öğrenciler yüksek lisansa başlayıp üniversitelerine devam etmekte, yüksek lisansı bitirenler de doktoraya
başlamaktadır. Bazıları ise üniversiteye devam etmese bile Türkiye’de kalmayı düşünmektedirler. Bundan yola
çıkarak öğrencilerin görüşlerini almak üzere şöyle bir soru sorulmuştur: “Mezun olduktan sonra Türkiye’de kalmayı
düşünüyor musunuz?” Bu ankete katılan 160 uluslararası öğrencinin %50’si yani yarısı (80 öğrenci) “evet mezun
olduktan sonra Türkiye’de kalmayı düşünüyorum”, kalan yarısı (%50) ise “hayır” diye yanıt vermişlerdir.
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Anketimizin sonunda uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki uluslararası öğrenciliğe ilişkin görüş ve önerilerini almak
üzere boş yer bıraktık. Bazı katılımcılar da görüş ve önerilerini yazdılar. Biz de onların düşüncelerine metin içinde yer
verdik. Önerileri ise sonuç ve öneriler kısmında zikredilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin intibak meselesi bir sorun olarak görülmüştür. Ülkeye yeni gelen öğrenciler
özellikle kültürel ve toplumsal yapı, hayat tarzı farklı olduğu için uzun bir süre ortama alışamamaktadırlar. Bunlar
arasında yemeklerin farklılığı, yaşam tarzı ile eğitim sistemimdeki farklılıklar ve dil sorunu başta gelen sorunlardan
sayılmaktadır. Bazı diğer farklılıklar da problem olarak değil ilgi çekici görüngüler olarak değerlendirilmektedir.
Bu sebeple yabancı uyruklu öğrencilerin kültürel ve sosyal hayat farklılıklarını öğrenmek, uyum ve intibak sorunlarını tespit etmek ve bu sorunları çözmek için uygun yöntemler bulmak amacıyla bu araştırmayı gerçekleştirdik. Zikrettiğimiz gibi, araştırmamız 51 ayrı ülkeden Türkiye’ye gelen 160 uluslararası öğrenci üzerinde yapılmıştır.
Ankete katılanlar sorduğumuz sorulara cevap vererek yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili görüş ve önerilerini bizimle
paylaşmıştırlar. Anket sonucunda elde edilen veriler çalışmada zikredilerek araştırma tamamlanmıştır.
Elde ettiğimiz sonuçtan şunu açıkça söyleyebiliriz ki, bir ülkenin dilini öğrenmeden kültürü ve yaşam tarzına alışamamaktayız. Anketimiz Türkiye’ye giriş yapan uluslararası öğrencilerin yaşadığı en önemli sorunların dil bilmemekten kaynaklandığını göstermektedir. Yemek ve gıda kültürü konusu da anket sonuçları itibarıyla ilgi çekici olmuştur.
Uzak bölgelerden özellikle Afrika kıtasından gelen öğrencilerin uzun bir süre Türk yemeklerine alışamadıkları tespit
edilmiştir. Barınma meselesine değindiğimizde öğrencilerin bir kısmının evde kalmayı tercih ettiği görülmüştür. Bunlar daha çok doktora ve yüksek lisans öğrencileridir. Araştırmamıza göre, hava değişikliği merak uyandıran bir husus
değildir. Katılımcıların oranca düşük olan bir kısmı ülkeleri ile Türkiye arasında hava farklılığı olduğunu ancak hava
değişikliği yüzünden problem yaşamadıklarını bildirmişlerdir.
Eğitim sistemine gelince, yabancı uyruklu öğrencilerin %30’u ülkelerindeki üniversiteler ile Türkiye üniversiteleri arasında metot ve sistem farklılığı olduğunu ve buradaki eğitim sistemine alışamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların %26,6’sı yani 17 kişi eğitim sisteminden, özellikle sınav metodundan memnun olmadıklarını açıklamışlardır.
İletişim konusunda ise, uluslararası öğrencilerin büyük bir çoğunluğu istediği zaman istediği kişiyle iletişime
geçebilmekte bir problem yaşamadıklarını belirtmiştir. Geleneksel kıyafetlerini giymek konusunda da, düşük bir
oran haricinde, hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Türkiye’de kalma hususunda, ankete katılan yabancı
uyruklu öğrencilerin yarısı mezun olduktan sonra burada kalmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin sosyal programlara katılım oranları da normal düzeydedir. Uluslararası öğrencilerin birçoğu yurtta
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kalmalarına rağmen televizyonu takip etmektedir. Yine öğrencilerin önemli bir kısmı hafta sonunda gezmek, ders
çalışmak, oda ve ev temizliği gibi işlerle uğraşmaktadır.
Bu araştırma sayesinde Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin uyum ve intibak sorunlarını mümkün
olduğu kadar öğrenmeye çalıştık, üstelik yukarıda belirttiğimiz üzere bu problemlerin çözümünü kolaylaştırmak
için katılımcıların görüş ve önerilerini de ele aldık. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin uyum sorunlarının ortadan
kaldırılmasına destek sağlamak üzere katılımcıların önerileri ve araştırma sonucunda belirlenen sorunlara yönelik
çözüm önerileri madde olarak aktarılmıştır.
- İlk olarak uluslararası öğrencilerden özellikle yeni gelen öğrencilerin dil sorununu çözmesi ve Türk kültürüne alışması için yurtta ve odalarda Türk öğrencilerle beraber kalması gerekmektedir.
- YTB’li doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin evlerde ikamet edebilmesi için şartların uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
- Öğrencilerin üniversitedeki ders dönemlerinde fazla zorlanmaması için TÖMER’de Türkçe öğrenirken bölümlerine
göre sınıflara ve gruplara ayrılması gerekmektedir.
- Türkiye’ye yeni gelen öğrencilerin üniversite kayıt işlemlerinde problem yaşamaması için üniversite ofislerindeki
çalışanlar ve görevlilerin yabancı dil, özellikle İngilizce ve Arapça bilmesi gerekmektedir.
- Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçelerinin yetersiz olmasından ve iki ülke arası eğitim sistemi farklılıklarından dolayı üniversite hocalarının uluslararası öğrencilerle ilgili yeni bir sınav yaklaşımı geliştirmeleri gerekmektedir.
- Dış ülkelerden gelen öğrencilerin Türk kültürüne alışmaları için sosyal programlar ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
ve artırılması, etkinliklere katılımlarına yönelik teşvik edilmeleri; kültürel geziler, eğlenceler düzenlenmesine ağırlık
verilmesi ve bu programların Türk öğrencilerin de katılımıyla yapılması gerekmektedir.
- Türkiye’ye yeni gelen öğrenciler, özellikle kız öğrenciler, dil bilmedikleri ve ortama yabancı olduklarından dolayı
üniversite ve ikamet gibi kayıt işlemlerinde birçok zorluk yaşamaktadırlar. Bu yüzden uluslararası öğrencilerin bu
gibi işlemleriyle ilgili onlara yardımcı olacak bir merkezin olması gerekmektedir.
- Yurtlarda kalan doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerin birçoğu aynı odada kalmaktan memnun değillerdir. Bu
memnuniyetsizlik ise ders çalışma metodunun ve yaşlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bunun için doktora ve
yüksek lisans öğrencilerinin lisans öğrencilerden ayrı odalarda kalması gerekmektedir.
- Burslu olmayan ve özel okuyan öğrenciler TÖMER’in Türkçe hazırlık sınıfı ücretinin çok pahalı olduğundan şikâyet
etmektedirler. Bu nedenle kendi imkânları ile okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin dil öğrenme aşamasında ekonomik zorluk çekmemesi için bu meseleye dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Son olarak, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yazdığı makaleleri, fikirlerini ve genel olarak ülkelerindeki tecrübeleri paylaşmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı dergiler yayınlanması gerekmektedir.
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Azerbaycan’daki Din Eğitimi Talebinin Karşılanmasında
Müslüman Ülkelerdeki Dini Eğitim Kurumların Rolü (Türkiye,
İran ve Suudi Arabistan Ekseninde)
Kovsar Taghiyev1

Ateizm baskısı altında geçen yetmiş senenin ardından bağımsızlığını elde eden Azerbaycan halkı,
bağımsızlığın ilk yıllarında milli ve manevi değerlerini geri kazanabilme yolunda bir takım arayışlara girişti. Geçen
süre zarfında mevcut bütün din eğitimi kurumlarından mahrum bırakılan Azerbaycan bu alandaki ihtiyaçlarını
dışarıdan karşılamak durumunda kaldı. Bu bağlamda Azerbaycanlı öğrencilerin ilk tercihi Türkiye’deki yükseköğretim
kurumları oldu. Bunun yanı sıra ülkenin dini yapısına bağlı olarak birçok genç de özellikle İran, Suudi Arabistan
ve Mısır başta olmakla bazı Arap ülkelerindeki din eğitimi kurumlarını tercih ettiler. Bu da zamanla inanç grupları
arasındaki farkların giderek daha çok belirginleşmesinin yolunu açtı. Ülkedeki inanç grupları arasındaki hoşgörü
anlayışı her ne kadar bugün fiili mevcudiyetini korumaktaysa da ileriye dönük mezhepsel sorunların yaşanabilme
ihtimali aydın kesimi önemli ölçüde kaygılandırmaktadır.
Bu çalışmada Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye başta olmak üzere İran ve Suudi Arabistan vs. ülkelerdeki din
eğitimi süreci, bu eğitimler sonucunda hâsıl olan din ve dünya görüşü, geri dönenlerin devlet ve toplum nazarındaki
konumu incelenecek, özellikle Türkiye’deki din eğitiminin uluslararası öğrenciler açısından olumlu ve olumsuz
yönleri, İslam ülkelerindeki yüksek din eğitimi biçimleri açısından model olabilme potansiyeli ana hatlarıyla ifade
edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Din Eğitimi.
Keywords: Azerbaijan, Turkey, Iran, Saudi Arabia, Religious Education.
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Çalışmanın sınırları, yöntemi ve kaynakları
Uluslararası öğrencilik, kavram olarak modern dönemi temsil etse de mahiyeti itibariyle tarihi çok eskilere
uzanan bir olgudur. İnsanlık tarihini belli ölçüde şekillendirmeyi de başaran bu hareketlilik çağdaş dünyamızda
kültürlerarası bilgi alışverişinin en önemli ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Tebliğimizin ana konusunu oluşturan
uluslararası din eğitimi hareketliliği ise uluslararası öğrencilik kavramı altında özellikle incelenmesi gereken, spesifik
özellikleri ve tarihi seyri olan müstakil bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususa devam etmeden önce
konumuzun sınırları, kaynakları ve bilimselliği konusunda bir kaç hususu açıklığa kavuşturmak yerinde olacaktır.
Öncelikle şunu belirtelim ki, din eğitimi konusu uzun bir süreden beri müstakil bir disiplin olarak kabul
edilmektedir.2 Hem Batı’daki hem de Türkiye’deki üniversitelerde din eğitimi bir bilim dalı olarak yer almaktadır. Son
otuz senede bu alanda çok sayıda akademik çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar bu alanı hem teorik hem
de pratik yönden ele almış, nitelikli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Biz ise bu çalışmada meselenin teorik yönünden çok
pratik yönü üzerinde duracak ve bunu da belli bir çerçeve içerisinde yürüteceğiz. Söz konusu çerçeve Azerbaycan’dan
yurt dışına din eğitimi hareketliliği ve bu hareketlilik içerisinde Türkiye’deki din eğitiminin yeri ve önemi olacaktır.
Burada Azerbaycan’ı çalışma sahası olarak ele almanın hem subjektif hem de objektif nedenleri vardır. Subjektif
neden bu tebliğin sunucusunun Azerbaycanlı olması, Türkiye’de uzun yıllar eğitim almış olması, başka ülkelerde din
eğitimi alan kimselerle bu veya başka vesilelerle fikir teatisinde bulunmuş olmasıdır. Objektif neden ise Azerbaycan’ın
mezhepsel yapısının böyle bir çalışmaya müsait olmasıdır.
Bu çalışmayı hazırlarken bilimsel kaynak konusunda ciddi ölçüde sıkıntı yaşadığımızı belirtmemiz
gerekir. Zira resmi kurumların dahi bu alanla ilgili sistematik ve bilimsel bir çalışmasından söz etmek pek mümkün
gözükmemektedir. Dolayısıyla çalışmamız belli kişilerle yapılan mülakatlardan ve daha önceki çalışmalarımızdan
hâsıl olan kanaatler etrafında şekillenmiştir. Bu hususta “Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet
Komitesi” Başkan Yardımcısı Gündüz İsmayılov’a özellikle teşekkür etmeyi borç bilirim. Komite’deki 10 senelik
faaliyeti boyunca konuyla ilgili meseleleri de yakından takip eden İsmayılov paylaştığı bilgilerle bu çalışmaya önemli
bir katkı sunmuştur. Bununla birlikte çalışma boyunca yurt dışında yüksek din eğitimi almış ve almakta olan birçok
kişiyle görüşülmüş ve fikir alış verişinde bulunulmuş, elde edilen veriler yorumlanarak belli bir sonuca ulaşılmıştır.
Dolayısıyla bu çalışma Azerbaycan’daki bu alanla ilgili mevcut durumun ana hatlarıyla değerlendirmesinden ibaret
olup, bundan sonraki çalışmalar için başlangıç olarak görülebilir.
Din Eğitiminin Dünü ve Bugünü Üzerine
Din eğitimi hareketliliğinin yüzyıllar öncesine uzanan bir tarihi vardır. Din mensupları dini öğretileri
derinlemesine öğrenebilmek amacıyla belli eğitim merkezlerine yönelmişlerdir. İslam tarihi boyunca bu hareketliliği
gözlemlemek pek zor değildir. İlim elde etmek isteyenler İslam dünyasının belli merkezlerine yönelmiş büyük
âlimlerden ders alma fırsatı bulmuşlardır. Bu sayede İslam dünyasında ilim-irfan gelişmiş, büyük âlimlerin zorlu ilim
yolculukları sonraki kuşaklara örnek olarak anlatılagelmiştir. Fakat son yarım asırda İslam dünyası içerisindeki din
eğitimi ve din eğitimi hareketliliği geleneksel çizgisinden kanaatimizce uzaklaşmış, amaç ve yöntemi bakımından
farklılaşmıştır. Bilindiği üzere en son Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ile birlikte İslam coğrafyasında çok sayıda
bağımsız devlet kurulmuştur. Bu devletlerin en büyük özelliği ulus devletler olmalarıdır. Ulus devlet demek kendi
ulusal çıkarları, ulusal vizyonu, ulusal güvenlik anlayışı, ulusal devlet nizamı ve en nihayet ulusal eğitim anlayışı ve
ulusal din anlayışı demektir. Hal böyle olunca ülkelerin din anlayışı ve dinden beklentileri de farklılık arz etmeye
başlamıştır. Ulusal nizamını büyük ölçüde din üzerine inşa eden teokratik devletler bu farklılığın en uç noktaları
2

Din eğitiminin tanımı ve gelişim tarihi için bk. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Ankara 2012, s. 3-90.
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olarak görülebilir. Burada özellikle iki Müslüman ülkeyi zikretmek yerinde olacaktır; Suudi Arabistan ve İran. Bu
haliyle her iki ülkenin ayakta durmasının ve nüfuz imkânlarının genişlenmesinin temel dayanak noktalarından birisi
hiç şüphesiz din ihracıdır. Bu iki ülke hakkında ilerleyen kısımlarda yine konuşacağız. Ancak burada özellikle şunu
ifade etmekte fayda görüyoruz; örneğin yüz sene önce dini ilimler tahsil etmek için evinden çıkıp İslam dünyasının
her hangi bir beldesine giden bir öğrenci ülkesine döndüğünde ilmi geleneğin taşıyıcısı olarak dönüyordu. Bugün
aynı amaç için evinden çıkan birisi döndüğünde sadece dini bilgi getirmiyor, eğitim aldığı bu gibi devletlerin ideolojisi
ve siyaseti ile iç içe geçmiş bir din bilgisi getiriyor. Bu da doğal olarak öğrenci gönderen ülkeleri ve toplumları ciddi
şekilde rahatsız etmektedir. İçeride yeterli düzeyde din eğitimi standartları geliştirememiş aynı zamanda laik bir
devlet anlayışına sahip Azerbaycan gibi ülkeler bu noktayı ciddi bir sorun olarak görmektedirler.
Bağımsızlıktan sonra Azerbaycan’da Din Eğitimine Talep
Yetmiş senelik Sovyet tahakkümünün ardından Azerbaycan 1991’de bağımsızlığını elde etti. Bu yetmiş sene
boyunca Azerbaycan’da mektepler, medreseler, camiler ve din eğitimi veren kurumlar nitelik ve nicelik olarak en
aza indirildi. Sovyet cumhuriyetlerinin hepsinde olduğu gibi Azerbaycan’da da orta ve yükseköğretim kurumlarında
ateizm zorunlu ders olarak tedris edilmeğe başlandı. İnsanlar en basit din bilgisinden dahi mahrum bırakıldı.3 Din
karşıtı politikaların en umde hedefi Müslüman halkı ait olduğu kültürden ve medeniyetten uzaklaştırıp, kolayca
yönetilebilecek bir duruma getirmekti. Bu hedefin büyük ölçüde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bağımsızlıkla
birlikte ülkedeki Müslümanlar gelenekle bağlarını yeniden kurmak adına arayışlara koyuldu ve çeşitli alanlarda
olduğu gibi dini ilimler alanında da yüzlerce genç yurtdışına yöneldi. Bununla birlikte Azerbaycan devleti din-devlet
ilişkilerinin olumlu yönde gelişimine katkı sağlayacak, devletin dinle ilgili politikalarını uygulayacak, yabancı dini
otoritelerin olumsuz etkilerinin karşısını alacak kadroların yetiştirilmesi için ülke içerisinde örgün ve yaygın din
eğitimi kurumlarının faaliyetine belli ölçüde olanak sağladı. Günümüzdeki oranlara bakıldığında örgün din eğitimi
kurumlarının sayısının oldukça yetersiz olduğu görülecektir. Şöyle ki, bazı özel okullar hariç ilk ve ortaöğretim
kurumlarının programında din eğitimi dersi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu da insanların dini bilgilere olan
ihtiyacının büyük ölçüde camiler, medreseler, Kur’an kursları, yas merasimleri, radyo, televizyon vb. yaygın eğitim
alanlarından karşılandığı sonucunu doğurmaktadır. Bu kurumların her birinde farklı mezhep ve cemaatlerin etkisi
olduğunu hesaba kattığınızda durumun ne kadar kaotik bir hal aldığını tasavvur etmek zor olmayacaktır.
Azerbaycan’da en belirgin iki mezhep vardır. Şiilik, Sünniliğe oranla daha yaygındır. Güncel resmi bir istatistik
olmasa da Şiiliğin yüzde 65, Sünniliğin ise yüzde 35’le temsil olunduğu tahmin edilmektedir. Kanaatimizce bu da
örgün eğitime geçişin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Ülkede sadece iki yükseköğretim kurumunda
din eğitimi tedris edilmektedir. Bunlardan biri Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Bakü Devlet
Üniversitesi arasındaki sözleşmeyle kurulan BDU İlahiyat Fakültesi, diğeri ise Kafkas Müslümanları İdaresi’ne bağlı
Bakü İslam Üniversitesi’dir.4
Yurt dışında Din Eğitimi
Son 25 senede yüzlerce öğrenci Suudi Arabistan’da, binlerce öğrenci İran’da, bununla birlikte çok sayıda
Azerbaycan vatandaşı Türkiye, Mısır, Lübnan, Suriye, Pakistan, Malezya ve Rusya’da (Dağıstan) din eğitimi almışlardır.
Şimdiye kadar yurt dışında din eğitimi alanların yurt içinde din eğitimi alanların sayısına oranla çok çok fazla olduğu
3
Azerbaycan’nın din eğitimi tarihi ile ilgili olarak bkz. Kövser Tağıyev, “Siyasi Tarihi Bağlamında Azerbaycan’da Din Eğitiminin Gelişimi”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013, VI, sy. 28, s. 380-389.
4
Azerbaycan’da din eğitiminin tarihi gelişimi ile ilgili daha geniş bilgi için bk. Elsavar Samadov, Azerbaycan’da Din Eğitimi, (doktora tezi)
Marmara Üniversitesi SBE, Danışman: Mahmut Çamdibi, İstanbul 2006.
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tespit edilmiştir.5 Bunun da temel sebebi yukarıda da zikrettiğimiz üzere örgün din eğitimi alanının oldukça sınırlı
olması, lisans mezunlarına yüksek lisans ve doktora programlarında danışmanlık yapacak öğretim kadrosunun
yetersizliği, alanla ilgili bilimsel kaynaklara erişim zorluğu, dini araştırmalara devletin ve STK’ların maddi ve manevi
desteğinin yetersiz oluşudur. Aynı zamanda söz konusu ülkelerin çoğunda din eğitiminin ücretsiz oluşu ve eğitim
süresi boyunca öğrencilerin maddi ihtiyaçlarının çeşitli vakıf ve kuruluşlarca karşılanması gençler açısından yurt dışı
din eğitimini cazip kılan nedenlerdendir.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere çeşitli ülkelerde din eğitimi alan öğrencilerin döndükten sonra eğitim aldıkları
ülkelerin ideolojik önceliklerini de transfer etmeleri devlet ve toplum nazarında potansiyel sorunlar taşıyan bir durum
olarak değerlendirilmektedir. Burada özellikle İran ve Suudi Arabistan konusu üzerinde durmamız gerekecektir.
İran Örneği
Belirttiğimiz gibi son 25 senede yaklaşık 3000 genç din eğitimi için İran’da bulundu. Azerbaycan’dan giden
öğrencilerin büyük çoğunluğu Kum dini havzasındaki el-Mehti ve el-Mustafa Uluslararası İslam Üniversiteleri’nden
mezun olmuşlardır. Buradaki eğitim İsnaaşeriye (12 İmamcılık) itikadı üzere temellendirilmiştir. Aynı zamanda İran
İslam devriminin fikri temellerini oluşturan “velâyet-i fakih” anlayışına uygun bir din eğitimi uygulanmaktadır. Elde
ettiğimiz bilgilere göre bu merkezlerde Azerbaycanlı öğrencilere din ilimleriyle birlikte Azerbaycan tarihi, kültürü,
tarihsel coğrafyası, Azerbaycan halkının etnik menşei hakkında tahrif edilmiş ideolojik bilgiler de öğretilmektedir.
Böylece öğrenciler ideolojik asimilasyona uğramaktadır. Eğitim süresi boyunca burs (şehriyye) alan öğrenciler ülkeye
döndükten sonra aktifliklerine bağlı olarak burs almaya devam etmektedirler. Geri dönenlerin topluma tekrardan
adapte olamaması, iş bulamaması vb. faktörler bu mezunların ideolojik yönden olduğu gibi maddi yönden de bağımlı
kalmasına sebep olmaktadır.6
Burada özellikle “velayet-i fakih” sistemi üzerine bir kaç kelam etmeye ihtiyaç vardır. İran anayasasının
beşinci maddesine göre İran İslam Cumhuriyetinde “Veli’yy-i Asr”ın (Mehdi) gizlilik süresi boyunca ümmetin velayet
ve imameti o dönemin cesur, yönetme kabiliyet ve becerisine sahip, adil ve muttaki fakihi tarafından deruhte edilir.
“Veli’yy-i fakih”, “imam” kadar otorite sahibidir ve verdiği hüküm aynen imamın verdiği hüküm kadar
bağlayıcıdır. Dolayısıyla bu sisteme inanmış birisi için otoritenin verdiği hüküm tartışmasız kabul edilmek
durumundadır. Velayet sadece şeri konularla sınırlı değil, siyasi ve toplumsal konuları da ihtiva etmektedir. Dolayısıyla
“velayet-i fakih” sistemine inanmış herhangi biri İran’ın siyasi varlığına kopmaz bir iple bağlanmış demektir. Bu
sebepledir ki İran’da özellikle din eğitimi almış kimseler politik anlamda da İran çıkarlarını savunmaktadırlar. Bunca
sene boyunca İran’da din eğitimi alan Azerbaycanlıların sayıca çokluğuna rağmen, aralarında müçtehit seviyesine
ulaşmış bir kimse bulunmamaktadır. Daha doğrusu İran, gerektiğinde ülkenin güncel şartlarına uygun hüküm
verebilme yetkisine sahip olan müçtehitlik derecesinin verilme yetkisini kendi tekelinde bulundurmakta ve böylece
Azerbaycan’daki dindarların İran’daki müçtehitleri taklit etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bir din adamı ilmî anlamda
müçtehit derecesine ulaşsa dahi İran’daki gerekli dini mercilerin onayı olmaksızın müçtehit olamaz ve taklit edilemez.
Suudi Arabistan Örneği
Yurt dışında din eğitimi alan gençlerden bir kısmı da Suudi Arabistan’a yönelmiş orada Medine İslam
Üniversitesi’nde din eğitimi almışlardır. Bağımsızlıktan sonra yüzlerce genç bu üniversitede din eğitimi almıştır.
5
6

Gündüz İsmayılov, Azerbaycan’da Dini Mesele: Tehditler ve hedefler, Bakü 2017, s. 257.
İsmayılov, a.g.e., s. 258.
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Üniversitede din bilimleri ile birlikte beşeri ilimler de öğretilmektedir. Fakat şimdiye kadar Azerbaycan’dan giden
öğrenciler arasında “Davet” ve “Usulu’d-din” ihtisası dışında başka bir ihtisas alanı seçene rastlanmamıştır.7 Söz
konusu üniversite mezunları arasında akademik bir âb-u havadan bahsetmek çok zordur. Öğrencilerin bütün
ihtiyaçları ya bizzat üniversite tarafından ya da üniversiteyle ilişkili kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Malum
olduğu üzere Suudi Arabistan’da hâkim din anlayışı Muhammed b. Abdülvehhab’ın yeniden yorumladığı Selefilik
anlayışıdır. Dolayısıyla Suudi Arabistan’da, özellikle Medine’de din eğitimi almış kimselerin genel din anlayışı
Muhammed b. Abdülvehhab’ın yorumladığı Selefiliğe dayanmaktadır. Bu anlayış ise Azerbaycan’ın sosyal ve kültürel
yapısına uymayan bazı farklı uygulamaları kendisi ile birlikte getirmektedir. Diğer taraftan bu anlayışın siyasi
tezahürü olan İran ve Şii karşıtlığı, Azerbaycan’daki dini kesimler arasındaki ihtilafların daha da derinleşmesine
zemin oluşturmaktadır.
Diğer Ülkeler
Bunların dışında Azerbaycan’dan çok çeşitli ülkelere din eğitimi için gidenler vardır. Mısır, Lübnan, Irak,
Suriye gibi ülkeler bunlardan bazılarıdır. İran ve Suudi Arabistan da dâhil, Türkiye haricindeki diğer İslam ülkelerinde
din eğitimi alanlar içerisinden akademik faaliyetle meşgul olanlara çok nadiren rastlanmaktadır. Türkiye dışındaki
ülkelerden mezun olanlar genellikle açık veya kapalı çevrelerde vaizlik, davet ve tebliğ yaparlar ya da bu gibi alanlarda
yer bulamayanlar dil bilgisini kullanarak kendi hayatlarını devam ettirirler.
Endişe Doğuran Hususlar
Daha önce de bahsettiğimiz üzere Azerbaycan her iki mezhebe ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca
mezhepler arasındaki münasebetlerde küçük ölçekli gerilimler doğal olarak baş göstermiştir. Fakat bu olumsuzluklar
toplumun bütün katmanlarına sirayet etmemiştir. Özellikle Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği dönemlerinde yürütülen
politikalar nedeniyle toplumun hem dini hem de mezhepsel refleksleri olabildiğince törpülenmiştir. Mezhepsel
zeminde oluşabilecek sıkıntıları günümüzdeki örnekleri ile birlikte düşündüğümüz zaman bu politikaların bir
yönüyle olumlu sonuçların ortaya çıkmasına vesile olduğu da söylenebilir. Günümüzde ise durum eskisinden çok
farkıdır. Ülkedeki hızlı dindarlaşmayla birlikte din eğitimi alanında kontrollü bir süreçten bahsetmek pek mümkün
değildir. Başka bir ifade ile belli grupların elinde olan din eğitimi alan kapma, taraftar toplama yarışına dönüşmüş
durumdadır. Burada özellikle İran ve Suudi Arabistan eksenli bazı tebliğciler ön plana çıkmakta ve mezhepsel gerilimi
arttırmaktadırlar. İran ve Suudi Arabistan’da din eğitimi görmüş kimselerde ortak bazı noktalardan söz edilebilir.
1. Mezhepçilik: Biri diğerinin tamamen zıddı olan iki farklı din anlayışı, söz konusu ülkelerin dini havzalarında
eğitim almış kimseler için belirleyici özelliklerden birisidir.
2. Tebliğcilik: Her iki ülkede de din eğitimi almış kimselerin büyük çoğunluğu vaizlik, tebliğcilik ve ikna edicilik
üzere eğitilmektedirler. Dolayısıyla dar akademik alandaki bilimsel çalışmalar yerine geniş kitlelere hitap etmeyi
tercih etmektedirler. Binaenaleyh kullanılan söylemler de inançlı kitleleri ikna edici özellik taşımaktadır.
3. Siyasilik: Esasen bu ülkelerde eğitim almış kimselerde müşahede olunan bir diğer özellik de siyasi söylemle
dini söylemin iç içe geçmesi ve güncel meselelere bakışta siyasi bir tavır takınmalarıdır. Sonuç olarak bu hususlar söz
konusu gruplar arasında gerilimi tırmandırmakta ve gelecek adına bir takım endişeler oluşturmaktadır.
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Türkiye Örneği
Bağımsızlığın hemen ardından devlet kanalıyla Türkiye’ye ilk öğrenci gelişi dönemin cumhurbaşkanı Ebülfez
Elçibey’in teşebbüsü ile gerçekleşmiştir. Ondan sonraki senelerde öğrenci akımı giderek artmaya devam etmiş, son
10 senede büyük bir artış gösteren bu öğrenci göçü “Türkiye Bursları” programı sayesinde en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. Şu an Türkiye’ye sayıca en fazla öğrenci gönderen ülke Azerbaycan’dır. Geçtiğimiz eğitim yılında Türkiye’de
eğitim görmekte olan öğrenci sayısının 10.000’in üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Bu sayının ilerleyen senelerde daha
da artacağı beklenmektedir.
Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinde etkili olduğunu düşündüğümüz bir kaç temel
nedenden söz edilebilir; dil ve kültürel yakınlığın yanında ülkede (Azerbaycan’da) eğitimin kalitesinin düşük, bilimsel
etkinlikler ve eğitim için gereken maddi standartların yetersiz oluşu en önemli nedenlerin başında gelmektedir.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye din eğitimi için gelenleri bir kaç grupta değerlendirebiliriz. Öğrencilerin bir kısmı
çeşitli cemaatlerin teşvik ve desteğiyle, bir kısmı Diyanet Vakfı aracılığıyla, diğer bir kısmı da bireysel başvurularla
Türkiye’deki din eğitimi kurumlarını tercih etmişlerdir. Son senelerde imam-hatip liselerine gelenlerin sayısında da
belli bir artış gözlemlenmektedir.
Türkiye’deki din eğitiminin Azerbaycanlı öğrencilere sağladığı olanaklardan bahsetmemiz gerekirse bir
kaç husus üzerinde durmak yerinde olacaktır. Öncelikle şunu ifade edelim ki, zikredeceğimiz hususlar üniversite
bünyesinde eğitim alan öğrencilerle ilgilidir. Çeşitli cemaatlerin maddi desteği ile Türkiye’ye gelip ilgili medreselerde
veya camilerin bünyesinde din eğitimi alan kimselerin durumu ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Çünkü bu
gibi kuruluşlardan mezun olup ülkeye dönenlerin din algısı ve dünya görüşü çoğu zaman ülkedeki mevcut durumla
bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan’ın ilgili resmi kurumları bu gruptan olan kimselere karşı mesafeli bir
tutum sergilemekte, mezhepçi söyleme meyledenler, grup ve cemaatlere davet edenlerle ilgili endişelerini ortaya
koymaktadırlar.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye din eğitimi için gelenler ilahiyat fakültelerinde akademik bir ortamla
karşılaşmaktadırlar. Şimdiye kadar yaşanan tecrübe şunu göstermektedir ki, her iki mezhepten olan öğrenciler
Türkiye’deki ilahiyat fakültelerini tercihte tereddüt taşımamakta, fakültelerin onlara büyük akademik kazanımlar
sağlayacağına inanmaktalar. Bununla birlikte, gözlemlediğimiz bir hususa dikkat çekmek yerinde olacaktır. Şöyle
ki son dönemlerde Azerbaycan’dan din eğitimi için gelen Sünni kökenli öğrenciler ilahiyat fakültelerinin bütün
bölümlerini tereddütsüz tercih ederken, Şii kökenli öğrenciler temel İslam bilimleri yerine felsefe ve din bilimleri
bölümlerini daha çok tercih etmektedirler. Bunun bir takım objektif ve sübjektif nedenlerinden bahsedilebilir. Fakat
daha önce bu mesele ile ilgili kapsamlı bir araştırmanın yapılmasına ve söz konusu varsayımın bilimsel verilerle teyit
edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Daha önce de bahsettiğimiz üzere misafir öğrenciler için eğitim, yalnızca üniversitelerde elde ettikleri
bilgilerden ibaret değil. Aynı zamanda misafiri oldukları toplumun gelenek ve göreneklerinden öğrendikleri çok şey
vardır. Bu bakımdan Türkiye misafir öğrenciler için önemli bir zenginlik kaynağıdır. Yüzyıllara dayanan kadim tarihi,
farklı kültürlere ev sahipliği yapması, gelenekle çağdaşlığı bir arada bulundurması cihetiyle güzel bir örnek teşkil
etmektedir. Farklı dinlere, mezheplere ve kültürlere mensup kimselerin burada asırlar boyunca barış içinde yaşaması
ve bu geleneğin günümüze kadar gelmiş olması, misafir öğrencilerin fakültelerde aldıkları din eğitimi ile ilgili nazari
bilgilerin toplum ve yaşam içerisinde doğrulanmasını ve pekişmesini temin etmektedir.
Fakültelerde, dini meselelere gerçek bir akademisyen nazarı ile yaklaşan, nesnelliği temel prensip olarak
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düşüncelerine ve çalışmalarına yansıtan çok sayıda bilim insanın mevcut olması öğrenciler üzerinde ciddi etki
yaratmakta ve onların mezhepsel reflekslerden kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeylerinde din eğitimi almak amacıyla Türkiye’yi tercih eden Azerbaycanlı öğrencilerin önemli bir kısmının
Şii mezhebine mensup olmasına rağmen bu öğrenciler ciddi bir mezhepsel ayrımcılığa uğramadıklarını ifade
etmektedirler. Dolayısıyla bu da öğrencilerin mezhepsel reflekslerden büyük ölçüde kurtulup akademik çalışmalara
yoğunlaşmasına ve her şeyden önce iyi bir akademisyen olmasına olanak sağlamaktadır. Yeri gelmişken, bu anlamda
ilahiyatların eksik bir yönünden bahsetmek yerinde olacaktır ki bu da Şiilikle ilgili çalışmaların sınırlı ve Şiilik üzerine
uzmanlaşmış kimselerin çok az oluşudur.
Azerbaycanlı öğrenciler için Türkiye’de din eğitimi almanın en önemli yönlerinden birisi de akademik
kaynaklara kolay ulaşabilme imkânıdır. Bilindiği üzere 70 senelik ateizm sürecinde Azerbaycan’da mevcut bütün dini
kaynaklar mahvedildi, yenilerinin yazılması veya yurt dışında yazılanların çevrilmesi yasaklandı.8 Hal böyle olunca
insanlar din bilgisi almak için mollaların vaazlarına veya broşür niteliğindeki çalışmalara muhtaç kaldılar. Şimdiye
kadar bu hayati kayıp telafi edilememiştir. Bunun yanında Türkiye’deki bilimsel zenginlik misafir öğrencileri memnun
edecek düzeydedir. Burada vurgulanması gereken en önemli mesele hiç şüphesiz dil meselesidir. Azerbaycanlı
öğrencilerin Türkçeye çok kısa zamanda alışabilmeleri büyük avantaj sağlamaktadır. Hem Arapçadan hem batı
dillerinden yapılan tercümeler bu imkânların daha da genişlenmesine yardımcı olmaktadır. Bir kıyaslama yapmamız
gerekirse, örneğin Azerbaycanlı bir öğrencinin İran’da veya Arap ülkelerinden herhangi birinde bu imkânlara ulaşması
oldukça zordur. Özellikle din eğitimi alan öğrencilerin batılı kaynaklara bu vesileyle ulaşabilmeleri çok önemlidir. Bu,
onların tek tip bir dünya görüşüne sahip olmamalarının yolunu açmaktadır.
Bunlarla birlikte Türkiye’deki eğitimin misafir öğrencilere sağladığı en güzel imkânlardan biri de çeşitli öğrenci
değişim programları çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinde bulunabilmeleri, farklı dinlerden ve kültürlerden
insanlarla tanışabilmeleridir. Benzer programlar Azerbaycan’da da mevcut olmasına rağmen çok az sayıda öğrenci
bu programların sağladığı imkânlardan yararlanabilmektedir. Özetle bu anlamda Türkiye, Azerbaycanlı öğrenciler
için dünyaya açılan bir kapıdır.
Son olarak, bütün bu zikrettiklerimizi yaşanan tecrübelerle birleştirdiğimiz zaman Türkiye’nin, eğitimin diğer
alanlarında olduğu gibi din eğitimi hususunda da model olabilme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye
bu potansiyeli iyi değerlendirmeli ve ilahiyat fakülteleri de buna iyi hazırlanmalıdır. İslam dünyasında mezhepsel
karşıtlıkların yoğun olarak yaşandığı bir dönemde din öğretiminin bilimsel ve akademik bir temele oturtulması,
onun farklı kültürlerden gelen kimselere de hitap edebilmesi ve bu yöntemin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi bu
alanda Türkiye’ye olan ilginin giderek artmasına ve bu ilginin olumlu sonuçlar doğurmasına neden olacaktır.

8
Türkiye’deki din eğitimi geleneği ve bu tecrübenin Azerbaycan’a aktarımı hususunda bk. Elçin Hesenli, “Azerbaycanda İxtisaslı
İlahiyyatçıların Hazırlaması ve Dini Tehsil Sahesinde Türkiye-Azerbaycan Emekdaşlığı”, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası,
sayı 23, yıl 2015, s. 263-280.
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Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Lisansüstü
Öğrencilerin Akademik Danışman ve Tez Konusunun
Belirlenmesi ile İlgili Bir Model Önerisi
Mehmet Çevik

Özet: Ülkemize lisansüstü eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin, diğer sorunların yanında, uygun
akademik danışman ve tez konusu belirleme hususunda da sıkıntılar çektikleri bilinmektedir. Bu sıkıntılar
öğrencilerin motivasyonlarını ve başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun sonucunda öğrencilerin eğitim
süresi uzayabilmektedir.
Yapılan lisansüstü çalışmanın konusunun öğrencinin kendi ülkesinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir nitelik
taşımaması ve öğrencinin mezuniyet sonrası bu konuda çalışmaya devam etmesinin mümkün olmaması
durumunda, ülkemiz tarafından öğrenciye yapılan yatırım yeterince verimli olamamaktadır. Öğrencinin Türkiye’de
çalışma yaptığı alanda kendi ülkesinde çalışma yapmaya devam etme şansı olmadığında, bu öğrenci üçüncü bir
ülkede akademik yaşamına devam edebilmektedir ki bunun anlamı beyin göçüdür.
Bu çalışmada, ülkemizde lisansüstü eğitim ve öğretim görmekte olan uluslararası öğrencilerin akademik danışman
seçme ve tez konusu belirleme süreçleri açıklanmıştır. Bu süreçte öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılar incelenmiş,
dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmiş ve bunların çözümüne yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.
Ayrıca, danışman seçimi ve tez konusu belirleme ile ilgili olarak yeni bir model önerilmiştir. Ülkemizdeki
üniversitelerin belli ülkeler veya bölgeler konusunda yoğunlaşarak hem o alanda bir bilgi merkezi oluşturmalarını,
hem de o konuda uzmanlaşmış bilim insanları yetiştirmelerini hedefleyen bu model sayesinde bir yandan
yurtdışından gelen öğrenciler kendi ülkelerinin bulunduğu bölge konusunda uzmanlaşmış bir üniversitede
lisansüstü çalışma yapma fırsatını yakalarken diğer yandan ülkemiz de dünyanın tüm coğrafyaları konusunda
ihtisas sahibi yükseköğretim kurumlarına sahip olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Akademik Danışman, Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Uluslararası Öğrenci.
Giriş
Ülkemize yükseköğrenim amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmı lisansüstü eğitim ve öğretim
görmektedirler. Lisansüstü eğitim ve öğretim, lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimi ile sanat
dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama
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etkinliklerinden oluşur.1 Bu kapsamda, yüksek lisans öğretiminin amacı doktora öğrenimine hazırlamak ve ülkenin
ihtiyacı olan yüksek nitelikli insan gücü ile araştırmacı yetiştirmek olarak belirtilebilir. Doktora öğretiminin amacı
ise ülkenin kalkınmasında görev alacak yüksek nitelikli insan gücü, bilim insanı, öğretim üyesi ve araştırmacı
yetiştirmek; bilgi ve teknoloji üretmeye yönelik araştırmaların yapılmasını sağlamak olarak ifade edilebilir.2
Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı
ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.3
Türk yükseköğrenim sisteminde lisansüstü eğitim üniversitelere bağlı fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık
bilimleri enstitüleri ile diğer bazı enstitüler tarafından verilmektedir. Lisansüstü eğitim yükseköğretimin en üst
düzeyi olup bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlamak, entelektüel düşünceyi yaygınlaştırmak ve ilerletmek,
toplumun bilgi düzeyini yükseltmek, ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi merkezleri oluşturmak ve konusunda uzman
bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmek gibi temel amaçlar taşımaktadır.
Bu kapsamda, yurtdışından ülkemize gelen uluslararası lisansüstü öğrencilerin büyük kısmı akademik hayata
kendi ülkelerinde devam edeceklerinden dolayı yukarıda bahsettiğimiz amaçları kendi ülkelerinde gerçekleştirme
misyonunu üstlenmiş kişiler olacaklardır. Bu öğrencilerin Türkiye’de kazanacakları bilimsel donanım ve vizyon
kendi memleketlerine döndüklerinde bu anlamda belirleyici olacaktır.
Lisansüstü programlarda tez danışmanının ve tez konusunun nasıl belirleneceği ve doktora tez çalışmasının
sahip olması gereken özellikler mevzuatımızda açık bir şekilde izah edilmiştir. Yüksek lisans programında her
öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar,
öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunun da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi
gereklidir. Doktora programında da benzer şekilde tez danışmanı ve tez konusunun üniversite senatosunun tayin
ettiği bir süre içerisinde belirlenmesi gereklidir. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci tez danışmanı atanabilir.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.4
Mevzuattaki bu açıklamalar akademik danışmanın ve tez konusunun lisansüstü eğitimde taşıdığı önemden
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası öğrenciler için uygun akademik danışman ve tez konusu belirlenmesi
büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, akademik danışman belirleme ve tez konusu seçme mevzusunda dikkat edilmesi gereken hususlara,
karşılaşılan sorunlara, çözüm önerilerine ve bu amaçla sunulan yeni bir modele değinilmiştir.

Akademik Danışmanın Belirlenme Şekli
Mevzuat gereği öğrenciler tez konularını danışmanları ile birlikte belirlemektedirler.
Danışmanlar ise iki şekilde belirlenmektedir. Bazı kurumlarda danışman doğrudan bölüm başkanlığı tarafından
1
Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği, Resmi Gazete 17830, 6.10.1982.
2
Kasım Karakütük, Türkiye’de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 1989, 505-528.
3
Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği, Resmi Gazete 29690, 20.04.2016.
4
Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği, Resmi Gazete 29690, 20.04.2016.
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belirlenmektedir. Bu durumda öğrencinin danışmanını seçme şansı bulunmamaktadır. Bazı kurumlarda ise
öğrenciler diledikleri tüm öğretim üyeleri ile görüşmekte, nihayet bir öğretim üyesi ile karşılıklı anlaşma neticesinde
danışman belirlenmektedir.

Tez Konusunun Belirlenme Şekli
Lisansüstü tez konusunun seçilmesi öğrencinin akademik dünyaya geçişinin en önemli basamaklarından bir
tanesidir. İyi seçilmiş bir tez konusu, öğrencinin akademik araştırma isteğini tetikleyecek soruların ortaya çıkmasını
sağlayacaktır. Öğrenci yıllar boyunca bu konu üzerinde çalışacak, araştırma yapacak, bilgi toplayacak ve fikirler
üretecektir. Dolayısıyla seçilecek konunun ya dünyadaki bilimsel çalışmaların gidişine uygun olma, yani genel
talep gören olma, ya birtakım toplumsal ihtiyaçlara cevap verme ya da en azından belirli bir alanda eksik kalan
hususları tamamlama veya çözüm bulunamamış sorunlara çözüm önerme gibi özelliklere sahip olması gerekir.
Lisansüstü öğrencilerin tez konuları birkaç şekilde belirlenebilmektedir. Bazı öğrenciler daha önceden ilgi
duydukları ve çalışmak istedikleri konuyu danışmanlarına anlatıp onun da onayını alarak o konu üzerinde
çalışmaktadırlar. Sosyal bilimler alanında tez konusu genellikle bu şekilde belirlenmektedir. Bazı danışmanlar
ise belli alanlarda çalışmakta olup danışmanlık yaptıkları öğrencilere bu alanla ilgili konular önermektedirler.
Fen bilimleri alanında tez konusu genellikle bu şekilde belirlenmektedir. Bazen de ne öğrencinin daha önceden
ilgi duyduğu ve çalışmak istediği bir alan, ne de danışmanın önerdiği belli bir konu olmadığından konu araştırma
süreci yaşanmaktadır. Bu ise pek arzu edilen bir durum değildir çünkü “bir konu bulmuş olmak için” gibi bir
neticeye gidebilmektedir.

Akademik Danışman ve Tez Konusunun Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bu bölümde akademik danışman ve tez konusu belirlenmesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri maddeler
halinde sunulmuştur:
Danışman Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Akademik danışmanın doğrudan bölüm başkanlığı tarafından belirlendiği durumlarda öğrenciler ciddi sıkıntılar
yaşayabilmektedirler. Böyle durumlarda öğrenci-danışman iletişiminde kopukluklar, danışmanın öğrenciye karşı
ilgisizliği, öğrenci ile iletişimde farklı anadil nedeniyle meydana gelen anlaşma güçlükleri, danışmanın öğrencinin
çalıştığı konuya hâkim olmaması gibi sorunlar yaşanabilmektedir.
Akademik danışmanın, öğrenci ile öğretim üyesinin karşılıklı mutabakatı ile belirlenmesi durumunda genellikle
daha az sıkıntı yaşanmakla birlikte dil nedeniyle anlaşma güçlükleri ortaya çıkabilmektedir.
Bahsedilen iki durum karşılaştırıldığında öğrencinin akademik danışmanının, öğrenci ile öğretim üyesinin karşılıklı
anlaşması sonucu belirlenmesinin daha uygun olduğu açıktır.
Tez konusunun öğrencinin önceki eğitimine ve ilgi alanına uygun olması
Öğrencilerin tez konuları genellikle önceki eğitimlerine uygun olmakla birlikte bunun aksi durumlarla
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da karşılaşılmaktadır. Bu durum bazen öğrencinin bu alanı sevmemesi gibi birtakım nedenlerden dolayı başka bir alana yönelmesinden veya istediği alanda uygun bir üniversite/danışman bulamamasından
kaynaklanmaktadır. Belirli bir alanda çalışmak üzere burs kazanan öğrencilere bölüm değiştirme izni verilmemekte, bölüm değiştirdikleri takdirde de bursları kesilmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı alan değiştirmek isteyen öğrencilerin durumları değerlendirilerek belli kriterler dâhilinde buna izin verilmelidir.
Aksi takdirde öğrenci mutsuz ve dolayısıyla başarısız olmaktadır.
Tez konusunun öğrencinin kendi ülkesinin durumuna ve ihtiyaçlarına uygun ve katkı sağlayacak nitelikte
olmaması
Yüksek lisans ve doktora tez konularının özellikle öğrencinin kendi ülkesinin durumuna ve ihtiyaçlarına
uygun olması gerekir. Aksi takdirde ülkemizde de maalesef çok yaşanan “bitir, rafa koy” türünde tezler
yapılacaktır. Ancak duruma ve ihtiyaca uygun tezler hem öğrenciye ve ülkesine katkı sağlayacak hem de
aynı konuda yapılacak yeni çalışmalara temel teşkil edecektir. Tez danışmanının tez konusunu öğrencisi
ile karşılıklı görüşme ile belirlemesi, öğrencinin de seçtiği tez konusunun kendisine uygun olduğunun
farkında olması önemlidir.
Tez konusunun, öğrenci ülkesine döndüğünde devam edebileceği bir alanda olması da yine göz önünde
bulundurulması gereken bir husustur.
Akademik danışmanın çalışma konusuna hâkim olmaması
Öğrenciye tez çalışmasında danışmanlık yapan öğretim üyesinin çalışma yapılan alana hâkim olması ve
mümkünse bu alanda devam eden çalışmalarının bulunması gerekli bir noktadır. Tez konusuna hâkim
olmayan bir danışmanın öğrencisinin başarılı bir tez hazırlaması çok zordur. Bazı öğrenciler bu sıkıntıyı
yaşadıklarını dile getirmektedirler. Bu sorunu aşabilmenin en belirgin yolu, enstitülerin internet sayfalarında akademisyenlerin özgeçmişlerinin ve çalışmalarının bulunması, birimlerde yapılan akademik çalışmalardan bahsedilmesi ve bölümlerine kabul edecekleri öğrencilerin çalışabilecekleri alanların ve konuların açıklanması olacaktır. Bu takdirde öğrenciler daha en baştan bu bilgileri dikkate alarak kurum tercihi
yapacaklardır. Öğrenci rasgele bir üniversiteye yerleşmiş ve konusunda uzman bir akademik danışman
bulamamışsa, öğrencinin danışman veya kurum değiştirmesine izin vermek son çare olarak değerlendirilmelidir.
Akademik danışmanın öğrenci ile yeterince ilgilenmemesi
Bazı öğrenciler danışmanlarının kendileri ile yeterince ilgilenmediklerinden, tez çalışmalarına yeterince
zaman ayırmadıklarından şikâyet etmektedirler. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şikâyeti alan
danışman öğretim üyelerine başka öğrenci verilmemelidir.
Akademik danışmanın öğrenci ile anadil nedeniyle iletişim kurmakta zorlanması
Bazı öğrenciler, danışmanlarının konusunda uzman ve öğrencilerine yeterince zaman ayıran kişiler olduklarını ancak anadil farklılığı nedeniyle iletişim kurmakta zorluk çektiklerini ifade etmektedirler. Türkiye’nin müzmin sorunu olan “yabancı dil konuşma pratiği eksikliği” bu sıkıntının esas nedenidir. Bunun için
akademisyenlerimizin yabancı dil konuşma pratiklerini arttırmak için hem kendilerinin çaba sarf etmeleri,
hem de kurumlarının bu hususta onlara destek olmaları gereklidir.
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Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, hem üniversitelerimizde daha verimli çalışmalar yapılmış ve tezler
üretilmiş olacaktır, hem de öğrenciler ülkelerine, Türkiye ve çalıştıkları üniversite hakkında olumlu bir kanaatle
dönmüş olacaklardır. Bundan sonraki kısımda, yukarıda bahsedilen sorunların çözümüne katkı sağlayacak bir
model önerilmiştir.

Akademik Danışman ve Tez Konusunun Belirlenmesi ile ilgili bir Öneri
Mevcut durumda yurtdışından ülkemize gelen lisansüstü öğrenciler kendi yaptıkları tercihlere göre üniversitelere
yerleşmektedirler. Bu üniversitelere yerleştikten sonra da yukarıda açıklanmış olan yöntemlerle akademik
danışman seçmekte ve tez konusu belirlemektedirler. Bu durumda seçilen konular belli bir genel hedefe yönelik
olmamaktadır.
Ülkemizin uluslararası öğrencilere her geçen yıl daha fazla maddi kaynak ayırarak yatırım yapması göz önüne
alındığında, lisansüstü çalışmalar ile ilgili herhangi bir planlama yapılmamış olmasının önemli bir eksiklik olduğu
anlaşılmaktadır. Hâlbuki sosyal programlar ile ilgili olarak şöyle bir genel planlama yapılabilir:
Üniversitelerimiz kendilerine bir ülke veya belirli bir bölgeyi çalışma alanı olarak seçerler. O ülke ya da bölgeden
gelen öğrencilerin ilgili üniversitelerin programlarını seçmeleri onlara tavsiye edilir. Bu üniversitelerdeki
akademisyenler, bu öğrencilerin geldikleri yerlerle ilgili çalışmalar yaparlar ve lisansüstü öğrencilerine de
bununla ilgili tezler yaptırırlar. Bir süre sonra bu üniversitede hem o ülke ya da bölge ilgili bir bilgi merkezi
oluşmuş olur hem de o alanda uzmanlaşmış sosyal bilimciler yetişmiş olur. Bu sayede o ülkeden veya bölgeden
yeni gelen her öğrenci, ülkesinin veya bölgesinin uzmanı akademisyenler ile çalışma fırsatı bulur. Buradaki
akademisyenler ilgili ülkenin tarihi, ekonomisi, kültür ve edebiyatı, siyasi yapısı, uluslararası ilişkilerdeki yeri, yer
altı ve yer üstü kaynakları, bilim ve teknolojideki yeri gibi birçok konuda çalışmalar yapabilirler. Farklı anabilim
dallarındaki akademisyenler aynı bölgeyi çalıştıkları takdirde birbirlerini de desteklerler. Örneğin, o ülkenin siyasi
yapısını çalışan bir akademisyen, hemen yanı başında yine o ülkenin tarihini ve ekonomisini bilen meslektaşlarını
bulacaktır. Öte yandan bu kuruma ilgili ülkeden gelen her öğrenci, hem ülkesi hakkında uzmanların bulunduğu bir
ortama girecek, hem ülkesi ile ilgili ve ülkesi için yararlı olacak konularda çalışabilecek hem de o ortama önemli
bir katkı sağlayacaktır. Orta vadede o üniversite ile o ülke arasında işbirliğinin gelişmesi ise kaçınılmazdır.
Örneğin, bir üniversite kendisine Somali’yi çalışma alanı olarak almış olsun ve bu üniversitede Somali’nin sosyal,
siyasi ve etnik durumu, ekonomisi ve ekonomisinin gelişmesi için yapılabilecek öneriler, eğitim durumu ve
nasıl geliştirilebileceği, doğal kaynakları, vb. birçok konuda çalışmalar yapılmış olsun. Bu durum hem Türkiye
hem de Somali açısından çok yararlı olacaktır. Şöyle ki, Türkiye’de Somali’yi tarihiyle, ekonomisiyle, siyasi
yapısıyla, bilimsel ve teknolojik düzeyiyle, ihtiyaçlarıyla çok iyi tanıyan ve her yönüyle bilen, hatta dilini konuşan
uzmanlar yetişecektir. Türkiye’nin Somali ile ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği, birbirlerinden neler alıp neler
satabilecekleri, bu ülkede hangi yatırımların yapılabileceği, burada meydana gelen olayların gerçek sebeplerinin
neler olduğu ve bunların arkasında kimlerin bulunduğu, Türkiye’nin Somali politikasının nasıl ilerlemesi gerektiği
gibi konularda bu uzmanlar yol gösterici olacaktır. Türkiye’de ister devlet ister özel sektör Somali ile ilgili bir iş
yapmak istediğinde bu uzmanlardan rahatlıkla yardım ve destek alabilecektir. Hatta Somali’de bir olay meydana
geldiğinde, medyanın kapısını çalacağı ilk kurum yine bu üniversite olacaktır.
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Neticede; Türkiye’ye gelen öğrencilerin geldikleri coğrafyalar düşünüldüğünde 10-15 yıl sonra ülkemizde örneğin,
Latin Amerika, Orta Afrika, Somali, Kazakistan, Endonezya, Yemen Nijerya, Balkanlar, Afganistan, Uzak Doğu uzmanı
olan üniversiteler ortaya çıkacak ve akademisyenler yetişecektir.
Öte yandan, Somali’den gelen öğrenciler aynı şekilde kendi ülkelerinin ekonomik, sosyal ve siyasi durumu,
bunların nasıl geliştirilebileceği, ülkelerindeki sorunlar için üretilebilecek çözümler, Türkiye ile ilişkilerin nasıl
geliştirilebileceği gibi konularda çalışmalar yaparak hem kendi ülkeleri hem de Türkiye için yararlı olacak sonuçlar
ortaya koyacaklardır.
Benzer şekilde fen ve sağlık alanları da böyle bir planlamaya dâhil edildiğinde Somali’den gelen öğrencilerin
öncelikli olarak kendi ülkelerinin bu alanlardaki mevcut durumu ve ihtiyaçlarına uygun konularda çalışmalar ve
tezler yapması sağlanacaktır. Dolayısıyla, öğrencinin de kendisine ve ülkesine daha faydalı bir donanımla ülkesine
dönmesi sağlanmış olacaktır.
Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yükseköğretim sistemimizin kalite ve ihtisaslaşma odaklı gelişimi sürecine
büyük önem vermektedir. Dolayısıyla lisansüstü eğitim ve öğretim görecek uluslararası misafir öğrencilerimizin
de bu ihtisaslaşma sürecinde fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitüleri bünyesinde bulunan ziraat, gıda, tarım,
hayvancılık, orman, tıp ve sağlık, biyomedikal, çevre, kentsel gelişim vb. alanlarında bilinçli tercihler yaparak
yerleşmeleri sağlanmalıdır. Böylece, tematik ve ihtisaslaşma odaklı gelişim sürecine uluslararası öğrencilerin de
katılması mutlaka sağlanmalıdır.

Sonuç
Ülkemize lisansüstü eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin akademik danışman ve tez konusu belirleme
süreçlerinde yaşanan bazı sorunlar vardır. Çalışmamızda bu sorunlardan bahsedilerek bunlara yönelik çeşitli
öneriler sunulmuştur. Başta sosyal bilimler alanında, üniversitelerimizin kendilerine bir ülke veya belirli bir bölgeyi
çalışma alanı olarak seçmeleri ve o ülke ya da bölgeden gelen öğrencilerin bu üniversitelerin programlarını tercih
etmeye yönlendirilmeleri şeklinde bir model önerilmiştir. Bu modelin hem ülkemize sağlayacağı yararlar, hem de
yurtdışından gelen öğrencilerin kendilerine ve ülkelerine sağlayacağı yararlar açıklanmıştır. YÖK’ün ihtisaslaşma
odaklı gelişim sürecinde uluslararası lisansüstü öğrencilerin ve bu öğrencilerin çalışmalarının ihmal edilmemesi
gerektiği vurgulanmıştır.
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Advantages of Being an International Student in Turkey
Mohamed Chanfiou Mkouboi

Abstract
A student is known as the main resource of the development of a country. The most effective way of making changes
based on learning and getting experiences from the human history and the environment is through “education”.
However, facilities need to be provided to students in order to be able to achieve their goals. Financial supports
are mainly the most important factors; students often wish to get financial support from parents or either one
of private or public institutions. To achieve an important goal in a specific field of study, students start to leave
their hometowns and join a new lifestyle in a foreign country which might be more challenging but also essential.
In this particular paper, Turkey is the chosen country where international students prefer to pursue their studies.
Studying in a country like Turkey may be one of the most challenging and valuable experiences for
undergraduate and graduate students. In Turkey as an example, students have the opportunity to live in and enjoy
its unique culture including its historical heritage. In this work, I am trying to list some of the advantages of being
an international student in Turkey. As an important country in the world, Turkey offers chances to international
students to experience different styles of education, its unique culture, the opportunity to study Turkish language
and so forth.
Through a survey collecting opinions from international students from different parts of the world about
Turkey, the author of this particular work tried to list the various advantages, students may get from Turkey and
also the advantages Turkey may get from international students’ home country.
Keywords: international students, advantages, experience, Turkey and hometown.

INTRODUCTION
International students can be defined as those who travel to a different country from their own for the purpose of
tertiary study [1]. The Institute for the International Education of Students (IES) surveyed alumni from all IES students taking abroad programs from 1950 to 1999. Regardless of where students studied and for how long, the data
from the more than 3,400 respondents (a 23 percent response rate) shows that studying abroad is usually a defining moment in a young person’s life and continues to impact the participant’s life for years after the experience.[2]
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In the case of Turkey for international students, the country is fast attaining a reputation as an ideal destination
for international students seeking quality educational qualifications. Is Turkey’s reputation justified or not?
Cost of Living
With its dynamic economy and heady cultural diversity, Turkey has some of the most modern cities in the world.
The country offers high quality of living compared to many others in the world. The main difference with some
of the world’s well-known melting pots of culture is the cost of living. Turkish cities offer unexpected convenient
price to its citizens and its visitors. As a proof, Mercer’s 2013 rankings of world cities in terms of cost of living had
placed all the major metropolitan Turkish cities at the bottom as the cheapest cities for living.
University – Industry Cooperation
For over a decade, the Turkish government has progressively worked for a better education system, especially in
the university level. This new policy intends to respond the needs of the technological advancement the world is
facing today. The first tentative initiative of this newly adopted policy came into effect after passing the Law on
Technology Development Centers (TDC) in 2001. The law facilitates the way to boost the TDC and techno parks in
university campuses in order to provide to the country the most relevant hands-on training for students. As of
2014, 32 centers were already in operation with about a dozen others set for completion in the near future.
A Host of Scholarship Opportunities
According to data from UNESCO, over 3.6 million students were enrolled in degree programs abroad at the turn of
the decade. This represents a sharp increase compared to the state of affairs in the early 2000’s [3]. Such a radical
transformation can be directly attributed to the increased availability of scholarship opportunities. Emerging
higher education destinations such as Turkey were identified as key contributors to this boosting trend. It is worth
noting that a vast majority of scholarships awarded to international students in Turkey are funded by the Turkish
government.
Quality of Education
The higher education sector in Turkey has undergone a virtual revolution in the last couple of decades. It is not
just the number of universities which has increased markedly, but the quality of the education offered has also
significantly improved too. The 2014 Times Higher Education BRICS and Emerging Economies Rankings had 3 Turkish Universities, ranked in the top 10. Turkey also had 7 of its universities placed in the top 100 list [4].
Ideal Location
Turkey is euphemistically known as the “Bridge to the World” or “Where East Meets West” and the concepts are true
in a literal sense as well. Turkey is perfectly located at the geographical meeting point of Europe and the Middle
East. Such a strategic position serves as a veritable melting point of diverse cultures and worldviews that are all
coexisting harmoniously. This unique aspect of everyday life in Turkey guarantees a discerning student the perfect
environment where to learn and create a repertoire of scintillating memories.
Motivation programs
Turkey is one of the countries which organize many successful activities outside the university environment.
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These activities provide the students a motivation to work harder and reach their goals. Turkish universities are
increasingly becoming a popular destination for students from around the globe. This phenomenon shows the
importance of the quality of growing education sector of the country. Between the 2005-2006 and the 2011-2012
school years, the number of international students attending Turkish universities has nearly doubled from 15,481
to 31,170. The increase of foreign students in the country has been matched by the expansion of higher education
in Turkey, where 50 public universities and 36 private foundation universities were established between 2006 and
2011, bringing the total number to 165 universities. The same period witnessed an increase of 40 percent in the
number of Turkish students attending university level. Students coming from 155 countries to study in Turkey in
2011-2012 are headed by Azerbaijan students with more than 4,200 students, followed by Turkmenistan with 4,110
and the Turkish Republic of Northern Cyprus with about 3,800. Europe also showed strong numbers with both
Germany and Greece sending more than 1,300 students to study in Turkey. The experiences that foreign students
gain during their time in Turkey are of lasting value for foreign and Turkish students alike, helping both sides to
deepen ties between individuals that span national borders and erase stereotypes. The motivation to pursue
higher education in Turkey varies from student to another. For some, it is the prospect of an inexpensive and
quality education in the country. For others, it is the opportunity to learn Turkish and receive an education in one
of the many universities which have English as main instruction language situated in the country.
Personal observations about the advantages of being in Turkey
After being an international student in Sudan and India, Turkey is the third country from which I am continuing my graduate studies. Studying in Turkey became a big chance for me compared to both Sudan and India.

The following points highlight some of the advantages to be an international student in Turkey:
•

Learning Turkish to support the idea of promoting the domestic language to be an international language in the future (5000 students per year from all over the world).

•

Meeting and introducing new friends with variety of cultures from all over the world (İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği activities).

•

Training and motivating international students: UDEF program in Kocaeli is one of its examples.

•

Visiting several historical and cultural places in Turkey such as Topkapı Museum which is known as the
biggest museum containing many religious monuments in the world.

•

Having the chance as students to meet face to face with the Turkish president as one of the uniqueness of Turkish politics. In Turkey, every year the president organizes a special meeting with all the
international students for the aim of encouraging and motivating them to succeed: UDEF Uluslararası
Öğrenci Buluşması.

•

The presence of the president in the graduation ceremony for international students motivates most
of us to continue working hard (having a memorial picture with the president becomes a flag for students).

•

Promoting equality among all is one of the objectives of Turkish people. Wherever we go we often find
out Turkish students and international students sitting altogether without any kind of discrimination.
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We are staying in the same room, eating the same food, learning in the same classrooms and studying
in the same faculties.
•

Due to the good welcoming of Turkish people toward foreign students, students go back home with
joy and high appreciation to Turkey.

•

The freedom people enjoy in the country makes everyone to practice the religion the way he or she
wishes.

•

Gathering among international students facilitate and provide accurate information among all (WAMY
CAMPS).

Method of the study
By the aim of a better understanding and getting a clear idea about being an international student in Turkey, the
author of this particular work has collected data by distributing questionnaire to students coming from various
countries who are living in miscellaneous Turkish cities. These efforts aim to prove the main arguments of this
paper and compare our view with others regarding advantages of being international student in Turkey.
On November 29th, 2016, an electronic online form has been sent to different groups of students via
Facebook, WhatsApp, Mails and SMS. I have collected and finished this field research work on December 7th, 2016
with total participants of 194 students from approximately 56 different countries.
The questionnaire contains the following questions [5]:
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N

Question

Options

1

Gender

2

Nationality

-----------------

3

Residence city in Turkey

-----------------

4

Accommodation

5

University

6

Level of study

PhD/Master/Undergraduate/
Tömer

7

Financial support

Scholarship / No scholarship

8

Learning Turkish language

Yes / No

9

Expectation of Turkish to become an international language

Yes / No

10

Turkish people behavior

----------------

11

Life satisfaction in Turkey

Yes / No

12

Participation in other activities outside
university environment

Male / Female

Dormitory/ house
----------------

Yes / No

2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

13

Knowledge on Turkish culture before coming to Turkey

Yes / No

14

Any discrimination in Turkey

Yes / No

15
16
17
18
19

What is more appreciated from Turkish
people
Attending Turkish university increases the
chance of getting a job in the world

---------------Yes / No

Ambition after coming to Turkey

Yes / No

Impression on Turkish president’s meeting with international students
Contribution to success after meeting the
President

Very good / Good / Not
bad
Yes / No

20

Quality of education in Turkey

Very high / High / Medium

21

Racism in Turkey

Yes / No

22

Easy to make friends in Turkey

Yes / No

23

The chance to introduce countries’ cultures to Turkey

Yes / No

24

Freedom in religion practice

Yes / No

RESULTS
The participation of 194 international students from 56 different countries, staying in more than 10 cities of Turkey,
through online questionnaire shows a high interest of students to such study. All the participants are students
in both genders male (82.5%) and female (17.5%) in different level of studies such as doctorate (18.6%), master
(32%), undergraduate (36.1%) and Turkish preparation class students (13.3%). 85.6% of the participant students are
under government scholarships. More than 85.6% receive good facilities mainly a full scholarship providing health
insurance, monthly fixed amount of money with daily and healthy food. 77.8% of them are staying in dormitories.
The ability to participate in other activities outside the university environment was confirmed by 64.9%. The ability
to learn a new language (Turkish) is the first factor highlighted in questionnaire, which is expected to make this
language as an international language in the nearest future. 73.2% of the participants are able to speak Turkish
while 21.6% of them remains learning it. The satisfaction and happiness residing in Turkey represents 86.1% of
participants as one of the key points of their successes. 80.4% of participants have more ambitions after coming
to Turkey. The ability of practicing the own religion freely without any restrictions from the state is confirmed by
88.7% of participants. This is considered as one of the most attracted points in Turkey.
The chance of making new friends and introducing the own country’s culture to others as an important factor to
study in Turkey is showed respectively by 81.4% and 84% of participants. The result shows that the level of quality
in the education system in Turkey interpreted respectively by 14.4% of very high level, 46.4% of high level and
35.6% of medium level. Participants who are confident to have more chance on getting a better job anywhere in
the world is confirmed by 54.6% of participants.
The participation of the President of the Republic of Turkey in student activities is the uniqueness of Turkey which
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is the most memorable point saved in minds of 73.2% of students. Meanwhile 82.4% of participants accept the
motivation strategy applied by the government of Turkey in order to motivate students to have a successful life
in the future.
In order to calibrate and adjust the work, some personal and private points about the Turkish people were asked
in the survey, such as behavior, discrimination and racism level in Turkey. 82% of students declare that Turkish
people are very friendly. With an optimist view, 69.6% of students do not feel any kind of racism from the Turkish
people. Moreover, 44.8% do not accept any type of discrimination separating foreigners from Turkish. The rate
of 55.2% which might feel such a kind of discrimination in Turkey should not be taking seriously. Generally, with
the egoistical behavior of the human being, such kind of discriminations can be found in all countries, however,
normally, it depends on the way we behave and react to others.
In general, the most essential advantages provided by the government of Turkey to the international students
such as the multiple facilities cited previously make Turkey to be one of the best places to study by a rate of 70%
of the international students in Turkey.
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TIBETAN MUSLIMS of KASHMIRI ORIGIN in TIBET
Mohammad Hussain Shamoo

Tibet an autonomous region of China and also known as “the Roof the world” is the traditional homeland of the
Tibetans. Tibetan people, like all other nations have their own distinct culture, language, religion and history. The religion
of the majority of the Tibetan people is Buddhism and their whole culture revolves around it.
Most of the power of the theocratic Tibet rested with the Dalia Lama and the Panchen Lama who are considered
the manifestations of the Buddha. The Dalai Lama has sovereign authority over the spiritual and administrative affairs
whereas the Panchen Lama occupies the second position after the Dalai Lama.
Islam in Tibet:
Although there is no clear record about how Muslims reached to Tibet. By the year 1959 when China finally
invaded and took full control of Tibet, there were around 130 Kashmiri Tibetan Muslim families settled in Lhasa, the
capital of Tibet. The Kashmiri Tibetan Muslims were known as Khache and Kashmir was known as Khache Yul, Yul means
“country”. Thus, the Kasmiri Tibetan Muslims residing in Lhasa were known as “Lhasa Khache”.
The Tibetan Muslims lived in the three main regions of Tibet, namely Lhasa, Shikazi and Tsetang. According to Mr.
T.W. Arnold in his book “Preaching of Islam”, Islam mainly reached Tibet through the Kashmiri merchants.
Settlements of such merchants who married Tibetan women who reverted to Islam were found in Lhasa and
other towns of Shikazi and Tsetang, but Islam also came from Iran and the Chinese province of Yunnan. Arabian historians
like Yakut Al-Hamawi, Ibn Khaldun and Mohammad Ibn Jarir Al-Tabari mentioned Tibet in their writings. The advent of
Islam can be traced to the reign of caliph Umar Bin Abdul Aziz (717-772) when according to Abu Jafar Mohammad Ibn Jarir
Al-Tabari, a famous Arab historian, a delegation from Tibet came to the court of Al Jarah Ibn Abdullah Al Hakami, the
governor of Khurasan, and requested that an Islamic preacher to be sent to their country. So Salah Bin Abdullah Al-Hanafi
was deputed to Tibet.
Thus Arabs had very strong trade relations with Tibet and besides other articles, they bought Tibetan ornaments
and Tibetan musk. The Arab historian Yakut Al-Hamawi states that the Tibetan musk was much superior in quality than
the Chinese musk. The Tibetan Muslims trace their origin to four main regions, China, Kashmir, Ladakh and Nepal. Islamic
influence in Tibet also came from Persia and Turkistan. Thus we could find in Tibet, Tibetan Muslims of Chinese, Kashmiri,
Ladakhi and Nepali lineage, all having their own separate distinct identities but sharing many things in common like the
Tibetan language, food habits and the Islamic religion.
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1682]):

Muslims in the Seventeenth Century Tibet under the reign of Fifth Dalai Lama [Nawang Lobsang Gyatso (1617-

Tibetan Muslims gained direct aid from the central Tibetan government after the fifth Dalai Lama ascended to
power and granted them support in the form of exemptions, land grants and entitlements. The Lhasa Khache enjoyed the
tax exempt status which allowed them to use their surplus income for their community’s well-being. They were also not
expected to bow before “Lama”s or other dignitaries, nor were they required to remove their head coverings in front of
such figures, and they were excused from restrictions from eating meat during Buddhist holy months.1
The Tibetan government in the seventeenth century provided land on which the Lhasa Khache built a mosque,
park, madrasa and cemetery. The Fifth Dalai Lama also gave a written document with his own seal and signature stating
that the Muslim settlers were outsiders and granting them the above concessions and privileges. The ensuing Tibetan
governments fully honored the decree in letter and spirit.
The generosity shown to the Tibetan Muslims by the fifth Dalai Lama and the Tibetan government may also have
been because of the vital role they played. The Tibetan Muslims were well connected to the ruling elite of Lhasa and had
very candid relations with them, often serving as emissaries for the government in their dealings with foreign powers,
thereby facilitating internal trade and normalizing relations at times of war.
For example: in the treaty of 1684 after the Tibet-Ladakh-Mughal war of 1679-1684. Ladakh had to send a Triennial
tribute of saffron, shawls and other goods to the Dalai Lama as a part of the trade caravan called Lopchag. The Khwaja, a
prominent Muslim family in Lhasa, managed and organized these exchanges.2 Regarding China, the Lhasa Khache leaders
were called in 1909 to arbitrate disputes with the Qing dynasty.3 Sometime around 1774-1775, the Tibetan Muslims met
the first British trade mission to Tibet and pledged to George Boget (1746-1781), the leader of the envoys, that Lhasa
would work with them to develop trade between Bengal & Tibet.4 Shortly before the Gorkha invasion of Tibet in 1788, the
Panchan Lama sent two Tibetan Muslims as envoys to Calcutta to solicit aid from the governor general against the Gorkha
King.5
The Lhasa Khache and the Gandan Palace of the Fifth Dalai Lama, thus formed a symbiotic relationship. The
Muslims relied on support and patronage from the central government to successfully conduct their business as well as
to preserve and practice Islam. The Gandan Palace in turn relied on the Tibetan Muslims to enhance the secular legitimacy
of the state through trade, commerce and diplomacy.
The Panj and Administrative Affairs:
The Lhasa Khache had their own self-governance unit, the Panj, which monitored administrative affairs of the
community. This group consisted of five officials, elected to serve for three years after the final election results were
approved by the Tibetan government through the Kashag office.6 Once in office, members worked without a salary,
governing civic affairs and acting as intermediaries to the Lhasa government on behalf of local Tibetan Muslims. The Panj
mediated internal disputes by enforcing a legal system based on local interpretations of Islamic law. Being prestigious
members of Lhasa’s elite, they received invitations to major public events at the Dalai Lama’s Potala Palace, where they
were seated amongst the aristocrats.7
The Panj members were elected on the basis of their righteousness, piety, wisdom and also their commitment to social
work. They were highly respected and held in high honour. These honourable gentlemen strove to uphold the community’s
Islamic identity and were very sincere and concerned about the welfare of the people.
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During the local festivals they would dress in white fez caps and Kashmiri shawls. The Mian or the chairman of
the Panj committee was given the honour that was equivalent to the higher officials in the Tibetan Government.8
Burial Grounds:
There were two burial grounds around Lhasa. One at Gyanda Khang and the other at Kyagasha. At Gyanda Khang
besides the burial ground there were two Mosques and a park with a small stream passing through it. All the Muslim
community’s functions were held there and people would also picnic there. I have personally seen graves believed to be
of the earliest Muslims missionaries.
Mosques in Tibet:
There were seven Mosques in Tibet, two in Shikaze, one in Tsetang and four in Lhasa. In Lhasa, the mosque in
Thembugang was known as the “Bara Masjid” or the big Mosque. This was in the area where Muslims of Chinese origin
were in majority, the second smaller Mosque or the Chota Masjid was in the area where the Muslims of Kashmiri origin
were in majority. There were two mosques in Gyandagang. All these Mosques were well maintained and centers of Muslim
activities.
Educational Institution:
There were two Madrasas in Tibet, one in the “Small Mosque” and the other in Aghor Sagha. In the Madrasa in
the small Mosque the Imam himself taught Quran and basic Urdu language. In the other Madarasa at Aghor Sagha the
children learnt Quran, Urdu, Tibetan language and basic arithmetic. The main teacher was Abdul Wahab. The children
were taught the basics of Islam in Urdu Language. The children after completing their education at the Madarasa, were
sent in a considerable number to India to study in premier Islamic institutions of higher learning such as Darul Uloom
in Deoband, Nadwatul Ulema in Lucknow, Jamia Millia Islamia in Delhi (now a central university) and the Aligarh Muslim
University in Aligarh. The children of the weaker section were sponsored from the community funds.
Sending the children to India was not easy as it would take about 20 days on horse/mule through difficult and
dangerous terrain engaging numerous mountains and mountain passes. Also the climate in India was extremely hot and
children would be away for a long period. The education was mainly for religious learning. As regards education, Lhasa
Khache community stands out for their sacrifices and far sightedness. They were also very aware and connected with the
Muslim world outside. My grandfather Late Haji Karimullah Shamoo told me that the Muslims mourned the fall of the
Ottoman caliphate in Turkey in 1922. They would also send money for the needy to Saudi Arabia at the time of Annual Hajj.
Tibetan Muslim and the Buddhist Culture:
The Tibetan Muslims under the over whelming majority of Buddhist Tibetans absorbed some of the Tibetan
culture but they preserved and maintained their own distinct Islamic belief, culture and practice. Although they spoke
the Tibetan language, they incorporated Islamic terminologies into the Tibetan language like Iman, Tawakkul, Takwa,
Akkhirah etc., in its original Arabic form, so that the actual Islamic concept may be understood. The Tibetan Muslims
spoke the sweetest and the most refined Lhasa dialect. Although the food constituted of Tibetan and Chinese cuisine,
the menu on special occasions like marriage, Eid-ul-Adha and Eid-ul-Fitr, consisted of Mughal and other Muslim dishes
like Pulao, Sewai and Saalan. Although the Muslims wore Tibetan dresses, the ladies never opted for sleeveless designs
and covered their arms and head. The length of the dresses of the male Muslims were longer than the non-Muslims. On
special occasions the male Muslims wore turbans and Chubba (Tibetan dress) of Kashmiri design. The males also wore
Kashmiri shawls over their shoulders. The houses were also decorated in the Tibetan styles but with Islamic identities.
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The Muslims also wore typical Kashmiri caps known as “Kara Kuli” by the more affluent and sozini by others. The Tibetan
Muslims shared the same culture as the Tibetans but discarded all that was un-Islamic and very intelligently changes
made wherever possible. Hence, the Tibetan Muslims very wisely and peacefully co-existed with the non-Muslims without
raising any reactions, hostility and apprehension. The Tibetan Muslims had high regard for their Muslim saints and held
“Urs” to commemorate the dead saints. They would visit the graves of the dead saints and the relatives to recite Fatiha
especially on the morning of Eid-ul-Adha.
Cultural Contribution:
The Tibetan Muslims made several important contributions to the Tibetan society. The Muslims spoke a very
refined Tibetan dialect full of respect which reflected a higher intellectual and moral culture. This became the language of
the nobles and the elites. The Muslims had a significant contribution to the music of Tibet. They introduced the Naghma, a
form of classical music from India. Some well known musicians were Mohiuddin, Mohammad Iqbal and Lute player, Acha
Izzat.9 These musicians were a great craze and they frequently performed at functions (ceremonies) for nobles and the
aristocrats. But the most important contribution was the translation of Gulistan and Bostan of Sheikh Sadi from Persia
into the Tibetan language by Faizullah. The translation was known as “Khache Phalu” in Tibetan. According to most of the
Tibetan historians, Khache Phalu was written by a 19th Century Tibetan Muslims Scholar by the name of Faizullah, this
was a condensed Tibetan translation of the Persian poem Gulistan Bostan and Pantanama.10 Even the Muslims greatly
benefited from this book since there was not a single Islamic literature in the Tibetan language and most of the Muslims
did not know any other language well. They made use of the book to teach the Muslim children about Islamic values. Since
the translation was in a poetic language, taught moral values and the art of successful living, it was widely accepted and
extensively quoted by both the communities. Also the language used was the refined language spoken by the Muslims
and greatly liked by the Non-Muslims.
Another big contribution of the Muslims was in the field of commerce. They totally controlled central Tibet
economy. The Tibetan Muslims were basically tradesmen and carried on their business very efficiently. They facilitated
the flow of goods between Tibet and South Asia via either the Lopchag from Ladakh or the Nepalese trade route.11 From
Tibet they bought wool, musk, salt and medicinal herbs which they exchanged in India for shawls, cloth, saffron, dry
fruits, jewellery, medicinal herbs and gold. They thus provided markets abroad for Tibetan products while importing both
essential commodities for locals and exotic luxury goods for the Lhasa urban elite. Such items could be purchased at large
stores in Lhasa, often managed by Muslim women, while their husbands set of on trade expeditions. Tibetan women were
known to have strong say in commercial matters.12 Because of these enterprises many Muslims accumulated considerable
wealth and held tremendous prestige in the city. When French missionary Evariste Regis Huc travelled to Lhasa in 1846 he
observed that the Tibetan Muslims were the richest merchants in Lhasa, and were so influential in money matters that
one would always find a Persian character on Tibetan coins.13 This wealth & prominence elevated some Muslims to the
same social status as the Lhasa aristocrats. Thus, when they walked down the street, ordinary bystanders moved aside to
let them pass, sticking out their tongues as a sign of respect – a custom commonly used to greet the aristrocrats.14
It is said that printing press, similar to that of India was introduced by a Muslim family who continued working in a
printing press in Delhi. It is also said that coin minting was started with help of a Muslim family who learnt the method
from India. Mr. Sheikh Hafizullah and Mr. Hamidullah Rabser had knowledge of telegraph and so they worked in the post
and telegraph office in the 1950s.15
Hijrah:
After the Chinese occupation of Tibet in 1959, life for the Tibetan Muslims under the new Chinese Communist
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Government of Mao Tzetong became very difficult. The government gradually shut down all the Mosques in Lhasa and
banned all other religious practices and activities. They also carried out numerous programs to indoctrinate people with
communism. Thus, the Tibetan Muslims were finally left with no option but to make hijrah to Kashmir, their ancestral
land to save their Islamic identity. But it was not so easy and the Muslims had to struggle a lot and even had to sacrifice
their lives. The Chinese Government would not let the Muslims leave Tibet insisting that they were Tibetan and thus
governed by the Chinese law. But the Muslims were consistent in their demand to leave China. The Chinese government
used force and arrested many people including all the five members of the Panj. And to break the Hijrah movement, the
Chinese Government applied every pressure that they could think of, but the Muslims did not yield and approached the
Indian government through the good office of Mr. P.N. Kaul, the consulate general of India in Lhasa. After a prolonged
struggle a communication opened up between Jawarhar Lal Nehru the Prime Minister of India and Chow-en-Lai the Prime
Minister of China. In meantime the Indian government prepared a white paper saying that the Kashmiri Muslims in Tibet
are of Kashmiri origin and thus they are Indian citizens. And prepared a list of 120 Kashmiri Muslim Families. Ultimately
the Chinese Government had to allow the Kashmiri Muslims to leave. The Hijrah movement of the whole community
was successful because of the sincerity and steadfastness of the Muslim leaders. None of them compromised with the
Chinese government, and all of the five Panj committee members namely 1. Haji Habibullah Shamoo (Chairman, Mian), 2.
Haji Abdul Qadir Singpa, 3. Haji Abdul Ghani Thapsha. 4. Mr. Abdul Ghani Sheikh, 5. Mr. Ahmadullah Masli along with others
were sent to jail under various false charges of instigating the community and got “shahadah” in the jail. May Allah accept
their Shahadah and grant them Jannah, Amen!
Nationality Issue:
The Chinese government’s contention as stated in the letter of the 17th July 1959 from the foreign bureau in
Lhasa was that the Kashmiri Muslims were subject to the jurisdiction of Tibetan courts, that the selection of the Panj was
confirmed by the Dalai Lama, that they recognized the fifth Dalai Lama and further that they sometimes fought alongside
the Tibetan forces.
But even if these assertions were accepted they would not by themselves constitute conclusive evidence
regarding the Chinese/Tibetan nationality.
Under the international law, foreigners are subject to the jurisdiction of local courts and even the affairs of
foreigners maybe supervised by the local authorities. It appears that those of the Kashmiri Muslims who rendered military
service, did so under compulsion and that the majority did not voluntarily accept such an obligation.
The fact that some may have paid homage to the fifth Dalai Lama may be no more than a courtesy to the spiritual and
temporal leader of the Tibet region of Lhasa. The fact that some Kashmiri Muslims travelled on Chinese certificates does
not necessarily mean that they repudiated their claim to the Indian citizenship. It may be mentioned that instances
have occurred during the last few years in which Chinese check-posts harassed and placed difficulties in the way of
Indian traders and others carrying Indian trading and registration certificates when on their way to India. It may also
be mentioned that notwithstanding any paper which these Muslims may have carried for entry into India, they almost
invariably travelled from India to Makkah on Hajj as Indian nationals in special Indian pilgrim ships and not as foreigners
through normal shipping services.
On the other hand traditional evidence indicates that Kashmiri Muslims have throughout maintained their
separate identity. They were exempt from poll tax and compulsory levies or work which was prescribed for the Tibetans.
Though they were tried by Tibetan courts, any fine levied on the Kashmiri Muslims were returned to the community in
recognition of their status as foreign nationals.
Bildiriler Kitabı 2016

135

During 1912 Sino Tibetan conflict the Kashmiri Muslims were actually provided with white flags to indicate that
they were foreigners and neutral in the conflict. That these people wished to maintain their connection with India is also
evident from the fact that nearly 100 boys of this community were studying in India.
Repatriation to India:
So, in 1960, the Hijrah movement became a success and the repatriation of the Lhasa Khache started, and about
120 families reached Kalimpong in India and were welcomed by a delegation led by former minister Shri. Gulzari Lal
Nanda to assess the needs and find ways to resettle them. But as the Kashmiri Tibetan Muslim leadership was completely
wiped out, the community faced a lot of hardships on their arrival in India. They lacked direction, and although in their
Hijrah from Tibet they were united and focused, after they reached Kalimpong in India they lost unanimity. Thus, when
the government of India offered them numerous places as option for their settlement and also wanted to draw up a
plan for their proper rehabilitation, the Lhasa Khache could not avail the opportunities as they lacked proper guidance.
However, when most of the people opted to go to Kashmir, their ancestral homeland the government of India offered
them free conveyance and put them up in 3 buildings in Eidgah, in Srinagar. But the buildings lacked proper sanitation
and accommodation.
The Muslims finding themselves in a totally new environment and deeply bruised from the shock of the loss of the leaders
and the other members of the community who were also imprisoned, the arduous ordeal of their migration, displacement,
sufferings under the cultural revolution in Tibet and horrible sights of their fellow Buddhists being dehumanized and
mistreated by the Mao Tsetong government of China and deep worry of their future, totally at a loss. It wasn’t easy as they
were totally dislodged from their sound (solid) economic and social position in Tibet.
A New Beginning:
To make a living and rebuild their lives they had to restart from the scratch. Many people who were once wealthy
businessmen of Lhasa now found themselves exhibiting their goods on the footpaths and going door to door to sell their
products, but they still struggled hard and even their women folk knitted sweaters at home to make ends meet.
The Dalai Lama and his government in exile also did their best to help the community. They offered scholarships,
opened up a medical clinic, gave funds for a school, accepted students free of cost in the Central Schools for Tibetans,
opened up a handicraft centre, a cooperative shop and also gave training in carpet making in Dharamshala. The Dalai
Lama also requested the late Sheikh Abdullah the Chief Minister of Jammu and Kashmir to take proper care of the Kashmiri
Tibetan Muslims. Hence some land was allotted by the Sheikh Abdullah government in Kashmir and with the help of Saudi
Arabia, 144 houses and a Mosque was built. The Dalai Lama was deeply concerned about the well being of the Tibetan
Muslims and also visited them several times in Kalimpong, Darjeeling and Srinagar in Kashmir to lend a helping hand and
offer moral support. The Tibetan government has always been in the forefront to help the Tibetan Muslims.
Gradually the Tibetan Muslims healed their deep wounds and organized themselves. Many of them contributed
to the overall development of the community with sincerity and selflessness. Now, with all the hard work and honest
living and by the Grace of Allah, the community in Srinagar are getting back on their feet and have a good school of their
own up to the higher secondary education.
In Kalimpong and Darjeeling, even though they were left for themselves they did fairly better and are now pretty
well established with good school education for their children and livelihood for themselves. Even the community in
Nepal is doing pretty well.
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Presently the Tibetan Muslims are about 350 families in Kashmir, 25 families in Kalimpong and Darjeeling, 60
families in Kathmandu in Nepal and 50 families in the rest of the world.
The Tibetan Muslim people are hardworking, simple, honest and down to earth. They are very cooperative, very
resilient and friendly, but at the same time they have a lot of self-pride and never cheat people or do anything to spoil
their name. All of this is reflected in their day to day lives, and they have only Allah to thank for their success story. All the
Kashmiri Tibetan Muslims in Kashmir, Nepal, Kalimpong and Darjeeling and the world over are Alhamdulillah held in high
esteem by the local people.
Turkey And Higher Education:
The first generation of Tibetan Muslim “muhajirs” (immigrants) could not put much emphasis on the education of
their children as their first priority was earning their livelihood, providing shelter for their family members and adjusting
themselves in the new environment. But in the second generation by Allah’s grace they have more than ninety five percent
literacy rate and they now have quite a few doctors, engineers, teachers as well as people in the various government
administrative services.
Few Tibetan Muslims went abroad to study in different countries especially United States of America, England
and Taiwan but due to the better opportunities and better quality of life most of them married locally and did not return.
But if given the opportunity Turkey would be the best option for higher education both in terms of quality of
education, the culture affinity, preserving ones Islamic identity and maintaining community links.
The opportunity to study in Turkey would provide the students with exposure to a rich cultural diversity minus its
negative impact. Turkey is now emerging as an international destination for higher education. The students have much
to learn from the soft and good nature of the Turkish nation, their commitment for Islam, their glorious past history and
their dynamism. It would thus enrich the lives of the children in many ways.
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Host Faculty and International Students Perception to Study in
Turkey- Benefits and Challenges: A Critical Review
Mohammad Ahsan Habib1*
Taslima Julia2**
Abstract:
Since the introduction of “European Action Scheme for the Mobility of University Students” (Erasmus) the
flow of international student in Turkey has increased remarkably. Again the current internationalization efforts of the
Turkish government has accelerated the growth by almost 300%, though the growth rate is insignificant compared to
the growth of other European countries. Besides establishing European identity among the foreign students there are
other factors that influences international students to choose Turkey as their preferred country, such as its heritage
and culture, friendly atmosphere, foundation of universities which use English as medium of teaching, geographical
proximity, religious and ethnic affinities etc. Moreover, quality of education, affordability of living and education,
scholarship opportunities, and recommendations by family or friends are also found to influence students’ choice of
Turkey as a country for gaining higher education. Rising numbers of foreign students also bring some opportunities
and challenges that justify close responsiveness to the issue such as lack of adequate guidance and information
during pre and post arrival process. From faculty perspective, benefits of having international students within the
institution include - improving the overall academic and disciplinary success of the school, forming a
diverse learning environment and producing competitive learning environment. However, the challenges of
having international students included- adjustment to a new educational system, language pronunciations, time
management issues, and loneliness and adjustment difficulties in group. Various studies identify the factors that
influence students to choose Turkey as their study destination in different setting as well as faculty perceptions to
the benefits and challenges of having foreign students. This paper therefore is a critical survey of the literature on
the subjects offering recommendations in one setting to efficiently handle the challenges and to boost the number
of international students who can contribute to economic growth of the country besides ensuring other benefits.
Key words: International students, faculty perception, study challenges in Turkey,
Introduction
Republic of Turkey was established in 1923 and since then Turkey is considering educational reform as
one of the most significant factors of the development of the country. Like other countries, Turkey is seeking to
1
2

138

* PhD candidate, Kulliyyah of Education, IIUM, Malaysia, imrose2020@yahoo.com
** PhD candidate of IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia, julialodi.1602@yahoo.com

2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

improve its schools to better respond to higher social and economic expectations. Undeniably, Turkey is faced
with a composite set of existing demands specific to societies and responding to changing social, economic,
and political circumstances like other countries of Europe. Conversely, Turkey evidently differs from many other
countries in terms of the degree to which education is apparent to be a priority. In the meantime, the priority which
is given to education in Turkey has intensified in the context of its recent application for EU candidacy. Among
the EU policies, introduction of the Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students)
programme in 1987, is considered as one of the best as it helps to construct European identity, motto of Erasmus
programme is “bringing students to Europe, bringing Europe to all students”. The idea is that to bring together
students of different nationalities, to enhance a sense of European identity among its participants and thereby
to create European citizens. The programme is renamed “Erasmus +” after revising it for 2014-2020 and it has
incorporated the fields of education, training, youth and sports. Minimum 20% of all graduates from the European
higher education area should have spent a period of time studying or training abroad which is one of the Bologna
goals for 2020 (Erasmus 2014). Keeping this target in mind Turkey has continued its educational reform. Since
the beginning of the modification, some issues have been treated widely and as a result Turkey has observed
dramatic increase in literacy among the young, a rapid increase in the number of publicly funded universities, quick
increase in the number of schools and the enrolment rate of students, expenditure in education, the restructuring
of teacher training programs. The sincerity of Turkish government to bring huge change in educational sectors is
clearly observed by the number of state owned universities which is 109 until 2016, more than doubled compared
to the figure in 2002, which was 53. Till now various studies also have been conducted by various authors to know
the perceptions of international students as well as perceptions of teachers to the international students benefits,
contributions and challenges to the reconstructions and reformation process as it is considered as challenging task
to transform the whole education system to meet the criteria of develop nations. Our current study will focus on
the issues and challenges that Turkey is facing based on the literature that has been written on the perception of
faculty members regarding international students, Turkish international students and international students who
are studying in Turkey to reveal the focal point where the Turkish government needs to concentrate further on the
development of the education sector at large.
Perceptions of International Students about Turkey
According to Mori international students represent the best of educated of their home country, by Lee and
Rice international students bring many benefits to the campuses where they study and add value to the “intellectual
capital” of host country and promote positive relations between their country and United States which benefits US
foreign policy and leadership. Moreover, international students naturally have discrete strengths, including
bilingualism, a bicultural openness, and diverse cultural backgrounds that benefit US education according to Yoon
and Portman. The strategic value of international students has been recognized by world leaders as they bring high
economic return through paying high fees than domestic students and require less national government investment
in their education. Despite the evident benefits of international study to students and universities, the literature
indicates that international students often face barriers such as racial discrimination, social losses, academic
stressors, language difficulties, cultural shock, cultural misunderstanding, financial hardship and mental health
challenges.
In higher education, international students from English-speaking countries make valuable educational
and economic contributions to the institutions and the country where they study at. So universities must become
more knowledgeable about the adjustment issues these students face and implement appropriate support services,
for these benefits to continue. Primarily, adjustment factors are English language proficiency and culture that
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international students face as challenged to adjust with (Andrade, 2015). By dint of exchange programme students’
experiences, learning about different cultures, meeting new people and being more independent, which influence
their self-confidence and career plans, improves their academic knowledge, increases their opportunities
to learn new foreign languages and improves their foreign language skills. Student mobility is also thought to
contribute to intercultural dialogue (Aba, 2013, p.107), while their perceptions about life, their social and political
views can change more easily than those of older people by living in different societies and cultures. In this way, it
hoped that the prejudices of younger people can be eliminated more easily than is possible with older generations.
According to the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) in year 2007 around 3.0
million tertiary students were enrolled outside their country of citizenship and more than 80% of these students
studied in the OECD area. From the statistics of OECD and UNESCO it is noticeable that economically develop and
Anglophone countries such as USA, UK, Australia, Canada and New Zealand are the main terminals of international
students looking for higher education abroad (OECD, 2009)(UNESCO, 2008). According to various scholars the
prominent factors pulling international students to these traditional destinations are the English language learning
environment, variety of academic programs, huge capacity, quality of academic offerings, and the vision of staying
in the host country. Nevertheless, some other economically developed but non-Anglophone countries have recently
emerged as attractive destinations for international students as those countries are offering programs in English,
have excessive research capacity and their tuition fees are also very competitive the best example of such a country
is Turkey. Although Turkey is classified as a “sender” country in terms of student mobility but its diverse cultural,
terrestrial, historical, and political background is relatively more prominent compared to economic justifications and
has made the country an attractive destination for international students in recent time (Kondakci, 2011).
Although Turkey has been associated with the EU since 1963 and was granted official candidate status at the
Helsinki Summit of December 1999 but its candidature is not yet confirmed by EU as one of the EU member state.
This is one of the main challenges regarding Turkey’s integration with the EU; that member state public opinion is
highly skeptical of Turkey’s membership bid. Regarding European views, several historic prejudices and stereotypes
about Turkey have negatively influenced EU citizens’ perceptions about Turkey’s membership bid, and this has been
joined by rising Islam-phobia in Europe, especially after September 11. Moreover, the integration problems of Turkish
immigrants in several EU member states have increased prejudices about the cultural compatibility of Turkish
people and EU member states. Fortunately, increasing opportunities for exchange and participation in common
projects can help overcome such prejudices and stereotypes. Erasmus is a programme that helped the international
students to change their perception about Turkey. A study has been conducted on Erasmus programme to know how
participation to Erasmus programme influences the perceptions of students about Turkey and its membership bid.
The study evaluates the Erasmus programme’s influence on student identities, particularly their European identity,
and their perceptions about the compatibility of European identity and Turkish identity. Open-ended questionnaire
survey has been conducted between 2009 and 2011 which, according to Oner, 2011 were carried out at the beginning
and end of the semesters with Erasmus students at Bahçeşehir University (İstanbul). The extent that the Erasmus
programme was able to influence these students’ perceptions about Turkey is analyzed. The article then considers
student responses from 14 semi-structured, in-depth interviews, conducted by the author between 2013 and 2014
with a random selection of incoming Erasmus students to Bahçeşehir University from the department of political
science and international relations.
The survey responses indicate that the Erasmus students usually do not focus on academic issues, expecting
more to learn about a new culture and improve their language skills. They improved their cultural knowledge during
their stay and usually reported stronger self-confidence. Some of them stated that there was a positive change in
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their perceptions about Turkey after their stay. One of the students from Netherlands commented that he/she found
Turkish people and culture much friendlier than he/she expected. One of the students from Italy wrote that he/she
have to admit, before Erasmus, his/her perceptions about this country were really different while a French student
stated that he/she was surprised in a really good way. One of the Erasmus students from Germany commented
that he/she was expecting to find Turks in Turkey more different. Here Turkish people are less conservative; more
individualistic … he/she did not have much contact with German Turks. Another student from Germany stated that
“I have a better idea about Turkey’s EU membership”. A student from Sweden stated that “there are changes in my
perception of Turkey. I did not have a solid image of Turkey before I came but now I feel that I have a very positive
experience of Turkish culture”. An Erasmus student from Spain stated that “my perceptions changed, also my family
and visitor friends’ perceptions. I found Turkey and Istanbul a more open-minded and friendly society, which is not
always the view that the media gives us” (Oner, 2015).
Turkey is increasingly becoming a regional hub for international students. The number of international
students in Turkish universities has grown by almost 300% in the last decade. The current internationalization efforts
of the Turkish government and universities have the potential to make Turkey an even more attractive destination for
international students, especially from surrounding regions. This remarkable growth comes with some opportunities
and challenges that deserve close attention. A study explores the factors influencing international students’
decisions to choose Turkey as their study destination and the challenges they experienced. Data were
drawn from 37 international students studying in Turkey through semi-structured in-depth interviews. The results
suggest that geographical proximity and cultural, historical, religious and ethnic affinities seem to be very
prominent in international students’ decisions to study in Turkey as an emerging regional hub. Several other factors
including comparable quality of education, affordability of living and education, scholarship opportunities,
and recommendations by family or friends are also found to influence their choice of Turkey. The major challenges
include lack of adequate guidance and information during pre- and post-arrival processes. The most important
problem that accounted for students’ academic failures was insufficient language skills. Students with insufficient
Turkish or English skills have difficulties in understanding classes, fulfilling assignments, and communicating with
teachers. In short, international students have problems in their social lives due to cultural differences, language
barriers, accommodation situations, and financial problems. In a foreign country with different cultural and social
norms, international students generally feel lonely because they lose the social network they had in their home
country and have problems on building new social contacts (MacLachlan and Justice, 2009) (Yeh and Inose, 2003). It
takes time to find new friends and building a new social network, where they may feel comfortable and safe.
Based on international migration theories and the literature on the dynamics of student mobility, a study
has been conducted to understand the rationales of in-bounding student mobility in Turkey. The empirical part of
the study has been conducted with 331 international students studying in public universities of Turkey. The results
suggest that private rationales are prominent for students coming from Western and economically developed
countries. In contrast, economic and academic rationales are prominent for students coming from Eastern and
economically developing countries. The study suggests three insights which are instrumental in re-interpreting the
position of the countries in the periphery in international student mobility. First, the nature of cultural, political,
and historical proximity between home and host countries determines the size and direction of in-flowing student
mobility in economically developing countries. Second, for developing countries pre-departure pulling rationales
at private level are more prominent than public rationales. Third, despite the general trend that student
mobility flows from economically less developed toward economically developed countries, this study suggests that
in the periphery there are regional hubs attracting students largely originating from other countries of the periphery
(Kondakci, 2011).
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Due to advances in technology and new trends in education, blended learning is getting more and more
common. Although it is a hot debate topic, it is hard to deny the fact that blended learning is beneficial, as it
combines the face- to-face education with the online education. The current study by Hatice, Ibrahim and Rabia
has explored the perceptions of Turkish ELT students about blended learning on improving language skills and tried
to find out the advantages and limitations of blended learning. It also asked for the suggestions of the students to
improve this experience. The blended learning was perceived to be effective in improving language skills; especially,
vocabulary and listening. The perceptions of the students did not vary according to their gender or year of study. On
one hand, the main advantage of the blended learning was perceived to be the use of multimedia tools, and on the
other hand, the connection problem was the top limitation selected by the students. Finally, the students suggested
more technical help and training (Hatice, Ibrahim & Rabia, 2016) .
Turkish International Students’ Perception about Host Country Environment
Using a modified version of Moustakas’ (1994) method of analyzing phenomenological data a study has been
conducted by Jessica Reno Burkholder to shed light on how full-time, single, Turkish international graduate students
conceptualized their experiences as international students. The participants detailed common and salient aspects
of their experience: personal growth, decisions regarding participation in the Turkish community, interaction with
Americans, future career opportunities, loss of time with family and significant others, the importance of English
language skills, and the significance of Turkey‟s political history. Implications of the study are specifically applied
to the practice of university administration, counselors and counselor educators (Burkholder, 2014). The research
participants reported experiencing growth in three particular domains: risk taking, managing life tasks, and
encountering other cultures. Further research is needed to determine if these domains are particular to Turkish
international students or international students in general as the findings are totally new.
As a strategic response to globalization and internationalization many institutions in non-Anglophone
contexts have switched to use English as a medium of instruction in education. This switch has increased the
intake of international students and staff, leading to the representation of diverse languages and cultures
on campuses. Researchers, fascinated by such transformations, have explored issues around EMI from various
perspectives, but less from a language perspective, which is largely concerned with language policy and practice. So
fill the gap this research explores Turkish students’ and lecturers’ perceptions of English as a language and how
they consider their institutions’ English language policies and practices. Another aim is to discover the language
ideologies that guide students’ and lecturers’ perceptions of English. The results show that overall, participants
have monolithic perceptions of English in line with their positive perceptions of their own English being perceived
as akin to native English. Several factors, such as previous educational experiences, external factors and personal
aspirations, seemed to guide participants’ normative perceptions towards English and formed various language
ideologies. The results also establish that many participants are not ready to believe that their English is not nativelike (Karakas, 2016). The following table shows the summary of the studies that has been conducted to disclose the
perceptions of international students about Turkey, Turkish international students’ perception about host countries
and Turkish faculty perception regarding the benefits and challenges of having international students in Turkey.
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influencing international
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pulling rationales at private level and more prominent than public rationales.
Third, despite the general trend that student mobility flows from economically developed countries, this study suggests that in the periphery
there are regional hubs attracting students largely
originating from other countries of the periphery.

3.

Saleen Oner
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The study wants to investigate 2009-2011 According to the surveys that were conducted at
and 2012- the beginning of the semester, Erasmus students
the Erasmus program’s influ2014
main reason for choosing Turkey were discovering
ence on student identities,
Turkish culture and İstanbul,they found Turkish
particularly their European
people hospitable and friendly. Thus, the Erasmus
identity, and their perceptions
experience has a strong effect on the percepabout the compatibility of
tions of the incoming students about Turkey. The
European and Turkish identity
Erasmus program not only influences those who
by analyzing the responses of
participate in the program but also those who do
incoming Erasmus students at
not participate.
Bahçeşehir University (Istanbul) in Turkey and its influence
in EU membership bid. Focus
Group interview method has
been followed.
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4.

Hatice YAGCI,Halil İbrahim
CİNARBAS &
Rabia HOS

2016

The aim of this study was to
2014-2015 The results showed that students mostly have
investigate English Language
positive attitudes towards blended courses and
Teaching (ELT) students’
they found these courses advantageous and be
perceptions about blended
beneficial for improving language skills. They
learning on the improvement
reported that blended learning improved their
of language skills; Quantitative
vocabulary and listening at most. The use of mulresearch methodology was
timedia was thought to be one of the greatest adused in the study. The data
vantages of the blended learning. The connection
was collected through blended
problem was found out to be the biggest limitalearning perceptions questiontion faced by the students. Finally the participants
naires from 1101 Turkish ELT
suggested more technical support to be provided
students by random stratified
using blended courses.
sampling.

5.

Ali Karakas

2016

This Research explores Turkish 2015
students and lecturers perceptions of English as a language
and how they consider their
institutions. English Language policies and practices.
Another aim is to discover the
language ideologies that are
guiding students and lecturer’s perceptions, English questionnaires, individual interviews and documentary data
are being used to collect the
data and to analyze quantitative data, descriptive statistics
and inferential statistics, i.e.
the kruskal-wallis tests and
the Marın-whitney U tests
were conducted.

The results show that overall, participants have
monolithic perceptions of English in line with
their positive perceptions of their own English
being perceived as akin in native English. Several
factors such as previous educational experiences,
external factors and personal aspirations have
seemed to guide participants, normative perceptions towards English and formed various language ideologies. The results establish that many
participants were more negative visa-vis others
English including that of Turkish students and
lecturers whose English they perceived to be not
native-like.

Perception of Teachers about international students in Turkey
1

Erkan Acar
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2016

The purpose case study is to inspect
2015
faculty perceptions on international
students with respect to benefits and
challenges of having them in a liberal
arts university located in Istanbul, Turkey. In depth interview and documentary data has been used as method to
collect data.

The study revealed that there are benefits of
having international students within the institution those are-escalading the overall academic
and disciplinary success of the school, creating
diversity in learning environment and generating
competitive learning environment. Again the
challenges of having international students’ included-adaptation in a new educational system,
language accents, time management issues and
isolation and grouping.
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2

Mehmet Sahin

2008

The study investigated the effect of
2005
international student teaching experience on the professional and personal
development of pre-service teachers,
26 graduate students in a private
university in Turkey had a Two-month
internship in a mid-western state in
the United States. They got involved
in teaching practices, technology seminars and diverse cultural activities
during their internships. The student
teachers and mentor teachers were
surveyed through e-mail and three
student teachers were interviewed to
evaluate the outcomes of the program.

3

Dr. Figen Enes

2011

2009The aim of the study is to determine
the stress level of Turkish and Macedonian teachers living in different so- 2010
cio-cultural and economic situations.
The scale used in the study has been
developed by researchers. 416 Turkish
teachers and 213 Macedonian teachers have participated in the study

& Dr. Tatjana
atanasoska

4

Gray M. Gross- 2007
man,Pinar E,
onkol & Margaret Sands

The study revealed that Turkish Teachers Have
mild stress levels and Macedonian teachers have
moderate stress levels. There is a meaningful difference in the stress level points of Turkish and
Macedonian teachers. Policy makers are advised
to analyze the teacher training and assessment
system with the assumption that personal and
social characteristics and working conditions
may have an effect on teacher stress; Implications for further research are also discussed.

Educational development is one
2003- This paper utilizes recently conducted
way through which Turkey enhancresearch to assess the nature and extent of
es progress towards its social goals 2004 that reform as well as identifying the factors
and prepares itself for European
which enhances its effectiveness.
Union membership. A major effort
to upgrade the Turkish educational
system was made through a multiphasal comprehensive reforms
of the sector introduced during
the 1990s.One part of this reform, perhaps most crucial to the
long-term effectiveness of other
developments in education, was a
transformation of the approach to
teacher education.

Turkish Faculty Perception about International Students
Despite having a remarkable numbers of international students at Turkish higher educational institutions,
very few studied have been conducted to know the faculty members’ perceptions of these students. As international
students come from different educational and cultural backgrounds naturally they increase classroom diversity
for the instructors and there are expected benefits and challenges for the overall educational process (Trice, 2003).
Again, there are few queries which can be answered only by faculty members such as 1) the differences
between international and domestic students in terms of academic and disciplinary success, 2) the benefits of
having those students in their departments and classes, and 3) the challenges of having those students in the higher
educational institutions where they work. This study aims to reveal faculty members’ awareness of, and mindsets
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about, international students in a liberal arts university where English is the medium of instruction in Istanbul,
Turkey. The researcher used a qualitative approach since limited research has been conducted in this area. The
study revealed that there are benefits of having international students within the institution those are - escalading
the overall academic and disciplinary success of the school, creating diversity in learning environment and
generating competitive learning environment. Again the challenges of having international students includedadaptation to a new educational system, language accents, time management issues, and isolation and grouping
(Acar, 2016).
In many fields of study curricula cross-cultural experiences are considered as valuable impact to the
curricular. To enhance their perspectives in their subject matter, students are encouraged to join in study abroad
programs. In teacher education programs international experience also has a very vital role. A study investigated the
effect of international student teaching experience on the professional and personal development of pre-service
teachers. Twenty six graduate students in a private university in Turkey had a two-month internship in a midwestern state in the United States. They got involved in teaching practices, technology seminars, and diverse cultural
activities during their internship. The student teachers and mentor teachers were surveyed through e-mail and three
student teachers were interviewed to evaluate the outcomes of the program. This project was proved to be very
successful through building close ties between mentor teachers and student teachers and the extensive amount of
time the latter spent in US schools observing and teaching classes. 26 Turkish student teachers who completed this
internship are now all working in renowned high schools in Turkey with a strong background in progressive teaching
strategies and with hopes of moving toward higher positions where they can bring more and more innovations to
Turkish educational system. It is very clear that such international exchange programs are likely to promote better
understanding among peoples of the world. Findings of this study indicate that Turkish student teachers benefited
from this experience to a great extent both personally and professionally (Mehmet Shain, 2008) .
Another study has conducted to determine the stress level of Turkish and Macedonian teachers living in
different socio-cultural and economic situations. The scale used in the study has been developed by previous
researches. 416 Turkish teachers and 213 Macedonian teachers have participated in the study. The study revealed
that Turkish teachers have mild stress levels and Macedonian teachers have moderate stress levels. There is a
meaningful difference in the stress level points of Turkish and Macedonian teachers. Policy makers are advised to
analyze the teacher training and assessment system with the assumption that personal and social characteristics
and working conditions may have an effect on teacher stress. Implications for further research are also discussed
(Figen Eres & Tatjana Atanasoska, 2011).
Educational development is one way through which Turkey enhances progress towards its social goals and
prepares itself for European Union membership. A major effort to upgrade the Turkish educational system was made
through a multi-phased comprehensive reform of the sector introduced during the 1990s. One part of this reform,
perhaps most crucial to the long-term effectiveness of other developments in education, was a transformation of
the approach to teacher education. This paper has considered one important educational reform which has been
perceived as key in facilitating progress in other developments in the education sector, namely change in teacher
education. The key finding of this paper, namely that teacher educator participation was important in maintaining
and institutionalizing the changes made by the NEDP, is worthy of attention. While “efficiency” of a project may be
improved by decision-making at the top, the sustainability of project accomplishments clearly requires the full
participation of those concerned ( Grossman, Onkol & Sands, 2007).
Teacher educators across Turkey have clearly embraced a culture of quality supportive of accreditation,
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despite some disagreement between them about how the process is to be done and despite lack of follow up
after the pilot projects and accreditation training courses in 1999. They have become aware of developments in
accreditation and quality standards, particularly of developments in the United States and UK, and they recognize
the usefulness of, and the need for, such a system in their own faculties. The Higher Education Council could
continue the professional advancement that was made through its National Education Development Project and
begin the implementation of quality standards for teacher education in Turkey. Many of the professionals who were
involved in that project would form a useful resource and, from the date presented above, welcome the move to a
national system of accreditation (Grossman, Sands & Brittingham, 2010) .
Recommendations
In light of above literatures that had been reviewed it can be said that initiatives need to be taken to conduct
further research to know about the Turkish teachers’ perception and their current status because of the pressure
of English spoken classes and their quality adjustment to meet the standard of EU candidature as small number of
research has been conducted on the topic and no recent study is been observed. However, lots of recent studies
have been observed expressing the international students perception about Turkey and the reason may be because
Turkey is becoming a popular destination for international students by dint of competitive fees, social, politics
and geographical attractiveness, government scholarships, friendly atmosphere, quality education, lifestyle. There
are few issues that also need to be addressed with sincerity such as adequate guidance and information during
pre and post arrival process of students, counselling by expert people or may be by teachers, design programs or
classes in a manner so that the interaction intensifies among the international and domestic students. Faculty
members also need international training to improve their style and the students who have been sent abroad for
a higher education need to return and get appointed in the university teaching profession or policy making position
so that they can share their views, methods and international understanding in the domestic ground to improve
the overall educational environment.
Conclusion
Although the rationale for and approaches to internationalization vary by institutions and countries.
Customarily, the inspirations for internationalization in academia have been the academic rationales of improving
educational partnerships and quality, the economic rationales of raising revenue from tuition and recruiting wellknown scholars, the social/cultural rationales of promoting cross-cultural understanding and awareness, or the
political rationales of promoting public diplomacy and foreign policy (Knight J andde Wit H, 1999) . Turkey, with
its long history of sending students abroad for higher education, has primarily been regarded a source country
(Kondakci, 2011). However, like many other source countries, Turkey has stepped up its efforts to recruit international
students in recent years. Despite the fact that there have been some improvements in the internationalization of
Turkish higher education, there is limited research on internationalization of higher education in Turkey to guide
related policies and practices. Particularly, there is a need to understand why international students choose Turkey
for higher education in order to better inform institutional marketing practices and government policies. Moreover,
given that completion and retention rates of international students in Turkey remain low, there is an urgent need to
understand the problems encountered by international students. Such efforts will provide the individual institutions
and government agencies with guidance in helping students to have more satisfying experiences during their time
in Turkey by better addressing students’ essentials and dissatisfactions.
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A case study on Adjustment Problems of International Students
in Pakistan
Muhammad Ayat¹

Abstract: In the current century, it is becoming more significant for every individual to have a global perspective
in pursuing and shaping his/her future. The students of this century have a different political, economic, social,
and cultural world than the students of the previous century. As a result, many countries consider that they must
educate and involve their students in cultures beyond their country’s boundaries in the hope of producing interculturally capable students. They face so many problems in academic and social lives in their new environment.
The purpose of this study was to examine and evaluate the problems of international students in Pakistan and to
investigate if significant differences existed between subgroups based on their length of stay here in Pakistan. A
questionnaire was designed and distributed to 200 international students studying in eight different universities in
Karachi city of Pakistan. Only 100 duly filled questionnaire forms were considered for the study. The methodology
used in this study was quantitative and qualitative to show problems and experiences of international
students in academics, culture, social, and educational environment in Pakistan.
The study found that the greatest issues of the international students in Pakistan are; working in a part time job,
reasonable accommodation, internship training, language problems, and cultural and academic development.
Statistical analyses also shown that the varying length of the stay of s Pakistan has no significant impact on
the perception of international students toward adjustment challenges. The policy recommendations were
made to improve educational understanding for International Students in Pakistan for policy makers, university
administrators, and faculty/staff.
Keywords: Language barriers, academic and social adjustment, international students
1 Introduction
In recent decades the international education has become more significant factor for universities. It has grown
manifold, through mobility of students, over the last few decades. According to an estimation, five million students
studied outside of their home countries in 2014. It indicates more than a tripling of global international student
enrollment since 1990. The countries of growing economies investing heavily in the expansion of their higher
education systems; creating scholarships to support their students to get education abroad in hope to produce
inter-culturally capable students.
Coming from different cultures, the students may face challenges in many areas, including geographical location,
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weather conditions, food, language, culture behaviors, and value and educational systems. This study mainly
focusing on the issues of international students, who studying in Pakistani universities. The purpose of the study
was to examine and evaluate the issues of international students and to investigate if significant differences
existed between subgroups based on their length of stay in Pakistan. It is believed that any endeavor to help
international students adjust to the culture of the host country should stem from an understanding of the nature
of their difficulties and the factors that have contributed to those difficulties. Therefore, a thorough overview of
literature was done for establishing framework to understand the issues of international students studying
at Pakistan. For data collection a special three page long survey designed. The survey has closed ended and open
ended questions to record the views of international students. The study was carried out with some limitations.
The students were reluctant to share even their views. So it is assumed that all respondents were candid and
honest in recording their choices of problem areas. It was also assumed that the students have the capability to
identify the problems which have significant impact upon their social and academic lives.
The study focus on the issues of international students. The paper has been organized in separate sections to
recognize and highlight the issues of the international students. We started with the introduction of problems
with a thorough literature review. This is followed by describing the data and the tools used for data analysis.
Then we provided the results and discussed each issues separately with possible reasons and solution in the
recommendation section. A comparison of perception of students was also done based on the length of stay of
the students in Pakistan. In the last section, we concluded our study after putting recommendations for the
policy makers, university administrators and faculty.
2 Literature review
A considerable amount of researches have been done focusing on the issues of international across the globe.
The numbers of international students have been rapidly increased in last few decades. Therefore, the topic of
international students are getting more focus globally. For this study, a substantial amount of literature on the
issues of international students has been surveyed. The work of different social scientists who have studied
the issues of international students of different demographics has been reviewed before designing our survey
for data collection. Researchers have shown that international students outside their countries experience
difficulties, anxiety and confusion for which they had to struggle hard to make their adjustment well. They also
face difficulties in their academic journey to be rationally successful in their new environment (Carol and Ryan,
2005). It also has been suggested that the demographic in cultures and norms especially the culture shock among
international students can cause social crisis and accidents on and off campus (Xie Xin, 2004). Therefore, to avoid
any kind of social crisis and accidents, the policy makers and university administration need a thoughtful
understanding of the issues of international students. Xie Xin, (2004) indicated in his study that the students,
who study outside their countries are the carriers of their own cultures. Therefore, a deeper understanding of
the nature of the cultural differences would be obvious. These issues, when stressed for long time may lead the
students to mental illnesses. The researchers, therefore, suggest that the local people should understand the
needs of international students and help them understanding socio-cultural adjustment that may be leading to
some kind of psychological is
(Zheng, 2010).
Although studying abroad is an interesting experience for international students, however, they have to
experience many challenges and adjustment problems, particularly those relating to academic, sociocultural, and
psychological adjustment (Ward & Kennedy, 1993).
Financial problems and language barriers are the other issues, the international students may face, have widely
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discussed in the literature. A group of researchers have focused and evaluated financial issues of international
students. Financial problems loom large among the matters of concern for international students (Eddy, 1972). It
is the second most frequently stated concern of international students (Cadieux and Wehrly, 1986).
Joshi (1983) indicated that the fortunate international students who don’t have financial problems are very rare.
Further, it is wrong to assume that mostly international students are rich and have good enough finance for
their education (Cadieux and Wehrly, 1986). Wong (1991) identified that the most troubling problem areas for
international students are the financial, language related, social, cultural, housing and food, and health areas.
The language barrier has also became the big issue for international students. Different studies suggest that the
language barrier prevents the international students to keep up with their classmates. They felt stressed
and get a negative influence on their studies. Because of the language barrier, it is difficult for the international
students to effectively interact with their instructors and fellow students, understand lectures, do exams and
assignments, follow and understand rules, and socialize with local community. They have to work very hard in
order to improve their language skill and keep up with the rest of the classmates. They spent most of their time,
including weekends, in the classroom and in the library. (Campbell & Li, 2008). Various other studies suggest that
English language is one of the biggest barriers for Asian students studying in New Zealand (Li, Baker & Marshall
2002). Ursua (1969) investigated the relationship of social adjustment and English proficiency of international
students. The study found however a low but significant correlations between the two variables.
Social issues of the students are associated to social interaction with local students and community, personal
issues, approaches and attitude, language problems and understanding the culture of the host country. Depression,
loneliness, and homesickness are the issues for international students and these issues can affect the adjustment
of the student if there is no support (Wehrly, 1988). Adjustment issues for international students constitute a
significant area of study. Traditional adjustment factors have been studied extensively. Lee et al. (1981) did a
comprehensive review on the problems and needs of international students for a major national research project
for National Association for Foreign Student Affairs (NAFSA). They produced a comprehensive list of adjustment
related variables: age, sex, marital status, English language proficiency, academic level, sponsorship, major
fields, length of study, region of the world and country of origin, size of school, orientation, living arrangements,
employment at home, previous international experience, and national status accorded (Lee, pp.11-20).
Santos (1959) indicated seven problem areas, in his study, faced by international students. The academic, financial,
personal, religious, emotional, and social aspects of adjustment were studied. His study shown that academic,
financial, and social problems gave the most trouble, while religious and personal problems gave the least trouble
to the total group of international students. Therefore, our main focus in this study is on academic, financial, and
social problems instead of personal and religious problems.
3 Research and Methodology
This chapter identifies the methodologies used in the study. It is divided into the following sections: 1) Data
collection; 2) Data measurement; 3) Sample profile; and 4) Data analysis.
3.1 Data Collection
The survey method was used for data collection to carry out this study. The target population was the international
students of different universities in Karachi. They were from different disciplines and were in their first, second,
third, and fourth year of studies. A questionnaire, consisting of both open and closed-ended questions was
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designed. Pilot questionnaire was tested, refined, and then used for data collection. The questionnaire was
divided into various sections. The first section gathered data on the demographic information of gender, area of
study, discipline, language, and country of origin. The second part comprised of questions on their adjustments,
their English and Urdu language proficiency, level of difficulties in interacting with local students and community,
financial and accommodation issues, and their financial sources. Students were further asked to report on [their
perceptions of] teaching quality, level of difficulty in understanding lectures, and access to academic support.
Their views on admission processes, about life of international students at Pakistan, and attitudes of local
people toward international students were also recorded. The questionnaire distributed among 200 international
students enrolled at any of the eight identified Universities in Karachi. 100 respondents completed and returned
the questionnaire, giving a response rate of 50%.
3.2 Data Measurement
This study used survey instrument based on idea derived from Michigan International Students Problem Inventory
(MISPI Porter 1993) but questions were made in relatively different senses. The questionnaire also have some
open ended questions to record their feedback on experiences in Pakistan and their suggestions. The responses
to each questionnaire ranged from 1= strongly disagreed and 4 = strongly agreed and 4 point measurement scale
was used to demand much more from respondents to select negative or positive position.
The questionnaires were having four options containing strongly disagreed, disagreed, agreed and strongly agreed
for students having 19 series of problem. The score of survey was counted from 1 to 4 as 1 for strongly disagreed
and 4 to strongly agreed. The instrument was tested on 10 international students in study period and later it was
modified accordingly after and discussions with foreign students to make it more valid.
3.3 Sample Profile
As there are only few female international students, studying at universities in Karachi, therefore only 5 percent of
the respondents were female and 95 percent were male. Thirty percent (30%) students were from Sudan, 20 percent
from Palestine, 30 percent from Somalia, and 20% from other countries. Of 100 respondents, 55 percent from
Engineering, 10 percent from medical, 15 percent business management, and 20 percent from other disciplines.
Only 20 percent of students were living in campus hostels and the remaining were living in rented apartments. The
details of the sample profile are given in Table No. 01 as given below.
Tablo PDF’ten...
3.4 Data Analysis
The analysis was made in two sections. First section was quantitative in which the responses were ranked in
Mean sequence. Then a separate correlation study were made amongst students’ academic performance and the
students’ highly perceived problems areas. Comparisons were made amongst different students’ groups. The
differences among students groups based on length of stay in Pakistan (more than one year) were compared with
(maximum one year) in responses of problems. The perceptions of the two groups of the students were put in
t-test analysis with set of variables to make clear the problems of students at different point of time. The level of
t-test was 0.5 for acceptance or rejection because this level is the most moderate level used by many researchers
and it reduces the risk of error. The second part of analysis was qualitative. In qualitative analysis, we evaluated
the suggestions of students and their opinions about different problems.
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4 Result and Discussion
As shown in Table 02, the means scores of the perception of students about each area were calculated and ranked
in descending order. Response to each question ranged from 1= strongly disagreed and 4 = strongly agreed. A
four point measurement scale was used to demand much more from respondents to select negative or positive
position. It was found that students had major problems in 5 of the 11 potential problem areas (since the mean
score were between 4.00 and 2.728) and moderate problem in 5 areas (since the mean score were between 2.24
and 2.68) and minor problem in 2 potential areas (since the mean score was below 2.00). This result is especially
important for the students of first year in sample at their universities, and at this stage they could feel cultural
shock and adjustment problems they had.
Issues of social and academic problems like part time job, accommodation issues, language barriers, Internship
training, unjust treatment by the people, and cultural and academic development of international students
received the greatest concern, followed by financial issues, academic competition, teaching methodology, and
admission process.
Respondents were asked to mention in years the length of their stay in Pakistan. To know about the impact of
length of stay on adjustability issues, the responded were further divided in two groups on the basis of their stay
duration in Pakistan- those who spent one year in Pakistan at maximum and those who spent more than one year
in Pakistan (Year ≤1 and Year ≥1).
We compared the means of their responses in Table No. 03 as given. Some of problems have evident difference
between two groups as shown in the table such as accommodation issues, academic competition, teaching
methodology etc. These differences show the variation in the perceptions of international students toward certain
problems with time. It is also evident from the below given table that the situation of eight out of total eleven
problems is relatively difficult for junior student group (who are in Pakistan for one or less than one year) than for
senior (who are in Pakistan for more than one year).
To know the extent of differences in perception, t-test between the students 2 groups; those who spent one or
less than one years and those who spent more than one year, was applied .The p- values for each issues has
been shown in Table No. 04. The difference between the perceptions of the groups of students in all potential
areas were found statistically insignificant at α= 0.05. The results of this study are in line with the findings of Rad
(1986) that the length of stay doesn’t have any significant impact on the academic and personal adjustment of the
international students.
4.1 Academic issue
Respondents were asked about their grade in their previous semester. It was found that 52% of students had failed
in at least one subject in their previous semester. In response to the reason of poor performance, 70% students
indicated that language was the main reason of their poor academic performance. Respondents were asked to
state whether they faced any difficulty in understanding lectures. It was found that majority of students 70.4%
faced difficulties in understanding lectures because of language barrier and methods of teaching.
4.2 Part-time work
Respondents were ask to state whether they do any part time job or not. It was found that no international student
in Karachi doing any part time job. To explain situation more, we assumed three different scenarios. The first
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assumption was that there is no opportunity for any student in Karachi of getting part time job. We did a survey to
know whether local students doing any part time job or not. It was found that around 15% of local students doing
part time job. Majority of them, 90% were teaching home tuitions. Therefore, we failed to accept our assumption
of no opportunity of part time job. We further investigated to know whether local people are reluctant to give
them job (home tuition) or the international student’s are not interested in doing part time job. It was found that
the local people are reluctant in give job to international students. However, around 25% international students
are interested to do part time job.
4.3 Financial problem
Respondents were asked whether they feel pressurized or not due to financial reasons. It was found that a
moderate number of students feel pressurized and do worry for finance (Mean 2.626). The analysis also shows
that 30% of the total living expenses occurred due to accommodation. To loosen the burden of financial problems
of international students, there is a dire need to open opportunities for the international students of scholarships
and part time jobs.
4.4 Internship problem for international students
Doing internship in industry was another serious problem for international students. Only few (5%) of the
respondents had done an internship during their study. The reason, international students mentioned for not
doing internship in an industry, is of not getting acceptance from the industry. However, all in general and
particularly engineering universities have a separate department for arranging internship program at universities.
4.5 Accommodation problem
Respondents were asked to tell about their most serious problems which need to be solved quickly. Around 32%
respondents told that accommodation is their most serious problem. If we get a cheap accommodation, our
many problems will be resolved. It was also found that accommodation expenses add 35% at average to the total
living expenses of international students. Providing cheap accommodation will also lose the financial burden on
international students.
4.6 Language problem
The respondents were asked to provide a self-assessment on their level of English and Urdu languages. The
analysis showed that 45% of the respondents assessed their English language level as “very poor”, 25% as
“poor”, 18% as “good” and only 7% respondents indicated as “excellent”. The analysis also showed that 90% of
international students don’t know the basics of Urdu language. There should be an extensive English and Urdu
languages programs for International students on their campuses to overcome the social and academic problems
they face due to language barriers.
5 Limitations of the study
This study was made within certain limitations: The respondents may not be representatives of all international
students of Pakistan, because the sample consists of the students studying at various universities in Karachi. The
sample only have respondent/students who study at a university in Karachi. Furthermore, the following assumptions
were considered to be necessary for the validity of this study. It is assumed that all subjects will respond candidly
and honestly in marking their choices of problem areas. Students have the capacity to recognize and identify the
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problems which have significant influence upon their personal and academic lives. It is nevertheless, the results
may have more of a general application to other international student populations in Pakistan.
6 Policy Recommendation
Based on the finding, the following recommendations are offered for Government departments, universities
management and faculty, and non-government organizations working with international students.
Interaction and meaningful engagement of international students with local students and community is one of
the issues which received great concern in students’ perception. Therefore, to address this issue, universities and
non-government organizations can play their roles to improve the interaction and meaningfully engaged their
international students with local students and community by following given steps and events:
⁻

Making cross regional groups at university level as well as city level.

⁻
Organizing cultural day’s events regularly for the international students of a group of universities at
city level, and
⁻

Organizing welcome week for new arrivals at university level.

⁻

Engaging them via reading and sport clubs

Off campus excursion social loneliness and development of disinterest to the local society is another issue of great
concern for the international students studying in Pakistan. The Government departments and non-government
organizations must arrange some short trips of the city and nearby areas for international students.
Hostel Facility for International Students: Accommodation for international students in a city like Karachi is a
serious problem. Due to peculiar security condition of the region, local people hesitates to rent their apartments
to bachelors in general and it became worst if the bachelors are foreigners. There is a dire need of hostel facility
for international students to attract more to Pakistani universities.
Extensive English and Urdu Language Programs for International Students: The students have low proficiencies
in both English and Urdu even after staying for couple of years in Pakistan. It is recommended to establish some
extensive English and Urdu language programs for these students to make their lives easy during their stay at
Pakistan.
Training of teachers: It is also found in the study that some teachers have difficulties to deliver their lectures in
English, so it becomes more difficult for the international students to understand the lectures in class rooms.
Therefore, the universities should develop teachers who are capable instruct in English language proficiency and
make them to deliver their lectures in English by all ways.
International Relations Office (IRO) in university: It is also found that more than 90% universities in
Pakistan don’t have an International Relation Office (IRO) to assess prospective international students during
their admission process and other issues during their study. IRO connect students to the management and help
to resolve their problems quickly.
7 Conclusion
This study confirms early research findings that part time job, accommodation, language barriers, internship,
unjust treatment by the people, and cultural and academic development of international students received the
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greatest concern for international students. It was also found that the length of stay of international students in
Pakistan has no significant impact on the perception of students toward different adjustment problems.
While the findings of this study are not necessarily definitive due to the small sample size and samples limitation
as they are gathered from a single city, it is nevertheless hoped that Government of Pakistan and administrators
of universities will take note of the findings, and strive towards solving the issues of international students. The
outcome of resolving the problems of international students can be mutually beneficial for all the institutions,
students, and Government of Pakistan.
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Uluslararası Eğitimde Amaçlar Ve “Beyin Göçü” Sorunu: BDT
Ülkeleri Örneği
Oktay Asadov1*
ÖZET:
Bu çalışmanın amacı uluslararası eğitim ve “beyin göçü” fenomenleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkararak bu ilişkideki
genel faktörleri, istatistik göstergeleri ve sözü geçen ülkelerdeki bu türden muhtemel durumları incelemektir.
Şöyle ki uluslararası nitelikli işçi göçü yüksek öğrenim sürecinde gözlemlenmektedir. Sözü geçen hadise yer aldığı
ülkelerdeki ekonomik, sosyolojik, bilimsel ve teknik açılardan önem taşımak suretiyle bölgelerdeki uluslararası
ilişkilerin dikkat çekici konularından biri oldu.
Çalışmada “eğitim-göç” ilişkisinin sebep-sonuç bağlamındakı türleri, ülke ve birey açısından olumlu ve olumsuz
yönleri, bunlara yönelik çözüm ve önerilerin yer alması planlanmıştır. Çalışma 3 kısımdan ibaret olup, 1’nci kısımda ana
temanın tanımlanmasını, 2’ci kısımda birincil ve ikincil verilere dayalı analizi ve göstergeleri kapsamakla, 3’ncü kısımda
ise mevcut durumlarda olası çözümlerin incelenmesi düşünülmüştür.
Bilgi çağımızın vazgeçilmez unsurlarından biri nitelikli insan kaynağıdır. BDT ülkelerinde araştırmacı ve AR-GE
personeli sayısının yetersiz olduğu bilinmektedir. Bilim ve araştırmaya ayrılan bütçenın arttırılabilmesi ve yapılan
yatırımların ekonomik değere dönüşmesi için insan kaynağının hem sayıca hem nitelik olarak geliştirilmesine ihtiyaç
duyuluyor. Bu doğrultuda; yüksek öğrenim eğitimi ciddi öneme sahiptir. Bununla beraber burs ve destek sistemlerinin
yeterli ve erişebilir olması, bölgedeki sosyal imkanların eğitim görenler için çoğaltılması, kanun ve mevzuatlarda gerekli
düzenlenmelerin yapılması, öğrenim sonrası araştırma programları ile “mentorluk sistemi” gibi destekleyici sistemlerin
oluşturulması da oldukça önemlidir. Bu tür teşviklerin sağlanmaması veya yeterli olmaması durumunda “beyin göçü”
olarak tanımlanmış nitelikli insan gücünün daha gelişmiş, faaliyeti için uygun bir ülkeye göç etmesi söz konusu oluyor.
Beyin göçünün bir dizi diğer ön nedenleri de var. Bunlar “donör” ülkedeki işsizlik, yabancı dilde eğitim ve teknolojik
gelişmelerin eksikliği/kalitesizliği, siyasal istikrarsızlık, iktisadi kriz ve durgunluk gibi durumlardır.

Anahtar kelimeler: uluslararası eğitim, “beyin göçü”, BDT ülkeleri, insan kaynakları
Keywords: international education, brain drain, CIS region, human resources

1

*

Bildiriler Kitabı 2016

157

“Beyin Göçü”nün Tanımı, Nedenleri ve Şeması

Bilgi teknolojisi çağında her ülkenin entelektüel potansiyele ihtiyacı vardır. Yani, sadece yeni bir şekilde, farklı
düşünenlere değil aynı zamanda kaliteli yüksek eğitime sahip insanların potansiyeline ihtiyaç vardır. Devletlerarası
modern göçte karakteristik özelliklerden biri, “göç cirosu”na bilim personeli potansiyelinin katılımıdır. Bu olay “beyin
göçü” (Brain Drain) olarak anılmıştır. Bu ifadenin 1950’li yılların başında İngiliz bilim adamlarının İngiltere›den ABD›ye
kitlesel göçü zamanında ortaya çıkmasına rağmen sorun bu güne kadar aktüel kalmıştır.
“Beyin göçü” ülke veya bölgeden bilim adamlarının, uzmanların veya vasıflı işçilerin göç ettiği bir süreçtir. «Britannica
Ansiklopedisi” bu terimi “genellikle daha iyi ücret veya yaşam koşulları için başka ülkeden, ekonomik sektörden veya
bölgeden eğitimli ya da profesyonel kadroların göçü” olarak tanımlar [1].
Uluslararası fikrî göç konusunda uzmanların “beyin göçü” değerlendirmesinde yaklaşımları farklı düzeylerde oluyor:
kişisel, kamusal (devletin pozisyonunda, kaybetme veya bilgi kazanma) ve küresel düzeyde... Olguyu bireyin açısından
değerlendirirsek göç, sosyal hareketlilik — ilk etapta birey için bazı kişisel sorunları çözmek için bir yoldur ve bunun
etkisi genellikle toplum / devlet çıkarlarına aykırı olabilir. Olguyu devlet açısından değerlendirirsek, bir kişinin ülkesinde
aldığı eğitimi sonucunda elde ettiği yetkinliği o ülkenin bilimsel potansiyeline katkı sağlayacak şekilde kullanmaması
ve diğer sektöre, devlete geçmesi ülkenin eğitim sisteminin çalışmalarını “boşa” çıkarmaktadır. Bu yatırım başka,
genellikle zengin olan, bir ülke için yapılmış olmaktadır. Uzmanların yurtdışında kendi uzmanlık alanında çalışması
halinde donör ülke için “beyin göçü”, alıcı ülke için de “beyin kazancı” sağlanmış oluyor. Ama bazı durumlarda, uzman
için yeni yerinde profili ve niteliklerine tekabül eden bir iş bulması mümkün olmuyor. Bu zaman her iki ülke için olumsuz
hal ortaya çıkıyor. Verici için “beyin göçü”, alıcı için “beyin hebası” (brain waste) husüle geliyor. Küresel bilim açısından
ise bakıldığında “beyin göçü” “beyin aktarımı” olarak olumlanabiliyor.
Kamuoyu araştırmaları, en kuvvetli “yurtdışına göç” isteğinin gençler arasında olduğunu göstermektedir. Bugün, BDT
ülkelerinde yetenekli ve eğitimli gençliğin uluslararası entelektüel göçe girişiminin bölgede süren sosyal, ekonomik
sorunların dışında “doğal” sayılacak sebepleri de vardır. Şöyle ki dünya gelişiminin modern eğilimleri doğrultusunda,
uluslararası entelektüel gençlik göçünün yoğunluğunun yüksek düzeyde gerçekleşmesi bir dizi önkoşullarla belirlenebilir.
Bunlar aşağıdakileri içeriyor.
Gençlerin uluslararası yeterlilik standartlarına uygun olma arzusu: Bilgi ve becerilerin insan kaynaklarında XXI. yüzyılın
geleceğini belirleyen başlıca faktör olması dünyada giderek büyüyen bir algıdır. Bireysel düzeyde, uluslararası işgücü
piyasasında eğitimin kalitesinde bilgi birikimi ve tecrübesi, kültür seviyesi ve rekabet derecesi gibi sıkı gereksinimler
vardır. Gittikçe daha fazla genç, eğitiminin ve yeterliliğinin uluslararası seviyeye ulaşmasına gayret ediyor. Çünkü bu
onlara gelecekte daha iyi bir iş bulma şansı veriyor. Modern genç adam psikolojisi düzeyinde, BDT ülkeleri de dahil
olmak üzere, tüm dünyada profesyonel odaklı gençlerin davranışları üzerinde eğitim alanında güçlü bir etkiye sahip bir
“uluslararası standart” düşüncesi oluşturuldu.
Yurtdışı eğitim ve uluslararası profesyonel ilişkilerin genişlemesine yönelik devlet ihtiyacı: Sürekli yeni uzmanlık
alanları oluşmakta ve eski, “geleneksel” mesleklerde de yeni teknolojilerin hızla gelişimi nedeniyle sürekli bilgi
güncellenmesi gerekmektedir. Uluslararası uzman kuruluşların sınıflamasına göre 300 farklı mesleğin yaklaşık çeyreği
30 yıl önce tamamen bilinmiyordu. Uzmanlaşma oldukça pahalı bir süreçtir. Hatta büyük ve gelişmiş ülkelerde
tüm disiplinler ve uzmanlaşma tiplerinde etkili üniversite programları uygulanmasının göze alınması zor oluyor ve
bu nedenle hemen hemen her ülkenin en iyi bilimsel okullarında diğer ülkelerin de eğitim ve araştırma tecrübesi
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kullanılıyor. BDT ülkelerinde de eğitim ve öğretim alanında uluslararası işbirliği geniş bir ağ faaliyeti göstermektedir.
Uluslarüstü bireycilik psikolojisinin yayılması: Özgecilik (altrüizm); kolektivizm ve herhangi bir grubun - ırk, ulus,
devlet vb. çıkarlarına genel bağlılık giderek ilerleme ve refah artışını, rekabeti bir fren gibi engellemesi düşüncesi yer
almaktadır. Buna karşılık, bilgi teknolojileri dahil olmak üzere dünya çapında yeni yüksek teknolojilerin yaygınlaşması
ayrı bir ulus devletin kontrol işlevini azaltır. Bütün bunlar uluslararası anlamda “serbest yüzen” yeteneklerin görünümünü
belirler: akıllı, yeniliklere açık, İngilizce konuşan, hem de bilgisayar teknolojisi gibi evrensel bir “dile” ve en önemlisi
talep olunan bilgi ve beceriye sahip genç birey... Doğal olarak BDT ülkelerinin kalifiye uzmanları ve yetenekli öğrencileri
de dünya pratiğinin böylesi bir gelişmesinden uzak kalmıyor.
Nitelikli insan kaynaklarının yurtdışına göçü, vasıfsız personelin aksine çoğunlukla yasal olarak gerçekleşiyor. Ülke
seçiminde ilk sırada profesyonel çıkarlar dikkate alınıyor. Meslektaşlar ve araştırma grupları ile iletişim sağlanıyor. Bu
nedenle nitelikli personel genellikle kişisel davetiye ile ya da önceden yapılmış bir sözleşmeden sonra göç ediyor. BDT
ülkeleri öğrencileri ve mezunlarının çoğunluğu için kendilerini teklif etme, “ağ atma” stratejisi karakterize edilebilir:
Çeşitli yabancı üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu fonları vb. burs başvuruları yapmakla ya da çeşitli uluslararası
yarışmalara katılarak yurtdışına gitmek... Atılan bu “ağın” kapsamı genişledikçe başarı olasılığı da yükselir. Eğitim ve
öğretim için gençlerin yurt dışına göçü uzmanlar tarafından tüm bilimsel topluluğun kalitesinin iyileştirilmesi için fikir
ve deneyimlerin değişimini kolaylaştırması bakımından olumlu bir değerlendirme alıyor. Ancak, uluslararası eğitim
göçünde ülke için gerekli ve nitelikli uzmanları kaybetmek olasılığı her zaman mevcuttur. BDT ülkelerinde baş gösteren
kitlesel “beyin göçü” nün temel nedenleri; serbest piyasa modeline geçişin halen başarılı bir şekilde bitmemesi,
toplumsal ve siyasal yaşamdaki istikrarsızlığın içerdiği işsizlik, savaş korkusu, şiddet ve takip endişesi, geleceğe dair
belirsizliktir. Sonuç olarak ortaya çıkan bilgi toplumu için talep yetersizliği, entelektüel emeğin saygınlığını dramatik
düzeyde azaltıyor. Kendi yaşamını hala bilim ya da diğer yüksek vasıflı iş ile bağlayanlar için kendi ülkesinde çalışmak
giderek daha da zor hale geliyor. Yurtiçi bilimsel ve deneysel sektörde Ar-Ge’ye ait teknolojik donanımın yetersizliği,
finansman yatırımının düşmesi neticesinde bilimsel gelişmelerin seviyesi ve alanı azalıyor. Bilim sektöründe verilen
asgari ücret düzeylerinin düşük ve yetersiz olması da en büyük olumsuz faktörlerden biridir. Bu çerçevede entelektüel
göç isteğinin yapısı da değişiyor. Profesyonel teşvikler geri çekiliyor. Ve şimdiki durumda ücret, gıda ve giyim fiyatları,
yaşam durumu gibi ekonomik faktörler yurtdışına göçte en önemli itici faktörler, ana motivasyon haline geliyor [2].
BDT Ülkeleri: Mevcut Durum ve İstatistik Göstergeler
Eski Sovyet cumhuriyetlerinde (BDT ülkeleri dahil) bilimsel personelin yurt dışına akışı SSCB’nin dağılmasından sonra
1990’larda başlamış ve günümüzde bu akım, şiddeti azalmakla beraber devam etmektedir ve yine de bu göç oldukça
yüksek düzeydedir.
BDT ülkeleri uzmanlarının yurtdışında bilimsel kariyer tercih etmelerinin başlıca nedenlerinden bir kaçı:
– İkamet ettiği ülkede araştırmacılara verilen düşük ücret;
– Yetersiz ve kalitesiz teknoloji donanım;
– Ülkedeki bürokrasinin üretken emek olasılığını engellemesi;
– Avrupa ve Amerika diplomalarına büyük değer verilmesi...
Göçmenlerin büyük bir kısmı ise eğitim için yurtdışına giden ve mezuniyet sonrası sürekli ikamet için orada kalan
öğrencilerdir.
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2012 Kasım’ında, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Moskova Devlet Üniversitesi’nin 6 bölümünden 465 mezun
arasında düzenlenen bir ankette (% 58 erkek ve % 42 kız oranıyla) aşağıdaki sorulara şöyle cevaplar verilmiştir. [3].
“Yurtdışına gitmenizin hedefleri nelerdir?” sorusunu yanıtlarken % 38 kendi uzmanlık alanında çalışmak, % 34 uzmanlık
alanında olan eğitimini devam ettirmek, % 8 yurt dışında diğer (bitişik) bir meslekte eğitim almak, % 6 mesleği üzere
olmayan bir işte çalışmak, % 14 ise henüz kararsız olduğu cevabını verdi.

“Gideceğiniz ülkede hangi parayla yaşamayı planlıyorsunuz?” sorusuna en sık verilen cevap
“ev sahibi üniversitenin bursuyla” (% 38) cevabı olmuştur.
İkinci sırada % 26 oranla “yabancı
ülkede çalışmakla”, sonraki
% 20 “vakıflar ve diğer sponsorların yardımı ile”, diğerleri % 15
ve % 10 sırasıyla “ebeveynlerin yardımı” ve “ödünç fonlar (borç alarak)” cevapları olmuştur.

Hizipleşmiş Elitler

Güvenlik Sistemi

Devletin Meşruiyeti

Yoksulluk ve
Ekonomik Düşüş

Düzensiz Gelişme

İnsan Kaynaklarının
Akımı (Göçü)

ABD’nin “Foreign Policy” dergisi ve “Fund For Peace” kamu kuruluşu tarafından dünya devletlerinin “başarısızlık”
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmede BDT ülkelerinin 2016 yılına ait mevcut durumu aşağıdaki tabloda
veriliyor.

Tacikistan
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Özbekistan

83.5

6.0

7.1

6.5

9.7

5.1

9.4

7.3

8.8

4.8

Kırgızistan
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7.9
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Rusya

81.0

4.2
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Azerbaycan

76.3
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Beyaz Rusya

73.9
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Moldova

73.2
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6.8
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5.1

6.3

8.3

7.6

Ermenistan

69.6

5.9

4.7

6.5

7.2

3.8

7.0

5.0

7.0

6.9

Kazakistan

66.5

3.3

4.4

6.6

8.0

4.2

7.4

5.4

7.6

4.4

İnsan Hakları

Dış Müdahale

Toplam

Kamu Hizmeti

Kırılgan
Ülkeler
İndeksi 2016

* 2016 yıl BDT üyelerinin Kırılgan Ülkeler İndeksi (Fragile States İndex) tablosu [4]
“Beyin göçü” söz konusu olduğunda BDT ülkeleri arasında en iyi durumda olanlar Beyaz Rusya ve Kazakistan’dır.
“Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Alan” ortakları olan bu cumhuriyetler sırasıyla 3.1 ve 3.3 puanla ülkedeki beşeri
sermaye çıkışının en düşük devletler olarak tespit edilmişlerdir. Onları 4.0 ve 4.2 puanla Azerbaycan ve Rusya takip
etmektedir. Bu ülkelerde nitelikli işçi göçü büyüme eğilimini göstermektedir. Ukrayna 5.4 puan, Gürcistan - 5.1 puan
ve Ermenistan 5.9 puanla tahmini aynı kategoride yer alarak, insan kaynaklarının aktif akımı olan ülkelerin sırasında
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gösteriliyor. Orta Asya ülkelerinde de durum iyi değildir. Örneğin, Kırgızistan ve Tacikistan’da bu rakam 6.7 ve 6.4 puan
oldu. Türkmenistan’daki 10 puanlık “beyin göçü” ölçeğine göre 4.8 puanla ülkedeki beşeri sermaye kaybının artış eğilimi
kaydedildi. Moldova ve Özbekistan da BDT ülkeleri arasında 6.3 ve 6.0 puanla “beyin göçü” krizini atlatamadı [5].
BDT ülkelerinde nüfusun en dinamik kesiminin bir çoğunun öncelikle göç etmeyi amaçlaması gerçeği dikkat çekiyor.
Şüphesiz ki ülkeyi terk etmek isteyen herkes bunu yapamaz. Ancak böyle bir yaklaşım geleceğe dair umudun kaybıyla
birlikte ülkede kalarak verimli bir çalışma yapma ve kendini geliştirme motivasyonunun azaldığını gösteriyor. Dahası
ana vatanda yaşamdan duyulan genel memnuniyetsizliğin sonuçları ve başka bir ülkeye gitmede imkansızlık daha
fazla depresyon artışına, iddiaların keskin düşüşüne sebep olmakla beraber kişisel yaşam çıkarlarının değişmesine,
genel olarak iddialara ve gerçek başarıya yönelik çabalara olumsuz etki ediyor. Neticede kendini fark edemeyen bir
(veya birkaç olabilir) nesil insanların kaybı gibi son derece heyecan verici bir durum ortaya çıkıyor. Toplumda bilgiye
gereksinim duyulmamasına bağlı olarak entelektüel kesimde büyük bir yaşam memnuniyetsizliği oluşuyor. Yüksek eğitim
sisteminde «entelektüel» işsizliğin tehdidi önemli ölçüde hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri için karakteristiktir.
Ve burada, yurtdışına gitme isteği dışında yüksek öğretim kurumları için çok güçlü ve yeni bir eğilim, faaliyet alanını
değiştirme isteği bulunuyor.
Araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre herhangi branşta uzmanlaşmış birinin yurt dışına göçme motivasyonunun
kendi alanından, çalışmalarının içerik ve niteliğinden kaynaklanmadığını gösteriyor. Yurt dışına göç motivasyonu
genellikle ülke yönetimine yönelik güvensizlik ve finansal sorunlar tarafından tetikleniyor. Yine sorunun altında yatan
diğer sebeplerden biri de belirli bir alanda mezun olan kişilerin meslek istikrarının azalma eğilimidir. Zira uluslararası
kabul gören bir diploma alamayan uzmanlar hayal kırıklığına uğruyorlar. Bu durumla başa çıkmak isteyen öğrencilerin
bir kısmı uzmanlığını değiştirmeye çalışıyor, bir kısmı da derin bir mesleki eğitime ihtiyaç duymayan başka bir alanda
çalışmak istiyor. Potansiyel entelektüellerin emeğin ve teşvikin değerinde duyduğu derin hayal kırıklığının etkisi
toplumun geri kalanına da yansıyor. Dolayısıyla yüksek öğretim kurumları için mesleki istikrar oluşumu sorunu «beyin
göçü» problemine benzemektedir; dahası “göçün” en önemli nedenlerindendir.
Sorunun Önlenmesi Yolları
“Beyin göçü” sorunu çok boyutlu olduğu için birbiriyle ilişkili ama farklı birkaç çözüm düzeyi vardır.
Bilim adamları ve uzmanların yeterli finansman alması, bilimsel araştırma ve çalışmalar için tanınmış ve acil
önlemlerden sayılan, onlara ve yetenekli genç insanlara maddi desteklerin sağlanması herkese belli olan bir çözüm
olarak yüzeyde duruyor. Bilim, eğitim ve ekonomi dallarında yoğun kitlesel verimliliğin en uygun sosyoekonomik
ve bilgilendirici alanını oluşturmak için daha dayanıklı ölçütler ve mekanizmalar ikinci ve daha derin düzeyde
odaklanmaktadır. Bu tedbirlerin ve mekanizmaların, toplumlar ve yönetim organları tarafından alınması ve tedbirlerin
gereğinin gerçekleşmesi zaruridir. Son olarak, üçüncü ve en derin düzeyde motivasyon ve amaçlar öne alınmalıdır.
Entelektüelleştirmenin geliştirilmesinin bilimsel ve pratik bir yönü, bu üç düzeyde de uygulanan entelektüel rezervleri
seferber etme ve korumaya yönelik mekanizmaların somut araçlara ve ölçütlere dayanmaktadır. Entelektüelleştirme,
entelektüel ilerleme altında toplumun bilim alanında faaliyet gösteren bireylerinin ve çalışmalarındaki verimliliğin artışıdır.
Entelektüel kaynakların harekete geçirilmesi için temel mekanizmalar, bir bireyin kendi gelişimine yönelik ileri yönlü
motivasyonu ve verimliliği, yeni bilgisel-metodolojik hazırlığı oluşturmaktadır. Gerçekleştirilecek mekanizmalar, aynı
zamanda bilim adamının en önemli ve hayati çıkarlarının korunması için etkili tedbirleri de içeriyor.
Bir ülkenin entelektüel kaynaklarının hareketliliği ve korunması için uygulanması gereken adımlar ve tedbirler şunları
da içermelidir:
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— “Beyin göçü” konulu sorunların devamlı bir şekilde ilgili bilim ve iş adamlarının geniş katılımlı müzakerelerine
taşınması;
— Farklı öğretim üyelerine ait çalışma atölyelerin kurulması... Bu atölyelerde eğitim veren akademisyenlerin eğitim
almış mezunlardan kişisel olarak sorumlu olması;
— Yüksek öğrenim kurumlarının mezunlarına verilen sosyal güvence temelinde “isim” ve “yüz”lerinin oluşturulması,;
— Herhangi bir yenilik, akademisyenler ve öğrenciler tarafından bilimsel problemlerin olası verimli çözümleri için mali
teşvik sisteminin oluşturulması.
“Beyin göçü” sorununu azaltmak amacıyla, devlet düzeyinde (BDT ülkelerinde) yanı sıra, STK’lar, büyük enstitüler
ve işletmeler düzeyinde de makul ve gerekli şekilde entelektüel kaynakların korunması ve harekete geçirilmesi için
kısa vadeli programlar yapılmalıdır. Bu tür programların gerçekleştirilmesi “beyin göçünü” önlemenin yanında, büyük
olasılıkla “ürünlerimizin” (bilimsel çalışmalarımızın) sayısını, rekabet kabiliyetini ve kalitesini önemli ölçüde arttıracak
ve eğitim sistemimizi inovasyon ve ticaret alanlarında yeniden yapılandıracaktır. Entelektüelleştirmeye yönelik
tedbirlerin kabul edilmesi ve düzenli olarak programların gerçekleştirilmesi, yalnızca bir kişinin kendisi için değil,
gelecek nesiller için de (çocukları ve torunları için) verimli gelişme ve kendinden emin olma koşullarını sağlamaya
gereken yardımı edebilir. Böylelikle yetişmiş beyin gücü ana vatanını terk etme gereği duymaz [6].
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Neden Türkiye’de Bulunan Uluslararası Ortaokul Ve Lise
Çağındaki Öğrenci Ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarıyla
Çalışmalıyız?
Orkhan BAYOV
Zaur BEYOĞLU

Başakşehir Örneğinden Çıkışla Türkiye Okuması
1.BAŞAKŞEHİR İLÇE SINIRI, HARİTA, GÖÇMENLER BAĞLAMINDA GEÇMİŞ VE BUGÜNKÜ DEMOGRAFİK HİKÂYESİ
Başakşehir; Büyükçekmece, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinden ayrılarak 2008 yılında İstanbul’a bağlı bir ilçe
olarak kurulmuştur.

Başakşehir kabaca 1., 2., 4. ve 5. Etaplar, Altınşehir, Güvercintepe, Şahintepe, Bahçeşehir ve Kayabaşı beldelerinden
ibaret bir idari yapıdır. 4. ve 5. etaplar ilçenin en zengin, en güvenli ve sosyal yaşam açısından renkli ve tatmin edici
bir bölgeleridir. Onu takip eden 1. ve 2. etaplar güvenli ve görece zengin beldelerdir. Sıralamada 3. olarak Kayaşehir
gelmektedir. Göçmenlerin de yerleşimi bu piramide göre dağılmaktadır. Göçmen kesim içindeki 4.ve 5.etaplardaki
sayıca az ama zengin kesimden Altınşehir, Güvercintepe ve Şahintepe’deki sayıca çok olan ama maddi durumu
kötü olana doğru nüfus dağlımı oluşmaktadır. Nitekim maddi durumu en düşük, sosyal sorunların en fazla olduğu
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bölgeler Altınşehir, Güvercintepe ve Şahintepe’dir. Özellikle bu üç mahalle Başakşehir’in geri kalmış bölgeleri
olmasının yanında kriminal kliklerin çok olduğu bölgelerdir de ve ayrıca PKK ve DHKP-C sempatizanlarının ve
yasadışı yapılanmalarının da olduğu yer sayılmaktadır. Zira mülakatlar sırasında bu paraleldeki bilgiler dile
getirilmekteydi.
Kafkasya ve Orta Asyalı göçmenler daha çok 1.ve 2. Etaplar ve Kayaşehir’de bulunmaktadır. Önceden 4. ve 5.
Etaplarda yoğunluklu olarak kalan bu grup, özellikle Çeçenler, zamanla ilçede giderek yükselen kira fiyatları
sebebiyle görece daha ucuz olan 1. ve 2. Etaplar ile Kayaşehir’e taşınmışlar ve şimdi de artan fiyatlar sebebiyle
ilçenin ekonomik anlamda daha uygun bölgelerine taşınmaya devam ediyorlar. Görünen o ki göç çoğu zaman
başlayan ve hiç bitmeyen trajik bir süreç gibi işleyebiliyor.
Belirtmek lazım ki Başakşehir; 2011’de başlayan Suriye krizi öncesi yoğun Kafkasyalı göçmen kitlesi sebebiyle,
bölgeye ve ilçeye yönelik çalışma yapan birçok STK çalışanı tarafından “Çeçenşehir” olarak adlandırılıyordu. Bu
bağlamda belki de tarihe not düşmek, şehir hafızasında yer etmesi, yaşanan trajediyi unutmamak, unutulmaması
için 1,2,4 ve 5. Etaplar gibi kültürel ve tarihi değeri olmayan isimlerin yerine etaplardan en azı birini “Çeçenşehir”,
“Kafkastepe’”,”Dağıstanköy” diye adlandırmak daha anlamlı olacaktır.
2.SORUNUN SOSYOLOJİK BOYUTU I: FRANSA GÖÇMEN ÖRNEĞİ
Hukuki bağlamının dışında ve en geniş anlamıyla tanımlayacağımız göç, göçmen ve türevleri ne dünya tarihi
açısından ne de Türkiye’nin üzerinde bulunduğu topraklar için ilk defa karşılaşılan bir olgudur. İster uzak
geçmişten, tarihin en ihtişamlı ve en büyük imparatorluklarından Osmanlı’nın kurucu etnisitesi Türk boyları ister
200 sene öncesinde imparatorluğun çöküşü sürecinde Kafkasya’dan, Rumeli’den Millet-i İslamiye’nin neferleri
isterse de yakın tarihte Yugoslavya’nın dağılmasıyla Türk ve akraba topluluklardan göç edenler aziz Anadolu’nun
bağrına bastığı ne ilk ne de son grup olmuştur. Nitekim tarihin trajik tekerrürü(belki de bu diyalektiği açıklamak
için Sorokin’e atıfla yaratıcı tekerrür demek daha doğru olacaktır) bu defa Suriye ve Irak topraklarından gelen
ve halen devam eden göçle tekrarlanmaktadır. Beşinci yılını aşan savaş halen devam etmektedir ve bölgenin
geçmişten beri taşıdığı ve şimdiki kaosunda evirilen toplumsal dinamikleri üzerinden yapılacak değerlendirme de
savaşın bitmesinin yıllar alacağı, hele bölgenin kendini toparlamasının daha da uzun süreceğini göstermektedir.
Bu sebeple ülkemizin resmi makamlarının daha kalıcı çözümler üretmesi ve olgu kronikleşmiş sorunlar kümesine
dönüşmeden müdahale etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda üzerinde bulunduğumuz toprakların en köklü
geleneği olan vakıfçılığın, sivil toplum inisiyatifi kurumlarıyla destekleyici roller üstlenmesi gerekmektedir.
STK’ların üstlenebileceği görevler ve izlemesi gereken yöntem üzerine detaylar raporun ilerleyen sayfalarında
belirtilecektir. Başlığın devamında ise benzer göç olgularıyla karşılaşmış Fransa örneği üzerinden meseleye
yeterli ehemmiyet göstermemenin yaratacağı sosyoonkolojik patolojilere dikkat çekerek Türkiye’nin yıllar sonra
karşılaşacağı sorunlara bugün pansuman çözümlerle değil, kalıcı ve uzun vadeli stratejiler geliştirmesine ön ayak
olacak değerlendirmeler yapmak amaçlanmaktadır.
Günümüz Fransa’sının gündemini işgal eden İslamafobi ve göçmen sorunu 1960’larda Cezayir’in bağımsızlığı
süreciyle kıtaya göç edenlerle başlayan bir süreçtir. Daha doğru ifadeyle doğru atılmamış adımlar bugünkü
sorunların çekirdeğini oluşturmuştur. Şöyle ki sosyal geçişi sağlamadan şehir kenarlarına, varoşlara/banliyölere
tıkıştırılmalarına ve yığılmalarına tüm idari ve sosyal yapılarıyla göz yuman veya durumu düzeltecek çözümleri
tam anlamıyla gerçekleştiremeyenler bugünkü göçmen meselesini inşa etmişlerdir. Zira izole bir halde kalan ve
yerli kültürle etkileşimde bulunamayan bu topluluk Fransa’nın kültürel diyebileceğimiz gerçekliğiyle bağlarını
kopararak, giderek ona ihtiyaç duymayacağı veya bu ihtiyacı minimize edeceği veya kendine göre evirebileceği
kendi ekosistemini kurma yoluna gitmiş ve ülke içinde kontrol edilemez, denetlenemez bölgelere dönüşmüştür.
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Nitekim göçmenlerle beraber oturan etnik Fransızlar zamanla güvenlik kaygılarıyla tehlike arz eden veya sadece
alışageldikleri yerli kültürden uzaklaşan bölgelerden ayrılarak kültürel etkileşim için gereken kritik sosyolojik
minimum sınırın kaybolmasına neden olmuşlardır. Böylelikle zamanla kendi kendini besleyen bu döngü giderek
kısırlaşmış ve müdahaleyi imkansızlaştırmış toplumsal tümörlere dönüşmüştür. Dilin yoksunluğu ve yetersizliği ise
bu “ur”un gelişmesi için uygun zaman, sosyal ve kognitif alan yaratmıştır. Böylelikle İbn-i Halduncu perspektiften
çıkışla bakıldığında bu ekosistemin dayattığı fiziki ve sosyal şartlar, toplumsal evrim sürecinde bugünkü sorunlu
insan tipolojilerini ortaya çıkarmıştır diyebiliriz. Üçüncü nesilde gelişen ve ortadan kalkan iletişim sorunu ise
kültürel etkileşim ve sosyal uyum için kullanılacak bir enstrüman olmaktan çıkmış ve dil artık ötekiyle olan
farklılıkları, birinci nesil atalarının ve atalarından beri görmezden gelinen kızgınlıklarını, haksızlıklarını, sorunlarını
haykırmalarına araçlık etmektedir. Sosyal katmanlar arası hareketliliğe, dolayısıyla gelecek adına olumlu inançları
olmayan bu grubun gençleri ve yaşadıkları varoşlar her türlü kriminal ve radikal grupların insan devşirme alanına
dönüşmektedir. Diğer her türlü terörün hinterlandıdır.
İşte kabaca tasviri yapılan sosyal portrenin tüm farklılıklara rağmen bir benzeri Türkiye’de de çizilmektedir. Süreç
önce ekonomik olarak da uygun bir bölgeye (bizim örneğimizde Güvercintepe, Altınşehir, Şahintepe ve kısmen
de Kayaşehir) yığılmakla başlıyor ve giderek kendi ekosistemini yaratmaya başlıyor. Aşağıda mülakatlarda da
belirtileceği üzere Kayaşehir liselerinin birinde Müdür olan X1 Bey, Güvercintepe ve Şahintepe gibi bölgelerin terör
örgütleri tarafından adeta işgal edilmiş durumda olduğunu anlatıyor. Hatta bundan birkaç ay öncesine kadar da
Alman Vakıfları destekli, Suriye’de aktif olan PYD terör örgütüyle ilişkili resmi izni olmayan lisevari bir kurumun
kapatıldığı da yine kendisi tarafından belirtiliyor.
Diğer nokta ise hükümete yakın medya kuruluşlarının kabarttıkları “İslam kardeşliği”, “ensar ve muhacir” gibi manşet
repertuarları Türkiye’deki tüm sosyal yaşam alanların kapsamamaktadır. Zira ırkçılığın modern versiyonu olarak
tezahür eden zenofobi (yabancı karşıtlığı) popüler söylemin aksine sadece Avrupa’da karşılaşılan olgu değildir.
Türkiye’de ana akım medya ve devlet yetkilileri çok değinmeseler de günlük söylemde, yaşamın olağan akışında
bu olgu sıradanlaşmaya adaydır. Nitekim bazen ekranlara ve gazete manşetlerine yansıyan mahalleliler tarafından
linç edilmek istenen Suriyelilere dair haberler bir örnek olarak zikredilebilir. Benzeri haberler aslında altta yatan
ciddi sorunun yüzeye çıkabilmiş çok cüzi kısmı... Hatta bu konuda Türkiye’de yapılan araştırmalar da sorunun
ciddiyetine dikkat çekilmektedir. Uluslararası Mülteci Derneğinin çıkardığı “Middle East Journal of RefugeeStudies”
isimli dergide İstanbul Üniversitesi’nden Göklem Tekdemir ve Sümeyya Yıldırım’ın sosyal medyadaki “Suriyeliler”
imajının sosyal inşasını ve söylemlerindeki açıklayıcı repertuarları inceleyen araştırmalarında sosyal medya
kullanıcıların sık sık nefret söylemlerine varan fikirler sarf ettiklerini görebilmekteyiz. Bu sadece sözel şiddet ve
nefret söylemi değil aynı zamanda İnsan Hakları Derneği raporuna da yansıdığı gibi cana ve mala yönelik fiziksel
şiddet örnekleri de bulunmaktadır.
Burada üzerinde durulması gereken nokta, bu sosyolojik tespitin lokal çalışma yapması planlanan dernek için
ne ifade ettiğidir. Sorunun cevabını vermek için Fransa ve Türkiye örneklerinin karşılaştırılması gerekecektir. Zira
ortaya çıkan farklılıklar saha çalışmalarına pusula olabilecek ipuçlarını barındırabilmektedir. Şöyle ki, Fransızları
ve Cezayirlileri birbirinden ayıran en temel faktör dindir. Bu ayrıştırıcı faktör Türkiye’de Suriyelilere yönelik
çalışmalar için ortak sosyal ve kültürel zemin oluşturmaktadır. Hatta genel kitle açısından mezhepsel uyumluluk
(Hanefi) burada avantaj olarak görülebilir. Aynı zamanda camiiler ve diğer dini yapılar gerekirse sosyal ve kültürel
etkileşim için uygun zemin sunabilir. Ve en önemlisi her ne kadar savaş öncesine kadar Suriye rejiminin resmi tarih
öğretiminde aksi söylense de Türkiye’nin Suriye’yle ilgili sömürgecilik geçmişi bulunmamaktadır.
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Konunun içgüvenlik ile alakalı olmasından dolayı mülakat yapılan şahsın ismi gizlenmiştir.
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Bunun yanında ise sorun yaratacak ciddi faktörler ise Fransa’dan farklı olarak Türkiye’nin bu göçmen kitle için nihai
hukuki kararı vermemiş durumda olması ve Avrupa’da olduğu gibi her ay düzenli sosyal yardım almamalarıdır.
Yaşamlarını idame ettirmek için ucuz, güvencesiz ve sigortasız işlerde çalışmak zorunda kalan Suriyelilerin kimi
zaman iş yerlerinde farklı türlerden şiddete maruz kalabilmesi, iş yerinde oluşabilecek haksızlık durumunda
müracaat edecekleri yetkili kurumlarının olmaması, olsa bile yasal çalışma durumunda olmamaları ve dil
yetersizlikleri gibi sebepler nedeniyle mağdur olmaktadırlar. Bu türden toplumsal mağduriyetler kitleleri hayatta
kalmak adına kriminalize edebilmektedir. Aşağıdaki mülakatlarda Kafkasyalı gençlerle çalışan STK görevlileri de
aynı sosyolojik sürecin yarattığı durumdan bahsetmektedir. Buna ek olarak, tüm bu olumlu ve olumsuz potansiyeli
taşıyan göçmen dinamiği Türkiye gibi önemli jeopolitiği dolayısıyla dış ülkelerinin müdahalelerine açık kalmaktadır.
Nitekim yukarıda bahsedilen Güvercintepe’deki Alman Vakfı destekli PYD bağlantılı eğitim çalışması yapan kurum
anlatılmak istenen durumun bariz örneğidir.
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan’ın aşağıda belirtileceğim
verileri, yukarıda anlatılanların zamanında devlet ve toplum gündemini gerekli düzeyde işgal etmeyerek gerekli
çözümler geliştirilememesi durumunda, ciddi sorunların habercisi olarak durmaktadır. Şöyle ki, Türkiye’de 387 bin
0-4 yaş arası Suriyeli çocuk bulunmakta ve bunların 150-200 bini Türkiye doğumludur. Toplam Suriyeli mevcudu 2.2
milyon ve bunun da 55%’i 18 yaş altındadır.

3.SORUNUN SOSYOLOJİK BOYUTU II: IŞİD’İN SAVAŞÇILARI
Bir üst başlıkta mevcut durumun bugünü ve yarını açısından Türkiye’de oluşturabileceği tehlikeler ve sorunlar
üzerinde duruldu. Bu başlıkta göç olgusunun madalyonun öteki yüzü olarak göçmenlere etkisi üzerinde
durulacaktır. Özellikle en savunmasız kitle olan çocuklara yönelik gözlerden kaçan veya kaçırılan noktalara
odaklanmak gerekmektedir. İster savaş durumlarında insanın yaşam içgüdüsü sebebiyle doğumun artması
olsun ister geleneksel toplumlarda çocuk yaşlılık için sosyal sigorta ve bütçeye katkı sağlayacak işçi gücü olarak
düşünülmesi olsun sonuç itibariyle Türkiye sayıları 1 milyonu aşan 18 yaş altı ergen ve çocuk gerçekliğiyle karşıkarşıyadır. Birçok yerel resmi kurum görevlileri, göçmen toplulukların kanaat önderleri ve STK çalışanları tarafından
belirtilen ortak sorun, bu gençlerin ve çocukların netleşmemiş hukuki statüleri, yetersiz sosyal şartları ve gerekli
temel okul eğitimlerini alamamaları sebebiyle gelecek umutlarının bulunmadığı gerçeğidir. Bu kendi sırasında
gençleri alışagelmiş ergen profilinden ve onun beklentilerinden uzaklaştırarak umdukları değil, bulundukları
sosyal ortamda buldukları/bulabildikleri farklı çizgide devam ettirmektedir. Nitekim dışarıdan destekleyici eğitim
alsalar da resmi belgeleri bulunmaması sebebiyle yüksek eğitimlerine devam edememektedirler. Sıradan gençler
gelecek, meslek hayalleri kurarken ve geleceğe umutla bakarken bu gençler ergenliğin yıkıcı içsel süreçlerine
karşı olumlu içsel dinamiklerden mahrum kalmaktadırlar ve kendilerini normal toplum akışından izole ederek içe
kapanmakta ve benzer durumlardakilerle şiddet eğilimli klikler kurarak kriminal alana doğru kaymaktadırlar. Göç
ve şiddet arasındaki ilişkiyi bulgulayan birçok araştırma gençlere çizilen bu sosyolojik kadere dikkat çekmektedir.
Altını çizmek lazım ki bu göçmelerin büyük çoğunluğu doğrudan savaşa veya farklı şiddet türevlerine maruz
kalmaları sebebiyle ülkelerini bırakıp gelmiştir. Yani travma geçirmiş bir kitledir. Şiddete maruz kalmanın getirdiği
psikolojik etkilerinden biri de duruma karşı savunma mekanizması geliştirilerek şiddetin meşrulaştırılması ve
bunu norm olarak kabul edilmesidir. Toplumsal boyutuyla ise şiddet benzer sonuç doğurarak toplumda yaygınlaşır
ve sıradanlaşır. Nitekim mücadelenin diyalektiğinde mücadele ettiğine benzemek vardır. Mazlumluk zalimliğe
gebedir, soykırıma uğramış İsrail örneğinde olduğu gibi... IŞİD olgusunu da bir de böyle okumak gerekmektedir.
Zira 2003’ten beri uygulanan sistematik kıyım; türlü askeri terimler ve akademik tasvirlerle değersizleştirilen,
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sıradanlaştırılan, basitleştirilen Irak’ın Sünni kesiminin IŞİD olarak dönmesi sosyolojik kaderdir. Konudan çok
uzaklaşmadan anlatılanların ışığında gençlerin şiddete eğilimli potansiyellerinin geleceklerini yönlendirmede
önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Nitekim birçok araştırmanın da işaret ettiği gibi
benzer sosyal şartlarda olanların ister dini inançları gereği ister Batı öncülüğündeki dünya sosyal düzenine karşı
oldukları için bu dezavantajlı gruplardan IŞİD gibi terör örgütlerine katılım gerçekleşmektedir. Bu katılım gidenlerle
sınırlı kalmamaktadır, aynı yoldan geçecek arkadan gelen çocuklar için de yolun sonu bu rol modeline uymaktan
başka seçenek sunmamaktadır. Tüm bunlara ek olarak, ergenlik dönemindeki gençlerin içindeki yıkım dürtüleri
de hesaba katılırsa bu hem bireysel hem sosyolojik boyutuyla ilgili korkunç tablonun tehlikeli tonlarına işaret
etmektedir.
Gençlerin ve çocukların aleyhine işleyen bu sosyolojik sürece ek olarak, bölgede sürekli yaşanan gelişmeler durumu
daha da vahim hale getirmektedir. Özellikle Suriye’de son dönemde yaşanan şiddetli çatışmalar ve koalisyon
güçlerinin bir yandan saldırmasıyla beraber IŞİD’in insan kaynağı giderek azalıyor. Terör örgütünün bu sebeple
alternatif yol arayışlarına gitmesiyle bulduğu çözüm, çocuk askerlerdir. Farklı istihbarat birimlerinin raporlarına
göre bu askerlerin yaş aralığı 12-16 yaşa tekabül etmektedir. 1/3 gibi büyük çoğunluğu istişhada, dönüşü olmayan
eylemlere yollanıyor. Aynı zamanda yine raporlarda örgütün Avrupa’da da benzer eylem hazırlığında olduğu
söylenmektedir. Nitekim Türkiye de 20 Temmuz 2015‘te bundan nasibini almıştır. Gaziantep’teki patlamada bir
çocuğun kendini canlı bomba olarak patlattığı iddiaları zamanla güç kazanmıştır. Yine burada, 2.2 milyon Suriyelinin
%55’i 18 yaş altı ergen ve çocuk olduğu, Güvercintepe’de kapatılan PYD’nin resmi olmayan eğitim kurumunu ve
yıllardan beri Başakşehir’de var olan Kafkasyalı göçmen kitlesini hesaba kattığımızda karşımıza çıkan manzaranın
vehameti ortaya çıkmaktadır.
4.PSİKOLOJİK DURUM
Mülakatlar sırasında üzerinde durulan, yukarıda da farklı bağlamlarda ele alınan mesele; bu çocukların göç ve
savaş dolayısıyla farklı psikolojik rahatsızlıkları ve kimilerinin psikiyatrik durumları yaşadıkları gerçeğidir. Çocuk ve
ergenler savaşın ruhsal tahribatına karşı savunmasız kalmaktadırlar. Özellikle çocukluk çağında savaş ortamında
bulunmuş göçmenlerin neredeyse yarısının anksiyete, posttravmatik stres bozukluğu ve depresyon gibi çeşitli
psikiyatrik sorunlardan mustarip olduğu farklı araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir. Doğrudan savaşa
maruz kalmış çocuklarda ise psikolojik sorunların somatik semptomları yanı sıra, davranış ve uyku bozukluğu,
sosyal izolasyon, nesnesi olan ve olmayan korku, sinirlilik, huzursuzluk, aşırı bağımlılık, dikkat problemleri
görülebilmektedir.
Buna ek olarak çocuklar ve gençler en geniş anlamıyla farklı bir kültüre girdikleri için, yeni karşılaştıkları dünya
sebebiyle şok yaşamaktadırlar. Zira bazı davranışları yerli kültürde farklı kodlanabilinmektedir. Ek olarak yerli
kültürü yanlış yorumlayabilmektedir. Bazen dil yetersizliği yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Özellikle bu
tarz gençlerle konuşma sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri öğrencinin yetersiz kelime dağarcığı
onun konuşmasını kaba gösterebilmesi ihtimalidir. Ayrıca öğrenci Türkiye’de önemli olan görgü kurallarını
bilmeyebilmektedir ve bunun konuşma diline yansıyan tarafları olmaktadır. Örneğin, “siz” yerine “sen” diye hitap
edebilmektedir. Burada sözlerin bilinçli kaba kullanımıyla yetersiz kelime dağarcığı sebebiyle kaba görünen
davranışı ve söylemi ayrıştırmak gerekmektedir. Bunun bir de ortası olan durum var ki, genelde Kafkasyalı
gençlerde görülür. Şöyle ki dil yetersizliği sebebiyle sessiz kalmayı tercih eden genç konuşmak zorunda kalınca dil
yetersizliğini kamufle edebilmek için kaba davranmayı durumu kurtaracak savunma olarak kullanmaktadır.
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5.ÇALIŞMA SIRASINDA KARŞILAŞILACAK SORUNLAR-MÜSENNA UİHÖD KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEĞİNDE HEDEF KİTLENİN ÖZNELLİĞİ
Federasyonumuzun oluşma süreci; çekirdeği ilk önce İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde bir birim, akabinde SADER
ve kurumsallaşma yolunda Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği’nin kuruluşuyla Türkiye’de öncesinde benzeri
olmayan çalışmalarla gelişmiştir. Dolayısıyla metamorfoz geçirerek, daha işlevsel yapılara bürünerek yaşamına
devam eden bu çalışma kendi misyonu doğrultusunda vizyonunu, çalışma alanını, çalışma metodunu zamanla
geliştirerek bir standarta oturtmuş ve konjonktüre, öğrenci profiline göre misyonundan sapmadan yeni yöntemler
ve vizyonlar geliştirerek, oluşturarak ilerlemektedir. Türkiye’nin diğer illerindeki ve İstanbul’daki uluslararası
öğrenci sayısındaki artışlar, hedef kitlesi yurtdışından gelen öğrenciler olan yeni derneklerin kurulmasını zorunlu
kılmış bu da kendi sırasında federasyonun oluşmasını elzem kılmıştır. Bununla dernekler tek çatı altında koordineli
ve özerk çalışmalarına devam etmiştir ve halen etmektedir. Bu da daha önceki yapılar; İHH Yabancı Öğrenci Masası,
SADER ve Bab-ı Âlem zamanında küçük yerel folklorik farklılık dışında aynı hedef kitle olan uluslararası öğrencilerle
ilgili kazanılmış tecrübeyi, kurumsal hafızayı diğerlerine örnek olması açısından aktarmayı gerektirmiştir. Yani bu
aktarım, çalışmayı sıfırdan keşfetmeyi aradan kaldırdığı için yeni kurulan derneklere avantaj sağlamıştır. Aynı
minvalde Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği örneğinden ve hatta personel transferiyle kurulan “Müsenna
Uluslararası İmam Hatipli Öğrenci Derneği” benzeri tecrübe ve hafıza üzerinde inşa edilmiştir.
Yukarıdaki uzun betimlemenin amacı, benzer yöntemle, yani Müsenna örneği üzerinden kurulma ihtimali olan
Başakşehir Ortaöğretim çalışmasının öznelliğine vurgu yapmaktır. Elbette ki var olan ve yapılması planlanan bu iki
derneğin benzer tarafları olacaktır ama özellikle unutulmaması lazım ki bu çalışmanın sosyolojik zemini farklıdır.
Bu farklılığın ilki kurulma aşamasındaki ihtiyacın tarihidir. Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği, Türkiye Devleti’nin
resmi kurumu Diyanet Başkanlığı tarafından yurtdışından getirilen İmam Hatipli öğrencilere yönelik projeye
destek olarak sivil inisiyatifle kurulmuştur. Yani her şeyden önce bu öğrenciler bir plan ve program dâhilinde
getirilmektedir ve hamileri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Biraz daha açarsak; hukuki statüleri, sorun durumunda müracaat
makamı ve ilgili birim bulunmaktadır. Bunun yanında bu çocuklar nakdi burs, ücretsiz eğitim ve yatakhane gibi
iyi derecede sosyal destek almaktadırlar. Aynı okul ortamında psikolog ve pedagog tarafından uzman yardımın
yanı sıra kitlesinin görece farkında olan deneyimli hocalar tarafından eğitim görmektedirler. Ayrıca yurt ortamları
öğrencilerin yerel kültürel davranış ve düşünce kodlarına orada çalışılanlar tarafından aşinalık geliştirdikleri
için ilk dönemki kültür şokunu absorbe edici ada olma özelliğini sunmaktadır. Ki yukarı sınıftaki soydaşları ve
bölgelerindeki akraba topluluklardan gelen öğrenciler sosyal destek sunmaktadırlar. Aynı zamanda Türkiye’deki
İmam Hatiplere gelen öğrencilerin profili de çalışmamız açısından farklılık arz etmektedir. Şöyle ki bu öğrencilerin
birçoğu geldikleri ülkelerin yerel elitlerinin, üst ve orta düzey bürokratlarının çocuklarıdır. En sıradan durumlarda
ülkelerindeki sosyoekonomik düzeyi (SED) orta, orta üstü ve orta altı kesimden gelmektedirler. Çocuğun ruhsal
düzeni ve ebeveyn tutumlarıyla SED arasındaki müspet korelasyon göz önüne alınırsa durumun çizdiği portre
belirginleşecektir.
Öte taraftan çalışma yapmayı düşündüğümüz öğrenci kitlesi için yukarıdaki kriterler düşünüldüğünde
detaylandırılmadan akla gelen ilk kaba fikirler üzerinden bile oluşan manzaranın trajedisi meselenin ciddiyetini
ve aciliyetini göstermektedir. Yukarıda baz aldığımız kriterler üzerinden göçmen çocuklar değerlendirmesi
raporunun birçok yerinde defaten geçtiği gibi hukuki statüleridir. İsmini vermek istemeyen Başakşehir’deki birçok
göçmen temsilcisi ve kanaat önderinin de dediği gibi bu öğrencilerin aileleri sebebiyle resmi oturma izinleri
bulunmamaktadır. Bu çocuklar okula kayıt olamamaktadır ya da derslere okul yönetiminin inisiyatifiyle yasal
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olmayan şekilde katılmaktadırlar. Her hâlükârda eğitime dair resmi belgeleri bulunmamaktadır. Suriyelilerin
durumu biraz daha iyi olsa da onlar için de süreçte hukuki belirsizlik ve kargaşa bulunmaktadır. Göçmen çocuklar
arasından okula devam edebilenler ise farklı sorunlarla boğuşmaktadır. Zira ne okullarda bu özel kitleye özgü
düzenleme yapılmıştır ne de oluşabilecek sorunlarda müracaat edilecek hukuki ve sosyal destek uzmanı
bulunmaktadır. Okul ziyaretleri sırasında da görüldüğü gibi hem okul yönetimi hem okulun öğrencileri uluslararası
öğrencilere yabancı kalmaktadır. Tabii belirtmek lazım ki amacımız bu okulların iyi niyetini sorgulamak değildir.
Zira birçokları bireysel inisiyatif alarak soruna çözüm getirmek istemiş ama teknik altyapı, tecrübe ve uzman
eksikliği sebebiyle çaresizce çalışmayı yarıda bırakmıştır. Bu bağlamda okullar tarafından verilen ve yarım kalan ek
Türkçe dersleri örnek gösterilebilir. Yani bu çocuklar gereken sosyal destekten yoksun kaldıkları gibi okul ortamı
ruhsal dengelerini bozacak, kognitif ekonomileri için yük oluşturacak sorun kümeleriyle doludur. Zengin göçmen
kesimin de mevcut olduğunu belirtmekle beraber göçmen ailelerin büyük çoğunluğu sosyoekonomik piramidin
en altında yer almaktadırlar. Sağlık, beslenme ve başka alt başlıklardaki temel ihtiyaçların yoksunluğuyla
boğuşmaktadırlar. Bunun yanında üstteki gruptan farklı olarak kültür farklılığı sorununun yanında mevcut fiziki
ve sosyal şartlarının getirdiği dezavantajlar sebebiyle sosyal ve psikolojik problemlerle boğuşmaktadırlar. Zaten
bu öğrencilerin içinde psikiyatrik rahatsızlıklarla boğuşanlar ve psikolojik desteğe ihtiyacı olanlar bulunmaktadır.
Bilinmesi gereken bir not daha: Göçmen öğrenciler kendi ülkelerindeki etnik, politik ve dini sorunları kendileriyle
birlikte Türkiye’ye taşımaktadırlar veya yerli politik ve sosyal atmosferden etkilenerek lokal gruplara ve ideolojilere
angaje olabilmektedirler. Örneğin, Kürt kökenli Suriyelilerin PKK’ya eğilim göstermeleri veya Irak Türkmenlerinin
milliyetçi yapılara yönelmeleri gibi. Özellikle bu konu, ileride Türkiye’nin iç ve dış güvenliği ve istikrarı için
potansiyel tehlike arz eden ciddi meselelerdir. Sorunun çözümü adına herkesin etrafında birleşebileceği ortak
değer ve bilinç oluşturulmalıdır.
Yukarıdaki tablo bize gelecekte çalışma yürüteceklerin dikkat etmesi gereken noktaları ve kendilerinde olması
gereken yeterlilik ve yetkinliğe dair temel düzey ihtiyaçları göstermektedir.

6.ÖĞRENCİLERLE NASIL İLİŞKİ KURULMALI- PEDAGOJİK YAKLAŞIM, DEĞERLENDİRME ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öncelikle yukarıdaki iki başlıkta anlatıldığı üzere bu çocuklarda güvensizlik, içe kapanma, ani sinir patlamaları,
kaygı, depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanması suretiyle standart çocuk durum ve davranışlarından sapma olabilir.
Bu sebeple kurumun hem görevlileri hem gönüllüleri muhatap olduğu kitleyi tanımalı ve buna yönelik gerekli kısa
zamanlı ve yoğunlaştırılmış eğitim almalıdırlar. Yeryüzü Doktorları Derneği bu konuda başvurabilir bir adrestir.
Bunun yanında özel ilgiye ihtiyaç duyan kitleye yerel kültürel normları bilen ve en önemlisi çocukların kendilerini
rahatlıkla ifade edebileceği kurum görevlileri gerekmektedir. Zira sorunlarla sorunların çözülme süreci arasında
duran en temel engel dildir. Yalnız ve ancak dil sorunu halledildikten sonra kalıcı ve sağlıklı çözüm getirilebilir.
Problemin hallindeki ilk adım yerel dil konuşan birisinin (bizim örneğimizde bu diller Arapça ve Rusçadır) olmasıysa
eğer, diğeri ise çocuk ve gençlerin Türkçe öğrenmesidir. Nitekim Türkçe sosyalleşmeye başlamanın ilk adımıdır. Ama
bu yaşta ve bu sosyal şartlarda yaşayan gençlerin ve çocukların dikkat, odaklanma sorunları da olduğu dikkate
alınırsa klasik yöntemlerle eğitim ve öğretimde başarılı olmak zor olacağı anlaşılacaktır. Dolayısıyla özellikle
okulların tatil olduğu yaz ve kış aylarında sosyal etkinliklerin eşlik ettiği Türkçe ve diğer eğitim kamplarının faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Sosyal etkinlikler belki de çocuklarla iletişim kurmada kilit araç olacaktır. Çocuklara öncelikle çocuk olduklarını
hatırlatmak gerekmektedir. Bunu hissedecekleri ortamlar yaratmak ve organizasyonlar düzenlemek yine
bu gerekliliğin bir parçasıdır. Zira hem sosyal şartların ağırlığı ve hem bu şartların ağırlığı sebebiyle ailelerin
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çocukların vicdanlarına iradelerinin kaldıramayacağı bir yük yüklemeleri sonucu bu küçük adamlar zaman zaman
hayatın acımasız akışında çocuk olma molalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken
diğer bir nokta ise bu etkinlikler ve ortamın çocukların bulundukları sosyal zeminle radikal bir geçiş çizgisi
oluşturmamasıdır. Ne yazık ki çocuklar zamanlarının geri kalanını dernek ve eğlence yerlerinin standartlarının çok
altındaki yerlerde yaşamaktadırlar. Böylelikle bu sosyal alanlar arasındaki geçişi yumuşatmak, alanlar arasındaki
farklılığın uçurum boyutlarında olmaması ve bu dengeyi gözeterek aslında çocukların ruhsal dengesini koruyoruz.
Diğer bir başlık, dernek görevlilerinin sadece çocuklar ve gençlerle değil aynı zamanda onların aileleriyle muhatap
olacaklarını unutmamaları... Bunu asla unutmamamız lazım... Bu başlı başına yeni sorunlar üreten bir durumdur.
En temel olan mesele, daha önce farklı STK’ların sahada deneyimledikleri bir problem olan, ailelerin çocuklarını
şantaj enstrümanı olarak kullanmasıdır. Şöyle ki daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi ihtiyaç sahibi birine iyi
niyetlerle yapılan nakdi yardımlar sonradan aileler arasında tartışma, kıskançlık ve hatta dernek merkezlerinde
kavgalara varıncaya kadar ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Kızgınlığının ifadesi olarak da çocuklar kurumlardan
alınabilir veya kısmi ve tamamen yasak getirebilir. Bu ve birçok oluşabilecek benzer çalışmanın birincil hedefi
arasına girmeyen ihtiyaçlar, kurulması planlanan dernek merkezinde nakdi yardım yapılmamalı... Hele Altınşehir,
Güvercintepe ve Şahintepe gibi negatif şöhreti olan bölgelerde benzer yardım çalışması derneğin çapı ve
temsiliyetindeki yetersizliği dolayısıyla daha önce yaşanmamış trajik tecrübeleri oluşturabilir.
Hem yukarıdaki söylenenler hem Başakşehir’deki farklı kurum görevlileriyle yapılan görüşmeler sebebiyle dernek
merkezinin Kayaşehir’de açılması çok daha işlevsel karar olacaktır. Zira 4.ve 5. Etaplar zengin göçmenlerin ikamet
ettiği bölgeler olduğu için burada ikamet eden kesimin çocuklarının sorunlarını kendilerinin çözmesi muhtemeldir.
Son olarak ise ilçedeki okullara devletle ortak proje düzenleyerek göçmen çocuklarla ilgili okul yönetimine yönelik
alandaki uzmanlar tarafından paket kurslar verilebilir. Bununla okullardaki göçmen çocuklara ve sorunlarına
yönelik dikkat çekilip onlar için daha sevilebilir bir ortam yaratılabilir. Ayrıca her sene Başakşehir’de düzenlenen
Ramazan etkinliklerinde bu kitleye yönelik çocuklar üzerinde kamuoyu çalışması yapılabilir.
7.MÜLAKATLAR
7.1. Aliye İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi
İlçedeki uluslararası ortaokul ve lise öğrencilerinin sorunlarının araştırılmasının bir sonraki durağı Kayaşehir’deki
Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Okul müdürü Fatih Durgut Bey’le görüşme sırasında ders
arasında lisede Çeçenistan’dan, Suriye’den, Cibuti’den, Çin’in Sincan bölgesinden eğitim gören uluslararası imam
hatipli öğrencilerle görüşme ve konuşma ve sorunları birinci kaynağından teyit etme fırsatı oldu. Hem müdür
beyin hem öğrencilerin üzerinde durdukları en temel ortak sorun dil yetersizliğidir. Hatta birçok uluslararası
öğrenci sayısal bölümler tercih etmektedirler ve bazı sınıflarda bu sebeple uluslararası öğrenci sayısı Türk öğrenci
sayısını geçmektedir. Nitekim bu sorun daha aşağı sınıflarda dışarıdan derslere ilgisizlik, sosyal uyumsuzluk gibi
ciddi eğitim sıkıntılarına neden olmaktadır. Ama son sınıfa gelen öğrenciler hem üniversiteye hazırlık dönemi
heyecanıyla hem artık eskiye nazaran Türkçeyi daha iyi bildikleri için derslere karşı daha ilgili olmaktadırlar. 48
farklı ülkeden öğrencisi bulunan okulun müdürü Fatih Bey, uluslararası öğrencilerin yarıdan fazlasını kuralsız
olarak tanımlamaktadır. Zira ziyaret sırasında gözlemlenen aynı olgu daha farklı şekilde tanımlanabilinir. Daha
aşağı paragraflarda bu konuya tekrardan değinileceği üzere sorun kültürel farklılığın yerel değerlerden referansla
kodlanmasından kaynaklanma faktörü üzerinde durulacaktır. Fatih Bey’in görüşme sırasında üzerinde durduğu
diğer önemli nokta Başakşehir merkezden, yani etaplardan uzaklaştıkça denetimin azalması ve Şahintepe,
Güvercintepe ve Altınşehir gibi ilçe sınırları içinde olan bölgelerde resmi eğitim statüsü olmayan okul benzeri
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ancak resmi kimliği olmayan kurumların türemesidir. Bunların birçoğu gerçekten eğitim faaliyetlerine odaklansa
da özellikle yukarıda bahsi geçen bölgelerde PKK’nın Suriye kolu PYD’nin ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin eğitim
çalışmaları adı altında eleman kazandırma yapılanmaları yürütmektedir. Örneğin daha birkaç hafta önce devlet
PYD’ye bağlı olduğu belirtilen ve Alman vakıfları tarafından mali destek sağlanan bir yapı devlet tarafından
kapatılmıştır.
7.2.İBB Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu
Başakşehir’de planlanan ortaöğretim çalışması açısından direk hedef kitle olma özelliği taşımasa da üç yıl sonraki
ana kitleyi oluşturacak olması sebebiyle İBB Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Taburdemir
Bey’le okuldaki uluslararası öğrencilerin sorunları üzerine görüşüldü. Kendisinin verdiği bilgiye göre okulda 200’e
yakın uluslararası öğrenci bulunmakta... Bunların 53’ü Suriye uyruklu, 25’i Iraklı ve geriye kalan 107’si ise dünya
geneli diyebileceğimiz geniş bir yelpazeden gelmektedir. Yine aynı şekilde burada da en temel sorun Türkçe
dil yetersizliği olarak karşımıza çıkmaktadır ve yaşlarının küçüklüğü sebebiyle öğrencilerde içlerine kapanma
gibi sosyal izolasyon, depresyon belirtileri ve umutsuzluk gibi örüntülerle karşılaşılmaktadır. Mehmet Bey’in
ilahiyat mezunu olması sebebiyle Arapça bilmektedir. Bizzat şahit olduğu durumda öğrenci yanına ağlayarak
gelmiş, derslerde “gerçekten de hocayı anlamak istediğini ama anlayamadığını” belirtmiştir. Müdür Bey’in
belirttiğine göre öğrenciler okulda Arapça konuşan birini görünce çok mutlu oluyorlar. Okulun ücretsiz olarak
Türkçe öğrenimine yönelik ek kurslar vermesine karşın öğrencilerin dersi anlamamaları sebebiyle derse katılım
düşüktür. Taburdemir’in dikkatini çeken bir diğer olay, Iraklı(Türkmen) öğrenciye iyi Türkçesi sebebiyle, nedenini
öğrenmek için “sen Arap mısın” diye sorunca sert bir tepkiyle karşılaşması olmuştur. Burada üzerinde durulması
gereken nokta öğrencilerin savaş nedeniyle terk ettikleri ülkelerindeki politik, dini ve etnik zemindeki çatışmaları
kendileriyle birlikte Türkiye’ye taşımış olmalarıdır.
7.3.İsmini vermek istemeyen STK Başkanı
Kurulduğu yıldan beri Kafkasyalılar ağırlıklı olmakla beraber post-Sovyet cumhuriyetlerinden gelen sığınmacı,
göçmen ve mültecilerle ilgilenen dernek özellikle Başakşehir ilçesindeki bu kitleye odaklanmış ve çalışmalar
yürütmüştür. Aynı zamanda benzer sorunları gündem ettikleri için özellikle 90’lı yılların ortalarından itibaren
Kafkasya’da süren savaş ve/veya savaş bağlantılı politik sebeplerle Türkiye’ye sığınmak, göçmek ve iltica etmek
durumunda kalmış yetim ve yurtsuz çocuklara yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yürütmektedirler. Nitekim
konuşma sürecinde belirtilen temel nokta şudur ki her şeyden önce bu çocuklar normal şartlarda yaşamamaktadır
ve bunun yanı sıra ya savaş ortamında ya da ülkelerindeki mevcut siyasal rejimlerin şiddetine direkt ve/veya
dolaylı maruz kalmaları sebebiyle ülkelerini bırakmış gelmiş travmalı bir kitledir. Bu travma olgusu sadece yakın
dönem savaşa maruz kalmış çocuklar değil aynı zamanda 15 sene öncesinden savaş dolayısıyla göç etmiş dünün
çocukları bugünün yetişkinlerinde görülen hem somatik hem ruhsal boyutlu izleri, deformasyonları olan bir
durumdur. Ayrıca vurgu yapılan diğer nokta aynı zamanda uzmanlar tarafından belirtilen nesiller arası aktarılan
post travma durum ve davranış kümeleridir. Olgu, aynı zamanda şiddet olgusunu ve bunun nesiller arası aktarılma
meselesini gündeme getirir ki bu, bugün Rusya’da görülen kriminalleşmiş Kafkasyalı çete ve grupların sosyolojik,
sosyo-psikolojik ve psikolojik izahını vermektedir. Aynı zamanda ve aynı bağlamda konuşma sırasında belirtilen
paralel bir konu sosyal durumlarının yetersizliği, hukuki belirsizlik ve bu iki sebep dolayısıyla hem sonuç hem
sonraki işleyen süreçte neden olarak ortaya çıkan eğitimsizlik mülteci, göçmen ve sığınmacı gençleri IŞİD’in
ağlarına itmektedir. Başkan ayrıca ekliyor, bu sorun oraya gitmekle de bitmiyor. Giden gençler geride kalanlar
için bir rol model olarak kalmaktadır. Nitekim Psikanalitik paradigmada çok yoğun işlenen baba’nın çocuk
ruhsallığını yapılandırıcı temel dinamiklerden biri ve rol modeli olması sebebiyle babalığın imgesel temsilinin bu
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örnekler çerçevesinde oluşması konusu bu durumun metapsikolojik boyutuna açıklama getiriyor. Yani zamanla
oluşan kısırdöngüye dönüşen/dönüşmüş bir mekanizmadan bahsediyoruz. Özellikle kendilerinin yaptığı dini
eğitim, destekleyici okul dersleri, sosyal aktivitelerle gençlere alternatif gelecek kurma çalışmalarına benzer
organizasyonları yapmak için diğer STK’ları da alana davet etmektedirler. Bu anlamda çalışma yapmak isteyen
kurumlara bölgedeki durumun kendisine haslığının altını çizen dernek yetkilisi, hem sorunların tespiti hem
de çalışmanın stratejisini belirlemek açısından bu çocukların aile yapılarına ve ilgi alanlarına dikkat edilmesi
gerektiğini söylemektedir. Zira dini uygulamalar ve kendilerine has kültürel normlar sebebiyle bazıları üvey baba
veya aynı annenin farklı kocalarından doğan çocuklarıdır. Ayrıca Kafkasya başta olmak üzere Orta Asyalı çocukların
spor yapmaya ilgisi olduğu üzerinde durulan noktalardandı.
7.4. Milli Eğitim Bakanlığı Başakşehir İlçe Müdürlüğü
Sadece 2015 yılından beri ilçedeki resmi okullara kayıt yaptıran uluslararası öğrenci sayısı 2500 kişiye yaklaşmaktadır.
Bunların ülke dağılımları henüz tam netleşmemiştir, bu sebeple bu konuda sayıdan başka bilgi verilememektedir.
Öte yandan yukarıdaki okul düzeyindeki 2500 uluslararası öğrencinin dışında ilçe eğitim sisteminde resmi kayıtlı
dünya genelinden 422 lise öğrencisi ve e-okul’a kayıtlı 2913 Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Başakşehir liselerine
kayıtlı 422 uluslararası lise öğrencisinin ülkelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
NO

ÜLKE

SAYI

1

BEYAZ RUSYA

125

2

ÖZBEKİSTAN

64

3

IRAK

60

4

ÇEÇENİSTAN

43

5

MISIR

31

6

AZERBAYCAN

21

7

FİLİSTİN

18

8

KIRGIZİSTAN

9

9

TACİKİSTAN

7

10

KAZAKİSTAN

6

11

İSVEÇ

5

12

ÇİN

5

13

AFGANİSTAN

4

14

ÜRDÜN

4

15

TÜRKMENİSTAN

4

16

UKRAYNA

4

17

GÜRCİSTAN

3

18

İRAN

3

19

MOLDOVYA

2

20

SUDAN

2

21

LÜBNAN

2
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422

TOPLAM

Bunun yanında e-okula kayıtlı 2913 Suriyeli öğrencinin 312’si liseli, 691’i ortaokullu ve yaklaşık 1900’ü ilkokullu ve
geriye kalan 10’u da anaokulludur.
Ayrıca toplamda 1497 Suriyeli “Geçici Milli Eğitim Kurumları”na kayıt olmuş ve bunların da 200 tanesi liseli
öğrencidir.
Bununla Başakşehir ilçesinde resmi kayıtlara geçmiş ve bizim ulaşabildiğimiz öğrenci sayısı 6612’dir ve dağılımı
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
NO

KAYIT TÜRÜ

SAYI

1

RESMİ KAYITLI AMA ÜLKE DAĞILIMI OLMAYAN

2500

2

E-OKUL’A KAYITLI SÜRİYELİ

2193

3

GEÇİCİ MİLLİ EĞİTİM KURUMLARINA KAYIT OLMUŞ SURİYELİ

1497

4

DÜNYA GENELİNDEN GELEN LİSELİ ÖĞRENCİ

422

TOPLAM

6612

Başakşehir ilçesinde MEB okullarına resmi kayıtlı 6612 uluslararası öğrencinin 934’ü lise düzeyinde eğitim
görmektedir. Dağılım ise aşağıdaki gibidir.

NO

LİSELİ KAYIT TÜRÜ

SAYI

1

DÜNYA GENELİNDEN GELEN LİSELİ ÖĞRENCİ

422

2

E-OKUL’A KAYITLI SÜRİYELİ

312

3

GEÇİCİ MİLLİ EĞİTİM KURUMLARINA KAYIT OLMUŞ SURİYELİ

200

TOPLAM

934

Ortaöğretim çalışması için direkt hedef kitlesi olarak 934 liseli öğrencinin yanında e-okul’a kayıtlı Suriyeli 691
ortaokul öğrencisi de bulunmaktadır. Bunun yanında elimizde kesin bilgi olmadığı için e-okul’a kayıtlı genel
Suriyeli öğrenci grubunun içindeki ortaokullu oranının “Geçici Milli Eğitim Kurumları”na kayıtlı Suriyeli öğrenci
grubuna benzediğini varsayıp bu oranı kitleye uygularsak tahmini “Geçici Milli Eğitim Kurumları”na kayıtlı 470
civarında ortaokullu Suriyeli öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Yani en geç üç sene sonra bu ortaokullu öğrenci
kitlesi liseli öğrenci olarak 1162 sayısıyla hedef öğrenci kitlesine dönüşecektir.
Yine e-okul’a kayıtlı Suriyeli 1900 ilkokullu öğrencinin yanı sıra elimizde kesin bilgiler olmadığı için e-okul’a kayıtlı
genel Suriyeli öğrenci grubunun içindeki ilkokullu oranının “Geçici Milli Eğitim Kurumları”na kayıtlı Suriyeli öğrenci
grubuna benzediğini varsayıp bu kitleye uygularsak tahmini “Geçici Milli Eğitim Kurumları”na kayıtlı 970 civarında
ilkokullu Suriyeli öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Yani sekiz sene sonra bu ilkokullu öğrenci kitlesi liseli öğrenci
olarak 2870 sayısıyla hedef öğrenci kitlesine dönüşecektir. Yani bu demektir ki, Başakşehir’de yapılacak çalışma
için ilerideki 10 seneyi kapsayacak bir plan ve strateji geliştirilmelidir. Proje tüm bir nesille muhatap olmalıdır.
Tabii, yukarıdaki tahminler Suriye’deki sıcak çatışmanın ani ve beklenmedik şekilde yeniden alevlenmesi dolayısıyla
göç dalgasının başlaması veya tam tersi savaşın bitmesi durumunda tersine göçün yaşanması veya ekonomik
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gelişmeler nedeniyle gene farklı il ve ilçelere göç yaşanabilmesi gibi ihtimalleri göz önünde bulundurulamayacak
değişkenler ışığında yazılmamıştır. Sadece olağan gelecek adına tahmini bir senaryodur.
Özetle; tasnif edilememiş 2500 öğrenciyi dışarıda tutarsak resmi kayıtlı 6612 öğrenci arasındaki 934 lise öğrencisi
çalışmanın hedef kitlesine tanımına dahildir. Unutulmamalıdır ki, bunlar sadece resmi kayıtlı öğrenci verileri
üzerinden elde edilmiş sayıdır.
Başakşehir’deki yabancı uyruklu vatandaşların kanaat önderi veya büyük olarak gördükleri insanlarla
görüştüğümüzde özellikle Orta Asya ve Kafkasya ağırlıklı olarak post-Sovyet ülkelerinden gelenler için bu sayıların
çok eksik kaldığını altını çizerek belirtirler. Zira, birçoğu resmi oturum izni olmayan kaçak durumundaki ailelerin
çocuklarıdır. Ya bu sebeple okula gidememektedirler ya da okul yönetimi müsaade ederse kaçak şekilde derslere
devam etmektedirler. Bu da öğrencinin eğitim aldığına dair hiçbir resmi evrakının olmaması demektir.

KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR
Bu raporun oluşmasında önemli katkılarından dolayı UDEF-Uluslararası Öğrenci Dernekleri Yürütme Kurulu
üyesi, Başakşehir Çınar Koleji Müdür Yardımcısı Musap Deniz Yıldırım Bey’e, Yavuz Bays Bey’e, İHH Başakşehir
teşkilatından Duhan Demircioğlu Bey’e, Aliya İzzetbegoviç Anadolu İHL müdürü Fatih Durğut Bey’e, Akşemsettin
İHO Müdürü Mehmet Taburdemir Bey’e, Başakşehir Bilgievleri Koordinatörü Zekeriya Özberk’e, isimlerini vermek
istemeyen Kafkasyalı ve Orta Asyalı göçmen, bu bölgeye yönelik çalışma yapan STK temsilcilerine ve raporun
tashihini yapan Mehmet Şirin Çebe Bey’e derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Türkiye’de Okuyan Lisansüstü Uluslararası Öğrencilerin
Akademik Sorunları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Üzerinde
Bir Çalışma

Rahmat Ullah1
Özet:
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenim gören lisansüstü uluslararası öğrencilerin akademik sorunlarını
belirlemek ve bu sorunlara çözümler önermektir. Bu bağlamda çalışma alanı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) seçilmiştir. KTÜ’de 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora yapmakta olan
toplam 269 uluslararası öğrenciden %10’una denk gelen 27 öğrenciyi seçerek akademik sorunlarına dayalı bir
anket yoluyla çalışmanın birincil verileri elde edilmiştir. Seçilmiş 27 farklı uyruklu öğrenciye “eğitim dili”,
“öğretmenler ve derslerin kalitesi”, “sınıflarda tartışmalar”, “derslerin kapsamı”, “kurallar ve yönetmelik”,
“üniversite kütüphanesinde önemli kitapların hazır bulunma durumu”, “tez ve derslerin konuları”, “değerlendirme
sistemlerinin kalitesi”, “web sitelerinde önemli kural ve düzenlemelerin özgüllüğü” gibi sorular sorulmuştur. Ayrıca
anket yoluyla konu ile ilgili öneri ve tavsiyeler de toplanmıştır. Uluslararası öğrencilerden elde edilen ana veriler
SPSS (Standart Program for Social Sciences for Windows) 16,0 paket programı aracılığıyla bilgisayar ortamına
aktarılmıştır ve çalışmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış olan plan doğrultusunda analizi yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre KTÜ’de öğrenim görmekte olan lisansüstü düzeydeki uluslararası öğrencilerin temel
akademik sorunu “eğitim dili”dir. “Üniversite kütüphanesinde önemli kitapların hazır bulunmaması” da uluslararası
öğrenciler için başka bir sorundur. Uluslararası öğrencilerin önerilerine göre “eğitim dili” konusu Türkçe ve İngilizce
arasında seçmeli olmalıdır. Öğrencilerin çoğu tez, ödev ve sınav dilinin seçmeli olması gerektiğini söyledi. Ayrıca
“müfredatın reformasyonu”, “araştırma kapsamı ve öğretmenlerin araştırma faaliyetlerinin artışı” uluslararası
öğrenciler tarafından verilen öneriler arasındadır. Umulur ki çalışmanın sonucu Türkiye’de lisansüstü uluslararası
öğrencilerin akademik problemlerinin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Öğrenciler, Lisansüstü Düzey, Akademik Sorunlar.

Academic Problems of the Postgraduate International Students in Turkey: A Study on Karadeniz Technical
1

Doktora Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, eposta: rafiq35ju@gmail.com
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University
Abstract:
The purpose of this study is to identify the academic problems of the postgraduate international students in
Turkey and to suggest the solutions of the problems. In this context, Karadeniz Technical University (KTU) was
selected as a study area. There were a total 269 international students who were doing masters and Ph. D. in
KTU in 2015-2016 summer education semesters. Corresponding to 10% of this figure, 27 students from different
countries has been selected for a questionnaire that was related to the academic problems of the postgraduate
international students. They were asked about the language of instruction, quality of the teachers and lectures,
discussions in the classes, scope of the courses, rules and regulations, availability of the important books in
the university library, topics of the courses and thesis, quality of the assessment systems, specificity of the
important rules and regulations in the websites. Suggestions and recommendations were also collected through
the questionnaire. Data obtained from students was transferred to a computer through SPSS (Standard Program
for Social Sciences for Windows) 16.0 package program and analysed. Results show that the main academic
problem of the postgraduate level international students at KTU is “language of instruction”. “Unavailability of
the important books in the university library” is another problem for the international students. Students were
suggested that foreign students should have the opportunity to choose the language of instruction between
Turkish and English. Most of the interviewers said that the language of the thesis, assignments and examinations
should be optional. Reformation of the syllabus, increase of research scope and increase of the research activities
of the teachers were the main suggestions given by the international students. It is hoped that the outcome of the
study will help the concerned institutions and organisations for solving academic problems of the postgraduate
international students in Turkey.
Keywords: Turkey, International Students, Postgraduate Level, Academic Problems.
Giriş:
Türkiye 2002 yılından bu yana hızlı bir sosyo-ekonomik ve siyasi dönüşüm gerçekleştirmektedir. Bu dönemde
küresel siyaset ve uluslararası politikada da önemli bir aktör olarak yerini almıştır. Türkiye, yükseköğrenimde
gerçekleştirdiği reformlara bağlı olarak son yıllarda bir eğitim üssü haline gelmiş ve dünyanın farklı ülkelerindeki
öğrenciler için bir eğitim merkezine dönüşmüştür. Dünyanın dört bir yanından binlerce öğrenci eğitim amacıyla
Türkiye’ye gelmektedirler. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye’de lisans ve lisansüstü uluslararası öğrenci
sayısı 83,068 idi (YÖK, 2016). Gelen öğrencilerin büyük bir kısmı kendi imkânlarıyla, bir kısmı ise burslu olarak
eğitim görmektedirler. Bu bağlamda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Diyanet Vakfı,
TÜBİTAK, diğer kurumlar ve özel vakıflar binlerce uluslararası öğrenciye eğitim fırsatı sunmaktadır. Sadece 2014
yılında öğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye burslu olarak gelen lisans ve lisansüstü uluslararası öğrenci sayısı
14,295’e ulaşmıştır (MEİ, 2015). Uluslararası öğrencilerin bu hareketlerinden dolayı hem gelen öğrenciler için
hem de Türkiye’nin çeşitli kurumları için doğal olarak bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin yalnızlık,
uyumsuzluk, çekingenlik, kültürel şok ve psikolojik sorunlarının yanı sıra dil ve eğitime ilişkin sorunları da önem arz
etmektedir. Özellikle araştırma ve eğitim dili ile ilgili sorunlarından dolayı gelen öğrencilerin - özellikle lisansüstü
öğrencilerin bir kısmının geri dönmesi, bir kısmının ise başarısızlığı görülmektedir ve bu durumu gelen ve gelecek
olan öğrencileri olumsuz şekilde etkilemektedir. Elinizdeki çalışmanın, bu anlamda, Türkiye’de öğrenim gören
uluslararası lisansüstü öğrencilerinin akademik sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin üretilebilmesi
açısından önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Yöntem:
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Bu çalışma hem niceliksel hem de niteliksel bir çalışmadır. Çalışmanın birincil verileri uluslararası lisansüstü
öğrencilerin akademik sorunlarına dayalı bir anket yoluyla elde edilmiştir. Gerekli görülen yerlerde ikincil verilerden
yani uluslararası öğrencilerin sorunlarıyla ilgili geçmişte yapılmış olan çalışmalardan da faydalanılmıştır.
Evreni ve Örneklem:
Çalışma alanı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) seçilmiştir. KTÜ’de 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde yüksek lisans ve doktora yapmakta olan 89’u kız, 180’i erkek olmak üzere toplam 269 uluslararası
öğrenciden %10’una denk gelen 9 kız ve 18 erkek, toplam 27 öğrenciyi seçerek anket uygulamıştır. Öğrencileri
seçerken uyruklarının ve bölgelerinin farklı olmasına dikkat edilmiştir. 27 öğrenciden 10’u Afrikalı, 3’ü Güney
Asyalı, 7’si Orta Asyalı, 6’sı Ortadoğulu ve 1’i Avrupalı olarak seçilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 19’u yüksek lisans,
8’i ise doktora yapmaktadır. Örneklemin diğer bir hususu ise şudur ki KTÜ’de 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde İlahiyat Fakültesi’nde lisansüstü eğitim olmadığından İlahiyat öğrencilerine anket uygulanamamıştır.
Veri Toplama Aracı:
İki uzmandan görüş alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan anketin birinci bölümünde bireylerin
ülkesine, cinsiyetine, öğrenim durumlarına ve ikinci bölümünde ise “eğitim dili, derslerin kapsamı, üniversite
kütüphanesinde önemli kitapların hazır bulunma durumu, tez ve derslerin konuları” gibi akademik çalışmaları
etkileyen faktörlere ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Ankette yer verilmemiş sorun veya sorunların olabileceği
düşünülerek açık-uçlu ek iki soruya da yer verilmiştir. Anket; çalışma amaçlarına uygun olarak kısa, öz, biçim
açısından sıkmayacak; uluslararası öğrencilerin anlayabileceği ve çok zamanlarını almayacak ancak amaca uygun
verileri toplamak üzere toplam 15 sorudan oluşturulmuştur.
Verilerin Analizi:
Öğrencilerden elde edilen ana veriler SPSS (Standart Program for Social Sciences for Windows) 16,0 paket programı
aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılarak çalışmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış plan doğrultusunda
veri analizi yapılmıştır.

İlgili Çalışmalar:
Literatüre bakıldığında Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin sosyo-kültürel ve
ekonomik sorunları hakkında çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Kıroğlu, Kesten ve Elma (2010) Türkiye’de
öğrenim gören uluslararası lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlarını incelemişlerdir. Özçetin
(2013) yaptığı çalışmada yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenleri ortaya
koymuştur. Annaberdiyev (2006) yaptığı çalışmada Türk cumhuriyetleri ve Türk üniversite öğrencilerinin psikolojik
yardım arama tutumlarını, ihtiyaçlarını ve uyumlarını çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmıştır. Çöllü ve
Öztürk (2009) yaptıkları çalışmada Türk cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarından Türkiye’ye yükseköğrenim
için gelen öğrencilerin uyum ve iletişimi ile ilgili sorunları araştırmıştır. Onlara göre öğrenciler yazı dilinde
zorluklarla karşılaşmaktadırlar ve bu sorundan dolayı derslerde başarısızlık yaşamaktadırlar. Ayrıca uluslararası
öğrencilerin dil ve eğitime ilişkin sorunları ile ilgili sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Çağlar (1999)
“Türk üniversitelerinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencilerinin sorunları” konulu
araştırmada öğrencilerin eğitim, dil öğrenme, beslenme ve barınma, ekonomik, sosyal ve kültürel problemler
gibi sorunlarının önemli ölçüde olduğunu tespit etmiştir. Tok ve Yıgın (2013) uluslararası öğrencilerin Türkçe
öğrenme nedenlerine ilişkin bir çalışmada dil öğrenme ile ilgili nedenler ve önemler ortaya koymuşlardır. Özoğlu,
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Gür ve Coşkun (2015) çalışmalarında uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih ettikleri faktörler ve Türkiye’de
karşılaştıkları zorluklar araştırılmıştır. Onlar ise uluslararası öğrencilerin sorunlarını dil ve iletişim, akademik,
sosyal ya da kültürel ve psikolojik başlık altında incelemişler ve öğrencilerin yeni dil ve yeni akademik sistem
nedenliyle başarısızlığına uğradığını göstermişlerdir. Cevher (2016) yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin
memnuniyeti üzerine yaptığı çalışmada kütüphanede gerekli kitapların bulunuşu, hocaların ders sonrası desteği,
eğitim öğretim imkânlarının yeterliliği ve İngilizce işlenen derslerin sayıları gibi uluslararası öğrencilerin akademik
çalışmalarıyla ilgili bazı önemli konuları araştırmıştır. Ekinci ve Burgaz (2007) Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin
bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeylerini araştırırken beklentilerinin en yüksek
derecede olduğunu ve genel olarak orta düzeyde memnun kaldıklarını ortaya koymuşlardır. Alavi ve Mansor’un
(2011) Malezya’da uluslararası öğrencilerin sorunları üzerine yaptığı çalışmada sıkıcı dersler, bazı öğretmenlerin
akademik alanlarında zayıf olması, bazı öğretmenlerin belirli konuları anlatmada yetersiz kalması, çok sayıda
proje ve ödev verilmesi ve derslerin çok teorik olması gibi akademik sorunları araştırmıştır. Talebloo ve Baki
(2013) uluslararası lisansüstü öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar üzerinde yaptığı çalışmada öğretmenlerin bazen
kendi diliyle konuşması, danışmanların çok meşgul olması, kütüphanelerde internet ulaşımının iyi olmaması
gibi sorunları tespit etmiştir. Türkiye’de öğrencilerin dil ve eğitime ilişkin sorunları ile ilgili az sayıda çalışma
olsa bile Türkiye’de uluslararası lisansüstü öğrencilerin akademik sorunları ile ilgili yapılan detaylı bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu anlamda bu çalışmanın uluslararası lisansüstü öğrencilerinin akademik sorunlarına dikkat
çekmek bağlamında literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bulgular:
Ankete katılan 27 öğrenciye “eğitim dili, öğretmenler ve derslerin kalitesi, sınıflarda tartışmalar, derslerin kapsamı,
kurallar ve yönetmelik, üniversite kütüphanesinde önemli kitapların hazır bulunma durumu, tez ve derslerin
konuları, değerlendirme sistemlerinin kalitesi, web sitelerinde önemli kural ve düzenlemelerin özgüllüğü” gibi
toplam 15 soru sorulmuştur.
Tablo 1. Bir yıllık Türkçe hazırlık kursunun akademik çalışmalar için yeterliliği
Türkçe hazırlık kursunun yeterliliği

Kişi sayısı

%

Yeterli

0

0.0

Yeterli değil

27

100.0

Toplam

27

100

Örneklemin %100’ü “bir yıllık Türkçe kursunun akademik çalışmalar için yeterli mi” sorusuna olumsuz cevap
vermiştir. Uluslararası lisansüstü öğrencilere göre akademik çalışmalar için Türkçe hazırlık kursu yeterli değil
(Tablo 1).

Tablo 2. Ders, ödev ve sınav dili
Ders, ödev ve sınav dili ne olmalı

Kişi sayısı

%

Türkçe

6

22.2

İngilizce

21

77.8

Toplam

27

100

Ankete katılan öğrenciler “ders, ödev ve sınav dili ne olmalı” sorusuna %78 oranında “İngilizce” ve %22 oranında
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“Türkçe” olarak cevap vermişlerdir. (Tablo 2).
Tablo 3. Tez dili
Tez dili ne olmalı

Kişi sayısı

%

Türkçe

5

18.5

İngilizce

22

81.5

Toplam

27

100

Örneklem grubunun %81’i “Tez dili İngilizce olmalı” demiştir (Tablo 3).
Tablo 4. Derslerin kapsamları konusundaki bakış
Derslerin kapsamları

Kişi sayısı

%

Sorun yok

23

85.2

Sorun var

4

14.8

Toplam

27

100

Ankete katılan bireylerin %85’ine göre “derslerin kapsamları” uluslararası öğrencileri de ilgilendiriyor. Tablo 4’de
görüldüğü gibi öğrencilerin çoğunun derslerin içerikleri ili ilgili herhangi bir şikayetleri yoktur. (Tablo 4).
Tablo 5. Hocaların ders konularını açıklayabilme durumu
Ders konuları açıklayabilme durumu

Kişi sayısı

%

Evet

21

77.8

Sorun oluyor

6

22.2

Toplam

27

100

Örneklemin %78’ine göre hocalar konuları açıklayabiliyorlar. Diğer %22 öğrenciye göre bazı hocalar bazı konuları
açıklayamıyorlar (Tablo 5).
Tablo 6. Derslerin değerlendirme şekli
Derslerin değerlendirme şekli

Kişi sayısı

%

Güçlü

17

63.0

Zayıf

10

37.0

Toplam

27

100

Derslerin değerlendirme şekli konusunda öğrencilerin %63’ü “güçlü” olduğunu ve diğer %37’si “zayıf” oluğunu
söylemiştir (Tablo 6).
Tablo 7. Ders konuları üzerinde sınıflarda tartışmalar
Sınıflarda tartışmalar

Kişi sayısı

%

Yeterli

19

70.4

Yeterli değil

8

29.6
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Toplam

27

100

Ankete katılanların %70’ine göre ders konuları üzerinde sınıflarda yeterli nitelikte tartışmalar oluyor. Diğer %30’una
göre tartışmalar yeterli değil (Tablo 7).
Tablo 8. İstediği konu üzerinde tez çalışması
İstediği tez konusu

Kişi sayısı

%

Kabul ediliyor

20

74.0

Kabul edilmiyor

7

26.0

Toplam

27

100

Örneklemin %26’sı istediği tez konusunun kabul edilmediğini, %74’ü istediği tez konusunun kabul edildiğini söyledi
(Tablo 8).
Tablo 9. Üniversite kütüphanesinde önemli kitapların hazır bulunma durumu
Kütüphanesinde önemli kitaplar

Kişi sayısı

%

Bulunmuyor

25

92.6

Bulunuyor

2

7.4

Toplam

27

100

Ankete katılan uluslararası lisansüstü öğrencilerin %93’ü “üniversite kütüphanesinde önemli kitapların hazır
bulunma” sorusunda olumsuz cevap vermiştir. Uluslararası öğrencilerin çalışması için üniversite kütüphanesinde
bulunması gereken referans kitaplar yeterli değildir. (Tablo 9).
Ayrıca, ankete katılan öğrencilerin %41’i çok sayıda “kural ve yönetmelik bulunduğunu”, %74’ü öğrencileri
ilgilendiren duyuruların Türkçenin yanı sıra İngilizce dilinde de yayınlanmasını, %56’sı ödev ve projelerin çok
sayıda olduğunu, %63’ü “web sitelerinde önemli kural ve düzenlemelerin özgüllüğü” olmadığını, %48’i “öğretmenle
görüşme” konusunda problem yaşadığını dile getirmiştir.

Tartışma:
Ankete katılan uluslararası lisansüstü öğrenciler bir yıllık Türkçe kursunun akademik çalışmalar için yeterli
olmadığını söyledi. ISAP (2015) raporunda bir yıllık Türkçe hazırlık sürecinde uluslararası öğrencilerin akademik
Türkçe öğrenemedikleri ve bu durumun öğrencilerin derslerindeki başarısını da etkilediğini tespit edilmiştir.
Bulić (2015), Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin akademik alanlarda aldıkları kötü sonuçların
nedenlerinden biri olarak bir yıllık Türkçe eğitiminin yetersizliğini dile getirmiştir. Bulić’e, hazırlık bitirdikten sonra
derse katılan öğrencilerin dersleri anlamadığını ve arka koltuklarda oturduğunu, akademik sonuçlardan memnun
olmadığını ve bu sorunlardan dolayı endişe ettiklerini vurgulamıştır.
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Ankete katılan öğrencilerin %78’i İngilizceyi ders, ödev ve sınav dili olarak tercih etmiştir. Ayrıca örneklem grubunun
%81’i “tez dili İngilizce olmalı” demiştir. Bu öğrenciler çoğunlukla Güney Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden gelen
öğrencilerdir. Öğrenciler bir yıllık Türkçe hazırlık kursunda aldıkları eğitimin akademik alanda yeterli olmamasından
dolayı eğitim dili olarak İngilizceyi tercih etmiştir. Özoğlu, Gür ve Coşkun (2015) yaptıkları çalışmada dil ile ilgili
sıkıntılardan dolayı uluslararası öğrencilerin dersleri anlamakta, konu üzerinde tartışmalara katılmakta, okumaları
ve ödevleri bitirmekte sorunlar yaşadıklarını göstermişlerdir. Ders, ödev ve sınav dili olarak Türkçeyi tercih eden
%22 ve tez dili olarak Türkçeyi tercih eden %19 oranındaki katılımcılar ise Türk cumhuriyetlerinden; özellikle
Orta Asya’dan gelen öğrencilerdir. Çağlar (1999) yaptığı çalışmada Türk üniversitelerinde öğrenim gören Türk
cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencileri %51,5 oranında Türkçe hazırlık kursunun akademik çalışmaları
için yeterli olmadığını açıklamıştır. ISAP (2015) da yaptığı çalışmada ders dili ile ilgili uluslararası öğrencilerin
yaşadıkları sorunları ortaya koymuştur. Özellikle seçmeli derslerin genel olarak Türkçe olduğunu ve yabancı dilde
eğitim verilmesi derslerde bazı öğretim üyelerinin dersi yabancı dilde gerektiği gibi fanlatamamaları sebebiyle
uluslararası öğrenciler sorun yaşadığını belirtmiştir.
Örneklemin %85’ine göre ‘derslerin kapsamları’ uluslararası öğrencileri de ilgilendiriyor. Örneklemin %78’ine göre
hocalar konuları açıklayabiliyorlar. Diğer %22 öğrenciye göre bazı hocalar bazı konuları açıklayamıyorlar. Cevher
(2016) yaptığı çalışmada hocaların uzmanlığı; çalışma alanlarına hakimiyeti konusunda %74 uluslararası öğrencinin
memnun kaldığını tespit etmiştir.
Derslerin değerlendirme şekli konusunda öğrencilerin %63’ü “kaliteli” olduğunu ve diğer %37’si ise “zayıf”
olduğunu söylemiştir. Farklı bir eğitim sistemi ve değerlendirme yöntemlerinin farklılığı nedeniyle bazı uluslararası
öğrencilere farklı gelebilir. Alavi ve Mansor (2011) yaptıkları çalışmada sınav ve puanlama tekniklerinin zayıf
olduğunu tespit etmiştir. Araştırmada öğrencilerin %37’si puanlama tekniklerinin zayıf olduğunu, %31’i ise sınav
tekniklerinin zayıf olduğunu söylemiştir. Ekinci ve Burgaz (2007) yaptıkları çalışmada öğretim elemanlarının sınav,
proje, ödev ve etkinliklerde adil ve ayrımcı olmayan bir değerlendirme ve notlandırma yapmaları konusunda
öğrencilerin “orta düzey”de memnun kaldıklarını göstermiştir.
Ankete katılanların %30’una göre ders konusu üzerinde sınıflarda yeterli seviyede tartışmalar yapılmıyor.
Alavi ve Mansor (2011) yaptıkları çalışmada da bazı öğrencinin (% 31) sınıflarda tartışmaları yeterli görmediğini
söylemiştir. Ayrıca öğrencilerin bir kısmı (%27) sınıfların lise ortamı gibi ve derslerin ise sıkıcı olduğunu (34%)
söylemişlerdir. Cevher (2016) uluslararası öğrencilerin akademik alanlarındaki memnuniyeti üzerinde yaptığı
çalışmada öğrencilerin %48 oranında, hocaların dersi hızlı anlatması gibi sorunlarla karşılaştığını tespit etmiştir.
Ekinci ve Burgaz (2007) çalışmalarında da “derslerde yapılan eğitim/öğretim etkinliklerinin kalitesinin yüksek olup
olmadığı” sorusuna öğrencilerin “orta düzey”de memnuniyet belirttiklerini açıklamıştır.
Örneklemin %74’ü istediği tez konusunun kabul edildiğini söylemiştir. İstediği dersi seçememek ya da tez konusu
alamamak gibi sorunlar yaşayan örnekler geçmiş çalışmalarda da tespit edilmiştir. Alavi ve Mansor (2011) yaptığı
çalışmada %32 öğrenicinin aynı sorunlarla karşılaştıklarını belirlemiştir. Buna göre %68 öğrencinin istediği tez
konusu kabul edilmiştir.
Ankete katılan uluslararası lisansüstü öğrencilerin çoğu üniversite kütüphanesinde bulunması gereken referans
kitaplarının yeterli sayıda olmadığını vurgulamışlardır. Cevher (2016) yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin
memnuniyeti üzerine yaptığı çalışmada kütüphanede İngilizce, Fransızca ve Arapça kitapların yetersiz sayıda
olduğunu ve öğrencilerin sorun yaşadığını tespit etmiştir. Alavi ve Mansor (2011) çalışmalarında %30 öğrencinin
gerekli olan kitapları bulamadıklarını belirlemişlerdir.
Uluslararası öğrencilerden ankete katılan öğrencilerin %74’ü öğrencileri ilgilendiren duyuruların Türkçenin
yanı sıra İngilizce dilinde de olmasını istemiştir ve %63’ü “web sitelerinde önemli kural ve düzenlemelerin yazılı
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olmadığını” dile getirmişlerdir. Akademik Türkçede zayıf olan uluslararası öğrencilerin çoğunluğu bu sorunlarla
karşılaşmaktadırlar. Cevher’in (2016) çalışmasında da uluslararası öğrenciler tarafından kampüs içi yönlendirme
levhalarının, duyurularının İngilizce olması ve üniversite web sayfasında İngilizce ders notlarının yer alması gibi
önemli tavsiyelerin dile getirildiği yer almaktadır.
Ankete katılan öğrencilerin %56’sı ödev ve projelerin gereğinden fazla sayıda olduğunu dile getirmiştir. Alavi ve
Mansor (2011), çalışmalarında öğrencilerin %53’ünün aynı sorunla karşılaştıklarını tespit etmiştir.
Örneklemin %48’i “öğretmenle görüşme” konusunda problem yaşamaktadır. Geçmiş çalışmalarda da öğrencilerin
sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Ekinci ve Burgaz (2007) Hacettepe Üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptıkları
çalışmada “öğretim elemanlarının derslerden sonra ve programlarında belirtilen ofis saatlerinde rahatça
ulaşılabilir olması” ve “öğrencilerin öğretim elemanlarından ders ve ders dışı konulara ilişkin rahatça yardım ve
destek alabilmesi” konularında öğrencilerin “orta düzey”de memnun kaldığını belirtmiştir.

Çözüm Önerileri:
Bu çalışmada yapılan anketin bulgularına ve ortaya çıkan verilere dayanarak bazı öneriler sıralanabilir:
1. Uluslararası lisansüstü öğrencilerin eğitim dili seçmeli olabilir. Özellikle ders, ödev, sınav ve tez dili olarak
Türkçe, İngilizce ya da Arapça dillerinden herhangi biri alternatif olarak öğrenciye sunulmalı.
2. İlgili öğretim görevlilerinin Türkçe dışında ikinci bir dil biliyor olması.
3. TÖMER’lerde belli bir düzeyde akademik Türkçenin öğretilmesi. Bu konuda ilgili kurumlar Türkçe hazırlık kursu
bittikten hemen sonra 2-3 aylık akademik Türkçe kursu açabilirler.
4. Üniversitenin web sitesinde paylaşılan öğrencilerle ilgili duyuruların Türkçe’nin yanı sıra İngilizce dilinde de
olması.
5. Web sitelerinde yer alan öğrenciler ile ilgili her türlü kural, şart ve yönetmelikler İngilizce ile birlikte yazılmalı.
6. Akademisyen ve uluslararası öğrenci iletişimi artırılmalı.
7. Üniversite tarafından uluslararası öğrencilerle akademik sorunları ve memnuniyetleri konusunda toplantılar
yapılmalı ve çözümler üretilmeli.
8. Kütüphanelerde İngilizce, Arapça ve başka dillerde referans kitaplar çoğaltılmalı.
9. Online kütüphane çok geniş ve çok kapsamlı olmalı.
10. Kütüphanelerde geniş çalışma alanları olmalı.
11. Uluslararasılaşma konusunda üniversitelerin farkındalıkları olmalı.
12. İlgili kamu kurumlarında ve politikalarında değişiklikler yapılmalı.
13. Üniversitelerin “Uluslararası Öğrenciler Ofis”i güçlendirilmeli ve faaliyetleri artırılmalı.
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14. Uluslararası düzeyde tanıtım ve markalaşma faaliyetleri geliştirilmeli.
15. Üniversitelerin ders içerikleriuluslararası düzeyde hazır hale getirilmeli ve eğitim programları çeşitlendirilmeli.
16. Farklı ülke ve bölgelerin çeşitli üniversitelerle değişim programları ve işbirlikleri artırılmalı.
17. Üniversitelerde uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma merkezleri ve dergileri olmalı.
18. Misafir öğretmenlerin sayısı artırılmalı.

Sonuç:
Asya ve Afrikalı öğrenciler için Türkiye bir eğitim üssü haline gelmiş durumdadır. Dünyanın diğer bölgelerinden
YTB ve diğer burs imkânı yoluyla öğrenciler Türkiye’ye eğitim amacıyla gelmektedirler. Gün gittikçe artmakta olan
uluslararası öğrencilerin bu hareketinin devamını sağlamak ve Türkiye’nin 2023 hedefinde belirlenen uluslararası
öğrencilerin sayılarını tamamlamak için kaliteli bir eğitim hizmeti verilmesi konusunda bu tür çalışmaların
bulguları ve önerileri önemli bir katkı sağlayabilir.

Çalışmanın Sınırlılığı:
Bu çalışmanın birincil verileri Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yapmakta olan 27
uluslararası öğrenciden anket yoluyla toplanılmıştır ve bu öğrencilerin akademik sorunları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Ancak Türkiye genelinde uluslararası lisansüstü öğrencilerin akademik sorunlarının tespit edilmesi
için bu tür çalışmaların gerekli olduğu düşünülmektedir.
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Social Media in The Academic Life Of International Students
in Turkey: A Survey Study
Rajab Idd Muyingo1*
SYNOPSIS
As social media becomes the ideal space of sharing information in a simple and convenient way, it continues to
attract numerous scholarly studies. This paper investigates the peculiarity of social media in the academic life of
international students in Turkey, with an aim of ascertaining the social media tools used by international students.
Secondly is to scrutinize the academic purposes of social media usage among international students in Turkey.
The third objective is to determine the academic benefits attained by international students in the usage of
social media. This study was inclined in the “Uses and Gratification” theory, the researcher considered a randomly
selected sample of international students in Istanbul City. Due to the nature of this study both qualitative and
quantitative approaches were applied. Thus semi-structured interviews and questionnaires were used to get
data on a randomly selected sample. Observantly, social media platforms found vital in the academic life of
international students included; YouTube, Facebook, WhatsApp and Twitter. In the same way, findings indicates
that international students frequently use social media for more than twice a week to interact with their course
mates as an encouragement for studying outside classroom. Remarkably, international students benefit from
social media as they use You Tube to watch educational video clips on lectures delivered from other universities to
widen on their understanding on a particular subject. Equally, Facebook and Whatsapp were purposely for instant
messaging, sharing academic information about study topics with classmates and professors, arranging study
groups and asking for help with studies. This paper correspondingly concludes that despite the potentiality of the
social media in the academic sphere, it cannot go unnoticed that international students use it for other benefits
especially for creating new friendship in and outside Turkey, sharing ideas and information plus communicating
to their families and friends in their home countries about social and current affairs.
Key Words: Social Media, Academic life, International Students, Turkey
Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Akademik Hayatlarında Sosyal Medya: Anket Çalışması

ÖZET
Sosyal medya basit ve kullanışlı şekilde bilgi paylaşımı için ideal bir alan haline geldikçe, sayısız bilimsel çalışmaların
ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu makale yabancı öğrencilerin kullandığı sosyal medya araçlarını belirlemek
amacıyla, yabancı öğrencilerin akademik hayatlarında sosyal medyanın etkilerini araştırmaktadır. İkincisi,
Türkiye’de uluslararası öğrenciler arasında sosyal medya kullanımının akademik amaçlarını irdelemektir. Üçüncü
1
* Rajab Idd Muyingo is a PhD student, Department of Radio, TV and Cinema at Marmara University, Istanbul, Turkey.
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hedef ise uluslararası öğrencilerin sosyal medya kullanımında elde ettikleri akademik faydaları belirlemektir.
Araştırmacı, İstanbul Kenti’ndeki uluslararası öğrenciler üzerinde araştırmalar yapan “Kullanımlar ve Doyumlar”
teorisini kullandı. Bununla birlikte, bu çalışmanın niteliği ile ilgili olarak hem nitel hem de nicel yaklaşımlar
uygulanmıştır. Böylece yarı yapılandırılmış görüşmeler ve anketler rasgele seçilen bir örnek üzerinde veri elde
etmek için kullanılmıştır. Dikkat çekici bir şekilde de uluslararası öğrencilerin akademik yaşamında hayatın
önemi taşıyan sosyal medya platformları ise şunlardır: YouTube, Facebook, Whatsupp ve Twitter. Benzer şekilde
bulgular, uluslararası öğrencilerin ders dışında da arkadaşlarıyla iletişim kurmak için sosyal medyayı haftada iki
kezden daha sıklıkla kullandıklarını belirtmektedir. Olağanüstü olarak uluslararası öğrenciler sosyal medyadan
yararlanırlar. Çünkü belirli bir konuda anlayışlarını genişletmek için diğer üniversitelerden konferanslara yönelik
eğitim videolarını YouTube kullanarak izlemektedirler. Benzer şekilde, Facebook ve Whatsapp anlık mesajlaşma,
sınıf arkadaşları ve profesörlerle konulara çalışmak, akademik bilgileri paylaşmak, çalışma grupları düzenlemek
ve çalışma için gereken yardımı istemek gibi işlerde kullanılmaktadır. Ancak bu makale ortaya koymaktadır ki
akademik alanda sosyal medyanın potansiyeline rağmen uluslararası öğrenciler özellikle Türkiye içinde ve dışında
yeni dostluklar kurmak, fikir ve bilgi paylaşmak, kendi ülkelerindeki sosyal ve güncel olaylar hakkında aileleriyle
ve arkadaşlarıyla iletişimde bulunmak gibi diğer işlevler için de sosyal medyayı kullanmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Akademik hayat, Uluslararası Öğrenciler, Türkiye
1. INTRODUCTION
Technology has changed the way people interact and has brought about the emergence of an open social
platform such as social media that allows the inhabitants of this planet earth to connect with each other easily.
Boateng and Amankwaa (2016) notes social media such as Facebook, Twitter, Google Plus, and Flickr are being
used in learning for the purpose of convenient communication with other students and potentially with others
outside the class such as students of the same topic and subject experts (Boateng & Amankwaa, 2016, p.2). Social
media is rapidly changing the communication setting of today’s social world and its development is significantly
influencing the academic life of students. As Salvation and Adzharuddin (2014) observed, social media has become
the most dynamic application which enables students not only to socialize with friends and also interact with
lecturers. The growing popularity of the sites is further influenced by the free access for whomever that desire
to interact with friends and lecturers with a view to generating collective knowledge (Salvation and Adzharuddin
2014, p.1).
Consistently, social media permit and favor the publication and sharing of information; self-learning;
teamwork; communication, both between students and between pupil-teacher; feedback; access to other sources
of information that support or even facilitate constructivist learning and collaborative learning; and contact with
experts, (Gómez and Pedro, 2012, p.2). Social media technologies also have been growing significantly to support
users to gain access to valuable knowledge through different resources. As highlighted by (Aghaee, 2010), the
appearance of social media is groundbreaking; yet there may be confusion as what exactly is included in this
term and how it may differ from other similar and related concepts. There is a diversity of technologies used as
effective tools to support students’ academic life (Aghaee, 2010, p.16). Although some of the technologies are
apparently distinguished as social media, such as Wikipedia, YouTube, Facebook, and some virtual environments,
there is no systematic way to differ and categorize applications. Therefore, in this paper social media is implied to
online technologies used by learners, which are important and supportive to students’ academic life; namely You
Tube, Facebook, Whatsapp, Twitter, Google Plus, Wikipedia, LinkedIn and Skype.
2.0 STATEMENT OF THE PROBLEM
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Social media have attracted considerable attention among teens and young adults who tend to connect and
share common interest (Salvation & Adzharuddin, 2014, p.1). More so, with the explosive growth in the number and
use of social media in everyday communication method for individuals and organizations, there has also been a
corresponding increase of its incorporation in teaching and learning in higher institution (Boateng & Amankwaa,
2016, p.2). Although there have been numerous researches such as (Gómez, Sergio and Pedro 2012, Aghaee 2010)
were conducted in different countries on understanding how much, why and how students use social media and
despite its popularity, very little data and quite a few articles exist on this subject of social media in the academic
life of an international student in Turkey.
Meanwhile, with the rapid internationalization of higher education, Turkey is a center of attraction for
international students from all over the world. In addition to thousands of international students who come
to study in Turkey on their own every year, nearly five thousand (5000) international students annually come
to Turkey to get either undergraduate or graduate education within the scope of “Türkiye Scholarships”, (Daily
Sabah, 2015). Therefore, given the increasing number of international students in Turkey and with the current
technological advancements especially popularity of social media, this study sets out that an understanding of
social media in the academic life of an international student would be of great relevance to students, researchers,
student’s affairs practitioners and all the various bodies that comes to play when talking of social media and
academic life in Turkey. In view of above, this study aimed at; - Ascertaining the social media tools used by
international students in Turkey. - Scrutinizing the academic purposes of social media usage among international
students in Turkey. - Determining the academic benefits attained by international students in using of social
media.
2.1 RESEARCH QUESTIONS
The main research question of the study was “does social media impact on international students’ academic life
in Turkey?” To answer this question, the following questions were further considered: Which social media tools
are used by international students? What are the purposes of social media usage among international students in
Turkey? And what academic benefits are attained by international students by using of social media?
3. LITERATURE REVIEW
This review considered previous related research, covering studies conducted on core issues to this study
namely; Social media, Usage of Social Media in the Academia and finally the International Students’ Academic Life
in Turkey.
Primarily, social media have been defined as “an online community of Internet users who want to communicate
with other users about areas of mutual interest”. Examples of social media include: Twitter, Friendster, MySpace,
Facebook and many others. (Helou and Ab.Rahim, 2014, p.2). Whereas Aghae (2010) observed that in educational
learning, social media is a web-based system that supports interactions between learners and instructors as well
as learners and learners. Since people are challenged to interact with each other on virtual environments, online
interaction is a significant way of communication (Aghaee, 2010, p.16). In academia therefore, there should be a
variety of available resources to help learners in bootstrapping their way to higher-level cognitive structures.
Correspondingly, Kaplan and Haenlein, (2012) referred to social media, as “a group of Internet-based
applications that are built on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the
creation and exchange of user-generated content”. As it is much broader than simply collaborative projects
such as Wikipedia that includes blogs and micro-blogs (e.g. Twitter), content communities (e.g. YouTube), social
networking sites (e.g. Facebook) and virtual social worlds e.g. Second Life (Kaplan and Haenlein, 2012, p.101).
Despite the diversity in the definitions of social media and the multiplicity of social media sites accessed and
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used by the public for different purposes, this paper focused much on social media perceived to be used by
international students for academic purposes. These include Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Google Plus,
Wikipedia, Twitter, Instant Messaging, MSN, Skype, E-Mail and WhatsApp, as earlier mentioned in the introduction.
On the other hand, social media have recently grown significantly in academia, since learners have the
possibility of continuous learning besides saving time and other costs. Aghaee, (2010) observed that there are
many ways that social media supports academic life, like interactions and communications among students.
These social interactions, supported by new technologies as the main key, have consequently led to increased
learners’ interest in collaborative and cooperative learning (Aghaee, 2010, p.17). Therefore, basing on Aghaee,
this paper presumes that by using social media, learners are enabled to communicate with others and engage
in educational learning, especially through learner-content, learner-instructor, and learner-learner interactions.
Furthermore, Helou and Ab.Rahim (2014) in their study on the “Influence of Social Networking Sites on
Students’ Academic Performance in Malaysia”, found that most of the students engaged in the use of social media
for socializing activities rather than for academic purposes. Inversely, most of the students felt that social media
have a positive impact on their academic performance, as it could be used for various academic activities such
as communicating with the faculty and university authorities, communicating with lecturers and supervisors,
discussing academic topics with classmates and chatting with friends on topics of educational interest (Helou
and Ab.Rahim, 2014, p.8). Similarly, Hall and Sivakumaran (2014) reported that social media can be used as a
connection point to family and friends while the students are away from home. Student’s involvement in activities
like making friends on social media should be seen as students having access to relevant information that can be
channeled towards improving the students’ academic performance (Hall and Sivakumaran, 2014, p.1).
Alike, Gómez and Pedro (2012) found in their study about academic “Use of Social Networks among
University Students” reported that students displayed a positive attitude to using social networks with educational
purposes. Although among the principal reasons for study use occupied third place; the majority of students
(59.9%) believed it is positive to create subject groups in one of the social networks; and 39.8% would replace
the virtual campus as an educational platform with the social networks (Gómez and Pedro 2012, p.6). It is worth
noting that these positive attitude trends stood out in their study, where the students did not display a negative
attitude towards the educational use of the social networks. Whereas, Saw et al., (2012) in their study on “Social
Media for International Students in Australia”, they found that the students’ motivations for using social media
sites among the most common reasons for both international and domestic students were social activities like
chatting with friends, keeping up with friends’ activities and staying in touch with family. But 60% indicated that
they used Facebook for sharing information and over 50% for finding out information. The most popular social
media sites were Facebook, YouTube and Twitter for finding information. Yet there were some variations in usage
between students from different countries. (Saw, Wendy, Donaghey, and McDonald 2012, p.18)
Outstandingly, Hall and Sivakumaran (2014) found that international students in the United States were
using social media in a variety of ways to help them adjust to living in a foreign country during their study abroad
experience. Facebook, YouTube and Twitter were some of the ways international students were learning about
study abroad programs. Whereas they used social media such as Facebook, e-mail, Twitter and Instagram to stay
in touch with family and friends back home. They also used these sites to make friends in their host country. This
helped them learn common slang/phrases and provided them a convenient way to communicate with friends in
their host country (Hall and Sivakumaran 2014, p.4). Likewise, Lin et al. (2011) conducted a study focusing primarily
on the outcomes of Facebook use during international students’ study in the USA. The researchers found that
Facebook usage contributed to students’ ability to participate socially and culturally in their new surroundings.
Those students who interacted with their U.S. friends on Facebook were better socially adjusted and of the
international students surveyed, 46% indicated Facebook as their primary account. (Lin, Wei, Mijung and LaRose,
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2011, p.16). Ultimately, Saw et al. (2012) found that Australian students used social media for academic purposes
such as sharing information about study topics, arranging study groups, asking for help with studies among other.
Remarkably, Facebook at 91% and YouTube at 27% were the only two sites that over 10% of respondents indicated
they used for some educational purpose. Students’ frequently used YouTube to find information for educational
purposes (Saw et al. 2012, p.8).
Therefore, based on the aforementioned aspects it is evident that social media have undoubtedly become
an integral part of the everyday life of the today’s generation. As many previous studies like (Lin et al. 2011; Saw
et al., 2012; Hall and Sivakumaran 2014) confirmed that in addition to social activities, international and domestic
students are connecting via social media for a wide range of academic purposes including group work and sharing
and gathering information, as some students use social media to validate ideas and make decisions too. In the
same line its paramount for this paper to comment that social media have created a new social dimension where
individual students can increase their social awareness by keeping in touch with old friends, making new friends,
dispensing new data or products and gathering information in other aspects of everyday life. This helps students
become more knowledgeable, which is very beneficial for students’ academic life.
Although the definition of “international student” varies in each country in accordance to their own national
education system, in Australia for example, international students are defined as those studying onshore only
with visa subclasses 570 to 575, excluding students undertaking study while in possession of other temporary visas.
Whereas in Japan, international students are defined as foreign nationals who study at any Japanese university,
graduate school, junior college, college of technology, professional training college or university preparatory
course on a “college student visa”, as defined by the Immigration Control and Refugee Recognition Act. (https://
en.wikipedia.org/wiki/International_student, 2016). Nonetheless, according to the UNESCO Institute for Statistics
(UIS) an international student is a mobile student who has left his or her country, or territory of origin, and moved
to another country or territory with the singular objective of studying (http://wenr.wes.org, 2016). Therefore, in
this paper, the term of international students is limited to the above definition in that international students
considered in this study are those who crossed borders and came to Turkey for the specific purpose of studying.
Evidently, once a barometer of university internationalization, the presence of international students is now
a core part of the student body for the world’s leading universities. The global population of students, who move
to another country to study continues to rise, reached almost 5 million in 2014. Internationalization is of growing
significance worldwide, with economic, political and social changes driving an increasingly global knowledge
economy. Internationalization within universities continues to develop apace as institutions move from equating
international strategy with international student recruitment to developing mature internationalization agendas
that incorporate recruitment, research collaborations, and capacity-building. (University of Oxford, 2015, p.5)
On the same note, with the rapid internationalization of higher education in Turkey, Turkish universities are
becoming an increasingly popular destination for students from around the globe. According to the “International
Student Research Project” report prepared by the Development Research Center, Turkey wants to attract 1.5
percent of all students from around the world who want to study overseas (Daily Sabah, 2015). Furthermore,
the number of international students has increased rapidly in Turkey over the last years. It is seen that the
number of international students which was 21,000 in 2011, reached to 36,000 in 2012, 55,000 at the end of 2013
and 80,000 at the end of 2014. This number is predicted to reach 250,000 as an objective for 2023. (http://www.
internationalstudentsymposium.com, 2016)
Accordingly, the growth of international students has been matched by the expansion of higher education
in Turkey, where 50 public universities and 36 private foundation universities were established between 2006 and
2011, bringing the total number to 165. Accordingly, 80 percent of international students in Turkey attend state
universities, while 20 percent of them enrolled in foundation (private) universities in the 2013-2014 academic
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years. Furthermore, 60 percent of all international students in Turkey attend universities in Istanbul, Ankara, İzmir,
Konya and Erzurum. (http://www.dailysabah.com, 2016).
Complementarily, in Turkey as in many countries throughout the world, social conditions and social relations
have significantly influenced universities and academic life The concept of academic life is used to describe things
that relate to the work done in schools, colleges, and universities, especially work which involves studying and
reasoning rather than practical or technical skills (Tural, 2007, p.1). While abroad, international students often
feel disconnected from their home country and they may also choose not to stay in contact with friends and
professional contacts made during their foreign study experience. Therefore, social media may be a method of
addressing some of these issues. In this case, social media can be utilized by international students to support
their relationships and connections before, during and after their study abroad (Hall and Sivakumaran, 2014, p.1).
Essentially, Pfeiffer (2001) observed that many international students go through considerable stress due to the
demands associated with the change to new environment. Change and transition are stressful because a person
can experience a loss of control over the new environment. The new environment will have new properties and
the student needs to adapt to the new places, faces, and routines (Pfeiffer, 2001, p.11).
From the theoretical perspective, David (2002) remarks that uses and gratification theory is a popular
technique used in understanding user motivation for media use, access and understanding of their attitude towards
a particular media. The uses and gratifications approach to communication studies examines what people do with
the media. (David, 2002, p.71). Quan-Haase and Young (2010) stressed that one of the more successful theoretical
frameworks from which to examine questions of “how” and “why” individuals use media to satisfy particular
needs has been the uses and gratifications theory. (Quan-Haase, and Young, 2010, p.2). Uses and gratifications
theory assumes; that people select and use communication source and messages to satisfy felt needs or desires.
Media use is a mean to satisfy wants or interests such as seeking information to reduce uncertainty or to solve
personal dilemmas. Social and psychological factors mediate communication behavior. (David, 2002, p.71).
Concisely, the above reviewed literature is of importance to the current study because scholars like
(Aghae 2010; Saw et al, 2012; Gómez and Pedro 2012) among others revealed pertinent issues including Social
media, Usage of Social Media in the Academia and finally the International Students’ Academic Life, which were
basically the focus of this study. Nonetheless, a gap in the literature was seen as no particular study had focused
on social media in the academic life of the international students in Turkey, hence authenticating the relevance of
the current study. Finally, although uses and gratification theory was originally developed to examine traditional
media such as newspapers and television, this study applied this framework to social media due to the study
objective of exploring how and why social media is used in the academic life of international students, which is
in line with the assumptions of uses and gratification theory.
4. METHODOLOGY
In this study the researcher employed a triangulation methodological design that combined quantitative
and qualitative techniques. However, the weight of the quantitative part was greater, as the essential method
in this study was a descriptive survey research in that the researcher sought to extrapolate the results to the
surveyed population as a whole. But in the practical part of this study, a qualitative approach was employed using
a semi-structured interview among 20 selected international students of Marmara University, Goztepe Campus.
Qualitative approach was used as it was appropriate to collect data in a natural setting rather than a contrived
situation. In this manner, a face-to-face interview between the researcher and randomly selected participants was
employed to avoid human bias whenever possible and the researcher in this study was able to discover detailed
information about social media in the academic life of international students through in-depth interviews.
Moreover, in order to extract quantitative information, a questionnaire was designed for data collection.
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Since a questionnaire has the ability to collect a large amount of information in a reasonably quick space of time,
the questionnaire was drafted. All the questions except for one were closed. Likert-type, five-point self-applied
scales were employed. The face and content validity of the instrument were ensured. The questions explored the
frequency with which the social media are used for different academic related activities. In addition to these, the
questionnaire obtained other socio-demographic data about the respondents. Still, due to slow responses, data
was collected from November 2015 to February 2016. The data obtained through the survey generated a database
that was analyzed with the statistical packages.
In line with Roger and Dominick (2011) who noted that researchers often use samples of 50, 75, or 100 subjects
per group, or cell, such as adults 18–24 years old (Roger and Dominick 2011, p. 103), the target population for
this study comprised of all international students in Istanbul City, Turkey. The population size was set at over
5,000 students, according to the figures provided by the latest statistics available. (www.kalkinma.gov.tr, 2016).
This study employed simple random sampling strategy to select the sample. In this regard, an online survey was
conducted targeting the international students in Istanbul Metropolitan City. Survey invitations were sent out
through emails; Facebook and Whatsapp platforms both individual and groups forums of international students
in Istanbul. According to the response of the survey, 101 international students from 25 countries studying in
13 Universities in Istanbul City responded to the survey. Data collected was later analyzed and the results are
reported in the consequent subsections. Notably, one limitation with this methodology is due to time constraint
the sample size in this study was small, which may inhibit the possibility of generalizing the findings to the entire
population of the international students’ body in Turkey, hence need for further studies to generalize patterns
and trends.
5. RESULTS
This study majorly aimed at ascertaining the social media tools used by international students in Turkey. The
study also focused at scrutinizing the academic purposes of social media usage among international students in
Turkey. Similarly it Determined the academic benefits attained by international students in using of social media.
5.1 DEMOGRAPHICS DATA OF THE PARTICIPANTS
The 101 participants in this study were of 25 nationalities studying in 13 Universities in Istanbul City,
Turkey as reflected in the appendices. Of these 67.3% were male whereas 32.7 were female. As reflected in table
1, the majority of the respondents were under the age group of 18-25 years who constituted 57.4%, followed by
those between 26-35 tallying to 41.6% respectively. Likewise, the academic levels of the respondents varied as
for undergraduate composed of 48.5%, followed by master degree with 30.7% and lastly doctorate who made
up 20.8% respectively. As per discipline of study in a broader perspective, 32% as the majorities were under
“Social and Administrative Sciences”, 31% were under “Arts and Humanities”, followed by 21% under “Science”, 11%
“Engineering” and lastly 5% were under “Agriculture” specialty.

Table 1, Showing the Demographic Data of the Participants
VARIABLES
ITEM
FREQUENCY
Gender
Male
67
Female
33
Age Group
18 – 25
58
26-35
42
36 & Above
1
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(%)
67.3
32.7
57.4
41.6
1%
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Academic
Study

Level

of

Undergraduate
Master
Doctorate
Others
Field of Study
Sciences
Arts & Humanities
Engineering & Technology
Social & Admin Sciences
Agriculture
Source: Primary data, 2016

49
31
21
0
21
31
11
33
5

48.5
30.7
20.8
0
21
31
11
32
5

5.2 SOCIAL MEDIA USED BY INTERNATIONAL STUDENTS
Being the major objective of ascertaining the social media tools used by international students in Turkey, the
study ascertained that multiple social media platforms are used by international students although their usage
vary depending on the medium being used as indicate pie chat 1. These findings comparably, are in line with David
(2002) assertion on the uses and gratification theory that that people select and use communication source and
messages to satisfy felt needs or desires (David, 2002, p.71). In other words no single social media platform was
relied on instead multiplicity of them are being used by international students.
In this way, the current study revealed that 25% as the majority of the international students who participated
in the study use YouTube as a social media platform to watch educational video-clips. Additionally, 16% of the
respondents were equally found to be using both Facebook and Whatsapp platforms for academic purposes of
sharing educative information with their classmates and professors. Furthermore, findings indicates that the least
used social media platforms by international students included Twitter with a score on 13%, Wikipedia 9%, Google
Plus 8%, LinkedIn 7% and lastly skype with 6% respectively. Consequently, these outcomes seems divergent to
Lin et al. (2011) findings in the USA who found that out of the international students surveyed, 46% of students
indicated Facebook was their primary social media.
Pie Chart 1, Showing the Social Media Used by International Students

Social Media Usage
Whatsapp
16%
Skype
6%

YouTube
25%

Wikipedia
9%
Tweeter
13%
LinkedIn
7%

Facebook
16%

Google Plus
8%

Source: Primary data, 2016
5.3 SOCIAL MEDIA USAGE IN ACADEMIA
As another objective of the study was to scrutinize the academic purposes of social media usage among
international students in Turkey, the study revealed the regularity in using social media to interact with classmates
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to study and work on class assignments outside of the classroom. As well as their frequency in using it while
interacting with professors to study and work on class assignments outside of the classroom. (Likert scale of 1
Never to 5 More than Twice a Week).
Findings as indicated that majority of the students represented by 68.2% of the respondents use social
media for more than twice a week to interact with classmates to study and also work on class assignments outside
of the classroom. In as far as their interaction with professors to study and work on class assignments outside
of the classroom, the study exposed that majority of the students represented by 44%, used it more than twice a
week. However, basing on these outcomes it is evident that students use social media among themselves and with
their professors for academic purposes including course works and sharing of information.
Curiously, these finding are supported by other previous research in the same venture of social media usage
in academia. For instance, Gómez and Pedro (2012) found in their study about “Academic Use of Social Networks
among University Students” that students displayed a positive attitude to using social networks with educational
purposes. As among the principal reasons for study use, the majority of students (59.9%) believed it is positive to
create subject groups in one of the social networks. This vividly, authenticates the current study on international
students in Turkey.
Furthermore, interview analysis yielded that international students use YouTube as a social media tool for
watching educative videos for lectures done at other universities to widen on their understanding of a particular
topic. Some observed that “sometimes it is a little bit difficult to understand a professor during the lecture”. So
they alternatively use YouTube platform to learn things that they didn’t understand during the lecture as they
find social media both educative and entertaining by watching interesting videos. Additionally, another academic
purpose was personal discovery and getting in-depth knowledge on issues taught in class when they are at their
residences and in the absence of their professors. Sometimes sharing information with fellow classmates on
homework motivated international students to use social media especially, Facebook and Whatsapp respectively.
5.4 ACADEMIC BENEFITS OF USING SOCIAL MEDIA
Consistently in determining the academic benefits attained by international students in using of social
media, as the final objective of this study, findings concluded that 42.6% of the respondents agreed and 28.6%
strongly agreed with the assertion that social media enables them to interact with their professors and with their
classmate. This however implies that international student benefits in using social media by fulfilling their need
for interaction with their professors and classmates who are crucial in their academic life.
Equally, 45.5% of the respondents agreed and %29.7 strongly agreed that they benefit from social media
through fulfilling their information need thus enabling them to get ideas on new subjects from group forums
like Facebook, Whatsapp and other groups. Curiously, 43.6% of the respondents agreed that the benefits they get
from using social media were sharing of their research findings with their classmates. This benefit is in line with
the academic use of social media likewise 41.6% observed that they benefit from social media as it enables them
contact peers and discuss relevant issues and enhance collaborative learning. Meanwhile, 39.6% agreed that they
benefited from social media as they use it for classroom announcements to fellow students and discussion of
academic issues, hence making the platform useful in their academic life in Turkey. These findings are reflected in
table 2, below. (Likert scale of (1) Strongly Disagree to (5) Strongly Agee).
Comparatively, like other researchers’ findings namely, Hall and Sivakumaran (2014) who found that
international students in the United States were using social media in a variety of ways to help them adjust to
living in a foreign country during their study abroad experience. Through the semi structured interviews, this
current study too found that other than academic benefits, international students uses social media for other nonacademic benefits. For instance, this study found that some international students use social media purposely
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for sharing ideas with friends and communicating to family and friends about social and current issues. This was
important to them too as it helped them to decrease stress after exhausting academic works hence strengthened
them academically.
Table 2, Showing Academic Benefits of Using Social Media (S.M)
No Opinion
S. Disagree
Dis agree Neutral Agree
S. Agree
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1
S.M enables me to interact with my
4
10.9
13.9
42.6
28.6
professors & peers
2
S.M enables me to get ideas on new
6.9
7.9
9.9
45.5
29.7
subjects from forums.
3
S.M platform enables publish and
7.9
5
9.9
43.6
33.7
share my research findings
4
S.M enables me discuss relevant
3
5.9
9.9
41.6
39.6
issues and enhance my learning
5
S.M enhances announcements and
10.9
4
8.9
39.6
36.6
updates to fellow students
Source: Primary data, 2016
6. DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS
Basing on the findings of the study, its worthy noting that social media has deeply engrossed in the
academic life of international students in Turkey. International students served as a special group for this study
because they encounter cultural differences, academic challenges and psychological and social adjustments.
Conversely, this study indicates that international students are using social media in a variety of ways to help
them achieve their academic endeavors. YouTube, Facebook, Whatsapp and Twitter are some of the social media
platforms through which international students gain vast information through watching videos and interactions
with peers and professors.
Comparably, as Saw et al., (2012) in their study on “Social Media for International Students in Australia”,
found that social media was being used for both academic and non-academic activities, this study too reached
same conclusion. For instance findings shows that majority of the students represented by 68% of the respondents
use social media more than twice a week to interact with classmates to study and also work on class assignments
outside classroom environment. This is also in line reviewed research conducted by Aghaee, (2010) who observed
that there were many ways that social media supports academic life, interactions and communications among
students. Using social media, learners are enabled to communicate with others engaged in educational learning,
through learner-content, learner-instructor, and learner-learner interactions.
Notably, findings further indicated that the different social media platforms were used differently by
international students depending on their applications. For instance results shows that respondents very often
used YouTube to watch educational video-clips compared to other platform. Also (which...) seen as the perceived
benefit was that they used You Tube to watch lectures for other universities to access new ideas and broaden
their understandings on different subjects. In the same line, respondent affirmed their usage of Facebook and
Whatsapp for instant messaging, academic update and announcements. These findings also concedes those of
Saw et al., (2012) who found that Australian students used the most popular social media sites likes of Facebook,
YouTube and Twitter for finding information. Ultimately, they also used social media for academic purposes such
as sharing information about study topics, arranging study groups, asking for help with studies among other.
Outstandingly, Helou and Ab.Rahim (2014) in their study on the “Influence of Social Networking Sites on
Students” Academic Performance in Malaysia, found that most of the students engage in the use of social media
for socializing activities rather than for academic purposes. The current study found that some international
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students used social media outside their academic life. For instance, besides the academic use of social media,
international students in Turkey use social media such as Facebook, Whatsapp, and Twitter to stay in touch with
family and friends back home. They also use these sites to make friends within Turkey. This helps them learn
common phrases and provides them a convenient way to communicate with friends in the Turkey. Nevertheless,
this was important to them too as it helped them to decrease stress after exhausting academic works hence
strengthened them academically.
Consequently upon the findings, it can be resolved that social media although in the past it was
merely a social network of creating and chatting with friends, social media have a number of affordances that
can make them useful in teaching and learning environments as it can support pedagogical approaches of active
learning; social learning and student publication by providing environments and technologies that promote these
interactions. Students can use social media technology as a powerful networking for knowledge sharing among
international students in Turkey.
Based on the findings of this study, universities and other academic institutions could take advantage of
the popularity and positive impact of social media to formally incorporate their use in the teaching and learning
process. Conversely, despite the potentiality of the social media in the academic sphere, it cannot go unnoticed
that students use it for other benefits a trend that must be reversed to maximize educational use of the amount
of time they spend on the social media. This leads us to the idea that lecturers and professors have an important
role to play in fostering the students’ academic use and participation on the social media. From the lecture room,
the lecturer can motivate students’ interest in using social media for academia and guide them, especially in
practical disciplines like in sciences if there is practical aspects students can be guided what site to watch from
You Tube as a demonstrative platform.
As a conclusion, social media is slowly being accepted as one of the facilitating tools to help lecturers
conduct their class more effective and interactive. Nevertheless, to be able to manipulate the full potential of
this platform, awareness on how to operationalize the platform and control the risk of using this platform needs
to be provided. Hands on training need to be conducted to educate the majority adopters of lecturers who are
interested to use the platform for teaching purposes.
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29Mayis University; Bahçesehir University; Fatih Sultan Mehmet University; Bogaziçi University; Galatasaray
University; Istanbul Technical University; Istanbul University; Marmara University; Medeniyet University; Mimar
Sinan Fine Arts University; Bilimleri (Health Sciences) University; Yildiz Technical University; Ticaret (Commerce)
University.
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Malaysia; Mali; Mongolia; Pakistan; Palestine; Somalia; Sudan; Syria; Tanzania; Tunisia; Uganda; Uzbekistan.
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Destinations of International Muslim Students
Riyad Jemal Abda

Abstract
Even though Islam gives high emphasis on education and development and Muslim countries were a
center of civilization for many centuries, modern education was not well expanded in many Muslim nations until
recent years. However, in recent times modern education is expanded in the Muslim world and students are
moving to other parts of the world including the USA, Canada, Australia, many European nations and recently to
emerging economies such as China and India. In this study, the objective is to assess the old and new destinations
of students coming from Muslim countries of Asia, Africa and Europe. The number of students coming from
Muslim nations and their respective destinations are presented by taking secondary data sources. Members of the
“Organization of Islamic Countries” are mainly taken as a sample to assess the movement of students from Muslim
nations. However, other Muslim-dominated countries are also assessed.
Keywords: International Students, Muslim Nations, Scholarships
Introduction
The religion of Islam urges its followers to seek science and knowledge, as the first verse revealed of the
Holy Qur’an is “Read in the name of your Lord, Who created all that exists”. 96:1 Allah’s messenger (peace be upon
him) said “he who travels to seek any beneficial knowledge is considered as a person who is struggling in Jihad
for the cause of Allah until he returns” (Anawawy, 1997, p.418) In addition to religious factors, Muslim students,
like other international students all over the world choose to study abroad for many reasons. They may travel
to attend universities internationally for multiple specialist knowledge and the prestige of a foreign degree that
qualifies them for better jobs with higher income. (Braker, 1997)
The past decade and a half has seen immense growth in the number of international Muslim students
completing at least part of their university education abroad. This trend has been fuelled by government
sponsorship schemes, exemplified by Saudi Arabia’s huge “King Abdullah Scholarship Program” (KASP), which is
set to run until at least 2020.
Traditionally the main directional flows of International students including Muslims have been from east
to west and south to north. However, recent geopolitical, social and economic events have contributed to a move
in new directions to Malaysia, Singapore, Middle East and Turkey. Some Middle-East countries and Turkey, have
been taking considerable actions in promoting and designing policies to attract more international students
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(Wilkins, Balakrishnan, and Huisman, 2012)
The Push-Pull Factors
The global pattern of international student flows may be explained by a combination of “push and pull”
factors that encourage students to study overseas. “Push” factors operate within the source country and initiate
a student’s decision to undertake international study. “Pull” factors operate within a host country to make
that country relatively attractive to international students. Historical or colonial links between host and home
countries have also played an important role in determining the direction of much of the international student
flow (Mazzarol, Kemp & Savery, 1997).
The most common push factors mentioned in the literature are lack of capacity and opportunities
in students’ home countries, lower educational quality, employer preference for overseas education, the
unavailability of particular subjects, and political and economic problems in the home countries. The pull factors
most often mentioned in the literature include quality of education and reputation of country/institution, high
rankings, improved employment prospects, opportunity to improve English language skills and opportunity to
experience a different culture. Personal and human factors are also important in determining student choices,
such as individual attitudes to religion and safety, as well as the influence of recommendations from family,
friends, teachers and agents. Increasingly, students are influenced by social networking and consumer websites,
such as RateMyProfessors.com (Wilkins & Epps, 2011).
Although the push-pull model has most often been applied to students choosing to study in Western
countries such as Australia, the UK and US, studies examining flows to other countries, particularly in Asia, have
emerged more recently (e.g. Li & Bray, 2007; Padlee, Kamaruddin & Baharun, 2010). We are not however aware of
any study that has focused specifically on student motivations for choosing to study at an international branch
campus located at one of the new higher education hubs, such as Malaysia, Qatar, Singapore or the UAE.
Table: the push-pull factors
Push factors

Pull factors

Lack of capacity and opportunities,

The destination’s reputation

Lower access to and quality of education

The level of referrals from parents, friends, etc

Limited access to funding

The cost issues; fees, living expenses, social
costs,

Preference to over sea qualifications

The environment,
lifestyle.

physical

climate

and

Geographic proximity
Social links, family or friends living in the
destination country
Examples

Bildiriler Kitabı 2016

199

•

Bulgaria’s attractiveness among Turkish students is an example of geographical proximity influence (5,015
out of 51,487 outbound Turkish students) [UIS 2015].

•

Russia is still an attractive study destination among the outgoing students from many post Soviet countries
(Kazakhstan – 69%, Uzbekistan – 41%, and Turkmenistan – 25% of all out going students in 2012) [UIS 2015].

•

The popularity of British universities among South Asian students came from their long colonial history
(Pakistan – 23%, Bangladesh – 17%, India – 16% of all outgoing students in 2012) [UIS 2015].
Major Origins of International Muslim Students

The past decade and a half has seen immense growth in the number of Middle Eastern (Muslim) students
completing at least part of their university education abroad. This trend has been fuelled by government
sponsorship schemes, exemplified by Saudi Arabia’s huge “King Abdullah Scholarship Program” (KASP), which is
set to run until at least 2020.
While this is both the largest and best-known such scheme, many other Middle Eastern nations – including
Qatar, Kuwait, United Arab Emirates (UAE), Egypt, Oman, Libya and Iraq – operate similar initiatives, in recognition
of the long-term economic benefits of boosting access to world-leading universities and international experience.
And as perceptions of the benefits of studying abroad grow, the number of self-funded international students
from the region has also increased.
As the total number of internationally mobile students climbs each year, Middle Eastern nations are not
only keeping pace, but increasing their proportional representation. According to the latest available UNESCO data
on international student mobility (from 2012), Saudi Arabia was the world’s fifth largest country of origin for those
studying abroad and Iran the tenth – accounting for 62,500 and 51,600 students abroad respectively.
Table: Major sources of international Muslim students
TOP 25 International Muslim Students Origins - 2013/14
Rank

Place of Origin

2013/14

2013/14 % of Total

Change

WORLD

886,052

100.0

8.1

1 *

China*

274,439

31.0

16.5

4th

Saudi Arabia

53,919

6.1

21.0

11th

Turkey

10,821

1.2

-4.1

12th

Iran

10,194

1.2

16.6

18th

Nigeria

7,921

0.9

8.3

19th

Indonesia

7,920

0.9

3.3

21

Kuwait

7,288

0.8

42.5

24th

Malaysia

6,822

0.8

0.5

st

st

* Non- Muslim Country
Many Middle Eastern nations – including Qatar, Kuwait, United Arab Emirates (UAE), Egypt, Oman, Libya
and Iraq as well as Turkey took initiatives, in boosting access to world-leading universities. In 2013/14, the number
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of students from Middle Eastern countries increased by more than 20% compared to the previous academic year,
much faster than the overall rate of 8% growth.
Major Destinations of International Muslim Students
The main directional flows of students have been from east to west and south to north, and in recent
years the five countries hosting the largest numbers of international students were (in rank order) the United
States (US), United Kingdom (UK), Germany, France and Australia (King, Findlay & Ahrens, 2010). In addition to the
student flows just mentioned, over the last decade, students also began to move in new directions. In particular,
students started circulating east to east; in other words, students in Asian countries started choosing to study
abroad in other Asian countries (Lasanowski, 2009). Newly recognized higher education hubs, such as Singapore
and Malaysia, have been major beneficiaries of this new trend. Institutions located in the “new” higher education
hubs now actively market themselves to international students (Knight, 2011). Western universities that rely on
enrolling large numbers of international students have not yet suffered from the changing student flows; first,
because the new east-to-east movements have not occurred at the expense of traditional flows (i.e., they represent
new, additional demand), and second, because considerable proportions of higher education capacity at the new
hubs is provided by international branch campuses, which are mostly owned by Western universities.
Accordingly there are three directional flows and destination for international Muslim students includes;
I.

Traditional flow to western countries, (East to West or South to North) which targeted the United States
(US), United Kingdom (UK), Germany, France, Australia and others.

II.

East to East and South to East flow to Eastern and middle eastern regional higher education hubs which
targeted Malaysia, Singapore, China, UAE, KSA, Turkey and others.

III.

East to East students flow to Western University branches located at Middle East; UAE, Qatar, etc.
Fig: International Muslim Students Directional flow and destination
Table: Major origins and destinations of International Muslim Students

Country of origin

No. of Students

% of all
mobile

Top destination countries

Saudi Arabia

62,535

1.8%

US (33,066); UK (9,773); Australia (5,392); Jordan (3,295); Canada
(3,168)

Iran

51,549

1.5%

Malaysia (8,170); US (6,763); UK (3,372); UAE (3,167); Italy (2,975)

Syria

18,222

0.5%

Saudi Arabia (6,627); UAE (4,360); Jordan (1,990); France (1,828);
Germany (1,570)

Palestine

17,637

0.5%

Jordan (7,337); UAE (3,875); Saudi Arabia (3,687); Qatar (840);
Malaysia (376)

Jordan

16,825

0.5%

UAE (4,604); Saudi Arabia (3,453); US (1,997); Ukraine (1,943); UK
(1,394)

Yemen

14,943

0.4%

Saudi Arabia (7,610); Malaysia (3,090); UAE (2,223); Jordan (843);
Qatar (694)
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Iraq

14,465

0.4%

Jordan (2,959); UAE (2,386); Malaysia (1,782); UK (1,251); India
(957)

Lebanon

13,089

0.4%

France (4,567); UAE (1,326); US (1,308); Saudi Arabia (1,189); Italy
(793)

Kuwait

10,686

0.3%

US (3,605); UK (1,816); Jordan (1,722); UAE (1,053); Saudi Arabia
(671)

Oman

10,049

0.3%

United Arab Emirates (5,258); UK (1,202); Jordan (1,079); US (521)
Australia (486)

UAE

8,526

0.2%

UK (3,089); US (2,031); Australia (1,133); India (748); Canada (255)

Bahrain

4,096

0.1%

UK (1,112); Jordan (673); UAE (535)

Qatar

3,410

0.1%

UK (1,252); US (948); UAE (434)

Conclusion
Post 9/11 there is a significant decline in International Muslim Students mobility to the USA, and western
countries. This mobility has been turned to three directional flow; regional and national higher education hubs
(increasing) Western campuses at Middle East and Western countries & USA”,(decreasing).
This trend will be expected to continue as many Muslim nations (especially Turkey, UAE, Saudi Arabia and
Qatar) are creating capacity to host international students. Moreover, the victory of USA elected President Donald
Trump, the prevailing Islam-phobia and racism in Western countries will bring paradigm shift in destination of
international Muslim students from traditional Western countries to other alternatives.
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Uluslararası Kız Öğrencilerin Türkiye’de Yaşadıkları Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Zehra Saliha Sert
Özet
Uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli bir seviyeye ulaştığı günümüzde gelişmiş ülkeler başta
olmak üzere pek çok ülkenin bu alanda ciddi politikalar ürettiği görülmektedir. OECD verilerine göre 1975
yılında 800 bin dolaylarında olan uluslararası öğrenci sayısı, 2000’li yılların ilk yarısında dünya genelinde 2,1
milyona ulaşmış, 2014 yılına gelindiğinde bu sayı %115 oranında artarak 4,5 milyona yükselerek ciddi bir artış
göstermiştir. Bu sayının 2020’de 8 milyona ulaşması öngörülmektedir (KB,2014:9).
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2015-2016 eğitim yılında Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenci
sayısının 204 ülkeden toplam 87 bin 966 olduğunu bildirmiştir (UDEF, 2016).
Sayıları her geçen yıl artmakta olan ve önümüzdeki beş yıl içerisinde 200.000 sınırına ulaşması öngörülen
(ISAP,2014:3) uluslararası öğrenciler için Türkiye’de halen yeterlililk arz eden bir politikanın geliştirilip hayata
geçirilememiş olması, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları muhtelif sorunların
çözümünün önünde bir engel teşkil etmekte ve problemlerin artış göstermesine sebep olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı yükseköğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen uluslararası kız öğrencilerin akademik
ve sosyal hayatlarında karşılaşmış oldukları sorunları belirlemek ve bunlar için çözüm önerileri üretmektir.
Yapılan çalışmada mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede Bursa’da, Uludağ Üniversitesi’nde
öğrenim gören 25 farklı ülkeden 25 uluslararası kız öğrenci ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de öğrenim
gören uluslararası kız öğrencilerin eğitim almak için gerçekleştirdikleri ilk başvuruları esnasında karşılaştıkları
sorunlardan, mezuniyet sonrasına kadar ki süre içerisinde karşılaştıkları bürokratik, sosyo-kültürel, psikolojik,
ekonomik problemler ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ertesi karşılaşılan sorunlar incelenmiştir.
Türkiye’de yükseköğrenim görmek için gelen uluslararası kız öğrencilerin yaşamış oldukları problemleri,
eğitimin uluslararasılaşması konusunda mevcut durumu, temel sorun alanlarını ve çözüm önerilerini ortaya
koyan bu çalışma, mevcut literatürün zenginleşmesine ve üretilecek politikanın uygulama aşamasında ihtiyaç
duyulacak bilgi, birikim ve tecrübe altyapısına katkı sağlaması temennisiyle yararlanıcıların istifadesine
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Kız Öğrenciler, Eğitim Politikası, Problemler, Çözüm Önerileri.
Keywords: International Students, Education Politics, Problems, Solving Suggestions
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Giriş
Günümüz dünyasında yükseköğretim; bireyleri yetiştirme, mesleki kazanım edindirmenin yanı sıra dünya
üzerinde toplumsal hareketliliğe de büyük katkı sağlamaktadır.
Gerek geniş toplum kesimlerinin refah devleti süreçleriyle birlikte yükseköğretime erişim taleplerinin
giderek artması, gerek küresel ekonominin bilgi ve iletişim temelli yeni bir örgütlenme mantığı içerisinde
faaliyet göstermesi, yükseköğretimin son elli yılda dünya üzerinde devasa bir kapasite artışı içerisine girmesine
neden olmuştur. Buna ilaveten küresel ekonomik rekabet, yükseköğretime ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge)
faaliyetlerine atfedilen önemi artırmıştır.
OECD’nin 2030 yılında dünyada yükseköğretimin geleceğine ilişkin yaptığı kapsamlı projeksiyon
çalışmasına göre, önümüzdeki yıllarda belirginleşeceği öngörülen eğilimlere ilişkin tespitler şu şekilde
özetlenebilir: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve kurumların hareketliliğini içeren sınır ötesi ve ulus-aşırı
yükseköğretim büyüyecek; akademik araştırmalarda uluslararası iş birlikleri artacak; bilimsel ve akademik
araştırma bağlamında özellikle Kuzey Amerika açık ara üstünlüğünü devam ettirecek olsa da Asya ve
Avrupa’daki yükseköğretim sistemleri küresel etkisini gittikçe artıracak; özel finansmanın payı ile performansa
dayalı fonlama artacaktır. Özel ve sınır ötesi yükseköğretimin önemi ve yayılması arttıkça kalite güvencesinin
de önemi artacaktır.
(Çetinsaya, 2014, s.142).
Türkiye’de, Türkî Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarına kavuşmasını müteakip 1992-1993 eğitim-öğretim yılında
başlatılan Büyük Öğrenci Projesi’yle ivme kazanan uluslararası öğrenciler konusunda son yıllarda önemli
gelişmeler olmuştur. Yükseköğretim sistemindeki gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin uluslararası alandaki
bilinirliğinin ve etkisinin artmasıyla ülkemiz uluslararası öğrenciler için daha çekici bir hale gelmiştir. (Akgün,
Gündoğar, 2013)
2010 yılında, bünyesinde Uluslararası Öğrenciler Dairesi’ni de barındıran Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) kurulması ve 2012 yılında Türkiye Bursları sisteminin hayata geçirilmesi
bu konuda atılan önemli adımlardandır. (Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015.)
Türkiye’de artmakta olan ve 2023 yılına kadar 250.000 sınırına dayanması öngörülen (ISAP,2014:3)
uluslararası öğrenciler için ülkemizde halen yeterli düzeyde uluslararası öğrenci politikasının geliştirilip
hayata geçirilebilmiş olmaması Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin muhtelif sorunlar ile
karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bu durum uluslararası öğrenci hareketliliğinin oluşturacağı pozitif yöndeki
etkileri de olumsuz etkilemektedir.
Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinin başladığı ilk andan itibaren
yaşadıkları muhtelif sorunlara çözüm sunabilmek adına bu sorunları 10 başlık altında incelemenin faydalı
olacaktır.
•

Türkiye’ye Gelme Sürecinde Karşılaştıkları Problemler, Bürokratik Problemler,

•

Kültürler Arası Farklılıklardan Kaynaklanan Kültürel Şok ve Adaptasyon Sorunları,

•

Ekonomik Problemler,
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•

Barınma Sorunları,

•

Psikolojik Sorunlar,

•

Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar,

•

STK, Dernek, Cemaat Ve Diğer Kurumlarla Yaşanan Problemler,

•

Mezuniyet Sonrası Karşılaşılan Sorunlar,

•

15 Temmuz Darbe Süreci Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar

Bu başlıklar altında uluslararası kız öğrencilerle yapmış olduğumuz mülakatlardan edinmiş olduğumuz
bilgiler ışığında, yoruma çok fazla mahal vermeden problemler ve oluşturulabilir çözüm önerileri bu makalede
belirtilmiştir.
Mülakata katılan öğrencilerin ülkeleri Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bangladeş,
Bahreyn, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Endonezya, Fas, Gine, Karadağ, Kazakistan, Kosova, Makedonya,
Mozambik, Özbekistan, Rusya, Suriye, Tayland, Tacikistan, Türkmenistan, Ürdün, Yemen, Yunanistan şeklindedir.
Mülakata katılan öğrencilerin %40’ı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde olup geri kalan %60’lık kısmı
Uludağ Üniversitesi’nin Mimarlık, Fizik, Matematik, Biyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Tıp Fakültesi, İşletme,
Psikoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde okumaktadır.
Uluslararası öğrencilerin büyük bir kısmı koordinatörlüğünü yürütmekte olduğumuz ve Bursa merkezli
olarak faaliyet gösteren İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği’nin faaliyetlerine katılan, böylelikle iletişim
halinde olduğumuz uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Mülakatlar; ikamet ettikleri yurtlarda, evlerde,
okumuş oldukları fakültelerin kantinlerinde ve yukarıda mezkur dernek merkezinde yapıldı. Tebliğde sorulan
sorular spesifik olmamakla birlikte, öğrencilerin ucu açık sorulara verdikleri cevaplardan oluşmaktadır.
TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI KIZ ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI
1.Türkiye’ye Gelme Sürecinde Karşılaştıkları Problemler
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelme sebepleri arasında kendi ülkeleri ile mukayese ettiklerinde
Türkiye’nin eğitim kalitesinin yüksek oluşu, eğitim ve yaşam maliyetlerinin uygunluğu, öğrencilere sağlanan
burs olanakları gelmektedir. Ayrıca kendi ülkelerinde eğitim görmüş kişilerin tavsiyeleri de sebepler arasındadır.
Türkiye Bursu başvurularında esas alınan kriterlerin birisi de başarı düzeyidir. Bu çerçevede not ortalaması
belirleyici bir unsurdur. Türkiye Bursları başvuruları sonrası alınan puana göre not ortalamasını esas alınarak
burslar verilmekteyken son dönemde, not ortalaması 5 olan öğrencinin mülakata çağırılmaması ama not
ortalaması 2 olan öğrencinin bursu almaya hak kazanması öğrencilerde kuruma yönelik güvensizliğe sebebiyet
vermektedir.
Ülkelerinde cemaat okullarına giden öğrencilere, istedikleri bölümlerde değil ancak okul yetkililerinin
belirlediği bölümlerde okumaları şartıyla burslandırılacaklarının söylenmesi, bu sebepten öğrencilerin
Türkiye’ye geldikten sonra ilk olarak onların istediği fakülteleri bitirip sonra kendi istedikleri bölümleri okuyup
ülkelerine geri dönmeleri öğrenciler için haksızlık ve zaman kaybı oluşturmaktadır. Afganistan’daki FETÖ
okulunda görevlilerin öğrencinin meslek seçimi noktasında “fizik, kimya, biyoloji okumalı mühendislik kız
Bildiriler Kitabı 2016

205

mesleği değildir” şeklindeki yorumlarla aileye baskı yapması Afganistanlı uluslararası kız öğrencinin istediği
bölümde okuyamamasına sebep olmaktaydı. Mülakatta öğrenci memleketinde Kamu Yönetimi, Türkiye’de fizik
ve en sonunda istediği bölüm olan mimarlıkta okuduğunu belirtmiştir.
15 Temmuz çok boyutlu darbe girişimi sonrası ilgili ülkelerdeki FETÖ okullarının kapatılması ya da işlevsiz
hale gelmesi sonucu bu durum ortadan kalkmış olsa da, geçmiş itibari ile ciddi bir sorun teşkil etmekteydi.
Zira ilgili ülkelerde halen muhtelif STK ve dini yapılar faal haldedir.
2.Bürokratik Problemler
Uluslararası öğrencilerin tamamı kayıt, ikamet ve banka işlemleri sırasında ciddi problemler yaşamaktadırlar.
Resmi kurumlarda yaşanan bu problemlerin başında ikamet sorunu gelmektedir. (ICIST, 2015)
Uluslararası kız öğrenciler, ikamet izni için gittikleri kurumlarda kurum personelinin genel itibarı ile yabancı
dil bilmemesinden kaynaklı iletişim sorunları yaşamaktadır. Uluslararası öğrenci ile kaçak, sığınmacı, mülteci
aynı mevzuata tabi olmakta ve kimi zaman aynı muameleye tabii tutulmaktadır. Bir memurun “mevzuata aykırı
olduğundan gerçekleşmesi imkânsız” diyerek yapmadığı bir işlemi bir diğer memur yapabilmektedir. Bazen bir
dilekçe ile çözülebilecek sorunlar, kurum personelinin gerek konuya yönelik vukûfiyetinin eksik oluşu gerekse
ilgisiz tutumu dolayısıyla daha da kronik hale dönüşebilmektedir. Tabii ki bu durumun bedelini uluslararası
öğrenciler ödemektedir.
Türkiye Bursları dâhilinde olmayan ve kendi imkânları ile eğitimini sürdüren uluslararası öğrenciler,
ödemekle mükellef oldukları SGK primlerini maddi yetersizlikten dolayı ödeyemediklerinden hastanelerin
acil servislerinde yüksek meblağlar ile karşılaşmaktadır. Randevu süreçlerinde ise gerek hastane gerekse okul
arasında muhtelif sıkıntılar ile karşılaşılmaktadır.
Kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliği muhtelif sorunları beraberinde getirmektedir.
Örneğin, ikamet izni için başvuru sürecini bekleyen öğrenci kimlik numarası alamadığından bankalarda hesap
açamamakta ve gerekli eğitim ödemelerini gerçekleştirmektedirler. (Armağan, 2015)
Sağlık gibi çok temel bir insani durumun tehir edilmesi ileride önüne geçilemeyecek düzeyde kronik
rahatsızlıklara dönüşebilir. Örneğin birçok uluslararası öğrenci SGK prim ödeme zorunluluğunu ancak Türkiye’ye
geldiklerinde öğrenebilmişlerdir. Bu tür konular hakkında öğrencilere önceden bilgi verilmesi elzemdir.
25.02.2011 tarihli (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı kanun ile Türkiye’de eğitim gören
uluslararası öğrenciler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. (Bâb-ı Âlem, 2013: 18) Kendi imkânları
ile öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Sağlık Sigortası primi ödemeleri yeni bir mali problemi ortaya
çıkarmıştır. Başlangıçta, SGK’ya yılda 1200 TL civarında ödeme yapması gereken ve kendi imkânları ile öğrenim
gören öğrenciler bu uygulama ile birlikte mağduriyet yaşamıştır. 2012 yılında aylık sigorta bedeli 35 TL’ye
düşürülmüştür. Bugün ise SGK uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken sigorta primini peşin olarak tahsil
etmekte, taksitli ödeme imkânı sağlamamaktadır. İkamet izni için SGK primi ödeme zorunluluğu gerektiğinden,
peşin ödeme imkânı bulamayan uluslararası öğrenciler, özel sağlık sigortası şirketlerine yönelmek durumunda
kalmıştır. Ayrıca YTB’nin bu hakkı kazanan uluslararası öğrencilerin primlerini geç ödemesi sonucu öğrenciler
hastanede mağdur olmaktadır.
Türkiye bursuyla gelen öğrenciler, ikamet süreleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamasalar da kendi hesabına gelen
öğrenciler için bu durum her sene problem oluyor. İkamet başvurularından uzun zaman sonra (bazen 8 ay gibi
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bir süre içinde) ikamet kartının gelişi öğrenciyi yurt dışına çıkamama gibi bir problemle yüz yüze getiriyor. Bu
durum acilen memleketine gitmesi gereken kız öğrenciler için ciddi bir sorun teşkil etmektedir.
Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü uluslararası öğrenciler için geçtiğimiz 2015 senesinde ayrı masa oluşturmuş,
2016 yılında da ise bu masayı oluşturamamıştır. Okul kayıt döneminde bir süreliğine de olsa bu ayrı masanın
açılması uluslararası öğrencilerin işlerini kesinlikle kolaylaştıracaktır. Son dönemde YÖK ve İçişleri Bakanlığı
arasında anlaşmaya varılan protokole göre öğrenci ikametlerinin üniversitelerde yapılacak olması iyi bir
adımdır.
Pasaportu olmayan Suriyeli kız öğrenciler, üniversitenin dağıttığı yemek kartlarını alamamaktadırlar. Bu
soruna sebep teşkil eden husus üniversitelerin kartlar hususunda bankalarla anlaştıkları için evrak problemi
yaşanıyor oluşudur. Kimi devlet bankaları, yabancı uyruklulara hesap açmamakta, kimileri ise hesap açmak
için vergi numarası istemektedir. Suriyeli kız öğrenciler savaş esnasında Türkiye’ye geldiklerinde birçok resmi
belge ve evrakı doğal olarak yanlarında getirememişlerdir. Öğrenci belgesi verilen Suriyeli kız öğrencilere
yemek kartı verilmemesi anlamsızdır.
Arnavutluk uyruklu İlahiyat Fakültesi lisans öğrenicisi rahatsızlığı üzere acilden gittiği hastanede
pasaportunun yanında olmamasından dolayı, durumunu izah edip telefonunda ki pasaport kaydını gösterse
dahi kabul edilmeyip müdahale edilmediğini ifade etmiştir.
3.Kültürler Arası Farklılıklardan Kaynaklanan Kültürel Şok ve Adaptasyon Sorunları
Uluslararası öğrencilerin yeni geldikleri bir ülkenin iklim, coğrafya, kültür ve diline alışma süreci sancılı
bir süreçtir. Bu sürece paralel olarak, ortaya bir takım fiziksel ve psiko-sosyal sorunlar çıkabilmektedir. Ev
sahibi toplumun kültürel kodları ve “yabancı” ya karşı olan bakış açısı mevcut problemleri artıran unsurlardan
birisidir. Özellikle Afrika ve Asyalı uluslararası öğrencilere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar onların uyum
sürecini zorlaştırmakta ve bu sürecin uzamasına sebebiyet vermektedir. Yerli öğrencilerin olumsuz tavır
ve söylemleri nadiren de olsa karşılaşılan ırkçı ve ayrımcı tavırlar da uluslararası öğrencilerin yaşadıkları
problemleri derinleştiren unsurlardandır. Özellikle KYK yurtlarında kalan öğrencilerin diğer Türk öğrenciler
tarafından kabullenmesi zor bir süreci kapsamaktadır.
Tataristanlı Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi ile yaptığımız mülakatta ülkesindeki Müslümanların
kesinlikle alkol tüketmediği, sigara içmediğini, Türkiye’de ki durumla mukayese ettiğinde çok şaşırdığını
belirtmişti. Aynı öğrenci Türkiye’de üniversitelerde başörtülü okunmasının yasaklandığı dönemde başörtülü
bir şekilde okula gittiğini, ülkesindeyken Türkiye’de yaşanan bu problemden haberdar olmadığını ve Türkiye’de
üniversitedeki hocalarıyla problem yaşadığını anlatmıştır.
Rusya’dan gelen ve başörtülü olan uluslararası öğrenci, Türk halkının Rus halkına karşı ön yargısı sebebiyle
insanları hem Rus hem de başörtülü oluşuna ikna edemediğini ve bu algıdan çok rahatsız olduğunu da
belirtmiştir.
4.Ekonomik Problemler
Ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan sorunların özellikle öğrencilerin ülkeye geldikleri ilk yıllarda daha
etkili olduğu tespit edilmiştir. (Özoğlu, vd., 2012: 29) Okula kayıt için evrakların tercümesi, noter onayı gibi
muhtelif harcama kalemleri ilk etapta örnek verilebilir.
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Özellikle Afrika ve Asya gibi uzak coğrafyalardan gelen uluslararası öğrenciler arasında, seyahat maliyetinin
yüksekliğinden dolayı ülkelerine eğitimleri boyunca ya bir kere gidebilmek imkânına sahip olan ya da
mezuniyet sürecine kadar beklemek zorunda kalanlar mevcuttur. Elzem durumlarda ise (anne ya da babanın
vefatı gibi) çeşitli STK’lardan maddi talep ya da kalınan yurtta arkadaşlar arasında toplanan bilet parası
sonrasında öğrenci ülkesine gidebilmektedir.
Uluslararası kız öğrenciler maddi yetersizlik nedeniyle çalışmak istemektedirler. Bu durumda sosyal
güvencesi olan bir iş bulabilmek zordur. Diğer türlü ise psikolojik ve fiziki istismara açık alanlar oluşabilmektedir.
Türkiye’yi en çok tercih eden öğrencilerin ülkelerinin GSMH’larına bakıldığında öğrencilerin ekonomik
durumları da kendiliğinden belirgin hale getirmektedir. Barınma, harç, SGK, eğitim masrafları, yeme içme vb.
harcama kalemleri dikkate alındığında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
5.Barınma Sorunları
Barınma, uluslararası öğrencilerin karşılaştığı en önemli zorluklardan bir tanesidir. Özellikle kendi
imkânları ile öğrenim gören uluslararası öğrenciler ekonomik ve sağlıklı koşullarda barınabilecekleri yurt
bulmak noktasında zorluk çekmektedirler. Ayrıca devlet yurtları kontenjanları öncelikli olarak Türkiye Burslusu
öğrencilere ayrıldığından, kendi imkânları ile öğrenim gören uluslararası öğrenciler devlet yurtlarına kabul
edilmemektedir. Özellikle büyükşehirlerde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin konaklamaları ilgili ev/
yurt yetersizliği söz konusudur.
Ev kiralama hususunda ev sahiplerinin olumsuz yaklaşımları ve güven sorunu yaşanması önemli bir
sorundur. Bazı ev sahipleri ev tutmak isteyen öğrencilerden fahiş denilecek düzeyde kira ve depozito istemesi
örnek gösterilebilir. (Bâb-ı Âlem, 2013)
Büyük şehirlerde aylık 1000,00 TL rakamına kadar yükselen fahiş fiyatlı yurtlar, uluslararası kız öğrencileri
zorlayan önemli etkilerdendir. Özel yurtların yüksek ücretli oluşu barınma işini daha da zorlaştırmaktadır. Bu
imkânsızlıklar dâhilinde kiralanan evlerde normal şartlardan daha fazla sayıda öğrencinin barınmaya çalışması
uluslararası öğrencilere çeşitli sorunlar yaşatmaktadır. Böyle evlerden birinde ikamet etmek durumunda olan
Afganistan uyruklu mimarlık öğrencisi evde proje ödevlerini yapacak bir mekânın olmadığını söylemektedir.
Barınma en temel insani ihtiyaçlardan biri olduğundan, sağlıklı bir imkân olmadığında ardından diğer tüm
problemleri beraberinde getirmektedir.
Yurtta kalan Yunanistanlı İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin bir önceki sene yurda ödeme yapmazken dönem
tatilinden yurda döndüklerinde yurt ücreti ile karşılaşmaları onları maddi anlamda zorluğa düşürmüştür. Böyle
bir durumdan ülkelerindeyken haberdar edilmeleri dâhilinde aileleriyle durumu görüşüp ona göre hazırlıklı
gelebileceklerini belirtmişlerdir.
6.Psikolojik Sorunlar
Eğitim amacı ile kendi ülkesinden başka bir ülkeye seyahat etmeye karar veren öğrenci gittiği ülkede
herhangi bir problemle karşılaşmadan önce ya da uçak havaalanına indiğinde şok yaşayabilmektedir. Eğer
onu karşılayacak bir kişi yoksa kendi imkânlarıyla üniversitenin bulunduğu şehre giderken isim benzerliği
olan şehirlerde karışıklık yaşamaktadır. Örneğin İzmit, İzmir gibi… Yani bir ülkede eğitim almak amacı ile de
olsa yaşam sürecek olmanın psikolojik maliyeti, ekonomik maliyeti ile denk değildir, mukayese edilemez.
Yeni geldikleri bir ülkenin iklim, coğrafya, kültür ve diline alışma süreci sancılı bir süreçtir. Bu sürece paralel
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olarak, ortaya bir takım fiziksel ve psiko-sosyal sorunlar çıkabilmektedir. Ev sahibi toplumun kültürel kodları
ve “yabancı”ya karşı bakış açısı mevcut problemleri artıran unsurlardan birisidir.
Suriye’den gelip yurtlarda kalan uluslararası öğrencilerin; ikamet ettikleri, yerel bir STK’nın yurdunda bazı
kurallara başörtü takma, söylenen kitapları okumayı kabul etmeme gibi itirazlar sonucu yurt görevlilerinden
“savaştan çıkmış gelmişsin, bu fiyatta nasıl yurt bulacaksın” şeklindeki hakaretamiz ifadelere maruz kalmaları
onlar üzerinde ciddi travmalar yaratmaktadır.
Aynı ülkeden gelen öğrencilerin yurtta aynı odada kalma taleplerinin reddedilişi, zaten henüz alışamadıkları
bir ülkede daha da yalnızlaşmasına sebebiyet verebilmektedir. Her yurtta sağlıklı ve geniş bir ders çalışma
ortamının olmaması ve bunu talep etseler de oluşturulamıyor oluşu, fakat bu olumsuzluklarla birlikte
derslerinde başarılı olmazlarsa burslarının kesileceği uyarısına muhatap olmaları uluslararası kız öğrencilerin
psikolojik durumlarını olumsuz etkileyen unsurlardandır.
Yerli öğrencilerin uluslararası öğrencilere dair olumsuz algısı, uluslararası öğrencilerin kendileri gibi farklı
ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte vakit geçirmesine neden olmaktadır. Bu durum, özellikle eğitimin birinci
senesinde adaptasyonu zorlaştırmaktadır.
Tüm bunlarla birlikte yalnızlık hissi, aileye duyulan özlem, yabancılık hissi gibi olgular uluslararası kız
öğrencileri psikolojik olarak yormakta ve onlarda olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.
7.Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
Uluslararası öğrencinin öğrenim diline yeterince hâkim olamaması, dersleri anlamalarına engel teşkil
ettiği gibi derse aktif olarak katılımlarını, arkadaşları ve öğretmenleri ile etkileşimlerini, derslerde gerektiğinde
soru sorabilme özgüvenlerini olumsuz etkilemekte, dolayısı ile ödevlerini, yazılı ve sözlü sınavlarını olumsuz
etkileyerek başarısızlığa neden olmaktadır. (Özoğlu, vd., 2012) Alınmış olan Türkçe dil eğitimi akademik düzey
için yeterli olmamaktadır.
Bazı üniversitelerde uluslararası öğrencilere İnkılap Tarihi ve Nutuk dersleri zorunlu olarak okutulmaktadır.
(ör. Uludağ Üniversitesi 2014-2015 öğretim yılının sonunda İnkılap Tarihi ve Nutuk uluslararası öğrenciler için
zorunlu olmaktan kaldırılmıştır.) Yasal kayıt sürecinde takip edilmesi gereken süreç hakkında bilgi eksikliği,
eğitim sürecinin nasıl olduğu, eğitim dilinin Türkçe oluşu ve Türkçe dil yeterliliğinin gerekli oluşunun
bilinmemesi problemleri çetrefilli hale getirmektedir. Bu manada uluslararası öğrencilerin rehberlik,
danışmanlık, yönlendirme vb. hususlarda destek alabileceği ofis, birim vb. yapılanmaların eksikliği başlıca bir
sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Öğrenci işlerinde her görevlinin farklı yönlendirmesi işlemlerin uzayıp çözülmemesine sebep olmaktadır.
İlahiyat Fakültesi’nde olduğu gibi derslerin yoğun bir tempoda ve Türk öğrencileri esas alarak işlenmesi
bu alanda müktesebatı olmayan, Türkçe dil yeterliliğini henüz sağlayamamış uluslararası öğrenciler için zorluk
teşkil etmektedir.
2010 Yılına kadar tek merkezli olarak yapılan, 2010 yılından bugüne değin her üniversitenin ayrı ayrı
yapmakta olduğu YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) öğrencilerin her birine ayrı ayrı ücret ödemeleriyle beraber
bir maliyet oluşturmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası öğrenciler ödemesini yaptıkları sınavlara takvim
çakışması dolayısıyla girememekte ya da maddi imkânsızlıktan dolayı yalnızca tek bir üniversitenin sınavına
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girebilmektedirler. Bu durum kendi hesabına okuyan uluslararası öğrencilerin üniversite tercih alternatiflerini
daraltmaktadır.
8. STK, Dernek, Cemaat Ve Diğer Kurumlarla Yaşanan Problemler
Türkiye’de son yıllarda uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet alanı oluşturduğu gözlemlenmektedir.
STK’ların bu alanda ciddi katkılar oluşturduğu ifade edilmelidir. Özellikle alan olarak, uluslararası öğrencilere
hitap eden STK’lar; sosyal, kültürel, akademik, kişisel gelişim, adaptasyon, oryantasyon, rehberlik ve
danışmanlık gibi bir çok alanda uluslararası öğrencilere olumlu katkılar sunmaktadırlar.
Bununla birlikte “uluslararası öğrenci” ifadesinin çağrıştırdığı anlam üzere kimi STK’lar akademik
yılın başında burs desteği çağrısına çıktığında uluslararası öğrencileri burs imkânları kapsamına dâhil
etmemektedirler. Uluslararası öğrencilerin “farklı bir ülkede” okuyor oluşu onların, maddi imkânlarının yeterli
olduğu ya da devlet imkânlarından yararlandıkları ön kabulünü de beraberinde getiriyor. Bu yüzden Burs
vermek istememekte, barınma ile ilgili bir olanak sağlamamaktadırlar. Burs başvurusunda bulundukları
kurumların hangisinin iyi niyetli hangi kurumun kötü niyetli olduklarını tespit edecek bir birikime sahip
olamamaları onları zaman zaman illegal yapıların içine sürüklemektedir.
Yurt dışında da faal olan kimi STK’lar aracılığı ile yükseköğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrencilerin
Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine aracılık eden STK’ların Kur’an Kursu, dershane vb. yerlerde bulmaları,
gelecek beklentileri üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu durumun sebebi ilgili kurumlara yöneltildiğinde
bu durumun sebebi aracılığın karşılığı olarak kendilerine hizmet etmeleri gerektiği olarak gösterilmektedir.
Türkiye’yi ilk elden bu tip STK’lar aracılığı ile tanıyan uluslararası kız öğrenciler, Türkiye’ye antipati besleyerek
ülkelerine dönmektedirler. Yukarıda mezkûr şekilde faaliyet gösteren STK’ların imkânlarından istifade ederek
Türkiye’de ikamet alan uluslararası kız öğrenciler ellerinden telefon pasaportlarının alınması diğer tüm resmi
işlemleri kendilerinin öğrenciden habersiz yürütmeleri çok ciddi psikolojik sorunlara kapı aralamaktadır.
Yurtdışındaki STK ve cemaat okullarının Türk Okulu adıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ait resmi okullar olarak
lanse edilmesi ve bu şekilde algılanması öğrencilerin yapıyı sorgulamadan, bu gibi kurumlarla iletişime
geçmesine sebebiyet vermektedir. Türkiye’ye geldikten sonra muhatap oldukları kurumları daha yakından
tanısalar da, ilgili kurumlar öğrencilerin yaşamlarına ipotek koyduklarından problemler ortaya çıkmaktadır.
Yurt dışından öğrenci getiren STK, cemaat ve bunlar gibi yapılar; yapıları gereği belli bir müfredat, fikir
ve yöntem çerçevesinde insan yetiştirmeyi hedef edinirler. Burada konumuza bahis olan husus, getirilen
öğrencilere gelmeden önce Türkiye’ye dair yeterli bilgi verilmemesidir. Yükseköğrenim için Türkiye’ye gelmek
isteyenler, bu vesile ile geldiklerinde kurumların yurt ve evlerinde ikamet etmektedirler. Bu durumda ortaya
başka durumlar çıkmaktadır.
Uluslararası kız öğrencilerin kişisel eşyalarına müdahale edilmesi, telefonlarının öğrencinin izni olmaksızın
kullanılıyor oluşu, kişisel özgürlüğe müdahale olarak görülmektedir. Bu durum da onlara ekstra ekonomik ve
psikolojik maliyet olarak geri dönmektedir.
Diğer problemlerden biri de, uluslararası kız öğrencilerin istedikleri bölümü seçmelerine müdahale
edilmesidir. İstediği bölümde okumak isteyen uluslararası kız öğrencileri her türlü maddi ve manevi tehdide
maruz kalmaktadırlar. Bu gibi durumlarda öne çıkan ilk tehdit öğrenciye sağlanan barınma imkanının
kendisinden alınmasına yöneliktir.
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İlgili kurumlarda, dini ritüellerin yerine getirilmesi noktasındaki baskı, özellikle dine mesafeli ve gayri
Müslim öğrencileri incitmektedir. Bu tip kurumlarda uluslararası kız öğrencilerin maruz kaldıkları bir başka
sorun ise mali kaynak oluşturmak amacıyla öğrencilerin muhtelif sosyal ortamlara götürülmesi ve öğrencilerin
buralarda incitici muameleyle karşı karşıya kalmalarıdır. Gineli bir uluslararası kız öğrenci burs toplamak için
onu yanlarında götüren kurum yetkililerinin durumu ajite ederek; “onların ülkelerinde ekmek yok, elektrik yok,
su yok” diyerek kişilerin bağış yapmalarını istediklerini ifade etmiştir. Bu duruma örneklik teşkil etmektedir.
Son tahlilde bu durum Türkiye’nin imajını zedeleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
9.Mezuniyet Sonrası Karşılaşılan Sorunlar
Uluslararası öğrencilerin her biri, kendi istikballeri üzerine planlar yaparak, ülkelerinden ayrılıp farklı bir
ülkede eğitim almayı tercih etmiş bireydirler. Eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin önüne yeni
problemler de çıkabilmektedir. Bu problemlerden en belirgin olanı, mezuniyet süreci ve sonrasında istihdam
imkânlarını kaçırmaları ya da detaylı ve etkin bir iş takibi gerçekleştirememelidir. (ICIST, 2015)
Bu kararsızlık ve belirsizlik sürecinde uluslararası öğrenciler, ikamet izninin yenilenmesi zorluğu ile karşı
karşıya kalmaktadırlar. Zira öğrenciyken alınan ikamet izni mezuniyet ile birlikte sona ermektedir. Özellikle
yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler, bu süreçte sıkıntı yaşamaktadırlar. Lisans sonrası iş bulma sürecinde
uluslararası öğrenciler, öğrenciliğin vermiş olduğu bir takım ikamet imkânlarından yoksun olduklarından,
gerek ekonomik ihtiyaçlar, gerekse barınma ihtiyacı noktasında sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar.
Mezuniyet sonrası en fazla 6 ay içinde ülke dışına çıkmaları zorunluluğu vardır.
Maddi imkânsızlıktan ülkesine, Türkiye’de eğitim gördükleri süre içerisinde gidemeyen uluslararası kız
öğrenciler bu süre içerisinde ülkedeki istihdam alanlarını takip etmekte zorlanmaktadırlar. Özellikle
Türkiye’deki mevcut sosyo-ekonomik düzeyin yüksekliği onları Türkiye’de kalmaya, burada iş yaşamını
sürdürmeye teşvik etmektedir. Bu durum, günden güne uluslararası kız öğrencilerin kendi topraklarına
yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir.
Türkiye’de eğitim almaya başlayan kız öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaştıkları sorunlardan bir diğeri de,
okudukları bölümün kendi ülkelerinde istihdam alanının ya zayıf olması ya da neredeyse hiç olmamasıdır. Bu
durum onları başka mecralara sürüklemektedir.
10. 15 Temmuz Darbe Süreci Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar
15 Temmuz çok boyutlu darbe girişimi sonrasında yaşanan başlıca sıkıntıların başında uluslararası
öğrencilerin genelinin “uluslararası ajan” olarak yaftalanması, FETÖ’ye bağlı kurumların öğrenci bazında
burs ve barınma olarak doldurduğu alanın birden boşalması, yine haksız yere tutuklanan öğrencilerin sınır
dışı edilme tehlikesiyle karşılaşması, maddi yetersizlikten dolayı FETÖ evlerinde kalmakta olan öğrencilerin
mevcut durumu fark edip diğer STK’lara başvurduklarında reddedilişleri, bu durumun mağdur ettiği öğrenciler
bazında kaygı ve endişe verici olmuştur.
Süreç sonrasını yine alt başlıklarda inceleyecek olursak;
Psikolojik Sorunlar
Mülakat yaptığımız misafir öğrencilerin bir kısmı 15 Temmuz sürecinde ülkesinde, bir kısmı ise Türkiye’de
olduklarını ifade etmiştir. Öğrencilerin tamamı FETÖ’nün gerçek yüzünü hiçbir zaman görmediklerini, 15
Temmuz gecesi karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şok yaşadıklarını ifade etmişlerdir. İçlerinde
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bulundukları yapının bir terör eyleminde bulunması yaşadıkları ilk şok olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede,
karşılaşılan en büyük psikolojik sorun kaygı ve tedirginliktir.
Bangladeşli UÜ İİBF öğrencisi büyük bir ümitle Türkiye’ye geldiğini, Türkçe Eğitimini tamamladıktan sonra
bu olayın yaşandığını ifade ederken, ülkesine dönmek zorunda kaldığı takdirde üniversite eğitimini hayatı
boyunca alamayacağı korkusu yaşadığını ifade etmiştir; zira Bangladeş yasalarına göre 20 yaşını dolduran
vatandaşlar devlet üniversitelerine kabul edilmemektedir. Özel Üniversiteler ise çok maliyetli olduğundan
ailesinin bunun altından kalkamayacağını ifade etmiştir.
Endonezyalı UÜ öğrencisi, 15 Temmuz’da ülkesinde TV’den takip ettikleri olayları değerlendirirken ailesinin
çok büyük bir tedirginlik yaşadığını, Türkiye’ye gitmesinin kendisi açısından risk olacağını söylediklerini ifade
etmiştir. FETÖ’nün evlerinde, bir terör örgütü olması münasebeti ile artık kalamayacağını, ne yapacağını
bilmeksizin “risk” alarak eğitiminin yarıda kalmaması için Türkiye’ye döndüğünü ifade etmiştir. Bu durumun
kendisinde ciddi bir psikolojik gerilime yol açtığını ifade etmiştir.
Mülakatta, bir başka Endonezyalı UÜ öğrencisi, ikamet ettiği FETÖ evinde eşyasının olduğunu ve evin kapalı
olmasından dolayı eşyasını alamadığını, iki arkadaşlarının geçici süre ile FETÖ irtibatı iddiası ile gözaltına
alınıp serbest bırakılmasından sonra ikamet ettiği eski evine gitmeye korktuğunu ifade etmiştir.
Ürdünlü UÜ öğrencisi, 4 yıl önce Türkçe eğitimi esnasında o zaman meşru görülen FETÖ ile irtibatta
olduğunu, Türkçe bilmedikleri dönemde kendilerine bir takım kâğıtların imzalatıldığını, bundan dolayı bir
sıkıntı yaşanacak olmasından dolayı endişe taşıdığını ifade etmiştir.
Netice itibariyle, 15 Temmuz sürecinin uluslararası öğrencilerde bıraktığı psikolojik etkiler; kaygı ve
tedirginlik, çaresizlik ve panik hali, ümitsizlik, olarak tanımlanabilir.
Barınma Sorunları
FETÖ’ye bağlı yurt ve evlerin gerek yerli gerekse misafir öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılama
noktasında ciddi bir açık kapadığı bilinmektedir. 15 Temmuz sürecini müteakip FETÖ yurtlarının mühürlenmesi,
evlerin kapatılması, buralarda, özellikle maddi imkânsızlıktan dolayı ikamet eden uluslararası öğrencileri çok
ciddi şekilde barınma problemi ile karşı karşıya bırakmıştır.
Görüşmeye katılan öğrenciler, maddi imkânsızlıktan dolayı FETÖ evlerinde kaldıklarını, 15 Temmuz
sürecinden sonra barınma probleminin çok ciddi şekilde bir sorun olarak karşılarına çıktığını ifade etmiştir.
Ayrıca ikamet edecekleri yeni mekânların belirlenememesi ikamet alım süreçlerini sekteye uğratan önemli bir
amildir. KYK, burslu olmayan uluslararası öğrencileri kabul etmemektedir. Bosna Hersekli UÜ öğrencisi, FETÖ
evlerinde kaldığından dolayı 15 Temmuz’da sonra barınma için başvurduğu yerlerden geri çevrildiğini ifade
etmiştir.
Endonezyalı UÜ öğrencisi; sokakta kalmamak için bir STK yurduna birkaç günlüğüne ricada bulunduğunu
lakin geri çevrildiğini ifade etmiştir. STK yurtlarının fiyatları 400-650 TL arasında olduğundan ekonomik açıdan
bu yükün altına giremediğini ifade etmiştir.
Ekonomik Sorunlar
FETÖ ile irtibatta olan öğrenciler harç, ikamet, burs ve zaruri ihtiyaçları noktasında örgütün desteği ile
ayakta durmaktaydılar.
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Mülakatlarda en çok harç ödemesi, sigorta ödemesi ve gündelik harcamaları noktasında ekonomik
yoksulluk dile getirilmiştir.
Öğrenciler, STK’ların açtığı burs başvurularında uluslararası öğrencilere temkinli yaklaşılmasının, bir kısım
STK’nın burs verdiği öğrencileri çalışmalarına katılmaya zorunlu tutmasının burs bulunması noktasında ciddi
sıkıntılar doğurmakta olduğu ifade edilmiştir.
Eğitim Sorunları
FETÖ’ye bağlı üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, 15 Temmuz süreci sonrasında
devlet üniversitelerine geçişi önünde ciddi engeller bulunmaktadır.
Bangladeşli UÜ öğrencisi, FETÖ’ye bağlı Bursa Orhangazi Üniversitesi’nde Türkçe hazırlık gördüğünü ve
buradan Türkçe yeterlilik sertifikası aldığını ifade etmiş, bu sertifika ile UÜ İİBF’ye kayıt yaptırmış ve derslere
girmeye başlamış, lakin derslerin başlamasından 10 gün sonra öğrenci işlerinden çağrılmış ve kendisine Türkçe
sertifikasının geçersiz olduğu ve bu şekilde okula devam edemeyeceği söylenmiştir. Öğrenci okulda derslere
giremediğini ancak Uludağ Üniversitesi Türkçe Dil Eğitim Merkezinin yapacağı Türkçe Yeterlilik Sınavı’na girip
yeterli puanı aldıktan sonra eğitimine devam edebileceğini ifade etmiştir. Bu durumun kendisi için hem maddi
külfeti olduğunu hem de derslerin ilerlemesinden dolayı ciddi bir adaptasyon problemi ve stres yaşadığını
ifade etmiştir. Aynı öğrenci süreç sonucunda geçersiz sayılan dil sınavını tekrar almak zorunda kalmıştır. Tekrar
dil sınavına giren öğrencilerin ancak üçte biri sınavı geçebilmiştir. Bu durum FETÖ’nün üniversitelerinin verdiği
Türkçe dil eğitiminde yetersizliğini ortaya koymaktadır.
Sonuç
Bilgiye dayalı ekonomi gün geçtikçe büyümektedir. Bu durum bir ülke için eğitim sektörünü çok önemli bir
konuma getirmektedir. Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrenciler ülkelerimiz arasında kalıcı ilişkilerin
tesis edilmesinde; ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere çıkarılmasında önemli
roller üstlenmektedir.
Türkiye’nin, sahip olduğu bu uluslararası öğrenci hareketliliğinden en üst düzeyde istifade edebilmesi için,
mevcut politikalar yetersizdir. Uluslararası öğrenciler Türkiye’de eğitim için ilk başvuru sürecinden, mezuniyet
sonrasına kadar ciddi problemlerle karşılaşmaktadır. Türkiye’de sabit ve sürdürebilir bir uluslararası öğrenci
mevzuatının olmaması, öncelikle uluslararası öğrenci politikasının eksikliğindendir. Bu süreçte mutlak surette
bir politika üretilmeli ve üretilen politika üzerinden bir mevzuat yenilenmesine gidilmesi zaruret arz etmektedir.
Uluslararası öğrenci politikasının eksikliği, Büyük Öğrenci Projesi’nin sürecinde Türkiye’ye gelen 36.000
burslu öğrenciden yalnızca 9541’inin mezun olabildiği, 17.000’in üzerinde öğrencinin ise çeşitli vesileler ile
bursunun kesilmesi ile nihayet bulan süreci doğurmuştur. Türkiye’nin uluslararası eğitim alanındaki prestijini
olumsuz etkilemiş ve 1997 ila 2004 yılları arasında Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin sayısında azalma
olmuştur.
Türkiye’de öğrenciler arasında etnik, dini, siyasi ayrım yapmaksızın faaliyet gösteren uluslararası öğrenci
STK’ları, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemlere çözüm üretme noktasında ciddi tecrübelere sahiptir.
Uluslararası öğrenci STK’larının sahip olduğu tecrübeler, öğrenciler ile kurdukları yakın iletişimin doğal
bir sonucudur. Uluslararası öğrenci alanında yapılan araştırmaların ve yayımlanan raporların önemli bir
kısmında; uluslararası öğrencilerin oluşturacağı ekonomik ve siyasi fayda açısından yaklaşıldığı, uluslararası
öğrencilerin her birinin öncelikle bir “birey” olduklarının fazla dikkate alınmadığı görülmektedir. Uluslararası
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öğrenci STK’ları, maddi bir karşılık beklemeksizin, gönüllülük esaslı olarak, bu alanda faaliyet gösterirken,
yaklaşımları “insan” merkezli olmuştur. Bundan dolayıdır ki, uluslararası öğrenci STK’ları, eğitim için kendi
ülkelerini bırakarak Türkiye’ye gelen öğrencileri “yabancı ya da uluslararası” değil, “misafir öğrenciler” olarak
tanımlamaktadırlar. Bu bakış açısı Anadolu coğrafyasının sahip olduğu medeniyet mirasının, vakıf medeniyeti
anlayışının doğal bir sonucudur. Bu bakış açısına sahip olarak hareket eden uluslararası öğrenci STK’larının,
Türkiye’nin oluşturması gereken uluslararası öğrenci politikasına yön verebilecek, artı değer katabilecek
birikime sahip olduğu göz ardı edilemeyecek kadar belirgindir. Netice itibari ile uluslararası öğrenciler, başka
bir ülkeye eğitim amaçlı giderken alıştıkları toprakları, içinde büyüdükleri ailelerini, sosyal çevrelerini geride
bırakarak, alışık olmadıkları kültür, bilmedikleri bir dil, sahip olmadıkları dünya görüşlerinin olduğu “yabancı”
bir yere gitmektedirler. Eğer gittikleri ülkede kendilerini yabancı olarak hissetmeyecek olurlarsa, problemlerin
önemli bir bölümünün çözümü kolaylaşacak, uluslararası öğrencilerin akademik başarısı artacak, ekonomik,
kültürel ve siyasi fayda olarak istenilen düzeye erişilmesi kolaylaşacaktır.
Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kız öğrencilerin Türkiye hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmesi
için “Study In Turkey” örneğinde olduğu gibi muhtelif internet portallarının hayata geçirilmesi gerekir. Bu
durumda öğrenciler barınma, harç, ikamet işlemleri Türkiye’nin eğitim dili, eğitim kalitesi hakkında detaylı bir
bilgi sahibi olacaktır. Bu tip portallar öğrencilerin daha evvelden tedbirli gelmesine olanak sağlayacaktır. Yurt
dışındaki büyükelçilikler, konsolosluklar, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA gibi misyonlarda uluslararası eğitime
dair daha fazla bilgilendirici araç oluşturulmalıdır.
Sağlık sigortası yapılması zorunluluğu elzem bir zorunluluktur. Lakin devlete bağlı sigorta yapılmasının
kolaylaştırılması gerekmektedir. Özellikle Türkiye’ye ilk gelindiğinde 3 ay içerisinde SGK piriminin ödeme
sınırlamasının daha da uzatılması ödeme kolaylığının getirilmesi, sağlık harcamalarının kolaylaşmasına
sebebiyet verecektir. Özel sigorta şirketleri üzerinden düşük ücretle sigorta yaptıran öğrencilerin mağduriyetleri
de bu vesile ile aşılabilir.
Temel problemler çözülmediği takdirde bu hususta uluslararası öğrenciler bazında bir ilerleme
olmayacaktır. İnsanın olduğu yerde sorunlar hep olacaktır ve bunu sıfıra indirmek imkânsızdır. Amaç yaşanılan
ve yaşanabilecek olan problemleri minimize etmeye çalışmaktır. Bunlar da bu problemler için çözüm üretmeye
çalışan STK’ların tecrübelerinden yararlanarak ve öğrencilerin birebir görüş ve önerileri ışığında, bu alandaki
uzmanların sağlam bir zemine yaslanan ve nitelikli politikalar oluşturmasıyla olacaktır.
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Kırgızistanlı Burslu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Görme
Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar
Zhamilia Karymbaeva

Öz: Günümüzde yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin sayısı günden güne artmaktadır. Vatandaşları
eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen ülkeler arasında sayısal anlamda başı çeken ilk 10 ülke; Azerbaycan, Türkmenistan,
Suriye, İran, Afganistan, Irak, Yunanistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Kosova’dır. Resmi istatistiklere göre (UDEF,
2016) Kırgızistan Cumhuriyeti’nden 1659 öğrenci Türkiye’de eğitim görmektedir. Genellikle yurtdışına ilk kez çıkan
öğrenciler farklı düzeylerde sorunlar yaşamaktadırlar. Bu araştırma ise Kırgızistan’dan gelen öğrencilerin ilk
dönemlerde karşılaştıkları sorunları tespit etmeye yöneliktir.
Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin öncelikli problemi Türkçe bilmemekten kaynaklanan dil sorunudur. Türkçeyi
sıfırdan öğrenmeye başlayan öğrenciler dili yeterli seviyede bilmediklerinden dolayı iletişim kurmakta sıkıntı
çekmektedirler. Bu faktör öğrencilerin adaptasyon sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır.
İkinci olarak, öğrenciler bürokratik engellerle karşılaşmaktadırlar. İkametgâh belgesi alma, kabul edildikleri
üniversitelere kayıt olma, sağlık sigorta poliçesi edinme, yurtlara yerleşme gibi süreçlerde sorunlar çıkmaktadır.
Ayrıca, Kırgız ve Türk kültürlerinin birbirine çok yakın olmalarına rağmen öğrencilerin farklı sorunlarla karşılaştıkları
görünmektedir. Daha önce yurtdışına çıkmayan öğrenciler vatanlarından, ailelerinden, akrabalardan ve arkadaş
çevresinden ayrılmış olmalarından dolayı psikolojik olarak kendilerini alıştıkları çevrelerinden “kopmuş”
hissetmektedirler. Genel olarak, Türkiye’ye yeni gelen öğrencilerin ilk geldikleri dönemde yeni yaşam koşullarına,
Türk toplumunun kültürel özelliklerine alışmakta zorlandıkları bilinmektedir. Araştırmanın amacı Kırgızistan’dan
gelen öğrencilerin bürokratik işlemleri yapma, dil öğrenme, süreçlerinde karşılaştıkları sorunları belirleyerek,
genel olarak farklı kültürle bir araya geldiklerinde ortaya çıkan sıkıntıları tespit etmektir. Bu çalışma Kırgızistanlı
öğrencileri esas almaktadır. Çalışmanın uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunların önlemesinde faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kırgızistan Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler, dil yetersizliği, bürokratik işlemler,kültürel
farklılıklar, eğitim süreci.
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Araştırma Yöntemi
Araştırma evreni olarak Kırgızistan vatandaşlığına sahip olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasından
Türkiye’de en az bir sene ikamet eden 10 kişi seçilmiştir. Araştırma nitel yöntem ile gerçekleştirilerek konu ile ilgili
sorular sorulmuştur. Mülakat en az üç dönemdir Türkiye’de bulunan 10 burslu öğrenciyle (5 erkek ve 5 kadın) yüz
yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Mülakatta konuya ilişkin açık uçlu sorular sorularak cevaplar kayıt altına
alınmıştır. Her bir öğrenci aşağıdaki öğrenci kümeleri kısmında belirtildiği gibi kodlanmıştır. Eğitim hayatlarının
olumsuz şekilde etkilenmemesi için öğrencilerden isim ve soy isimleri gibi bilgiler istenmemiştir. Sorular bürokratik
işler, dil öğrenme, farklı kültürle karşı karşıya kalma süreçlerinde karşılaşılan sorunlar üzerinde sorulmuştur. Her
bir öğrencinin cevabı analiz edilerek sonuç kısmı hazırlanmıştır.
Öğrenci Kümeleri
Kadın Öğrenciler:
ÖK-1: Öğrenci Kadın №1
Lisans Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, 19 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖK-2: Öğrenci Kadın №
Yüksek Lisans Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, 25 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖK-3: Öğrenci Kadın №3
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, 26 yaşında, Türk, Müslüman.
ÖK-4: Öğrenci Kadın №4
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, 26 yaşında, Kore, Hristiyan.
ÖK-5: Öğrenci Kadın №5
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, 27 yaşında, Kırgız, Müslüman.
Erkek Öğrenciler:
ÖE-1: Öğrenci Erkek №1
Lisans Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, 19 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖE-2: Öğrenci Erkek №2
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, 26 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖE-3: Öğrenci Erkek №3
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, 23 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖE-4: Öğrenci Erkek №4
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Yüksek Lisans Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, 23 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖE-5: Öğrenci Erkek №5
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, 27 yaşında, Kırgız, Müslüman.
Kırgızistan Vatandaşları İçin Açık Olan Burs Programları
Günümüzde yurtdışında eğitim görmek Kırgızistan gençleri için eskisi gibi gerçekleşemeyecek bir “hayal” olmaktan
çıkıp yapılabilen bir mevzuya dönüşmüştür. Gençler lise eğitimlerini tamamladıktan sonra yüksek eğitimlerine
yurtdışında devam etmek istemektedirler. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için daha lise dönemlerinde yurtdışında
eğitim imkânı sunan programları araştırmaya başlamaktadırlar.
Kırgızistan vatandaşlarına yurtdışında eğitim görme imkânı sunan burs programlar arasında ABD ve Avrupa
ülkelerinin sunduğu U.S.-CAEF (Amerikan Orta Asya Eğitim Vakfı) vakfının yatırımcılığı destekleme burs programı,
Amerika Birleşik Devletleri’nin Fulbright programı, Hubert Humphry programı, Chevening burs programı ve diğerleri
bilinmektedir.
U.S.-CAEF vakfının “yatırımcılığı destekleme burs programı” işletme alanında maddi sıkıntılar nedeniyle
yükseköğrenim alamayan, düşük gelirli ailelerden gelen yetenekli gençlere yöneliktir. Program çerçevesinde dört
yıllık öğrenim ücreti karşılanmakta, burs verilmekte, ayrıca ders kitapları ve öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre
faydalar sunulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Fulbright programı Amerika’da yüksek lisans eğitimi görme
imkânını sunmaktadır. Bu program çerçevesinde öğrenim ücreti, aylık burs, sınırlı sağlık sigortası ve seyahat
giderleri karşılanmaktadır. Hubert Humphry programının şartlarına göre seyahat giderleri, öğrenim ücreti, hastalık
ve kaza halinde sigorta, ders kitapları ve herhangi akademik faaliyetlere katılmak için gerekli giderler, aylık
ödenekler karşılanmaktadır. Chevening burs programı öğrenim ücreti, aylık burs, İngiltere’ye gidiş-dönüş bilet
ücreti, varışta maaş ve memlekete dönmeden önce maaş, tez hibesi, ders materyalleri hibesi, çalışma gezileri
ücretleri, vize uygulamasının maliyet ödemesi gibi imkanlar sunmakta ayrıca Chevening etkinliklerine katılma
ücretlerini karşılamaktadır (Miroşnik, 2015).
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kırgızistanlı öğrencilere yönelik Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı›nın
[YTB] Türkiye Bursları ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun[TÜBİTAK]burs programları mevcuttur.
YTB kapsamındaki Türkiye Bursları programı farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere burs imkânı
sunmaktadır. Program kapsamında Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı, İbn-i Haldun Sosyal Bilimler Burs
Programı, İbn-i Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı, Yunus Emre Türk Dili Burs Programı, İlahiyat Burs Programı, Spor
Burs Programı, Sanat Burs Programı bulunmaktadır. Bu programlar dışında kısa süreli burs programları da vardır.
Türkiye Bursları programının sunduğu olanaklar: Öğrenim bursunun, barınma giderlerinin, üniversite öğrenim
harcının, sağlık giderlerinin karşılanması, ayrıca Türkçe bilmeyen öğrencilere bir yıllık Türkçe dil eğitimi görme
imkânının sunulması ve geliş-gidiş ulaşım katkısının karşılanması söz konusudur (Türkiye Bursları, 2016). TÜBİTAK
burs programı kapsamında aylık öğrenim bursu ve sağlık sigorta giderleri karşılanmaktadır. “Burs programı,
Türkiye’de doğa bilimleri, mühendislik ve teknolojik bilimler, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal bilimler ve
beşeri bilimler alanlarında tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan veya yapmak isteyen yetenekli ve üstün
başarılı yabancı ülke vatandaşı öğrencileri kapsamaktadır”. TÜBİTAK programı kapsamında üniversite harç bedeli,
aylık burs ve onun dâhilinde genel sağlık sigorta giderleri karşılanmaktadır (TÜBİTAK, 2016)
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Yurtdışında öğrenim görme öğrenciye birçok beceriyi kazandırmaktadır. Öğrencinin akademik açıdan bilgi haznesi
güçlenmekte ve dolayısıyla ufku da genişlemektedir. Yabancı ülkede okuyan öğrenci öğrenim gördüğü ülkenin
bürokratik sistemiyle tanışarak yasal işlemlerin nasıl yürütüldüğünü ve dolayısıyla bürokratik problemleri çözmeyi
de öğrenmektedir. Yabancı bir ülkede öğrenim gören öğrenci hayat tecrübesini, farklı kültürlerden gelen insanlarla
iletişim kurma becerisini kazanmaktadır. Ancak kültürel farklılıklar aynı zamanda yakın çevresinden “kopma”
duygusunu tetikleyebilir ve dil bilmeme gibi faktörler ilk başta öğrenciyi ters etkileyebilirler. Bu araştırma
Kırgızistanlı burslu öğrencilerin ilk dönemlerinde karşılaştıkları sorunları tespit etmeye yöneliktir. Mülakat
yapıldıktan sonra öğrencilerin karşılaştıkları sorunları beş alana ayrılmıştır.Bunlar, “Türkiye Türkçesini Öğrenmede
Ortaya Çıkan Problemler ve TÖMER”, “Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Bürokratik Sorunlar”, “Psikolojik
Sıkıntılar”, “Kültür Farklılıklardan Çıkan Sorunlar” ve “Din Temelinde Ortaya Çıkan Sorunlar” ana başlıklarıdır.
Öğrencilerin cevapları incelenerek sonuç kısmı hazırlanmıştır.
Uluslararası Öğrenimin İki Taraf İçin Getirdiği Faydalar
1990’lı yıllarda hızla küreselleşen dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği önem kazanmaya başlamıştır (Kalkınma
Araştırmaları Merkezi, 2015). Uluslararası öğrencilerin hem karşılayan hem de gönderen taraf için getirdiği faydalar
arasında “küresel bir akademik rekabet”in oluşumu çok önemli rol oynamaya başlamıştır. Aynı zamanda bu tür
öğrenim programları “üye ve aday ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğin artışını özendirirken bu
ülkeler arasındaki kültürel diyalogu geliştirmeyi, (…) eğitim ve araştırma alanını yaratmayı, kültürel farklılıklara
tahammülsüzlüklerden doğabilecek istenmeyen durumları en aza indirerek ‘bilinmeyen’ ve dolayısıyla korkulan
alandan ‘bilinen’ alana çekmeyi” ve ülkelerin ortak bakış açısının ve değerlerinin oluşumunun sağlanmasınıve
dolayısıyla uluslararası diyalogun güçlendirilmesini amaçlamaktadır (Gözübüyük Tamer, 2014).Ayrıca, uluslararası
öğrenciler kültürler arasındaki anlayışı artırarak dış politika ve kamu diplomasisi aracı olarak da görülmektedir
(Özoğlu ve diğerleri, 2012).
Aynı zaman uluslararası öğrenciler karşılayan ülkede yaşadıkları olumlu veya olumsuz tecrübelerini ülkelerine
döndüklerinde yakın etraflarıyla ve iş yerlerindeki meslektaşlarıyla paylaşacakları düşünülmektedir. Böylece,
ülkelerine dönen öğrenciler ev sahibi ülkenin belli bir imajını oluşturacaklardır. Uluslararası öğrenciler de kendi
ülkelerini temsil ederek ülkelerine belli bir imaj kazanmaktadır. Bundan dolayı, her iki tarafın kültürel bağlarını
pekiştirmek için çıkabilecek anlaşmazlıkları minimuma indirgemeye çalışmalıdır.
Araştırmada Kırgızistan uyruklu burslu öğrencilerin öğrenim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek
için mülakat şeklinde sorular sorulmuştur. Sorular “dil bilgisi”, “bürokratik engeller”, “psikolojik sıkıntılar”, “kültür
farkı” gibi alanlara ayırt edilerek sorulmuştur.
Türkiye Türkçesini Öğrenmede Ortaya Çıkan Problemler ve TÖMER
Uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkenin dilini bilmeleri onların akademik başarı, iletişim kurma ve
o ülkenin kültürünü anlama süreçlerini kolaylaştıran unsurlardan biridir. Öğrencilerin öğrenim için geldikleri
ülkenin eğitim ve konuşma dilini yeterli seviyede bilmemeleri onların farklı sorunlarla karşılaşmalarına neden
olmaktadır. “Bu sorunların başında akademik başarısızlık gelmektedir. Ayrıca, yabancı dil konuşmakta güçlük
çeken öğrencilerin, gündelik yaşamda insanlarla ilişki kurmakta ve arkadaş edinmekte zorlandıkları, bunun ise
öğrencilerin sosyal ve kültürel adaptasyon sürecini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir” (Smith ve Khawaya, 2011,
akt. Özoğlu ve diğerleri, 2012). Dil yetersizliğinin uluslararası öğrencileri psikolojik açıdan da ters etkileyebileceği
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fikri mevcuttur (Zhang ve Goodson, 2011, akt. Özoğlu ve diğerleri, 2012). Psikolojik sorunlar arasında “sosyal
izolasyon, yalnızlık hissi ve depresyon” gibi duygular belirlenmektedir (McLachlan, 2009; Smith ve Khawaja, 2011,
akt. Özoğlu ve diğerleri, 2012).
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma Merkezi (TÖMER) kendi vizyonunu “dil öğretimini, özellikle Türk dilini uluslararası
kişilere bir sistem çerçevesinde etkili ve kalıcı olarak öğreten, çağın gereği her türlü yeniliklere açık bir kurum
olmak” şeklinde ifade etmektedir. Kurumun misyonu ise “tüm dünya dillerini ve özellikle Türkçeyi öğretmek
amacıyla gerekli öğretim ortamını oluşturmak, bu alanda materyal tasarlamak, bu doğrultuda araştırma ve
uygulama faaliyetlerinde bulunmak” şeklinde sunulmuştur(TÖMER, 2016). TÖMER üniversitelere bağlı olarak
Türkiye Türkçesini bilmeyen uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulmuştur. Bu kurumların
amaçları sadece dil öğretmek değildir, aynı zamanda uluslararası öğrencilere Türk kültürünü tanıtmaktır. Gazi
Üniversitesi’ne ait TÖMER’in sayfasında amaçlar şu şekilde belirlenmektedir: “Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan gelen devlet burslusu öğrencilere, ikili anlaşmalarla ülkemizde
bulunan burslu öğrencilere, Türk ve Akraba Topluluklara mensup özel öğrencilere; Türkiye’de öğrenim görmek
isteyen Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri ile Ortadoğulu öğrencilere ve ticaret-sanayi ile diplomatik misyonda görevli
olan yabancılara Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemektir” (Gazi Üniversitesi TÖMER’i, 2016).
Mülakat yapılan on öğrenci arasında beş kişi (ÖK-1, ÖK-4, ÖE-1, ÖE-3, ÖE-5) bir senelik Türkiye Türkçesi dil hazırlığı
programına katılmışlardır. Öğrenciler genel olarak TÖMER sisteminin düzenli olduğu fikrindedirler. ÖK-4 kodlu
öğrencinin söylediğine göre onun ana dili (Rusça) ve Türkiye Türkçesi arasında ortak noktaların olmaması dil
öğrenmede zorluk çekmesine neden olmuştur. “Dil öğrenmede zorluk çekmiştim, çünkü Türkçede cümle oluşumu
Rusçadakinden çok daha farklıdır. Gramerin bu yapısına alışamıyordum. Doğru düzgün bir cümle kurmak benim
için hala problemdir” diyen ÖK-4 kodlu öğrenci dilde çektiği zorluklardan bahsetmiştir. ÖK-4 ayrıca TÖMER’in
ders verme sistemine eleştiri olarak derslerin haftada beş gün, günde dört saat işlenmesinin yetersiz olduğunu
eklemiştir. Aynı zaman öğrenci TÖMER öğretmeninin ders işleme şeklinin çok başarılı olduğunu söylemiştir. Öğrenci
“dersle ilgili herhangi bir öğrencinin anlamadığı noktalar olduğunda hoca gerekirse üç-dört kere anlaşılmayan
yerleri tekrarlıyordu” demiştir. Aynı öğrenci dili daha kolay ve hızlı şekilde öğrenmek için yurtlarda uluslararası
öğrencilerin yerlilerle aynı odada kalmaları gerektiğini özellikle vurgulamıştır. “Geçen sene bana Türk kızlarla bir
odada kalmama izin vermediler. Yabancılar yabancı öğrencilerle, yerliler de yerlilerle kaldılar. Bir şey daha eklemek
istiyorum, bence dili daha iyi öğrenmemiz için yerlilerle beraber herhangi geziler ve diğer faaliyetlere katılmamız
lazım” diyerek bu görüşünü ortaya koymuştur.
Türkiye Türkçesini daha önce bilmeyen ve dil hazırlığı derslerine giren ÖE-1, ÖE-3 ve ÖE-5 kodlu öğrencilerin
söylediklerine göre ana dilleri olan Kırgız Türkçesinin, Türkiye Türkçesiyle ortak noktaları olduğundan dolayı
kendileri dil öğrenmede daha az zorluk çekmişlerdir. Ancak, ÖK-4 kodlu öğrencinin belirttiği gibi bu öğrenciler
de dil öğrenmek için ayırılan saatlerin yetersiz olduğu düşüncesindedir. ÖE-1 kodlu öğrenci şunları söylemiştir:
“Kırgızcam Türkçe öğrenmeme yardımcı oldu, ama Türkçede çok sayıda Arapça kökenli kelime de olduğu için biraz
sıkıntı çektim, ama bir sene sonra şiveleri bile anlamaya başladım”. ÖE-3 kodlu öğrenci de Türkiye’ye gelmeden
önce Türkiye Türkçesi ile herhangi bir ilişkisi olmadığını söylemiştir, ancak TÖMER derslerinin kendisine çok yararlı
olduğunu vurgulamıştır. ÖE-5 kodlu öğrencinin söylediklerine göre öğrenci Türkiye Türkçesini öğrenmede çok
zorluk çekmiştir. Türkçesini geliştirmek için dersler dışında yerlilerle dil pratiği yapmak zorunda kalmıştır. Aynı
öğrenci TÖMER’de akademik Türkçenin öğretilmediğini ancak temel dil bilgisi verildiğini söylemiştir. ÖE-5 kodlu
öğrenci akademik Türkçeyi ise dersler başladığında öğrencilerin kendilerince öğrenmek zorunda kaldıklarından
bahsetmiştir. Anlaşıldığı gibi genel anlamda TÖMER’de verilen dersler öğrenci için yararlıdır, ancak öğrenciler
derslerine başladıklarında akademik seviyede Türkçe kullanamadıkları için bu konuda kendilerince çaba göstererek
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Türkçelerini geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye Türkçesini bilen öğrenciler de başta zorlandıklarını belirtmişlerdir. ÖK-1 kodlu
öğrenci Kırgızistan’da bir senelik Türkçe dil hazırlığı görmesine rağmen Türkiye’ye gelince muafiyet sınavından
geçemediğini söylemiştir. Öğrenci başta buna çok üzüldüğünü ancak daha sonra adaptasyon açısından dil hazırlığı
görmenin daha faydalı olduğunu anlamıştır. Buna ek olarak ÖK-3 kodlu öğrenci daha önce kurslarda Türkiye
Türkçesini öğrenmesine karşın eğitim sisteminin farklı olmasından dolayı derslerde çok zorlandığını anlatmıştır.
ÖK-3 kodlu öğrenci “hatta bu problemden dolayı ağlamıştım. İlk geldiğimizde derslerde makale yazmamız
gerekiyordu daha önce buna benzer bir şey yapmadığımız için şahsen ben hiçbir zaman öyle bir şey yazmamıştım.
Akademik Türkçe bana çok zor geliyordu” dedi ÖK-3 kodlu öğrenci. Türkiye Türkçesi bilgisi olan ÖK-2 kodlu öğrenci
de kuramsal derslerde ilk başta çok zorlandığını söylemiştir.
Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Bürokratik Sorunlar
Bürokratik işlemleri gerçekleştirmek öğrenciler için ayrı bir sıkıntı olmuştur. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün
internet sayfasında öğrencilerin ikamet işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrencilere; “İkamet Beyannamesi
Formu”, pasaportun isimli sayfasının fotokopisi, üç tane fotoğraf, yurtta kaldığına dair belge, burs yazısı, ikamet
tezkeresi gibi evrakların getirilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmektedir (Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2013).
Ancak araştırma süresince öğrencilerin bilgisayar ortamında randevu almakta zorlandıkları ortaya çıkmıştır.
Öğrencilerin söylediklerine göre randevu tarihi bazen çok geç bir tarihe verildiği için banka hesabı açma ve diğer
işlemleri yapma süreçleri de durdurulmaktadır. Genellikle öğrencilerin cevaplarına göre önce gelenler ve yeni
öğrenciler arasında yardımlaşma söz konusu olmaktadır. Çoğu zaman yeni gelen öğrenciler kendi aralarında
gruplar oluşturarak bürokratik işleri yapmaya çalışmaktadırlar.
Araştırma süresince görüşme yapılan öğrencilerden ikisi (ÖE-1, ÖE-5) bürokratik işlemlerinde hiçbir sıkıntı
yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, anlaşıldığı gibi erkek öğrenciler bürokratik sıkıntıları yaşadıklarında
olaylara daha sakin yaklaşmaktadırlar. Bunun tersine kadın öğrencilerin, sıkıntılarla karşı karşıya geldiklerinde
tedirgin oldukları öğrenilmiştir.
ÖE-1 kodlu öğrencinin fikrine göre en önemlisi gerekli olan tüm evrakları getirmektir.Bu fikrin tersini ÖK-1 kodlu
öğrenci dile getirmiştir. Öğrencilerin ortak fikri resmi işlemlerle ilgilenen personelin profesyonellik eksikliğidir.
ÖK-1 kodlu öğrenci, üniversitede uzmanların hangi evrakların gerekli olup olmadığını bilmedikleri için öğrencileri
bir bölümden öbürüne gönderdiklerinden bahsetmiştir. ÖK-1 kodlu öğrencinin söyledikleri şunlardır: “Üniversitede
çalışanlar işleriyle ilgili bir şey bilmediklerinde başka uzmanları arayıp onlara sormak zorlarına gittiği için gerekli
bilgiyi öğrenmek için bizi gönderiyorlardı. Bu evrakın gerekli olup olmadığını müdür yardımcısına gidip sormamı
istiyorlardı. Müdür yardımcısına gidip soru sorduğumda o da cevap veremediği için bizi sekreterine gönderiyordu.
Yani, bu işleri yapmak çok fazla vaktimizi aldı”. Bu fikri destekleyen ÖE-2 kodlu öğrenci “anlayışsız memurların
onu bunalttığını” eklemiştir. ÖE-3 kodlu öğrenci ise ikamet tezkeresinin verilmesi için bir buçuk aydan fazla
beklediğini söylemiştir. ÖK-5 kodlu öğrenci İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne evrakları teslim
etmeye gittiğinde sigorta belgesinin olmadığından dolayı geri çevrildiğini anlatmıştır. “Oradaki memurlar işlerini
tam olarak yapamıyorlar. Bazı öğrencilerin evraklarını sigorta belgesi olmadan da kabul ediyorlardı. Ben o gün çok
kızdım, orada çok bekledim, yol parası da gitti ama sonuca ulaşamadım. Birkaç gün sonra tekrar gittim ve bu sefer
sigorta belgesini benden kimse istemedi. Ayrıca, orası uluslararası öğrencilerle dolu çok bunaltıcı bir yer... Kendimi
bir tuhaf hissettim” - dedi ÖK-5.
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ÖK-4 ilk geldiğinde, iki senedir Türkiye’de kalan başka bir uluslararası öğrenci tarafından kendisine destek
verildiğini belirtmiştir. ÖK-4, “Bu anlamda ben çok şanslıyım, ikamet tezkeresini almak için önce dijital ortamda
randevunun alınması gerekiyordu. Tüm bu işlemlerde bu arkadaşım bana yardımcı oldu. Ama örneğin bankaya
bir gün tek başıma gitmek zorunda kalmıştım. Derdimi anlatacak kadar Türkçem yoktu ve elemanlarla İngilizce
konuşmaya çalışıyordum ama kimse beni anlayamıyordu. Amacıma ulaşmadan o bankayı terk etmek zorunda
kalmıştım. Sorunumu çözmek için tekrar Türkçe bilen bir arkadaşımla bankaya gelmiştim”. Buna ek olarak banka
hesabını açmada sorun yaşayan ÖE-2 kodlu öğrenci kendi banka kartını almak için İstanbul’dan Ankara’ya gitmek
zorunda kaldığını anlatmıştır.
Başka bir öğrenci (ÖK-3) Türkiye Cumhuriyeti’nin Kırgızistan’daki elçiliği tarafından tüm evrakların çevrilmiş şekilde
kabul edildiğini ancak üniversiteye gönderilmesi gerekirken bu işlemin yapılmadığını söylemiştir. Bu yüzden ÖK-3
kodlu öğrenci üniversiteye kayıt için geldiğinde evraklarını (pasaport ve üniversite diploması) Türkçeye çevirtmek
ve notere onaylatmak zorunda kalmıştır. Öğrenci “çeviriyi benim gibi burslu tercümanlık okuyan öğrenci yaptı.
Ondan sonra biz yeminli tercümana gittik ve o çevrilen evrakları onayladı, ondan sonra notere gittik. Bunlar için
350 lira civarında ücret ödedim” dedi.
Araştırma süresince sigortanın geç zamanda verilmesi (öğrenciler Eylül’de geliyorlarsa sigorta Aralık-Ocak aylarına
doğru veriliyor) sıkıntı yaratmaktadır. Yeni gelen öğrenciler üniversiteye kayıt, yurda kayıt, ikamet tezkeresini
alma gibi işlemlerini sıkıntılar çekerek de olsa halletmelerine rağmen sigortanın geç verilmesinden dolayı fazlaca
problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Mülakata katılan öğrenciler arasında bu süreçte ciddi bir sağlık sorunu
yaşayan olmamasına karşın öğrenciler, olası bir sağlık sorunu yaşadıkları takdirde sağlık hizmeti alamayacaklarını
düşündükleri için tedirgin olmuşlardır. ÖK-5 kodlu öğrenci sigortası olmadığı dönemde ayağını burktuğunu ve
üniversitesinin acil servisine gittiğinde sıkıntı yaşadığını belirtmiştir. Öğrenci, “cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün
öncesinde ayağımı büktüm. Üniversite hastanesine gitmek için tanıdığım bir hocayı aradım. Hoca beni hastaneye
götürdü ancak başta benim sigortam olmadığı için doktor beni kabul edemeyeceğini söyledi. Kendi paramla ücretini
ödeyerek fil çektirmek istedim ama paranın geçersiz olduğunu söylediler. Bu durumda hoca o üniversitenin elemanı
olduğu için doktorla bir şekilde anlaşarak filimi çektirdi, o hoca olmasaydı ne yapacağımı bilmezdim, çünkü ertesi
gün bayram girerdi ve fil çektirme imkânım olmazdı” demiştir. ÖK-1 kodlu öğrenci sigorta belgesini almakta çokça
sorun yaşadığını ve hem burs veren kurum hem de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çalışanları tarafından kendisine
yardım edilmediğini belirtmiştir. Öğrenci “Bana burs veren kuruma gittiğimde onlar beni SGK’ya gönderdiler.
SGK’ya gittiğimde tekrar burs veren kuruma gitmem gerektiğini söylediler. Ben böylece birkaç kere aynı yerlere
gittim ama sonuca ulaşamadım. Ama o sırada SGK’da bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tanıdık çıktı ve gidip
beş dakikada işimi halletti, buna çok şaşırdım” demiştir. Diğer öğrenciler, acil bir duruma yaşamamalarına karşın
doktora ulaşamama korkusu yaşadıklarını söylemişlerdir.
Anlaşıldığı gibi burs veren kurum ve tüm resmi işlemlerle ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Elçiliği ile
yurtiçindeki birimler arasında iletişimin zayıf olmasından dolayı bazı bürokratik işlemlerin yürütülmesinde
sıkıntılar çıkmıştır. Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında yapılan sözleşmeye göre “resmi ve umuma
mahsus pasaport hamilleri, Türkiye’de ikamet süresi her giriş için 90 günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden
muaftır” (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2011). Buna rağmen, öğrencilerin çoğunun(ÖK-1, ÖK-3, ÖK-4, ÖK5, ÖE-1, ÖE-2, ÖE-3, ÖE-4, ÖE-5) elçilikten vizenin alınmasına ilişkin net bir cevap alamamalarından dolayı işlerini
garantiye almak için vize ücretini (60 ABD doları) ödedikleri öğrenilmiştir. Buna örnek olarak ÖE-2 kodlu öğrenci
şunlardan bahsetmiştir: “Evet, ben eğitim için Türkiye’ye gelmeden önce Kırgızistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’nden
bir yıllık eğitim vizesi aldım. 90 gün vizesiz kalabilme durumu o zamanlar da vardı. Ancak bize almamız gerektiği
söylendiği için aldık”.
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Mülakata tabi tutulan öğrenciler arasında ÖK-2 kodlu öğrencinin durumu ayrı bir konu olmuştur. Öğrenci Hacettepe
Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Bölümü’ne kabul edilmiş sayılıyordu. Burs veren kurum kendisini burslu olarak
kabul etmiştir, ancak iki ay sonra burs veren kurumdan başka bir mesaj gelmiştir. Mesajda öğrencinin burslu
olarak kabul edilmesi için öğrencinin üniversitenin yetenek sınavına girip başarılı olarak geçmesi sonucunda
burslu sayılacağı yazılmıştı. Durumu açıklamak isteyen öğrenci Kırgızistan’da bulunduğundan Türkiye’de burs
veren kurumu ve sınava girmesi gereken üniversitenin öğrenci bölümünü aramak zorunda kalmıştır, ancak net
bir cevap alamamıştır. Bu durumda Türkiye’ye gelmeden hemen önce psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını anlatan
öğrenci durumun riskli olduğunu ve başka bir üniversiteye başvurmadığını da anlatmıştır. Öğrenci, “üniversiteye
gittiğimde ‘sen listede yoksun, seninle ilgili hiç bir haberimiz yok’ diye söylediler. Ben burada kaç kez ağlamıştım.
Kimse hiçbir şey bilmiyor” demiştir. Sonuçta bu program yürürlükteki ilk senesi olduğu için öğrenci yetenek sınavı
yapılmadan programa kabul edilmiştir. Öğrencinin söylediklerine göre bu belirsizlik devam etmekte ve yeni gelen
öğrenciler bu sene de aynı duruma maruz kalmaktadırlar.
Psikolojik Sıkıntılar
Öğrencilerin Türkiye’ye geldikleri ilk dönemlerde psikolojik sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir. Öğrencilerin
verdikleri cevaplara göre kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden farklılaşarak herhangi bir sorunla karşılaştıklarında
sorunlara daha duygusal yaklaştıkları ortaya çıkmıştır.
Mülakat sonucunda öğrencilerin yeni ortama alışma sürecinde psikolojik sıkıntılar yaşadıkları öğrenilmiştir. Kadın
öğrencilerin çoğu ailelerine psikolojik olarak kendilerini bağlı hissettikleri için bu dönemde çok zorlandıkları sonucu
ortaya çıkmıştır. Diğer kadın öğrencilerden farklılaşarak ÖK-1 kodlu öğrenci her türlü sıkıntıların çıkabileceğine
psikolojik olarak hazır olduğunu söylemiştir. Diğer kadın öğrencilerden farklı olarak ÖK-1 yurtdışında özgür ve
bağımsız olmak istediğini söylemiştir.
Erkek öğrencilerin ailelerini özlemelerine rağmen daha sakin olmaya çalıştıkları öğrenildi. ÖE-3 kodlu öğrenci
çok büyük bir sıkıntılar yaşamamasına rağmen heyecanlı olduğundan bahsetmiştir. Kendisi “hayatımda ilk kez
yurtdışına çıkıp tek başıma kalıyorum. Yurtdışında eğitim görüyorum ve bu yüzden heyecanlıydım” demiştir. Kadın
öğrenciler için aile özleminin önemli bir sorun olduğu kendilerinin ifadelerinden anlaşılmıştır. ÖK-4 numaralı
öğrencinin söyledikleri: “Biz bu ülkeye geldiğimizde ailemizden uzaktık, bu psikolojik bir problemdi. Biz bu ülkeye
dil bilmeden geldik. Burada ne olacağını bilmeden yani belirsizliğe doğru gidiyorduk. Türkiye’de desteğimiz
yoktu. Başta okulumu bırakmak istemiştim, ama şimdi anlıyorum ki benim burada bulunmam büyük bir şanstır”.
Anlaşıldığı gibi öğrenciler en çok “yalnızlık” duygusuna maruz kalmışlardır. Bu öğrencilerin çevresinde diğer
öğrenciler, öğretmenler, sınıf arkadaşları bulunuyor olsa da aileleri ve eski dostları gibi aralarında psikolojik bir
bağ bulunan kişilerin eksikliği, öğrencilerin sıkıntılarını paylaşacakları birilerini bulmakta zorluk oluşturmuştur.
Araştırma süresince erkek öğrencilerin yeni ortama daha kolay ve hızlı şekilde alışabildikleri ortaya çıkmıştır. Kadın
öğrencilerin ise tam tersi bürokratik işlemlerden başlayarak yeni kültüre alışma süreçlerine kadar zorluk çektikleri
öğrenilmiştir. Kadın öğrenciler kültür farklılıklardan dolayı, kaldıkları yurtta bazı sıkıntıların yaşandığından
bahsetmişlerdir. ÖK-2 yurtta onlara çok kibar davranan, bazen evden getirdiği yemekleri ikram eden ve güler yüzlü
olan yerli bir kızın idareye gidip “Kırgızlar pistir” ifadesini kullanarak şikâyet ettiğinden bahsetmiştir. Öğrenci
“Buraya gelen dört Kırgız kız pistir demedi, Kırgızlar pistir diye genelleme yaptığına çok şaşırdım. Buna hepimiz
çok kırıldık” diyerek düşüncelerini ifade etmiştir. ÖK-5 kodlu öğrenci Türkiye’ye gelmeden önce eğitim, yurda
yerleşme, yeni çevreye alışma konusunda çokça endişe yaşadığını belirtmiştir. Öğrenci daha önce hayatının
hiçbir döneminde yurtta kalmadığı için iki dönem boyunca psikolojik olarak çok sıkıntı çektiğini anlatmıştır. Şöyle
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demiştir: “Ben yaş olarak yurttaki kızlardan daha büyüktüm ve ilk başta onlarla ne konuşacağımı bilmiyordum. Ama
en zor dönemi kış tatilinde yaşadım. Yurttaki kızların çoğu, benim oda arkadaşım dâhil, memleketlerine dönmüşler.
Ben de o dönemde harcamalarımdan tasarruf yapmak istediğim için memlekete gitmemeye karar verdim. Ama
etrafımdaki kızların çoğunun evlerine gittiklerini görünce stres yaşadım. Bir gün odamda tek başıma yatağımda
ağladığımı hatırlıyorum.” Ayrıca öğrenci psikolojik sıkıntı yaşadığında okuduğu üniversitesinde psikolojik destek
veren bölümü bulamadığını söylemiştir.
Öğrencilerin bazıları, okula kayıt zamanının Kurban Bayramı tatiline denk gelmesinden dolayı resmi işlemlerin
yapılmasında sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Öğrencilerin şikâyet ettikleri konu, kayıt yaptırma gibi işlemleri
gerçekleştirecek uzmanların resmi tatil dolayısıyla iş yerlerinde olmamalarıdır. Mülakata katılan kadın öğrenciler
özel yurtlardaki idari personelin, hatta güvenlik elemanlarının bile bu dönemde yurtta bulunmadığını özellikle
belirtmişlerdir. ÖE-2 kodlu öğrenci burs veren kurumun uçak biletinin Cumartesi gününe aldığını anlatmıştır.
Üniversiteye kayıt olma işlevini tamamlamak için sadece Pazartesi ve Salı günü vardı çünkü sonra on bir günlük
Kurban bayramı tatiline girilecekti. Bu yüzden bürokratik işlemlerde sorunlar çıkmıştır. Öğrenci şöyle demiştir:
“Ben Pazartesi ve Salı günlerinde okula giderek işlemlerimi tamamlayamadım. Neticede Türkiye’ye geldikten sonra
iki hafta turist gibi yaşadım. Öğrenciliğin ayrıcalıklarından sadece öğrenci yurdunu kullanabiliyordum. Dolayısıyla
beni yurda kayıt eden kimse yoktu. Yurttaki yardımlardan faydalanabileceğimi de kimse söylemedi. Nevresim
takımı bile verilmemişti ilk iki hafta, memurlar olmadığı için... İndirimli ulaşım olmadığı için kilometrelerce yolu
yaya olarak yürüdüğümü bilirim.” Türkiye’ye Kurban Bayramı’nda gelen burslu öğrencilerin bazıları da resmi
tatille ilgili sıkıntılar yaşadıklarını anlatmışlardır. ÖK-5 kodlu öğrenci kaldığı yurtta Kurban Bayram tatilinde idare
personelinden kimsenin kalmadığını ve yemeğin de verilmediğini anlatmıştır. Ayrıca, güvenlik personelinin bile
çalışmaması endişe etmesine neden olmuştur. Öğrenci bu durumu şöyle anlatmıştır: “Biz Türkiye’ye yeni geldik,
tatilden dolayı daha bazı işlemleri bitiremedik ve bu yüzden canımız sıkılıyordu ama yurtta tatil zamanında
idareci personelden kimsenin kalmayacağını öğrenince çok şaşırdım. Böyle bir şey olur mu? Güvenlik personeli
o zamanlarda zaten yoktu, artı yemek de yapılmayacaktı. Yurtta kalmamak için bir arkadaşımızın tanıdıklarına
gittik başka bir şehre. Ben ama bir Müslüman olarak buna çok üzülmüştüm. İdareciler bayramı kutlarken neden
bizi düşünmediler? Sonuçta biz de Müslümanız, yeni geldik, gurbetteyiz, ben tam tersi Türkleri çok misafirperver
olarak biliyordum ama nedense bizim yurtta kendilerini Müslüman olarak tanıtan idareciler bizimle ilgilenmediler.
Türkiye’de yaşadığım ilk hayal kırıklığı olmuştu o seneki Kurban Bayramı...”
Tüm öğrencileri psikolojik olarak olumsuz etkileyen diğer bir durum ise Türkiye’de yaşanan terör saldırılarıydı.
Öğrenciler Kırgızistan’da canlı bomba eylemleri gibi terör saldırılarının yaşanmamasından dolayı Türkiye’de bu
tür olaylarla karşılaştıklarında çok büyük bir tedirginlik, şaşkınlık duygusunu yaşadıklarını anlatmışlardır. ÖK-2
kodlu öğrenci Türkiye’de terör hareketlerinin gerçekleştirdikleri canlı bomba eylemleri sonucunda çok büyük bir
psikolojik sıkıntı çektiğini anlatmıştır. Öğrenci “gerçekten de mesela bir şey öğreneyim diye geliyorsun... Bir günde
de külün kalmadan havayla hava, toprakla toprak olabilirdim. Biz oda arkadaşımla el ele tutuşarak yürüyorduk
nerede patlama olur diye, nasıl okulu düşünürsün? Uzun zaman korku içinde yaşadık. Bir taraftan eve dönmek bile
istemiştik, evdekiler de bizim dönmemizi istediler. Psikolojimizi çok etkiledi bu patlamalar” demiştir.
Kültürel Farklılıktan Kaynaklanan Sorunlar
Uluslararası öğrencilerin yetiştikleri toplum ve eğitim amaçlı bulunduğu toplum arasında ortaya çıkan
sosyokültürel uyumsuzluklar öğrencilerde kültür şokuna neden olabilmektedir (Özoğlu ve diğerleri, 2014). Kültürel
farklılıklar ne kadar belirginse öğrencinin o kültüre alışması o kadar sıkıntılı geçer. Sovyetler Birliği’nin çökmesi
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neticesinde özerklik kazanan Orta Asya devletlerinin köken ve dil olarak Türkiye ile yakın (Kongar, 1998) oldukları
konusu tekrardan ortaya çıkmıştır. Orta Asya üzerinde yapılan araştırmalara göre bu ülkelerin halkı kendilerinin
“etnik kökenlerini ön plana çıkararak” kendilerini “Türk” olarak tanıtmamaktadırlar. Bu (Kongar, 1998) hususun
Kırgızistan’dan gelen öğrenciler için de geçerli olduğu söylenebilir. Bu gibi faktörler Türk soyundan gelen halkların
birbirlerini anlamalarında sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Aynı araştırmaya göre Orta Asya halkının etnik
kimliklerinin hemen ardından öne çıkardıkları kimlikleri “müslüman”lıktır. (Kongar, 1998). Araştırmaya dâhil edilen
öğrencilerin sekizi Kırgız Türkü, biri Türk kökenli, biri de Korelidir. Kırgız öğrencilerin tümü, milletleri sorulduğunda
kendilerini ilk olarak “Kırgız” olarak tanıttıklarını anlatmışlardır. Her biri de en az bir kez Türk halkı tarafından
“Kırgızlar da Türk’tür”, “Kırgız diye bir ırk mı var?”, “hepimiz Türk’üz” gibi ifadelerin kullanıldığından ve bundan
rahatsız olduklarından da bahsetmişlerdir. Yukarıda belirtildiği gibi Kırgızlar için etnik köken ilk sırada olduğu için
kendilerini ilk başta “Kırgız” olarak tanıtmak istemektedirler. Öğrencilerin bahsettiğine göre kendileri Kırgızların
Türk soyundan geldiğini bilmektedirler ancak bu konuda aşırı vurgunun yapılmasını yanlış bulmaktadırlar. Kırgız
toplumunda “Türk” denilince Türkiyeli, Türk kökenli halktan bahsedildiği anlaşıldığından dolayı kişiler kendilerini
“Kırgız” olarak tanıtmaktadırlar. ÖK-5 kodlu öğrenci Türkiye’ye geldiği ilk dönemde kendini “Kırgız” olarak tanıttığını
söylemiştir. Ona göre Türk toplumunda mevcut olan “Türk soylarının birleşmesi” anlayışının istendiği kadar
başarılı olamaması diğer Türk soylarından gelen halklara “Türk” kimliğinin zorla empoze edilmesi teşebbüsüdür.
ÖK-2 kodlu öğrenci Türklerin Kırgızları Orta Asya’dan gelen “asıl Türkler” olarak tanıdıklarını söylemiştir. Aynı
zamanda Kırgız, Tatar, Özbek soylarını Türklerin (Türkiyeli Türkler kastediliyor) altındaki soylar olarak gördüklerini
düşünmektedir. Öğrenci şöyle demiştir: “Bir ağaç varsa onun asıl damarı Türkiyeli Türkler, biz ise yan damarı
gibiymişiz baktıkları için ben bazen sinirleniyorum. Ama genel olarak Türk’üz, dilimiz birdir, kardeşiz, bunun gibi
şeyler beni mutsuz etmez, tabii ki kardeş ülkeyiz ama bize yukarıdan bakılması doğru değil. Bir Türk bir Türk’ten
üstte olmamalı bence...”
ÖE-5 kodlu öğrencinin fikrine göre Kırgızistan ekonomik sıkıntılarından dolayı Türk halkı tarafından “geride kalmış”,
“zayıf”, “gelişmemiş” bir ülke olarak kabul edilmektedir. ÖE-5 kodlu öğrenci insanların kendisine “yukarıdan”
baktıklarını düşünerek şunları söylemiştir: “Ülkemiz gelişmiş bir ülke değil... Ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Evet,
durum gerçekten de böyle... Ama çoğu zaman insanlar kişiliğe değil, karaktere değil, ülkenin sosyal durumuna
daha çok önem veriyorlar ve kişiye buna göre davranıyorlar”.
Aynı zamanda özellikle vurgulanması gereken nokta Orta Asya ülkelerinde ülkenin anadilinden hemen sonra
Rusçanın yaygın olarak kullanılmasıdır. Araştırma süresince elde edilen sonuçlara göre Türkiye Türkleri, köken
olarak Türk soylarından geldiği halde Rusça konuşan halklara olumsuz bakmaktadırlar. Araştırmaya tabi tutulan
on öğrenci arasında beşi (ÖK-1, ÖK-3, ÖK-4, ÖK-5, ÖE-5) günlük hayatlarında kendi ana dillerinden daha fazla
Rusçayı kullandıklarını belirtmişlerdir. ÖE-5 kodlu öğrenci bazı insanların onun kendi dilinden ve Türkçeden başka
dilde konuşmasına şiddetle karşı olduklarını anlatmıştır. Öğrenci şöyle demiştir: “Bence hangi dilde konuştuğun,
hangi dilde kendini ifade ettiğin en önemli bir şey değildir. En önemlisi senin kendi tarihini, kültürünü, kendi
örf-adetlerini bilmendir. Bence bu en önemlisidir. Bunlar vatanseverliği geliştiren en önemli faktörlerdir. Hangi
dilde konuşuyorsan hiç fark etmiyor, çünkü kişi ne kadar çok dil bilse o kadar çok gelişme yollarına sahiptir.” Bu
konuda ÖK-5 kodlu öğrenci de kendi fikirlerini paylaşmıştır. Öğrenci arkadaşlarıyla dolmuşta Rusça konuştuğunda
ön tarafta bulunan iki kadının onlara olumsuz baktıklarını anlatmıştır. ÖK-5 bu durumu şöyle aktarmıştır: “Bir
gün Orta Asya’dan gelen birkaç arkadaşla dışarıda yürürken Rusça konuştuğumuzu duyan tanımadığımız bir kişi
neden Rusça konuştuğumuzu saldırgan bir şekilde sormuştu. Türkler bir şeyi yanlış anlıyorlar. Rusça konuşuyorsak
Türkleri veya Türkiye’yi sevmiyoruz anlamına gelmiyor. Okulda, yurtta, dışarıda zaten hep Türkçe konuşuyoruz.
Bildiğimiz dili unutmayalım diye aramızda Rusça da konuşuyoruz. Çünkü Rusça tüm post-Sovyet ülkelerinin dili
olmuş. Ben Özbek bir arkadaşla Kırgızca mı konuşayım?” Öğrencilerin fikirlerine göre Rusça konuşanlara yönelik
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olumsuz tepki, Türkiye-Rusya ilişkilerinin zayıfladığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. İlişkilerde bir sıkıntı olmayınca
öğrenciler de daha az tepki gördüklerinden bahsetmişlerdir.
Görüşme yapılan öğrencilerin çoğunun şikâyet ettikleri diğer bir sorun da halk tarafından kendilerine karşı “çekik
gözlü” ifadesinin kullanılmasıdır. Her bir öğrenci bu ifadenin kullanılmasından rahatsız olduğunu ve bunun etik
olmadığını söylemiştir. ÖK-5 kodlu öğrencinin söyledikleri şöyledir: “Asya tipli olduğumuz için bizi tanıyan ya
da tanımyan herkes fiziksel özelliğimize mutlaka vurgu yapar. Bu beni hala şaşırtıyor. Kırgızistan’da kimse her
hangi bir millete ait olan özellikleri dikkate bile almaz. Bana çekik gözlü dediklerinde ben bunu kendime hakaret
olarak görüyorum. Evet, bu bizim fiziksel özelliğimizdir ama bir kişiye onu incitmemek için ‘şişman’, ‘geniş burunlu’,
‘geniş dudaklı’ demiyorsak neden bize ‘çekik gözlü’ diyorlar, bu da normal değildir! Türklerin de özellikleri var ama
insanla konuşurken bu tür şeylere vurgu yapmak bence ayıptır.” ÖK-2 kodlu öğrenci de bazı Türklerin kendisine
yönelttiği “neden çekik gözlüsünüz” sorusunun anlamsız olduğunu düşünmektedir. ÖK-2, “Kırgızlar çekik gözlüdür,
Moğol ırkındanız, bu mantıksız bir soru bence. Bu tür soruları eğitim görenler bile soruyor” demiştir. Ayrıca
öğrenci, Türklerin çekik gözlü olmanın güzel bir şey olduğunu düşündüklerine inanmadığını, bu tür konuşmaların
da “yapmacık” olduğunu söylemiştir. ÖK-1 kodlu öğrenci bu konuya ek olarak şunları söylemiştir: “Türkler önce
çok tatlı olduğumuzu söylüyorlar ama hemen sonra gözlerimin bir tuhaf olduğunu da söylüyorlar. Ben de hiç
anlayamıyorum, ben tatlı mıyım ya da gözlerim tuhaf mı? Bu durumda kendimi bambaşka hissediyorum, ama
aslında hepimiz aynıyız, bir de yuvarlak yanaklarımız var, ne yapalım?”. ÖE-1 kodlu öğrenci ilk başta onu Japon
veya Çinli zannettiklerini ve bundan rahatsız olmadığını söylemiştir. Ancak bu durum sıkça tekrarlandığından artık
bu sorudan bıktığını da belirtmiştir. Öğrenci, “bu tür şeyleri duyduğumda artık kabaca bir cevap vermek istiyorum”
demiştir. ÖE-4 kodlu öğrenci de kendi milleti ile ilgili sorulardan çok yorulduğunu vurgulamıştır.
Türk halkının kültürel özelliklerinden bahsederken ÖK-4 kodlu öğrenci yerli kişilerin oldukça fazla kibar
davrandıklarını söylemiştir. Öğrenci bu davranışı sahtekâr görmekte olup bu durumun onu rahatsız ettiğini
söyleyerek şunu da eklemiştir: “Ben bazı bayanların benimle konuştuklarında çok kibar olmalarına rağmen
yüz ifadelerinden hakkımda pek olumlu düşünmediklerini hissediyordum. Bu bence ikiyüzlülüktür ve buna çok
şaşırırdım. Ayrıca, bazı Türkler benimle fotoğraf çekmek istiyorlardı veya saçlarıma dokunuyorlardı. Bu beni çok
rahatsız ediyordu.”
ÖE-2 kodlu öğrenci kendisi yerli halka benzediği ve Türkçesinin düzgün olmasından dolayı yabancı bir ülkeden
geldiğinin anlaşılmadığından bahsetmiştir. ÖE-3 kodlu öğrenci Türk halkının yabancı uyruklu öğrencilere karşı çok
meraklı olduklarını söylemiştir. Öğrenci kendisine ilk sorulan soruların kendisinin nereli olduğu ve babasının ne iş
yaptığı ile ilgili olduğunu söylemiştir. Bu tür özel soruların ilk kez tanıştığı insanlardan gelmesi onu çok şaşırtmıştır.
Şöyle demiştir: “Bence bu etik dışı bir sorudur. Beni ilk kez görüyorsun, kültürüm hakkında bir soru sorsan neyse...
Böyle sorular doğaldır. Bu merakı büyük bir sorun olarak görmüyorsam da bu tür sorular tuhaf geliyor.” Buna benzer
bir fikri ÖE-5 kodlu öğrenci de dile getirmiştir. Kendisi, karşılaştığı ancak tanımadığı kişilerin onun nereli olduğunu,
Türkiye’de ne amaçla bulunduğunu, hangi işle uğraştığını, ailesinin maddi durumunu, topladıkları paralarının olup
olmadığını ve ÖE-3’ün de belirttiği gibi babasının ne iş yaptığını merak ederek sorduklarını anlatmıştır. Öğrenci bu
tür bilgilerin özel bilgiler olmasından dolayı kendisi tarafından tuhaf karşılandığını söylemiştir.
ÖE-5 kodlu öğrenci kültür farklılıklarının bazı pratik konularda öne çıktığını söylemiştir. Onun anlattıklarına
göre Türk arkadaşlarına Kırgız geleneksel yemeklerini ısmarlamak istediğinde onlar bu tür yemeklere şüphe
ile yaklaşmışlardır. Öğrenci bunu büyük bir problem olarak görmese de bunun sadece kültür farkının bir örneği
olduğunu söylemiştir.
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Din Temelinde Ortaya Çıkan Sorunlar
Araştırmaya tabi tutulan öğrenciler arasında dokuz öğrenci kendini Müslüman olarak tanıtmış, bir öğrenci (ÖK4) ise kendini Hıristiyan olarak tanıtmıştır. Araştırma süresince kadın öğrencilerin, Müslüman olmalarından
dolayı Müslümanlar tarafından yargılandıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmaya tabi tutulan kadın öğrencilerden
biri hariç diğerleri (ÖK-4 kodlu öğrenci farklı dini inançlara sahip olan bir yurda yerleştirilmiştir) yerleştirildiği
yurda kayıt yaptırmaya geldiklerinde kendilerine ilk olarak Müslüman olup olmadıkları sorusunun yöneltildiğini
ifade etmişlerdir. ÖK-1 kodlu öğrenci cevap olarak Müslüman olduğunu söylemiş ama İslam geleneğine göre
“Elhamdülillah, Müslümanım” diye söylenmesi gerektiğini bilmemiştir ve sonra bundan dolayı kendini rahatsız
hissettiğini söylemiştir. ÖK-3 kodlu öğrenci buna ek olarak kendisinin o zamanlarda tesettürlü olmamasına
rağmen yıllardır namaz kıldığını ve yurt müdürünün kendisine karşı ön yargılı davrandığına şaşırdığını söylemiştir.
Şöyle demiştir: “Bir gün yurt müdürüyle bir seminere gittik ve namaz vakti geldiğinde bize dedi ki ‘bundan
sonra seminere abdestli gelelim ve bana tabi ki bu namaz kılanlar için geçerlidir.’ Bu ifadeyi sanki ben namaz
kılmıyormuşum gibi sitemle bana doğru bakıp söyledi. Bizim ülkemizde herkes istediği gibi giyinir ve bu kimsenin
umurunda bile değildir ve ben de buna çok alışmışım.” Ayrıca, öğrenci yakın zamanda tesettüre girmesine
olmasına karşın bu durumda bile “bazılarının» dedikodu için bir bahane bulabileceklerini söylemiştir. ÖK-5
kodlu öğrenci Türkiye’ye gelmeden önce 2012 yılından itibaren tesettürlü olduğunu söylemiştir. Yurt müdürünün
kendisiyle birlikte yurda gelen bir grup kız öğrenciye bu konuda bir soru sormasına oldukça üzüldüğünü de beyan
etmiştir. Şöyle demiştir: “Bir Müslüman olarak yurt müdürünün yanlış davrandığını ve tam tersi insanları dinden
uzaklaştırdığını düşünüyorum. Ben tesettürlü olduğum için ön yargılara uğramadım ama şöyle bir şey fark ettim.
Arkadaşım o zamanlarda tesettürlü değildi ama namazını kılardı, yurt müdürü ve hatta temizlik yapan kadın benim
arkadaşımdan daha dindar olduğumu düşünüyorlardı. Belki de öyle değildir! Arkadaşım benden daha önce namaz
kılmaya başlamıştı ama sırf kapalı olduğum için bazı insanlar bana olumlu davranırlardı. Bu da yanlış bir şeydir.
Aslında Türk toplumunda önyargılar oldukça yaygındır.”
Mülakata tabi tutulan erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha az önyargıya uğradıkları ortaya çıkmıştır. Bunun
nedeni, İslam dininde “tesettür” anlayışının kadınlarla ilgili olması olabilir.
ÖE-2 kodlu öğrenci Müslüman olmaktan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söylemiştir. Ancak öğrencinin
şaşırdığı Türkiye gibi Müslüman bir ülkede İslam düşmanlığının çok yaygın olmasıdır. Görüşlerini şöyle ifade
etmiştir: “İnsanlar ideolojik olarak çok uç noktalarda olduğunu görünce hayret etmiştim. Kimileri aşırı dindar,
kimileri de azılı din düşmanı...”
ÖK-4 kodlu öğrenci kendisinin Hıristiyan olmasından dolayı hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını ve hatta yerli
halkın kendisine saygı gösterdiğini belirtmiştir. ÖK-4, “Müslümanlar bana saygı duydukları için ben de onlara
saygı duyuyorum” demiştir. İnançlarına ilişkin her hangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen ÖE-3 kodlu öğrenci ÖK-4
kodlu öğrencinin söylediği fikre ters gelen bir düşünceye sahiptir. O’na göre Türk halkı diğer din mensuplarına
karşı önyargılı davranmaktadırlar. ÖE-3 şöyle demiştir: “Benimle okuyan; Latin Amerika’dan, Gürcistan’dan,
Afrika’nın Hıristiyan ülkelerinden gelen öğrenciler vardı. Bana şöyle anlatırlardı. ‘Biz dükkâna gittiğimizde ‘hangi
dine mensupsun’ diye sorarlar.’ Onların söylediklerine göre Hıristiyan olduklarını öğrenince bazılarının suratları
değişir” ÖK-2 kodlu öğrenci de dışarıdaki insanların onun hangi dine ait olduğunu sorduklarını anlatmıştır.
Kırgızistan’da bu tür soruların mahrem sorular olduklarından dolayı buna şaşırdığını söylemiştir. Ayrıca, öğrenci
Kırgızistan’ın Post Sovyet ülkesi olmasından dolayı halkına ön yargılı davranıldığını da dile getirmiştir. Şöyle
demiştir: “Biri ‘Kırgızistan’da Hıristiyan çok mu?’ diye sormuştu, yanındaki ise benim yerime ‘Tabi ki, çoktur, bunlar
Sovyet ülkesiydi› diye söylemişti elini sallayarak” Anlaşıldığı gibi öğrenciler Müslüman olmayanlara karşı ön yargılı
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olmanın yanlış olduğu düşüncesindedirler.
Ayrıca, ÖE-5 kodlu öğrenci farklı cemaatlere mensup şahısların kendisini taraflarına çekme teşebbüsü yaptıklarını
anlatmıştır. Öğrencinin düşüncesi şöyledir: “Ben liberal veya demokrat olabilirim ama benim kendi dinim var –
İslam. Ben Kitap’ta geçen kanunlara göre yaşıyorum, ancak cemaatler arasında ben şöyle bir şey fark ettim. Onların
öğrettikleri bazı şeyler benim okuduğum ve dini üzerinden öğrendiğim kitaplarla uyuşmuyor. Bu yüzden her türlü
cemaatlerden uzak durmaya çalışıyordum”.
Araştırmaya tabi tutulan erkek öğrencilerin sıkıntıların çözümü konusunda daha olumlu bir yaklaşıma sahip
oldukları ortaya çıkmıştır. En az şikayet ÖE-1 ve ÖE-3 kodlu öğrencilerden alınmıştır. ÖE-2 kodlu öğrenci daha çok
bürokratik işlemlerde çıkan sorunlar üzerinde durmuş ancak diğer konularda fazla zorlanmadığını söylemiştir.
Bu konuda öğrencilerin her hangi bir sıkıntıya yönelik yaklaşım tarzı onların kişisel özelliklerine bağlıdır ancak
olaylara olumlu bakan öğrenciler bile en az bir sorunla karşılaştıklarını söylemişlerdir.

Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 2015-2016 eğitim döneminde bir önceki döneme göre 15 bin
725 kişi artarak 87 bin 903 sayısına ulaşmıştır (Sözcü, 2016). Resmi istatistik verilere göre (UDEF, 2016) Kırgızistan
Cumhuriyeti’nden 1659 öğrenci Türkiye’de eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin Türkiye ve Kırgızistan Cumhuriyetleri
arasında dostluğu pekiştirmede önemli role sahip oldukları bilinmektedir.
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin sayısı arttıkça eğitim, barınma, beslenme, burs, bürokratik işlemlerin
kolayca yapılması gibi konulara daha çok dikkat edilmesi gerektiği de anlaşılmıştır. Bu öğrencilerden her
birinin iki ülke arasında iletişimi ve kültürel etkileşimi güçlendirecek birer eleman olacakları beklenmektedir.
Eğitimde ev sahipliği yapan hedef ülkeden kaynak ülkeye yani kendi ülkesine dönecek olan öğrenciler hedef
ülkeyle ilgili bir izlenim sahibi olacaklar ve bu izlenimi kendi insanlarıyla paylaşarak hedef ülke hakkında bir
“imaj” oluşturacaklardır. Bu imaj olumlu olduğu sürece siyasi, ekonomik, kültürel açıdan olumlu sonuçların elde
edilmesine neden olacaktır. Aynı şekilde, her bir öğrenci kendi ülkesini temsil eder ve Türkiye’de kendi ülkesi
hakkında olumlu veya olumsuz bir imajın oluşturulmasına neden olur. Dolayısıyla iki tarafın karşılıklı şekilde iş
birliği yapması gerektiği düşünülmektedir.
Mülakata tabi tutulan öğrencilerin cevaplarına göre hem psikolojik olarak sıkıntılara neden olan hem de bürokratik
işlemleri yapmaya engel olan faktörlerden biri dil (Türkiye Türkçesi) yetersizliğidir. Türkçe öğrenen öğrencilerin
yeni kültüre alışmada, yeni arkadaş edinmede, herhangi bir resmi işi yapmakta sıkıntı çektikleri anlaşılmaktadır.
Araştırma konusu on öğrenci arasında beşinin Türkçeyi sıfırdan öğrendikleri için Türkçe bilen öğrencilerden
daha fazla sıkıntı çektikleri söylenebilir. Öğrenciler TÖMER sistemine genel olarak olumlu bakmakla beraber ders
saatlerinin yetersiz olduğunu ve akademik Türkçe için ayrıca ders konulmasının gerektiğini düşünmektedirler.
Araştırma ortaya koymuştur ki öğrencilerin bürokratik işlemleri sırasında kendileriyle muhatap olan görevlilerin
bilgi eksiklikleri öğrencilerin bazı işlerinin aksamasına yol açmaktadır. Ayrıca öğrencilere üniversite, burs veren
kurum ve Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçiliği arasındaki iletişim kopuklukları da çeşitli sorunlara
dönüşmektedir. İkamet belgesi alma ve banka hesabı açma gibi bürokratik işlemler öğrencilerin sorun yaşadığı
alanlar içinde yer almıştır. Örneğin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gitmeden önce bilgisayar ortamında
randevunun alınmasında sıkıntılar çıktığı anlaşılmıştır. Öğrenciler tüm bürokratik işlemlerde zorluk yaşadıklarını
ayrıca sigorta belgesinin oldukça geç bir dönemde ellerine ulaştığını özellikle belirtmişlerdir. Resmi kurumlarda
çalışan görevlilerin uluslararası öğrencilerle ilgili hizmet içi eğitim almalarının yaşanabilecek olası acil durumlarda
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çözüme katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Öğrencilerin söylediklerinden, her öğrencinin yurtdışında ailesinden uzak olduğu için kendini yalnız hissettiği
sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca anlaşıldığı gibi psikolojik sıkıntılar yaşayan öğrenci bu sorunu çözmek için nereye
gideceğini bilmemektedir. Türkiye’de yaşanan terör saldırıları neticesinde bazı öğrencilerin ülkelerine dönmek
istedikleri bilinmektedir. Bu durumda öğrencilerin dışarıya çıkmaktan korktukları ve genel olarak kendilerini
güvensiz hissettiklerinden dolayı derslerde verimli olamadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Burs veren kurumların
kendi bünyesinde açılacak birer psikolojik destek merkezinin uluslararası öğrencilerin psikolojik sorunlarının
çözümüne önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır ki uluslararası
öğrencilerin yaşadığı sorunların temel sebeplerinden biri kültür farklılığıdır. Kırgız ve Türk toplumlarının ortak
bir soydan gelmelerine karşın zaman içinde iki toplum arasında ortaya çıkan farklılıklar iki halk arasında kimi
zaman yabancılaşmaya sebep olmaktadır. Bu tür farklılıkların ciddi bir dışlamaya sebep olmadığı tespit edilmekle
beraber öğrencilerin günlük yaşamını olumsuz etkilediği anlaşılmıştır. Kırgız öğrenciler, yerli halkın kendilerine
yönelttiği “neden çekik gözlüsünüz”, “neden Rusça konuşuyorsunuz”, “ne amaçla Türkiye’de bulunuyorsunuz” gibi
sorulardan rahatsızlık duyduklarını beyan etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler “hepimiz Türk’üz”, “Kırgızlar da Türk’tür”
gibi ifadeleri duyduklarında Türklerin kendilerini diğer Türk soylardan daha üst gördüklerini düşünmektedirler.
Öğrencilerin kimi zaman dini konularda önyargılara maruz kaldıkları da ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan erkek
öğrencilerin, kadın öğrencilere nispetle daha az önyargıya maruz kaldığı tespit edilmiştir. Kadın öğrenciler yurda
yerleştirildikleri sırada kendilerine yöneltilen “Müslüman mısınız” sorusunun kendilerini olumsuz etkilediğini
beyan etmişlerdir. Her ne kadar hem Kırgız hem de Türk toplumu İslam dinine mensupsa da iki ülke arasındaki
dinî anlayış ve algı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bununla beraber bazı Müslüman öğrenciler gayrimüslim
öğrencilerin önyargıya maruz kaldığını düşündüklerini beyan etmişlerdir. Bu tür önyargılar Müslüman toplumların
iletişim kurmasını zorlaştırabilir. Bundan dolayı yurt personeli ve üniversite uzmanları dinî konularda daha
hassas olmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra
öğrencilerin cemaatlere mensup olmamalarını ön görmek için burs veren kurumların, Diyanet İşleri uzmanlarının
bu konu üzerine bilgilendirme programları düzenlemeleri gerekmektedir.
Araştırmanın sonucunda mülakata tabi tutulan öğrencilerin tümünün Türkiye’de öğrenim görmekten genel
anlamda memnun olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’ye yeni geldiklerinde bir sürü bürokratik sorunla karşılaştıkları
anlaşılmaktadır. Bu tür sorunları çözmede desteğin burs veren kurumdan değil, daha önce gelen diğer uluslararası
öğrencilerden geldiği ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler arasında gönüllü olarak başta aynı
vatandan gelen öğrencilere destek verenler bulunmaktadır. Öğrencilerin bazı durumlarda yeni gelen öğrencileri
havalimanında karşıladıkları ve tüm bürokratik işlemleri yapmaya yardımcı oldukları öğrenilmiştir. Gönüllü
olarak diğer öğrencilere yardım eden öğrencilerin bu esnada bazı harcamalarda bulunmak zorunda kaldığı tespit
edilmiştir. Üstelik öğrenciler sadece maddi kaynaklarını değil çok değerli zamanlarını da diğer öğrencilere yardım
etmek için defa etmektedirler. Bu yüzden burs veren kurumların bu tür aktif öğrencilerle iş birliği yaparak onlara
ayrıca bir burs ödeneği sağlamasının olumlu sonuçlarının olacağı düşünülmektedir.
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