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Aile İçi Şiddetin Psikososyal Sonuçları 
Elnara Maharramova* 

Özet 

"Şiddet  kavramı yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Giderek 
büyüyen ve insanların hayatını, mutluluğunu etkileyen bu kavram bir tehlike 
gibi varlığını sürdürüyor (Zara ve İnce, 2008). Peki şiddet nedir?  Şiddet bir 
kişinin  veya bazen bir grubun başka bir kişi üzerinde kontrol kurma çabasıdır. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1996 yılında yayınladığı Şiddet ve Sağlık Dünya 
Raporu’nda şiddeti, “birinin kendisine, karşısındaki kişiye, gruba ya da 
topluma karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıpla sonuçlanan ya 
da sonuçlanması muhtemel olan fiziksel güç ya da zorlama uygulaması veya 
tehdidinde bulunması” olarak tanımlamıştır (Lök ve diğerleri, 2016). Şiddet 
Kavramı tüm ülkelerde olan bir kavramdır. Günümüzde karşısının alınması 
amacıyla en çok ilgi gösterilen konulardan bir tanesi olmuştur. Toplumda 
şiddetin karşısını almak için  ilk olarak şiddetin tanımını, şiddete neden olan 
faktörleri  ve hangi sonuçlara neden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Makalede 
şiddetin kadın ve çocuklar üzerinde hangi psikososyal sonuçlara yol açtığı 
araştırılmıştır. Aile içi şiddetle mücadelede hangi psikososyal yaklaşımların 
yapılabilirliği de araştırılan konular içinde yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Kadın, Şiddet, Çocuk, Psikososyal Yaklaşım 

Giriş 

Şiddet kavramı olumsuz bir kavram olsa da  dünyanın her yerinde var olan bir 
kavramdır. Şiddetin ortaya çıkış şekline bakarsak ise yaranması ve devam 
etmesi açısından evrensel özellik taşımaktadır. Geçmişten günümüze kadar 
şiddet kavramı farklı şekillerde ve düzeylerde ortaya çıkmıştır (Akkaş ve 
Uyanık, 2016). Şiddet kelimesi arapça kökenli bir kavram olup “Bir hareketin, 
bir gücün derecesi, sertlik ve kaba güç” anlamını taşımaktadır (Türk Dil 
Kurumu, Türkçe Sözlük). Fransızca’da şiddet (violence) bir kişiye güç veya 
baskı uygulayarak; istediği bir şey yapmak ya da yaptırmak şeklinde 
tanımlanıyor. Burada şiddet uygulama eylemleri, zorlama, saldırı, kaba  

* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi,
İstanbul, Türkiye. 
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 Şiddet, yaşamın her anında var olan kavram olsa da aile içinde görülen şiddet 
istatiksel olarak en çok rastlanan durumdur. Aile yapısı, işlevi itibariyle 
zaman, mekan ve kültüre göre her ne kadar farklılık gösterse de aile kavramı 
bize sevgi, güven, uyum içinde bireylerden oluşan bir topluluğu 
hatırlatmaktadır. Buna rağmen, bazı ailelerde aile içinde hoş olmayan 
durumların yaşandığı, aile içi bireylerin özellikle kadın ve çocukların en çok 
şiddete maruz kaldığı bir gerçektir (Özkan,  2017). 

“Aile içi şiddet, aile birliğinde daha önceki, şu anki eşler veya ebeveynler 
arasında meydana gelen, failin aynı evi şu an veya daha önce şiddet 
mağduruyla paylaşıp paylaşmadığına bakılmaksızın fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik şiddetin bütün türleri anlamına gelir” (Bakırcı, 2015). 

Aile içi şiddet, eşlerin evli olup olmadıklarına bakılmaksızın devam eden bir 
ilişkide ortaya çıkan bir şiddet türüdür. Dünyada kadına yönelik aile içi şiddet 
konusu üzerinde yapılan çalışmaların kısa bir tarihi vardır.  Aile içi şiddet 
konusu 1960’ların sonlarına kadar ağırlıklı olarak  psikolojik sorunlar ve 
yoksullukla ilişkilendirilen bir olgu iken, 1970’li yıllardan itibaren üzerinde 
yaygın olarak yayın ve araştırmalar yapılan bir konu olarak ele alınması göze 
çarpmaktadır. Bu gün ise aile içi şiddetin kadın ve çocuklarda  ruhsal ve 
fiziksel olarak olumsuz sonuçlara yol açacağı bilinmektedir (Akpınar, 2013).   

Aile içi şiddet ruhsal ve fiziksel olarak olumsuz sonuçlara yol açmakla beraber 
kadınların hayatına da son verebilmektedir. Türkiye’de 2008 yılından 2019 
yılına kadar toplam 3185 kadın cinayeti işlenmiştir. Yalnız 2019 yılında ise 
474 kadın öldürülmüştür. Bu cinayetlerden ise 115’i şübheli olarak kayıtlara 
geçmiş ve katilleri bulunamamıştır. Öldürülmüş 474 kadından ise 134'ü evli 
olduğu eşi tarafından, 25'i eskiden evli olduğu erkek tarafından, 51'i birlikte 
olduğu erkek tarafından, 8'i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından, 29'u 
amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi 
akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler tarafından, 19'u tanıdık, 15'i babası, 
13'ü kardeşi, 25'i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi 
tanıdığı kişiler tarafından, 3'ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_cinay
eti erişim tarihi: 9.8.2020). 2020 yılının ilk 7 ayında ise toplam 182 kadın 
öldürülmüştür 
(http://www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler?sayfa=1 
erişim tarihi: 9.8.2020).  

Aile içi şiddet konusu uluslararası hukukta insan hakları ihlali olarak ele 
alınmıştır. Bu konuyla ilgili metinlerin başında olanlardan biri Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilmiş olan “Birleşmiş 
Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi Bildirgesi”dir. Bu 
Bildirge’nin 1. ve 2. maddelerinde kadına yönelik şiddet tanımlanmış ve hangi 
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tür fiillerin kadına yönelik şiddet kapsamında kabul edileceği belirlenmiştir 
(Özkan, 2017).  

Türkiye’de ise 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan 1 Ağustos 
2014 tarihinde yürürlüğe girmiş “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi)” bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa 
Konseyi üyesi 20 ülke tarafından onaylanmıştır. (Bakırcı, 2015). İstanbul 
sözleşmesi   kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla 
mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini 
belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir ( 
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi 
erişim tarihi: 9.8.2020). 

Şiddet insan yaşamının her alanında karşına çıkabilecek toplumsal bir 
sorundur. Bu sorun aile içi şiddet halinde ise daha sık görülmektedir. 
Erkeklerin aile içinde kadına uyguladığı aile içi şiddet ise en yaygın görülen 
şiddet türlerindendir (Şahin ve Dündar, 2017). Dünya üzerinde ırk, dil, din, 
sınıf farkı olmadan her üç kadından biri yakını olan erkek tarafından  fiziksel 
yada cinsel şiddet görmüştür 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/201
4/en/ e (Erişim Tarihi: 14/8/2020) . Yapılan bu çalışmanın amacı aile içi 
şiddetin hangi psikososyal sonuçlara yol açacağını belirlemektir. 

Aile İçi Şiddetin Kadınlar Üzerinde Etkisi 

Kadına yönelik şiddet en büyük toplumsal sorunlardan biridir. Şiddet kadının 
yaşamını tehdit etmekle beraber sosyal yaşamını da olumsuz etkilemektedir 
(Bükecik ve Özkan, 2017). Aile içi şiddetin nedenlerine bakıldığında temel 
neden olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu görülmektedir. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadında düşük benlik duygusunun yaranmasına 
ve aile içinde şiddete maruz kalırken erkeğe boyun eğmeye neden olmaktadır 
(Özkan, 2017). Toplumun kadına verdiği roller maruz kaldığı şiddeti kabul 
etmesine ve birçok durumda sessiz kalmasına neden olmaktadır (Bükecik ve 
Özkan, 2017). Şiddet kullanan kişilerin bir çoğunun da çocukluk döneminde 
şiddete maruz kaldığı veya şiddete tanık olduğu da bilinmektedir (İbiloğlu, 
2012). 

Aile içinde kadınların yaşadığı şiddet onların sağlık durumlarına 
bakılmaksızın devam edebilmektedir. Bu durumlardan biri ise kadınların 
hamile olması durumudur. Ne kadar acı verici gözükse de bu durum birçok 
kadının yaşadığı durumdur. Gebelikte şiddet hem anne hem de fetüs sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu ve bir insan hakkı 
ihlalidir. Dünya genelinde yapılan çalışmalarda gebelikte şiddet sıklığının 
%0.9 ile %49 arasında değiştiği görülmektedir.  Gebelikte şiddet  hem annede 
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hem de fetüsde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Gebelikte şiddete 
tüm kültürlerdeki kadınlar maruz kalmakla birlikte, özellikle genç, bekar ya 
da boşanmış, eğitimsiz, sosyo-ekonomik düzeyi düşük, sosyal desteği zayıf, 
alkol ve uyuşturucu kullanan, kendi ailesinde şiddet öyküsü olan, istenmeyen 
gebelik yaşayan kadınlar ile doğum öncesi bakımı yetersiz alan kadınlar daha 
fazla maruz kalmaktadır (Demir ve Oskay, 2015).  Uluslararası kadın 
araştırma merkezinin verilerine göre erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının 
erişkin yaşta evlenenlere göre 2 kat daha fazla fiziksel şiddete, 3 kat daha fazla 
cinsel şiddete uğradıkları belirtilmektedir (Ağyel, 2020). 

Şiddete maruz kalan kadınların bir çoğunun boşanmadığı görülmektedir. 
Bunun birçok nedeni vardır, Snell ve arkadaşları bununla kadının mozajistik 
ihtiyaçlarını karşıladığını söylemektedirler. Duygusal olarak dayakçıya 
bağlanan kadın, başta onun kıskanc alakasını tutkulu aşkın bir işareti olarak 
yorumlar. İlk zamanlar hayatının her cephesinde adamın yoğun ilgisiyle 
kendini gururu okşanmış ve rahat hissedebilir. Erkek daha tahakkümcü 
olurken kadın, yalnızca ondan korktuğu için değil hoşlandığı için de onu 
hafife alabilir. Kadınların çoğu kısmında istismarcısının aşkını kanıtlama, 
şiddeti sonra erdirme gibi kandırıcı savlarına inanıp ilişkini sürdürme 
durumları olabilmektedir (Herman, 2016). İzmirli (2013) tarafından yapılan 
araştırmada şiddet gören kadınların % 36,4’ü, şiddet görmeyen kadınların 
%22,6’sı bazı durumlarda şiddetin haklı sebepleri olabileceği görüşünde  
bulunmuşlar.  

Diğerleri ise bunu düşük eğitim düzeyi, iş tecrübesi olmaması, düzenli gelir 
yoksunluğu, hem çocuklarına bakıp hem çalışmanın zorluğu, ekonomik 
özgürlüğün olmaması şiddet gören kadını, şiddet gösteren erkeğe bağımlı 
kılan nedenlerde görmektedirler. Kadının ekonomik özgürlüğünün oluşu veya 
iyi bir gelir sahibi olması şiddeti tamamen ortadan kaldırmamak ile beraber 
koruyucu bir faktör olarak gösterilmektedir. İlişki süresince yakın 
çevresinden kendini izole eden kadın ilişkiyi sonlandırma konusunda 
destekçisinin olmaması, toplum tarafından ilişkinin sürdürülmesi yönünde 
yapılan baskılar ile ilişkiyi sürdürmekte ısrar edebilmektedir. Çocuk sahibi 
olunması, çocukları baba desteğinden mahrum bırakmamak isteği, yalnız 
kalma korkusu, düşük benlik saygısı, kadının iç çatışmaları, eşinin kendisini 
sevdiği için şiddet gösterdiği veya eşinin değişeceklerine olan inançları, 
toplumda boşanmış olarak stigmatize edilmekten kaçınma diğer nedenler 
olarak sıralanabilir (Şahin, 2018).   

Şiddetin yarattığı sonuçlar “fiziksel”, “psikolojik” ve “toplumsal” sonuçlar 
şeklinde ayrılmaktadır. Şiddetin kadınlarda oluşturduğu fiziksel sonuçlara 
morartı, şişme, yaralanma, kırık çıkık, düşük, sürekli burun kanaması, şuur 
kaybı, aşırı baş ağrısı aittir.  
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T.C. Başbakanlığı (2008) “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede 
Sağlık Hizmetleri” çalışması  aile içi şiddetin fiziksel sonuçlarını  ölümcül 
olanlar ve ölümcül olmayanlar olarak ikiye ayırmıştır. Ölümcül sonuçlar 
cinayet, intihar, HIV/AIDS,ölümcül olmayanlar ise kalıcı fonksiyonel 
bozukluklar, obezite, somatik şikâyetler, istenmeyen gebelik, jinekolojik 
problemler, sağlıksız düşükler ve gebelik komplikasyonları gibi sıralamak 
mümkündür. 

Aile içi şiddetin psikolojik (duygusal) sonuçlarına ise üzülme, kocasını 
seviyor olma,  moral ve sinir bozukluğu, kendisini kötü hissetme, kocasından 
nefret etme, kızgınlık, kırgınlık,  eziklik, aldırmama, kocasından tiksinme, 
korkma, bunalıma girme, evlendiği için pişmanlık duyma, boşanmaya 
teşebbüs, intihara teşebbüs aittir (Aytekin, Evkuran, Kaplan, Kavacıklı, 
Mertoğlu, Nuruan, 1995).  Döğücü (2019) tarafından yapılan çalışmada 
kadına karşı şiddet düzeyi arttıkça benlik saygı düzeylerinde azalma 
görülmektedir.  

T.C. Başbakanlığının yapmış olduğu Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle 
Mücadelede Sağlık Hizmetleri (2008) çalışmasında ise psikolojik sonuçlar, şu 
şekilde sıralanmaktadır. Bunlar; travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, 
kaygı, panik atak, yeme düzensizlikleri, uyku bozuklukları, obsesif-
kompulsif, fobik-anksiyete, paranoid-düşünce, uyku bozukluğu ve madde 
kullanımıdır.  

Aile içi şiddetin diğer sonuçları gibi toplumsal sonuçlar da kadını diğerleri 
kadar etkilemektedir. Bu bireyler maruz kaldığı şiddetten dolayı  çekingen, 
erkeklere karşı önyargılı olabilmekte, tüm bireylere ve  yaşama küse 
bilmektedirler (Öztürk, 2014). Şiddet kurbanı olan kadınlar yaşadıkları korku, 
etiketlenme, suçluluk nedeniyle kendilerini yalıtışmış hissetmektedirler ve bu 
duygu onlarda daha fazla psikolojik soruna yol açabilmektedir (Sonkaya, 
2016).  

Aile İçi Şiddetin Çocuklar Üzerinde Etkisi 

Çocuğun doğduğu andan itibaren sosyalleştiği ilk yer onun ailesi, ilk iletişime 
geçtiği kişiler ise onun aile üyeleridir. Ebeveynlerin çocuklara karşı 
gösterdikleri tüm tutum ve davranışlar çocuğun kişiliğini direk 
etkilemektedir. Aile, yakın ilişkilerde doyum ve gelişimsel olanakların 
kaynağı olduğu gibi, kimi zamanda en büyük duygusal rahatsızlıkların, 
gerilim ve çatışmaların kaynağı da olabilmektedir. Aile bireylerinden anneye, 
babaya ya da çocuğa uygulanan şiddetin tüm bireylere yönelik olumsuz 
etkileri olmasına karşın en çok zarar görenlerin korunmasız olan çocuklar 
olduğu bildirilmektedir (Lök v e diğerleri, 2016).   

Aile içinde şiddete maruz kalan çocuklar şiddetin “görünmez”, “sessiz”, 
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“unutulmuş” kurbanlarıdır. Tajima’nın  2000 yılında yaptığı çalışmada 
şiddete maruz kalan kadınların çocuklarının da şiddet görme olasılığını 
artırdığı görülmektedir. Bununla beraber şiddet gören annenin dövülmesi 
bittikten sonra da çocuğun  örselenmesi devam etmektedir (Ünal, 2005). 
Şiddet yaşanan evlerin bir çoğunda çocuklar şiddetin tanıkları, zaman 
zamanda kurbanı olabilmektedir.  Şiddet gören annelerin  çoğu kısmı bunu 
çocuklarından gizlediklerini düşünmelerine rağmen çocukların yüzde 80-90 
gibi büyük kısmı bunu görebilmektedir. Anneler şiddet uygulayan babaya 
bazen müdahale etmek istedikleri için kendileri de şiddete maruz kalabilmekte 
ya da bu durumda bazen anne öfkesini çocuklarından alabilmektedir.  (Lök ve 
diğerleri, 2016).  

İstismar edilen çocuk tehlikeye karşı iki tür tepki veriyor, çocuk tehlike 
işaretini fark ettiği zaman ya istismarcısını sakinleştirmeye başlıyor ya da 
uzak durarak kendini korumaya çalışıyor. Kaçma girişimleri en çok yaygın 
olanıdır. Kaçma eğilimleri çocuklarda yedi sekiz yaşından itibaren başlar. 
Çoğu mağdur uzun zaman kelimenin tam anlamıyla gizlendiğini hatırlar; 
insanlarla olmaktan çok kendini güvende hissettiği tek yer olan özel gizli 
bölgesinde vakit geçirir. Başkaları mümkün olduğu kadar göze batmaz hale 
gelmek ve bir köşede kalarak, sinerek, top gibi kıvrılarak ve yüzünü ifadesiz 
kılarak, dikkati üzerine çekmekten kaçınma çabalarını anlatır (Herman, 
2016). 

Şiddet ortamında büyüyen çocuklar annelerine, kardeşlerine duygusal olarak 
bağlanmakta zorluk yaşayabilmektedirler. Oysa büyüme aşamasında bu 
bağlanma çok önemlidir. Bunun olmadığı durumlarda çocuğun gelişimi 
tamamen durabilir. Okul öncesi çocuklarda gelişim sürecinde sorunlar 
yaşayabilmektedirler, bu  çocuklar kabus görebilir ya da uyuma güçlüğü 
çekebilirler, gece yatağını ıslatma, çekingenlik, içine kapanık olma, 
hırçınlaşarak ağlama, saldırgan davranış şekilleri görülmektedir 
https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-vakfi/5-aile-ici 
siddetin-cocuklar-uzerindeki-sonuclari  Erişim Tarihi: 14/8/2020).   Okul 
çağındaki çocuklar ise depresyon, kaygı, sosyal uyum azlığı, anti-sosyal 
davranışlar, okul devamlılığında azalma, dikkat azlığı, okul başarısında 
düşüklük, başkalarına şiddet gösterme, düşük benlik saygısı, güvensizlik, 
okula gitmeye korkma, yeme bozuklukları, sağlık problemleri, madde 
bağımlılığı, intihar girişimi, huzursuzluk, depresyon, hatalı cinsel seçimler, 
kendine zarar verme, suç işleme gibi  problemler yaşayabilmektedirler, 
akranlarına karşı şiddet gibi sorunlu davranışlar gösterebilmektedirler. 
Bunların dışında şiddet gören çocuklarda intihar riski de olabilmektedir. 
Şiddet görerek büyüyen çocuklar, ileriki yaşamlarında problemli ilişkiler 
yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Onların gelecekte kuracakları ilişkilerde 
şiddetin ve istismarın yaşanma olasılığı, akranlarına oranla daha fazladır 
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(Skinner ve ark. 2006, Kırbaş ve ark. 2007). 

Aile içi şiddete, cinsel istismara, maruz kalma, anne babadan birinin 
kaybedilmesi gibi durumlar çocuklarda  erken evliliğe de yol açmaktadır. Bu 
kişiler evliliği bu sorunlardan kurtulma gibi görmektedirler ama ne yazık ki 
çok zaman yaptıkları bu evlilikler kısa süre sonra boşanmayla sonuçlanıyor 
(Aktepe ve Atay, 2017).  

Aile İçi Şiddete Psikososyal Yaklaşım 

Aile içi şiddeti önlemek için tüm kuruluşlar kendine düşen sorumlulukları 
yapması gereklidir. Aile içi şiddete psikososyal yaklaşımda hemşire, hekim, 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, emniyet mensupları gibi birçok meslek 
üyelerinin bulunduğu multidisipliner ekip üyeleri vardır. Uzmanlar aile içi 
psikososyal yaklaşımda yapılması gereken ilk işin ekip üyelerinin 
belirlenmesi ikinci aile ile görüşmede şiddet ile ilgili yeterli ve doğru bilgi 
alma en son ise  şiddeti tanımlamak olarak belirlenebilir.  Psikososyal 
müdahaleler arasında; Aile Odaklı Terapiler, İnsan ilişkilerinde Yaratıcı 
Drama Yaklaşımı, Psikodrama, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı 
Terapi gibi uygulamalar yer almaktadır . Öncelikle danışmanlıktan ziyade 
aileye gereksinim duydukları konularda destek vermek önemlidir. Akut 
sorunun çözümünden sonra aile bireyleri arasındaki uyumu geliştiren sözel 
iletişim şekillerini artırmak gelir. Terapi seanslarında aile üyeleri zıt 
kutuplarda toplanıp birbirlerinin iletişim çabalarını işitmeme ve dikkate 
almama gibi davranışlar sergilemektedirler. Sürekli bir ağız dalaşı içinde 
olabilmektedirler. Aile terapisine aile üyelerinin tümü birlikte ya da ayrı ayrı 
katıla bilmektedir. Görüşmelerde aile üyelerinin birbirlerini dinleme ve 
anlamasına yardımcı olunması gerekmektedir (Lök ve arkadaşları, 2016). 
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Postmodernitede Bireysel Kimliğin Gündelik Hayata 
Temsilli 

Fredinant Hasmuça* 

Özet 

Modernite sonrası anlamına gelen Postmodernite çağında toplumsal değer ve 
ölçütlerin çözülmesiyle birey başlı başına ortada kaldı. İmgeler, ani ve geçici 
nostaljiler, arzular, istekler, tüketim aşırılığı ve sınırsız keyfiyet bireyin 
gündelik hayatını tetikleyen olguların başıdır. Postmedern birey hakikati, 
gerçekliği, doğruluğu, etik ve ahlaki değerleri kendisinin belirlediği bir birey 
tipidir. Aslında birey toplumda yaşıyor fakat toplumdan soyut bir kimlik ile 
gündelik hayatını sürdürmeye çalışıyor. Aşırı tüketim, sınırsız hürriyet, keyfi 
hayat tarzı ve göstermelik beğeni arzularıyla bireyi kendi kendini tatmin 
etmeye çalıştığı bir dönemin devamı olan postmodernite eskiye dair ne varsa 
anlık nostaljisiyle bakmaktadır. Postmodern çağın bireyinin gündelik hayatı 
sabit olmadığından dolayı sürekli kimlik değiştirmektedir. Fakat birey kimlik 
değiştirirken dinsel ve gelenekselden gelen değerleri yitirmektedir, hatta çoğu 
zamanda insani değerlerini de yitirdiğini görülmektedir. 

Bizim çalışmamız postmodernite üzerinde yoğunlaşarak bir analiz yaptıktan 
sonra bireysel hayatın temsili ile ilgili yaptığımız alan çalışmamıza vermeye 
çalıştık. Alanda yaptığımız bireysel görüşmeler üzerinde 18 ile 35 yaş arasını 
korumaya çalıştık. Çalışmamız, Giriş, Psotmodernite Bireyin Kimlik 
Anlayışı, Postmodernite'de Bireysel Kimliğin Gündelik Hayata Temsilli ve 
Sonuç alt başlıklarla ele alınmıştır. Çalışma esnasında sadece teorik bilgileri 
yeterli görmeyip farklı gurup yaşlarla yüz yüze mülakatlar yaparak bireyin 
gündelik hayattaki yaşam tarzı ve bakış açılarını yansıtmaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Modernite, Kimlik, Temsiliyet, Postmodernite 

 

Giriş  

Modern sonrası anlamına gelen postmodernite, moderniteye ait ne varsa karşı 
çıkan bir düşünce biçimi olarak tanımlanan bilginler arasındayız (Zeka, 1990, 
s. 10). Aslında postmodernite moderniteye karşı çıkmakla yetinmiyor 
modernitenin getirdiği değerleri yıkıma sürükleyen bir düşünce tarzıdır. 

 
* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara, Türkiye 
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Modernite, kendisinden önceki çağlardan kalan değerler, inançlar ve 
kültürlere karşı çıkmakla birlikte yerine pozitivist ve rasyonel kendine öz, 
karakteristik ve değerler getirmiştir. Yani bir şeyi yıkarken yerine başka bir 
şeyi koyuyordu fakat postmederniteye gelince ortaya getirdiği karma karışık 
bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Postmodernite düşünce tarzı bir şeyi 
yıkıyor fakat onun yerine koyacağı bir alternatif sunmadığından dolayı ortaya 
belirsiz bir durumla karşılaşıyoruz. Belirsizliğin ardından gelen kaos ve yönü 
belli olmayan bir gidişat sanata, sinemada, mimaride ve modada başladığını 
görüyoruz fakat bunlar ile sınırlı kalmadı devamında toplumları ve 
toplumların bir parçası olan bireyi de derinden etkiledi (Küçük, 2018, s. 75). 

Postmodernitede toplumsal değer ve ölçütlerin çözülmesiyle birey başlı 
başına ortada kaldı. İmgeler, ani ve geçici nostaljiler, arzular, istekler, tüketim 
aşırılığı ve sınırsız keyfiyet bireyin gündelik hayatını tetikleyen olguların 
başıdır. Postmedern birey hakikati, gerçekliği, doğruluğu, etik ve ahlaki 
değerleri kendisinin belirlediği bir birey tipidir. Aslında birey toplumda 
yaşıyor fakat toplumdan soyut bir kimlik ile gündelik hayatını sürdürmeye 
çalışıyor. Aşırı tüketim, sınırsız hürriyet, keyfi hayat tarzı ve göstermelik 
beğeni arzularıyla bireyi kendi kendini tatmin etmeye çalıştığı bir dönemin 
devam postmodernite. 

İnançların, gelenek ve göreneklerin, toplumsal değerlerin yer almadığı, 
ahlakın ve etiğin sınırların aşmışlığı bireysel kimliğin sabitliği yok olduğu bir 
dönemde yaşayan bireyi kendine ne bir konum ne de bir karakter çizebiliyor 
(Küçük, 2018, s. 72). Renklerin çokluğu, seçim serbestliği, sınırsız tüketim ve 
pusulasını kaybeden postmodern bireyi hayatın ve yaşamın anlamını 
kaybetmiştir. Eskilerin sorduğu insan nereden geldi, ne için geldi ve nereye 
gidiyor sorusu cevapsız kaldığı bir yaşam tarzından söz ediyoruz. 

Modernite ile gelen böl, parçala yönet zihniyetin ardında kaos oluştur, kaosa 
sürükle yönet ve sömür zihniyetin devam olan postmodernite, ortada ne bir 
kahraman, ne bir pusula ne de bir karakter bıraktı. Sabit, hakiki, doğru ve 
düzgün diye bir kimlikten söz etmek mümkün olmadığı bu dönemde ele 
aldığımız bireysel kimliği belli bir kılıfa sokmak mümkün değildir. 
Kapitalizmin en çok sevdiği aşırı tüketim anlayışı üretken bireyin olmadığı 
bir tarz ile gündelik hayata en çok karşılaştığı yaşam tarzıdır. Sudan yemeğe 
giysiden alışverişe, harcamalardan zamana insana dair ne varsa bu aşırı 
tüketim anlayışın üzerinde kurulu bir düzenden söz ediyoruz. Ormansa orman, 
çevre ise çevre, hayvansa hayvan, doğa ise doğa hayatsa hayat her şeyin ucuz, 
faydasız ve anlık gösteri tatminlerin pahasına tahrip edildiği bir çağda 
yaşıyoruz. Diğer bir ifade ile postmodernitenin aşağılık kompleksin 
oluşturduğu kaos çemberin döndüğü bir ortamda yaşamaya gayret edilen 
dönemin ta kendisidir bu dönem. 
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Az emek az zaman çok kazan zihniyetin egemen olduğu bu çağda bireyin 
tutunabileceği ve yakalanabileceği tek bir yönünü bırakmamıştır. Bireyin 
tutunabildiği ve yakalanabildiği tek bir şeyini bırakmıştır, o da bireyin 
kendisidir, yani bir birey olarak, gerisi hep değişken, hareket halinde, çok 
yönlü ve çok renklidir. Ben çoğum sense ötekisin, bazen fazlasın, bazen 
rahatsız edicisin, bazen gereksiz bazen de yanımdaysan da yoksun. Ben mi ? 
Ben günün yirmi dört saatinde ne kadar renk varsa hepsini gösterebilirim, ben 
mi ? yalanda bilimci, sahtelikte alim, göstermelikte bilgisayar, yaşamda kukla 
ve gösterişte nobel ödüllüyüm anlayışın üzerinde kurulu bir zihniyetin 
sonucunda oluşturulan bireysel gündelik yaşam tarzın aynasıdır. 

Aslında bu aniden oluşturulan bir ortam, düzen veya zihniyet değildir. 
Modernitenin getirmiş olduğu ölçüsüz eleştirilerin ardından gelen, her şeye 
aşırı eleştirilerin sonucunda oluşturulan bir durum sonucudur (Küçük, 2018, 
s. 72 – 73). Modernite devrimden devrime geçerek tarihe bir nokta koyup yeni 
bir başlık açmıştı (Erol, 2016). Yeni başlığın sonucunda insanlık tarihine ağır 
bedeller ödetmiştir. Önce kilise otoritesine ve feodal düzenine karşı çıkmıştı, 
sonra bilimsel yöntem ve buluşlarıyla üretimi ele geçirdi devamında siyasi 
devrimler yaparak dünyaları değiştirdi. Bu değişimler sonucunda insanları 
kırsal yerlerden merkezi bölgelere taşımasıyla yaşam mekanizmalar kurup 
yepyeni bir toplum ortaya getirmişti. Dayandığı zihniyetin altında 
materyalizmin egemen olacağı bir dünyadan başka bir şeyi değildi. 
Postmodernite ise tamamlanmamış materyalizm projesin sonucudur (Küçük, 
2018, s. 56). Artık bırakın geçsinler anlayışı aşılmış yerine sunun seçip 
alsınlar anlayışı egemendir. İşte söz ettiğimiz dönem ne sunulursa alınıp 
tükenen bir dönemdir bu.  

Modernitede yırtık giysiler fakirlerin kimliği iken postmodernitede 
zenginlerin zevki oldu ,yalnızlık terk edilmişlerin çaresizliği iken bireysel 
hayatın seçiciliği oldu, çıplaklık yoksunların yoksunluğu iken postmodern 
insanın arzusu ve tatminliği oldu, bilinçsizlik cahillerin ilimsizliği iken 
bilmişlerin çaresizliği oldu. Sonuç; Postmodernite modernitenin alt üste ettiği 
değerlerin değersizliğidir (Aslan ve Yılmaz, 2001). 

Tarihin olmadığı, geçmişin geçmediği, değerlerin değersizliği, inançların 
inançsızlığı, anlamların anlamsızlığı, kimliklerin kimliksizliği, ruhların 
ruhsuzluğu, giyinmişlerin çıplaklılığı, karakterliğin karaktersizliği, imgelerin 
imgesizliği ve doymuşların açlığı, karma karışık bir yaşam tarzına 
dönüştürüldüğü devam eden hayatın devamı olan bu devrim postmodernite 
ismini alan bu çağda insan gündelik yaşamını sürdürmek için mücadele 
ediyor. Aslında bu çağ batı medeniyetin sonu geldiği göstergesinden başka bir 
şeyi değildir. 
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Bizde bu çerçevede çalışmamızda ele aldığımız konular çağımızdaki 
bireylerin gündelik hayat tarzın anlayış biçimini ortaya koymaya çalışacağız. 
Öncelikle bireyin kimlik anlayışından başladık. Sonra bireysel temsilli 
üzerinde oturtulan bu hayat tarzın altında yatan anlayış ve görüşlere yer 
vermeye özen. Yaptığımız görüşmeler sonucunda teoriden çok 
postmodenitede pratikte bireylerin gündelik hayatına yönelik temsilliyeti ve 
yaşam tarzının anlayışlarını oturtmaya gayret ettik.   

Postmodern Bireyin Kimlik Anlayışı 

Kimlik, çok boyutlu ve çeşitli bir kavramdır.  İnsanlar birden fazla kimliğe 
sahip olabilirler. Hepimiz, içimizde bağlılık için savaşan, potansiyel olarak 
çelişik bir dizi kimlikle yaşarız. Erkek-kadın, normal ya da eşcinsel, 
milliyetçi-çevreci, Britanyalı ya da Avrupalı… Bu liste dilediğimiz kadar 
uzatılabilir, dolayısıyla muhtemel aidiyetlerimiz de bu  şekildedir… 
Dolayısıyla kimlik, bazı insanlarla nelerinizin ortak olduğuna ve sizi 
başkalarından neyin farklılaştırdığına ilişkin ait olma sorunudur. Kimlik 
içinde çeşitli soruları barındıran bir sorunsaldır. Bu durumda soruların odak 
noktasında, “bireyin kendisini ne olarak tanımladığı ve konumlandırdığı ya da 
“kendisini diğerlerinden ayırt eden özelliklerin neler olduğu” bulunur. Bu 
soruların özünde yatan  şey ait olma ihtiyacıdır. Aitlik, kişinin özsaygısını 
yükseltebilmek adına önemli bir ihtiyaçtır. Bir grup aidiyeti temelinde oluşan 
kolektif kimlikler, beraberinde bağlanmayı ve bütünleşmeyi getirir. Sosyal 
ilişkilerin devamlılığın sağlanmasında kimlik, bu anlamda insanları bir arada 
tutan bir sosyal bağ  ve çimento özelliği gösteren bir nitelik taşır (Karaduman, 
2010).  

Moderniteni getirdiği ve Postmodernitenin devam ettirdiği, dönüştürdüğü, 
sabitliğini yok ettiği, belirsiz duruma düşürdüğü ve en tartışmalı hale getirdiği 
kimlik sorunudur. Postmodern kimliğin tanımlanması oldukça zordur. Çünkü 
bu dönemin kimliği sürekli değişken ve çok renkli olmasından dolayı tek bir 
cevap ile cevaplanması mümkün değildir. 

Smith kimlikleri ikiye ayırdığı gibi ''Bireysel kimlik ve Kolektif kimlikler''  
tarih boyunca ola gelmiştir (Karaduman, 2010). Modern öncesi ve sonrası 
bireysel kimlik aynı zamanda bir kolektif kimlik ile bağ kurabiliyordu. Her 
bireyin kimliği bulunduğu toplum ve çevreye göre dönüşebilir ve 
şekillenebiliyordu. Fakat Postmodernite kolektif kimlikleri sadece yıkmakla 
kalmadı, daraldığı gibi dönüştürdü ve bireysel kimlik ile bağlarını oldukça 
zayıflattı.  Bireysel kimliğe gelince postmodernite şu ana kadar insanlık 
tarihin getirmediği hale getirdi. Postmodernitede bireysel kimlik renge renk, 
sabitsiz, sürekli değişebilen, arzı, tüketim, gerçeksiz ve belli olmayan bir 
benliği üzerine kuruludur. Bireyin kendisi bile tanımlayamadığı bir kimlik 
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tarzıdır. Bireyi ben kimim sorusunun sormasıyla başlayan bireysel kimlik tek 
bir cevap ile cevaplanamayacağı hale gelmiştir. 

Postmodern bireysel kimliğini beli bir kılıfa sokulması mümkün olmadığı ve 
sürekli değişken olduğu kanaatine teorikten çok pratik hayat görüyoruz. 
Bireysel kimlik anlayış tarzı ve bakışları bireyden bireye değişmesinden ötürü 
alanda yaptığımız görüşmeler esnasında farklı görüşler ile karşı karşıya 
kalındığında postmodern kimliğin ne durumda olduğu konusunda söz konusu 
görüşlere söz verelim; 

Her şeyden önce ben başkası olamayacağım için kendi kimliğimi 
temsil ediyorum. Zamana ve mekana göre benden ne isteniyorsa 
kimliğimi o şekilde tanımlarım. Ben neyim sorusunun karşısında 
kendimin ötesine gitmeden bulunduğum duruma ve konuma göre 
hareket ederim...  (Elif, yaş 21, Üniversite Öğrencisi). 

Bu şekilde kendi kimliğini tanımlayan bir Üniversite öğrencisi olan Elif , tek 
bir kimlikten söz etmediğini rahatça fark edebiliyoruz. O bu tanımı yaparken 
yaşadığı çağa göre yapıyor yoksa postmedernitenin tartışması konusu ettiği 
bireysel kimliğinden haberdar değil.  

Ben kendimim, başkaları beni ilgilendirmez. Benim dışında kim ne 
olursa olsun dünyanın neresinde olursam olayım ben kendimi 
bakarım. O anda keyfim ne ise o'yum, kendi kimliğimi de öyle 
tanımlarım. Banim açımda insan kendi kimliğini serbestçe 
tanımlamalı. Keyfi ve rahatı ne ise o olsun. Başkaların ne dini ne 
kültürü ne de hallerini gözetmeden canı nasıl istiyor ise öyle olsun. 
Bu dünyada sabit bir şeyi yok ki ben olayım... (Emre, yaş 19, 
Üniversiteye Hazırlanıyor). 

Kendi kimliğini keyfine ve rahatına göre tanımlayan Emre,  postmoderne 
kimliğin Smithin tanımladığı kolektif kimlikten tamamen bağımsız bir 
kimlikten söz ediyor.  Emre'nin tanımına göre toplumsal kimliğin bireysel 
kimliğe olumlu veya olumsuz yönden kattığı değerler etkisini yitirmiştir. Ona 
göre toplumsal inancı, kültürü ve yaşadığı tarzı önemsizdir. Onun için önemli 
olan kendi rahatı ve serbestliğidir. Aslında aldığımız görüşlerin çoğu bu 
yöndedir. Fakat Emre açık bir şekilde kendi kimliğin üzerinde toplumdan 
etkilenmeyeceği konusunda ifade ediyor. ''Canım nasıl ve ne istiyorsa 
öyleyim, bulunduğu yere göre kendimi tanıtırım'' (Ali, yaş 20, eğitim 
durumunu belirtmedi). 

 İfade eden başka bir genç postmodern bireysel kimliğin bukalemun 
kimliğiyle ne kadar benzeştiğini gösteriyor. Bilindiği gibi bukalemun kendi 
rengini bulunduğu ortamın rengine göre rengini değişebiliyor postmodern 
bireyi de bir bukalemun gibi kendi özünü, kültürünü, yetiştiği çevreyi, ait 
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olduğu gelenek ve görenek mirasından soyutlanıp mekana göre şekil 
giydirebiliyor. Aslında postmodernitenin özelikleri geçmişe, tarihe ve özleri 
kendi dışında bıraktığı için bireyin kendi salim aklı kabul edemeyeceği 
durumları dahi kabul ettiriyor. Postmodern zihniyeti üzerinde yatığı durum 
bundan ibarettir zaten. 

Herkes insan, bende insanım. Herkes kendi kimliğini başkaların 
üstünde olacağı bir şekilde konumlandırmasın. Kimse başkasının 
kimliğine müdahale etmeyeceği bir kimlik isterim, ne din ne inanç, ne 
kültürüm ne de akıl umurumda istediğim tek şeyi rahatsız 
olmayacağım bir ortamdır. Ona göre kendimi tanımlarım... (Ali, yaş 
20) 

Postmodernitenin getirdiği yıkımlardan biri bireyi yalnızlaştırma olgusudur.  
Bu çağın bireyi toplumsal kimliğini sadece önemsememekle kalmıyor 
toplumun kendisinden uzak olmasını de istiyor. Beğeni, ün kazanmayı, 
tanınmış olma arzusu içerisinde lakin kendi kimliğini tanımlarken toplumdan 
rahatsız olduğu ifadesini de ekliyor. Aslında bireyi bir kafa karışıklı ile baş 
başa kalmıştır. Kendini nerde ve nasıl tanımlayacağı konusunda net bir 
ifadeden söz edemiyor. Kurduğu cümlelerin içerisinde bu kafa karışıklığı 
ortaya çıkabiliyor. Tarık gibi bir çok genç aynı durumda. 

Bu çağda yaşayan bireylerin yaş farkı gözetilmeden söz konusu durumdan 
derinden etkilenmektedir. Sonuç olarak bireysel kimlik tanılamasında 
bireylerin seçim, arzu, istek, imge, melodi, beğeni ve bireysel tatminleri 
değişebilir fakat kimlik bakış açısına gelince yaşlar arası pek bir fark 
göremiyoruz.  

Kendimi mekana göre tanımlarım. Benim için önemli olan 
başkalarının beğenini kazanmak, ona göre kendi kimliğimi 
şekillendiririm. Başkalarının beğenileri benim için belirleyicidir. 
Çünkü başkaları beni beğendiyse kendi kimliğimle bir fark 
oluşturduğumu düşünüyorum. Yani farklı olmasam başkaların 
dikkatini çekmem zor olur... (Leyla, yaş 35,  Kuaförcü). 

Bu bakış açısıyla kendi kimlik bakış açısını ifade eden Leyla hanım yaşı 35 
olmasına rağmen 20 yaşında olan Tarık ve Emre ile kimlik tanımlama 
konusunda pek bir farkı olmadığını görüyoruz. Bireysel kimlik bakış açısında 
buluştukları ortak noktaları kimliğin değişken olması, fark oluşturabilmesi, 
zamana ve mekâna göre şekil almasıdır.  

Bu perspektifle yaptığımız incelemeler sonucunda postmodern kimlik 
bireylerde sabitliğini kaybetmiş olması bireyler üzerinde değerlerin ve 
düşüncelerin karma karışık olmasından dolayı geleceğe yönelik bir kimlik 
bunalımına sürüklenmektedir. Söz konusu karışıkların bir adım ötesi bunalım 
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ve kaos gelir. Bunalıma giren bireylerin düştüğü durumdan dolayı kaos oluşur 
ve peşine intiharlar gündeme gelir. Bireyler kendi bireysel kimliğini 
tanımlarken arzu ettiği karşılığı ile karşılamayınca tek çıkış yolu intiharda 
bulurlar (Bulut, Küçüker ve Bulut,  2012).   

Postmodernite'de Bireysel Kimliğin Gündelik Hayata Temsilli   

İnsanlık tarihinden bu yana insanların hayatını ve yaşam tarzını şekillendiren, 
yön veren ve yönlendiren yerden yere farklılıklar görünse de gelelikle bazı 
olgu ve faktörler yönlendirmiş. Hıristiyanlık dünyasında kilise, İslam 
âleminde İslam dini, Hindularda Buda, Çin'de Konfüçyüs ve Lao Tzu, eski 
Roma ve yunanlarda gelenek ve görenekten gelen çok tanrılılık anlayışları 
gibi unsurlar toplumsal ve bireysel hayat yön vermişlerdir. Fakat Modernite 
tüm bunlara karşı çıkar yerine aklı ve insanı koyarken yanında hümanizm, 
pozitivizm ve sosyalizm gibi yeni inançları koymuştur. Modernitenin devamı 
olan postmodernite ise tüm bunları yıkıp ağır yükü birey üzerine yüklemiştir. 
Hatta bireye yön verecek herhangi bir pusula dahi bırakmamıştır. Çünkü 
postmodernite bireyin seçimine ve arzularına karışmadığı gibi onun 
inanabileceği veya dayanabileceği değerleri de geçersiz kılar. Tek değer 
bireyin kendi bakışında olan değerdir. Ardında gelen her şeyi ne ve nasıl 
şekilleneceğine gelince yine bireyin inisiyatifine kalmıştır. İnisiyatif almayan 
bireyi sınıfta kalır fakat bu kalışın sonucunda bireyi yok olmaktadır. Yapılan 
araştırmalara göre yılda yirmi milyon insan karşılaştıkları sorunlara çözüm 
üretemediklerinden dolayı yaşama ümidini kesmişler ve kendilerine 
kıymışları (Bulut, Küçüker ve Bulut 2012). Bu tablonun karşısında 
kalındığında postmodernitenin oluşturduğu kargaşa ortamından başka bir şeyi 
değildir. 

Postmodernite, bireyin giyiminden yeme içmesine, dinlediği müzikten arzu 
ettiği zevk ve tatmine kadar, olduğu konumdan olmak istediği pozisyona, 
geçmişini yok saydığı gibi geleceğine de yıktığı hayatın her alanını kuşatmış 
durumda. Bir geçiş denemi olan bu dönem bireye dair pek bir şeyi ortaya 
koymadığından dolayı her şeyi geçerli sayar. Her şeyin geçerli saymasından 
dolayı postmodern bireyi üretimden uzak tüketime âşıktır. İyi ya da kötü, 
geçerli ya da geçersiz, gerçek yâda gerçek dışı, doğru yada yanlış 
kitlesellikten uzak bireyin içindedir. Bireyi neyin iyi neyin kötü, neyin zarar 
neyin yarar, neyin değerli neyin değersiz, neyin geçerli neyi geçersiz olduğu 
kendisinin karar verebileceği bir konuma getirilmiştir. Aklın kestiremediği ve 
aklın devre dışı kaldığı bu hayat tarzında kitlenin önemi yitirildiği ve bireyin 
öne çıkarıldığı bu geçiş dönemin ardında ne geleceği kestirebilmek mümkün 
değildir. Siyasetten sanata, mimariden sinemaya, kültürden tarihe, beynine 
duygularına kadar yani hayatın girdiği her alanda sarsılmış karma karışık bir 
yöne doğru sürükleniyor. Ortalık karma karışık olmasından dolayı en çok 
etkilediği ve en belirgin halde olduğu bireysel hayattadır. 
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Dünyanın küçülmesi ve küçük bir köy haline gelmesiyle birlikte gündelik 
yaşamın daha çok renk kazandı ve farktan farka çeşitçiliğini artırdı. Bu 
çeşitlilik ile birlikte bireylerin arzuları de arttı. Artan arzuların tatminli son 
bulması bu dönemde mümkün değil. Teorik hayatın pratik hayatı ile buluştuğu 
nokta burasıdır. Yani bireylerin gündelik hayatlarını temsili arzu, aşırı 
tüketim, yersiz seçimler ve belirsiz bir kimlik üzerindedir; 

Başkalarının bana güvenmelerini istiyorum. Sade giyinmek isterim 
pahalı şeyleri sevmem hayatımda abartmayı sevmem. Önüme ne 
geliyorsa onu alır kullanır seçim benim için önemli değildir. Elimde 
ne kadar para gelirse çarçur ederim ihtiyacım olur mu olmaz mı 
alırım sormam. Ailem muhafazakâr bir aile olduğu için gündelik 
hayatıma müdahale etmeye çalışır ben bundan rahatsızım ben kendi 
hayatımı yaşamak isterim kimsenin karışmasını istemem. 
Yiyeceklerim fiyatlarını bakmam anında ne beğenirsem cebimde 
param varsa alır tadını bakar beğenmesem bırakır giderim. Okulda 
çalışkan bir öğrenciyim arkadaşlar arasında bir az efendi görünmek 
isterim fakat değilim. Sosyal medya kullanırım takipçilerim de çok, 
lakin onlarla iletişim kurmuyorum sadece paylaşımlar üzerinde takip 
ediyorum. Yoksa konuşmak veya selamlaşmak için değil en 
yakınlarıma dahi çok nadiren selam veririm. Benim için moda önemli 
(Yasir, yaş 20, öğrenci). 

Gündelik hayatını bu yaklaşımla sürdüren Yasir endişelerin başında 
güvensizlik geliyor. Postmodernite bireye her şeyi sunar fakat güveni 
garantileyemediğinden dolayı bireylerde güvelik endişesi oluşmaktadır. 
Devamında yukarıda ifade ettiğimiz gibi aşırı tüketim ve kendisinin 
belirleyemediği bir kimliğe sahiptir. İfadelerinin tercümanı olduğumuzda 
olduğu ile göründüğü ve olmayı arzuladığı arasında sabit bir kimlik 
bulunamamaktadır.   

Ben keyfime göre oturur kalkarım istediğimi giyerim başkaların ne 
dediği nasıl gördüğü umurumda bile değil. Markete gittiğimde 
enteresan bir şeyi gelirse alırım ihtiyacım yoksa dahi sormam. 
Alışverişlerimde her zaman ihtiyacımdan fazla almaya çalışıyorum. 
Bu benim takıntım ve sevdiğim bir şeyidir. Alışveriş yapmadan önce 
mağazaları gezerim daha sonra gider alırım, aldığım elbiseler 
genellikle bağdaşmak istiyorum. Eskileri çok kullanmamışsam da 
kullanmamaya çalışırım, hayatımda hep yeni şeyler alır kullanırım 
eskileri ancak zorunda kalırsam kullanırım. Hayatımda yaptığım ve 
aldığım her şeyi keyfime göredir ne dinim ne inancım ne de kültürüm 
umurumda. Hayatımda her şeyi iyi olmasını isterim. İnsanların 
sözleri müdahalesi ve rahatsızlığı olmadığı bir ortam benim için iyi 
budur. Kötü ise insanların kendine diğerlerinden üstün tutmasıdır. 
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Birbirimize rahatsızlık vermeyelim gerisi herkes insan. Moda ve 
marka benim için önemli çünkü başkalarının ilgisini daha rahat 
çekebiliyorum (Tarık, yaş 20, öğrenci). 

Tarık’ın gündelik hayatına dair bakış açısı ve temsili üzerinde oturduğu 
olgular aşırı tüketim, ihtiyaçların olmadığı yerde harcamak, fark oluşturmak 
ve yeni şeylere sahip olma arzusu. Aslında postmodernitede bireylerin 
özeliklerinden biri olan yeni şeylere sahip olma arzusu gereksiz yere tüketim 
yapmaktır. Tarık ile Yasir aralarında kültür farkı olmasına rağmen arzu-istek 
ve seçim üzerinde benzer durumda olmalarıdır. Onlar için rahatsız edici 
kitledir. Kitlenin varlığı bireysel yaşama müdahale eder gibi bir bakış açısı ile 
yaklaşılmaktadır. Halbuki insan sosyal bir varlık olduğundan dolayı hayatını 
tek başına sürdüremez. Toplumda yaşamak zorunda olmasına rağmen bireyi 
kendini toplum dışında tutmaya çalışmaktadır. Bu neden ötürü Tarık 
örneğinde olduğu gibi iyi ve kötü olgusu kitlenin bireye müdahale edip 
etmediği üzerinde kuruludur. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bu çağda bütün 
değerler bireyin kendisi belirlediğine göredir. 

Ben bilmediğim şeylere genellikle yaklaşmıyorum avm'ye gittiğim 
zaman önce kaliteye önem veririm, özelikle indirim olduğu günlerde 
gider alışveriş yaparım. Basit sade hayatı severim abartmayı sevmem 
lakin çoğu zamanda seçimlerimle karşı karşıya kaldığımda çok 
abarttığımı görüyorum. Başkaların bakış açılarına aldırmam ben 
neyi seversem onu yaparım başkaları beni ilgilendirmez.  
Ben kendimi temsil ediyorum nasıl temsil etmek istiyorsam öyle temsil 
ederim. Dünyanın nereye gidersek gidelim başkaların ne kültürü ne 
dini ne de değerleri umurumda. Umurumda olan şeyi ben kendimi 
nasıl rahat hissediyorsam öyle yaşamak isterim. İnsan serbest olmalı 
başkaların tepkilerine önem vermemeli. Hayat serbestliktir mevsime 
göre hayatımı yaşarım. Biriktirdiklerimi saklarım 3-4 sene sonra 
kullanmak isterim, modası geçmiş olur ve o zaman kendimi farklı biri 
olarak göstermiş olurum.  
Sosyal medyada paylaşım yapmadığımda çok beğeni ve yorum almak 
isterim. Lakin 10 yıl geçtikten sonra baktım beğenileri bir önemi veya 
faydasını görmedim kendimde değişiklik olsun diye paylaşımları 
durdurdum sadece başkalarını takip ediyorum. Genellikle haberler 
izlemek isterim haberleri izlerken dünyadaki değişmeleri görmek 
istediğim için izliyorum yoksa bir takındığım veya beklendiğim yok. 
Alışverişe gittiğim zaman aldıklarımın yanında mağazadakiler bir 
şeyi daha sunuyor ihtiyacım olmadan alıyordum ve bunu hiç 
sorgulamıyordum. Hayatımda başkaların sözleri bende bir etkisi yok 
ne diyecekler yani bana ne benim hayatım var ben yaşarım (Emre yaş 
19).  
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Arzu, tatmin ve seçim yaparken kendine kontrol edemeyen Emre postmodern 
çağda gündelik hayatın içerisinde bireylerin en çok karşılaştığı olgulardan 
biridir. Kontrolsüz hayat tarzı aslında sadece seçim ve arzularda rastlanan bir 
olgu değildir. Bireylerin normalde sürdürdüğü hayatın her yönüyle geri bir 
analiz yaptığında sabit bir duruş sergileyemediğini, kendi farkında olmadan 
kontrolsüz bir hayat biçimi sürdürdüğün fark edebiliyor. Eskiye dayalı fark 
oluşturmak ve dikkat çekmek anlık nostaljilerden başka bir şeyi olmadığını 
Emrede görüyoruz. Onun eskiye bakış aşısı bu yöndedir. Postmodern bakış 
açısı de bu anlık nostalji üzerinde inşa ettiği hayat tarzı tarihe ve geçmişe aynı 
yaklaşımla yaklaşıyor. Tarihin sona erişi denilmesi bundan ibaret olmalı 
çünkü postmodernitenin tarih anlayışı anlık bir gezintiden başka bir şeyi 
değildi (Küçük, 2018, s. 79). 

Benim giysilerim ayakkabımın rengi ve markası belirliyor. Beğendim 
bir şeyi olduğunda ihtiyacım var mı yok mu bakmam. Kaliteyi severim 
bu nedenle markalı olan şeyleri seçerim. Markayı genelin ilgisini 
çektiği için alırım yoksa markayı neden seçtiğimi bir fikrim yok 
aslında. Hayatımda her şeyi canımın istediği yöndedir canım ne 
istiyorsa onu yaparım. Moda benim için rahat ve ilgi çekicidir (Ali, 
yaş 20). 

Ali hayat bakış açısını sunarken önce derin bir düşünceye ve sesizliğe 
kaplandı. Sonra sözlerini bağlarken zorluk çekiyordu. Ben nasıl yaşadığımı 
aslında hiç düşünmedim hayat yürü ben takip ederim demişçesine 
anlaşılmadığı bir şeyler söylüyordu. Yaptığımız görüşmeler esnasında Alinin 
sergilediği tavırla bir çok kişiyle rastladık. Yani bireyin nasıl bir hayat 
yaşadığı konusunda bir kafa karışıklığı ile karşı karşıya kitleden uzak lakin 
kitlenin içerisinde yer alan popüler olma arzusu onu alır bir yere kadar 
götürür. Fakat vardığı yeri tanımlama açısında bilinçsiz ve anlamsız bir yaşam 
tarzı ile karşı karşıya kalıyor. Postmodernitenin aslında ürettiği ve inşa ettiği 
birey tipi ve yaşam tarzı bu örnekte olduğu gibidir.  

Benim için iyi ve güzel insanların bana karşı bakışlarıdır. Rahatsız 
edici ise benim için kötüdür. Rahatsız edici değilse benim için iyidir. 
Benim için güzellik önyargıların olmadığı bir ortamdır. Tanımadığım 
insanlarla konuşmam tanıdıklarımla güleceğimiz anılar üzerinde 
sohbetler tercih ederim. Kötü veya sıkıcı şeyler duymak istemem. 
Alışveriş hayatım sürekli bir şeyi almak isterim öyle bir anda gidip 
alışveriş yapayım diye bir arzum yok, ne zaman gidersem bir iki şeyi 
almak arzusundayım yani gitmişken yeni bir şeyler aldığımı fark 
ettirmek isterim aslında, bu benim o ortamlara gezdiğimi ifade eden 
bir davranıştır. Genellikle yemeklerde seçici olurum kokusunu ve 
tadını bilmediğim yemekleri seçmem. Yeni şeyleri denemek pek 
sevmem farklı görünmeyi severim... (Eren, Yaş 20) 
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Farkındalık oluşturmak, gösteriş ve sahte mutluluklar peşinde koşan bir 
nesilden söz eden bu yaşayış tarzı kitlenin bir parçası olup kitleden rahatsız 
ve uzak bir birey tipi ile karşı karşıyayız. Eren sürdürdüğü hayatın üzerinde 
aradığı gülünç kendisini mutlu edebilme pahasına gülünç duruma düşmesine 
dahi rahatsızlık duymayan bir hayat tarzından söz ediyor. Postmodernite 
sahte, gülünç ve gösteriş pahasına ürettiği bu yeni nesil ile geleceğe yönelik 
bir şeyi vaat etmiyor. Aslında Postmodern çağı anlık farkındalık oluşturma, 
gösteriş ve sahte hayatları ortamını oluşturan bir çağdır. Postmodern birey için 
bu anormal bir durum değildir. Burada anormal olan geçmişi yok etmekle 
beraber geleceği de belirsiz bir durma düşürmesidir.  Halbuki insan öyle bir 
varlıktır ki, geçmişin tecrübesinden yararlanarak geleceği inşa ede bir 
varlıktır. Geçmiş anlık bir gösteri olarak bakıldığında geleceği de ablıklar 
üzerinde algılar. Lakin hayat kesintisiz bir akar su gibi devam eden bir 
olgudur. Postmodernite bu akışkanlığının başını belirsiz sonunu ise kesintiye 
uğratıyor. Bir adım ileriye ilerlediğinde düzeni düzensizliğe düşürüyor. İşte 
buna belirsizlikten gelen kaosa doğru sürüklenen bir yaşamın temsili diyoruz.  
Bizim anlayışımıza göre bu bakış kaostan çok zihinsel bir sorundur. İnsan 
zihnini ne ile besliyorsa kurguları ona göre kuruyor, fakat kurguladığı şeylerin 
içi boş, kof ve sahtedir. Bu nedenden ötürü bu çağın bireyi sabit ve düzenli 
bir yaşam tarzı temsilinden söz edemiyor. 

Ben hayatımı iyilikler üzerinde yaşamak isterim. Nerede rahatsız 
edici bir ortam varsa benim için orası iyidir. İnsanların sözlerine 
bakışlarına aldırış etmeyeceğim bir ortam olduğunda orada olmak 
isterim. Genelde arkadaşlarla dışarıda yemek yiyoruz pahalı 
yemekler severim. Yemeği beğendiğim kadar yerim beğenmediğimde 
bırakır çöpe gider. Kılık kıyafet konusunda modayı takip etmem 
aldığım markanın görünüşünü ve fiyatını bakarım, görünüş benim 
için önemli, görünüşü beğenirsem paraya pek önem vermem. 
Aldıklarımdan moda dışında olan şeylerdir ( Furkan, yaş 21). 

Postmodern bireyin gündelik yaşam tarzları bir birleriyle benzeşmektedir. 
Kitlenin aldırışları, varlığı, müdahalesi ve bireye yönelik bakışı bireyin 
zihindeki oluşturduğu arzusu ile çelişirse birey kitleden aşrı rahatsızlık duyar. 
Duyduğu rahatsızlıkların sonucunda bireyi kendini kitlenin bir parçası olarak 
görmek istemez. İstediği kitle tipi zihninde yer aldığı yapay ve doğalın dışında 
bir kitle tipidir.  Postmodernite bir yanda yapay ve doğa dışı bir bireyi 
oluştururken diğer yanda da bu tip bireyleri bir araya getirdiğinde ortada  
doğal olarak yapay ve doğa dışı bir kitle oluşturur. Bu kitlenin takip ettiği bir 
güzergahı ve pusulasından söz etmek mümkün değildir. Plansız, programsız, 
doğru-düzgün, gerçek veya sağlam bir zemin ile de karşılamak mümkün 
değildir. Yıkılmak üzere olan bir birey tipi ile birlikte kitleyi de imha ediyor. 
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Yani, postmodernitenin oluşturduğu hayat boşluğunu doldurma kaygısını 
taşımamakla birlikte hayatı yıkıma doğru sürüklüyor.  

Sonuç olarak postmodernite başlı başına bir eleştiri çağıdır. Her şeyi eleştiriye 
açıktır, modernite de eleştiriler üzerinde kurulu br zihniyet idi fakat eleştiride 
sağlam bir zemin kuruyamadığından dolayı ardında aşırı ve yakışıksız bir 
zihnyet getirdi. Bu yeni gelen zihniyet hayatı moderniteden daha karışık bir 
hale getirmesinden dolayı hayatı sadece çıkmaz sokağa doğru yöneltmekle 
kalmadı beraberinde ortalığı karma karışık bir kaos ortamına sürükledi. Bu 
çağda ister kitleden ister bireyden başlayarak analiz edilirse varacağı sonuç 
değişmeyecektir. Kitle bunalım yaşıyorken bireyi de bunalım dalgalarından 
geziniyor, sonunda ne bireyi ne de kitle bu bunalımdan çıkış yolunu 
bulabiliyor. Bulamıyor çünkü postmodernitenin zihninde her şeyi anlık 
üzerinde kurgulanmıştır. Hâlbuki anlıkların geleceğe vaat getirmediğinden 
onu aciz bir haliyle endişe ile bakıyor. Postmodern bireyin aslında en çok 
endişe ettiği ve çözüm bulamadığı bu acizliğin kurbanıdır. 

Sonuç 

Modernite tarihe bir nokta koyarken ve yepyeni bir başlangıç ile tarih 
yazmaya çalışırken oluşturduğu ortamda insanlığa ağır bedeller ödetmekle 
birlikte ardında daha ağır bedeller ödeyeceği bir ortam getirdi. Toplumları 
geçmişinden kopardığında insana değer katacağı diye insani değerlerden 
yoksun etti. Biz bu söz konusu olan değerlere inandığımızdan dolayı 
moderniteyi de postmoderniteyi de aynı bakışla ele alıyoruz. Bakışımızda 
tarihi ve geçmişten kazanılan tecrübelere dayanarak sağlam bir gelecek inşa 
etme arzusuna dayalıdır. Fakat bu bakış şuur ve bilinç ile yerine oturtulabilir. 
Modenite ile ardında devam eden postmodernite bu şuuru ve bilinci yıkıp 
yerine belirsiz bir anlayış modeli getirmesiyle ortalık karışık durumdadır. 
Karışıklıların ardından gelecek olan kaoslardır. Modernite geçmişin 
olumsuzluklarından faydalanırken postmodernite ise bu karma 
karışıklıklardan faydalanmaktadır. Düzeni yık, ortalığı karıştır ve kaos oluştur 
anlayışı zihinleri alak bulak etmesiyle birey taşıdığı değerlerin farkında 
olmadığı gibi insani duygularını de yitirdi. Yeryüzünde ne kadar değerli 
olgular var ise insanın eli değdiği anda değerliliğini yitiriyor. Bir kere 
postmodern insan kendi değerini bilmiyor ki, etrafındakilerin bilsin. Bireyi 
kitleyi bir yönden üretici tüketici yaklaşımı ile yaklaşıyor iken öbür yana onu 
bireysel yaşamında onu olumsuz bir bakışla yaklaşıyor. Yani, bireyin ait 
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olduğu kitlenin dışında bir konumla konumlandırmakla onu gündelik 
yaşamında yok sayıyor. Böyle bir bireyi tipinde kitle önemini yitirmiştir. 
Sonucunda bir yanda birey cayır cayır yanarken kitle onu seyredip 
görüntülüyor. ''İnsan insanın kurdudur'' (lldeş, 2011) modern anlayışı 
postmodernitede tabiatına aykırı bir insan tipi üretmiş oldu. 

Gündelik hayatta kimlik temsili üzerinde yaptığımız incelemeler postmodern 
insanın insanlığından ne kadar uzaklaştığı tablosunu çizmiş olduk. Bu 
tablonun içerisinde tek bir birey tipinden söz etmek mümkün olmadığı gibi 
bireyin kendisine giydirdiği kılıf sürekli değişen, hareket eden, renk değiştiren 
ve belirsiz bir kimlik üzerindedir.   Başı kesintiye sonu karanlık bir yaşama 
doğru sürüklenen bu yaşam biçimi insanlığa ne bir model üretebiliyor ne de 
bir değer katabiliyor tek vaat ettiği tüken, tüket, harca ve iflas et ortamıdır.  
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Abstract 

Mental health of individuals, especially immigrant communities in the social 
sciences, is a controversial topic and its role in the lifestyle of individuals and 
their social lives has been considered. Recognition of abilities, ability to cope 
with the natural pressures of life, benefits for the community, community 
participation are considered as important elements of this health. Migration in 
itself raises the issue of mental health because challenges such as learning a 
new language, cultural differences, ambiguity in economic status, distancing 
from ancestral lands, and so forth make the process of acculturation anxious 
for any immigrant. It seems that all immigrants are struggling to adapt to the 
new culture better and better. In practice, each immigrant chooses a specific 
strategy for adaptation, similarity, separation, and marginalization, depending 
on their environmental and personality conditions, the consequences of which 
are different from each other. Depending on the choice or imposition of either 
of these strategies, the amount of his or her psychological well-being in the 
new environment will vary. Thus, in the first two strategies, migration will be 
more comfortable and less anxiety than the last two strategies. Of course, 
attention to their other characteristics, such as personal, economic, social, and 
especially social capital status, will play an important role in this 
psychological well-being. This paper uses anthropological methods of in-
depth interviews and in-person observations and utilizes the conceptual 
framework of acculturation and social capital strategies to address key aspects 
of the health and psychological well-being of Afghan immigrants residing in 
qaim Qom. 
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Introduction 

Health and disease are considered integral parts of human life and human 
societies. Every human society has its own health structure and medical 
system along with its own belief frameworks. In such a structure, each 
member views the prevention, emergence and treatment of the disease based 
on the values of the material and spiritual culture of their environment. Health 
Plans to Achieve Human Mental and Physical Health in The same framework 
is being formulated. Indeed, mental health is one of the most important topics 
in social sciences. International organizations, and in particular the World 
Health Organization, have addressed this issue to the member states and have 
put forward actionable plans to organize this important part of human health. 
Recognition of abilities, ability to cope with life's pressures, community 
benefits, community participation are among the important factors which 
contribute to this health. Mental, emotional, and cognitive well-being, which 
are considered as psychological abilities that operates in a harmonious, 
desirable, and effective way and are flexible in a variety of situations, can 
have an impact on the mental health. The World Health Organization (WHO) 
considers mental well-being as an essential component of the definition of 
health, and believes that health can help people to overcome ordinary stresses 
in life, engage in productive work, contribute to social life, and ultimately 
personal well-being. Allows it to achieve its goals. Mental health is composed 
of a variety of factors, each affecting one's mental health. Conflicts of 
cognitive imbalance, or more generally in the minds of individuals, are factors 
that have implications for mental health. In a state of conflict with one's 
mental and mental strength, Miko was forced to choose one of the options 
ahead. Being in such a situation is generally associated with anxiety. In 
general, it can be said that all people, unintentionally, encounter some 
situations in their lives that put them at a disadvantage condition. There are 
people who do not threaten and protect their mental health in various ways, 
with their own strategies to analyze the situation of conflict and ultimately 
reduce its degree of anxiety. In today's world, many people are migrating to 
improve their daily living conditions. In many cases, the immigrant at the 
destination encounters scenes that are incompatible with the culture of the 
community of origin, thus having to respond to the behaviors, behaviors and 
discourses of the new society. And take a stand on their acceptance and 
rejection. Decision-making can lead to problems in adapting to the target 
community to the point that it is subject to significant and very low pressures. 

Difficulty in communicating, ignorance of the new situation, economic 
bottlenecks, Social disturbances and psychological problems can be 
considered as one of the most important issues for immigrants. Here the 
importance of the role of acculturation in the mental health of immigrants is 
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clearly evident. Migration from one place to another, in addition to the various 
effects it has on different aspects of life, also raises a number of issues in terms 
of mental health, as well as the way it is cultured. 

Research Background 

Since the 1980s, social research on Afghan refugees in Iran has grown 
significantly compared to the past. It has grown dramatically. These studies 
have paid special attention to the cultural, social and demographic dimensions 
of immigrants. For example, the following can be briefly mentioned: The 
socio-economic status of immigrants (1382, دحوم يدمح  ).  

The Cultural Changes of Immigrants 

Return of immigrants to Afghanistan. 

Applicability of immigrants. 

Migrant mobility and the issue of development. 

Marriage and family form in second generation immigrants. 

Also the researches done in the field of mental health of immigrants have 
focused on different but fundamental issues. For example, the problem of 
schizophrenia in migration and the impact of its psychosocial factors on their 
daily lives and the pressing consequences of migration have been shown to be 
favorable (Jellali, Zarrouk, Jellali and Nasr, 2014).  

The new lifestyle and the resulting psychological stress on immigrants drives 
them to strategies for reducing anxiety and increasing their adaptation to the 
new cultural world. Social and Cultural Backgrounds of Mental Health 
Migrants report the psychological problems and pressures of women in the 
transition from a collectivist to an individualistic society. On the other hand, 
it has been emphasized that the location of demographic variables and 
acculturation tendencies is related to the length of their stay in the 
psychosocial adaptation of immigrants. 

Mental Health of Asylum Seekers is a Serious Issue 

The Study Population 

In the south east of Qom city, where the Qom Railway is leaving Isfahan, 
there is a town called Qaem Town, Qaem City and it is sometimes called, 
Kabul Afghanistan. Nearly half of the residents are Afghan refugees, most of 
them are Hazara people, another ethnic group, the Tajiks, are in the minority. 
In addition to the Afghans, other Iranians, such as the native Qomis, 
immigrants such as Turks, lor and Arabs, also live in the town. According to 
available statistics, about 65,000 Afghan refugees in Qom hold a residence 



31|                 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji.         
 
card and the number of illegal immigrants is estimated at 15,000. About 1,500 
immigrant students are studying at different universities in Qom. 

The Conceptual Framework 

The issue of acculturation in immigrant cultural discourse is generally 
regarded as a learning process Through which one begins to live in a new 
social cultural context. This process of cultivation is rooted in the source 
community, early socialization. Cultivation does not just include immigrant 
groups but it also happens to the dominant individuals of any society who are 
in constant contact with a larger society (  تخبون اضر ؛اضردمحم ،هداز دنمورب

،1393 ).  

The process of acculturation is considered that we generally have long-term 
consequences. The impact of two factors of social support, which is one of the 
factors affecting individuals' mental health, leads to the cultivation of self-
esteem in relation to self-esteem. That interpersonal relationships and 
acculturation attitudes lead to the formation of a diverse range of self-esteem 
(Sam and Berry, 2006).  

In fact, individuals and groups are based on two characteristics in their new 
cultural environment. 

Adaptation 

1-Individual comfort or mental adaptation. 

2-Social ability means social cultural adaptation (Berry, 2008).  

Based on this, we can discuss how the immigrants are acculturated and how 
they can be adapted. Access to the best practices of acculturation has been 
debated. Indeed, in multicultural societies, individuals do not adopt the same 
ways of accepting the culture of the new society. Rather, they adopt strategies 
that are commensurate with their past status in the source community and the 
current status of the target community. Here we are confronted with a two-
pronged model of acculturation that takes into account the views of both sides 
of the phenomenon, namely immigrants and citizens of that community. The 
first view concerns the preservation of the original culture of immigrants in 
how much the inherited culture of the new society should be respected. The 
second view is to what extent the other cultural groups of the new society need 
to communicate. 

In fact, in the field of acculturation we have five psychological fields: 

1-The language of the new society. 

2- cognitive patterns. 
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3- the personality of immigrant. 

4-His identity in the early society and in the new society. 

5-Fifth, how attitudes are shaped and lastly the pressures that are placed on 
the individual in the process of acculturation. 

It goes without saying that during the process of acculturation, attitudes, 
beliefs, and behaviors of immigrants change dramatically. However, it should 
be noted, that individuals can have a dynamic relationship with acculturation 
strategies and move fluidly between these four strategies. But let’s precise that 
cultural, social, and demographic variables have a significant impact on these 
four strategies: The Role of Immigrant Individual's Social Capital in New 
Society, Gender, Age, Length of Residence, Cultural Identity, Language and 
Ethnic Neighborhood. 

Given the issues raised, it can be argued that the process of immigrant culture 
and the need to adopt a strategy for living in a new culture will be stressful, 
even in the best of circumstances. In other words, in the migration process, 
immigrant mental health undergoes serious changes. Which can threaten the 
personal and family well-being of the immigrant. 

Cultivation Strategies 

As mentioned, Barry offers a model of acculturation Which examines the 
attitudes of acculturation in multicultural societies (Berry, 2005). He 
distinguishes four strategies of acculturation: 

Adaptation Strategy 

Adaptation means that the immigrant adheres to their native culture It also 
communicates with the culture of the target community It also communicates 
with and adheres to the culture of the target community. In adaptation, there 
is a kind of real two-culture and loyalty to both cultures creates a kind of social 
cohesion. 

Mohammed, a 34-year-old Afghan immigrant, is studying in the Qom 
seminary. His father-in-law is Spiritual Which has completed its field course 
in Mashhad and Qom. His wife's father works with the Afghan government 
and it is traveling between Iran and Afghanistan. Mohammed goes to 
Afghanistan with his family about twice a year, in the summer and spring His 
uncle owns a shop in the Mazar-e-Sharif market and produces his goods from 
Iran. Mohammad manages his uncle's business in Iran and because of being 
in the seminary, he has no problem with his residence card and insurance with 
respect to the culture of Iranian society and the preservation of his culture in 
Iran, he has been able to provide a peaceful psychological environment for 
himself and his family. 
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Similarity Strategy 

The analogy is that the individual loses his cultural identity and returns to the 
culture of the target community, in a similar strategy, the immigrant integrates 
into the culture of the new society and acts in the manner and culture of the 
host community at this point the immigrant gives priority to the culture of that 
community, that is, he abandons his original customs and practices and shapes 
its behavior based on the values and norms of the majority of the new 
environment. A pro-strategy approach is like that Immigrants to change their 
language, clothing, lifestyle and cultural attitudes to integrate into the new 
social order. 

Separation Strategy 

In fact, this strategy is to preserve the original immigrant culture and lack of 
contact with the host community. The idea of separation for immigrants 
comes when there is an interest in one's own culture but it has no regard for 
the culture of the host community. Some Afghan immigrants are struggling 
because of poor immigration conditions and its problems. Imagine that 
Afghanistan is in many ways better than Iran and its culture is more authentic 
than Iran's.  

They Try to Look at Iranian Culture from Above 

You know nothing about the president of Afghanistan as the best elected 
president of the year in the world! Afghanistan has the most underground 
resources in the world. Afghanistan's currency is several times as valuable as 
Iran's there are cars in Afghanistan that Iranians can't even dream of seeing 
and Afghan universities are at the level of American universities. In the next 
ten years, no immigrant in Iran will ever come back. 

Margin Strategy 

Marginalization occurs when an immigrant rejects both their own ethnic 
culture and the culture of the host community. 

 Ramadan, 21, years old has been in Iran for about 10 years, his mother died 
when he was born and her father was killed in the civil war. he has come to 
Iran with her aunt's family. he has been separated from her aunt's family for 
about four years and lives alone in a room she rented with a colleague. He 
works in a lumberjack on the outskirts of Qom His country has left a very bad 
memory in his mind and he is never ready to return. Even in 2011, when he 
was returned to Afghanistan for illegally obtained documents, he returned to 
Iran in less than a day. He has already decided to leave Iran three times and 
emigrate to European countries, but has had difficulties returning to his 
destination whenever he tries: 
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Barry considers marginalization as a dual alienation, because in this strategy 
there is a lack of loyalty to both native and host culture (Bhugra, 2004). We 
can include a large number of Afghan immigrants. 

In fact, the mental health of these four models Is different, because any of the 
strategies they create different levels of pressures for acculturation. 
Adaptation is a form of Compatibility Which brings the lowest level of stress 
and acculturation. Conversely, marginalization creates the highest level of 
stress and cultural anxiety for immigrants. Two separation and similarity 
strategies each introduce different levels of stress for immigrants. 

The role of social support should not be forgotten in the process of 
acculturation. Supportive relationships, ethnic networks, and kinship play an 
essential role in developing cultural capabilities. To understand the mental 
health of the Afghan immigrant community in Iran, and to which of the four 
categories each person belongs, two levels of variables must be considered: 

Demographic Variables  

Demographic variables such as age, sex, education, marital status, occupation, 
duration, and residence status, each have a specific relationship with mental 
health. Age itself cannot play a serious role in mental health, but at the same 
time, it is observed that, for example, among the elderly, due to the experience 
of living in both society and the dire conditions they have had in Afghanistan, 
the problems of the host community better accept and deal with it somehow. 
Children also have less problems because of their familiarity with the culture 
of Iranian society because of their better familiarity and culture. The Middle 
Ages take their Sunni positions relative to their position in Iran and show their 
particular attitude. In general, women tend to be more accommodating than 
men in the immigrant community and have greater mental health. 

Social Cultural Variables 

Cultural variables play an important role in the mental health of immigrants. 
We highlighted the following among these variables: 

Religious Attitude  
The results of numerous studies show that people with strong religious 
attitudes are less distressed in their daily lives than those who have poorer 
beliefs or do not believe in them at all. For example, religious people who are 
prone to illnesses have a more positive mood than religious believers 
(Fehring, Miller, & Shaw, 1997). 
Among the Afghan immigrants living in Iran, there may be fewer people who 
do not believe in Islamic attitudes such as belief in God, heaven and hell. This 
belief is usually strong in the Afghan immigrant community. 
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The Socio-Economic Backgroung of Immigrants 
Despite the socioeconomic differences that exist across all communities, - 
with a bit of neglect - it can be argued that Afghan immigrants residing in Iran 
are generally not as diverse in social class. That is why they usually reside in 
specific neighborhoods next to each other. 
It goes without saying that having a stable job for immigrants is an important 
factor in maintaining It is their mental health. It goes without saying that 
having a stable job for immigrants is an important factor in maintaining their 
mental health. But besides having jobs for Afghan immigrants, there are 
psychological social risks such as: Increased competition, higher performance 
expectations, and longer working hours in the workplace can increase stress. 
Employment in risky jobs, fear of losing a job, dismissal from work, and 
unemployment, as well as reduced financial stability and economic downturn, 
can have serious consequences on the mental health of immigrants. For this 
reason, work-related anxiety is now a global issue in all countries, especially 
in immigrant countries. 

Conclusion 

One of the factors affecting mental health of Afghan refugee community in 
Iran is their culture. In this paper, four strategies of acculturation are 
mentioned Adaptation and similarity are forms of adaptation that bring the 
lowest levels of stress and cultural flexibility. In contrast, marginalization and 
segregation will each lead to cultural stress and anxiety of cultivation. The 
adaptation strategy is a type of integration that enables the immigrant to 
maintain both their own culture and to adopt aspects of the culture of the host 
community. In fact, with this view, society will go further towards the 
formation of a multicultural society, there has always been something in the 
mosaic community of Iran. For many Iranians, the separation strategy may be 
the best strategy for immigrants and even others agree with the margin 
strategy Because they see immigrants as a source of various threats to the 
country. 
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Küreselleşme ve Modernitenin İnsanlar Üzerindeki 
Etkisine Doğu-Batı1 Kültüründe Değişen Kadın 

Durumundan Bir Bakış 
Huerxıda Abudureyımu* 

Özet 

İnsan topluluğu olan her yerde her zaman kadın vardır, sadece insan değil, 
tüm varlıkta aslında cins olarak diş vardır. Benliğin çoğalması, insanların 
ahlak koşullarından çıkmaya atılmasıyla, bireylerin kendine özgü hayat 
bulacağız derken başkalarına daha sık bağlanan hayata girmesi, sosyal medya 
ve ağlarda gerçekleşen iletişime gerçek yüze yüz temaslı iletişimden daha 
fazla zamanın ayırılması insanları daha derin yalnızlık duygularına 
kapatmaktadır. Tüm bu sonuçlar aslında küreselleşme ve modernitenin bize 
veren en üzücü sonuçlarındandır. Toplumsal sıkıntılar artmakta olan ve bunun 
için ‘nerede yanlış gittik?’ sorusu yer alan her yerde, kadınların durumunun 
söz konusu olması, son durumlarımızdan onlara verilen önemin de kaçınılmaz 
etkisi olduğunu artık fark etmemizi gerekmektedir. Bu çalışma öncelikle 
farklı inanç, ahlak ve düşünceye sahip doğu batı kültürünün kadına veren 
önemden yola çıkarak, modernite ve küreselleşme sürecinde toplumsal 
değişkenlerin kadının toplumsal rol ve statülerine getiren değişiklerini, kadına 
kazandırdıkları beraberinde elinden aldıklarını sosyolojik perspektiften kısaca 
açıklamaya çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğu ve Batı Kültürü, Kadın Hakları, Ahlak, Din, 
Modernite, Küreselleşme 

 

 

 
1 Doğu-Batı ayrımından bu kadar söz edilmesine rağmen, aslında “Doğu” ve “Batı” 
kavramlarının herhangi bir coğrafya veya mekâna ait olmadığı görülmektedir. Coğrafi açıdan 
Batı olarak adlandırdığımız, “Avrupa” olsa bile, bugün Batı yalnızca Avrupa değil, tüm Avrupa 
da Batı değildir. Bu bağlamda düşünüldüğünde coğrafi olarak bir ayrım yapmak da bir anlam 
taşımamaktadır. Böylelikle Batı belirli bir coğrafi mekanı simgeleyen bir kurgu olarak değil; 
fakat tarihsel ve söylemsel bir kurgu olarak incelenmelidir. Bu yazıdaki batı İslam kültüründen 
ayrı olan toplumu, doğu ise İslam kültürüne sahip olan toplumları kastetmektedir. 
* Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi, 
hurxida88@gmail.com, Konya, Türkiye. 
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Giriş  

Geçmişten günümüze insan nefsinin içgüdüsüyle gelişmiş dünyada 
tartışılması her zaman en önemli olan ve en önem verilmesi gereken de kadın 
olmuştur. Çünkü dünyaya gelmemiz takdirden kadın vasıtasıyla başlanırsa, 
hayatımızın sonuna kadar hep onlarla iletişimdeyiz, bağlıyız. Bir toplumun 
kadına veren önemi sonuç olarak bu toplumun huzurunu, gelişmişlik 
derecesini ve hızını etkilemektedir. İster Werner Sombart’ın söylediği gibi 
günümüz kapitalizmini kadınlar geliştirmiş olsun veya günümüzün cehaletini 
kadınlar getirmiş olsun, kabul görülmesi gereken gerçek dünyanın bugüne 
gelmesini diş erkek toplumsal ve bireysel olarak üstlenmesi gereken rollerini 
yerini getirmek ve getirmeye çalışmakla elde etmiştir. 

Geçmişteki problem insanların Dine çok bağlı olması, fen ve doğa 
bilimlerinde kendilerini çok geride bırakması, inançları yüzünden doğaya 
soru ve merakla yaklaşamaması ve incelememesi olmuştu. Ama günümüzde 
bunun tam tersini yaşanıyor, yanı insanlar doğa ve fen bilimleriyle kendilerini 
güçlendirmeye çabalarken, bu bilimlerin arkasına gizlenmiş gerçekleri 
bilmekten kaçıyor. Hayat koşullarının artmasıyla daha zorlaşan hayata, daha 
yalnızlaşan dünyaya sokuluyor. Her insan büyük güvensizlik duygusu 
yaşamakta olan gündemde, erkeklerin elde etmesi güç alan sosyal hayatta, 
Kadınlar nasıl yaparak hem evde hem sosyal hayatta kendi görevini yerine 
getire bildiği ve nasıl bir sebep onların böyle yapmasına ve direnmesine neden 
olduğu her toplumda farklı araştırmaların başlatılmasına neden olmuş 
durumdadır.  

 Dünyada görevini düşük olsa da normal bir şekilde yapa bilecek en zor rol 
kadın olmaktır. Birçok kültürde fiziksel olarak aciz yaratılmış kadınların 
erkeklerin koruması altında durması güvenliği açısından doğru 
görüldüğünden doğumdan ölümüne kadar yaptığı birçok işte erkeklere göre 
daha fazla sorumluluk taşımaktadır, kadın evdeyken anne- baba, erkek 
kardeşlerinin kontrolü altındadır, toplumda ataerkli kültürün gözetimindedir. 
Ayrıca insanlığın gelmiş olduğu bugünkü dünya bir erkeğin tek erkek olma 
görevini yerine getirmesini isterken, kadından erkek gibi her meslekte çalışa 
bilmeyi, kadın gibi anne, gelin ve eş olmayı beklemektedir. Bir erkek yaptığı 
ahlaksızlıkla birçok toplumda sadece “o bir erkek, yapar” tepkisi alırken, bir 
kadın ya da kızın aynı suçu yapması büyük yanlışlık, affedilemezden 
gelmektedir. Bu açıdan kadın yine insan gücünden yüksek tepede bir güce 
sahip olması şart olmaktadır. Tabi ki kadınların kontrol altında olmasının bir 
tek nedeni de onların güvenliğidir, ama bu öyle bir merhamet, sevgi, saygıyla 
yapılmalıyken, kadın gittiği her yerde huzur bulsun, güven duygusu yaşaya 
bilsin ve bu kazandığı sevgi, merhamet, ahlak, güzel gelenek-görenekleri 
gittiği her yerde çoğaltsın. Ama son zamanlar gelişmiş dijital teknoloji 
sayesinde çok çeşitli ve boyutlu gerçekleşen sosyal medya ve ağlar insan 
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nefsini manevi olandan, maddi olana, gerçek, doğal güzellikten süslenmiş, 
renk verilmiş lükse o kadar önemsettik, şimdi kadın erkek ilişkisinde 
“Meryem gibi eş adayı isterken gittiği her yerde açık, süslü güzeller arayan 
erkekler ”gerçeği yaşanmaktadır. Fiziksel Aciz, güçsüz yaratılmış, sevgi, 
saygı, merhamet bekleyen kadınlar, güzel olsun, modern olsun, çalışıp para 
kazansın, ben yapsam da yapsın, yapamazsa da yapsın, yapa bilsin. Vb. 
şartlarla eş arayan erkek toplumu önünde neler yaşıyor ve yaşamaya, alışmaya 
mecbur bırakılıyor bunu düşünen beklediğimizden çok az olmaktadır. Kalptan 
güzel olsun, evde bir tek beni beklesin, benin kadının, çocuklarımın annesi 
olsun deyip de, dışardan kendine güzel arayan, günü gelince sözünü tutmayıp, 
zamanında her şeyini bırakıp yanına gelmiş kadını boşanmayla sokağa çıkaran 
olay, tarihten günümüze kadın davasında olan batı kültüründe değil, 1500 yıl 
önce kadına verilen değerleriyle dünyayı şaşırtmış doğu kültüründe de her gün 
yaşanmaktadır. O zaman sormamız gereken soru, bu kadar karışık şartlar ve 
durumda süper güç sahibi kadın ne yapsın?  

Rönesans çağında hedeflenen insani eşitlik ve özgürlük, sanayi devrimindeki 
ekonominin gelişmesi, sanayinin gelişmesiyle işçiye olan ihtiyacın artması, 
kadınların kendi hukuk ve özgürlüğü için savaşmasına yol açmıştır.  

Neda Armaner bir çalışmasının başında J.Stuart Mill’e atfettiği "Bir 
medeniyetin seviyesini ölçmek isterseniz derhal kadının hayat şartlarına 
bakınız"  cümlesini kullanır (Armaner, 1961:131). Ama gerçek dünyaya 
baktığımızda ise dünyanın bin bir yanında milyonlarca kadının şiddete maruz 
kaldığı bilinmekte, ancak gelenekler, kadının statüsünün düşük olması ve 
ekonomik özgürlüğünün olmaması gibi nedenlerle kadına yönelik şiddet 
çoğunlukla gizli tutulmaktadır（Yaman Efe，2010）.Ayrıca doğu 
toplumunda son zamanlar batı toplumuna karşı doğru sorgulanmadan ve 
incelenmeden doğru bilinen tutumlar, yanı batı toplumunda kadınların 
kendine özgür yaşamayı kazanmak için çocuk yetiştirmekten, ve aile 
huzurunu kazanmaktansa çalışma hayatında daha önem vererek, sosyal ve 
cinsel iletişim, eğitim ve bireysel gelişim özgürlüğü kazanması, son 
zamanlarda doğu toplumunu da çok etkilemekte ve doğu kültürüne meydan 
okumaktadır. Kadınların iş, güce sahip olarak bireysel hayatta özgür olması, 
kendi hayatıyla ilgili konularda kendine özgü karar vere bilmesi, kendi 
sorumluluklarını kendinin taşıması, onlara sanki erkek- kadın birleşmiş süper 
güç sahibi duygusu yaşattı. Toplumsal gelenek, görenek, ahlak kurallarının 
sinirlerinin bireyin isteğine göre çizilmesi ben merkeziyetçi nesillerin 
çoğalmasına yol açmış durumda, ayrıca serbest cinsel ilişkiler, dünya 
güzelleri yarışması, kapitalistlerin yönlendirmesiyle sinirsiz yayınlanan moda 
dergileri, sosyal ağlar, kadınları serbest pazara koydu. Bu tam da Sombart’ın 
söylediği gibi modern sanayinin gelişmesinin kadın aşkından olmasının 
modern örneğidir. Kadın erkek rol dağılımındaki dengesizlik ve ahlak 
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kurallarının bozulması, eşcinsellik, HIV, nikah dışı doğmuş babasız çocuklar, 
çocuk sorumlusu taşımak istemeyen çocuksuz boş aileler.vb çok önemli 
sosyal sorunları ortaya çıkarmakta. 

Tarihin konusu her zaman belli değildir, yönetici vasıtası değişken insan 
toplumu olunca, ve onun içinde nefis gücü yaşanınca, onun akış yolu da hiç 
belli olmuyor. Ama tarih tekrarlanır, konu değişir ama benzer raydan gelir. 
Rönesans çağından günümüze kadar devam eden, sadece ev hanımı olarak 
erkeklerin zulmü altında yaşamış, ev görevleriyle yorulmuş bilinen kadınlara 
erkeklerle her konuda eşit olmayı elde etmeye çalışarak, kadınların sosyal 
hayatın her yerinde istediği gibi yaşaya bilmesini, kadınların özgürlüğünü 
kazanmasını hedefe alan batı kadınlar inkılabının sonunda, bakacak olursak 
batı kadınlarının elde attığı daha fazla çalışmak, kadınlık gururunu 
kaybetmek, ailevi mutluluktan mahrum bırakılmak, bireysel yada ailevi 
işkenceden kurtulmuş sayılırken sosyal iletişim kıtlığı ve güvensizlik 
işkencesi altında yaşamak olmuş durumdadır. Sanayi devrimi süresinde 
kentlerin genişlemesi, şehir hayatının monotonlaşması, insani ilişkilerin 
maddi ihtiyaçlar üzerinde yürümesi, insanların ahlak dengesinden çıkmasına 
neden olmaktadır. Doğu kültürünün kadına verilen öneminin çok eski zamana 
uzayacağını mukaddes kitaplarımızla her ne kadar savunsak da, doğu 
kadınları cehalet zamanında maruz kaldığı şiddet, hor görme, cinsel istismar, 
çocuk gelin, kız satma olaylarıyla her gün Mücadele etmektedir. Teknoloji ve 
iletişim sayesinde batıdan etkilenmiş doğu kadınlarında kendini savunmaya 
başlamıştır.   

Batı Kültüründe Kadın 

Antikçağ batı düşüncesinde kadın erkek despotizminin altında mutlak bir 
mülktü. Kadın ünlü meclislerin hiç birisine üye olamazdı. Roma döneminde 
de önemli bir değişiklik olmamıştır, hep dişilik tarafı ön plana çıkardı ve bir 
günah aracı olarak görülürdü. Hristiyanlığın çatısı altında da kadına saygın bir 
yer bulunamamıştır. Onlara göre iyi bir mümin olmak kadından uzak durmaya 
bağlıydı (Can, 2016:222). Klasik Yahudi literatüründe her gün sabah 
ibadetinde okunan duada  "Rabbim,  beni kadın yaratmadığın için sana 
şükürler olsun!" denilmektedir (Okiç, 1981:7). Yahudilikte kadının ev 
işlerinde çalışması ve erkeğin de ailenin geçimini sağlaması esastır.  Kadınlar 
mecbur olmadıkça dini faaliyetlere katılmazlar, katılsalar bile ayrı bir yerde 
oturmak zorundadırlar (Can, 2008,37-38). Geleneksel Yahudi metinlerinde ve 
kültürel yapısında kadına yönelik dışlayıcı ve aşağılayıcı birçok örnek bulmak 
mümkündür. Oysa bu gün başta  “İsrail Kadın Örgütü”  üyeleri olmak üzere 
Yahudi kimliği taşıyan birçok kişi asıl Yahudiliğin kadın konusunda sorunları 
olmadığını ispatlamaya çalışmaktadırlar 
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Buradan İncil’in kadına bakışına geçmek gerekirse, İsa ince kavrayışıyla ve 
sempatik yardımlarıyla kadınları onurlandırmıştır. Aziz Paul, evliliği 
Hıristiyanların kiliseyle arasındaki ilişkinin bir sembolü yaptı.  Kadınlar,  
erken dönem kilisesinde,  papaz yardımcıları, öğretmenler, havarilerin dost 
çalışanları, yardımsever ev hanımları ve kutsanmış iş kadınları olarak 
çalışmışlardır ( Miller, Madeleine S.-Miller, J.Lane, 1959, c.II, s.822). 

Hz. İsa’nın kadınlara karşı onların ayaklarına meshetmesine izin verecek 
kadar anlayışlı olduğunu göstermektedir.  Oysa daha sonraları kadınlar uzun 
çağlar boyunca İncil’den dahi men edilmişlerdir. Ataerkil-İbrani geleneğin 
kadına karşı baskısı uzun müddet Hıristiyanlığa hâkim olmuştur. Bu 
hâkimiyet, ancak İncil ve Ahd-i Atik’teki kadına yönelik ifadeler reformist-
feministler tarafından yeniden incelenip yorumlanınca son bulmuştur ( Öztürk 
& Quarterly 2-2014, 17-34/ 25). 

Kapitalizm kadını iyiden dönüştürdü, metalaştırdı, salt insan eksenli olmayan 
bir mekanizmanın dişlisi haline getirdi. Cinsel özgürlük söylemi bu 
metalaşmayı pekiştirdi. Erotizmden pornoya bu istismar derinleşerek sürdü 
(Can, 2016: 223). Böylelikle, üretimi önemsediği kabul görülen kapitalizmle 
kadının evdeki üretimini ısrarla eş geçirdi, ona sokakta kadınlığını temsil eden 
bir görev bulundurdu.  

Werner sombart’in “Aşk, Lüks ve Kapitalizm” (1998) adlı eserinde ortaçağ 
Avrupa’sından başlayarak modern dönemi de içine alan bir tarihsel süreçte, 
namuslu kadın, fahişe kadın ve bu ikisinin ortasındaki kurtizanlar üzerinde 
konuşarak kapitalizmin oluşum sürecini izah etmeye çalışmış olup. 
Kadınların toplumda ve özellikle şatolar çevresinde, bedensel hazlarla 
dayanan aşk vasıtasıyla lüks tüketimini arttırdığı ve bu lüksün sonradan lüks 
sanayisini geliştirerek kapitalizmi gerçekleştirdiğini söylemektedir.  

Sanayileşmeyle birlikte seri üretime geçilmesinin ardından, toplumda “moda” 
nın üretilmesiyle cinselliğin kamusal alana açık bir biçimde eklemlendiğini 
ve bunun özellikle kadın bedeni üzerinden gerçekleştiğini vurgulayan 
Senneett’e göre, kozmetik kullanımı da kadınların kamusal alana 
“cüretkar”bir şekilde girmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca Sennett, kadının 
bedeni ve cinselliğini giyim tarzı ve makyajıyla kamusal alana sokan ve 
sadece kadınların küçük bir kısmını oluşturan bir gurubun, diğer kadınların iş 
hayatına atılma ya da herhangi bir sebeple kamusal alana girmesi için cesaret 
verdiğini belirtir (Sennett, 2010: 214-253).  

Kadınların kamusal alana girmesiyle, batı toplumunda aile önemli yaralar 
almaya başlamıştır. Çünkü batı toplumunda yirminci yüzyılın ortalarına kadar 
evlilikler, boşanmalar toplun tarafından çok güç alan bir anıtlaşma üzerine 
inşa edilmekteydi. Boşanma evliliklerin sürmesine çok az imkân bırakılan 
durumda gerçekleştirilirdi. Kötü davranma, zina, terk etme gibi davranışların 
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eşlerin biri tarafından yapılması, boşanmaya neden olurdu. Ancak 
1960’lardan itibaren batı feminizmin ortaya çıkmasıyla, kadın haklarını 
savunma yerine hiçbir kötü muameleye maruz kalmadan da boşanma isteği 
yasalarca kabul görülmeye başlamıştır. Ayrıca boşanma oranlarının artışında, 
evliliğin eskisi gibi bir işlevinin olmaması, kadınların giderek ekonomik 
olarak bağımsızlaşmasıyla birlikte geleneksel toplumlarda olduğu gibi 
evliliğin ekonomik bir ortaklık olarak görülmemesi, evliliğin bireysel haz ve 
doyumlara indirgenerek romantik aşk ve sevgi ideallerine cevap vermeyen 
evliliklerin sonlandırılmak istenmesi ve boşanmış çiftlere vurulan kötü 
damganın, boşanma oranlarındaki artışla beraber toplum nezdinde 
boşanmanın sıradan bir davranış olarak görülmesi de etkili olmuştur 
(Giddens, 2000: 156-158).  

Günümüz batı toplumlarında aile radikal dönüşümler geçirerek farklı biçimler 
almaya başlamıştır. Tek ebeveynli ailenin yaygınlık kazanması, eşcinsel 
evliliklerin artması, kiralık anne olarak ifade edilen ve kadını adeta “kuluçka 
makinesi “olarak gören anlayış gibi nedenlere bağlı olarak aile yeniden 
tanımlanmaya ve izah edilmeye çalışılmaktadır ( Şişman, 2007: 588). Ondan 
başka batı toplumunda cinsel ilişkinin serbest bırakılması, babasız çocukların 
sayısını arttırmaktadır, ne gençlerin çocukla hayatı sorumluluk yaşamak 
istememesiyle birlikte çocuk istemeyen kadınlar sayısını arttırmaktadır. 
2000’li yıllarda İngilterede evlilik dışı doğum oranı %32, İtalyada %7, 
Fransada %35, Danimarkta %47 ve İsveçte ise %50 olarak belirlenmiştir ( 
Giddens, 2000:103). Ondan başka gün gide sayısı artmakta olan boşanma da 
bir sürü çocukların parçalanmış ailelerde büyümesine neden olmaktadır.  

Toplumun en önemli parçalarından kadınlara verilen değersizlik, 
önemsememezlik, sonuç itibarıyla özgürlüğünü kazanmış sayılan kadınlar 
sayısını arttırmış gibi görünse de, asıl sonuç diş erkek rol işleyişindeki aşırı 
dengesizliği ortaya çıkararak, toplumun en temel hücresi olan ailelerin 
bireysel otorite ve hukuk savaşı içinde kendi değerini kaybetmesini 
sağlamaktadır. 1920 senesinden itibaren İsveç'te boşanmaların sayısı dörde 
katladı.  İskandinav ülkelerinde her yedinci nikâh boşanma ile 
sonuçlanmaktadır.  Boşanma durumlarının %50'sinde boşanma sebebi aldat 
olmaktadır. 1960 senesinde Kaliforniya'da toplam nikâh sayısının yarısı 
boşanma ile sonuçlanmıştır. Son nüfus sayımına göre ABD'de 21 milyondan 
fazla bekâr, dul ve boşanmış kadın vardır. Dr. Ayrin Coselin  (Psikiyatrist)  
Amerikan kadınlarının toplumsal ve iş sahalarındaki istihdamı sonucunda,  
Amerikan erkeklerinin çöküşünün başladığını haber vermektedir.  “Biz, 
erkeksi kadın ve kadınımsı erkeklerin oluşturduğu toplum yapısına doğru 
gidiyoruz”. Çok sayıda yetkin bilim adamı, çağdaş toplumda, açık yozlaşma 
özellikleri olan ve son raddede her iki cinsiyetin de zararda olacağı 
cinsiyetlerin yakınlaşması ve rollerinin birbirine karışması sürecinin devam 
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ettiğine dair hemfikirdir. Gelişmiş uygarlığın topraklarındaki bu varılan sonuç 
gelecekte ne getireceğini düşünmek bile çok korkutucudur.  

Doğu Toplumunda Kadın  

İslam’da kadın konulu tartışmaların başladığı nokta ise “cahiliye” denilen 
İslam öncesi Arap toplumuna rastlamaktadır. İslam öncesi Arap 
toplumlarında da kadının insan olup olmadığının tartışıldığı bilinmektedir. 
(Altındal, 1991,43) Sosyal statü ve haklar bakımından oldukça fakir durumda 
olan kadın,  miras alamaz ve çok eşliliği reddetme hakkı bulunmazdı(Canan, 
1977:443). Cahiliyet inançlarını benimsemiş doğu toplumlarda kadınlara 
karşı son derece olumsuz düşünceler mevcuttur. Bu düşünce birçok yanlış 
uygulamalara yol açmıştır. Allah Kuran’da bu toplumlarda kız çocuklarını 
değersiz görerek doğar doğmaz, diri diri toprağa gömdüklerini bildirmiştir. 
Kadının insan olup olmadığını, ruhunun bulunup bulunmadığının tartışıldığı, 
tamamen erkeğe tabi olduğu ve sürekli vesayet altında bulunduğu, hatta 
mirastan hisse alması bir yana, kendisini bile miras malı gibi değerlendirildiği 
bir dönemde, yüce İslam dini kadının da insan olduğunu beyan etmiş, 
mirastaki haklarını ortaya koymuş, onu sadece emir alan değil, yerine göre 
emir veren konumuna yükseltmiştir ve kadını olması olmaz yere koymuştur.  

İslam ülkelerinin geri kalmış olduğunu “kadının geri kalmışlığı” ile 
değerlendiren batılılara en çok verilen savunma: “Batı kadının haklarını 
kocalarıyla kavga ederek, sokaklarda yürüyerek almaya çalışırken İslam 
“Cennet anaların ayağı altındadır ”buyurarak kadına her hakkı vermiştir. 
İslam kadına nikâh hakkı olarak boşanma hakkını 15 asır önce vermiştir. Batı 
ise bunu 20.yüzyılda gerçekleştire bilmiş durumdadır” olmuştur. Ayrıca 
Kadını doğu toplumundaki değeri konusunda Kuranı kerimden sorduğumuz 
zaman Kuranı kerim bize kadının erkekten daha öneme sahip olduğunu ifade 
eder. Mesela Hz Meryem ve sonraki NİSA süresi yani kadın süresi diye koca 
bir süre Kuranı kerimden geçiyor ve kadından bahsediyor.  

Kadın erkek elbette ki fiziksel anlamda birbirlerinden farklı yapılara sahiptir. 
Ancak kadının fiziksel olarak, erkeğe oranla daha güçsüz olması, onun toplum 
içinde erkekten daha az değere sahip olmasına sebep olamaz. Kuran’da bu 
şöyle anlatılır “mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. 
İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı 
verirler ve Allah’a ve onun Resulü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine 
rahmet edeceği bunlardır. Şübhesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve 
hikmet sahibidir ” (Tevbe suresi, 71). “erkek olsun, kadın olsun, bir mümin 
olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla 
yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz ” 
(Nahl Suresi, 97).  
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İslamda kadının kocasına karşı görev ve sorumlulukları olduğu gibi, kocanın 
da hanımına karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. İslam filozofu İbn-
i Sina’ya göre kadın, erkeğin mülkünde ortağı, malının koruyucusu, yükünün 
taşıyıcısı ve çocuklarının terbiyesinde güvendiği kişidir. Kadınların en iyisi: 
akıllı, zeki, sevecen, doğurgan, az konuşan, itaatkâr, içten, güvenilir, mecliste 
ağırbaşlı, görüntüsünde ciddi, boyu posu yerinde, kendisini kocasının 
hizmetine adamış ve ona iyi hizmet eden, değerlendirmesiyle kocasının azını 
çoğaltan, iyi huylarıyla üzüntüsünü gideren, nezaket ve kibarlıkla dertlerine 
teselli olan kadındır (1992: 913). Kocasından kadını hakları ise: ikamet 
edecek konutun kocası tarafından karşılanması, boşanma gerçekleşmişse 
beklediği süre içerisinde kocasından nafaka alması, mahir ödenmemişse 
kocasından isteyebilmesi, anne babasının bakımıyla ilgilenmek için evden 
ayrılabilmesi, evliliğin feshi durumunda eğer başka biriyle evlenmemişse 
küçük çocuklarına bakma hakkına sahipliliği, evlilik devam ettiği süre 
içerisinde kocası vefat ederse kocasına mirasçı olması ve kocasından zevci 
münasebette bulunmayı talep etmesi gibi hakları vardır (Aktan, 1992: 405). 
Kuran ve hadis kitaplarda doğu toplumunda kadına verilmesi gereken hak ve 
değerle bu kadar açık ve net belirtilmişken, ayrıca eski çağ batı toplumunda 
hor görülmüş kadınlar sanayi devriminden bu yana kadar kadının toplumsal 
iş çalışmalarında özgür birey olarak çalışma hakkını kazanması için 
savaşmasının sonucu ortalıktayken, günümüz doğu toplumunda kadınların 
gerçek durumları nasıl olmaktadır?  

İslam’da kadınların hür tercihlerini kullanarak çalışma hayatına 
atılabileceklerini çok net izah edilmiştir. Bugünkü birçok doğu toplumunda 
kamusal alanda erkeğin çalışması hiçbir şekilde tartışmaya açılmazken,  
kadının iş hayatındaki varlığı ve konumu tartışma yaratmaktadır. Kaynaklara 
bakıldığında bu tartışmanın, bağlayıcı naslardan çok; örf, adet ve ihtiyaca 
dayandığı anlaşılmaktadır. Kamu görevi daha çok icra, idare, kaza, savunma 
ve teşri gibi alanlarda gerçekleşmektedir ( Tuncer. 2017, s.263-280).  

Bunlardan başka İslam’da ilim öğrenmek ve öğretmek konusunda kadınlara 
büyük önem verilmiş, eğitim görmek meselesi, denilebilir ki, bir haktan çok 
bir vazife, bir sorumluluk durumundayken ve Zamanında Resul-i ekrem 
kadınların okuma yazma öğrenmelerini ister ve buna teşvik buyurmuşken, 
günümüz doğu kültüründe kadınlar okullardan yine de uzak tutulmakta, 
kızların üniversite me yükseköğretim mezun olma oranı hala çok düşük 
olmakta.  

Batı toplumunda kadınların ayaklanmasının en çok nedenlerinden biri antik 
çağdan sanayi devrimine hatta 19 yüzyılın 60-80 yıllarına kadar uzanan 
kadınlara fiziksel ve cinsel şiddet olmuşken, bugün doğu toplumunda kadına 
yönelik şiddet çok olmaktadır. Bu konuda Türkiye genelinde yapılan 
araştırmada birçok kadın kendileri ve çocukları için eşleri dolayısıyla 
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sağlanan sosyal güvenceden yoksun kalmamak için yaşadığı şiddete sessiz 
kalmakta ve katlanmakta oldukları, toplumun birçoğunun kadınlara şiddet 
uygulana bileceğini kabül gördüğünü verimlerle açıktır（Kadına Yönelik 
Şiddet Veri Tabanı Raporu 01 Mart - 22 Temmuz 2007，s: 45）. 

Toplum ve kadınların hamisi sayılmış erkekler tarafından yine de maddi ve 
manevi kısıtlığa maruz kalmış, eğitimsiz olması, kendi gelirinin olmaması ve 
geleneksel bakış, beklentiler nedenli doğu kadınları rast gelmiş güvensizlik, 
evliliğin yarısında sahipsiz yolda bırakılmak, kadına şiddet... vb. mücadele 
etmek için doğu kadınları batı kadınlarından nasıl etkilenmiştir ve bunun 
sonucu ne olmuş durumdadır? 

Modernite Süresinde Doğu Kültüründe Kadının Statü Değişimiyle 
Yaşanmakta Olan Sosyal Problemler 

Modernite süreciyle aile kadının eşitlik talepleri ekseninde yeniden rol 
dağılımının yapıldığı bir kurum olmuştur. Kadının erkekle eşit hakka sahip 
olmaya çalışması ve modern kültürün kadını, toplum, siyaset ve kamusal 
alanda daha işlevsel kılması, yeniden rol dağılımı yapılmasına neden 
olmaktadır. Babaerkil aile biçiminin önemini kaybetmeye başladığı modern 
dönemde kadın, sadece anne olarak değil, aynı zamanda çalışan, meslek sahibi 
olan, karar veren, yani erkek ile arasındaki rol dağılım farklılığını en aza 
indiden bir eşitliğe sahip olmuş durumdadır (Yıldırım, 2009:155). Ama 
görebiliriz ki, kadın sosyal statüde erkeklerle eşitliğe kavuşmuş olabildi ama 
kadın olarak ödemesi gerek rollere başka vazifelerin yüklenmesiyle 
kendiliğini kaybetmiş oldu. O zaman sormamız gereken başka bir soru 
modernite kadınlara kavuşturan özgürlük, eşitlik, adalet mi yoksa bundan 
başka bir şey mi?  

Sorunun cevabı değerler farkı olan çokkültürlü, çok uluslu dünyada topluma 
göre değişiklik göstermektedir. Kadınların çalışarak maddi kazanç bulması, 
kendi ihtiyacını erkeğe bağlı olmadan ayarlaya bilmesi, evde çocuk büyütme, 
ev işlerine yüklenme konusunda karar verme hukukuna sahip olması, birey 
olarak toplumsal ahlak otoritesinden çıkarak gayri meşru cinsel ilişkiye 
girmesi batı toplumu için çok normaldir ve bu da batı feminizminin 
hedeflediği sonuçtur, ama diye biliriz ki bunların birçoğu doğu kültüründe 
kabul görülemez sorunlardır. 20. yüzyılın sonlarına doğru teknolojinin yüksel 
hızla gelişmesi, internetin kişisel hayattan toplum hayatına kadar her yere el 
koyması, batı kültürünün en önemli kültür emperyalizmini doğuya 
dağıtmaktadır. Önce televizyon, radyo ve kitaplarla etkisini başlayan batı 
kültürü, sonradan sosyal paylaşım ağlarıyla artık dünyayı her yönden istediği 
tarafa yöneltme gücüne sahip olmaktadır. Modalarla gelişen tüketim kültürü, 
pazar işleyişini dünyanın her yerinden asıl olarak tüketicinin istediğine göre 
yürütmesi gerekirken, üreticinin planlamasına göre yürütmektedir. Ateizm 
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düşüncelerinin yayılması, insanları manevi değerlerin en kıymetlisi dinden 
uzaklaştırmakta ve ruhsuz bedenli insan yetiştirmektedir. Tabi burada 
yönetici sınıf ideolojisinin öğretim merkezi okullarla topluma olan etkisi de 
küçümsenememelidir. Yukarıda söze getirilen ve gözden kaçırılmış 
nedenlerle, insan toplumunun son 30’yıllık gelişim süresinde doğu 
toplumunda yaşanan kadın problemleri şunlardır.  

1. Kitle iletişim araçlarıyla kaybolan bireysellik. Günümüzün kadınları medya 
kültürüyle özgürlüğe kavuşmanın havasını yaşarken, düştüğü aslında çok 
güvensizliktir. Yani, dünya güzelleri ödülü, dünya modern giyim sergileri, 
filim festivalleri üretici sınıfın planladığı toplum kıyafet inşasını yapmaktadır 
ve böylelikle kadınlar bireysel olarak kendi kıyafetini bulma özgürlüğünü 
kaybetmektedir. Ondan başka, kıyafet ve kozmetik ürünlerde modanın 
arkasında kalma yaşatan çok başarısızlık duygusu kadınlarda geliştiren 
tüketim, onları değişik göstere bilmişse de asıl olarak dünya bünyesinde kadın 
kıyafetlerini üniformlaştırmaktadır. Bundan başka televizyon, gazete, dergi 
reklamları ve başka araçlarla kadınların mücevherlerle süslenmesini, açık 
olmasını güzelliğin ifadesinde bulundurması, doğu kültüründe insan fıtratını 
düşünerek kadınların güvenliğini ön plana koyarak mahrem yerlerinin 
saklanması ve düzgün bir şekilde kapalı olmasına karşı gelmiştir. Son 
zamanlar İran, Türkiye ve başka doğu ülkelerinde yaşanan kadın namus 
cinayetleri modernitenin toplum psikolojisinde gösterdiği sonucu diye 
gösterilirken, yazara göre bunun önemli nedeni kadınların erkeği etkileyecek 
kadar açık olmasıdır.  

2. Kadınların Gayrı meşru ilişkilerinin toplum tarafından kabul görülmeye 
başlaması. Batıdaki cinsel ilişkilerin serbest olması, kadınların evlilik ve 
boşanmaya önem vermemesi, eşcinsel ilişkilerin yasalarla desteklenmesi ve 
korunması, doğu toplumunda “iyi zannedilen kötü örnek “olmaktadır. Bu 
konuda doğu toplumunu, yanı kadınlarını asıl düşündürmesi gereken, şu 
bireysel yaşamdaki özgürlüğün arkasındaki korumasız bırakılmış kadınlar, 
tek ebeveynle büyümek zorunda kalan çocuk, anormal cinsel ilişkilerden 
kaynaklanan cinsel hastalıklar, mutluluğunu kaybetmekte olan aile ve 
boşanmalardır. Ama ne yazık ki, Allah’ın dini İslam’da büyük suç diye 
gösterilmiş şu özgürlükler son zamanlar doğu toplumunda da 
benimsenmektedir, genç nesillerle büyüklerin yaşadığı nesiller farkıyla 
toplumlar buna karşı kendilerini çaresiz bulmaktadır. Batıda yaşandığı kadar 
nikâhsız çocuk yok ama evlenme öncesi beraber yaşamalar, evlilikte 
boşanmalar artık çok ve en kötü sonuç toplumda artık bunu yavaş yavaş kabul 
görmeye başladı.  

3. Kadınlarda en önemli görevlerden çocuk büyütme sorumluluğunun 
kaybolması. Bir toplumun kadına veren önemi aslında bu toplumun en temel 
hücresi aileye veren değeridir. Kadın evin hanımıdır, terbiyecisidir, düzen 



47|                 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji.         
 
sağlayan, mutluluk, huzur bulunduran bireydir. Çocuk büyütme aslında bir 
tek kadının görevi değil, ama başkası yerini bulamaz, o olmazsa olmaz 
görevlerindendir. Çocuk Allah’ın kullarına verdiği sınavlarından biridir, iyi 
büyütülen evlat anne babaya iki dünyalık huzur, mutluluk yaşatsa, kötü 
büyütülen çocuk bir tek bu aile için değil, tüm bir toplum için problemdir ve 
anne babanın iki dünyalık sorumlusudur. Ama neredeyse, kadınların kapıdan 
çıkması artık gündüz bakım evlerini yaratmıştır, hayvan bile kendi yavrusunu 
başkasına büyütmek için vermezken, modern toplumun özgür insanları kendi 
yavrularını başkalarının büyütmesine rahatça bırakmaktadır. Bu konuda, 
başkalarının ideolojisi, merhameti, davranışlarıyla büyüyen çocuk kime 
mensup olmalı, bu görevden kaçınmış gençler anne baba sayılır mı bunu 
düşünmek gerekir. Burada eklenmesi gereken başka bir konu da, huzur evinde 
çocuklarının gelmesini bekleyen yaşlıların olması, bu aslında geleneğe o 
kadar çok önem veren doğu toplumu için çok da utanç verici bir durumdur.  

Sonuç  

Kadının evde ve tolumda yeterli güven ve korunma altında alınmaması, 
küreselleşmeyle artan tüketim kültürünün yarattığı maddi baskı, önce batılı 
kadınlar olmak üzere son zamanlar doğu kadınlarında da kendi çalışarak gelir 
kazanma, kendi sorumluluğunu kendi taşıma isteğini arttırmıştır. Zaten 
bakacak olursak, son iki asır boyunca sel gibi yayılan sanayi, daha fazla ve 
daha ucuz ellere ihtiyaç duyuyordu. Ve insanlık neslinin yarısını oluşturan 
kadın işçi ordusundan başka daha fazla ve daha ucuz el bulamazdı, bugün 
kadının toplam iş gücü içinde payı, Amerika'da %32 (22,5 milyondan fazla), 
Almanya'da %37, Japonya'da %40 ve Sovyet Rusya Cumhuriyetleri’nde ise 
neredeyse %45’tir. Ama buna beraber gelen sorun ise, Memur olmak isteyen 
kadınlar sonraki evlilik hayatında gebelik, doğum ve çocuk yetiştirme 
konusunda sürekli izin alacağı ve işe odaklanamayacağı için, toplumsal iş 
kazanma fırsatlarında hep dışlanmaya maruz kalmakta, ayrıca toplumsal 
cinsiyet algılayışındaki değişiklikler nedenli serbest cinsel ilişki, evlilik dişi 
aldatmalar, evlilik konusunda da kadınlara daha güvensizlik ve risk duygusu 
yaşatmaktadır. Tüm bu sebepler doğu batı kültüründe kadınların evlenmekten 
bekâr kalmayı, yâda daha geç yaşlarda evlenmeyi tercih etmesini, 
evlenenlerin de çocuk istememesini sonuçlandırmış durumdadır. Bu yüzden 
diye biliriz ki, kadınlara önem verilmeyen, onların süper güç sahibi olmasını 
isteyen modern toplumların kadınlara öğrettiği daha fazla güce sahip olma 
hırsı, topluma bırakanı ise annesiz aileler, bakımsız yaşlı büyükler, eşsiz yâda 
evlenemeyen erkekler olmaktadır. Yani buradaki artık eşitsizlik söz konusu 
değildir. Menfaat ve daha ziyade sanayi medeniyetinin ruhu söz konusu 
olmaya başlamıştır(izzetbegovic, 1968).  
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Kuzey Irak’ta Türk Kültürü Şehri Kerkük 
Hussein Shukur* 

Özet 

Yüzyıllardır Irak ve Kuzey Irak’ta hüküm süren Türkler’in hâkimiyeti 1918 
İngiliz işgali ile son bulmuştur. İlk olarak Horasan’dan İslam dinini savunmak 
için gelen Türk akıncıları zamanla Irak’a akımları devam etmiştir. Bu 
akımlardan sonra Selçuklular, Zengiler, Kıpçaklar, Karakoyunlular, 
Akkoyunlular, Moğollar, Celayililer, Safaviler ve Osmanlı imparatorluğu gibi 
Türk devlet ve atabeylikler kurmuşlardır. Çeşitli bölgelerden farklı devletler 
kursalar bile Türk gelenek – görenekleri noktasında buluşulur. Bugün kuzey 
Irak’ta yaşayan Türker’in gelenekleri yer yer Türk Dünyası ile birleşmektedir. 
Türkü, uzun hava ve hoyratları da; Elazığ ve Urfa gibidir, sünnet gelenekleri 
Türkiye’nin genelinde olduğu gibidir, doğum sonrası gelenekler ise Şaman 
âdetlerinden gelmektedir, Arbain ve Muharrem gibi dini geleneklerde ise 
Herise (Halim) denen yemek Özbekistan ve diğer Türk devletlerinde hatta 
Anadolu’nun bazı bölgelerinde Nevruz bayramında yapılan Helise ile 
aynısıdır, ramazan aylarında iftardan sonra atışmalı hoyratlar ise Azerbaycan 
Bayatları ile benzerliği, bayram geleneklerinden bayram namazından sonra 
yapılan “Bayram Yemeği” geleneği Balkan Türkeri’nde olmakla birlikte 
küçük coğrafyanın farklı gelenek zenginliğini taşımaktadır. Irak’ta yaşayan 
diğer milletlerden bazı gelenekler benimsense de Türk geleneklerinin baskın 
olduğu fazlasıyla görülür.  Kerkük ile sınırlanmayıp Türkmeneli bölgelerinin 
birbirinden farklı geleneklere sahip olduğu ve köyden köye, bölgeden bölgeye 
farklı ağızlar ile konuştukları da görülür.  

Anahtar Kelimeler: Türk, Türkmen, Irak Türkleri, Kerkük, Kültür 

 

Giriş 

Irak’a Türklerin 7. yüzyılda yerleştikleri bilinmektedir. İslam ordusuna destek 
amaçlı her yıl iki bin Türk akıncı Basra’ya yerleştirilmiştir. Abbasi döneminde 
ise Türk akıncıları için Sammara şehri inşa edilmiştir. Horasan’dan Türk 
kadınları getirterek, Türk akıncıları ile evlendirilimiştir. Böylece Türkler, ırk 
ve geleneklerine muhafaza etmişlerdir. Daha sonra Tuğrul Beyin Bağdat’ı 

 
* Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Doktora Öğrencisi 
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fethi ile büyük göç gerçekleştirildi. Türk akımları Irak’a yerleşmeleri, 
Selçuklulardan sonra da Moğollar, Safaviler ve son olarak Osmanlı ile devam 
etmiştir. 1055 yılında Irak’ta başlayan Türklerin hakimiyeti, 1918’de 
İngilizlerin işgali ile son bulmuştur (Hürmüzlü, 2003). Türk hakimiyetinin 
bitmesine rağmen bugüne kadar bölgede 3.5 milyon Türk Türkmen adı altında 
yaşamaya devam etmektedir. Irak nüfusunun  %13’nü teşkil eden Türkler, 
Kuzey batıda Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tazehurmatu, 
Tavuk, Tuzhurmatu, Kızlarbat, Hanekin, Kifri ve doğuda Mendeliye kadar 
uzanan şerit üzerinde yerleşmektedirler (Bademci, 2014). Irak’ta Türklerin 
yaşadığı bölgeye Türkmeneli adı verilmektedir. Türkmeneli’de bölgeden 
bölgeye farklı ağızlar ile konuşulmaktadır. Bu ağızlar, Türkiye’de Ege, 
Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’da farklı ağızların olması gibidir. Farklı 
ağızların bulunması gibi geleneklerde de fark göstermektedir. Türkmeneli 
bölgesinde, bu kadar geniş - farklı ağız ve kültürlerin bulunması; değişik 
tarihlerde gerçekleşen göç dalgalarının, muhtelif yerleşim bölgelere iskan 
ettirilmeleri ve bu bölgelerdeki Arap, Hıristiyan ve Kürtler ile temas 
etmelerinden dolayı bu farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan islamın 
şii – sünni mezhepleri, Hıristiyanlık dini ve Fars kültürünün arasında 
sıkışmalarına rağmen, Şamanlık’tan gelen birçok gelenek-göreneklerini bu 
güne kadar sürdürmeleridir (Bademci, 2014). Bu farklılıklar, Irak Türklerinin 
kültürler ve geleneklerini zengin kılmaktadır. Önceden İngilizlerin daha sonra 
Komünist ve Baasçıların baskılarına rağmen Irak’taki Türkler, gelenek – 
görenek ve dillerini korumaktadırlar. Türkmeneli’nin her bölgesinin 
geleneğini ele alırsak birçok makale yazmamızı gerektirir ancak biz bu 
makalede sadece Irak Türklerinin merkezi olan Kerkük’ün bazı geleneklerini 
ele alacağız. 

Toy Geleneği 
Kız İsteme 

Irak Türkleri arasında evlenmek genellikle görücü usulüyle gerçekleşir. Daha 
önceden tanışmış olan kız ve erkek; yine  kız isteme geleneği, görücü usulü 
ile sürdürülür.  Erkek tarafından (anne, abla, halalar, teyzeler) anlaşarak kızı 
görmeye giderler. Kız evinin kapısını açana, ziyaretin sebebi  “baḫçaṿızdan 
gül ḳuḅartmaġa geldıġ”1 söylenir. Kadınlar, kızı tepeden tırnağa kadar 
süzerek her detaya dikkat ederler. Kadınların biri kızın vücudunun zayıf ya da 
kilolu olduğunu öğrenmek için kucaklar, diğeri kızı öperek ağzının kokup 
kokmadığını, erkeğin annesi su ister ki yürümesini izlemek için, konuşturulur 
peltek veya kekelemediğini, evin temizliğine (kapıların arkası ve görülmeyen 
köşelerine) dikkat ederler. Diğer yandan kızın arkadan elbisesi buruşuk ise 

 
1 “Bahçenizden gül koparmağa geldik” 
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çok oturup tembel olduğuna delalet ettiği söylenir. Bazen de kızın dişlerinin 
sağlam olduğunu bilmek için ceviz veya fındık verirler. Son olarak sabahleyin 
kızın makyajsız ve uykudan yeni uyanmış halini görmeye ve de hamamçıya 
gidip kızın ailesi hangi gün hamama geldiklerini öğrenerek, aynı gün hamama 
gider ve kızın daha inceliklerini öğrenirler. İkinci defada erkekler devreye 
girer. Erkek tarafının amcaları, dayıları, akarabalarda sözü geçen büyükler ve 
kadınlar gittiklerinde meyve suyu ikram edilir, kız verilmediği zaman erkeğin 
tarafı meyve suyunu içmez. Bu esnada kız ile erkek ilk defa birbirlerini 
görmüş olurlar ve beğenip beğenmedikleri sorulur. Kız ile erkek birbirlerini 
beğendikten sonra iki ailenin büyükleri, amcalar, dayılar, hala ve teyzeler 
toplanarak molla nikahı kıyılır (kerbin kesmeġ). Daha sonra kız evinde nişan 
düğünü yapılır. Yakın akrabalar davet edilerek, altınlar takılır. Müzik çalınır 
dans edilir, kız tarafı dolma yapar, içecekler dağıtılır ve nişan pastası kesilir. 
Nişan süresi ise kız ile erkeğin tanışma dönemi diye bilinir. En fazla bir yıl 
süren nişan süresinden sonra evlenmeye karar verilir (Şakir, 2020). 

Kerkük’te genellikle büyükanne tarafından geline öğüt verilir. Eskiden bu 
öğütler dörtlük veya horyatlar şeklinde söylenirdi: 

Ey gözel mama gelin 

Gideğ imama gelin 

Elbisen yırtılanda 

Sen özün yama gelin 

 

Komşudan aş gelende 

Önce sen yeme gelin 

Kayınbaban önünde 

Uzanıp yatma gelin 

 

Kayınanan sözüne 

Sen hiç söz katma gelin 

Kişinin sözlerine  

İnatlık etme gelin 

 

Kişinden de habersiz 

Evden şey satma gelin 
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Kişin sana kızarsa 

Nenene gitme gelin 

 

Evinin sırlarını  

Kimseye satma gelin 

İki komşu döğüşse 

Duvardan bakma gelin 

 

Evinin işlerinde  

Tembellik etme gelin 

Çıkıp konak önünde  

Yüngüllük etme gelin 

 

Sokaktan ses geldiyse  

Kapıya çıkma gelin 

Fitne komşu sözüne 

Hiç kulak asma gelin (Nakip, 2007). 

Eğlence ve Kına Geceleri 

İki taraf düğün tarihine anlaştıklarında, düğünden bir gün önce kız tarafı kına, 
erkek tarafı ise eğlence yapar. Sadece kızların katılıdğı kına kız evinde olur. 
Kızın yakın arkadaşları ve kuzenleri kına gecesinin baş rolu olurlar. Müzik ve 
şarkılar açılır, dans edilir. Kına tepsisi süslenerek kızın avucuna kına yakılır. 
Diğer taraftan eğlence gecesi erkeğin kuzenleri ve yakın arkadaşları davet 
edilir. Sadece erkeklerden oluşan eğlence gecesi genellikle ses sanatçıları 
davet edilir ve karşı karşıya atışmalar (horyat) yapılır. Eğlence gecesi akşamın 
geç saatlerinde başlar ve gecenin yarısında biter. Yakın arkadaşları genellikle 
erkeğin evinde sabahlarlar (Abbas, 2020). 

Düğün Günü 

Düğün sabahı hem erkek hem de kızın evine akrabalar toplanır. Damat, sabah 
traş olmak için berbere gider (bazen de berber eve gelir damadı traş eder). 
Berberden sonra damat, arkadaşları ile birlikte hamama giderler. Eskiden 
şehir küçük olduğu için, hamamdan eve kadar damat davul – zurna ile getirilir 
idi. Günümüzde de bazı aileler bu geleneğe muhafaza etmektedirler. Damadın 
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evinde hamamdan sonra öğlen yemeği yapılır. Genel olarak (etli kuru fasulye, 
pilav, pilav üstü kuru üzüm ve tel şehriye, tavuk kızartma) yapılmaktadır. 
Yemeğe komşular, akrabalar ve arkadaşlar davet edilir. Gelini eskiden 
akrabaların biri süsler (bezetmek) idi (şimdiler dünyanın gelişimi ile güzellik 
salonuna gider).  

Daha sonra damadın aile ve akrabaları gelin evine davul zurna ile giderler. 
Gelini evinden alıp düğün yapıldığı yere götürülür ve orada eğlence başlar. 
Yine başka bir gelenek olarak damadın akrabalarının bir elinde kepçe diğer 
elinde kevgir ile oynar. Bu gelenek evin bereketli ve rızkının bol olması için 
yapılır. Başka bir kişi ise nazardan korunmak için elinde ayna (güzgü) ile 
oynar. Eskiden gelin ata bindirilip ve önünde at oynatılırdı şimdiler bu 
geleneklere sadece köylerde rastlanır (Abbas, 2020). 

Üçü 

Düğünden üç gün sonra damadın evinde yapılan törene Üçü denir. Düğüne 
belirli sebeplerden (hasta veya yakın zamanda ölüsü olan kişiler) dolayı 
gelemeyen kişiler, hediye takdimi için gelirler. Az müzik çalınır dans edilir 
ve yemekler ile tatlı dağıtılır (Şükür, 2020). 

Yeddisi 

Genellikle üçü yapan aileler yeddiyi yapmazlar. Çünkü Yeddi’nin merasimi 
aynı Üçü gibidir. Ancak Yeddi’de gelin, 7 kıyafet değiştirir. (Şükür, 2020) 

Sünnet 

Sünnet Türk dünyasının birçok yerinde olduğu gibi Kerkük’te de genellikle 
sünnet düğünü yapılır. Amca – dayılar davet edilir, yemekler yapılır. Sabah 
erkenden sünnetçi çantasıyla gelip çocuğun sünnetini yapar ve yaptığı esnada 
def ile ilahiler okunur. Çocuğun bacak ve ellerini genellikle amca ve dayısı 
tutar. Gençlerden dört kişi, çocuğun üzerinde perde tutarlar. Sünnet 
yapıldıktan sonra şekerler (turş şeker, çüklet) atılır. Çocuğa sünnet kıyafeti 
giydirilir ve fotoğraf çektirilir. Daha sonrası müzikler açılır, dans edilir ve 
düğün başlar.  

Hamilelik ve Doğum 

Hamile olan kadın nazlı olur ve ona çok iyi bakılır. Hamile kadın (yerikler). 
Yeriklemek, Kerkük ağzında hamile kadının canı bazı yemekleri çekmek 
demektir. İnançlara göre, hamile kadının canı bir yemek çektiği anda herhangi 
bir yerini kaşarsı, yemeğin şekli çocuğun vücuduna yansır. kadının canı bir 
yemek çekip bir yeri kaşanırsa kaşamamalıdır. Kaşarsa çocuğun bedeninde o 
yemeğin şekli çıkar.  
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Eskiden her mahallenin belirli ebeleri vardı, doğumları ebe yapardı. 
Bugünlerde hastanelerin gelişimi ile çok az insan ebe ile doğum yapmaktadır. 
Doğum yapan hanıma odanın bir köşesi hazırlanır ve süslenir. Yeni doğum 
yapan hanıma zeyistan denir. İnançlara göre zeyistan kadın, gece yalnız 
uyursa diğer alemden olan cin veya periler ona dokunabilir. Yıkanırken bile 
onunla birlikte birisi banyoya girer. Onun için kırk gün boyunca ya kız kardeşi 
ya da annesi ona eşlik eder. Kırk gün boyunca yine düğün ve taziyeye 
gitmemesi gerekir (Şakir, 2020). 

Kerkük’te anne çocuğunu Leyleler (Ninniler) ile uyutur. Beşiği beleyerek 
leyleler ve horyatlar söyler: 

Leyle edim yatınca 

Gözlerem ay batınca 

Gözüme şiş batırram 

Sen hasıla gelince (Nakip, 2007) 

Leyle balam yatasan 

Gonca güle batasan 

Gonca gül senin olsun 

Gölgesinde yatasan (Shukur, 2020) 

 

Hamile ve Doğum ile İlgili Olan Basmak İnançlar 

Kerkük’te bazı inançlara göre yeni evlenen kadın yeni doğan kadın tarafından 
basılır. Basmak ise bu inanca göre birinin çocuğu olamayacağı anlamına gelir. 
Basmak inancının birkaç sebebi vardır. İlk olarak iki yeni doğan kadının biri 
diğerinin evine giderse, misafir doğan kadın ev sahibi doğan kadını basar. 
Yani ev sahibi doğan kadın bir daha çocuk yapamaz. Basmaktan kurtulmak 
için inançlara göre, ikisi mezarlık ya da çöl bir yere gidip birbirlerinin 
çişlerine işemeleri gerekmektedir. Daha sonra ekmek arası soğan yaparak 
birisi diğerinin yediği yerden yemelidir. İkincisi ise yeni doğan kadın, yeni 
gelinin ne düğününe ne de hediye götürmek için evine gitmelidir. Giderse yine 
yeni gelini basacaktır. Bir başka sebep ise mezarlık ya da taziyeden yeni 
doğum yapan kadının evine gelmesi ile olur. Bu durumda mezarlıktan gelen 
kişi eve girmeden önce, yeni doğum yapan kadın çocuğu ile birlikte 
merdivenlere çıkmalıdır. Mezarlıktan gelen kişi eve girip ayaklarını uzatmalı 
ve yeni doğum yapan kadın çocuğu ile birlikte merdivenlerden inerek 
ayaklarının üzerinden üç defa atlamalıdır. Bir diğer durum ise nişanlı kızın 
düğün alanında, gelinin içeri girmesi ile ayakta durması gerekir, gelin yerine 
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oturana kadar. Gelin yerinde oturduktan sonra nişanlı kız yerinde oturabilir 
aksi halde nişanlı kız gelin tarafından basılarak bir daha çocuğu olmayacaktır 
(Şakir, 2020). 

Taziye 

Bilindiği gibi ölüm insanoğlunun kaçınılmaz gerçeğidir ve bunu köyden köye, 
kültürden kültüre, şehirden şehre ve ülkeden ülkeye gelenekler değişmektedir. 
Türkmeneli’nin de kendine has ölüm ile ilgili gelenekleri vardır. Ölen kişi, ev 
ya da camide yıkandıktan evin avlusunda üç kes yukarı kaldırılıp indirilir, bu 
olaya komşu hakkını vermek denir. Oradan artık son yolculuğuna uğurlanır. 
Mezarlık yakınsa halk ölünün arkasından yürüyerek yolda tekbir ve selavatlar 
ile mezarlığa götürülür. Mezar ise hayır seven insanlar tarfından kazılır. 
Gömüldükten sonra komşu ve akrabalar tarafından ihtiyaçları karşılamak için 
taziye evinde sabahlanır. 

Eskiden taziyeler 7 gün sabah akşam olurdu. Şimdi ise 3 gündür ancak bazı 
köylerde hala 7 gün olarak devam etmektedir. Erkekler için camide kurulan 
taziye merasimi, kadınlar için evde olur. Taziyede üç gün boyunca kuran 
okunur. Birkaç ayet kuran okunur, sonrası 5 dakika mola verilir. İkindi 
vaktinden akşam ezanına kadar devam eder. Kapının önünde, ölen kişinin 
birinci dercede akrabaları tarafından koridor oluşturlur. Gelen kişi selam 
vererek koridordan geçer ve boş bir yere oturur. Kuran okuma devam 
ediyorsa, mola verilmesi beklenir. Mola verildiği an ziyaretçinin yakınında 
oturanlar ve ölen kişinin yakın akrabaları tarafından Merhaba Hoş Geldin 
denir. Merheba Hoş Bulduk olarak cevap verilir. Gelen kişiye ilk iki gin 
şekersiz sade kahve verilir, üçüncü gün ise acıların bitmesi anlamına gelen 
şekerli kahve verilir. Evde ise sazlayan kadın çağırılır. Sazlayan kadın, 
acılarını horyatlar ile dile gitirir. Ölen kişinin hoşlandığı şeylerden bahsederek 
oradakileri ağlatır. Ölen kişi genç ise oradaki kadınlar şivan ederler. Şivan, 
kadınların ölü hakkında ağıtlar söyleyerek kendilerini dövmeleridir (Mehmet, 
2019). Genellikle ağıtlar, annenin evladı üzerine olur: 

Bala vay 

Bal yemedim bala vay 

Çöp yığdım yuva yaptım 

Uçurtmadım bala vay (Nakip, 2007). 

Burada anne, evini kuş yuvasına benzetmektedir. Yuvasını kurup çocuk 
yaptıktan sonra, kuş (çocuğu) kanatlanmadan (büyümeden) öldüğünü ifade 
ediyor. Bu horyata karşı ölen çocuk cevap veriyor: 

Öz nenem 
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Karnı dolu köz nenem 

El ağlar yalan ağlar 

Koy ağlasın öz nenem (Nakip, 2007) 

Taziyenin son günü ise mevlit yapılır ve akşamı yemek dağıtılır. Ölen kişinin 
yakınları tarafından kırk gün boyunca siyah elbise giyinir. Kırkıncı gün sadece 
toprak ile gömülen, türbe kaldırmak denen eylem  yapılır. Türbe kaldırmak, 
mezarı beton ile düzeltilir ve ölen kişinin mezar taşı dikilir. 

Ramazan  

Her yerde olduğu gibi Kerkük’te de ramazanın başka gelenekleri vardır. 
Kerkük’ün ramazan gelenekleri aslında iftardan sonra başlar. Sabahları 
erkekler işe gider, anneler ise yemek ve tatlılar hazırlar. İftardan sonra erkek 
ve kadınlar Teravi namazını kılmak için camiye giderler. Camiden sonra 
kadınlar, yapılan (köpme, zelebiye, un helvası, şehriye helvası vb.) gibi tatlılar 
ile akraba ve komşuları ziyaret ederler. Erkekler ise çayhanede, ramazan 
ayının Erbil ve Kerkük’te en meşhur Sini-Zerf oynarlar. Çayhanelerde, 
yatsıdan sonra horyatçı ve ses sanatçıları toplanır. Şarkılar söylenir ve 
hoyratlar ile atışmalar başlar. Küçük çayhanelerde ise sini – zerf oyununu 
daha heyecanlı yapmak için davul ile zurna getirilir, müzik eşliğinde oyuna 
devam edilir.  

Sini zerf oyunu iki takım ile karşı karşıya oynanır. Her takım en az üç kişi 
olmalıdır. Ortada oturan usta, sağdaki kalfa ve solda oturan çırak olur. Sini 
tepsi demektir, tepsinin içinde 11 fincan olur ve bu demirden oluşan fincanlara 
zerf denir. Fincanların tepside sabit durması için etrafına şerbet ya da lokum 
sürülür ve bu 11 zerf yuvarlak olan tepsinin etrafına sırayla yerleştirilir. Bu 
zerflerin birinde boncuk (muncuğ) saklanır. Kalfa ve çırak perde tutar, usta 
ise boncuğu tepsinin içinde saklar. Karşı taraf ise boncuğu bulmaya çalışır 
(Özden, 2019). 

Bayram 
Kerkük’te bayramın diğer bölgelere göre farklı gelenek-görenekleri vardır. 
Birkaç gün önce bayram hazırlıklarına başlarlar. Kadınlar evde hurmalı, 
cevizli, hindistan cevizli ve tırnaklı (dırnağlı) külçe1 yaparlar ve yanında 
mutlaka çerez olur. Bayramdan bir gün önce çarşılar gecenin geç saatlerine 
kadar açık olur ve insanlar bayram alışverişi yaparlar. Bayramda yeni elbiseler 
alınmalıdır ve traş olunmalıdır, eskiden hamama gidilirdi. Hatta son çeyrek 
asra kadar evlerde kızma hamam denen banyo türlerleri vardı. Banyonun altı 
boş olup içine odun atarak ısıtılırdı ve bu hamamlar aynı çarşıdaki hamamlar 

 
1 Külçe: Bayramda yapılan bir tür kurabiye. 
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gibi sıcak ve buharlı olurdu. Bayramdan bir gün önce büyük evlerde1 bu 
hamamlar ısıtılarak çocuk ve torunlar o evde yıkanırdı. Kadınlar ev işlerini 
bitirdikten sonra mezarlığa giderler. Bayram sabahı herkes tertemiz ve traşlı 
olarak camiye gider. Bayram namazı bittikten sonra camide, komuşu, tanıdık 
ve arkadaşlar birbirleriyle bayramlaşır. Erkekler camiden sonra toplu bir 
şekilde mezarlığa giderler. Bilindiği gibi Kerkük’te her ailenin aynı mezarlığı 
olduğu için uzak mahallerlerde de yaşayan akrabalar aynı mezarlığa gelir. 
Mezarlıktan sonra eve dönülür ve bayram aşı yenilir. Bu gelenek sadece 
Kerkük’e mahsusutur. bayram aşı; kuru fasulye, pilav, letke (kaysı yemeğ), 
tavuk ve pilavın üstü karışık (tel şehriye, kuru üzüm, badem) olur. Ancak bu 
bayram yemeği sabah erkenden yenilir. Yemekten sonra komşu ve akraba 
ziyaretleri başlar. Akraba ziyaretlerinde misafirlere önce çüklet (bayram 
şekeri) sonra da çerez ve külçe ikram edilir. Havalar soğuksa kahve veya çay 
verilir, yaz mevsiminde ise meyve suyu ikram edilir. Kerkük’te denen 
“Bayram Uşağındı” sözü çocuklara harçlık verilir çünkü bayramda en çok 
sevinen ve eğlenen çocuklardır. Öğlene kadar mahallede olan akraba ve 
tanıdıklar ziyeret edilir, ikindiden sonra ise uzakta olan akrabalara gidilir. 
Bayramın ikinci günü, genelde insanlar büyük evlerde toplanır. Büyük evde2 
genellike ızgara, dolma ve içli köfteler yapılır. Daha sonra amca veya dayılar 
çocukları toplu halde küllüke (luna park) götürür.  

Kindi Çayı 

Kerkük’te en sevilen çay vakitlerinden biridir. İkindi namazından sonra 
genellikle hanımların çocuklarıyla anne evine gidip ikindi namazı kıldıktan 
sonra ikindi çayı yapılır. Çay ile beraber kurabiye (şekerleme ve külçe), 
zilbiye, biber turşusu, yoğurt, bakla, şor péndir, nan sacı, çekirdek, çerez gibi 
atıştırmalık ve hafif yemekler yapılır. 

İmam Abbas Çayı 

Bilindiği gibi İmam Abbas Peygamber Efendimizin amcasıdır.  Aynı zamanda 
Kerkük’ün Korya mahallesinde bulunan sokağın adıdır ve orada makamı 
bulunmaktadır. Bu makam genellikle hanımlar tarafından dilek (mıraz) 
istemek için ziyaret edilir. Kerkük Hanımlarının inançlarına göre (eht etmek) 
diye bilinen istek ve murat İmam Abbas’tan isterler ve bu dilek gerçekleşirse 
ikindi vakti İmam Abbas Çayı yapılır; komşu ve akrabalar çay içmeye davet 
edilir.  

 

 
1 Büyük ev: Büyük anne ve babanın evleri. 
2 Dede ve ninenin evi. 
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Sonuç 

Bilindiği gib Irak’ta yüzyıllardan beri farklı milletler yerleşerek faklı dinlere 
ev sahipliği yapmıştır. İster istemez bu milletlerin gelenekleri yerli halkı 
etkilemektedir. Irak’taki Türkler de bazı yönlerden bu geleneklerden 
etkilenmiştir. Halbuki kendi gelenek – görenek ve dillerine tutumlu 
kalmışlardır ki Irak’ın kuzeyinde Kerkük, Erbil, Musul ve Türk ilçelerine 
gidersen orada Türk kokusu yani Türkistan, Anadolu, Tebriz, Kuzey 
Azerbaycan vb. Türk şehirlerinde gibi kendini hissedersin. Çünkü Türklerin 
yaşadığı bölgelerde, kendi mimarlarını, müziklerini, geleneklerini özleri ile 
birlikte yaşadıkları bölgelere taşırlar. Kerkük de bu bölgelerden biridir. 
Kerkük’ün Kışlası, kalesi, Taş Köprüsü ve Kayseri Kapalı çarşısını oradan 
geçerken gördüğünde bir Türk şehrinde olduğunu bilirsin. İçlerinde 
yaşadığında komşuluk, evleilik ve taziye merasimlerine şahit olurken bu 
şehrin aslı Türk olduğuna şahitlik yapmaktadır. Böylece farklı Türk 
geleneklerinin bir şehirde buluşması, Kerkük’e manevi olarak bir Türk Kültür 
Başkenti adını verbiliriz. 
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The Role Of Neoliberalism And Socialism On Ghana’s 
Welfare System: A Look At The Tripartite Of The State, 

Market And Family 
Jamal Appiah-Kubi* 

Abstract 

In efforts to safeguard the needs of Ghanaians, three actors that have and 
continue to serve as the sources of welfare in Ghana are the state, market and 
family. However, the level of involvement of these actors has been influenced 
by the neoliberal and socialist perspectives. The state for many years has 
implemented social policies, programmes and laws through which the welfare 
needs of the citizenry have been achieved, in the spirit of equality among 
Ghanaians. Through the efforts by successive governments to strengthen the 
private sector, coupled with their engagement with international pro-
neoliberal institutions such as the International Monetary Fund and World 
Bank, the market has become increasingly crucial in Ghana’s welfare system. 
As the basic unit of the Ghanaian society, the family is another formidable 
source of welfare on which people have usually relied based on their social 
and psychological ties. Together, these actors have formed a tripartite whose 
interplay determines the welfare system in the country. This paper focuses on 
the impact of neoliberalism and socialism on Ghana’s welfare system, and the 
roles played by each of the three actors in welfare provision in the country. 
Although the family is still crucial in Ghana’s welfare system, the 
disintegration of the extended family system due to increased urbanization has 
led to people’s limited reliance on relatives for assistance, in the spirit of 
mutual assistance and reciprocity. Consequently, many Ghanaians especially 
those in the cities and towns rely on services and programmes implemented 
by the government and market. 

Keywords: Family, Market, Neo-liberalism, Socialism, State, Welfare 

 

Introduction  

Social welfare has become a key element in the governance of countries 
across the globe. Considering that various welfare arrangements are being 
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made in all classes of countries - underdeveloped, developing, transitional and 
developed – its importance in modern society cannot be overemphasized. The 
increased relevance of social welfare in contemporary societies is as a result 
of the plethora of problems faced and the heightened acknowledgment of the 
need to solve such problems. Furthermore, the transition from the needs-based 
approach to development, to the right-based approach has given citizens of 
countries the right to demand welfare from the government who is charge as 
the principal bearer of the responsibility of providing welfare for the citizenry 
(Gready, 2008). Social welfare has been defined variably by different 
scholars. Johnson (1990:13) defines it as societally organised activities aimed 
at maintaining or improving human well-being. In simple terms, social 
welfare refers to arrangements through which the needs of people are met, in 
their bid to be functional in society.  

Whiles the right-based approach to development has placed the state in the 
helm of affairs with regard to welfare provision, two other agents that continue 
to play significant role in welfare provision are the market and the family 
(Esping-Andersen, 1990; Pinch, 2002). Together, the three actors ensure that 
the needs of people are met through various arrangements. However, the level 
of involvement of these actors in welfare provision varies from country to 
country depending on the ideologies that inform governance, economy and 
welfare provision in specific countries. For example, the state has limited role 
to play in a neo-liberal-based country, ceding much authority and influence to 
the market (Kotz, 2012). However, the state is much influential in a social 
democratic or socialist-oriented country, with the market playing limited role 
in welfare provision (Robson, 2018). The significance of the family in welfare 
provision depends on the level of urbanization and its impact on the traditional 
family system which was the main source of welfare in ancient human 
civilization.  

Social Welfare in Ghana  

Social welfare in Ghana, a developing country is not different from the 
situation in other countries, with the system influenced significantly by all 
three actors in the tripartite – state, market and family (Darkwah, Nketia-
Amponsah & Dako-Gyeke, 2015; Jones, Ahadzie & Doh, 2009). However, 
the difference in the roles played by each of the actors - which will be 
elaborated upon later - depends on the many factors with geographical 
location being a key one. That is, welfare provision in urban Ghana varies 
from the situation in rural Ghana, as these localities have different economic, 
political and psychosocial characteristics. It also needs to be mentioned that 
Ghana’s welfare system has been informed by key economic ideologies such 
as liberalism, and socialism. This means the role played by the state and 
market has been influenced by the prevailing ideological wave in the country. 
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Besides these ideologies, Alidu, Aryeetey, Domfe, Armar & Koram (2016) 
opine that economic situation as well as the political climate have been key 
factors that have influenced Ghana’s welfare system.  

The importance of the welfare system in Ghana has increased with the 
increased rate of literacy in the country. This is because the educated elites’ 
evaluation of the government is increasingly being made with reference to the 
ability of citizens to meet their welfare needs (Carbone, 2012). Regardless of 
the increased importance attached to the system especially by the elitist 
electorates, the issue has attracted limited discourse in the academic realm 
outside politics. This paper therefore seeks to delve into how key ideologies 
have influenced welfare provision in Ghana and the role played by the various 
actors in the already established tripartite in Ghana’s welfare system in the 
21st century. It is hoped that this paper contributes to filling the gap in 
literature and also triggers increased discourse on Ghana’s welfare system 
especially within academia.  

Key Ideologies in Ghana’s Social Welfare System 

As stated earlier, social welfare provision in Ghana and the role played by the 
state, market and family are significantly influenced by specific ideologies. 
For the purpose of this paper, two key ideologies that are being emphasized 
are neo-liberalism and socialism. In order to understand how such ideologies 
have influenced social welfare in the country, especially in the current 
century, it is important that they are elaborated upon.  This section therefore 
explains the ideologies and also illustrates their imprint on social welfare 
arrangement in Ghana.  

Neo-Liberalism 

The neo-liberalist perspective places much of the responsibility of welfare 
provision of the market, as it admonishes the state to play a restricted role in 
welfare provision. According to Alcock, May and Wright (2012), neo-
liberalism challenges the central role that has been played by states in the 
delivery of welfare in many countries. The neo-liberal perspective which 
emanated from Adam Smith’s classical theory of economic growth place the 
responsibility of providing welfare needs on the market (Hasenfeld & Garrow, 
2012). It therefore admonishes people to meet their welfare needs through 
active participation in the market (Hasenfeld & Garrow, 2012). Through 
people’s participation in the market, they are able to earn the means of meeting 
their needs such as healthcare, education, security and others.  

The neo-liberal perspective which continues to wield significant impact on 
governance and welfare challenges the social protectionist role played by the 
state, through which state-regulated institutions shoulder the most of the 
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responsibilities in providing welfare to the citizenry. It argues that the 
interference of the state in the market creates problems which compromises 
market stability (Jessop, 2002; Yeung, 2000). However, it is worthy of note 
that neo-liberalism does not seek absolute passiveness of the state in the 
market and welfare provision. Rather, it entreats the state to play limited role 
by providing the necessary structures such as regulations through which 
economic transactions are executed (Jessop, 2002). The employment of this 
ideology in Ghana is manifested in the limited role played in the government 
in the various sectors of the Ghanaian economy, and the increased influence 
gained by the market in welfare provision in the country through 
government’s overt promotion of public-private partnership. For example in 
the areas of sanitation and education, there have been increased participation 
in the provision of healthcare and education services by the market with many 
private institutions being established (Akyeampong, 2009; Oteng-Ababio, 
2010).  

The influence of the neo-liberal ideology on Ghana’s welfare provision in the 
21st century has been catalyzed by the government’s association and 
agreements with two key supranational economic institutions, namely the 
World Bank and International Monetary Fund (IMF). Considering that both 
institutions operate dominantly on neo-liberal principles (Polanyi, 2001), 
Ghana’s association with them has led to successive governments ceding 
authority and influence to the private sector in the economy. Some of the ways 
in which Ghana’s government has reduced its impact on the economy thereby 
strengthening the market as sanctioned by the IMF include ban on government 
employment and reduced social spending (Konadu-Agyeman, 2018). 

Socialism 

Socialism or the socialist perspective is based on the value of social equality 
as opposed to individual freedom. As a political and economic ideology that 
opposes the capitalist system, socialism admonishes collectivism and 
egalitarianism in society (Alcock, May & Wright, 2012). By this, socialism 
advocates for equal rights and privileges for all people within a particular 
jurisdictional area with regard to access to resources (Plant, 1999). According 
to Alcock, May and Wright (2012), socialism opposes capitalism which is 
viewed as the root cause of inequality. In order to safeguard equality in access 
to welfare needs, socialism argues that the state should be in charge of welfare 
provision (Chen, 2002). As elucidated by Alcock, May and Wright (2012), a 
socialism-oriented government seeks to provide the welfare needs of the 
masses in the spirit of egalitarianism. 

Socialism has had enormous impact on Ghana’s welfare system in areas such 
as health, education, employment, security and others. Various policies, 
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programmes, services and benefits have been instituted by the state in efforts 
to cushion life for Ghanaians (Abebrese, 2011; Sultan & Schrofer, 2008). 
Although there are private institutions such as hospitals and schools, the state 
institutions have dominated especially prior to the introduction of structural 
adjustment programmes (SAPs) which limited state interventionism. For 
example, until recently, secondary and tertiary education were the preserve of 
the state who established senior high schools, polytechnics, teacher and 
nursing training colleges and universities in various parts of the country. The 
imprint of socialism on Ghana’s welfare system can also be seen in the 
government’s regulation of the economy and social welfare delivery. 

Other aspects of governance in Ghana that signifies socialism are the 
enactment of laws and implementation of policies for the benefit of the 
populace. Against the background that laws are needed to spell out the rights 
and obligations of Ghanaians, specific laws have been enacted to protect and 
promote the rights of people especially vulnerable groups such as children, 
persons with disability, women and older people. Examples of such laws are 
the Children’s Act 1998 (Act 560), Persons with Disability Act, 2006 (Act 
715), Mental Health Act, 2012 (Act 846), Domestic Violence Act, 2007 (Act 
732) and the supreme 1992 Constitution of Ghana. Through these laws and 
the enforcement of the rule of law, people’s welfare needs are being met. 
Another way through which socialism has influenced Ghana’s social welfare 
system is the efforts made by the state to reduce inequality in the country. 
Beside the states’ enactment of laws to protect and promote people’s basic 
rights, successive governments’ in Ghana have implemented interventions 
aimed at helping vulnerable groups to overcome their sources of 
maladjustments in their lives. These interventions include policies, 
programmes, services and benefits such as the Livelihood Empowerment 
Against Poverty (LEAP), Social Security and National Insurance Trust 
(SSNIT) Pension Scheme, Domestic Violence and Victims’ Support Unit 
(DOVVSU), Children’s Act, Person’s with Disability Act, Mental Health Act, 
and National Health Insurance Scheme (NHIS) (Abebrese, 2011; Sultan & 
Schrofer, 2008). 

Ghana’s Social Welfare Mix 

Social welfare is a much discussed issue in Ghana although this is not 
reflected literature, as much of the discourse has been in the realm of politics 
and governance. During election campaigns, many Ghanaians decide the party 
to govern the country based on the social welfare policies and programmes 
outlined in their respective manifestos (Aryee, 2011). Ghana’s welfare system 
consists of three actors, namely the state, market and family. The remainder 
of the paper is devoted to discussing the role played by each of the actors in 
the tripartite.  
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State 

The state is a key actor in welfare provision in the country. In its efforts to 
achieve its responsibility of providing welfare to the populace (as it is charged 
under article 5 of the 1992 Constitution of Ghana), the state has established 
many institutions which serve as vehicles in the welfare system. Furthermore, 
the state continues to establish relationship with governmental and non-
governmental institutions from other countries who assist in the welfare 
provision agenda. Examples of these external governments’ organizations are 
the Department for International Development (DFID), Danish International 
Development Agency (DANIDA), World Bank, International Finance 
Corporation (IFC) and United Nations (UN).  

An aspect of governance in Ghana that portrays the state’s subscription to the 
socialist perspective and its commitment to welfare provision is the 
formulation and implementation of social policies, programmes, services and 
benefits. Through the interventions implemented by the government with the 
support of other stakeholders of the country’s welfare system, many problems 
(such as poverty, illiteracy, maternal mortality) have been ameliorated. A key 
programme that targets both hunger and truancy among children of basic 
school-going age is the school feeding programme which is being 
implemented in selected basic schools in the country (Abizari, Buxton, 
Kwara, Mensah-Homiah, Armar-Klemesu & Brouwer, 2014; Abotsi, 2013). 
This programme encourages children to go to school as they will be provided 
food which is one of the main challenges faced in efforts to promote school-
attendance by children in the country.  

To portray the crucial role played by the state in Ghana’s welfare system, 
specific sectors to be focused on are education and health, two sectors to 
which significant portions of the state’s budget is allocated. As a key arena of 
welfare and instrument for human capital development, much effort has been 
made by the state to combat literacy by creating the opportunity for as much 
Ghanaians as possible to be educated (World Education News and Reviews, 
2019). This effort by the state has manifested in many basic schools and 
secondary schools in various parts of the country. At the tertiary level, there 
are public technical, vocational and professional training institution. There are 
also polytechnics with at least one located in each region in the country (when 
there were 10 regions in Ghana until 2018 when it was increased to 16 
regions). There are also nine public universities in which various 
undergraduate and post graduate courses in various fields are run. Besides 
establishing educational institutions, the state is also responsible for the 
implementation of rules and guidelines that regulate education both in the 
public and private institutions (Adu-Gyamfi, Donkoh & Addo, 2016). In the 
area of health, the state has been active in building hospitals, training doctors, 
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nurses and other health professional, conducting research on health, and 
educating the public on health conditions (Anderson, Obed, Boothman & 
Opare-Ado, 2014). In its effort to make healthcare accessible to all Ghanaians, 
there are public health facilities in all districts in the country.  

The state has also been a key player in the economy as it employs many 
Ghanaians in sectors including agriculture, health, education and industry. It 
is also the main actor in security, as it is in charge of the police and military 
in the government. A specific programme jointly run by the Ghana Police and 
Ghana Army is the night patrols which seeks to promote the security of people 
and their properties at night (Franck & Hansen, 2014; Tankebe, 2008). These 
illustrations and many others shows the crucial role played by the state as a 
key player in Ghana’s welfare system. It is also noteworthy that the state 
collaborates with the market, which has become increasingly important in 
Ghana’s welfare system, to fulfil the needs of Ghanaians. 

Market  

The market or private sector is another key player in Ghana’s welfare mix. 
Although it has always been present and key in the country, it has gained 
increased importance in recent years as a result of the growth achieved in the 
sector (Nketiah-Amponsah, 2009). Furthermore, such importance can be 
attributed to the efforts made by the government to promote public-private 
partnership (PPP) in various sectors of the country (Robert, Dansoh & Ofori–
Kuragu, 2014).  

Considering the financial constraint encountered by the state in its efforts to 
cater for the welfare needs of Ghanaians, the increased involvement of the 
private sector has been key to people’s ability to achieve their needs. Through 
people’s engagement in the market in the form of labour, they are able to earn 
income with which their needs and that of their dependents are met. This helps 
to relieve the state of some burden in providing people’s needs. Although 
public welfare has been provided in many aspects of life, access to many of 
such services have financial implications, making ownership of finance a 
prerequisite to enjoying such services. For example, although there are 
schools, hospitals and electricity among many services and utilities, patronage 
of such services is accompanied by the payment of fees and bills. This makes 
it incumbent on people to engage in the market in order to acquire the financial 
strength for accessing such services.  

In recent years especially in the 21st century, the private sector has become 
more dominant in the market as relentless efforts are being made by the 
government to liberate market and strengthen of the private sector. This has 
especially become apparent in a period in which the government of Ghana has 
sought assistance from the International Monetary Fund (IMF) whose 
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operations are underpinned by the neo-liberal ideology (Konadu-Agyemang, 
2018). Consequently, although the state regulates the market and welfare 
system in its entirety, it has ceded much of its authority to the private sector 
which comprises of entrepreneurs with financial and capital resources with 
which investments are being made in Ghana’s economy. Another instance 
through which the private sector has become dominant in the country’s 
welfare system is the privatization of public institutions. In recent times, many 
state organizations such as Ghana Telecom (now called Vodafone Ghana) and 
Electricity Company Ghana Limited (now called Power Distribution Services 
(PDS) Ghana Limited) have been privatized transferring their management 
from the government to private entrepreneurs (Appiah-Kubi, 2001). 
Considering that an institution such as such as the PDS Ghana Limited enjoys 
monopoly in the production of electricity in the country, the private sector has 
become key in Ghana’s electricity sector.  

The market has been crucial in the provision of basic services such as 
education, health and security. In the area of education, there are many private 
schools at various levels in all parts of the country (Akyeampong, 2009; 
Tooley, Dixon & Amuah, 2007). It is even worth accentuating the fact that 
there are more private universities than the public ones in the country. 
According to the National Accreditation Board of Ghana (2018), there were 
81 private tertiary institutions that offered degree in the country as at June 
2018. The same situation is experienced in the health sector as many private 
hospitals and clinics have been built in various parts of the country, 
complementing the public health facilities (Bitran, 2011). Beside the health 
facilities, the private sector has established health professionals’ training 
institutions which train doctors, nurses and other professionals (Ofori-Atta, 
Read & Lund, 2010). This helps the country to improve upon the patient-
health professional ratio which has been a problem for many years. 
Furthermore, there are many private security companies in Ghana which train 
people to protect lives and properties (Owusu, Owusu, Oteng-Ababio, 
Wrigley-Asante & Agyapong, 2016). The crucial role played by the market in 
Ghana’s welfare system cannot be overemphasized as it is apparent in various 
aspects of welfare in the country. 

Family 

Family has and continues to be crucial in Ghana’s welfare system. Through 
the family system, informal forms of assistance has been provided to many 
people in the country (Apt & Gricco, 1994). The exploitation of the family as 
a welfare arrangement has been possible due to the certain elements that 
catalyze support for people bonded as family. These elements are mutual aid, 
reciprocity and interdependence among people. Although the family 
continues to be a part of Ghana’s welfare system, its importance has reduced 
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in the 21st century. This is due to changes encountered in the family system 
itself through urbanization, and changes in the dynamics of the Ghanaian 
society such as the creation of the public welfare services and increased 
participation of people in the market. The limited impact of the family system 
in providing welfare is especially experienced in the urban communities 
where there is limited psychological and social ties among even people co-
habiting in the same community. Within these urban centres in the 21st 
century, many people meet their welfare needs through their participation in 
the market whiles they also rely on state welfare (Grant, 2009).  

Contrary to the situation in the urban communities, the family is still 
formidable as a source of welfare in the rural communities and towns in 
Ghana. This is because people in such communities are more closely bonded 
psychologically as compared to the situation in the urban communities. This 
has presented the inhabitants in such communities with more sources of 
welfare. Within such communities, public welfare is provided; inhabitants 
engage in the market through which they meet their needs; and rely on each 
other in their families to meet their needs. As a result of the bond among 
inhabitants in a community, community development has become vital in 
Ghana’s welfare system (Bonye, Thaddeus & Owusu-Sekyere, 2013). This is 
a developmental process through which people in a community come 
together, collectively define their needs and utilize their resources to achieve 
the predetermined needs. Through the adoption of this tool, many 
communities have benefited in ways such as improved sanitation, access to 
potable water and provision of shelter. 

Conclusion  

Although many factors influence welfare provision in Ghana, two key 
economic ideologies or theories that have had their imprint on the welfare 
system are neoliberalism and socialism. This is because the welfare 
arrangements in Ghana and the level of involvement of the two key actors 
(state and market) in the 21st century are being influenced by such ideologies. 
The welfare system in Ghana has also been determined by the interplay of the 
state, market and family, three actors whose roles complement each other to 
assist Ghanaians meet their welfare needs. While the state has been 
instrumental in providing welfare in the country since independence in 1957, 
the level of responsibility has increased immensely in the 21st century where 
Ghanaians hold successive governments responsible for engendering 
development as depicted by the social contract between the government and 
citizens. The government in its bid to provide welfare has encouraged the 
private sector to complement its efforts in the face of the burden it has been 
charged to shoulder. Furthermore, Ghanaians are being encouraged to 
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participate in the market in order to gain a livelihood and be able to meet their 
welfare needs. 

The merging of the state and market in welfare provision in the country has 
been possible by the ease at which neoliberalism and socialism have been 
diffused in the political and economic arrangements in the country. The 
importance of both actors in Ghana’s welfare system in the 21st century has 
become apparent through the various interventions they have made. Although 
the state has been responsible for the establishment of social policies, the 
private sector has been on board in the implementation of such policies, 
programmes, services and benefits. Both agencies have made significant 
strides in providing education, healthcare, transport and security, among other 
aspects of life in the country.  

Whiles all three agencies have been instrumental in the country’s welfare 
system, the importance of the family has been felt more in the rural 
communities and townships where the extended family ties are stronger. 
Social welfare provision in the family has usually been on informal basis as 
there are no formal contractual arrangements among kinsmen. It is worthy of 
note that family in the welfare context goes beyond people bonded by blood 
to include people who share interest and are bounded within the same 
geographical location. This is one of the reasons why it is more significant in 
the rural communities and towns where personal relationships are high among 
the inhabitants. Through such informal arrangement, people within specific 
communities utilize the elements of mutual aid, interdependence and 
reciprocity to meet their welfare needs. Together, the state, market and family 
have and continue to make significant contributions in safeguarding 
Ghanaians welfare needs in the 21st century.  
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Abstract 

 Suicide is one of the leading causes of death and also being treated as a 
significant public health problem. Girls think about and attempt suicide about 
twice as often as boys do and tend to attempt suicide. Studies shows, factors 
in suicide include loss of social roles and relationships, untreated depression, 
and debilitating effects of physical illness. The study attempts to identify the 
nature and patterns of suicide as well as the causation of suicide committed 
by the victims of Tangail District. The study followed exploratory method and 
used secondary data, suicide cases documented by the police officers of Police 
station, Tangail, Bangladesh in 2010. Suicide has been observed as one of the 
top causes of unnatural death especially among the adolescence of Tangail 
District. Generally, stress events in that adolescence are the disciplinary 
crises, being in trouble with the peer groups at school or the loss of a 
relationship or respect at the family or society status etc. believed to lead them 
to end their life. The study showed that there is a strong correlation among 
education, income level and suicide rate. Suicidal tendency was found strong 
among the housewives and the businessmen. Females who committed suicide 
were found to be more self-centred. Majority of the suicide victims were 
victims of domestic violence which includes family conflict, verbal abuse and 
physical abuse with the spouses. Finally, the study tried to explain the causes 
of suicide in the light of socio-economic and psychological aspects. 

Keywords: Domestic Violence, Suicide, Unnatural Death, Female Victims 
and Bangladseh. 
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Introduction and Background  

The human mind is the most complex subject of all, and suicide is the 
complicated part of human nature. As the French novelist and playwright 
Albert Camus (1913–60) wrote, it is “the only truly serious philosophical 
problem.” It encompasses public health and mental health, of biology and 
sociology, of psychology and religion. ‘Suicidal ideation’, as defined by 
Evans and Farberow (2003) that a thought to commit suicide, is also pretty 
common among the modern civilized world.  

Suicide is a tertiary human action against one’s own self which is intentionally 
ending of one's own life. The perceptions about suicide varies from culture to 
culture and also region to region but mostly it is an act which is not supported 
by many. One myth about suicide that may be the result of this view is 
considering suicide to always be the result of mental illness. To some society 
suicide attempt is treated as a crime if committed (Dryden-Edwards, n.d.). 
According to the Penal code of Bangladesh, abetment and attempt to suicide 
are a crime or a punishable offence, Section: 305, 306 and 309. 

“If any person commits suicide, whoever abets the commission of such 
suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a 
term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.” 
(Section 306, BPC) 

Females have higher rates of suicide ideation and more frequent suicide 
attempts than males across the world. Females also score higher than males 
on measures of suicide that overlap with depression assessments. However, 
males generally have higher rates of suicide completions. (Adler and 
Christine, 1978) 

According to official statistics of the World Health Statistics Annual Report, 
1998 in many countries, there are differences in the rate and expression of 
men and women’s suicidal behaviour. For example, in the United States, 
across most age groups, men complete suicide more often than women, yet 
women attempt suicide more often than men. The trend for males to complete 
suicide more than females were also found in all but one of the 56 countries 
catalogued by Lester (1997). 

Taken as a whole, these data have been used to contend that there are inherent 
sex differences in the extent and expression of suicidality, which need to be 
understood with a gender-sensitive analysis. A gender-sensitive approach 
considers how the social, cultural, and power roles of men and women, rather 
than inherent biological differences, can be used to better understand any 
obtained sex differences in suicidal behaviour (Gender and Health: Technical 
Paper, World Health Organization, 1998).  
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Data regarding mental illnesses as risk factors indicate that depression, bipolar 
disorder, schizophrenia, drug abuse, eating disorders, and severe anxiety 
increase the probability of suicide attempts and completions. Evans and 
Farberow (2003) also shared that for every single successful suicide there are 
about 20 to 25 attempt which is also found higher among women and young 
adults. People who are likely to commit suicide or have successfully 
committed it found to have history or violence against others as well as to 
himself often by slitting own body parts or even burning himself (Stewart, 
2012). Children on the other hand also found to commit or attempt to commit 
suicide if they have a history to be abused physically or psychologically and 
suffered from low self-esteem as a result (Siegel & Welsh, 2016).   

French sociologist Émile Durkheim pointed to the sociological factor where 
he mentioned that the degree of social integration is a big factor; as sense of 
belonging derives from this point. Durkheim found suicide was more likely 
when an individual lacked social bonds or had relationships disrupted through 
a sudden change in status, like unemployment. As one example of the 
importance of social bonds, suicide rates among adults are lower for married 
people than for divorced, widowed, or single people (Berman, 2008) 

Several researchers have found that women continue to attempt suicide more 
often, but men tend to complete suicide more often, although the frequency of 
suicides for young adults has been increasing in recent years. Other risk 
factors for taking one’s life include unmarried or single as a marital status, 
unemployment, low income, mental illness, a history of being physically or 
sexually abused, an individual history of suicidal thoughts, threats or 
behaviours, or a family history of attempting suicide. This study aims to 
identify the present situation of suicide in Bangladesh, especially in Tangail 
District and to develop a causal explanation based on societal and 
psychological factors. 

Statement of the Problem 

Durkheim (1897) has been greatly remembered for his work on Suicide. He 
found that there are two sorts of extra-social causes to which one may attribute 
influence on the suicide-rate; they are organic-psychic dispositions and the 
nature of the physical environment. In the individual constitution, as 
Durkheim discussed in his work, or at least in that of a significant class of 
individuals, it is possible that there might exist an inclination, varying in 
intensity from country to country, which directly leads man to suicide; on the 
contrary, the action of climate, temperature, etc., on the organism, might 
indirectly have an equivalent effects. 

The world is changing so fast as well as the change in the culture of different 
societies. Perhaps suicide has been a major public health problem. While 
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suicide cannot be universally preventable, it is possible to acknowledge some 
warning signs and symptoms which may enable you or your loved ones to 
access treatment before a suicide attempt. It has been estimated that up to 75% 
of suicide victims display some warning signs or symptoms (World Health 
Organization, 2006) 

Van Houwelingen and Beersma (2001) in their investigative article shared 
that, the rate of suicide can vary from the time of year, as wells as like the 
time of day. They also shared that, the total quantity of suicides by train tends 
to peak soon after sunset and about 10 hours earlier every day. Additionally, 
health professionals specially the dentists are thought to be susceptible to 
suicide than other professionals happened to be accepted in the American 
studies on health professionals (Alexander, 2001). 

Akhtar (2008) in his study showed that the prevalence of lifetime suicidal 
attempt among women of reproductive-age who were also happened to be 
ever-married in Bangladesh had high (11%–14%) tendency compared to other 
countries. He also shared that about 5%–6% of the ever-married women in 
both the rural and urban areas have higher suicidal tendency who eventually 
got successful in committing that. Surprisingly in his study he found no 
association of suicidal attempt with sexual violence if it is by the husband in 
any of the study areas.  

Statistically, Pakistani/Bangladeshi women had lower overall suicide rates 
than other South Asian women, but the levels are equally high for those aged 
15 to 24 years. This may be accounted for by their Islamic religion, which 
teaches that suicide is wrong, but this does not seem to deter the younger girls 
(Gibbs, 1990). 

Objective of the Study 

The objective of this study is to provide an estimate of suicide in Bangladesh. 
Eve teasing, domestic violence, gender discrimination, emotional disturbance 
etc. have been predominantly raining over the young females. Side by side the 
males have been facing poverty, abnormal mental growth, lower education 
and economic condition which predispose them to more suicidal activities. 
Conducting an in-depth analysis of the victims of suicide was necessary to 
identify the actual risk factors and outcome of suicide. The study mainly 
focused on male and female victims of suicide to:  

ü elicit the socio-demographic characteristics of the suicide victims,  

ü identify the nature and underlying causes of suicide,  
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ü develop an understanding of the socio-economic and psychological 

causes of suicide, 

ü and establish a relationship between the time of occurrences and 

suicide committed by the victims. 

Methodology 

Many of the Bangladeshi adolescent girls and boys who were admitted to the 
Sadar Hospital of Tangail District following a suicide attempt talked about the 
reasons behind the act. They often complained about long-term, ongoing 
arguments with their parents about their friendships, their expected role in the 
household and culminating with forced marriages. 

Thus, to understand the scenario of suicide cases and to fill in some of the 
gaps in existing studies and police data in the particular area, a victimization 
study have been carried out at Tangail District. There are almost eleven thanas 
(police stations) in Tangail district. Every weak two or three suicide cases 
were reported to the police station in Tangail Model Thana. As a small town, 
Tangail Thana has the largest population where most of the men live in the 
village and the women are depended on their husband for livelihood. The 
study followed both descriptive and exploratory research methods to study 
about the suicidal tendency of the people of Tangail. Literature on Bangladesh 
and global aspects related to suicide have been studied to support the findings 
of the study. In addition, other necessary information on the subject has been 
gathered from different project documents. As the study is based on secondary 
data, the respondent has been selected randomly from the lists of victims 
provided by Tangail Model Police station.  

For data collection and tabulation checklist techniques has been used. The 
selected suicide cases were reported to the Tangail Model Police station in 
2010. After data collection on the suicide victims, the incidents have been 
crosschecked, as they would not be overlapped. The study mainly examined 
the nature and causes of suicide in its real-life situation, using exploratory 
research technique. Descriptive statistics specially, bi-variate analysis (cross-
tabulation), different charts and path analysis have been used for data analyses 
and presentation.  
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Discussion and Findings 

Demography of the Suicide Victims 

Age 

In adolescence, suicide is the second most common cause of death in England 
(Rioch 1994) and is considered one of the leading causes of unnatural death 
among people aged 15 to 24. The present study has also discovered that people 
who are of 15 to 20 years old have a higher tendency to commit suicide at 
Tangail. It has been observed that the presence of mental illness and substance 
abuse, as well as the absence of informal social control and support system, 
increase the likelihood of committing suicide. World Health Organization 
predicts that the rate of suicide amounts to an average of one death every 40 
seconds and an attempt every three seconds.                             

Table 1: Age Group of Suicide Victims 

Year  Age 
group  

10-
14 

15-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

35-
40 

40+ Total  

2010 

Male          

Count  5 3 2 3 3 2 18 

%  12.8 7.6 5.12 7.6 7.6 5.12  

Female         

Count 1 7 3 4 2 2 2 21 

% 2.5 17.94 7.6 10.2 5.12 5.12 5.12  

Total 
Count 1 12 6 6 5 5 4 39 

% 2.5 30.76 15.38 15.38 12.8 12.8 10.2 100 

 

Religion 

Bangladeshi women had lower overall suicide rates than other South Asian 
women, but the levels are equally high for those aged 15 to 25 years. This may 
be accounted for by their Islamic religion, which teaches that suicide is wrong, 
but this does not seem to deter the Muslims from committing suicide. As it is 
believed that the bond of religion keeps persons within their limits and helps 
them to keep away from sinful and deviant acts, people do not seem to be 
motivated by the religious teachings accordingly. Besides, the suicide victims 



79|                 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji.         
 
were found to have extreme metal pressure which leads them to forget all the 
limits and thus end their lives.  

Table 2: Religion of Suicide Victims 

Religion 
Male Female Total 

count % count % count % 

Islam 16 41 17 44 33 85 

Hindu 2 5 4 10 6 15 

Total 18 46 21 54 39 100 

Education 

Education bears an important role to develop one’s mental growth and thus 
rationalise them. It has been observed that most of the suicide victims had 
lower educational motivation. The maximum of the victims was educated 
below class eight. People who have passed class ix or were in the SSC level 
found most vulnerable to suicide as they have a large number of suicide 
records. Psychologically this stage is very much crucial, the majority of the 
males and females move ‘want’ to move ‘freedom’ without restriction. At this 
stage poverty, economical problem and familial problem creates trouble in 
their study. Even, they cannot identify between the right and wrong properly.  

The study shows that the highest number of females was illiterate who 
committed suicide than male. It’s truly predicted that female does not get 
enough facilities to study and become independent. They are always depended 
on their family for living. As a result, the majority of them were deprived in 
different ways from their rights. Therefore, they select suicide as a way to get 
freedom from their distressful life. 

Table 3: Education Level of Suicide Victims 

Year Education  Illiterate Below 
V-V 

VI-
VIII IX-X SSC HSC Total 

2010 

Male        

Count 2 2 3 5 4 2 18 

% 5.13 5.13 7.69 12.82 10.26 5.13 46.15 

Female        

Count 4 4 5 5 3  21 

% 10.26 10.26 12.82 12.82 7.69  53.85 
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Total 
Count 6 6 8 10 7 2 39 

% 15.38 15.38 20.5 25.64 17.94 5.12 100 

Occupation 

In our present societies where most people can earn a living only by working 
for others, being unable to find a job is a serious problem. Because of its 
human costs in deprivation and a feeling of rejection and personal failure, the 
extent of unemployment is widely known. Occupation is one kind of 
categorical or discrete variable whereby the study reveals various types of 
occupation which indicates the specific causes of suicide. 

The study revealed that a large number of females were unemployed who 
committed suicide in various ways and other suicide victims were student, 
service holder, businessman, farmer and drivers. Economic condition has a 
great influence on the life of people. The economy as a necessary element of 
human life has an important role in suicide, yet it is significant in the sense 
that low income is an important contributory factor to family tension, and a 
combination of unsatisfactory social relationships and poverty is conducive to 
suicide. Focusing the importance of economic factors in the causation of 
suicide, where poverty contributes both directly or indirectly to the 
commission of suicide. 

Table 4: Occupation of Suicide Victims 

Year 
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Male         

Count 3  5 5 2 2 1 18 

% 7.69  12.82 12.82 5.13 5.13 2.5 46.15 

Female         

Count   18    2 1 21 

%  46.15    5.13 2.5 53.85 

Total 
Count  3 18 5 5 2 4 2 39 

% 7.69 46.15 12.82 12.82 5.13 10.26 5.13 100 
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Nature and Patterns of Suicide 

Patterns of suicide 

As Durkheim ([1897] 1951) the factors of suicide can be dichotomised as 
egoism and anomy which are functionally connected to each other. It is widely 
known that they are usually merely two different aspects of one social state; 
thus, it is not surprising that they should be found in the same individual. 
Durkheim thinks that the egoist people are non-regular as they like to keep 
themselves separated from the outer world, introvert and sometimes in 
between of a non-egoist person but became victim of self-agitation. The 
person may act both the roles of an egoist and an of anomist simultaneously, 
who tries to fill the gap inside him by continuous search for new sensational 
event but falls into the weariness fast which let him go down. In this certain 
situation which is created by the fight between anomy and ego, Durkheim 
states that: 

The obstacle, for instance, against which the victim of insatiate desires dashes, 
may cause him to fall back upon himself and seek an outlet for his 
disappointed passions in inner life. Finding there nothing to which he can 
attach himself, however, the melancholy inspired by this thought can only 
drive him to new self-escape, thus increasing his uneasiness and discontent 
(Durkheim, 1951).  

Table 5:  Patterns of suicide 

Year 
Patterns of 
Suicide 

Egoistic 
suicide 

Fatal 
suicide 

Non-fatal 
suicide 

Total 

2010 

Male     

Count 6 4 8 18 

% 15.39 10.26 20.51 46.15 

Female     

Count 12 3 6 21 

% 30.76 7.6 15.38 53.85 

Total 
Count 18 7 14 39 

% 46.15 17.96 35.89 100 
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To Durkheim egoistic suicides are the outcome of one’s detachment of the 
social bonding system thus become disintegrated from the society and become 
more self-centric which is also termed as "excessive individuation" which 
refers to the segregation from the community and self-isolation becomes the 
outcome. Fatalistic on the other hand occurs when people become more 
humiliated and oppressed by the social system and society itself and the only 
escape from this certain type of situation left that person to choose suicide and 
get relieve from carrying the burden of his life. The study clearly shows that 
both egoistic and fatalistic suicides which are highest in number have 
problems in the society and managing its valuable member, which is 
individual, properly in time.  

Methods of Suicide 

Methods of suicide actually varies from place to place but it has some 
common method which is by hanging, the process of hanging may differ 
though. In the United States, about 60 per cent of all suicides is committed 
with firearms. In Canada, where guns are less accessible, about 30 per cent of 
suicides is committed with guns. Poisoning, such as taking an overdose of 
medication, accounts for about 18 per cent of U.S. suicides (Berman, 2008) 

The study revealed that the majority of the suicide victims (about 49 per cent) 
hung themselves with their scarp or rope and about 36 per cent of the victims 
used poison to kill themselves and the rest used other methods like Jumping 
from roof etc. It has been observed that most of the female victims who 
hanged to death used scarp/ rope whereas the male mostly used poison to kill 
themselves.  

Majority of the suicide victims had a quarrel with their parents or with their 
spouses, which indicates the high rate of domestic violence in Tangail. On the 
other hand nervousness, an outburst of anger, use of drugs or alcohol, extreme 
changes in eating problems and dropping out of activities were observed to be 
the leading causes of suicide.  
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Figure 1: Methods of Suicide 

Factors of Suicide 

Family types of Suicide Victims 

It was found from the study that the majority of the suicide victims were from 
a chaotic family that refers to family conflict, poor marital adjustment, and 
poor believe toward family members. The broken family that means divorce, 
separation, and break up with the spouse, dysfunction with the family member 
etc leads people to suicide also.   

Conflict mentality arises into those men and women who are typically from 
chaotic or neurotic family. Family life is characterized by poor 
communication, “skeletons in the closets” and a feeling on everyone’s part 
that other family members are not meeting (unspoken) expectations. Hence a 
family history of, or exposure to, suicide; altered levels of neurotransmitters 
in the brain; and impulsivity are other factors that may increase an individual's 
risk of suicide. 
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Table 6: Types of the family of the Suicide Victims 

Year Types of 
family 

Chaotic 
family 

Broken 
Family 

Joined 
family 

Nuclear 
family 

Total 

2010 

Male      

Count 6 3 4 5 18 

% 15.38 7.6 10.2 12.8 46.15 

Female      

Count 12 2 2 5 21 

% 30.76 5.1 5.1 12.8 53.85 

Total Count 18 5 6 10 39 

% 46.15 12.8 15.38 25.64 100 

 

Causes of Suicide 

The various factors contributing to suicide in a country are determined by the 
size of the population, age and sex distribution, socio-cultural ethos, the extent 
of socio-technological development, availability of methods for suicide and 
intervention efforts. Tanya A Stewart (2012) in her book ‘We are many’ 
shared that there are factors on which doctors agreed on for suicide such as: 

• Chemical imbalance in the brain 

• Stress and everyday problems 

• Exposure to severely distressing experiences.  

Emotional imbalance, social reaction to certain acts, bad performance to class, 
fear of unknown, inability to cope with friends, family conflict, domestic 
abuse etc. are the common factors which very often drive people to a corner, 
a breathless space with darkness surrounding them, leaving them no choice 
but to commit suicide. 
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The family conflict has been a dominant reason for suicide in our society. The 
study showed that the major factor of suicide was quarrelling with parents or 
with a spouse, using offensive words etc. and failure to repay the loan was 
another cause of suicide found in Tangail district.  

From the sociological viewpoint, the following causal factors are divided into 
three criteria. These are: 

• Physical causes 

• Social causes 

• Psychological causes  

Physical causes 

In major cases, the single most important factor inducing men to take their 
lives are somatic diseases. The fear of failure is one of the incurable diseases 
motivate the largest number of people to commit suicide. The person suffering 
from the dreadful disease is barred from or rendered incapable of performing 
the functioning role in the society or family. This situation leads to 
hopelessness, boredom and meaninglessness. After all, in this situation, 
dreadful disease motivates the individual to end his life which no longer seems 
worth the pain and the trouble.   

Social causes 

There are three important social causes of suicide – familial, social status, and 
economic causes. There are four familial causes leading to suicide quarrel 
with parents and with in-laws, spouse conflict and love affairs. The most 
important familial causes of suicide are a quarrel with parents-in-law and 
quarrel among spouse (33.33percent). This type of conflict leads to more 
tension in the relationship between husband and wife.   

Durkheim (1897) has also made an elaborate analysis of the causes for a high 
suicide rate among groups of abnormal marital status. Quarrel with spouse 
indicates that there is a severance of marital relationship which constitutes a 
crisis of the greatest magnitude in the life organization of one or both of the 
partners.      

Psychological cause 

It was found from the study that the second largest cause of suicide was love 
affair/ extra marital affair or sexual abuse (23.07 per cent). Romantic 
frustration accounts for a maximum of suicide cases. Love affairs are basically 
familiar but their implications soon become a psychological and personal 
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issue. Such suicides are initiated with a serious psychological problem. 
Extreme affection or unhappiness or unsatisfactory relationship causes suicide 
too. In addition to that even if a person ‘feels that he is denied affection, he 
ordinarily turns his aggressions against those who seem to be denying him’ 
(Elliott and Merrill, 1961) and may turn to suicide eventually.  

Economic factors 

According to Pandey (1985), four economic factors could be found as cause 
of suicide such as: poverty, joblessness, clashes over property and sudden 
economic change. Poverty and unemployment have a strong positive 
correlation. This poverty directly or indirectly creates the dispute over 
property, accounts for the suicide cases; poverty makes a family helpless and 
powerless. Sometimes the poor man kills his own family members before 
killing himself.  

 
Figure 2: Causes of Suicide 

The study showed that unemployment leads to frustration, hopeless, tension 
and negative minds towards the social system that is directly turned to the 
suicidal events (about five per cent).     
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Variable Indirect 
effect (X2) 

Direct 
effect (X3) 

Total effect 
(X1) 

P12 0.29 0.18 0.47 

P13 0.10 0.21 0.31 

 

       Suicide 

                             P12 

                                  Education(X2)                                                            

                                                       P12      Income 
(X1) 

                                            

                                   Occupation(X3) 

                                                                       P13 

X1                       Income Group  

X2                                Level of Education 

X3                        Occupational Level 

P12                                        External variable (i.e. parental conflict/spouse conflict, 
Refuse to Love, fall in love, use to drugs, stress, nervousness frustration, 
hopeless, tension) 

P13                        Spurious variable (unemployment, poverty) 

 

Level of income directly depends on educational qualification. On the other 
hand, occupation depends on the level of education. Besides, levels of 
education are constrained by spurious or external variable (i.e. parental 
conflict/spouse conflict, refuse to love, fall in love, use to drugs, stress, 
nervousness frustration, hopeless, tension, unemployment, poverty). This 
external or spurious variable indirectly impedes the education where 
education directly impedes the income. In this situation, such causal factors 
encourage male and female to commit suicide. In this study females were less 
educated than the male because women spend more time with their mother, 
help them with household chores, they do not get more opportunity to study. 
The family situation for female classified as Passive Conformist seems to 
present a picture of instability and inconsistency. Spurious variables are found 
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to affect the victim and occupation relationship directly whereas external 
variables had a strong influence over the victim of suicide.  

The Relationship Among Place, Time And Suicide  

Urbanity 

Émile Durkheim (1897), Max Weber (1958), Ferdinand Toennies (1887), and 
other European sociologists have presented their logic and evidence on the 
social changes which occurs due to transitional period of society due to 
urbanisation and industrialisation. According to them, this particular 
transition period is susceptible to crime as the society goes through changes 
which brings lots of other issues as a bi-product and gives birth to unstable 
social management. The study revealed that the highest rate of suicide was 
committed in urban areas than the rural areas.  

Table 8: Regions of Committing Suicide 

Year  Region of  suicide Victims Urban Rural Total 

2010 

Male    

Count 13 5 18 

% 33.33% 12.84%  

Female    

Count 12 9 21 

% 30.76% 23.07%  

Total  
Count 25 14 39 

% 64.09 35.91 100 

Heterogeneity and high density of population are the core features of the urban 
location, where individuality, organic solidarity, highly stratified division of 
labour are common. According to Durkheim (1897), anomie is a pathological 
state in organic urban society. So it is usual to get more suicide incidents in 
urban areas. 

Month of Suicide 

Environmental factors may have special effects on the socio-psychological 
state of people, which contribute to the commission of suicide. From the 
figure below, suicide rates remain high in the summer and decrease in the 
winter though suicides are committed in both summer and winter. Due to the 
high temperature in summer seasons with high humidity, people are seen to 
have conflicts among them; thus, summer season has a great impact on 
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people’s aggressiveness, nervousness and appetite as well. These factors 
sometimes instigate males and females to commit suicide.   

It’s truly argued that suicide is not constant. The study shows that some 
individuals in our society are very much disturbed by the social, psychological 
and physical factors which have gone against themselves. Hence, the suicide 
rate will be increasing day by day until the changes have been made in the 
rules and regulation of society.   

 
Figure 3: Suicide cases by month 

Though according to Durkheim (1897), human desires are boundless an 
insatiable and bottomless abyss. From the ending year whenever husband and 
wife, parents and their children account their lifestyle, their findings that they 
were unable to change their lifestyle. In fixed time leads to misery than the 
peace in month by month.  

Day of Suicide Occurrences 

The study shows that the highest rate of suicide about 26 per cent had been 
committed on Friday and the lowest suicide tendency was found to be on 
Monday and Tuesday only about Eight per cent. It also implies from a study 
that people had a high tendency to commit suicide on Saturday and Thursday.  
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Figure 4: Suicide rate by Day 

Friday and Saturday are officially a holiday for Bangladesh. The remarkable 
differences can be seen between these two days. On Friday all government 
offices and maximum private organizations remain closed whereas on 
Saturday a significant number of private organizations perform their regular 
activities. It should be mentioned here that Friday, Saturday and Thursday, 
husband and wife can spend more time together than the other days. This is 
one of the reasons why conflicts among spouses and parents have been seen 
in those days. Hence, conflict or quarrel directly creates pressure on the mind 
of males, females and children. These types of mental pressure influence and 
instigate those people to kill themselves and make their life free from tension.  

Time of Occurrences 

It was found from the study that the highest number of males committed 
suicide at midnight. Generally, at midnight maximum people go to bed for 
sleeping, when the surroundings remain calm and quiet. Consequently, those 
who want to end their life prefer this time for committing suicide. Tension, 
frustration, hopeless, misery and all kinds of pain attack the males and females 
which instigate their nervous system to be overloaded and finally their 
neurons send reflex to their brain to kill themselves.  
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Figure 5: Time of committing Suicide 

Conclusion  

The rate of suicide is increasing day by day in Bangladesh. Numerous 
incidents of suicide are occurring in our society but most of them remain 
unknown to the police. Even though some cases were reported to the police, 
but they were not recorded properly. However, cases which have come to the 
cognizance of police showed significant results about the present suicide 
scenario of our society. 

Taken together, these findings lend themselves to a concise picture of suicide 
in Tangail district. The study actually revealed that the adolescents (15 to 20 
years age) are very much vulnerable to suicide especially in Tangail. 
Commonly, stress events in that adolescence are disciplinary crises, being in 
trouble with the law or at school, or the loss of a relationship. The study 
supports that there is a strong correlation between suicide and education. 
People of specific age group, as well as educational level, are seen to have a 
risk of suicide than the others. People who were below class 5 and class ix to 
x found to commit more suicide than the others. 

The suicidal tendency also was found strong among the housewives and the 
businessmen. Psychological studies suggest that the stress among the 
businessmen and the housewives commonly leads to extreme anticipatory 
anxiety, pain and it seems as if suicide is in some cases an avoidant response 
to this effect.  
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It has been found out from the study that women are committing more suicide 
than men. It is found that Female suicide victims had a diagnosable psychiatric 
disorder at the time of their death which includes symptoms of a mood 
disorder, substance abuse and highly egoistic problems. Most of the female 
victim used their scarp to hang themselves. This study also examined risk 
factors in the family environment, such as the conflict between parents and 
between parents and children, and other measures of family disruption which 
contribute the females to commit suicide.  

Maximum suicide cases were from urban areas and these events mostly 
occurred from May to August which is mainly summer season. At this season-
high temperature and humidity affect those people who are suffering from a 
mental disorder. The highest number of suicides was found to have committed 
on Friday and Saturday especially at midnight.  

Bangladesh is one of the populous and poorest countries in the world. Half of 
its population is women where women are committing more suicide than men. 
There are two common beliefs behind the reasons: 

most of the women are bound by the traditional lifestyle where they are not 
allowed to do any job and 

thus, they are completely depended on their husband/ parents for livelihood.  

Another causal factor could be family maladjustment which is role confusion, 
inability to perform the responsibility as per the role etc. The totality of 
situation includes varied situations in family taken together that means to a 
woman fails to get her husband’s love, affection/ spouse conflict and societies 
custom and mental illness which together lead to their suicide. At this stage, 
social support, strong parental supervision and effective guidance especially 
for the adolescent are very much necessary to reduce the rate of suicide. Social 
support is a protective factor though it is absent in many societies in this 
modern world.  

Therefore, government and non-government institutions should take steps to 
reach those potential victims who are planning to end their life, study them 
and bring them back to the normal life with the help of loved ones and family 
of course.  
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Good Governance, Key Factor for Social and Economic 
Development in Aceh; A Case Study in Aceh Province 

Indonesia 
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Abstract 

Aceh is the Western most province of Indonesia. It is located on the Northern 
end of Sumatra Island. Granted a special autonomous status, Aceh is a 
religiously conservative territory and the only Indonesia province practicing 
sharia law officially. Apart from all of these specialities (autonomy and sharia 
law) for the last five years Aceh has been categorized as the poorest province 
on Sumatra Island and the sixth poorest in Indonesia by Central Bureau of 
Statistics (BPS). In September 2019 there were 810 thousand (15, 01% of the 
population) living under the poverty line. Financial assistance in different 
forms such as a special autonomous fund (Dana Otonomi Khusus) has been 
provided to aid the development of the region. However, this had minimal 
effects as the province is still underdeveloped and poverty stricken. Several 
studies have shown that prolonged conflict and the Tsunami were major 
contributors in the process of slowing the pace of social and economic 
development in Aceh. On the other hand, some studies revealed that Aceh is 
poorly governed and that might have contributed to its high level of poverty. 
This paper aims to explain the reason behind the phenomenon of poverty in 
Aceh and seeks to describe the importance of good governance for the region, 
as an alternative method of achieving acceptable social welfare standards and 
economic development. 

Keywords: Good Governance, Poverty, Social Welfare, Economic Growth, 
Development, Aceh. 

 

Introduction  

Aceh was known for its traders. It was them who got Indonesia their first 
civilian airliner DC3, which later became the first aircraft of the newly 
launched national airline Garuda Indonesian Airways (later rebranded as 
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Garuda Indonesia). A lot has changed since then. Acehnese insisted an 
autonomy president Soekarno refused to grant. This led to the formation of 
the separatist Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) and a 
long term instability in the region. Most of the raw material such as oil was 
extracted by foreign entities such as Exon Mobil and the revenues were sent 
to the central government budget. Finally, in 2001, Indonesian government 
granted Aceh the autonomy and allowed the local authorities to manage the 
provincial Foreign Direct Investments (FDIs).  

For over twenty years, Aceh has managed its region under the special 
autonomous status. However, Aceh is unable to point to any significant 
growth rate or satisfactory index of general wellbeing in the past twenty years. 
It is sobering to note that the region has the unenviable distinction of being 
the region in Indonesia to suffer in economic performance for such an 
extended period of time. Different scholars have articulated that this poor 
economic performance in the region could be influenced by either internal or 
external forces. For example, the lasting conflict exacerbated the negative 
impact of the 1997 financial crisis on poverty levels in Aceh. While the rest 
of Indonesia slowly recovered from that crisis, the situation in Aceh worsened. 
The poverty level almost doubled from 14.8 percent in 1999 to 29.8 percent 
in 2002 (R. Sukma, 2004). On December 26, 2004, an earthquake struck 150 
km off the coast of Aceh. Shortly afterward, a tsunami hit, and within minutes 
it had swept clean an 800-km coastal strip of Aceh.  

Some 170,000 people perished, and approximately 500,000 were displaced 
from their homes. The natural disaster caused immense social, economic, and 
environmental devastation to areas that were already poor. Even before the 
tsunami, approximately one-third of the population of Aceh lived in poverty. 
After the disaster, hundreds of thousands more became vulnerable to poverty 
and dependent on food aid.  The physical damage and losses have been 
estimated at US$ 4.9 billion. Productive sectors alone suffered losses 
estimated at US$ 1.2 billion. The signing of a peace agreement in Helsinki in 
August 2005 between the Government of Indonesia and the Aceh Independent 
movement led to the special autonomy status and a massive injection of 
financial resources to the Aceh region. As a result, the local government in 
Aceh began receiving an unprecedented amount of financial resource from 
the Indonesian central government.  

While Aceh’s physical reconstruction is impressive and the Indonesian 
government’s Rehabilitation and Reconstruction Agency for Aceh and Nias 
(BRR) has rightly been praised as a model of post-crisis governance and 
leadership, these achievements obscure deeper problems that have made long-
term recovery for many Acehnese difficult and elusive. The hard truth is that 
for most Acehnese, their “recovery” still remains an unfinished journey, as 
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many continue to struggle to make ends meet (Fan, 2014). Even after 
receiving more than US$7.7 billion in aid, from both international and 
national sources, Aceh remains one of the poorest provinces in Indonesia with 
15 percent of the population living below the country’s poverty line 
(significantly higher than the national average of 9,2 percent). Today, in spite 
of much optimism that the province would undergo an economic renaissance 
on the back of the reconstruction bubble, Aceh’s economy is stagnant and 
unemployment is high (Fan, 2014).   

Despite the commitments of international and national communities to assist 
Aceh in its efforts to achieve accelerated growth, the support provided has 
fallen short of expectation. Some researchers have argued that bad governance 
has greatly contributed towards Aceh lagging behind when it comes to 
development. A study conducted by World Bank indicated that institutions of 
local government in Aceh arguably do not have the capacity to effectively 
manage the region. Corruption is a major problem within Indonesian local 
government (Barron and Clark 2006). In a research conducted in 39 cities in 
Indonesia examining public satisfaction with local governments, noted that 
“the majority of respondents are disappointed with their local government 
commitment to eradicate corruption and report practices of corruption, 
collusion and nepotism” (Chene, 2009).  

Weak governance undermines economic performance through various 
channels, including deficiencies in government functions and distortions to 
economic incentives.  Weak governance in Aceh is likely to be contributed by 
limited institutional capacities. In additions, weak governance is strongly and 
positively been associated with high corruption which contributes towards 
poor economic and social performance. Therefore, there is a need to examine 
governance and accountability of Aceh local government to overcome the 
problems of this region. This paper aims to explain the reason behind the 
phenomenon of poverty in Aceh and seeks to describe the importance of good 
governance for the region, as an alternative method of achieving acceptable 
social welfare standards and economic development.  

Understanding Poverty in Aceh 

In 2019, Aceh’s population was around 5.3 million 810 thousand people live 
under the poverty line. Fulfilling basic needs were an indicator used by the 
Central Bureau of Statistics (BPS) Aceh in the poverty measurement 
methodology. When referring to the methodology, the causes of poverty in 
Aceh are food problems (food commodities) and housing (non-food 
commodities). To measure poverty, BPS uses the concept of the ability to 
meet basic needs. With this approach, poverty is seen as an inability on the 
economic side to meet basic food and non-food needs as measured by 
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expenditure. So the poor population is the population that has an average 
monthly per capita expenditure under the poverty line. Poverty is a multi-
dimensional construct of human welfare that encompasses many traditional 
measures of well-being, such as income, health, and security. Household 
consumption is widely viewed by economists as a broad summary measure of 
available household resources and, hence, is the preferred dimension with 
which to begin a study of poverty.  

As an autonomous province, Aceh has received Special Autonomy Fund 
assistance from the Indonesian government since 2008 and will continue until 
2027. In 2017, Aceh received 8 trillion Indonesia Rupiah assistance from the 
central government, in 2018 Aceh also received 7.9 trillion in aid, and in 2019 
the central government also allocated 8.3 trillion to support Aceh's 
development. In total, up to 2019, the westernmost province of Indonesia has 
received a total of 73.1 trillion in special autonomy funds. While until 2027, 
Aceh is predicted to receive a total special autonomous fund of 163 trillion. 
However, this funding had minimal effects as the province is still 
underdeveloped and poverty stricken. Until now, Aceh is still the poorest 
province in Sumatra Island. According to the data from the Central Bureau of 
Statistics (BPS), until September 2019, Aceh was still classified as a province 
with the sixth-largest percentage of poor people in Indonesia.  

According to the Law on the Government of Aceh, the special autonomy fund 
as referred to in article 179 paragraph (2), constitutes revenue from the Aceh 
government intended to finance development, especially development and 
maintenance of infrastructure, empowerment of the people's economy, 
alleviation of poverty, as well as funding for education, social and health. 
Therefore, the special autonomy fund has a major influence on poverty 
alleviation in the entire Aceh region. However, that hope was not realized 
even though the Special Autonomy Fund has been flowing for 12 years since 
2008. Several issues that cause the implementation of special autonomy funds 
to be ineffective, one of which is the high rate of corruption among the Aceh 
government. Corruptors in the Aceh government are numerous, ranging from 
executive officials (governors, regents, heads of offices, and others), 
legislative bodies (DPR-RI, DPRA, DPRK), to the judiciary (courts, judges). 
Corruption seems to have become a culture in Indonesia. In mid of 2019, 
Acehnese is saddened to hear that the Governor of Aceh, Irwandi Yusuf, and 
Bener Meriah Regent, Ahmadi have been arrested and have been tried by the 
Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK). Both were charged 
with corruption in the Aceh Special Autonomy Fund reaching 1.5 trillion. 
Corruption in Aceh occurs systematically and extensively. It not only harms 
the state’s finances, but also violates the social and economic rights of society 
at large.  
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The second factor why poverty in Aceh has not fallen is because development 
programs are not well-targeted. Many agencies make program proposals by 
copy paste and do not comply with the mandate in the Medium Term 
Development Plan. To alleviate poverty in Aceh, the poor must be a priority, 
and the main target of empowerment and policies made by the government 
must be more supportive of the development of the people. Furthermore, the 
government must also optimize the use of the fund to empower the 
community. While the long-term solution offered is to make an efficient 
personnel expenditure. Currently, if we look closely at the balance of 
employee expenditure versus public expenditure, it is still very lame. The 
public only gets around 30% of the ration. While the rest is intended for 
employee spending, official travel, official car purchases, etc. This case 
should be a concern for the Aceh government as the public funds are supposed 
to be larger in proportion of the community. 

Indicators of Good Governance 

Governance has been defined as the manner in which power is exercised in 
the management of a country’s economic and social resources for 
development. According to the World Bank, good governance is evaluated by 
the implementation capacity of governance principles of a country, providing 
a framework for market development and economic growth. Several 
econometric studies tested the relationship between good governance in the 
sense of "market-enhancing governance" (stimulus institutions market) and 
showed a positive relationship between good governance and economic 
growth. However, governance is not simply about how government conducts 
business in its own sphere. It is also about how government interacts with civil 
society. It tells how well government has encouraged and facilitated people’s 
participation not only in the delivery of services but also in the evaluation and 
monitoring of government performance itself. Governance is a complex 
concept. It includes the state’s institutions and structures, decision-making 
processes, capacity to implement and the relationship between government 
officials and the public (Landell-Mills and Serageldin 1992). Good 
governance is the concept used in the recent past by the World Bank. World 
Bank pointed out that governance means decision making and public policy 
formulations that is best in the public interests. In other words, it states that 
public affairs should be managed in such a way that ensures transparency, 
accountability and, modernization in public administration and privatization.  

International Monetary Fund suggests some factors to increase the economic 
efficiency and prosperity which relate to good governance; such as 1) Rule of 
Law 2) Increasing the efficiency and improving the process of accountability 
3) Tackling the corruption strongly. Effective governance ensures equal 
participation from all the sectors. It also guarantees social justice and an 
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orderly society. Governance really matters for prosperity, economic 
development and improvement in social indicators. Governance is one of the 
key elements for the human development for both of the partner countries and 
the donor agencies and donor countries. It is an international consensus among 
the nations regarding the effectiveness of good governance and significance 
of its essential elements. Combating corruption, effective institutions, 
effective political and electoral process in the presence of democratization, 
human rights and its protection, participation of the civil society, and the 
attainment of justifiable economic, political and social marks are some of the 
main elements of the international consensus. While according to this 
consensus transparency, voice and accountability, rule of law are the core 
components of good governance.  

Social and economic scientists stress upon the importance of governance in a 
country. According to them, growth requires a government that facilitates the 
producers and provides them with proper information. Characteristics that a 
good government should possess are transparency, accountability, strategic 
vision, rule of law and control over corruption. All these attributes work 
together to provide an environment that implements developmental programs 
efficiently, helps in taking new initiatives and boosts energy in creative minds. 
Governance should also accompany civil society, private sector, international 
investors and companies. It should be like a bridge that connects important 
institutions and sectors of the economy. It should provide facilities to every 
sector equally in order to increase the productivity.  

According to international financial institutions the characteristics of efficient 
government vary from country to country, but that attitude of the government 
should be positive and productive, accepted that good governance can be 
achieved through a democratic political system. Countries all over the world 
are analysing the role of their government in providing basic facilities. For 
this reason governance indicators are introduced by the World Bank. World 
Bank pointed out that governance means decision making and public policy 
formulations that is best in the public interests. In other words, it states that 
public affairs should be managed in such a way that ensures transparency, 
accountability and, modernization in public administration and privatization.  

The World Bank (Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, (1999-2007) built composite 
indicators summarized under six headings: 

1. Voice and accountability, which measures tendencies of the political 

process, civil liberties, political rights and independence of the media. 

The responsibility is that of citizens who participate in political life 

through elections, public decisions. 
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2. Political instability and absence of violence, which measures the 

perception of a possible destabilization of the political regime through 

elections or violence. 

3. Government effectiveness, which measures the perception of the 

quality of public service or public administration. This index assesses 

the perception of the government's credibility through the trust given 

to its administration. 

4. Rule of law, measures the perception of citizens of the rules that 

structure society and the degree of compliance with these rules. The 

indicator measures the perception of the efficiency and fairness of the 

judicial system and respect for contracts and agreements tied. 

5. Quality control, measures perceptions which are favourable or not 

for market economy, including anti-liberal interventionist policies 

such as price controls, imports and exports, the banking system. This 

index allows us to appreciate the business climate for foreign 

investors. 

6. Control of corruption, measures perceptions of the use of public 

power in the pursuit of private gain. The purpose of the construction 

of these indicators is to measure the evolution of good governance 

and implement a policy to improve these indices in order to ensure 

that improving good governance could reduce the failure of the state. 

To support the conditions for economic development: only improved 

good governance can lead to secure property rights, improved equity, 

and legal credibility secure contracts assumed by the government 

whose bureaucratic quality and low corruption exist.  

Characteristics of Good Governance  

Good governance is a dynamic administration construct that embraces fast 
changing political, social and economic arrangements. It tries to transform the 
political, economic and social life of the citizens within the framework of 
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parliamentary democracy. Good governance has 8 major characteristics. It is 
participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, 
effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It 
assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into 
account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in 
decision-making. It is also responsive to the present and future needs of 
society. 

Participation              

They see participation as key to good governance. Citizens participate in the 
organs of government - executive, legislature, and judiciary and regularly 
exercise their rights to the franchise. Participation by both men and women is 
a key cornerstone of good governance. Participation could be either direct or 
through legitimate intermediate institutions or representatives.  

Accountability 

The test of a vibrant democracy is the degree of success in ensuring 
accountability of those who rule, to those from whom they derive their 
authority. Accountability is a key requirement of good governance. Not only 
governmental institutions, but also the private sector and civil society 
organizations must be accountable to the public and to their institutional 
stakeholders. In general, an organization or an institution is accountable to 
those who will be affected by its decisions or actions. Accountability cannot 
be enforced without transparency and the rule of law. The process of 
accountability, trust, and gradual collaboration is simultaneous. Neglecting 
true, honest and realistic accountability will lead to the lack of trust, suspicion, 
and eventually distrust, and distrust will lead to the lack of support, and then 
in opposition and resistance.  

Transparency 

A major premise of good governance is the citizen’s access to information, 
and a good government must ensure free flow of information to citizens. In a 
parliamentary democracy, transparency in government becomes a necessity 
and this becomes possible by the basic doctrine of separation of power, and 
checks and balances among the executive, legislature, and judicial branches. 
Transparency requires that the decisions are taken and their enforcement is 
done in a manner that is in conformity with the rules and regulations. 
Transparency means that decisions taken and their enforcement are done in a 
manner that follows rules and regulations. It also means that information is 
freely available and directly accessible to those who will be affected by such 
decisions and their enforcement.  
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Rule of Law  

This is a framework that is enforced in an impartial manner for protecting 
human rights, securing social justice and checking abuse of power; it is a 
prerequisite for good governance. Good governance requires fair legal 
frameworks that are enforced impartially. It also requires full protection of 
human rights, particularly those of minorities. The framework of the rule of 
law serves as the foundation for a democratic society. Its effect on economic 
performance, social development and integrity infrastructure of the country is 
pervasive. Otherwise stated, the rule of law is a cornerstone to the 
improvement of public health, the safeguarding of citizens’ participation, of 
security and of the fight against poverty (Agrast, 2010).  

Consensus Oriented  

There are several actors and as many viewpoints in a given society. Good 
governance requires mediation of the different interests in society to reach a 
broad consensus in society on what is in the best interest of the whole 
community and how this can be achieved. It also requires a broad and long-
term perspective on what is needed for sustainable human development and 
how to achieve the goals of such development. This can only result from an 
understanding of the historical, cultural and social contexts of a given society 
or community.  

Effectiveness and Efficiency  

Good governance also rests upon the fact that the process and institutions 
should produce results to meet the needs of the society. It also entails proper 
utilization of resources at their disposal as well as in the government. Good 
governance means that processes and institutions produce results that meet 
the needs of society while making the best use of resources at their disposal. 
The concept of efficiency in the context of good governance also covers the 
sustainable use of natural resources and the protection of the environment.  

Responsiveness  

Good governance would be possible only when the institution and processes 
are responsive and serve all stakeholders within a reasonable time-frame. 
Good governance requires that institutions and processes try to serve all 
stakeholders within a reasonable timeframe. Responsiveness can be 
considered as one of the key components of good governance. In addition to 
government agencies and institutions, private organizations and civil society 
institutions should also be responsible for their policies and actions. It should 
be noted that the principles of good governance are interconnected and the 
implementation of each of them requires the implementation of other 
principles.  



              6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji                 |104 
 

Inclusiveness and Equity  

Good governance advocates that people should not be excluded from the 
mainstream of the society and the marginalized are able to avail opportunities. 
A society’s well-being depends on ensuring that all its members feel that they 
have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society. 
This requires all groups, but particularly the most vulnerable, have 
opportunities to improve or maintain their well-being. Sustainable welfare in 
the community will be possible by recognizing equal rights for all people. In 
the community, it needs to be ensured that individuals share the interests of 
the community in proportion to their activities. In other words, in good 
governance, everyone must have equal opportunities.  

Having highlighted the above elements, Acehnese leaders, present and in 
future, should ensure that these elements are domesticated. Democratic 
system of governance with more modifications may help to cure the problems 
of good governance Aceh.  

Good Governance and Its Implication on Social Economic Growth  

In this part of the paper, good governance impact towards the social and 
economic development in Aceh will be discussed. If the government of Aceh 
could work on enhancing the government, the social and economic 
development in the province could be achieved successfully. It is 
hypothesized that well qualified administration and institution or being good 
governance can lead to efficient resource allocation and well management. It 
can be a supportive factor inducing economic functioning and growth. The 
World Bank (2007) studied quality of governance comparatively among 
countries and its role in economic development. The study found that 
countries in which they can control corruption well were those developed 
economies. 

The importance of good governance was discussed in detail by the World 
Bank. The report requested for the governments’ attention to place priority on 
good governance. The report proved and pointed out the role of good 
governance that supported the achievement of economic development in 
various goals, namely economic growth, economic equity, and economic 
stability and sustainability. The study also analysed and indicated that income 
per capita has a positive relationship with absence of bribery and corruption. 
Good governance creates a set of essential institutions that increases in the 
productivity of human and physical capital and attract investment for 
developing human and physical capital which will eventually increase 
economic growth. Many of the research works of the International Monetary 
Fund (IMF), the United Nations, and the World Bank shows that good 
governance leads to economic growth. For instance,   Kaufman and Kraay 
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evaluate the World Governance Indicators over the period 1996 to 2002 and 
find a positive relationship between per capita income and quality of 
governance (Kaufman and Kraay, 2002). 

Khan examined theoretically the impact of governance in economic 
development. There are two points of views regarding governance, one is 
about the state capacities that are necessary for speeding up the development 
process and the other is about the importance of governance factor relative to 
other economic factors at an early stage of development. Khan stated those 
capacities that keep competent markets and limit government failure. The 
government, failure of many emerging countries is described by the efforts of 
their states to do too much, consequential in the relating unproductive rent–
seeking activities. Khan used two data sets: one was composite property rights 
as a proxy for market, enhancing governance and the second was voice and 
accountability plus political instability (Khan, 2006). Jasimuddin and Joya 
studied the relationship between governance and economic development in 
South Asia. They provided the evidence with reference to recent literature that 
without improving the governance level, it is not possible for developing 
economies to get a satisfactory level of economic development. According to 
them, democracy, stable political regimes, accountability, control of 
corruption and government effectiveness are the crucial indicators required to 
improve social indicators (Jasimuddin and Joya, 2007).  

Elijah studied the economic reform program and corruption situation. He 
discussed the corruption of the elite and bureaucracy on the social culture of 
the economy. It is said that corruption hampers the economic growth, 
development and reduce the economic efficiency of the country. Corruption 
in the political institutions of the country slows down the progress of the 
economy and productive capacity of the economy. It impacts adversely on the 
national image and thus reduces the foreign direct investment FDI. In Aceh, 
corrupt regimes which cause monopoly, lesser accountability, and poor rule 
of law has stolen the resources of the economy. People in Aceh indulged in 
corrupt practices due to the extreme poverty, unemployment, lesser control of 
political and governing institutions. They have caused higher rate of grass root 
corruption. Aceh needs to control corruption, for this reason they must 
established good governance in their government system. It is only by 
applying good governance system Acehnese can tackle down corruption and 
improve their economic condition. The need of the hour to control the 
corruption, especially the corruption which was prevailing in the institutions. 
For this reason people should be educated which can accelerate them to play 
their role in the process of economic development. Also, there is a need for 
the job creation which can also reduce the malpractices of the officials. 
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Educated citizens can play effective role and thus ensures equality among 
different sectors and citizens of the economy (Elijah, 2007).  

Torres and Anderson declared that a state with poor governance is a fragile 
state. They provided a complete overview regarding the fragile states. Severe 
problems are attached to the fragile states, such as, poverty, violations of 
human rights, conflict issues, unstable state policy and regional security 
threats. The situations of fragility could also be observed by considering the 
social environment of the country as well. In such a situation the effective 
utilization and mobilization of domestic as well as international resources 
becomes difficult. Domestic resources comprise of the revenue collections of 
government and control of corruption which reduces the overall cost of the 
economy (Torres and Anderson, 2004). Kaufman and Kraay provided 
justification with their empirical work that governance and national income 
are significantly related. Hence, improved quality of governance is also 
inversely correlated with poverty. A study by the World Bank ‘The Voice of 
the Poor (2000)’ which was conducted in 66 countries confirms that the poor 
are affected from one common element that is lack of power and voice 
governance (Kaufman and Kraay, 2003).  

Girishankar  defined governance as power to run economic, social and 
political institutions and mention those dimensions of this power which were 
(a) process of selecting government, accountability, monitoring and replace 
of government (b) efficient management of resources, formulation and 
implementation of sound policies by government (c) respect of social and 
economic institutions. Poverty and governance were interrelated with each 
other, and if power was not used in the right direction the poor who had less 
power, were most likely to be affected badly. Weak governance compromises 
the inefficient delivery of services and the influence of powerful interest 
groups on policy making, less public spending on pro poor projects, lack of 
property rights and disadvantages  police protection and legal services to poor 
(Girishankar, 2001).  

Chibba mentioned that countries with good governance have higher rates of 
economic growth in comparison to those with poor governance. Furthermore, 
good governance is a critical policy requirement for a successful poverty 
reduction strategy and human development progress of any country. Good 
governance enhances human rights and values and reduce intolerance and 
repression. It also has an instrumental role in freeing people from the threat of 
violence, promoting prosperity and in ensuring that prosperity is shared 
(Chibba, 2009). 

The International Monetary Fund (IMF) expresses its view about the linkage 
between good governance and economic development, stating that promoting 
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good governance in all its aspects, including ensuring the rule of law, 
improving the efficiency and accountability of the public sector, and tackling 
corruption can make economies prospers (International Monetary Fund, 
1997). Good governance is important to achieve investment and thus 
economic growth by creating a sound business environment. Good 
governance would minimize persistent occurrence of bad policy and 
therefore, enhance policy implementation. 

It can be concluded that corruption is a barrier to economic growth by creating 
economic distortions, reducing investment as the result of higher costs of 
doing business and increasing inequality. High corruption shows that a 
country suffers from a governance problem as the result of weakness in its 
institutions such as lack of accountability, transparency, competent 
bureaucracy and particularly lack of rule of law. Therefore, improvements in 
governance by reducing corruption will strengthen the country’s institutions, 
create a more efficient and effective bureaucracy and a better investment 
climate, as well as improve allocation of resources. All of these will enhance 
economic development.  

Conclusion   

The Aceh province when compared to other parts of Indonesia has been 
lagging behind when it comes to development. The province continues to be 
underdeveloped and poverty stricken despite the overwhelming financial 
assistance from Indonesian central government and different international 
agencies. The under-development in Aceh is estimated to be contributed by 
poor governance. Therefore, there is a need for Aceh governments to work 
towards promoting good governance in order to achieve sustainable socio-
economic development goals. Good governance is essential for achieving 
sustainable development as it creates a favourable set of government policies 
for economic growth. Moreover, it helps contribute towards spending on the 
social sector, hence improving the welfare of the public, enhance economic 
growth and poverty reduction. Additionally, good governance should 
comprise of four basic elements, including good public sector management, 
accountability by public officials, and respect for the rule of law lastly 
transparency and availability of information to citizens. It is only by applying 
good governance system Acehnese can tackle down corruption and improve 
their economic condition.  In contrast, without good governance Aceh will 
remain as a fragile state and people will always live under poverty, violations 
of human rights, conflict issues, unstable state policy and regional security 
threats.  
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Modern Türkiye’nin Ekonomik Entegrasyonu 
Nursultan Adilbek Uulu* 

Özet 

Günümüzde uluslararası ticaret farklı şekiller ile gerçekleşmektedir. Bunun 
neticesinde şirketler başka ülkelere hazır olan malları değil onların yedek 
parçalarını da taşımaktadır. Üretimi uluslararası seviyesine çıkarmak küresel 
düzeyde ve aynı zamanda bölgesel düzeyde de gerçekleştirilmektedir. Bu 
sürecin en önemli itici cüçü ise her ülkedeki ve dünyadaki ekonomiyi 
yönlendiren uluslararası ekonomik organizasyonlardır. Üretimin uluslararası 
haline gelmesi farklı şekiller ile gelişmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısında 
bağımsız ülkelerin oluşum çağıyken, 20.yüzyılın ikinci yarısında tam tersine 
ülkeler kutuplaşmaya başlamıştır. Bu yeni eğilim ilk başta sadece Avrupada 
gelişip, sonradan başka bölgelere de yayılmıştır. Dünyadaki ekonimik 
gelişmeler ile birlikle Türkiye’de de 1980’dan itibaren dışa açık politikaları 
uygulanmaya başlatılmıştır. Bu değişimin sonucunda ihracat 1980’de 2,9 
milyarken, 2003’de 47,2 milyar dolara ulaşmıştır. Çalışmada Türkiye’nin AB, 
ABD, Orta Asya ve başka ülkeler ile olan ekonomik ilişkileri ve entegrasyonu 
araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Ekonomik Entegrasyon, Ekonomik İlişkiler, 
Türkiye’nin Ekonomik Entegrasyonu. 

 

Giriş 

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber ve bunun netijesinde ekonomik 
birleşmeler de ortaya çıkmıştır. İletişim ve ulaşım araçların gelişmesi 
uluslararası ticaret için daha geniş fırsatları  yaratmaktadır. Bunun sonuçunda 
dünyada ekonimik birlikler ve gümrük birlikler ortaya çıkmıştır. Özellikle II. 
Dünya Savaşından sonra, dünya ticaretini serbestleştirmek adına başlatılan 
uluslararası girişimler hız kazanmış ve gerek savaş sırasında bozulan 
ekonomilerin düzeltilmesi gerekse yeni bir mali sistemin kurulması için 
ülkeler beraber hareket etme yoluna gitmişlerdir (Şanlı, 2010: 8).  Bu sırada 
Türkiye’nin de dünya ile entegrasyonunun artması devam etmektedir. 

 
* Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü, nurs.adilbekuulu@gmail.com, Konya, 
Türkiye. 
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Dünyadaki ekonimik gelişmeler ile birlikle Türkiye’de de 1980 yılından 
itibaren dışa açık politikaları uygulanmaya başlamıştır. Bu değişimin 
sonucunda ihracat 1980 yılında 2,9 milyarken, 2003 yılında 47,2 milyar dolara 
ulaşmıştır (Külünk, 2005: 207). Türkiye’nin ihracatının GSMH içindeki payı 
yüzde 5’lerden 2002’de yüzde 20’lere, dünya ticaretindeki payı da binde 
15’lerden 2003’te yüzde binde 55’lere ulaşmıştır. Bu Türkiye’nin 
gelişmesiyle beraber dünya ile ekonomik entegrasyonunun artmasını ifade 
etmektedir 

Ekonomik Entegrasyonun Tanımı 

Ekonomik entegrasyona bakmadan önce onun tanımını öğrenmek önemlidir. 
Latince “İntegratio” kelimesinden türetilen entegrasyonun kelime anlamı 
birleşme, bir araya gelme demektir. Bu kelimenin ekonomi litaratüründe ilk 
kullanılması, kartel, tröst ve mergerların tüketicilere sundukları mallarda 
dikey entegrasona gitmeleri anlamında olmuştur. Ayrı ülke ekonomilerini bir 
ekonomik bölge oluşturacak şekilde birleştirmek anlamında kullanılması çok 
kısa bir geçmişe sahiptir ve ekonomik entegrason, literatürde, ne Zollverein 
(Alman Gümrük Birliği) dahil gümrük birliklerine ilişkin olarak, ne de 
1940’lardan önce uluslararası ticaret üzerine yazılan kitaplarda, bugünkü 
anlamıyla kullanılmıştır. Kelime, ekonomik anlamda ilk defa 1947 yılında 
Avrupa’da kullanılmış, bundan iki yıl sonra da ABD’de kullanılmaya 
başlanmıştır (Ertürk, 1993: 7). 

Günümüzde uluslararası ticaret farklı şekiller ile gerçekleşmektedir. Bunun 
neticesinde şirketler başka ülkelere hazır olan malları değil onların yedek 
parçalarını da taşımaktadır. Uluslararası ticaretin, hizmetin ve üretimin 
gelişmesinin sonuçu olarak ekonomik entegrasyonlar olmuştur.   Bunlar 
uluslararası ekonomik birleşmeler ve ekonomi siyaseti ile 
gerçekleştirilmektedir. 

20.yüzyılın ilk yarısında bağımsız ülkelerin oluşum çağıyken, 20.yüzyılın 
ikinci yarısında tam tersine kutuplaşma süreci olmuştur. Bu yeni eğilim ilk 
başta sadece Avrupada gelişmeye başlamıştır. Sonra başka bölgelere de 
yayılmıştır. Pek çok ülkeler kendi istekleri ile kendi ekonomik özgürlüğün 
terk ederek, başka ülkeler ile ekonomik birlikleri oluşturmaya başlamıştır. Bu 
sürecin baş sebebi de ekonomik üretimin hızını ve verimliliğini arttırmaktır. 
Ekonomik entegrasyonun hızla gelişmesi uluslararası işbölümünü ve 
uluslararası işbirliğini arttırmıştır (Matieva, 2006:12). 

Uluslararası işbölümü bu en önemli olan malları kendi başına üretme imkanı 
var ülkelerde uluslararası üretimi düzenlemektir. Bu ülkelerde bazı malları 
üretmek için uzmanlaşmıştır. Mesela Japonya ile ABD’nin araba üretimi ve 
satışıdır. Japonya arabayı genellikle halkın alt sınıfı için üretmektedir. ABD 
ise zenginler için büyük, lüks ve pahalı arabaları üretmektedir. Bu Japonya 
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için da, ABD için de yararlıdır. Çünkü bunlar üst sınıf ile alt sınıfın ortasındaki 
denkliği saklamaktadır.  

Üretimi uluslararası seviyesine çıkarmak küresel düzeyde ve aynı zamanda 
bölgesel düzeyde de gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin en önemli itici cüçü 
ise her ülkelerdeki ve dünyadaki ekonomiyi yönlendiren uluslararası 
ekonomik organizasyonlardır. Üretimin uluslararası haline gelmesi farklı 
şekiller ile gelişmektedir. Bunun basit hali- ülkeler ortasındaki istikrarlı 
ekonomik ilişkileri kurmalarıdır. Bu durumlarda her ülke kendisinin üreten 
mallarını belli bir miktarda diğerlerine satmak için geliştirecektir. Başka bir 
halinde ise ülkelerin ekonomilerinin denkleşmesidir. Bu süreçte ülkeler 
uluslararası ekonomik organizasyonları yönetmek için çaba gösterirler. Ama 
bu gibi çaba göstermelerin önemi olmadığını tarih göstermektedir.  

Günümüzdeki dünyada ekonomi çok hızlı şekilde gelişmektedir. Uluslararası 
işbölümüne katılan her ülkenin milli ekonomisinin kümesidir. Üretimin 
seyyar faktörleri ve uluslar arası ekonomik ilişkiler ile bağlantıdır. Geniş 
anlamda bir biriyle ilişkili işlemlerin tüm şekillerinin toplamıdır. 

Dünya ekonomisi tarihi ve siyasi-iktisadi kavramdır. Gelişmenin her 
aşamasında ona üretimin ölçeği ve seviyesi doğru gelmektedir. Dünya 
ekonomisinin gelişmesi emeğin ve üretimin milli ekonomiden dışarı 
çıkmasıyla devam etmektedir. Bu süreçler iki kavram ile anlatılmaktadır. 1) 
Küreselleşme; 2) İnternasyonelleşme. 

İnternasyonelleşme: uluslararası işbölümünün neticesinde, uluslararası 
piyasanın gelişmesiyle küresselleşmenin maddi özelliğidir.  

Küreselleşme: Ekonomik hayattın yüksek seviyeye çıkması ve özel şekilleri 
olarak, dünya mallarının, hizmetin, işgücünun ve sermayenin bir piyasada 
dönüşmesidir 

Ekonomik entegrasyon süreci her ülkenin ekonomisinin unsurları başka 
ülkelerin ekonomisini etkilemesi ve bir biriyle etkileşimidir. Entegrasyon 
süreci bu ülkelerin ekonomik işbirliğidir.  

Türkiye’nin Ekonomik Entegrasyonu  

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber ve bunun netijesinde ekonomik 
birleşmeler de ortaya çıkmıştır. İletişim ve ulaşım araçların gelişmesi 
uluslararası ticaret için daha geniş fırsatları  yaratmaktadır. Bunun sonuçunda 
dünyada ekonimik birlikler ve gümrük birlikler ortaya çıkmıştır. Bu sırada 
Türkiye’nin de dünya ile entegrasyonunun arması devam etmektedir. 

2000’li yılların başında dünyada ekonomik ve ticari gelişmelerde hızlı bir 
değişme süreci yaşanmaktadır. Bu değişmelerin önemli unsuru da 
küreselleşme olmuştur. Küreselleşmenin sonucunda mal ve hizmetlerin hızla 
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başka bir bölgeye ulaşma haline gelmiştir. Diğer taraftan, bölgesel düzeydeki 
entegrasyonların artması sebebiyle dünya ticaretinde kutuplaşmaların varlığı 
da aşikardır. 

Dünyadaki ekonimik gelişmeler ile birlikle Türkiye’de de 1980 yılından 
itibaren dışa açık politikaları uygulanmaya başlamıştır. Bu değişimin 
sonucunda ihracat 1980 yılında 2,9 milyarken, 2003 yılında 47,2 milyar dolara 
ulaşmıştır.( Külünk, 2005: 206) Türkiye’nin ihracatının GSMH içindeki payı 
yüzde 5’lerden 2002’de yüzde 20’lere, dünya ticaretindeki payı da binde 
15’lerden 2003’te yüzde binde 55’lere ulaşmıştır. (Külünk , 2005: 207) Bu 
Türkiye’nin gelişmesiyle beraber dünya ile ekonomik entegrasyonunun 
artmasını ifade etmektedir.  

1991-93 yılları arasındaki üç yıllık dönemde Türkiye’nin ihracatının yıllık 
ortalama yüzde 5,8 aranında arttığı görülmektedir. 1994-97 yılları arasındaki 
dört yıllık dönemde ise yıllık ortalama artış oranı yüzde 14,4’e yükselmiştir. 
Ancak 1998-2000 arasındaki 3 yıllık dönemde ihracatın artış oranı yüzde 1,9 
gibi düşük bir seviyeye gerilemiştir. 2000-2004 döneminde ise yeniden artışa 
geçen ihracat rekor üstüne rekor kırmaktadır. 2001-2003 yılları arasında 
ihracat artış oranı sırasıyla %12,8, %32,2 olmuştur. Türkiye’nin ihracatı 2004 
yılında ilk sekiz ay itibariyle 40 milyar dolara ulaşmıştır (Külünk, 2005: 208). 

Türkiye'nin 2018 rakamlarıyla ihracatı 167,9 milyar dolar, ithalatı 223 
milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,3 ve dış ticaret açığı 55 
milyar dolardır. Türkiye, 2017 rakamlarına göre ihracatı en yüksek 32. 
ithalatı en yüksek 24. ülke konumundadır. 

Türkiye’nin Orta Asya İle Ekonomik Entegrasyonu 

Soviyetler Birliği’nin dağılması ile beraber Orta Asya’daki Kırgızistan, 
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkeler kendi 
bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bu ülkeler dünyada bağımsız ülkeler olarak 
yerlerlini almıltır. Orta Asya’daki ülkelerin dini, tarihi, dili ve kültürü 
Türkiye’yeninkine çok benzemektedir. 1991 yılında bu ülkeler 
bağımsızlıklarını kazandığında Türkiye için bu ülkeler ile siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda ilişkileri ve işbirliği kurmak için yeni imkanlar 
ortaya çıkmıştır.  

Orta Asya ülkeleri ile Türkiye’nin ekonomik entegrasyonu 1991’den sonra 
hızla gelişmeye başlamıştır. Bu ülkeler bağımsızlıklarını ilen ettikten sonra 
yeni ekonomik reformları başlatmıştır. Bu reformların ana başında merkezi 
planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçerek, yabancı sermayeyi çekmek 
için çabalarını arttırmıştır. Bu arada Türkiye ile ekonomik ilişkilerini 
başlamışlardır.  Türkiye ile Kazakistan arasında dış ticaret ilişkisi 1992 
yılından itibaren kurulmuş, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yıllar 
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itibariyle artan bir trend izlemiştir. 1992 yılında 30 milyon dolar olan dış 
ticaret hacmi, hemen izleyen yıl 112 milyon dolara yükselmiştir. 2000 yılında 
Kazakistan dış ticaretinde Türkiye’nin payı, ihracatta %3, ithalatta ise %1 
olarak gerçekleşmiştir. 

Kırgızistan ile Türkiye’nin arasındaki ekonomik ilişkiler ise 1992’de 
kurulmuş ve sonraki yıllarda devam etmiştir. 1994 yılında 18 milyon 900 bin 
dolar olan  dış ticaret hacmi gederek iki senede, 1996’da 52 milyon dolara 
ulaşmıştır. Ancak bu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler 1997’den zayıflaya 
başlamıştır. 1997’de azalış göstererek 43 milyon dolar, 1998’de 37 milyon 
dolar, 1999’da 23 milyon dolar ve 2000 yılında 20 milyon dolar olmuştur.(80) 
2017 yılında ise Kırgızistan ile Türkiye’nin ticaret hacmi 487 milyon dolara 
ulaşmıştır.  

Türkiye ile Özbekistanın arasında dış ticaret hacmi 1992 yılında 75 milyon 
dolar iken, 1993 yılında 246 milyon dolara çıkmıştır. Günümüzde Türkiye ile 
Özbekistan’ın dış ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaşmaktadır. (turkiye-ile-
ozbekistan-arasindaki-ticaret-hacmi-rekor-kirdi: 2018)  Türkmenistan’da ise 
1997 itibariyle 178 Türk firmasının bulunduğu bilinmektedir. 1996 yılında 
Türklerin üstlendikleri taahüt ve yatırım işlerinin toplam tutarı 2.5 milyar 
dolara ulaşmıştır. 2017 yılında bu ülkelerin dış ticaret hacminin 600 milyon 
dolar olduğu bilinmektedir  turkmenistan-turkiye-iliskileri: 2019). 

Tacikistan kapalı ekonomiyi sürdürmesi dış ticaret alanında da belirleyici 
olmuştur. Türkiye ile dış ticaret hacmi de kapalı kalmıştır. İki ülke arasındaki 
toplam dış ticaret hacmi 2000 yılı itibariyle 20 milyon dolar civarındadır. 
(Solak: 2003)   2006 yılında ise 72 milyon dolara ulaşmıştır. (Turkiye-ABD 
ekonomik ve ticari iliskiler bilgi notu: 2019). 

Türkiye-ABD Ekonomik Entegrasyonu 

İki ülke arasındaki ilişkilerde Soğuk Savaş yıllarında ağır basan savunma 
işbirliği boyutuna, SSCB’nin dağılmasından sonra ekonomik boyut da 
eklenmiştir. 1995 yılında ABD yönetiminin Türkiye’yi gelişen 10 büyük 
pazar arasında ilan etmesi ve Amerikan özel sektörünü Türkiye’ye yönelmeye 
teşvik etmesi ile hareketlenen ticari ve sınai ilişkilerde bugüne gelindiğinde 
dış ticaret hacminde, ABD’nin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarında ve 
Türkiye’yi ziyaret eden Amerikalı turist sayısında önemli artış kaydedilmiştir. 

İki ülke arasındaki ticaret düzenli olarak artış göstermiştir. Özellikle son on 
yılda dış ticaret hacmi yaklaşık 3 kat artmıştır. Aşağıdaki tablo 1990-2011 
yılları arasında Türkiye ile ABD arasındaki ihracat, ithalat, dış ticaret hacmi 
ve ABD’nin Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki payını göstermektedir. 1990 
yılında 3,3 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2011 yılı itibarıyla 20,6 milyar 
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dolara ulaşmıştır. 1990 yılında ABD’ye 968 milyon dolar ihracat yapan 
Türkiye, 2011 yılında ABD’ye 4,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 

Türkiye ABD ilişkileri 237 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Ancak dünyanın 
en büyük ihalat yapan ülkesi Amerika, Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler 
sıralamasında 28.sırada kalmaktadır. Son 2017 yılında ABD’den yapılan 
ithalatın toplam ithalata oranı %5,1 iken, 2018 yılının ilk 6 ayında bu oran %5 
olmuştur.  2018’de ABD ile toplam ticaret hacmi 10,1 milyar dolar olmuştur. 
(abd-ile-ticari-iliskimiz-ne-durumda: 2019)  Sonuç olarak 
dediğimizdeTürkiye ve ABD ekonomik açıdan bir birine bağlı ülkelerdir. 

Türkiye’nin  Avrupa Birliği ile Ekonomik Entegrasyonu 

Avrupa ülkelerinin bir birlik kurma düşünclerinin uzun bir tarihsel geçmişi 
vardır. Ama bu düşünceleri uzun zamandır gerçeklenmemiştir. Avrupa Birliği 
fikrini uygulamaya geçiren oluşumların yaklaşık yarım yüzyıllık bir tarihi 
vardır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bu arzu ve düşünceler 
gerçekleşme olanağı bulmuştur. (KİLİCİ: 2006: 45)  

AB’nin kuruluş amacı olarak ekonomik ve siyasi gücünü arttırma düşüncesi 
yatmaktadır. ABD ve Japonyadan oluşan büyük bir güçe karşı dayanabilmek 
için birleşmeleri gerekliydi. Sonuçta 1953 yılında Avrupa Kömür-Çelik 
Birliği ile Fransa ve Almanya başta olmak üzere toplam 6 ülke arasında 
başlatılmıştır. Yani, sadece kömür ve çelik konusunu ilgilendiren bir 
birliktelikti. Işbirliğinin diğer alanlara da geni şletilmesi ile, 1958 yılı nda 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kuruldu. 
1953 yılında 6 ülke ile kurulan Topluluğun üye sayı sı ; 1973, 1981, 1986, 
1995, 2004 yı lı genişlemeleri ile 25'e çıkmıştır 2007 yılında Bulgaristan ve 
Romanya'nın da katılımıyla üye sayısı 27'yi bulacaktır. 

Türkiye’nin AB’ya katılma isteği uzun zamandır gerçekleşmemiştir. 1980. 
Yıllara kadar AB’ya katılmasına engel olan en öndeki faktör ekonomik geri 
kalmışlık iken, günümüzde siyasal, sosyal ve hukuki içerikteki  engeller 
olmaktadır. Başka bir ifadeyle söylersek, en büyük engeller olarak demokrasi, 
insan hakları, azınlık hakları, düşünce özgürlüğü gibi konulardır.  

Türkiye’nin Avrupa ailesinin bir üyesi olma sürecine girişinin birkaç yıllık 
geçmişi vardır. Türkiye-AB gümrük birliği, 6 Mart 1995 tarihinde Ortaklık 
Konseyi kararı ile 1 Ocak 1996’da başlamıştır  (Küreselleşen Dünyada 
Türkiye Ekonomisi, 2001: 57). 1980 öncesinde, Türkiye’nin o günün siyasi 
ve ekonomik koşullarında Avrupa Birliği’ne tam üye olmada tereddütlü 
olduğu, dönemin hükümetleri tarafından ortaya konmuştur. Bu nedenle her ne 
kadar Avrupa kurumlarına giriş başvurusu 1959 yılında vuku bulmuşsa da, 
tam üyelik başvurusu 1987 yılında gerçekleşmiş, gümrük birliğine de 1996 
yılında gidilmiştir (Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi, 2001: 58). 
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1963 Ankara Anlaşması, 1975 Katma Protokol, 1995 Ortaklık Konseyi 
Kararı, bu ilişkide önemli kilometre taşlarını oluşturmaktadır. Birincisi ile tam 
üyeliğe yönelik adım atılmış, ikincisi ile gümrük birliğinin takvimi yapılmış, 
üçüncüsü ile de 1.1.1996 tarihinden itibaren gümrük birliği uygulaması 
başlatılmıştır ( Kilici, 2006: 39). 

Türkiye’nin gümrük birliğine girme süreci, 2005 yılı sonu itibariyle 10 yılını 
tamamlayacaktır. Gümrük birliğine girmesiyle Türkiye olumlu sonuçlara 
ulaşmıştır. Türk otomobil sektörü, beyaz eşya sektörü AB pazarındaki üstün 
performansının nasıl olduğunu görmüştür. Türkiye’nin gümrük birliğine 
girmesi ile rakiplerini daha yakından tanımaya fırsat bulmuştur. Rekabete ve 
daha da kaliteli, ucuz ürün üretmeye zorlanmıştır. Gümrük birliği öncesindeki 
10 yıl boyunca Türkiye’nin ihracatı 8 ile 20 milyar dolar iken, 2005 yılında 
ihracat 75 milyar dolar olmuştur. Gümrük birliğinin Türkiye için daha da 
faydaları artacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’nin toplam genel ihracatına bakıldığında ise, 1996 yılından 2014 
yılına kadar geçen sürede, ihracat 23.224.465 dolardan 157.642.154 dolara 
yükselmiştir. Yani % 579 oranında bir artış gözlenmiştir. Türkiye’nin 2014 
yılı toplam genel ihracatının yaklaşık % 43,5’ini Avrupa Birliği’ne yapılan 
ihracat oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan 
ihracatı önemli bir rakamı oluşturmaktadır (Doğan, 2015). 

1996 yılında Avrupa Birliği’nden yapılan ithalat 24 milyar doların 
üzerindeyken, 2000 yılında 28 milyar doları geçmiştir. Buna karşın 2002 yılı 
sonunda 25 milyar dolara düşmüştür. 2002 – 2014 yılları arasında sürekli 
yükselen ithalat değerlerini görmekteyiz. 1996 yılından 2014 yılına kadar 
geçen sürede Avrupa Birliği’ne olan ithalat % 265 artarak 88 milyarın üzerine 
çıkmıştır (Doğan, 2015). 

Türkiye toplam genel ithalatına bakıldığında ise, 1996 yılından 2014 yılına 
kadar geçen sürede, ithalat 43.626.642 dolardan 242.182.754 dolara 
yükselmiştir. Yani % 455 oranında bir artış gözlenmiştir. Türkiye’nin 2014 
yılı toplam genel ithalatının yaklaşık % 36,5’ini Avrupa Birliği’nden 
sağlanmaktadır. Görüldüğü üzere, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden olan 
ithalatı toplam genel ithalatın 1/3’ünden fazladır. Buna göre Türkiye’nin 1996 
yılındaki Avrupa Birliği’ne olan ihracatı 12.590.475 dolar iken, aynı yıldaki 
birliğe olan ithalatı 24.349.181 dolardır. Yani ihracat rakamları ithalatın 
yaklaşık yarısı kadardır. Bu rakam Türkiye ekonomisinde olumsuz sonuçlar 
doğurmuştur. 2014 yılında ise, ihracat 68.529.094 dolar iken aynı yılda ithalat 
88.783.685 dolar olmuştur. Geçen zaman içinde Avrupa Birliği’ne yapılan 
ihracat-ithalat dengesinin Türkiye lehine seyrettiği görülmektedir. 2014 
yılında Türkiye’nin toplam genel ihracatının 157.642.154 dolar iken, 
ithalatının 242. 182.754 dolar olduğu görülmektedir. İhracat-ithalat 
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dengesinin sağlanamadığı ve buna bağlı olarak da ekonominin henüz istenilen 
düzeye gelemediği gözlemlenmektedir (Doğan, 2015: 316). 

Türkiye’nin AB ile olan ilan ilişkilerinde önemli olan değişen noktalarının 
biri de Gümrük Birliğine girmesidir. Bu süreçten sonra Türkiye Avrupa’nın 
sadece ekonomik ilişkileri değil siyasi, sosyal ve kültürel ilişkileri de 
gelişmeye başlamıştıır. Yapılan görüşmelerden sonra anlaşmalar da çok 
olmuştur. Üyelikle ilgili Ankara Anlaşması Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye 
olması için büyük bir umut olmuştur. Ancak Türkiye AB’ye üye olamamıştır. 
Bunun nedenleri de nüfus büyüklüğü, kültür ve din farklılığı, demokrasi, insan 
haklarının Avrupadaki gibi olmamasıdır.  

Sonuç 

Son dönemde Türkiye’nin dünya ile ekonomik entegrsyonu artmıştır ve 
büyüyen bir ekonomik modeli hayata geçirmeyi başarmıştır. 2012’deki 
istatistiklere göre Türkiye dünyanın ilk 15ine girmiştir ve 2023’te ilk 10 
büyük ekonomisinden biri olması mümkündür. Bu başarıyı başarmada ilk 
önce insan kaynağının önemli olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda  
Türkiye’nin öncelikle sahip olduğu potansiyelini en etkin bir şekilde hayata 
geçirmesi ve enerjisinin tümünü sinerjiye dönüştürmesi gerekmektedir. Bu 
hedefin gerçekleşebilmesi büyük ölçüde toplumun tüm kesimlerini bu 
“sürece” dâhil edebilme maharet ve becerisini gösterebilmeye bağlıdır. 
Türkiye bu konuda yeterli tecrübe birikimine sahiptir. “Farklılıkları” 
zenginlik olarak gören ve onları zaaf olarak değerlendirmek yerine “güce” 
dönüştürmüş bir tarihsel birikim ve mirasa sahip olan Türkiye eskisine göre 
çok daha avantajlı konumdadır (Bulut, 2013: 53). 

Türkiye’nin AB ile ekonomik entegrasyonu sürecinde gümrük birliğine 
girmesi ile ve ABD, Asya ve başka ülkeler ile iktisadi ilişkilerinin 
gelişmesinin neticesinde Türkiye büyük bir pay kazanmıştır. Türkiye dünya 
ekonomisinde büyük bir yer alması ile beraber  yeterli potansiyele sahiptir. 
Gelecekte de bu halini saklamakla beraber geliştirmek önemli stratejik 
planlardın biridir ve böyle olacağı beklenmektedir. 
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The Effect of Fuelwood Harvesting on the Livelihood of 
Rural Household in Moyamba District Southern  

Sierra Leone 
Patrick Kargbo* 

Abstract 

The study was to assess the situation of fuelwood harvesting on the livelihood 
of rural households in Moyamba District southern Sierra Leone. With such 
the specific objectives were;To describe the Characteristics of rural 
households that depend on fuelwood harvesting in the research area.. Assess 
the Knowledge of rural households on the climate issue. The extent to which 
household access climate change-related extension services in the research 
area. The communities were selected purposively. The respondents were 
selected randomly. One hundred and fifty respondents were surveyed. The 
study revealed that 63.3% of the total population does not access extension 
services. 53.3% of the total population harvest fuelwood for firewood every 
week. On the average households are spending 11 more minutes rep trip now 
to collect fuelwood, this shows that deforestation is on the rise. The study 
recommends that extension workers should receive training on climate 
change-related issues. Besides, other alternatives for cooking should be made 
available to rural households. 

Keywords: Firewood, Livelihood, Household, Natural Resources, Income 
Generation, Consumption, Population, Alternatives 

 

Introduction  

Agriculture is an important sector in developing countries in general and 
Africa in particular (Makonnen et.al, 2015). People living in such countries 
are also heavily dependent on natural resources such as fuelwood for their 
livelihood when natural resources are degraded rural households respond in 
different ways to cope with the scarcity of the resources. Among several 
options, these households use their labor to cope with the increasing scarcity 
of natural resources.  
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Globally, fuelwood is the principal energy source for over 2 billion, primarily 
poor people (Sangay, 2011) and fuelwood harvesting accounts for over 54 % 
of total annual wood removal from forests. Approximately 1.7 billion of 
fuelwood and charcoal were produced globally in 2004 (Wangchuk et.al 
2013).  And wood-based fuels comprise about 80 % of total household energy 
consumption and 35 % of total energy use in developing countries. 

 Wood harvesting is the third most important economic activity for the 
inhabitants of the forest-dependent area, after farming and animal husbandry 
(Yunana, 2013). In the past, wood harvesting in developing countries was 
mainly for domestic consumption, and it was mostly women who gathered the 
dry branches and trunks of trees and shrubs for fuelwood (Awah 2005). Today 
the situation has changed, increased commercialization of the sector has led 
to the widespread harvest of both dead and live branches and trunks by men 
and women. 

The forest sector in Africa plays an important role in the livelihoods of many 
communities and the economic development of many countries. This is 
particularly so in Western, Central, and Eastern Africa where there is 
considerable forest cover. Africa has a high per capita forest cover at 0.8 ha 
per person compared to 0.6 ha globally (Sebukeera et.al, 2005). 

 In Africa and many developing countries, there is an inextricable link 
between the forest resource and the livelihoods of the rural communities. 
More than 80% of the rural population in sub-Saharan Africa is poor and 
traditionally relies on forests for most of their livelihoods including fuelwood 
and timber as well as other non-timber forest products and Fuelwood provides 
the main source of the total household energy requirements in Africa with the 
consumption varying from country to country for example 85% in 
Mozambique, 76% Zambia, 91% Tanzania and 14% in South Africa (Kalaba, 
2010).  

After Sierra Leone 1991-2001 civil war, the trade-in firewood became 
increasingly commercialized, with large numbers of villages near highways 
or urban centers becoming involved in harvesting and commercially trading 
the commodity. 

However, Overall Bo and Kanama towns have the most complex markets in 
the southern region of Sierra Leone. Bundles of fuelwood are sold at various 
price points between Le 200 and Le 5,000 depending on the size and number 
of the sticks in the bundles (Kebbay, 2011). 

In Bo Town, the smaller vendors bring their supplies on foot from their farms 
(usually around 30 to 40 medium-sized bundles per month) and mid-size 
larger vendors hire others to carry their supplies (usually around 80 bundles 
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per month) while the largest vendors hire trucks to bring in around 100 to 200 
bundles per month. There are a couple of very large scale vendors in Bo town 
that truck in over 500 bundles each month. In contrast, all vendors in Kanama 
town tend to operate at a medium scale, hiring trucks to bring in 40 to 50 
bundles of firewood each month (Kondey, 2011).  

Similarly, the vendors operating in Moyamba town and Kailahun town are 
simply residents of nearby villages who bring supplies from their farms each 
day (around 30-40 bundles a month) and sell them for between Le 500 - 2,000 
(Kpagoi, 2011). 

Rural household in southern Region of Sierra Leone procure a wide variety of 
products from 

forest resources to meet their basic needs for food security (Shackleton, 2000). 
They are also important natural assets for rural households, providing both 
subsistence and market-oriented livelihood strategies. For example, in south-
eastern of Sierra Leone, the average value of woodland goods collected was 
observed to be 30% of the average gross cash income per household per year 
(Campbell et al., 2002). The expanding commercialization of many woodland 
products also provides rural households with a range of market-oriented 
woodland livelihood opportunities (Serra et.al, 2003). The harvesting of 
woodland products is widely recognized as an integral component of the rural 
livelihoods throughout the Moyamba District, offering goods for both 
household consumption and income generation. The primary factors 
influencing household energy consumption are the number of individuals in 
the household and household income (Sangay, 2011). 

Statement of Problem 

The Southern Region of Sierra Leone is the most forested area in Sierra Leone. 
There is numerous problem associated recently in this part of the country due 
to the lack of knowledge of the effect fuelwood harvesting cause on the 
livelihood of rural household in Moyamba District. Some of this problem 
facing recently is the heavy involvement of rural people in deforestation 
which have to affect agricultural activities by exposing the soil to erosion that 
lead the soil to lost of nutrient and fertility that contribute to the low output of 
crops. It has reduced the watershed areas and cause pollution in the 
environment that has resulted in the greenhouse effect. 

The continues harvesting of fuelwood in the forested areas has also signaled 

a negative impact on the tourist attraction because most of the Animal that is 

usually found in these forests have been forced to migrate to another part of 
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the country. It has also affected the planting time for most farmers because 

they have used to determine it by the weather condition. 

Aim and Specific Objectives of the Research  

Aim  

This research aims to assess the effect of fuelwood harvesting on the 
livelihood of rural households in Moyamba District, Southern Sierra Leone. 

Objectives of the Research 

The Objectives of the research are as follows. 

1. To describe the Characteristics of rural households that depend on 

fuelwood harvesting in the research area.  

       2 Assess the Knowledge of rural households on climate issues. 

      3. The Extent to which household access extension services in the research 
area 

Research Hypothesis 

The study will be carried out by testing the following hypotheses  

HO: There is a significant effect of fuelwood harvesting on the livelihoods of 
rural households in the Moyamba District. 

HA: There is no significant effect of fuelwood harvesting on the livelihood of 
rural households in the Moyamba District. 

Justification of the Study 

Human livelihood in most rural areas in Sierra Leone is highly dependent on 
farming activities, but the subsistence form of Agricultural practiced by rural 
farmers can barely feed themselves and their immediate family members. 
People hence seek for other complementary alternatives. One such alternative 
has been fuelwood harvesting mostly for charcoal production. 

Additionally, the increasing demand for this product has led to an increase in 
the quantities harvested. Dramatic changes have been occurring on human 
livelihoods, in terms of socio-cultural and economic parameters. Despite these 
changes, no know publication has based its research on the impact of 
fuelwood harvesting on human livelihoods of residents of Moyamba District 
in Sierra Leone. It is therefore relevant to conduct research that will reveal 
relevant results and recommendations that will greatly impact the research 
world, farmers, and decision-makers.   
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Scope of the Study 

This study was conducted mainly in Kori, Kamajei, and lower Banta chiefdom 
because there is massive harvesting of fuelwood in those areas. According to 
the study the following was of our target we investigated; Characteristics of a 
rural household, the extent of fuelwood harvesting, knowledge of rural 
household on climate change, and household access to extension services. 
Limitations 

There were limitations encountered during the study. These were; Respondent 
was not will to divulge information: some respondent is reluctant to respond 
to the interview schedule because a lot of their time had been wasted in the 
past by researchers on interviews without any perceived benefits. These 
problems made it necessary for the researchers to work through some 
stakeholders so that they will discuss it with me. Getting respondents for 
questioning: it was also difficult to get the respondent to spear their productive 
time or leisure time for questioning                                                            

Methodology 

Description of the Study Area 

Moyamba District 

This study will be conducted in the Moyamba district. Moyamba district on 
the other hand borders the Atlantic Ocean in the west, both Portloko and 
Tonkolili districts to the north, Bo district, and Bonthe district in the south. 
Moyamba District is a district in the southern province of Sierra Leone, with 
a population of 260,910 in the 2004 census. It's the capital and the largest city 
in Moyamba. The other major towns include; Njala, Rotifunk, and Shenge. 
The district is the largest in the southern province by geographical area, 
occupying a total of 6,902km (2,665sq miles) and comprises fourteen 
chiefdoms. 

The main economic activities including mining (retile and bauxite), fishing, 
rice growing, and oil palm production. The dominant ethnic groups in the 
district are the Mende, Shebro, and Limba. 

Research Design 

The research design used for this study will be a non- experimental design. 
The simple form of non- experimental design is a statistical survey. This 
design is considered appropriate for this research because of the nature of the 
objectives and the type of data will be collected which is descriptive. Its 
weakness is usually minimized through appropriate survey methods using 
randomization and proper data collection instrument by: 
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1. Ensuring that the questions to be answered are clear and not 

misleading 

2. Getting respondents to answer questions thoughtfully and honestly 

3. Getting a sufficient number of questionnaires completed and returned 

so that meaningful analysis can be made. 

Source of Data  

The data for this study will be collected from one main source. I.e. the primary 
data were the farmers will be contacted. 
Population sample Size and Sampling Procedure 

Population 

The population for this study comprises of the household of selected 
chiefdoms in Moyamba District 

Sample Size 

The sample size for this study was determined to base on Yamane (1967) 
sample size determination procedure. Using this procedure, a total of 150 
households was selected from among the total population 

Sample Procedure 

A two-stage sampling technique was used to select the sample respondents. 
The first stage was the purposive selection of the project area. The second 
stage was also the selection of the respondent. A sample random sampling 
technique was used to select a total number of one hundred and fifty (150) as 
a sample for the survey. 

Data Collection 

A survey questionnaire was chosen for the collection of information from the 
farmers for this study to achieve the study objectives. This study preferred 
questionnaire because of the ease of administration and scoring, besides the 
results being readily analyzed. The items on the questionnaire were developed 
based on the objectives of the study, Observation methods were also used by 
looking at the quantity of fuelwood they harvested pa day. The questionnaire 
was tested to check its contact, construct, and face validity. Contact Validity 
ensured that the content of the instrument contained an adequate sample of 
the domain of content it represented. Face validity looked at the format of the 
instrument that includes aspects like the clarity of printing, font size and type, 
adequacy of workspace, and appropriateness of language among others. 
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Construct validity determined the nature of the psychological construct or 
characteristics being measured by the instrument. The research supervisor and 
two other experts in measurement and evaluation were also consulted to help 
in review to ensure the instrument accurately measured the variables is 
intended to measure in the study. To ensure the reliability of the instrument, 
the pre-test methods were employed. By the pre-test methods, it means the 
instrument was administered on a pilot sample of an interval of two weeks 
between first and second administration.  

Data Analysis  

The Data collected was entered and analyzed by simple descriptive analysis 
and Econometric models using statistical package for social scientists (SPSS) 
version 16 software.  

Presentation of Result and Discussion of Findings 

The results of this study are presented and discussed in this chapter. The 
interpretation is based on the set objectives. Findings were also explained in 
the context of related studies and reviewed the literature 

Characteristics of Rural households  

One of the objectives of this study was to determine the characteristics of 
households in kori, kamejei, and lower Banta on the effect of fuelwood 
harvesting on the livelihood of rural households in the Moyamba district. 

Gender Distribution of Respondents 

 
Source: survey 2015 
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Figure 1. Showing Gender distribution of respondents in the study area 

Figure 2: shows that 59.3% of the respondents interviewed were male and 
40.7% were female. This reveals that in the study area, the male gender is the 
highest participants in fuelwood harvesting. 

Age of Respondents 

Age is a measure of maturity and determines the rate of an individual in any 
society. Literature tends to suggest that it also determines the adoption 
capacity of the individual. The age distribution of respondents is presented in 
figure 3 

Age Distribution of Respondents 

 
Source: Survey 2015 

Figure 2: Age Distribution of Respondents in the Study Area 

Figure 2: Shows that the average age of the respondents was 31 years old. 
However, the age varies from 15 and 78 years, with the highest concentration 
being in the age bracket of (50.0%). This represents the active group in 
fuelwood harvesting it is clearly shown that fuelwood harvesting was in the 
middle age class. This has a positive bearing on their ability to harvesting 
fuelwood. 

Marital Status of the Respondent 

Marriage confers the status and responsibility of the individual. Usually, a 
person’s marital status is considered relative to his or her social status, level 
of responsibility, and moral behavior. 

Marital Status of Respondents 
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Source: survey 2014 

Figure 3: Distribution of respondent showing marital status in study Area 

Figure 3: the marital profile of the respondent showed that about 82.7% were 
married,8.7% single,4.7% divorced, and 4.0% widowed. The 83.7% of 
married have an impact on the household to produce not only for sale but to 
feed his family. This was expected to have a positive effect on fuelwood 
harvesting on the livelihood of a rural household since He/she needs to feed 
more mouths. 

Academic Level of Respondent   

 
Source: Survey 2014 
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Figure 4: Academic level of Respondent in the study area 

Figure 4: The level of awareness and adoption of the effect of fuelwood 
harvesting are affected by the literacy status of farmers. But according to 
literature, the sustainability of agricultural production is largely dependent on 
the action of the farmers and their decision making abilities given the level of 
knowledge and information that is available to them(Rahman,2003).50.0% of 
the household heads did not go to school at all while 27.3% were fortunate to 
acquired secondary school education,17.3% attained primary school level, 
4.7% tertiary education and 7% attained Arabic education. 

 Head of Household 

 
Figure 5: Household Head of Respondent in the study area 

Figure 5: Among the respondents that were interviewed 55.3% were 
household heads of their family and 44.7% could either be wife, son, sister, 
mother-in-law, father-in-law, etc. An increase in the number of household 
heads tends to encourage them to divert from fuelwood harvesting.  

Size of Household 
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Source: survey 2015 

Figure 6: Showing size of households of respondents in the study area 

Figure 6: shows that56.7% of the respondents had 8-13 household members 
with the highest majority, 38.7% of the respondents had 2-7 household 
members with the second majority.4.0% of them have 14-19 household 
members and 7%  have 20 upwards household members downwards 

Relationship with the Household Head 

 
Source: survey 2015 

Figure 7: showing the Relationship with the household head in the study area 



131|                 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji.         
 
Figure 7: Among the respondents that were interviewed 18.0% were the wife 
of household heads,5.0% was the son of household heads,9.3% daughter of 
household head 9.3% could either be sister, mother-in-law, father-in-law, 
tenant 58.0% not applicable means they are household head and the question 
is not relevant to them.   

Source of livelihood  

 
Source: survey 2015 

Figure 8: Showing the source of your livelihood in the study area 

Figure 9: The data clearly show that 90.0% of the respondent depend on 
fuelwood harvesting and agriculture, 5.3% of the respondent are fuelwood 
dependent and 4.7% are fuelwood harvesting and non-agriculture-dependent. 

Estimate monthly income from all sources 

Source: survey 2015 

Figure 9: Showing the estimate monthly income from all sources from the 
respondent 
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Figure 9: The data clearly show that 54.0% of the respondents' monthly source 
of income is less than equal to 50,000-250,000 Leone. 34.0% of the 
respondents' monthly source of income is less than equal to 0-40,000 Leone 
and 12% of the respondents' monthly source of income is less than equal to 
300,000-700,000 Leone. 

Duration of Staying in this Community in the Study Area 

 
Source: survey 2015 

Figure 10: Showing the Duration of staying in this community in the study 
area 

Figure 11: The data clearly show that 56.0% of the respondent that has to stay 
in this community represent 1 to 15 years, 24% of the respondent that has to 
stay in this community represents 16 to 30 years, 11.3% of the respondent that 
has to stay in this community represent 31 to 45 years, 8.0% of the respondent 
that has to stay in this community represent 46 to 60 years and 7.0% of the 
respondent that has to stay in this community represent 61 year above. 

Status in the Community 

 
Source: survey 2015 
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Figure 11: Showing the Status of household head in the study area  

Figure 11: The data clearly show that 13.3.0% of the respondent are elders 
that harvest fuelwood in the study area, 38% of the respondent are Adult that 
harvest fuelwood in the study area, 38% of the respondent are also youth that 
harvest fuelwood in the study area, 10% of the respondent are chiefs that 
harvest fuelwood in the study area 

 Knowledge of Rural Household on Climate Change 

Have ever heard about the expression of climate change. 

 
Source: Survey 2015 

Figure 47: showing the level of their knowledge about expression climate 
change. 

From the figure above 32% of the respondents say yes they are aware of the 
expression climate change and 68% say NO they are not aware of the 
expression climate change. 

 Expression of climate change 

 
Source: survey 2015 
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Figure 48: showing the test result of their knowledge about the expression of 
climate change. 

From the figure above it clearly, show that the respondents level of 
understanding about climate change is very poor  

 Effect of climate change in your environment 

 
Source: Survey 2015 

Figure 49: showing the effect of climate change in the environment. 
Figure 49: show that climate change has a high effect on the time of planting 
and low effect on flooding.  
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Household access to extension services 

 Extension in your community 

 
Source: Survey 2015 

Figure 50: showing if there is an extension in the community. 
Figure 50: shows that 36.0% of the respondent interviewed says yes there is 
an extension in their environment and 64.0% of the respondents interviewed 
say No there is no extension in their environment. 

 How often do you access extension in your community? 

 
Source: Survey 2015 

Figure 51: Showing how often they access extension in the community. 
Figure 51: show that 7.0% of the respondent interviewed says daily,4.7% says 
weekly,9.7% says monthly,20.7% says yearly and 64% says is not applicable 
because there is no extension in their community  



              6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji                 |136 
 

The format which they access extension services? 

 
Source: Survey 2015 

Figure 52: Showing the form in which they access extension service in the 
community. 
Figure 52: shows that 2.7% of the respondent interviewed says the video, 1.3 
% says radio, 2.0% says a mobile phone, 4.0% says printed material, 7.3% 
says seminar, 18% says other (Oral) and 64.7% say not applicable because 
there is no extension in their community. 

The focus of the discussion with the extension services climate change-
related issue. 

 
Source: Survey 2015 

Figure 53: showing the focus of the discussion with the extension service. 
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Figure 53 shows that the focus of discussion with extension workers in the 
production and farm-based organization and there is a low focus on climate 
change. 

Discussion of the Major Finding 

Characteristics of Rural Households 

The result of the study showed that there are more adult people engage in 
fuelwood harvesting. The majority of the respondent were married this 
implies that the tendency of fuelwood harvesting is greater because the 
married couple was mostly contacted. The study revealed that the majority of 
the household head did not attend school, and those who were fortunate to 
attain a low level of education, this low level of education will affect their 
attitude and desire for adopting innovation. From the finding of this study, 
most of the household head has spent almost fifteen years in their community 
and 38% of them are youth and Adult. 

The Extent Of Fuelwood Harvesting 

Out of the five reasons for fuelwood harvesting introduced (firewood, 
charcoal, timber, poles, and other species). As presented in figures the 
majority of the households, head harvested fuelwood for firewood. And most 
of the harvest the fuelwood for domestics use only as there is no other source 
of fuel for domestics use in their community. From the finding, most of them 
have to live in their community for several years and they depend on fuelwood 
harvesting. 

According to the study, the majority of the household head harvest fuelwood 
for firewood every day, for timber not too common, for charcoal and pole 
same it not too common for them. 

From the findings the average quantity of fuelwood harvest for firewood in 
one goes is 21 to 30kg for timber 51kg, charcoal 41kg to 50kg and pole is 
31kg to 40kg. 

From the finding, on the average households are spending 11 more minutes 
rep trip now to collect fuelwood, this shows that deforestation is on the rise. 
Out of the proportion by using most of the household head use fuelwood for 
domestic purposes. 

Knowledge of Rural Household on Climate Change 

Innovation usually brings with some degree of benefit to its potential adopters 
but it’s equally created some kind of uncertainties in the mind of 
adopters(Rogers,1995). from the study there are a lot of benefits if the people 
knowledge of climate change is well explained to them but almost half of the 
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total population have never heard about the expression climate change and the 
effect it cause in the environment. Even doe there is a low extension officer 
in their community their focus of discussion is not meanly on climate change. 

Household Access Extension Services 

As extension has a great role to play in people living in the community so it 
must be available but from the finding of this study, only very few 
communities have an extension and the access to it is not available the time 
they need it most. 

According to the study, a large number of the total population comment that 
when rating the extension services that they receive they said it inadequate 
even nit applicable to them because there is no extension in their community.                        

Summary 

The overall objective of the study was to assess the effect of fuelwood 
harvesting on the livelihood of rural households in Moyamba District, 
Southern Sierra Leone. The specific objectives are to To describe the 
Characteristics of rural households that depend on fuelwood harvesting in the 
research area, determine the extent of fuelwood harvesting among households 
in the research area, assess the Knowledge of rural household on climate and 
Extent to which household access extension services in the research area. The 
study was limited in scope, instrument, the sample of household head, and 
study area. It was mainly limited to Kori, Kamejei, and lower Banta chiefdoms 
as there is a massive production of fuelwood harvesting in this area. Data 
collection mainly targeted household heads. 

Undertaking the study, a survey research design was adopted based on which 
a standard questionnaire was developed. The population for this study targeted 
all males and females those are household heads in these chiefdoms estimated 
to be around 5,000 household heads. The sample size for this study was 
determined based on Yamane (1967) sample size determination procedure. A 
two-stage sampling technique was carried out to select the sample 
respondents. The first stage was a purposive selection of the project areas 
(areas mostly harvest fuelwood). The second stage was also the selection of 
respondents. A simple random sample technique was used to select a total 
number of hundred and fifty (150) household heads as the sample for the 
study. A survey questionnaire was chosen for the collection of information 
from the farmers for this study to achieve the study objectives. 

The instrument was administered to the farers by the researcher himself 
alongside (2) trained enumerators (extension agents). 
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The data collected was entered and analyzed by simple descriptive analysis 
and simple linear regression tests using statistical package for social scientists 
(SPSS). The descriptive statistics involving the use of frequencies and 
percentages were used to summarize the data. 

The major findings of this study include. Male household head dominates 
fuelwood harvesting in the study area, between age brackets 26 to 46years this 
presents the active group in fuelwood harvesting,82.7% of the respondents 
were married,50.0% of the respondents did not go to school at all, also 55.3% 
of them were household heads, with the highest household size ranging from 
8-13 people, from the study it is showed that majority of the household heads 
practice farming and fuelwood harvesting as their main source of income with 
a percentage of 90.0%. 

From the study, majority of the household hold head harvest fuelwood for 
firewood and it mainly for domestics’ purpose and it is a daily job for them to 
harvest firewood with an average quantity ranging between 21kg to 30kg and 
they lack the knowledge of the effect of climate change in their environment. 

There is no significant relationship between extension service to the 
household head and the effect of fuelwood harvesting on the livelihood of 
rural households in the Moyamba district.  
Conclusion 

Based on the findings of the study, the following conclusions are drawn: 

Male household heads dominate fuelwood harvesting in the study area, 
indicating that women are being relegated to the background in the fuelwood 
harvesting system. 

Majority of the household head were within the age bracket of 26 to 46 years, 
stating that there are more active members engaged in fuelwood harvesting 
and therefore need support from Government and other donor agencies to aid 
their Agricultural activities and deviate from fuelwood harvesting to be able 
to feed their families since most of them were married and have the tendency 
to adapt to new knowledge about the effect of climate change in their 
environment. Those who were not educated completely dominated among the 
respondent that are were interviewed this shows that the awareness and 
adoption of innovations are affected by the literacy status of household heads. 
There is an increase in the number of household head and household size of 
8-13 people tend the adoption of new knowledge about the effect of fuelwood 
harvesting. From the study majority of the respondents, practice farming and 
fuelwood harvesting as their main source of income and this depicted that 
household head if supported there would be increased in the production of 
Agricultural produce because it will stop them not to do fuelwood harvesting. 
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Recommendations  

After the conclusion drawn from this study, the following are some of the 
recommendations; 

1. The study recommends that extension workers should receive training 

on climate change-related issues. Besides, other alternatives for 

cooking should be made available to rural households. 

2. There is no strong relationship between regular extension visit and 

training but the study revealed that the seldom visit of extension 

agents to the study area gives a clear indication that extension 

agents/services were not playing their roles in promoting agriculture 

and help the people to stop fuelwood harvesting in the study area. The 

study recommends that regular visitor contact with extension services 

provide an opportunity for transfer of skills, knowledge of climate 

change, and other information which discourages them from 

fuelwood harvesting. 

3. According to what the study revealed, the excess harvesting of 

fuelwood is faced as a result of inaccessibility to another source of 

fuel for their domestic purposes, therefore the study demanded the 

government, stakeholder and donor agency join together and bring up 

another means of fuel that household will use for domestics purpose. 

Government and stakeholder should encourage men as well as woman 
participation in the fight against climate change and also increase the 
extension contact and participation in handling this problem in the world                                               
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Nijer'de Eğitim Sistemi, Kültür ve Kimlik: Sosyolojik ve 
Tarihsel bir Bakış 

Sani Hamet Elhadji Bachir* 

Özet 

Bu makale Nijer'in eğitim sistemi ile kültür ve kimliğinin inşası arasındaki 
mevcut ilişkiyi anlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemi daha iyi anlayabilmek 
için bu çalışma, önemli ve çeşitli olaylarda zengin olduğu anlayışı üzerine 
bakışları, sömürge döneminden günümüze Nijer’in siyasi tarihine 
yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Daha spesifik olarak, bu makale, arka arkaya 
gelen hükümetler ve Nijer yetkilileri tarafından uygulanan eğitim kamu 
politikalarına odaklanmaktadır. Bu hükümetler sömürge döneminden 
demokratik döneme kadar ülkenin bağımsızlığını değerlendirerek analiz 
edilir. Ayrıca, bu eğitim politikalarının Nijer'de kültür ve kimlik üzerindeki 
etkisi bu çalışmada ele alınan alanlardan biridir. Kullanılan metodoloji 
belgesel araştırmalara odaklanmaktadır. Bunların arasında Afrika’nın genel 
tarihi ile ilgili olan Nijer ve eğitim kitaplarının, makalelerinin, tezlerinin, 
resmi belgelerinin analizi bulunmaktadır. Genel olarak, bu çalışmadan, 
Nijer’in ilgili hükümetlerinin Nijer gerçeklerine ve kültürlerine dayalı bir 
eğitim sistemi uygulamaya koyma girişimlerine rağmen, birçok eksikliğin 
sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu, bağımsız bir ülke olma durumuna rağmen, 
Fransa’nın Nijer’in iç politikalarına yaptığı müdahalelerle açıklanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Nijer'in Siyasal Tarihi, Kamu Eğitim Politikası, Kültür, 
Çok Kültürlülük. 

 

Giriş 

Batı Afrika'da bulunan Nijer, 1.267.000 km2'lik bir alanı kaplamaktadır. 
Kuzeyine Cezayir ve Libya, doğuya Çad, güneyine Nijerya ve Benin, batıya 
Burkina Faso ve Mali sınırlarıyla sınırlanmıştır. 2012'deki son genel nüfus 
sayımı ve konut sayımına göre, Nijer nüfusunun 17 milyondan fazla kişi 
olduğu tahmin edilmektedir. 2018'de Nijer nüfusunun 22 milyondan fazla 
insan olduğu tahmin edilmektedir (Reca, 2016). 

 
* Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi, 
Sakarya, Türkiye. 
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Sömürge döneminden günümüze kadar, iç ve dış faktörlerin birleşimi, Fransız 
Batı Afrika kolonilerinde birçok siyasi karışıklığa yol açmıştır: Afrika 
milletvekillerinin seçimi, Çerçeve Yasanın kabul edilmesi, Fransız-Afrika 
Topluluğuna katılım, Cumhuriyetin ilanı ve bağımsızlığa katılım. Bu siyasi 
ve sosyal ayaklanmalar, sahip oldukları petrol ve madencilik zenginliğine 
rağmen, birçok Afrika ülkesinde yaşanan gecikme ve azgelişmişliğin 
kaynağıdır. Afrika'nın geri kalmışlığına katkıda bulunan faktörler arasında, 
eğitim ve kültür öncü bir rol oynadı. Afrikalılar kendilerini asimilasyon, 
kültürlerinin ve geleneksel değerlerinin Fransa ve İngiltere gibi sömürgeci 
güçlerin değerlerinin büyük yararına kaybedilmesi durumunda bulmuşlardır. 
Bu bağlamda, Césaire'nin sözleri bu durumu haklı olarak özetlemektedir: 
“Kendilerinden boşaltılan toplumlardan, ezilmiş kültürlerden, mayınlı 
kurumlardan, el konulan topraklardan, köleleştirilmiş dinlerden, yıkılan 
sanatsal büyüklüklerden, olağanüstü olasılıklar kaldırıldı söz ediyorum.... 
Akıllıca korku, aşağılık kompleksi, titreme, diz çökme, umutsuzluk, 
labinisine maruz kalmış milyonlarca insandan bahsediyorum.” (Césaire, 
1955, p. 12). 

Bu Batılı iktidarların sömürgeleştirilmiş ülkelere karşı davranışları, 
çokkültürlülük, kültürel çeşitlilik ve diğer insanların haklarının özgür ve 
medeni olarak tanınması reddi ile açıklanabilir. Örneğin, İngiltere ve Fransa 
gibi ülkelerde, birkaç yıl boyunca, Afrika ve Asya kökenli azınlıklar 
marjinalleştiriliyor.  

İngiltere’de ülkenin çokkültürlü olduğu açık olmasına rağmen muhafazakar 
çevreler bu tanıma sistematik biçimde karşı çıkmaktadır. Onlara göre 
İngiltere, yüzyıllar içerisinde temelde ulusal kimlik sayesinde bir arada 
tutulan farklı bir kültür geliştirmiştir ve bu ayrıcalıklı konumunu 
sürdürmelidir. Aksine birçok İngiliz liberal Britanya’ya çok kültürlü demeği 
kabul etmektedir. Fransa’daki etnik azınlık nüfusunun oranı İngiltere’dekine 
yakındır ; yapısı da kabaca benzerlik göstermektedir. Lakin orada hem 
muhafazakarlar hem de liberallar ülkenin çokkültürlü olduğunu 
reddetmektedir. Fransız siyasi geleneği güçlü bir vatandaşlık fikrine dayanır. 
Fransız vatandaşı olmak demek serbest iradeyle fransız ulusuna bağlanmak 
ve diğer vatandaşlarla aynı hak ve görevlere sahip olmak demektir. Gelenek 
yalnızca vatandaşları tanır ve içinde azınlık kavramına yer yoktur (Parekh, 
2002, p. 8). 

Daha özel olarak, Fransa'da çok kültürlülük çok kötü algılanıyor. Donmuş, 
kendi kendine yeten ve bireysel özgürlüğü ve evrensel değerleri reddeden çok 
sayıda etnik toplulukta modern demokratik toplumları (vatandaşların birlikte 
yaşama arzusuna dayanarak) patlama tehdidi olarak algılanıyor (Le Coadic, 
2005, p. 25). 
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Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi, Nijer de bu ayaklanmalardan kaçamadı. 
Bu çalışma, Sahel'in bu engin ülkesindeki tüm tutarlılığı ve tutarsızlığıyla bu 
farklı politik karışıklıklara ve eğitim politikalarına adanmıştır. 

Nijer’in Siyasi Tarihi 

Bu bölüm Nijer’in politik tarihine adanmıştır. Öncelikle, sömürgeleştirmeden 
bağımsızlığa, ardından bağımsızlıktan günümüze. 

Sömürgeden Bağımsızlığa 

Nijer’in sömürge tarihinden bahsetmek, dolaylı olarak sömürge egemenliği 
altındaki Afrika’nın genel tarihinden bahsetmektir. 1880'de, topraklarının 
yaklaşık% 80'inin üzerindeki bir alanda, Afrika kendi kralları, kraliçeleri, klan 
liderleri ve imparatorluklardaki soyları, krallıkları, toplulukları ve önem ve 
doğa birimleri ile yönetiliyor. Birkaç yıl sonra, bu durumda radikal olmasa da 
olağanüstü bir karışıklığa tanık oluyoruz. 1914'te, Etiyopya ve Liberya'nın tek 
istisnası dışında, bütün Afrika, Avrupa güçlerinin egemenliği altındadır 
(Unesco, 1987, pp 22-23). Bu tarihten kısa bir süre önce 1884-1885 yılları 
arasında Berlin'de uluslararası bir konferans düzenlendi. Bu konferansın ana 
amacı, Afrika'yı Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika vb. Avrupa güçleri ile 
paylaşmaktı.  

Paradoksal olarak, konferansın Afrika adına olmasına rağmen, bu konferansa 
hiçbir Afrika ülkesi katılmamıştır. Dahası, tam da bu noktada, Afrikalılar, 
düşünme ve akıl yürütme yeteneği olmayan alt insanlar, barbarlar, vahşiler 
olarak kabul edildi. Bu yüzden bu paylaşım farklı halkların sosyo-tarihi, 
politik ve kültürel gerçekleri dikkate alınmadan yapıldı. Tek önemli olan 
güçlerin ekonomik çıkarlarıydı. Böylece Nijer ve Nijerya, aralarındaki 
ortaklığa rağmen, keskin bir şekilde ayrıldılar. Ünlü Burkinabé tarihçisi 
Joseph Ki-Zerbo, bu paylaşım hakkında "izlenen her sınırın, Afrika'nın 
vücudunda bir bıçak hançeri gibi göründüğünü" söyledi. 

Böylece, birkaç yıl sonra, 1904 ve 1906'daki Fransız-İngiliz anlaşmaları, Nijer 
bölgesinin Fransız işgali altındaki kesin yapılandırmasını yapmasına izin 
verdi. Nijer ilk defa, kolonizer tarafından kontrol edilene kadar resmen "Nijer 
Askeri Bölgesi" olarak adlandırıldı. Daha sonra Temmuz 1922'de, AOF'ye 
(Fransız Batı Afrika) entegre olan “Nijer Kolonisi” haline geldi. Fransa 
tarafından atanan bir vali, tüm bölgeyi kontrol etmekten sorumludur. Buna 
"doğrudan kural" denir. Jules Ferry tarafından 19. yüzyılda önerilen laik 
sömürge okulu aracılığıyla nüfusların doğrudan yönetimi ve nüfusların 
Avrupa uygarlıklarının değerlerine asimilasyonuna dayanmaktadır (History 
Policy of Niger, 2019). 

Nijer, ilk seçim kurulunu 21 Ekim 1945'te, ilk Ulusal Kurucu Meclis 
milletvekillerini seçmek üzere seçti. Diori Hamani, Nijer'i bu Meclis'te temsil 
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etme onuruna sahip olan ilk Nijerlidir. 1946'da Nijer, Fransa Ulusal 
Meclisi'nde 2 milletvekiline sahipti. 1946 Ekim'inde yapılan anayasa, meclis 
üyelerinin Nijer bölgesinin bütçesini tartıştığı bir tür yerel meclis olan Genel 
Konsey'i kurdu. 1956’da Çerçeve Kanun’un kabul edilmesi, Nijer Bölgesi 
Meclis’inin kurulmasını sağlamıştır ve aynı zamanda ilk defa Nijerli Djibo 
Bakary hükümetin başı olmuştur (İbid). 

Eylül 1958'de, Afrikalıların bağımsızlıklarına erişmelerini sağlayan General 
De Gaule tarafından bir referandum düzenlendi. Seçimlerin sonunda, Fransız-
Afrika Topluluğunun taraftarları, Djibo Bakary başkanlığındaki bağımsızlık 
taraftarları için% 22'ye karşı% 78 kazandı. Fransız işgali altındaki tüm Afrika 
ülkeleri arasında yalnızca Sekou Touré'nin Gine'i oy kullandı ve sonuç olarak 
bağımsızlık kazandı. Bu zafer, Rassemblement Démocratique Africain'in 
Nijerli Progressive Party (PPN) bölümünün lideri Diori Hamani'nin güç 
kazanmasına izin verdi. 18 Aralık 1958'de Nijer Cumhuriyet oldu. Nijer 
Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 25 Şubat 1959'da kabul edildi. 3 Ağustos 
1960'da Nijer bağımsızlık kazandı (İbid). 

Bağımsızlıktan Günümüze 

"Bağımsızlıktan bu yana Nijer’in siyasi tarihi birçok iniş ve çıkış yaşamıştır. 
Siyasi istikrarsızlık, birçok durumda, devletin düzenli işleyişini engellemiş ve 
belirli bir kurumsal kırılganlık ve çok sayıda idari kriter kaybı yaratmıştır. Bu, 
özellikle hükümet çalışmalarının uygulanmasında kalıcılık ve gerçek 
belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden oldu (Danda, 2004, p. 6). 

Böylece, 1960'dan günümüze Nijer yedi cumhuriyet ve dört darbe yaşamıştır. 
İlk Cumhuriyet 1960’dan 1974’e kadar sürdü ve bu sırada ülkenin 
Cumhurbaşkanı Diori Hamani başkanlığındaki tek bir parti yönetti. 
Beklenmedik bir şekilde, bu rejim, 15 Nisan 1974'te askeri bir darbe ile 
ortadan kalktı ve ardından General Seyni Kountché iktidara geldi. 1974'ten 
1987'ye kadar Nijer, General Kountché'nin ölümüne kadar askeri bir rejim 
tarafından yönetildi. Ölümünden sonra, o zamanlar başkan yardımcısı olan 
Albay Ali Chaibou, yeni devlet başkanı olarak atanacak. Birkaç toplumsal 
hareketin ve sendika mücadelesinin ardından, Kasım ayında, İkinci 
Cumhuriyetin çıkışına zemin hazırlayan yeni bir anayasa kabul edildi. Ancak, 
okul hareketleriyle güçlenen sendika mücadeleleri, bu rejimi, 15 ay boyunca 
demokratik bir geçiş için kurumlar koyacak olan Temmuz 1991’deki Ulusal 
Egemen Konferansın toplanmasına kadar boğacak.   

Cheffou Amadou liderliğindeki geçici otoriteler tarafından düzenlenen 
referandumun ardından, Üçüncü Cumhuriyet anayasası Aralık 1992'de kabul 
edildi. Mart 1993’teki cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimleri AFC adayının 
ortaya çıkmasına neden oldu. CDS adayı Mahamane Ousmane, 
cumhurbaşkanı olarak Mahamadou Issoufou ile başbaşkanı seçildi. Ne yazık 



              6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji                 |146 
 

ki, üçüncü Cumhuriyet sadece 3 yıl sürdü. Gerçekten de, rejimin aktörleri 
arasındaki siyasi tartışmalar, ülkeyi ciddi bir kurumsal, politik ve sosyal krize 
ve siyasi-hukuki bir karmaşaya sürüklemiştir. 27 Ocak 1996'da, Albay 
Ibrahim Baré Mainassara'nın önderliğindeki FAN (Nijeryalı Silahlı 
Kuvvetler) rejime karşı bir darbe uyguladı. Böylece, bu darbe, üçüncü 
Cumhuriyetin sonunu imzalar. 12 Mayıs 1996'da, Referandum sonrasında 
Dördüncü Cumhuriyet anayasası kabul edildi ve Temmuz 1996'da başkanlık 
ve yasama seçimleri yapıldı. Bu seçimler, İbrahim Baré Mainassara'yı ülkenin 
başına getirdi, ancak siyasi partiler bunun bir "beklemede" olduğunu ve 
Restorasyon ve Demokrasi Savunması Cephesinde yeniden toplandığını 
düşünüyor ve uygulanan rejime karşı sert bir mücadele yürütecek. Bu, 9 Nisan 
1999 tarihli darbeye neden oldu; bu, maalesef, İbrahim Baré Mainassara'nın, 
Niamey'deki Diori Hamani havaalanındaki başkanlık görevlisi unsurları 
tarafından öldürülmesine neden oldu. 

Filo Lideri Daouda Malam Wanké liderliğinde 9 aylık bir geçiş 
gerçekleştirildi. Beşinci Cumhuriyet'in anayasası Ağustos 1999'da kabul 
edildi ve cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimleri yapıldı, ardından Demokratik 
Güçler İttifakı'ndan (AFD) Tandja Mamadou Beşinci Cumhuriyet'in ilk 
başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Tandja saltanatı Nijer’in belli bir göreceli 
ekonomik ve sosyal istikrarı deneyimlemesini sağlayacak. Ancak 
Cumhurbaşkanı Tandja'nın görevini iki anayasal zorunluluktan öteye uzatmak 
istediği durumlarda bu istikrar sorgulanacak. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı 
Tandja, Millet Meclisi'ni, Anayasa Mahkemesini feshetti ve Altıncı 
Cumhuriyet'in anayasası, Ağustos 2009'daki bir referandumun ardından kabul 
edildi.  

Ancak bu proje yolunda, kendisine karşı şiddetli bir mücadele veren 
Cumhuriyetin Demokratik Güçleri Koordinasyonunda gruplanmış bazı siyasi 
partiler ve sendikalar buldu. Bu çıkmaz durum, Ordu’yu 18 Şubat 2010’da 
tekrar iktidara getirecek. Komutan Salou Djibo liderliğindeki Ulusal Uzlaşma 
ve Demokrasinin Restorasyonu Yüksek Konseyi Altıncı Cumhuriyet’i 
sonlandırıyor. Geçiş, 18 ay sürecek ve ardından 2011'de yapılacak 
seçimlerden sonra Issoufou Mahamadou'nun, 2011'den günümüze Yedinci 
Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı seçileceği görülüyor. 

Nijer’de gerçekleştirilen darbelerin tümü, Fransa’nın Nijerli askerlere verdiği 
yardım ve suçla olmuştur. Nitekim, Nijer Ordusu'nun neredeyse tüm üst düzey 
yetkilileri Fransa'da eğitilmiştir. Bağımsız bir ülke olma durumuna rağmen, 
Nijer Fransa'nın egemenliği altında olmaya devam ediyor. Neo-sömürgecilik 
Nijer'de bir gerçektir ve hemen hemen her sektörde görülebilir. 

Eğitim Politikaları ve Stratejileri 

Bu bölüm sömürge döneminde Nijer'deki eğitimi ele alıyor ve analiz ediyor. 
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Sömürge Döneminde Eğitim 

Nijer'de, "sömürge işgalinin ilk döneminde (1900-1945), eğitim sistemi 
embriyonik kaldı. Fransız sömürge doktrini iki çelişkili yaklaşıma 
dayanıyordu: bir yandan Fransa, esasen okula dayanan bir görev olan 
"Afrikalıları" medenileştirme "misyonuna sahipti, diğer yandan da koloniler 
de dahil olmak üzere kendi idaresini ödemek zorunda kaldı okul düzeyinde. 
(Leonardo A ve diğerleri, 2012, p. 11). Bu nedenle, bence, Fransa tarafından 
yapılan çelişkili bir söylem vardı; çünkü Afrikalıları medenileştirme 
sorumluluğunu üstlendiğini iddia etmesine rağmen, eğitimlerini finanse 
etmek hala onların sorumluluğuydu.  

Bu durum, Mali, Çad veya Nijer gibi fakir bölgelerin zarar görmesine karşı 
çok daha başarılı yerleşim yerlerinde okulların gelişmesi ve kurulmasına 
neden olmuştur. Bu yaklaşım aynı zamanda Leonardo ve arkadaşlarına göre 
sömürge yönetiminin ilk aşaması sırasında Nijer'deki okulun “ilkel” 
gelişimiyle sonuçlandı. Bu yazarlar, 1956’dan sonra, ilk eğitimin Nijer’de 
yaratılmasının ardından reformun başlatılması, düzeltilmesi için gerçek 
eğitim politikası için Çerçeve Yasası bağlamında siyasi liberalleşmeyle 
geçtiğini söylemeye devam ediyor. Sömürgecilerin eğitim politikası 
oluşturma girişimlerine rağmen, sonuçlar karışık kalıyor. Roberet Charlick 
tarafından belirtildiği gibi: Fransa, Nijer’in nüfusunun eğitimini neredeyse 
tamamen ihmal etti. 1956’da, Çerçeve Yasası Niger’in Nijer’de özerk bir 
hükümeti açtığı zaman, Nijerli çocukların% 2’sinden azı ilköğretime 
kaydolmuştu. Kolonideki ilk ortaokul sadece 1931’de açıldı ve esas olarak 
ebeveynleri sömürge yönetiminde çalışan kıyı kolonilerinin Afrikalıları’nın 
çocukları için yapıldı. 1956'nın sonlarında, Nijer'de ortaokulda kayıtlı sadece 
600 çocuk vardı ve bunlardan sadece 4'ü o yıl bakalorya sınavına girmişti 
(İbid, p. 14). 

Bu rakamlar eğitimin Fransa için hiçbir zaman endişe verici olmadığını 
gösteriyor. Dahası, bu eğitim, eğer uygulamaya konulursa, öncelikle 
başlangıçta çok sayıda Nijerliye ulaşmayı amaçlamamıştır. Nijerlilerin 
egemenliğini kolaylaştırma stratejisinden kaynaklandı. Olivier Meunier'in 
belirttiği gibi: "Fransız sömürgeci siyasetinde öğretim, egemen yerli sınıfların 
(önderler ve şeflikler) kontrolü altındaki bir stratejinin sonucudur, böylece 
sömürgeci idarenin geçişi olarak hizmet ederler: bu nedenle eğitim seçicidir, 
seçkinler için tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda sömürge rejiminin 
katiplerinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilir. Aynı zamanda, bu geleneksel 
seçkinleri francızlaştırmak, Fransız kültürü ile bağlantılı bir eğitim vermek, 
onları kültürlendirmek ve onları işbirlikçilerine dönüştürmek için bir sorudur. 
» (Miller, 2000, p. 6). 
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Fransız sömürgecinin bu politikası Nijer'de eğitimin gelişmesindeki 
gecikmeyi açıklıyor. Nitekim, Meunier’e göre, ilk Fransız okulu 1817’de 
Senegal’de açılmıştır, ancak 1902’ye kadar ilk okulun Nijer’de kurulduğu 
değildi. Meunier ekliyor: “Nijer'de bir okul politikası oluşturulması, ancak 
hala yerel seçkinlere yönelik olmasına rağmen: 1948'den 1960'a kadar, ilkokul 
öğrenci sayısı 4.500'den 1900'e yükseldi 21.000, sonuncusu,% 3.6 oranında 
bir brüt kayıt oranına karşılık gelir; Ortaöğretime gelince, 1960 yılında sadece 
1.040 öğrenci vardı. " 

Başlangıçta, oğullarının yerine geleneksel şeflerin sömürgeci okula köleler 
gönderdiklerini, çünkü beyazlara güvenmediklerini ve modern okulda bir 
çeşit kültürleşme ve yabancılaşma gördüklerini belirtmek önemlidir. Birkaç 
yıl sonra, bu yeni çağda bu kurumun ilgisini görüyorlar. Meunier'in bu sözleri, 
bu durumları haklı olarak özetlemektedir: "İlk başta Nijer'in önde gelenleri ve 
liderleri, köleleri sömürgeci çocuklarına ya da çocuklarının bulunduğu 
yerdeki düşük koşullara gönderirlerse, anlarlar. Bu yeni kurumu kendileri için 
temsil eden ilgi az ya da çok hızlı: Francophone ve Francophile olan ülkenin 
baskın sınıfında kalmak. " (İbid). 

Dikkate değer bir diğer gerçek, birçok uzmanın İngiliz ve Fransız 
sömürgecileri arasında yaptığı karşılaştırmadır. Tarihçiler, İngiliz 
sömürgecisinin, ahlaki ve ideolojik bir hedefi açıkça ifade eden Fransızların 
aksine, Afrikalıların eğitimine daha fazla önem verdiğine katılıyorlar. 
Benavot ve Riddle'ın dediği gibi: " “Afrika’da, İngiliz sömürge mirasının, 
özellikle eğitim ve insan sermayesi birikimi söz konusu olduğunda, 
diğerlerinden daha elverişli olduğu söyleniyor. 1870'den 1940'a kadar, ilk 
kayıt oranları İngiliz kolonilerinde Fransız olanlara göre anlamlı derecede 
yüksekti. ” (Yannick, 2015, p. 2). 

Sömürge Sonrası Dönemde Eğitim 

Bu alt bölüm iki bölüme ayrılmıştır: birincisi, Nijer'de askeri rejimler ve tek 
parti döneminde eğitim ile ilgilidir. İkincisi, ülkenin demokratikleşmesi 
döneminde eğitim ele almaktadır. 

 Tek Parti Döneminde Eğitim: 1960-1990 

3 Ağustos 1960'daki bağımsızlıktan sonra Nijer, çok partili siyaseti ortaya 
çıkaracak Ulusal Egemen Konferansın toplanmasına kadar tek bir partinin 
himayesinde hüküm sürdü. Böylece 1960-1974 arasında Nijer, 
Cumhurbaşkanı Diori Hamani başkanlığındaki PPN / RDA liderliğindeydi. 
“Diori hükümeti, amacı devletin hayatta kalmasını ve işlevsel bir politik 
toplumun inşasını sağlamak için olan, genellikle çok az araç ve asgari bir 
altyapı mirası olan Afrika hükümetlerinin kuşaklarına aittir. " (Leonardo ve 
diğerleri, 2012, p. 63).  
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Ülkedeki bu zorlu ekonomik duruma rağmen, hükümet, düzensiz bir gelişme 
yaşamasına rağmen, “eğitim sisteminin temel yönelimleri olan” bir dizi kamu 
politikası uygulamaya koymaya çalıştı. Bu nedenle, geleneksel sektörün 
gelişimini, deneysel okullarda toplum türünün ulusal dillerinde bir eğitimin 
kurulmasını, bir medrese sektörünün gelişmesini, 1971'de Niamey 
Üniversitesi'nin kurulmasını söyleyebiliriz. Özetle, Diori dönemi ülkenin 
kayıt oranını % 3'ten % 11'e yükseltti (Meunier, 2000, p. 12) ve çeşitli eğitim 
bölümlerini organize eden hükümleri kabul etti. Özellikle, Nijer'de bir 
medersa sektörünün gelişmesi için resmi bir alan oluşturdu (Leonardo, 2012, 
p. 63). 

15 Nisan 1974'te General Kountché darbenin ardından iktidara gelecek. 
Ülkedeki yaygın krize rağmen, "hükümet, sektöre daha fazla kaynak aktararak 
ve üç ana yönünü koruyarak, önceki hükümetin eğitim gelişim politikasını 
sürdürmeye kararlıydı: geleneksel, medreseler ve deneysel. Böylece uranyum 
patlamasıyla eğitime ayrılan bütçe % 17'den % 22'ye yükselmiştir. Böylece 
medreselerin ilk yönü 1979’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 1982’de Zinder’de 
bulunan kamuya açık Franco-Arab kolejinin, 1986’da Niamey’de Franco-
Arab Lisesinin oluşturulması ve Say Üniversitesi'nden. General Kountché 
hükümetinin çabalarına rağmen, Nijer'deki eğitim sektörü pek değişmedi. 
Nitekim, ilk yatırımlara rağmen, "Nijerinin eğitim durumu, programların 
eskimesi ve esasen önceki dönemin başarılarını sürdürmeyi amaçlayan daha 
mütevazı bir eğitim politikası arasındaki şiddetli bir çelişki ile işaretlenmiş ve 
Ulusal ihtiyaçların çoğalması, özellikle yüksek nüfus artışı ile ilgili olarak. " 
(İbid, p. 65). 

Demokratik Çağda Eğitim: 1990-2018 

1987'de Seyni Kountché'nin ölümünden sonra yerini Albay Ali Chaibou 
alacak. O andan ulusal konferansın toplanmasına kadar, hükümet gerçek bir 
eğitim politikasından yoksundu. 

1980'lerden bu yana dünyadaki ekonomik ve finansal kriz, Nijerli yetkililerin 
Bretton Woods kurumlarının, özellikle de Dünya Bankası ve Uluslararası Para 
Fonu'nun düzeninde yapısal uyum programlarını benimsemelerine neden 
oldu. Bu, eğitim dahil tüm sektörlere tahsis edilen sınırlı kaynaklara yol 
açmıştır. Bu kaynak sınırlama politikası, Nijer’in 1990’da Herkese Eğitim 
konulu Jomtien (Tayland) konferansında kabul ettiği taahhütleri yerine 
getirmesine izin vermedi (Dünya Bankası, 2004, p. 17). "Bu bağlamda, Eğitim 
Kurumları Genelinde, eğitim sisteminin analizi ve değerlendirilmesi için yeni 
bir katılımcı yaklaşım başlatmak amacıyla 1992 yılında düzenlenmiştir" 
(İbid). 

Bu Genel eğitim durumlarının sonuçları, birkaç yıl sonra Nijer Eğitim 
Sisteminin Oryantasyon Yasası adlı ilk yasayı doğuracak. 1 Haziran 1998 
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tarih ve 98-12 - nolu kanundur. “Bu yasa, eğitim sektöründe türünün ilk 
örneği, Nijerli eğitim sistemini yönetmenin temel ilkelerini adamıştır. 4 ila 18 
yaş arası çocuklara eğitim garanti eder; eğitimi ulusal bir öncelik haline 
getirir; Fransızca ve ulusal dilleri öğretim dili olarak tanımlar; eğitim 
sisteminin yönetiminin ademi merkeziyetini ayırıyor " (Pasec, 2014, p. 20). 

Bu "devrimci" ve reform yasası, diğer eğitim programlarının doğuşuna 
rehberlik etmiştir. Böylece, On Yıllık Eğitim Geliştirme Programı (PDDE, 
2003-2013) kuruldu. Dakar forumunun yaklaşımının bir parçasıdır ve 
etkinliklerini ilkokul eğitimi etrafında yoğunlaştırmıştır. Eğitimin niteliği 
dikkate alınmadan önemli ilerleme kaydedilmiştir. Ek olarak, bu politikanın 
eksiklikleri birkaç yıl boyunca birincil sektöre odaklanan diğer sektörleri 
(orta, yüksek ve mesleki eğitim) ihmal etmektir. 

Ardından, "PDDE'nin kazanımlarını pekiştirmeyi ve genişletmeyi amaçlayan 
Eğitim Politikası Mektubu'nun (LEP, 2013-2020) kurulması vardı. Politika, 
ücretsiz temel eğitim ve 16 yaşına kadar okula gitme yükümlülüğü, eğitim 
kalitesinin iyileştirilmesi ve altyapı kalitesinin ve eğitimin çekiciliği ile 
ilgilidir. okul ortamı Mektup, "kız çocuklarının eğitim ve öğretme 
politikasının uygulanması yoluyla kız çocuklarının okula teşvik edilmesini" 
sağlar. " (İbid). 

Okullaşma ve Eğitim Sektörel Program da vardı (PSEF, 2014-2024). "PSEF, 
PDDE'den daha küresel. Aslında, ana hedefler şunlardır: genişletilmiş bir 
döngü olmak için temel döngü 1 ve 2'nin birleştirilmesi; Kolejlerin ve 
özellikle kızların Brüt Okullaşma Oranının iyileştirilmesi; ilk ve orta öğretim 
kalitesinin iyileştirilmesi. Nisan 2013'te tamamlanan PSEF, teknik ve finansal 
ortaklar tarafından onaylandı ve hükümet tarafından 19 Nisan 2013'te 
onaylandı. "PSEF, Nijer tarafından kabul edilen, bir bütün olarak eğitim için 
ilk uzun vadeli planlama belgesidir. " (Strateji belgesi, 2013). Nijer'deki 
mevcut eğitim politikasıdır ve Nijer'ın sosyo-ekonomik gelişimi için tüm 
örgün eğitim sektörünü kapsayan lojistik, finansal ve insan kaynaklarının 
artmasına odaklanmaktadır (Cummings ve Bako, 2016). Bu politika, 
uluslararası toplumun çerçevesini ve Herkes için Eğitim, Binyıl Kalkınma 
Hedefleri (MDG 2000-2015) ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili 
stratejileri içerir ve 2015'ten sonra. 

Nijer'de Eğitim, Kültür ve Kimlik 

Bu bölümde odak, Nijer'deki eğitim ve eğitim politikaları konusuna 
odaklanacaktır. Bu, daha önce bahsedilen bu politikalara derinlemesine bir 
geri dönüş meselesi değildir, ancak bunların sömürge döneminden günümüze 
kültür ve kimliğin inşası üzerindeki etkisinin belirlenmesi meselesidir Nijerli 
nüfus içinde. Bunun için, bu bölüm öncelikle sömürge okulunun hedefi ve 
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Nijer’in bu boyunduruktan çıkma ve gelişimi için gerçek bir eğitim 
politikasına yönelme girişimi ile ilgilidir. 

Sömürge Okulunun Amacı 

Birçok yazı okulda aldığımız eğitimi bir toplumdaki kültür ve kimlik ile 
ilişkilendirmeye çalıştı. Bu bağlamda, sömürgeleştirme mağduru olan Afrika 
ülkeleri çok özel bir manzara sunmaktadır. Aslında birçok tarihçi, 
sömürgecilerin gelmesinden önce, Afrika'da bu eski kıtanın gerçeklerine ve 
yerel kültürlerine dayanan bir eğitim sistemi olduğunu göstermiştir. 
Sömürgeci güçlerin gelişiyle bu düzen aniden kesilmiştir. Asıl amacı, 
Afrika'nın işgali ve egemenliği olan sömürgeciler, bu girişimlerde eğitimin 
oynayabileceği rolü çabucak gerçekleştirdi. 

Bu hedefe ulaşmak için, sömürgecilerin ilk adımı Afrikalılara kendi dillerini 
öğretmekti. Bu, bir halkın eğitiminde dilin önemini açıklar. Bu yaklaşımın 
Fransız sömürgecileri arasında Yannick'in dediği gibi İngilizce'den daha fazla 
olduğuna dikkat etmek önemlidir: «Fransız sömürgeci yöneticileri bu eğitimin 
sadece Fransızca olarak yapılmasına karşı kararlıken, İngiliz dili için yerel dil 
daha sık kullanıldı (en azından ilk sınıflarda); sonuç olarak, Fransız sömürge 
okulları İngiliz okullarından daha fazla Avrupalı öğretmen istihdam etti. » 
(Yannick, 2015, p. 2). 

Bütün Afrika ülkeleri Fransız sömürgeleştirme kurbanları gibi, aynı yaklaşım 
Nijer'de de uygulandı. Ahlaki ve kültürel fetih, bu nedenle Fransa'nın gerçek 
bir endişesiydi. Bu fetih eğitim yoluyla yapılmalı. Bouche şöyle diyor: 
“Fransız Sudan'ın uygulanması açısından geleceği, büyük ölçüde, onu 
oluşturan nüfusları nasıl daha az mutlu edeceğimize bağlıdır. Artık 
medeniyetimizin ahlaki ve maddi asimilasyonu, neredeyse tamamen genç 
yerli nesillere aşılayabileceğimiz eğitim ve öğretime dayanıyor. " (Meunier, 
2000). Buna ek olarak, Fransa'nın Nijer’e karşı eğitim politikaları, bu 
insanların entelektüel gelişimi için bir temel oluşturmayı değil, onu 
kültüründen ve özellikle de dilinden ayırmayı amaçlıyordu. Bu sözler bu 
durumu doğrulamaktadır: “Askeri fetih sonrasında entelektüel ve ahlaki fetih 
hedefimiz olan bir nüfusun varlığındayız. Bizi daha yakınlaştırmaya, ardışık 
olarak modellemeye, ruhumuzu ele geçirmeye, markamızı, bizim özel izimizi 
empoze etmeye çalışmalıyız. Zorunlu dönüşüm aracı doğal olarak dildir. 
Dilimizi yerlilerden öğrenmeliyiz. " (İbid). 

Fransız sömürge eğitiminin bu ahlaki fethi Georges Hardy tarafından da teyit 
edildi: "Eğitim, açıkça teorileştirildiği Fransız imparatorluğu durumunda, 
sömürgeciliğin ideolojik gerekçelendirme sürecinin merkezinde yer 
almaktadır "ahlaki fetih" olarak. " (Leonardo ve diğerleri, 2012). Dil, önemli 
bir araç ve tüm kültürün temeli olan sömürgecinin amacı, sömürgecinin dilini, 
Meunier’in belirttiği gibi, “Fransa’nın fikir ve değerlerine” yaklaştırmak için 
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sömürgeleştirdi. Bir kültürdeki dilin önemi ile karşılaştırıldığında Boselli, 
kültür hakkında konuştuğumuzda, dilin kendini ifade ettiği dilsel araç 
olduğunu "hesaba katmak gerektiğini" belirtmektedir. Bir kültürde dilin 
önemi ile ilgili olarak Boselli, kültür hakkında konuştuğumuzda, dilin, yani 
dilin dile getirildiği dil aracını dikkate alması gerektiğini belirtmektedir. Dil, 
formların ve içeriklerin, davranışların, normların ve değerlerin aktarıldığı 
araçtır. " (Beidou, 2014). Aynı şekilde Danda şunları ekliyor: “... Dil, kimlik 
bilincinin gelişiminde ayrıcalıklı bir rol oynayan bir kültürel ürün 
mükemmelliği olarak tanımlanır. Rolü, insanların kültürel kimlikleri 
konusundaki farkındalıklarını arttırmakta ve onların uyumunu güçlendirmede 
bir faktördür. " (Danda, 2004). 

Nijer'de birkaç Afrika ülkesinin yapılandırması gibi, birkaç etnik grup da aynı 
toplumda bir arada yaşamaktadır. Ve her etnik grup kendi kültür ve yerel 
uygulamalarının aktarım dilini konuşur. Nijer'de, diller yerel veya ulusal 
diller, resmi dil, ikinci veya yabancı diller olarak sınıflandırılır. "Bu 
sınıflandırma, Devletin onlara atfettiği sosyal ve kurumsal öneme göre 
yapılır." (Beidou, 2014). 

Bu nedenle Nijer bağlamında bir dilsel çeşitlilik ve dolayısıyla kültürel 
çeşitlilik var. Nijerliler tarafından yüzyıllar boyunca konuşulan ulusal diller 
olarak da bilinen ana diller, tüm kültürel, geleneksel ve dini değerlerinin 
taşıyıcıları, resmi dil olarak Fransızca'nın yararına arka plana atılmıştır. Resmi 
dil, "bir Devletin, hukuk, hükmü gibi yasal veya idari metinlerin 
yayılmasında, tüm eylemlerinde kullandığı dildir." veya idare ile vatandaşlar 
arasındaki ilişkilerde. Ulusal mecliste, mahkemede, orduda ve resmi 
konuşmalarda kullanılır (Beidou, 2014). Yine de bu Fransız dili, sömürgecilik 
döneminde okul olan kurum aracılığıyla Nijerlilere dayatılandı. 

Bu, büyük ölçüde Nijerli nüfusun, Fransız kolonisine ait Meunier (2008) 
mirasçısı olarak adlandırılmak üzere bu “beyazlar” okulunu kabul etmedeki 
isteksizliğini açıklamaktadır. 2012 genel nüfusu ve konut sayımına göre, 
Nijer'de 15 yaşındaki nüfusun tamamı için okur yazarlık oranı % 30.11'dir. 
Okuryazar olarak kabul edilir, "günlük yaşamıyla ilgili kısa ve basit bir olgu 
ifadesi dahil, okuma ve yazma yeteneğine sahip olan herkes. " (RGPH /H, 
2012). Bu okuma ve yazma kabiliyeti sadece Fransızca dilini ifade eder. 
Sonuç olarak, Nijer nüfusunun yarısından fazlası, Kur'an'ı ezberlemesine ve 
Arapça konuşmasına rağmen, okuma yazma bilmez olarak kabul edilir ve 
yalnızca Fransızca öğrenmek, bir Nijer vatandaşının okur yazarlar tarafından 
sayılmasına izin verir. 

Burada paradoksal olan, Fransız diline verilen resmi dil statüsüdür. Benim 
düşünceme göre, bu durum Nijer’in en başından beri bu Fransız’ı resmi bir dil 
haline getirdiği günahtan kaynaklanmaktadır. Bağımsızlığın hemen ardından, 
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Fransız dilinden koparak gerçek bir dilsel devrim kurmalıydık. Ancak 
sömürgeleştirme, bu dilin hakimiyet sistemini Nijer’in diğer ulusal, yerel ve 
ana dilleri üzerine kurdu. Bu nedenle Nijer'de Fransızca konuşmanın, 
modernize ve medeni olmakla eş anlamlıdır. Nijer halkının çoğunluğunun 
kafasında genelleştirilmiş bir aşağılık kompleksi vardır. Bu durum, 
sömürgecilik döneminde ve birkaç yıl sonra kurulan eğitim sistemine 
dayanmaktadır. Bu dönemde, Nijer’in tüm devlet okullarında ve özel 
okullarında, kabul edilen tek öğretim ve iletişim dili Fransızca’ydı. Çocuklar 
okulda anadillerini konuştuğunda ilkokuldan cezalandırıldılar.  

Bu durum, anadillerini ve yerel dillerini küçümserken, Nijerlilerin bu Fransız 
dili karşısında bir duygu ve güçlü bir sevgi yaratmasını mümkün kılmıştır. 
Kabaca konuşmak gerekirse, Siyah adam aşağılık hissini geliştirdi ve 
Fransızcayı modern bir dil olarak görüyor ve kendi dillerinden daha üstün 
görüyor. Frantz Fanon'un belirttiği gibi, "Bir Siyah Beyaz ve başka bir Siyah 
ile farklı davranır. " (Fanon (1952), p. 14). Ayrıca, "Kara Antillalar'ın daha 
beyaz olacağı, yani daha doğru insanlara daha yakın olacağı, kendi Fransızca 
dilini yapacağını da sözlerine ekledi. "( İbid, p. 15). Çok sayıda şehir ve Nijer 
kasabasına seyahat ettim ve seyahat ettiğim bir Nijerli olarak bu gibi 
durumları birçok kez gördüm, gözlemledim ve yaşadım. Nijerli’nin hafife 
aldığı durumlar, Nijerli erkek kardeşini, kötü Fransızcayı konuştuğu için 
eleştiriyor. Bütün bunlar, Oryantalizm tarafından geliştirilen Avrupa merkezli 
bir ideolojinin sonucundan başka bir şey değildir.  

Sömürge Eğitim Politikasını Kırmaya Yönelik Bir Girişim: Ulusal Bilincin 
İnşasına Doğru mu? 

1960 yılı Fransız işgali altındaki birkaç Afrika ülkesinin bağımsızlığını 
gösterir. Bu ülkelerin birçoğu gibi, Nijer bağımsızlığından sonra geleneksel, 
medrese ve deney sektörüne odaklanarak yerel gerçeklerine uyarlanmış bir 
eğitim sistemi kurmaya çalıştı. Ama çok geçmeden bu proje yapısal 
nedenlerle suya düştü. Bu yazarların belirttiği gibi: “Bağımsızlık ile, eğitim 
sistemleri kamu otoritelerinin ve nüfuslarının etkisi altında hızla gelişiyor. 
Afrika devletlerinin büyük çoğunluğu, gecikme olmaksızın sömürge 
devletinin Malthus'un eğitim politikasını kırıyor. Eğitim, politik birliğin bir 
unsuru ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın olmazsa olmaz bir unsuru olarak 
kabul edilir. Sonuç olarak, Addis Ababa konferansında evrensel ilköğretim ve 
ikincil ve yüksek öğrenimin geliştirilmesi hedeflerinin kanıtladığı gibi bir 
öncelik olarak görülüyor. Bu konferans ilk kez 1961'de bağımsız Afrika 
devletlerini bir araya getiriyor. ” (Celine, 2012). 

Nijer, Addis Ababa zirvesinde yer alan ve eğitim sistemini reforme etmeye 
kararlı olan Afrika ülkelerinden biridir. Fakat siyasi bağımsızlık ekonomik 
bağımsızlık ile tekerlediği için, bu hedeflere ulaşılamamıştır. Bu nedenle, 
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uygulanmakta olan eğitim politikalarının çoğu, Nijer gerçekleriyle adım adım 
dışarıdan tasarlanmış ve geliştirilmekte olan eğitim projelerini sık sık 
uygulayan bağışçıların yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Danda, 
şöyle diyor: "Genel olarak, her bölgedeki Nijerli nüfuslar, zirveyi tamamlayan 
ve  konuyla ilgili bilgi edinme hakkına sahip olmadan, zirvenin yaptığı kamu 
politikası seçimlerinin sıkıntısını çekiyordu. " (Danda, 2004). 

Dikey olarak tanımlanabilen bir konfigürasyondayız. Diğer bir deyişle, 
bağışçılar hükümete dayatmakta ve ikincisi de halkı empoze etmektedir. 
Özetle, Nijer bağımsızlık kazanmış olsa da, sömürge mirası hala eğitimin ön 
safında birçok sosyo-politik ve kurumsal alanda etkilemeye devam 
etmektedir. Sadece Fransızca'nın resmi dil durumu bu hipotezi 
doğrulamaktadır. Sadece "Nijerli" bir eğitim sistemi ile mümkün olan bir 
ulusal bilincin kurulması bir gerçeklik olmaktan çok uzaktır.  

 

Sonuç 

Bu çalışma boyunca birçok yön tanımlanmış ve analiz edilmiştir. İlk olarak, 
bu çalışma Nijer'in politik tarihine sömürge döneminden bağımsızlığa, sonra 
da bağımsızlığa bugün baktı. Bu ilk bölümde, vurgu, kısaca, Nijer'in 
bağımsızlık sürecine kadar sömürgeci güçlerin gelişinden itibaren takip ettiği 
çeşitli süreçleri, kurumsal yönleriyle özetlemektedir. Ardından, Nijer'in 
bağımsızlık tarihini günümüze kadar tanımlayan çeşitli olaylar dikkat 
çekmiştir. Bu düzeyde, uzun ayrıntılara girmeden tartışılan demokratik 
rejimlerin birden fazla siyasi kavgası ve kesintisine dayanıyor. Bu olayların 
esas olarak endojen veya içsel nedenleri belirtilmiştir. Ancak bu olayların 
ayrıca birkaç dış nedeni var. Bu nedenler arasında, Fransa'nın Nijer'in 
içişlerine müdahalesine dikkat etmek mümkündür. Bu müdahale modern bir 
neo-sömürgecilik olarak düşünülebilir.Çalışmanın ikinci kısmı, sömürge 
döneminden demokratikleşme çağına kadar uygulanan eğitim politikalarına 
baktı. Özellikle, bu politikaların yetersizlikleri ve sömürgecilerin bu 
politikaları yürütme konusundaki ihmalleri bu bölümün konusu olmuştur. 
Ayrıca, tüm katılımcı tutarlılığı ve demokratik dönemi karakterize eden 
tutarsızlık ile ilgili birçok reformdan bahsedilmiştir.  

Son olarak, üçüncü ve son bölüm, eğitim ile Nijer'deki kültür ve kimlik 
üzerindeki etkisi arasındaki ilişkiye odaklandı. Daha spesifik olarak, bu 
çalışma bağımsız bir devlet statüsüne rağmen Nijer eğitim sistemi üzerindeki 
devam eden ve kalıcı etkisini göstermeden önce, sömürge eğitiminin gerçek 
hedefine odaklanmıştır.  

Eğitimin bir halkın kültürü ve kimliği üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu 
açıktır. Bu kültür ve kimliğin, toplumdaki bireyler arasındaki iletişim için ön 
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şart olan önemli bir dil öğesi vardır. Tartışmaların çoğu, ulusal dilleri genel 
olarak Afrika eğitim sistemine ve özellikle Nijer’e ekleme olasılığı üzerine 
yapılmaktadır. Paul Valery Montpellier Üniversitesi'ndeki profesör Bruno 
Maurer'in, 2014'te uluslararası eğitim konferansında söylediği gibi, bu durum 
Afrika'daki eğitimin kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir: çünkü "anlamadan 
öğrenmek mümkün değil. " (CIEP, 2014). 
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Abstract 

 Migration as an Impact Event in Social Developments Economic, Political, 
in Afghanistan Migration has not Only Emerged as a Phenomenon Rather, it 
has Become a bitter Reality for The Afghan People Due to the Unfavorable 
Context Political and Security Situation In Afghanistan. The Continued War 
in Afghanistan More than a Few Decades Thousands of Afghans have 
Migrated to Countries Around The World. The Migration of Afghans is also 
Internal and International Migrations There have been it Legally and Illegally 
Taken and Continues Turkey is a Special place Strategic Geoeconomic and 
Transit Positions it is Located Among Asian Countries. Especially for 
Afghans Who Want to go to European Countries Each Year Thousands of 
Refugees Migrate to Turkey for its Purposes  

Afghans Living in Turkey it has also had Opportunities and Challenges 
Opportunities Such as Study opportunities Employ Investment it Can be 
Mentioned Challenges Like not having a Kimlik no Work Permit Lack of 
Health Insurance and Other Challenges Were Reminded 

The Purpose of Writing this article is to Show The Migration of Afghans to 
Turkey By Analyzing the Situation for Immigrants, Their Opportunities and 
Challenges During the Migration are Examined and by both Descriptive-
Analytical Methods Used in this article its Analysis Approach is based on The 
use of Related Immigration Theories Ravenstein's Theory of Repulsion and 
Gravity a New Security Theory has been Used in Immigration Data Collection 
From International Immigration Organizations and Library and field area 
Used. 
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Introduction 

Migration has a long history and has existed in various ways from the earliest 
days of human history to the present day. No point in the history of human 
life in which migration and relocation of individual and collective human not 
seen. Immigration is one of the four major cause of population change And 
because of its nature can, in addition to long-term changes, Create rapid and 
short-term effects on the number and structure of the population of the region 
of origin and destination and affect the population of the region. 

Afghanistan, with a population of about 35 million, is located in central Asia 
That Turkey is not Afghanistan's neighbor But Turkey has many cultural and 
social similarities to our country due to its common historical roots. Given 
Afghanistan's insecurity over the past half century, the country has had the 
highest rate of migration. Afghanistan's Ministry of Refugees has announced 
the statistics, there are over 7 million Afghan refugees in the world Most 
immigrants have been in Iran and Pakistan After these two countries, the 
number of Afghan refugees in Turkey in 2018 was 3,5 million. A number of 
these immigrants have applied for asylum in other countries And the number 
of immigrants with investment apartments A number of these immigrants 
were able to obtain Turkish citizenship Some were able to obtain residence in 
Turkey Some are also studying. The remaining without registration Ministry 
of Refugees are living in Turkey illegally. With the conditions that Turkey 
has and the increasing flow of illegal immigrants Threats and opportunities 
faced by the refugees in Turkey is to be noted. 

Theoretical framework 
Migration theories 
The most important theory in the late 19th and early 20th centuries were 
considered scientific seats And was part of the first theoretical view of human 
geographical movements, , Under the heading of gravity and repulsion 
models. In these models, theorists have generally considered two categories 
of factors (Haj Hosseini, 37: 2006) 

A) factors that cause repulsion is one of accommodation or region of 

origin. 
B) The factors that attract people to the area. (Hosseini, 2015) 

According to this theory, inappropriate economic-physical factors in 
one place cause people to leave their place of residence and move to 
another place that is better economically, socially and physically. In 
the following, a number of these models are mentioned and the 
characteristics of each model in relation to explaining the 
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phenomenon of migration based on gravitational factors and 
repulsions are considered. (Sayed Hadi, 2012) 

Ravenstein Absorption And Excretion Model 

Ravenstein is one of the theorists who introduced the general principles of the 
functionalist approach to the migration process. He tried to clarify the 
behavior of immigrants and how they migrated based on logic He made laws 
of attraction and repulsion using information obtained in the nineteenth 
century, Based on analysis of birth Data and results of the 1871 and 1881 
censuses in England. This idea was proposed in the form of immigration laws 
in the late nineteenth century Following and designing some factors has been 
influential in the decision to migrate. In this plan, his unfavorable social, 
economic, political and physical factors cause him to flee from his place of 
residence and tend to settle in more favorable and desirable places. And finally 
observed a rational behavior in the migration of people( Nazarian, 2002: 157). 
Based on the findings obtained so he believes in the rule of law in the 
immigration movement (Hosseini, 2015) 

            The laws that Ravenstein discussed can be summarized as follows: 
Pull factors 
Industrial facilities of developed countries, hope for a better future, access to 
better opportunities, higher income and profit of productive activities, 
attractions of modern life, access to job opportunities, political stability, 
reduction of information gap and globalization, high-level Security, efficiency 
and higher profitability are among the attractive factors (Salehi Omran, 2006) 
Ravenstein’s “laws” can be organized into three groups:• reasons • distance • 
migrant characteristics The following was a standard list after Ravenstein's 
proposals during the time frame of 1834 to 1913. The laws are as follows: 

• Most migrants only go a short distance at one time. 
• Long distance migrations are for those who come from large cities. 
• Most migration is from rural areas to urban areas. 
• Most international migrants consist of young males between the 
ages of 20 and 45. 
• Most migrations proceed in step-by-step processes. 
• Each migration flow produces at least one counter flow. 
• Females remain more migratory than the males within their country. 
• Migration increases in volume as industries develop and 
transportation improves. 
• Major causes of migration are for economic reasons. (Migration R. 
L., 2020) 

Where do they Migrate? Who Migrates? • Ravenstein’s laws outline 2 main 
points about migration distance 1) Most migrants relocate short distances and 
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remain in the same country - An American employed in the rust belt of the 
US is more likely to move south to find a job in Kentucky then to move north 
to Canada - Secondly it is more likely for an economic migrant in Mexico to 
move to the southern US rather than Canada. Similarly from Eastern Europe 
to Western Europe than North America 2) Long distance migrants to other 
countries head for major centres of economic activity - When choosing to 
relocate you choose the most diverse and accommodating place. Usually an 
urban area. This will provide services and have cultural diversity to help you 
succeed. 

• Ravenstein also claimed that migrants have typical characteristics: -Most 
long-distance migrants are male. -Most long-distance migrants are adults 
rather than families with children. Sources and Destinations Use Ravenstein’s 
laws to explain the patterns. Why? Where? Who? (ARSLAN, 2011) 
Obstacles for Immigration • Immigrants – many countries that are recipients 
of immigrants have quota laws. These laws often determine the percentage of 
people immigrating relative to the current size of the population1 

Security theories 

Maslow's needs theory one of the theories which are crucial in explaining the 
importance of Immigration The idea that at the micro level and narrow the 
scope of the topic shows that the satisfaction or non-satisfaction of migrant 
five categories of different needs within individuals that include:1-
Physiological 2- Safety3- Social 4- Respect 5- Self-discovery 

From this perspective, if you need the five above-mentioned requirements are 
not met people, they see their migration means for supplying different needs 
(Salehi Imran 2006 : )Chalabi also believes that there are four main types of 
attachments based on needs.Chalabi attachment or four rings and need it 
categorizes 

1) Cognitive attachment 

2) Physical Attachment 

3) 3- Communication attachment 

4) 4- Security attachment 

In this theory of man as a being targeted and potentially anxious to maintain 
peace and protect the environment in relation to social proof is trying to 

 
1 Ravenstein’s Laws of Migration Factors affecting migration Ravenstein’s Laws Why? 
Where? Who? Challenges to the Migrant 
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achieve your goals  The need for safety and security interest in the four 
dimensions. (Rabab, 2010) 

1- Life security 
2- Financial security 

3- Intellectual security 

4- Social security(Saburi, 39: 2010)1 

The theory analysis approach it can be inferred that social security and safety 
of citizens is a role for government if all this security is not favorable for the 
citizens. Migration will continue the current situation in Afghanistan has been 
plagued by the same problem that the lack of security for citizens has led to 
individual and collective migration. (Sayed Hadi, 2012) 
General Information: 
Afghanistan is bordered by Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan to the 
north. Iran is located in western Afghanistan; to the south and east is Pakistan 
and in the northeast part of China. (ÖZEY, 2018) Afghanistan borders with 
six countries Afghanistan A total of 5514 km borders with its neighbors 
Durand Line is the longest border with Pakistan. And the smallest of its border 
with China This country with its northern neighbors are 2384 kilometers 
border With the SNKYANK Provinces of China approximately 97 km, 945 
km with Iran, Jammu-Kashmir and Pakistan about 2240 km It has a common 
border. (Rahimi, 2012) 

Afghanistan, a country that is at the crossroads of Central Asia-South Asia-
located geographic Contact considered by world powers to achieve their 
objectives in this part of the world. (Carlisle, 2001)Even though it is a 
landlocked country, Afghanistan has been on the crossroads of history. The 
country and people have been at the mercy of numerous empires and 
conquering states. (Barfield, 2010) Afghanistan was a prize worth possessing 
for its river basins and fertile valley and for its location on the east-west trade 
routes, especially the Silk Route to China. This geographic factor has affected 
and changed the peoples of Afghanistan (Rahimi, 2012). 

Afghanistan is still heavily dependent on international military and economic 
assistance. Due to the continuing political and economic insecurity in the 
country, combined with the trade deficit and environmental factors, the 
growth rate is declining. Because companies and investors are not willing to 

 
1 Review of government departments and institutions and the security of women working in 
jobsMaster ThesisUniversity of Tabriz, Department of Social Sciences .2010  
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invest, Therefore impeding the process of creating the jobs. World Bank 
(2018) 

The total labor force in Afghanistan to 509, 316, 11 turns This number 
includes people who are 15 years old and above 52.19% of the active labor 
force in Afghanistan, women are Agriculture is the largest employment sector 
in Afghanistan. Workers in the agricultural sector account for 60% of total 
employment, which means that three out of five workers make their main 
source of income from farming. However, this share is higher in rural areas 
where about 70 per cent of employment in the agricultural sector The average 
income in Afghanistan is about 95-140 dollars a month According to the 
World Bank (2018) GDP per capita has risen steadily since 2002 ($ 839), 
reached $ 806.1 in 2014, and has grown slowly, most recently to $ 1951 in 
2018, since growing slowly. Rising unemployment, almost a quarter of the 
workforce is unemployed in Afghanistan (World Bank, 2018) 

One reason is that job opportunities are limited because of the poor security 
situation While the population continues to grow. (EASO, Afghanistan 
Security situation, 2019) It should be noted that even among those who are 
busy, their job opportunities or duties are not secure for a long time. This is 
primarily related to daily work or unpaid personal work. 46 percent of youth 
aged 15 to 24 are illiterate. Young female labor participation rate is very low 
(World Bank, 2018) 

Afghanistan is a multi-ethnic and ethnic groups such as Tajik, Hazara, 
Pashtun, Uzbek, Aimaq, Turkmen, Baluch Nuristani, Pashai, Qizilbash, 
Brahui, Pamiri and some other ethnic groups live in it. The largest ethnic 
groups, Pashtuns, Tajiks, Hazaras and Uzbeks are each of these ethnic groups 
have experienced migration. (Barfield, 2010) 
In the 1990s, Afghanistan has had more than 5 million refugees It accounted 
for one-third of the world's displaced people. In that year Without 
exaggeration, almost 10 million of the country's population and Afghan 
nationals working abroad have been alternately with the phenomenon of 
displacement. Until the fall of the Taliban in 2001, Afghanistan with 5,3 
million refugees in neighboring countries and worldwide, It accounted for 
about 40 percent of the world's displaced people. Of course, this displacement 
had nothing to do with ethnicity, language, religion or specific region But all 
segments of society, from every nation and region in them. In the current 
situation, despite the formation of an independent government in the country, 
but for various reasons, including insecurity, there are still nearly 5 million 
Afghan refugees in neighboring countries, Iran, Pakistan and other countries. 
The UN High Commissioner said that eight million Afghans because of war, 
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poverty, unemployment and drought have been forced to leave home and 
country. 
Unfortunately, Afghan migration has intensified in the wake of Afghanistan's 
social and political crises and successive wars. With the rise of the Taliban in 
1994 and the occurrence of countless crimes by this immigration group, the 
migration process increased The war and violence in Afghanistan so far has 
been an increase in migration of people. (Migration S. o., 2014) 

Turkey's unique position at the crossroads of Europe, Africa and Asia is the 
situation for immigrants since the 1980s, was highlighted. Turkey not only as 
a nation of immigrants, but immigrants as the host country of immigrants has 
become The country to create a strategy on legal reform and the development 
of international cooperation to deal with irregular migration has led. Turkey 
currently hosts more than 4 million migrants from 190 countries. (Kaytaz, 
2016) 
Stages of Afghan Migration to Turkey 
Patterns of Afghan migration to Turkey have changed since the beginning of 
the twentieth century The past of Afghan migration can be divided into five 
stages: 
The First Stage of Migration Between 1982 and 1990 

During these years, a number of Afghan students and high-ranking Afghan 
officials came to Turkey individually and in groups, both individually and in 
groups, on a temporary basis, by mutual agreement. But it started with the 
beginning of the Soviet invasion of Afghanistan and the emigration and 
displacement of Afghans to Iran and Pakistan. (Buil, 2014) 
Turkish President Kenan EVREN visits Afghan refugee camps in Pakistan 
Urgent decisions have been made to relocate Afghan refugees to Turkey. The 
refugees, including Uzbeks, Kyrgyz, Turkmen, Hazara ethnic origin with 
Turks who were Based on this, the transportation and settlement were planned 
and carried out by the Turkish government according to the 1934 settlement 
law. And relocated Afghans to Tukat, Korshir, Sivas, Anlanorfa, Van and 
Hatay Because housing, farmland, and employment opportunities were 
provided in these places, and small communities formed there. Interestingly, 
however, some of them moved from their original settlements to large cities 
such as Istanbul and Ankara Konya. As a result, during 1982 and 1983, there 
were 1,006 families with 4,163 members (turkey, 2004) 
The Second Stage of Immigration: 1990 to 2000 

From 1990 onwards discrete events developed through transportation to 
Europe and migration flows, complex network and it has accelerated  This 
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small, stable movement never led to the cohesive formation of a mass of 
immigrants (McCauley, 2002) 
Third Stage of Migration 2000 to 2010 

After 2001, political and social changes and developments in Afghanistan 
took place but was moved to neighboring countries continued. Especially in 
2007, due to the shrinking humanitarian spaces in Pakistan and Iran, And 
political pressure on Afghan refugees since 1970, had been displaced by 
economic pressures, political, were And support from international 
organizations was limited. At this point, Afghans were forced to. They went 
from Pakistan to Iran, from Iran to Turkey, and their goal was to go to 
European countries and seek asylum. (Global Report, Afghanistan, 2012) 
 With the Start of Turkey's accession talks with the EU in 2005, border 
crossings became more restricted due to the Europeanization of immigration 
policies. However, since 2011, the Syrian refugee movement has become a 
major factor in Turkey's immigration policy Where Afghans have used 
Turkey as well as the flexible boundary policy. (YILDIRIM, 2018) 
The Third Stage of Migration From 2010 to 2016 

Turkey has historically Afghan refugees, in particular, has attracted Turkish 
immigrants With the deteriorating economic and social situation in 
Afghanistan Increasing threats from insurgent groups, limited foreign forces 
Reduced foreign institutions left a negative impact on public opinion. 
(YILDIRIM, 2018) 

These flows have caused Afghan refugees to enter Turkey directly and 
indirectly in two layers of migration and different flows. For investment, 
buying a house, and a few for education For treatment to the individual and 
the group was formed. The number of Afghan refugees in 2010 was over 
1,200 and growing significantly And every year since doubled. More than 
16,000 in 2014. Similarly, 37 percent The number of illegal immigrants 
detained in 2010 was less than 3,000 But it increased dramatically, reaching 
more than 12,000 in 2014 (Afghan Consulate in Istanbul: 2019) 

The Fourth Stage of Migration 2016 to 2020 

The huge wave of Afghan refugees who came to Turkey in 2016 and their 
final destination was European countries Turkey, which has a geo-economic, 
geo-strategic, geo-cultural, geopolitical position It connects land to water and 
water to land, so it was the best way for immigrants who wanted to enter 
Europe to enter Turkey. 

In 2016, about 270,000 people went to other countries through Turkey. 
Because Turkey geographically restricted the 1951 Geneva Convention on 
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Refugees by not providing Refugee Status For those coming from outside 
Europe, the settlement of Afghans was arranged under the heading of "Turkish 
origin and culture" But the situation of Afghan refugees who wanted to go to 
other countries faced restrictions. The Turkish Immigration Organization, 
considering their place restrictions, replaced them. 

Numerous studies have directly or indirectly from the joint Afghan refugees 
show Some people are trying to get asylum in Turkey because of their 
ethnicity Some people want to become citizens because of their religious 
issues in Turkey by buying a house  Others were due to go to European 
countries asylum. 
The number of Afghan illegal immigrants by Turkish polise Were caught in 
2017 (45259) In 2018 (100841) illegal migrantsThe number of immigrants 
settled in the cities and private companies worked A number of Turkish border 
crossings were blocked by Turkish police as they tried to cross. (Ahmet, 2018) 
Turkey maintains geographical restrictions on the passage of the 1951 
Convention This means that only those who can escape the "unexpected 
events in Europe" can be granted asylum. herefore, Afghan refugees cannot 
stay in Turkey And must be resettled in other countries. Second, since mid-
2013, UNHCR has stopped accepting applications from Afghans and closed 
all cases due to growing shortages. As a result, large numbers of asylum 
seekers are being processed. Naturally, these difficult conditions are forcing 
many Afghans who have already arrived in Turkey to continue in Europe. 
(Process, 2013)  
The Reason for The Arrival of Afghan Immigrants in Turkey 

Ottoman history in the Muslim world and the spiritual influence in 
Afghanistan alongside two major Turkic-speaking majority and minorities 
have been Hanafi In Afghanistan (including Uzbeks and Turkmen), one of the 
most important areas of Turkey's cultural attention is Afghanistan The Afghan 
government has renamed one of the main streets of Kabul New City "Ankara 
Road" And the aim was to bring Afghanistan-Turkey relations closer together. 
The lasting legacy of Rumi, a mystic who was born in Balkh and died in 
Konya, has been a strong bridge between the people of ancient Khorasan and 
Rumi's lovers in Turkey for hundreds of years. The bridge is still standing and 
no one can ignore it in Afghanistan-Turkey relations. The role of these 
relations has long been very close between Afghans and Turks. This is one of 
the reasons why most Afghans choose to emigrate to Turkey? (turkey, 2004) 

Afghanistan's relations with Turkey are very old throughout history. This 
relationship, of course, is because Afghanistan is geographically very close to 
Central Asia The first relationship after the war of independence Political 
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relations between Turkey and Afghanistan continued. With the arrival of the 
US and NATO-led military in Afghanistan, relations between the NATO 
military in 2001 Political relations As well as a large number of people of 
Turkish descent living in Afghanistan, relations between Turkey and 
Afghanistan have taken on different dimensions (DURMAZ, 2019) 
The reason for Afghan immigrants to Turkey is divided into two parts This 
land has a positive view of immigrants in terms of having a common religious-
cultural aspect, and tribal ties in the two countries. 
The second reason why immigrants choose Turkey is the role of Turkey's 
central position. Turkey is (the key in Europe). This role is very important in 
choosing immigrants. 
For Afghans who see Europe as their ultimate destination, there are three 
"fragmented" stages. 

• The first phase starts with departure from Afghanistan and moving to its 
neighbours, Pakistan or Iran. Migrants and refugees then move to Turkey from 
those countries either on foot or by a vehicle and often assisted by migrant 
smugglers. Land routes involve harsh physical conditions and Afghans often 
encounter safety concerns. Once arrived in Turkey from the eastern borders, 
Afghans either move towards urban areas in the eastern provinces or directly 
to western provinces. In case of onward movement (Sema Buz F. M., 2020) 

• the second stage involves crossing into Bulgaria via land or into Greece via 
land or sea. The final stage involves the movement from Greece or Bulgaria 
to the next destination in Europe. The entire journey often involves long 
waiting periods in order to finance the next phase. Sometimes the next phase 
never takes place and then transit countries become a destination. Turkey 
provides an interesting case in this regard, as it has served as both a transit and 
destination country. 

• While Turkey has been a migrant-sending country for many decades, its 
position as a country of transit and destination has become more prevalent 
since the early 2000s.96 Four categories of migration movements have 
contributed to Turkey’s transition from a sending to a receiving country: 

1) irregular arrivals of migrants, especially those coming from neighbouring 
countries and seeking work opportunities in Turkey’s economy 

2) Transit migrants who pass through Turkey on their way to Europe, while some 
stay longer to work and save money for onward journeys 

3) asylum seekers and refugees, and lastly 4) regular migrants who legally reside 
in Turkey for studying, working and other purposes. (Sema Buz F. M., 2020) 
Table(1 ) Increase in international migration in Turkey from 2011 to 2019 
 



167|                 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -8- Sosyoloji.         
 

2011 2019 

International 
protection 

applicants 

17,925 International protection 

applicants & Temporary 

protection beneficiaries 

56,417 (non-
Syrians) & 

3,576,370 
(Syrians) 

Irregular 
arrivals 

44,415 Irregular arrivals 454,662 

Residency 
permits 

234,268 Residency permits 1,101,030 

Source (Sema Buz F. M., 2020): 

Especially in the last decade, Turkey’s foreign population substantially 
increased from 296,608 in 2011 to around five million in 2019. As shown in 
Table 1, the numbers of international protection applicants were relatively low 
in 2011. From 2011 to 2015, Turkey jumped from the 59th position to first 
place in the UNHCR Global ranking of countries hosting the largest refugee 
populations (UNHCR, 2014, 2018)1 

Concerning individual asylum seekers (56,417), Afghan nationals (35,042) 
constituted largest group of international protection applicants in 2019, 
followed by Iraqis (15,532), Iranians (3,558) and other nationalities (2,285).2 
Regular migration also continues to rise, as the population of foreigners with 
different types of residence permits increased almost fivefold within a decade. 

In 2018, Afghans were among the top five nationalities of foreigners with 
short-term residence permits (39,283) and student residence permits in 2018 
(4,601 )Due to limited data on irregular migration movements, indicative 
estimates on the extent of irregular migration are usually based on 
apprehension figures, a commonly used method for academics and 
practitioners in the field. As Turkey experienced a tenfold increase in the 
number of apprehended irregular migrants from 2011 to 2019 and Afghans 
have become the largest group of irregular arrivals since 2017 (see also Figure 
1).104 In 2018, Afghan nationals constitute the largest groupof new irregular 
arrivals with a share of 38% (100,841 Afghans out of a 268,003 total of new 
arrivals). In 2019, the number of Afghan arrivals doubled and with 44% 

 
1 UNHCR (2014) The top-20 countries to have granted protection to refugees in 21st century 
Geneva: UN Refugee Agency; UNHCR, Government of Turkey (2020) Operational Portal 
Refugee Situations 
2  DGMM (2020) International Protection 
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remained the largest group of new arrivals (201,437 out of 454,662 total new 
arrivals). 

Figure 1 Four nations that immigrated illegally entered Turkey in 2014 

 
These dynamics leave Afghan migrants and refugees with limited options for 
safe and legal migration pathways from Turkey whereby Turkey’s position as 
a de-facto destination country becomes more prevalent.1 As illustrated in the 
IOM 2018 Flow Monitoring Survey, migrants and refugees increasingly 
choose Turkey as their final destination: the majority of Syrian respondents 
(86%), followed by Iraqi (68%) and Afghan (64%) nationals reported Turkey 
as their intended destination at the time of departure.2 In other words, for the 
majority of Afghans, Europe was not their intended destination. (Sema Buz F. 
M., 2020) 

Turkey’s growing popularity for Afghans, especially for those who were 
previously residing in Iran, could also be linked to the less welcoming context 
of Iran. Afghan participants of this study reported more restrictive policy 
measures than in the past (Ahmet, 2018). 

While this chapter has provided Background to the Afghan displacement, 
there is surprisingly limited data about the actual situation of Afghans on the 
move in and through Turkey. This is partly because these people are highly 
mobile and often try to remain under the radar because of their irregular status 
and fear of being detained and deported. Hence, this leaves us a crucial 
knowledge gap that this study tries to fill. The next chapter presents findings 
from the primary data collected as part of this study. (Sema Buz F. M., 2020) 

Migration usually occurs in two forms: mandatory and optional migration 
optional and it is obvious that forced migration is often caused by war, famine, 

 
1  Dimitradi, A., Kaya, A., Kale, B., Zurabishvili, T. (2018 )https://feuture.uni 
koeln.de/sites/feuture/user_upload/FEUTURE_Online_Paper_No_16_D6.3.pdf 
2 IOM (2017) https://rovienna.iom.int/news/migrants-and-refugees-increasingly-choosing-
turkey-final-destination 
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insecurity and so is different and its effects on life and human behavior is also 
different. (B.AkseL, 2012).  
And the question is whether facing all of these issues in the migration process 
will lead to greater intellectual, behavioral, and resilience development, or, 
conversely, this major shift to problems such as psychological trauma and 
family breakdown. Will follow (Houte, Return Migration to Afghanistan, 
2016) 
Return of Afghan Refugees From Turkey 

Today, Afghanistan produces one of the countries of immigration"refugees" 
and homelessness has become In the last four decades, there has been a very 
"continuous migration" structure in the world Sometimes described as post-
industrial era Afghans have migrated in the "most rudimentary"ways, and 
because of the abuses and deprivations they have seen in their destination 
countries. 

 They are looking for new immigration opportunities. Immigration becomes a 
very important and insignificant element of the nation's history and the lives 
of refugees. In this process, Turkey continues to be a destination for migration 
without changing the way it passes or is intended as transit. In many cases, 
migration has been used as a way to survive. 
According to the UNHCR Global Trends Report 2017; 68% of all refugees in 
the world were from five countries. Syria, Afghanistan, South Sudan, 
Myanmar and Somalia. Of the 4.8 million Afghans forcibly displaced, 1.8 
million are internally displaced There are 3 million asylum seekers. Afghans 
had the second largest refugee population in the world in 2017 Studies show 
that from 2002 to 2014, about 6.5 million Afghan refugees, have returned to 
the country.The rate of return has been high until 2009, But after 2009, there 
is a significant decrease in the figures of returnees compared to previous years. 
Especially from European countries is lessThe return of Afghan refugees from 
Turkey takes place in two ways: 
Forced Return: Forced return is a kind of return to individuals or families 
displaced by the host country for forced against their will to be evicted There 
are two types of forced return of immigrants In some cases, the host country 
sets a time to remove the immigrants, which limits the job opportunities and 
other citizenship benefits for the immigrants. In this case, forced migrants to 
returning This return is considered that a forced return. Another form of forced 
return is deportation or border crossing Immigrants are detained by national 
security officials and deported And are sent to their home country. Like 
Afghans detained by Turkish police in Tuzla, Salim Padesh, Chatljeh prisons 
where Afghan refugees are being held And the number of immigrants has led 
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to forced return, such as The table below shows the figures of deported 
immigrants. (Skribeland, Afghan deportations , 2018) 
Voluntary Repatriation Or Self-Imposed: Voluntary return the immigrants 
for any reason will be returned again to his home country. Voluntary returns 
are sometimes made with the help of donor organizations As with the help of 
International Organization for Migration and the consulate of the country 
concerned will be immigrants. 
Table (2) Forced and voluntary Return of Afghan Refugees from Turkey 

Year Forced Return( 
Immigrant ) 

Voluntary Return( 
Immigrant) 

2015 2395 2214 

2016 11786 19187 

2017 13799 33765 

2018 23000 21992 

2019 31786 24897 

Source: Afghan consulate in Istanbul, Turkey: 2019.2.12  
Afghan Deportations In 2018 
The first several months of 2018 saw a sharp increase in the arrival of Afghans 
to Turkey, entering the country through its long border with Iran. Turkey has 
been in the process of building a wall along this border, making irregular 
passage to Turkey more difficult, and this is thought to be one of the reasons 
behind the sudden increase in arrivals. According to UNHCR figures, there 
were 172,000 Afghan refugees and asylum seekers in Turkey as of September 
2018, compared to 145,000 the previous year1. 
however, the real number is likely higher since not all arrivals are recorded 
and registered as asylum seekers. Government officials said that they would 
take a firm line on the arrivals90 and have been open about returning the 
Afghans to Afghanistan but claimed that the returns were voluntary. However, 
an Amnesty International briefing dated 24 April 2018, based on interviews 

 
1 See UNHCR’s Turkey factsheets from September 2018 (available at 
http://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14.2018.11.01.-UNHCR-Turkey-Fact-
Sheet-September-2018.pdf) and October 2017 (available 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCRTurkeyFactSheet-
October2017.pdf 
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with detainees and returned, point to the contrary. According to this briefing, 
they had to basically choose between detention and deportation, and possibly 
signed voluntary return papers without knowing what they were agreeing 
to.92 There were multiple media reports on Turkey’s deportation of Afghans 
in the first half of 2018, and according to Afghan sources, 17,000 were 
deported from Turkey in that period. (Skribeland, Afghan deportations , 2018) 

Immigrants arrested 

(Total ) 

Number of Afghan 
Immigrants 

Year 

39.890 5.991 2013 

58.647 12.248 2014 

146.485 35.921 2015 

174.466 31.360 2016 

175.752 45.259 2017 

268.003 100.841   2018 

Table 6 Illegal Afghan Immigrants Arrested in Turkey In Recent Years. 
 
Source:Turkey Report (2013-2014-2015-2016); GİGM, Statistics (Düzensiz Göç), 
http://www.goc.gov.tr/icerik6/duzensiz-goc_363_378_4710_icerik (8 March 2019) 

Immigration Opportunities For Afghans 

To create positive change in beliefs and cultures of indigenous and traditional 
peoples High-wage workers in other countries, reaching relative safety, the 
right to education Increasing population in big cities and large families, living 
expenses and wedding expenses by working abroad Appropriate modeling of 
life in the world of migration is one of the opportunities and achievements of 
the migration phenomenon, each of which is discussed in detail. 
The Relative Peace and Security: Not supply relative security in Afghanistan 
and the families and young people, so many lose their opportunities. 
Immigrants in other countries that have better security, can work well and take 
care of their lives Life and property of migrants in the countries which have 
good security, is safe. Some immigration countries, with the lowest crime 
statistics, homicide and criminal And residents can live safely slow the 
economy and educate their children dealIn some destination countries, 
immigrants have access to government health support, facilities and food. 
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Usually in these countries for substantial law enforcement takes, and who are 
not harassed. (Islamic Republic of Afghanistan, 2018) 
Growth and Cultural Diversity: Many families after returning home, methods 
and practices that improve life in exile learned and implement it in their 
homelands and teach others. Today in Kabul, we see that returning migrants 
from foreign countries pay more attention to the cleanliness of their homes 
and cities than others and keep their living environment clean. Some foreign 
Muslim countries have a rich culture. Immigrants and their families play a key 
role in transmitting these cultures in their own country. On the other hand 
young people who migrate to big cities to return to their village could be new 
ideas instead of traditions and superstitions plans to replace the village. 
Immigrants trained abroad or major Afghan cities, must establish a new 
business in your area And they can even bring with them modern trends in 
family planning, reducing the size of the family and reducing the problems of 
sponsorship. (Koç, 2017) 
Economic Growth Families: During the civil war and ruinous at home we 
took the flame, All economic infrastructure was destroyed and there was no 
income for the Afghan people. One to five workers from each Afghan family 
migrated to neighboring countries Afghans worked and made a living that 
way. Lack of work and jobs in the country has caused the people of 
Afghanistan to provide a large part of their needs through work and toil from 
Turkey and other countries. 
If Afghans working abroad were not favorable. Today the economic crisis 
peaked And people were in a bad economic situation. However, a large 
amount of money is taken out of the country daily by immigrants But towards 
some immigrants when get a jobs and money wereThey send money back to 
their families inside the country. Young immigrants who will come to your 
home and community, can be learned and new approaches on how to promote 
agriculture and livestock. (Tabasum & Shoaib, 2017) 
Educational Opportunities: The first Afghan students in Turkey formally 
began in 1921 Cultural relations between Afghanistan and modern Turkey 
officially began with the signing of the first cultural agreement between the 
two countries on May 1, 1921.  
 Upon which several male and female students in 1923 were sent to Turkey 
for higher education another advantage of the opportunities and immigration, 
get a good education. 
Unfortunately, in our country, Afghanistan is still a very low quality of 
education and higher education, and many academic disciplines in the country 
so far out of reach youth. 
Lack of professional teachers, teaching challenges, lack of educational 
facilities, insecurity and war, the holiday was ill-timed and standard courses 
and training places, causing a number of other countries are our compatriots 
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way. So that their children are not deprived of education. Providing 
immigrants with a better education in other countries is one of the benefits of 
immigration. Especially in Turkey that the criteria and standards of higher 
education system. Has long been the goal of education for Afghan and 
continues. Until the Afghan higher education system is strengthened. One of 
the best ways to improve education for the children of the country, 
immigration (DURMAZ, 2019). 
 
Table 1 Afghans Engaged in Education in 2014 in Turkey. 

Afghans who 
lived for different 
reasons 

Afghans were 
found at the 
residence permit 
of Education 

Listed in Turkey 
the Afghan 
Education (YOK) 
 

Listed in Turkey 
the Afghan 
Education 
(MONE) 

26.079 3.645 3.672  
 

6.440 

Source: GİGM, Göç Politika Ve Projeleri Dairesi, Başkanlığı, 2014 Türkiye Göç 
Raporu, Ankara, 2016. 
     Table  2 The Data Belongs to Afghans Living in Turkey (2015 Year) 

Afghans with Short Term 
Residence Permit 

Quoted in Turkey Afghan 
Education (YOK) 

Quoted in Turkey 
Afghan Education 
(MONE) 

7.632 4.509 6.109 

Source: GİGM, Göç Politika Ve Projeleri Dairesi, Başkanlığı, 2015 Türkiye Göç 
Raporu, Ankara, 2016. 
 
Table 3 The Data Belongs to Afghans Living in Turkey (2016 Year) 

Afghans with Short 
Term Residence Permit 

Afghans Found 
With Student 

Residence Permit 

Training 
Afghan Seeing 

in Turkey 
(YÖK) 

Training 
Afghan Seeing 

in Turkey 

(MEB) 

17.742 
 

3.803 5.316 12.782 

Source: GİGM, Göç Politika Ve Projeleri Dairesi Başkanlığı, 2016 Türkiye Göç 
Raporu, Ankara, 2017. 
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 Table 4 The Data Belongs to Afghans Living in Turkey (Year 2017) 
Residence Permit with the 
remaining Afghans in Turkey 

Afghans with Short 
Term Residence 
Permit 

Afghans Found With 
Student Residence 
Permit 

30.241  
 

24.211 4.067 

Source: GİGM, İstatistikler (İkamet İzinleri), http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-
izinleri_363_378_4709_icerik (8 Şubat 2018). 

 
Table 5 The Data Belongs to Afghans Living in Turkey (2018 Year) 
Residence Permit with the 

remaining Afghans in 
Turkey 

Afghans with Short Term 
Residence Permit 

Afghans Found With 
Student Residence Permit 

39.283 
 

31.664 4.601 

Source: GİGM, İstatistikler (İkamet İzinleri), http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-
izinleri_363_378_4709_icerik (20 Mart 2019). 
Creating Diplomatic Capacity for The Country: Due to the high volume of 
Afghan refugees in Turkey and go immigrants in destination countries could 
be the opportunity to strengthen diplomatic relations between the two 
countries. And used alignment in international politics. And this role can be 
effective for the Government of Afghanistan and the Government of Turkey 
for strategic planning. (TEPEALTI, 2020) 
Reinforcement Cultural and Political Relations Between The Two 
Countries: Given that many of the differences between the two countries are 
due to misunderstandings and misconceptions, it is possible to use the 
capacity of the presence of Afghan refugees in the country to solve this 
problem in two areas: 
• Proper communication with Afghan immigrant elites. In the field of 

propaganda, it can be said that some Afghan immigrants who return to 

their country after a short stay in Turkey can play a role in introducing 

Turkish culture and explaining the ideology of the Republic of Turkey in 

the public opinion of Afghanistan. 

• Relationships with the political and social elite It should be noted that 

many Afghan graduates who have graduated from prestigious Turkish 

universities and hold senior management and policy positions or in 
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influential positions that, if properly planned, can be used for this capacity. 

Used to resolve misunderstandings and dispute resolution 

Interaction with International Organizations: Due to the volume of Afghan 
refugees in Turkey it is the capacity to create a positive and humanitarian face 
of the Turkish Republic to the world public opinion and international 
organizations, In addition, it used the funds and international assistance 
provided to migrants to organize their affairsFuturology in Economic Space, 
Turkey: Economic and industrial growth in Turkey is on the rise Turkey 
during the coming years will face a labor shortage that can be programmed 
with the correct number of Afghan workers to fill labor gaps are used. On the 
one hand, it has strengthened the countries of the region, and on the other 
hand, this growth, considering the political situation and better management 
of the Turkish government, will increase economic revenues. 

Expansion of Scientific and Technical Cooperation: Between developing 
and developed countries such as Turkey, which has witnessed profound 
industrial and technological developments in these two decades can be named. 
This development has taken place with the intention of a powerful Turkish 
government. The technical development is increasing year by year. 
Immigrants who can play a significant role in the technical, industrial, artistic, 
cultural sectors from what they have learned in order to transfer to their 
country. (Tabasum Akseer, 2019) 
Challenges of the Presence of Afghan Refugees in Turkey 
In general, the challenges of Afghan refugees in Turkey to be classified: 

1) Employment of Afghans in Low-Level Jobs: There are jobs that many 

people looking for work in Turkey for reasons such as; Low social status 

and low income are not willing to do them That Afghan refugees are 

employed in these jobs. Of course, it should be noted that this also leads to 

threats by changing the work culture Hard work in production equipment, 

construction, cleaning garbage cans, collecting garbage, etc .... 

2) Saturated Labor Market: Due to the high number of Syrian and Iraqi 

refugees, there are more job seekers in Turkey. Afghan workers and lower 

expectations of their employers, this leads to a tendency among employers 

is made maximum use of Afghan workers. And has saturated the 
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workplace for Turkish workers in some occupations. The Kurds are 

especially upset with the Afghans for taking jobs from them. 

3) The Country of Origin of Migrants as a Means of Pressure Against The 

Country of Destination: The use of immigrants as agents of the country 

of origin in the destination country is always considered as one of the 

challenges of the immigrant country. 

Although the Republic of Turkey is currently facing the challenge of 
refugees from Afghanistan, Syria, Iraq, but the increase of Afghan 
refugees in Turkey and their deportation continues. The number of Afghan 
refugees goes from Turkey to Greece and from there to European countries 
The opening of Turkey's borders is temporary and varies according to time 
Like the opening of the Turkish border in 2016 and in 2020 on immigrants 
to European countries. As a result, a number of immigrants crossed the 
Turkish border and the Greek occupation of the Greek border did not allow 
immigrants to enter. (Antonio D, 2016) 

4) Not Knowing Turkish Language: Despite the fact that Turkey is the sixth 

largest tourist country in the world The level of English knowledge among 

the general public is low. This has made the Turkish language very 

important for successful immigrants to Turkey. However, the Afghan 

refugees who came to Turkey are of different ethnicities Like Hazaras, 

Pashtuns, TajiksThey do not know the Turkish language But the advantage 

among Uzbeks and Turkmen of Afghanistan who speak a Turkic language 

they are a great advantage. And not knowing the language causes a lot of 

problems among immigrants 

5) Not Having a Work Permit: Illegal immigrants who entered Turkey from 

Afghanistan Or Afghan immigrants who enter Turkey from Iran They do 

not have a work permit at all. Because they have immigrated illegally and 

do not have a work permit, and the problems that these immigrants face in 

getting a job: 

• They receive hard work and low costs. 

• They do not receive their monthly salary in full 
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• They do not include labor insurance. 

• Chance of immigrants arrested and deported from there by the police. 

• They can claim that they cannot have a residence card because they are 

illegal immigrants. 

In general, the majority of illegal immigrants who come to Turkey do not 
have a work permit And immigrants who have entered Turkey legally And 
applied for a work permit and received a work permit. (Houte, Return 
Migration to Afghanistan, 2016) 

6) No KIMLIK Or Residence Card: Turkey is faced with a huge wave of 
migration. Nearly 4 million refugees in its territory is the world's largest 
refugee host country As of October 2018, Turkey will host about 3.5 
million Syrians 170,000Afghans 142,000 Iraqis 39,000 Iranians 5,700 
Somalis and 11,700 refugees And asylum seekers from other countries. 95 
percent of the refugee population in Turkey outside the camps, live in 
cities. The second largest number of Afghan refugees after the Syrians are 
young people, many of whom are registered with the Turkish Immigration 
Service. And have received special cards. And the rest of them are used 
without kimlik in labor and industrial workshops. Of course, these things 
are illegal, Not having Kimlik is a big challenge for them Especially in the 
field of health, there have been many problems for these immigrants (Sema 
Buz F. M., 2020) 

7) Limitation On Obtaining a Turkish Visa for Afghans and Their 
Problems: Another problem for Afghan citizens is the limited number of 
Turkish visas Although Turkey visa applicants more And the requirement 
for Turkish visas is increasing day by day. But there are also limitations as 
follows: 

• During the complex administrative process operated by a private company 
in Afghanistan. 

• Dependence on ethnic and party affiliations, etc. can be seen in the 
company. Which causes the right to lose visa applicants. 

• Overpayment of money under various pretexts obtained from visa 
applicants. 

• The majority rejected visa without any specific reason 
• Gang activity, getting a visa to the high cost several thousand dollars ( 

interview 2019: ) 
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Result 
Migration is a phenomenon that has been Associated with Human Creation 
and Human Society is Inevitable for its Existence and Permanence for Various 
Political, Economic, Social, Cultural, Natural and Other Reasons. In addition, 
Scientists, Politicians and Leaders Believe that Opportunities and Threats Do 
not fix. if we Accept that Human Beings Crave Diversity and Changing. and 
The World of the Existence and Persistence of the phenomenon of Migration 
are Inevitable and The phenomenon of Opportunities and Threats is Still not 
Constant. Therefore it can be Concluded that Migration Can not be 
Eliminated. Or Prevented only work that can be Done is Effective The 
Leadership and Management of Immigration Should be Improved. People 
Always Want to Change and Improve their situation and Increase its Access 
to facilities. First the Necessary facilities be Provided for Legal Immigration, 
Which Unfortunately have been Sending The Majority of Countries are 
Engaged in War and These Migrations have Taken place Illegally. If 
Opportunities are not Used Optimally. It Can become a Threat and if the 
threats are not Managed Properly, it can become a Challenge and a problem 
Which Causes a lot of Costs for Countries. One of The Most Important 
Phenomenon in Recent Decades in Afghanistan "Migration" is Assumed. 
Major factors of Migration are a Combination of Political Wars and Tensions, 
Security, Poverty, Unemployment, Social and Economic crises. Afghans are 
currently the world's Largest Number of Refugees. Millions of Afghans Live 
Abroad. Conflicts and Ongoing Wars have Continued Since The Soviet 
Invasion of Afghanistan. As a Result of this War and The Destruction of 
Thousands of Afghan Families, The Migration Process Continues. 

After 2001, Fundamental Changes Took Place in The Political and Economic 
Structures of Afghanistan. Return of Refugees from Countries Around The 
World began However, due to The Political and Security Situation, This 
Migration Process Intensified Again. 

Turkey is not One of Afghanistan's Neighbors, but has Long had Good 
Cultural, Religious, Tribal, and Good ties with Afghanistan. On the Other 
hand, The Role of Turkey's Geographical Position as a Bridge Connecting 
Asia to Europe has Given Visas to Immigrants. Turkey has Played a 
Significant Role in International Migration. Especially for Afghans has Long 
had the hand Movement But in The Past Decade has been More Illegal 
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immigrants to Turkey. Afghan Refugees have Entered Turkey Through Iran, 
Which has Created Opportunities and Challenges for Refugees, both Legally 
and illegally, Due to The Presence of Afghan Refugees in Turkey. Which has 
Eevaluated in Detail The Existing Opportunities and Challenges of 
Immigrants. Strengths and Weaknesses have been Evaluated for Afghan 
Refugees. and for The Afghan Government and The Turkish Government 
have also been Suggestions. 

Suggestions for the Government of Afghanistan 
What Can be Done to Prevent Illegal Immigration to be Taken 
• In order to counter the extraordinary pressures of migration expected in the 

coming years, it is necessary. In order for the Government of Afghanistan 
to put preventive and planned measures and measures in the agenda of the 
relevant departments in order to open the channels of the legal corridors of 
Afghan migration. In order to achieve this goal, it is necessary to identify 
and determine employment opportunities and working conditions in the 
host countries. 

• While Turkey and the Gulf countries are good options for creating and 
facilitating immediate and immediate opportunities for formal and legal 
migration, However, in the medium term, the Afghan government can 
pave the way for legal migration for Afghan refugees to open larger 
corridors. 

• There is an urgent need for the Government of Afghanistan to develop a 
more coherent and coordinated policy to improve the legal migration 
management system and begin its implementation . Has identified the labor 
migration process in Afghanistan, which requires decades of ongoing 
development efforts to establish a regular framework for legal and 
managed migration. 

• In today's world, migrations that take place in order to ensure peace from 
the determinism of nature or political, economic, security factors, that take 
place in immigration countries, About 16 percent of Afghan households 
now have a member of the country living abroad, or currently working 
abroad. The government is responsible for the security needs of its citizens 
such as security, shelter, work, and supplying basic necessities for our 
people to be due to the migration needs of citizens are met. 

• In the coming years, Afghanistan may see an unprecedented increase in 
the economic migration of workers due to their urgent need for new job 
opportunities and an increasing labor force in the domestic market. The 
size of the Afghan population is expected to grow dramatically in the 
coming decades,So that the amount of 28.4 million of the total population 
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of this country in 2010 will almost double it, ie 56.5 million tons by 2050. 
It is estimated About 400,000 new entrants enter the labor market every 
year. It is estimated that out of a total of 400,000 people who enter the 
labor market each year, only half will be able to receive and access 
employment within Afghanistan. For the remaining 200 thousand people 
can receive two options: Efforts to gain employment outside of 
Afghanistan or the ability of the private sector to create enterprises can 
play an effective role. 

• Due to the existence of many obstacles and problems in the way of 
migration and the lack of legal corridors to achieve this, the current process 
of migration in Afghanistan is widely considered irregular. Overall, 
Afghan immigration is considered informal, and most unskilled and 
illiterate people are recruited mainly by Iran, Pakistan and Turkey. Of 
course, job opportunities in the labor market of these countries also 
decrease over time As a result, the situation is such that Afghan migrant 
workers are routinely transferred to informal occupations in these 
countries. To receive less pay and therefore are not able to send cash to 
their families And most importantly, when they return home and home, 
they lack professional and professional skills. Due to their lack of access 
to suitable job development opportunities, they are abroad. 

• Unmanaged migration has fewer advantages than managed migration, so 
that as a result of managed migration, the worker first learns basic job skills 
within the country, and subsequently legally goes to economically rich 
countries to They are sent for a certain period of time. They have 
guaranteed jobs and salaries, and most importantly, they have the 
opportunity to learn new skills before returning to the country. 

• Commitment to the implementation of managed economic migration 
programs for Afghanistan and the world is of particular importance. 
Increasing formal employment opportunities for Afghan workers abroad 
may lead to cash transfers that can be as much as three times the GDP over 
a 15-year period. Immigrants returning to the country can improve their 
professional skills Data should increase financial resources for domestic 
investment and increase the spirit of entrepreneurship and 
entrepreneurship to mobilize domestic growth, and the government should 
increase the economic growth in the country. 

• Achieving peace and security, which is considered one of the most vital 
issues for Afghanistan, The role of the Turkish government in achieving 
peace can be effective. Because Turkey has played a significant role in 
economic, humanitarian, social and cultural assistance. 

• The Ministry of Refugees of Afghanistan should take serious measures to 
inform about the dangers of illegal immigration through the media, 
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magazines, publications, news, mosques, web pages. And working through 
the consulate have. 

• The reasons for the lack of security in Afghanistan immigration migrants 
they believe the government has a duty To provide overall security for its 
citizens and provide justice. If security is provided for the citizens of the 
country, the process of reducing migration will be observed. 

• One of the important issues for immigrants is the lack of utility services. 
The government should provide all services to its citizens to meet the 
urgent needs of the people. 

• Factors that have caused dissatisfaction among the people and the people 
have distanced themselves from the government have been identified. 
Necessary and definite action must be taken to solve the problems of the 
people. 

• Every citizen has the right to asylum. The government provides refugee 
returns to Afghanistan Take serious measures to meet their social and 
economic needs Support and encourage institutions that provide financial 
support for immigration. 

• Elite escape is one of the most important issues for any country The 
government should take action to prevent the escape of the country's elites 
and create an association so that the elites can exchange ideas for their 
country. 

• Lack of educational opportunities in the country has led to the migration 
of young people. The government must provide educational and job 
programs for young people Young people who want a high level of 
education you provide for them Expand the support and activities of the 
high talents of the country in various sectors. 

• Lack of work has led to the migration of young people from the country. 
The government must provide jobs in the country as soon as possible. 

• The government must use the experience, professional, scientific, etc. Of 
the returning migrants. 

• The government must hypocrisy forward cast insults, humiliation, which 
takes place from neighboring countries Prevent and protect refugees in 
neighboring countries, have our responsibilities. 

• In other countries, the Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan should 
have the field of scientific research, support for students, and support for 
immigrants so that they can take practical action as soon as possible. 

• The government should release the immigrants who have legal problems 
and are being held in prisons in other countries without committing any 
crime, and provide them with contact with their families. 
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• Government in identifying Afghan refugees who are killed in other 
countries or in border areas Take action by the Afghan consulates and 
follow up the case. 

• Governments that use refugees as tools (such as the Iranian government), 
and send them to war in other countries, stop them and take practical action 
through diplomacy. 

• Associations created by Afghans to solve problems, reflect facts, and 
address the plight of refugees: The use of social capacities that are formed 
in Turkey According to this principle, the capacity of the people to 
participate in solving the problems of Afghan refugees can be used. 

• Identify and assist vulnerable and disabled Afghan familiesMost Afghan 
refugees living with families in Turkey are not well off, but can often make 
ends meet. However, some Afghan families for reasons such as; Loss of a 
head of household or illness of family members, they live in very 
unfavorable economic conditions. At the same time as identifying this 
group of immigrant families, it is necessary to provide for their minimum 
in order to prevent other anomalies. 

• Provide training to refugees and migrants: Some of the problems with 
Afghan refugees are their lack of familiarity with Turkish education laws. 
Also, there are laws and restrictions related to immigrants in Turkey that 
are necessary when entering or organizing them About education in this 
field is also scheduled to take place. 
Suggestions for The Turkish Government 

•  Afghan refugees who have entered Turkey illegally and have been living 
in Turkey for several years The majority of them are young people to 
establish their identity. From a legal channel for them to be granted a 
residence On the one hand they are living legally in Turkey And on the 
other side to pay taxes to increase government revenue comes in. 

• The majority of immigrants do not have health insurance, you pave the 
way for the government to pay annual taxes to get health insurance on 
behalf of refugee This increase taxes for the state On the other hand, they 
enter the health system of the Turkish government. And violations of 
medical laws are prevented. 

• Each region will be created in a small center for foreign nationals On the 
one hand, it solves the problems for foreign citizens On the other hand, 
you exchange ideas, know about jobs, creativity, skills of immigrants. 
Identifying immigrant elites can be effective for the Turkish government. 

• Small and large investments made by the immigrant must be registered 
with the Turkish government On the one hand, it generates income for the 
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government and on the other hand, it provides employment opportunities 
for immigrants. 

• Turkish Government Take action to increase Turkish visas for Afghanistan 
As has been observed in the past few years for Afghan visa Limitations 
there. This will allow Afghan citizens to travel legally On the other hand, 
revenues for the Turkish government will increase. 
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Is Truck art a Kitsch art of Pakistan? 

Sisa Sindh* 

Abstract 
Art in every from grabs the attention of people and provides an aesthetic sense 
which washes the dust of a human brain and enlighten the souls; sometimes 
with question and sometimes taking them back to the history and often taking 
minds to the world of imaginations. This research article aims at a research 
study on Kitsch art and Truck art in Pakistan. It discusses the historical origin 
or Kitsch art and finding the similarity in today’s popular truck art. Further, it 
aims to answer the queries of why Pakistani truck drivers are keen to decorate 
their trucks as a bride and develop an emotional relationship with a vehicle 
that they term a truck as a ‘Second Home” and opinions from a truck artist in 
order to understand this profession which has gotten so popular in south Asia 
especially in Pakistan. Additionally, the article provides another aspect of 
truck art where an art is being utilized for different awareness movements 
which brings a social change in the society. Since, it is believed that art is one 
of the most powerful tool because it speaks higher than voices. 
Keywords: Art, Truck, Kitsch Art, Emotion, Change 
Introduction 
The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls (Pablo 
Picasso). 
Art in every from grabs the attention of people and provides an aesthetic sense 
which washes the dust of a human brain and enlighten the souls; sometimes 
with question and sometimes taking them back to the history and often taking 
minds to the world of imaginations. There are many forms of art among which 
“Kitsch Art” is one of the popular art of the end of last century. Kitsch art has 
no proper definition to be defined because of its permitted nature (draw/ make 
what you desire). It is often called sentimental, exaggerated, trash or 
unintellectual. However, moving towards the region of South Asia where 
particularly in Pakistan “Truck art” is a fine example of such an art which is 
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whole a moving museum on the road spreading the colours of joy, culture, 
tradition, music and information. This truck is not only a vehicle for imports 
and exports it is a second home for us said the truck driver. Which shows an 
emotional touch and a sentimental relationship of human and machine. When 
comparing Kitsch and truck art we find somehow similarity in both of the arts 
e.g. Designs, colours, patterns, varieties of writings which are sometimes 
illogical but certainly not ignorable.  
The paper aims at explaining Kitsch art and the truck art with the whole art 
process that takes place to prepare a truck as a “Bride” However, the truck art 
depends from culture to culture in Pakistan varying to the provincial divisions. 
The process of decorating truck is also based on several stages which is 
explained in the paper. Further the paper puts light on how truck is used as a 
campaign tool for different social awareness movements and can depict and 
display the ideologies of people. The paper also includes interviews of a truck 
driver and truck artist who were interviewed why this art is so important to 
them? Ultimately, the paper ends with a conclusion that it is not only a truck 
as a vehicle or just an art but this art carries a whole social and cultural system 
of a state with it.  
Avant-garde & Kitsch Art 
There are two contrasting concepts of art Avant-garde and Kitsch. These both 
concepts prevailed in the art world during an insignificant time in history for 
artist. During this time there was no single religion, tradition, or authority that 
flourished nor wouldn’t be questioned of validity, this made trying times for 
artists of this era because artists rely on these exact subjects to construct art 
appealing to a particular audience. For the first time in decades would be the 
idea of what acceptable art was would be questioned (Clement Greenburg). 
Kitsch art cannot be defined with one definition or an agreed statement; for 
some this art is an expression of sentiments and melodrama and for others it 
is just a trash some people view it as an offensive art while some believe that 
it is a source of entertainment and joy.  (Kitsch, n.d.) Perfectly contrasting the 
concept of avant-garde is the concept of Kitsch. Kitsch is associated with the 
proletariat (lower-class) and consequently urbanized manufacturer workers 
lived in the city to be close to their jobs. Kitsch’s audience is distinguished 
from avant-garde’s audience.  
Kitsch’s audience consisted of people who were not intellectuals of art but 
thirsted for some sort of diversion that only culture could provide; a medium 
for a culture. Therefore, it is quite tricky to write about this art. Kitsch is 
normally defined as a low-brow style of mass-produced art or design using 
popular or cultural icons. While it is also described as an art of decorative 
objects or designs which are disliked by many or considered ill or ugly but on 
the other hand liked and enjoyed by others. As far as the definition of kitsch 
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in Oxford dictionary is considered, “it is an art or design considered to be in 
poor taste because of excessive garishness or sentimentality but sometimes 
appreciated in an iconic or knowing way”. However, due to many critics and 
arguments about Kitsch art one of the important definition was given by 
Walter Benjamin: according to him, “Kitsch is unlike art, lacking all critical 
distance between object and observer (Kitsch, n.d.). 
It offers immediate emotional pleasure without intellectual effort, without the 
requirement of distance, without sublimation”.  The concept of Kitsch is 
applied to artwork that was a response to the 19th century art with aesthetics 
that convey exaggerated sentimentality and melodrama. Hence, kitsch art is 
closely associated with sentimental art. Kitsch art is also related to the concept 
of camp because of its humorous and ironic nature. Camp is an aesthetic 
sensibility that regards something as appealing or humorous because of its 
deliberate outrageousness. This art can also be regarded as cheesy art and it is 
closely related to kitsch art. The key elements of Camp art are Artifice, 
Frivolity, Naïve middle class pretentiousness and shocking excess. These are 
defined in an essay “Notes on Camp (1964)” by American writer Susan 
Sontag. Camp lakes normally a social norm, object, phrase or style. As a 
performance camp s meant to be an allusion.  
The Kitsch movement began in 1998 when Odd Nerdrum declared himself a 
kitsch painter. The moment defines kitsch as synonymous with art of the 
ancient Rome or the Greek technic. Kitsch artist embrace it as a positive term 
because of its independent superstructure with a strong philosophical 
background. In some of the most notable painters of kitsch art movement are 
Nerdrum’s students and tis movement has attracted a lot of attention and had 
several exhibitions.           
Kitsch Art and Truck Art 
Pakistan is the land rich with cultures, arts and skills. While among the most 
popular arts of Pakistan, truck art always stands on the top. “Bride on the 
Road, Road Museum, Killer Beauty and many more titles given to these 
decorated trucks in Pakistan is somehow related and can be traced back to 
kitsch art because Kitsch was being introduced in the end of last century. An 
art which gives you freedom of what you want to say. An art which gives a 
shape to your thoughts and emotions. An art which helps you to be heard or 
seen by the world no matter by what technique or material used. From scratch 
to sketch, statement to design, characters to colours.  
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Everything just leaves a shadow of joy that you cannot help yourself to ignore 
it. “Dil Bara-e-Farokht; Qeemat Sirf Ek Muskurahat” Heart for sell, price; 
just a smile. This line does not become source of laughter for youngsters only 
for all those who read it and give it a look while a cross. Have you ever noticed 
that during protests the slogans which are being carried and raised is also 
related to Kitsch art? For example: There is no planet B, We cannot eat money 
and etc. quite simple and very meaningful. Social and political revolutions 
across the world have also used this form of expression as a medium to 
strengthen their cause. Similarly, these trucks, buses, taxis that we see today 
particularly in Pakistan is also an example of Kitsch art at present. Earlier, in 
Pakistan during war times; trucks were used to carry slogans using this art in 
order to motivate their armed forces. However, with the passage of time 
Pakistan arts and crafts also was included to form another type of art with 
ornaments, paintings, woodwork, beadwork which is presently known as the 
famous Truck art. 
Arts and Handicrafts of Pakistan 
A country having roots in one of the ancient culture which dates back to Indus 
civilization of more than 5000 years back. The artistic influences in major 
Pakistani culture reflects Islamic ideology because of Mughal era which has 
left its mark on much of our literature, painting, architecture as well as social 
norm. Pakistan has a rich history of handicrafts. The entire wealth of Pakistani 
handicrafts has been surviving through ages. Crafts and handicrafts reflect the 
culture, tradition and beauty of Pakistan. It is an art which separates skilful 
art, handmade art from the art which is produced by mass or machines. 
Pakistani crafts radiate an aura of glory which exhibit hereditary skills and 
show painstaking craft making. The proud traditional handicrafts of Pakistan 
are manifested through Brass, onyx and wood.   
The art of carving on metal and wood items are the real source of beauty in 
Pakistan and an authentic proof of hardworking craftsmen. These items are 

Figure 7 Fish and Flower design; truck art Figure 6 Vector design for Floral Kitsch 
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prepared in suburbs and small villages and then sent to big cities for selling. 
The items include lanterns, mirror frames, decoration pieces and much more. 
Ceramics and glazed pottery are among the oldest art forms in Pakistan dating 
back to the Indus valley civilization. Another popular art is to paint blue 
designs over white glazes which can be found in Turkey too. In Pakistan such 
designs are made normally by potters on tiles to use it as decorative 
construction part in mosques and public places. One of the longitudinal cross 
grain solid wood is known as “Rosewood”. It is aged as approximately 60-
100 years. In Asia this is only available in perfect form in Pakistan. In local 
language people call this wood/tree (Sheesham) and the furniture made from 
this wood is famous and widely known in the world for its distinctiveness and 
beauty. Pakistan is also famous for the Jewellery and ornaments and the 
jewellery is not limited to necklace, bracelets and rings but it also includes 
hair, forehead, nose and many more ornaments. Metalwork including boxes, 
dishes, and tea sets made from silver and other metals with valuable stones 
are the most important crafts. Multani art is yet another beauty of Pakistan’s 
arts and crafts. 
 Soon after independence, a new born state; Pakistan continued struggle with 
the neighbouring country having political and social challenges. However, as 
far as art is concerned; Art schools are the centres of artistic activity in this 
young nation today. The National College of Arts in Lahore and Indus Valley 
School of Art and Architecture in Karachi are the two major institutions in 
Pakistan that challenges ideas about what can be considered contemporary art. 
New generations of artists in Pakistan critically about their society and its 
artistic heritage. They use a range of local methods and materials from jewel 
like miniature paintings to elements of vibrant mass culture. Yet, these artists 
also embrace global modes including abstract painting and video art. 
 
Origin of Truck Art in Pakistan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 A truck carrying whole Pakistan 
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Every nation has a unique art from which grabs the attention of people across 
the world and prepares a strong ground of identity of the respective state. The 
art differs from form to form and state to state. Such as heritage, culture, 
architecture, food, crafts and so on. The minarets of mosque of turkey, 
crowded streets of Delhi, India, World’s tallest building of Dubai, and the 
matadors of Span all of these inspire a vivid image of their place of origin and 
prominence. Similarly, when it comes to represent the best art of Pakistan; the 
Bride (Truck Art) of Pakistan secures the first place. A country with number 
of ethnicities and more than 50 local languages. A diversity of colours like 
rainbow. Not only this, but our food also gives the colourful representation as 
every dish normally is cooked with more than 07 spices.  (Stewart, 2018) 
 A country which glamorizes everything. Whether it is a pen or notebook, tea 
set or table set and bride or groom. Therefore, continuing this custom the 
transport has been also glamorized which left the people from outside with a 
term “Wow” and leaves an unforgettable sight for years. The origin of truck 
art has been traced back to the 1920s when Bedford trucks were imported 
from England invaded the country’s streets. In late 1940s when trucks began 
long-haul journeys for import export of goods; each company designed a logo 
and different shades of colours to show the public who owned the truck. With 
the passages of time these logos became increasingly ornate. It was and still 
believed that; the more the glamorized truck, the better the business. In 1950s 
Karachi the metropolitan city of Pakistan became the hub of truck art. An 
entire industry in Karachi where thousands of people are employed in 
workshops are dedicated to this art. In Pakistan truck art is more than just a 
cultural expression. However, it is also deeply rooted tradition that can cause 
a business boom for drivers (Jessica, 2018).  
Materials/Colours/Patterns 
Truck art as popular culture in Pakistan brings an aesthetic and harmonized 
combination of writings, expressions, ideas, faiths, images and beliefs which 
leaves and unforgettable and colossal impact on people around. While an 
interview with a truck driver he was asked that, what is that main reason to 
decorate the truck? What motivates them to perform this act? As you know 
that, Human is a beauty seeker. This is the motivation for us to embellish our 
trucks. Secondly, a human love to be praised and when people admire your 
vehicle by saying, Wow! What a truck! It feeds our soul with satisfaction and 
joy. I prefer to decorate the crown and bumper of truck because mostly these 
are being observed and noticed by people. It’s not cheap though, and could 
set them back anything from 50,000 rupees ($360) to 1.5 million rupees 
($10,700), depending on the grandeur. Honestly, a truck if practically seen is 
just a source of our bread and butter but with the passage of time our emotions 
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develop with this vehicle and the way we like to see our kids or wife healthy 
and beautiful.    (Sheikh, 2018) 
  
 

          
 

 
 
 
 
 

 
There are many things which are required for this art. Such as, glittery sheets, 
flower stickers, hanging chains, colour reflectors and five most vibrant 
colours that includes; Red, Green, Orange, Yellow and Blue. Whereas, pattern 
which are commonly used include: Landscapes, Women (Eyes), Political 
Figures, (Paracha, 2016) Historical Leaders, Patriotic images, Animals 
(Horse, Deer), Birds (Peacock, Eagle and Ostrich), Showbiz Celebrities, 
Religious Symbols (Bait-ul-Mukadas, Tomb of Holy Prophet and Quranic 
verses), flowers etc.  

 
 
 However, styles and materials used in beautification of the trucks have a 
deeper significance of metaphors that are accepted widely by people in 
different ways. These vehicles have an extraordinary and highly artistic craft 
works. Every province of Pakistan has a different style of truck art decoration 

Figure 9 eyes portrayed on the truck bumper 

Figure 10 Turkish Republic Tayyep Erdogan; shows Pakistan’s love towards 
Turkey  
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which shows the culture of particular area. For example, in Punjab province 
trucks are decorated with plastic, acrylic and mirrors are used. Whereas the 
northern side of Pakistan has different art form which is done by wooden work 
and metal hammered work. The Khyber-Pakhtunkhuwa province has mixed 
truck art with Afghan cultural idioms and proverbs too because the area is 
bordered with Afghanistan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
However, covering the province of Baluchistan a mountainous area of 
Pakistan, the art work consists of mosaic, applique in intricate designs with 
tribal looks. Ultimately, coming towards Sindh province; here the trucks are 
overloaded with goods and decorated with handicrafts most often. However, 
the most famous faces seen as a portrait on the backside of trucks are (Benazir 
Bhutto; political leader and the first prime minister in Muslim world). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Further the truck driver said: Generally, beadwork, mirror art, beautiful 
women eyes, landscapes and most importantly, either sarcastic, political or 
love poetries are mostly demanded. I call my truck “Lal Pari” and my all 

Figure 11  overloaded truck in Sindh province of 
Pakistan 

Figure 12 the first woman prime minister of Pakistan; Benazir Bhutto 
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decoration is with red color. I believe my truck is my palace and the interior 
with ringing bells, mirror work and beads around just soothes me and 
motivates me to drive with peace of mind. I shall prefer my own local truck 
over imported because this is not only vehicle, this is my identity now as a 
Pakistani, Truck driver. 
The Process of Embellishment 
The art has many stages to prepare a fully formed truck. There is a complete 
process which was learnt while a face to face interview with a truck artist. 
First of all he was asked why and how he became a truck artist on which he 
replied: Truck art is his family profession continuing from his grandfather 
most probably however, his father wanted him to go to school and become a 
doctor but he could not pay his attention to studies after tenth standard and he 
ended up with truck art. Since childhood, I used to observe my father and tried 
to copy him and with the passage of time I started doing better than him but I 
couldn’t connive him to allow me to become a truck artist and not a doctor; 
he said. Around 20 years ago mostly, trucks were decorated by Paint-Brush 
art, gradually it as shifted to reflecting stickers with neon colors which are 
highly imported from China and Japan and currently, it goes with trend. 
He explained: First of all glittery sheet is being firmly cut in to different shapes 
and designs as per the required art and images are made accordingly. This is 
an actual hard work. This material is imported from china/ Japan believed to 
be a good quality. However, local material is also available. The glittery sheet/ 
coloured sticking reflectors are not only used for decoration but it has also an 
advantage to save the driver from accidents because the reflectors which are 
used shine in the dark when other vehicle’s lights fall on the reflectors. The 
second phase is to use  
flower sticker or sheets in to order to decorate the spaces and leftover parts to 
fill it completely. This is to further modify the pictures designed by coloured 
reflectors and brings vibrant colours in the mages of birds or animals specially 
peacock and fishes.  
 
 
 
 
 
 

      
  
Figure 14 Flower sheet/ stickers Figure 13  Sheet used to enhance truck 
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Truck art does not end here. Once the visual art has finished then sound art 
has been given to the truck by sound of hanging chains. This jingling sound 
of truck is very important as it doesn’t only provide a sound for fun and art 
but only keeps driver attentive and awaken especially when he goes for long 
journeys and on rough roads in the mountainous ranges, this sound works as 
an alarm to keep the driver concentrate on driving.  These trucks are a great 
source of entertainment which deals with the third and very interesting part of 
truck is the back bumper which is prepared with writings such proverbs/ 
quotes/ jokes/ sarcastic social messages and so on. Which grabs the attention 
of readers and brings a joyful smile on their faces with an unforgettable 
memory. 
 For example: Fasla Rakhen Mera Bhai Wakeel He Distance please my 
brother is an advocate. That means sarcastically to stay away from him 
otherwise he has a power to sue you because his brother is an advocate. The 
most commonly used one is Man Ki Dua Jannat Ki Hawa (Mothers prayers; 
place in heaven). While, deeper social messages are also used; Haren Na 
Bajaen Quoam So Rahi He (Don’t use horn; the public is asleep) these lines 
are actually describing the status of public and political tensions of a country 
and a silent message to aware the public.  Similarly, every truck has its own 
style. Some of the examples are given below with the figures. (Moving 
murals: truck art brings pride to Pakistan, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After the backside, another most important part of truck is the crown called 
Taj in local term is decorated with the images of holy places such as Khana-
e-Kab’aa (House of God), Kalima Tayba (Word of Purity), The Shrine of 
Holy Prophet and other religious phrases. These phrases such as MashAllah 
is written on the top of the truck on the crown to save truck from an evil eyes 
(accidents) as a belief and SubhanAllah phrase is used to praise the oneness 
of God. These phrases also show the religious sects of the truck owners as 

Figure 16 Heart for sell; price just a smile Figure 15 neither soul nor face, it’s the 
intention which is evil 
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well. As, if the crown of truck is displaying Ya Ali Madad that mean owner 
belongs to Shiite faith of Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Similarly, if a truck displays saints and Sufis it depicts the owner’s ideology 
is leaned towards Sufism.  Historically, truck art had happened to be a 
propaganda tool. For example, it started particularly at war times when trucks 
started carrying slogans of Pak Fouj Zindabad Long Live Pakistan Army on 
the back bumper of truck to show patriotism with military and arm forces of 
Pakistan in war times with India. After this, the art was transformed and 
developed to more cultural form.  
For example: carrying political figures’ picture, supporting Cricket team of 
Pakistan and showbiz stars. Whereas, the general and ever green demand by 
customers is to paint women eyes, breathtaking landscapes, Arabic writings, 
poetries, quotes, jokes and hanging chains. Each truck takes at least 3 to 5 
months for embellishment and if a truck owner demands handicraft work it 
may take even more than 5 months. While speaking about work satisfaction, 
so he said: I never get tired of doing this job as if this is the only job which 
can sooth my soul. I love my work and will continue till last.       
Truck Art as a Social Change 
This art is not only limited till cultural promotions and amusements but it has 
been also finely utilized as an art to advocate social change.  UNESCO with 
collaboration of some local non-governmental organizations took this 
initiative which has been further explained below: 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
has started a movement with the help of local community to use ‘Truck Art’ 
to raise awareness on Girl’s Education in Pakistan. The program is called 
‘Girls Right to Education Program’ (GREP 2014-2019). In this case 20 trucks 

Figure 17 the crown of truck decorated with kalema Tayyaba and MashAllah 
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were painted with the murals of Ilm Taqat He (Education is Power) Baba 
Mujhe b Bhai ki Tarah Kitaben of Kalem La Do (Father bring me books and 
pens like my brother). This is the first time that such strong and culturally 
sensitive messages have been displayed on trucks through this art which has 
a huge and powerful impact on community. 
 
 
 
 
 
 
 
 
This movement brought very positive outcomes in many tribal communities 
and many parents started realizing the importance of education of their girls 
and sending them to the schools.  
This is also an initiative of GREP by UNESCO. Classroom is the place where 
a student spends most of the time after home and if it is dull and boring then 
a student canno develop his interest in studies and finds an excuse to leave. 
However, when it comes to a girl so it must be colourful and artistic because 
it is liked by girls. Hence, GREP took another initiative to decorate classrooms 
with the theme of truck art to inspire students with visual art and a colourful 
learning process. Most of the students after this transformation were 
introduced with ‘Art’ as a subject and desired to learn it. Which resulted in an 
increase in enrolment.   
There was a time most probably few years ago, the kidnapping of children 
was on its uttermost and most of these missing were of children. So an 
initiative was taken and a campaign was started with the collaboration of 
activists and artists with a helpline to find missing children by painting the 
child’s image with the given helpline number.  (JUNKIE, 2019) 
 
 

 
 

 

Figure 18 Father! Let me Study, Let me go ahead 

Figure 19 Posters of missing children with helpline numbers 
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As Pakistan has several remote areas which are completely out of reach of 
media and other social eyes. Hence this campaign not only worked but within 
a week 313 calls were received informing about the missing ones from all 
over Pakistan. Truck art is a big source of publicity as the vehicle roams from 
south to north and most of the population not only observe the art but 
attentively watch it and his art hits the target where most of these evil practices 
prevail. (JUNKIE, 2019) 
Conclusion 
Truck is our second home said the truck driver. He added while we go for long 
and lengthy journeys when we have no one to talk with, we talk without truck, 
we eat inside, we sleep inside, we dress inside and we travel together like a 
partner. Neither truck without me nor I without truck can move. Kitsch and 
Truck art both forms have somehow similarity on the basis of colours/ patterns 
used to form something out of nothing. As kitsch art is an art to form/ make a 
point from a pointless thing. However, Truck art is a folk art which represents 
the culture and daily life of Pakistan. It illustrates dreams, inspirations, 
hobbies, and the imagination of the Pakistani artist. Truck Art has been used 
as a theme by many Fashion designers, Industrialist, Transport Companies, 
Clothing Function for the selling of their products. Pakistan’s ‘truck art’ is 
now a Popular and unique “Art” of the world. It is being praised all over the 
world by different nationalities. In Pakistan, Trucks are not only used for the 
objects delivery purposes but, it also shows the close bond of the truck owner 
with his vehicle and how much he values it through decorating it. Truck 
drivers overcome their inner loneliness by creating a strong bond with their 
truck. It is like a home to them. Trucks are being decorated with bright paints, 
mirrors, bells, chains, motifs of (birds, flowers, famous personalities, animals, 
and fish), glittery sheets, stickers, and battery-operated lights, small bells, 
jangling chains, beadwork and woodwork. 
 When the truck is either driving on the highways or in the city for loading 
and unloading the things, the people get amazed to see the detailed artwork 
on the walls of the truck. Each truck is having a different theme and each part 
is filled with the Imagination of the artists. Truck Art involves the 
representation of emotions, passion, love, and care for their trucks. The truck 
drivers have to travel for many days nonstop on the highways. It is difficult 
for a human being to stay alone and quiet for long days and the distance for 
their homes, family, and children makes them different from a person who is 
living a normal job live in the city or the village life of a villager. For a truck’s 
owner, a “bride” is not just a romantic partner or wife; she is also his shelter 
and source of comfort. In the painting of a winking eye, you see the dreams 
of beautiful landscapes imagined by romantics. In the tangled chains of the 
truck, you see the anxiety of businessmen. In the slogans, you see the 
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ambitions of the public. And in the paintings of Lolly wood actresses, you see 
the desire for ecstasy and entertainment. In the Sufi folklore, you see the need 
for protection and the fear of death. In the birds, you see the desire for peace. 
Above all Truck art is that asset of Pakistan which spreads the country’s 
culture all around the world. 
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Küreselleşme ve Coronavirüs (COVID-19)'un Dünya 
Üzerindeki Sosyo-Politik ve Ekonomik Etkileri ve İnsan 
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Özet 

Mevcut çağda küreselleşme kaçınılmaz bir süreç olsun, ve ya belirli hedeflere 
ulaşmak için önceden tasarlanmış bir proje olsun, çağdaş insan yaşamının tüm 
yönlerini etkileyen ve bunlarda değişiklikler yaratan bir olgudur. Koronavirüs 
mevcut dünya düzenini etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu önemli bir 
hipotezdir, çünkü bir pandeminin başlangıcında öngörülebilir olması 
gerekmez. Ancak asıl soru, küreselleşme ve bunun her gün etkileri hakkında 
konuştuğumuz dönemde, bir yandan ülkelerin aldığı önlemler; sınırları 
kapatmak, seyehatlerin durdurulması, evde kalmalar  vs, gibi konuların 
gündeme gelmesi; ve diğer yandan bu bulaşıcı virüsün genel dünya üzerindeki 
sosyo-politik ve ekonomik etkilerinin ne olacağı. zira  Virüsün yayılması, 
militarist ekonomilerin halk için güvenlik sağlamadığını ve Coronavirus 
sonrası dünyadaki hükümetlerin "insan güvenliğine" daha fazla dikkat 
etmeleri ve hayatta kalabilmek için, daha önce olduğu "devlet 
güvenliğininden" "insan güvenliği" ile örtüşmeleri gerektiğini gösterdi. 
Aslında bu pandemi, stresle başa çıkmada tüm sistemlerin güçlü ve zayıf 
yönlerini göstermekle birlikte büyükte bir merak uyandırmaktadır; zira Bu 
salgının etkileri ve yönü doğal bir konu olarak kabul edilemediğinden, başka 
bir deyişle, bu salgın hastalığın varlığı ile ortaya çıkan değişimin yönelimleri 
arasında organik bir bağlantı vardır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Coronavirus (COVID-19), Sosyo-Politik 
Etkiler,  Ekonomik Etkiler, İnsan Güvenliği 

 

Giriş 

21. yüzyıl, örnekleri son yüzyıllarda var olmayan veya dünyayı bu şekilde 
etkilemiş olan küçük ve büyük krizlerle dolu bir yüzyıldır. 2008 mali krizi, 
petrol savaşları ve petrol tesislerine yapılan saldırı ve son olarak 2020 'nın 
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başlamasıyla birlikte Corona salgını, küresel denklemi ve dünyanın ekonomik 
büyüme oranının tahminini büyük ölçüde değiştirdi ve ne kadar etkiliyeceği 
henüz kesin olmayan bir biçim de devam etmektedir. Sosyal bir varlık olarak, 
insanlar bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle her zaman risk altındadır. 
Bulaşıcı hastalıkların yayılması sağlığın gelişimi, tıbbi sistemin geliştirilmesi 
ve tıp biliminin ilerlemesi ile azalmış olsa da, bu hastalıklar her zaman insan 
toplumları için bir tehdit oluşturmuştur. Toplumlarımıza ve ekonomilerimize 
derin bir şok olan COVID-19 pandemi, toplumların ülkelerine olan güvenini 
vurgularken, aynı zamanda sağlıktan ekonomiye, güvenliğe, sosyal korumaya 
kadar her alanda yapısal eşitsizlikleri  ve dengesizlikleri ortaya çıkarır. 

Son on yılda, Ebola, SARS, Morse ve benzerleri gibi hastalıklar sadece 
yayıldığı şehri ve ülkeyi değil, aynı zamanda bir şekilde dahil olan diğer 
ülkeleri de etkiledi. Her ne kadar bilimin ilerlemesi bulaşıcı hastalıkların 
yaygınlığını büyük ölçüde kontrol etmiş ve azaltmış olsa da, Küreselleşen bir 
dünya da emtia ve yolcu taşımacılığı ağlarının ilerlemesi ve turistlerin ve 
işgücünün hareketinin kolaylaştırılması bulaşıcı hastalıkları bir şehirden 
diğerine ve bir ülkeden diğerine transferini daha kolay ve hızlı hale 
getirmiştir.  

Coronavirus (COVİD-19) 

Coronavirus Son zamanlarda keşfedilen bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs ve yeni 
hastalığı, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamadan önce 
bilinmiyordu. 

Corona aslında bir virüs ailesinin adıdır, bu yüzden Coronavirüsler olarak 
telaffuz edilir. Bu virüs ailesinin çoğu üyesi hafif grip gibi semptomlara neden 
olur, ancak daha tehlikeli olanlar SARS ve MERS'tir ve bu da hem üst hem 
de alt solunum yollarında enfeksiyonlara yol açabilir. Şiddetli solunum yolu 
hastalıkları ve diğer akut problemler onları almanın sonucudur. 

COVID 19 'nin en yaygın semptomları ateş, halsizlik ve kuru öksürüktür. 
Bazı hastalarda ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya 
ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı 
insanlar enfekte olur, ancak semptomları yoktur ve kendilerini kötü 
hissetmezler(unctad, 2020). 

Küreselleşme 

Uzmanlar ve düşünürler arasında küreselleşme olgusunun kapsamlı bir 
tanımını sağlama konusunda bir fikir birliği yoktur ve her biri, bu olayı 
algıladıkları ve ait oldukları zihinsel arka planı ve politik ideolojisine uygun 
olarak spesifik bir tanımını sağlamaya çalışır. Bu tanımların bazılarında, 
küreselleşmenin ekonomik yönü hüküm sürerken, diğerlerinde siyasi, kültürel 
veya iletişimsel boyutları daha fazla ele alınmaktadır. 
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Fikirleri, hükümet türlerini evrenselleştirme arzusu, askeri, politik, ekonomik 
ve entelektüel gücü teşvik etme ve genişletme arzusu uzun zamandır dünyanın 
her yerinde farklı dinlerin, düşünürlerin ve güçlerin arzusu olmuştur; Örneğin, 
"Leibniz gibi bir düşünürün tek bir toplum, hükümet, din, dil ve kültür 
yaratmak için tutkulu bir fikri vardı" (Tomlinson,J, 2004). Ayrıca Marx 
gelecekteki komünist toplumu tanımlamasında, dünya kültürünün özellikle 
cesur bir resmini çiziyor. 

Giddens’e göre küreselleşme, tek bir süreç değildir, karmaşık süreçlerin bir 
araya geldiği bir olgular kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt 
etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir(Giddens, A ,2005). Çoğu insanın 
gözünde küreselleşme, basitçe gücün ya da etkinin yerel toplulukların elinden 
alınıp küresel arenaya aktarılmasından ibarettir. Küreselleşme kavramı ortaya 
çıktığından beri devletlerin gelişme süreçlerinin her aşamasında önemli rol 
oynamıştır. Küreselleşme her zaman devletle etkileşimde bulunmuştur. Son 
yüzyıllarda toplumların sosyal, kültürel ve siyasi hayatlarına etki ederek 
dünyayı yönlendirme konusunda güç kazanmıştır (Tomlinson,J, 2004). 

Robertson küreselleşmeyi, dünyanın sıkıştırılmasının ve küresel bilincin 
yoğunlaşmasının bir ürünü olarak görür ve 21. yüzyılda insanların bir bütün 
olarak dünyanın kalitesi hakkındaki farkındalığının artmasına bağımlılık 
yaratan bir süreçtir (Robertson,R.,1999).  

Küreselleşme kavramı, gezegendeki tüm toplumların benzer, uyumlu ve eşit 
hale geldiği anlamına gelir. Dolayısıyla, küreselleşme "hem dünyanın 
sıkışmasını hem de bir bütün olarak dünyanın farkındalığının yoğunlaşmasını 
gerektirir". Basit bir ifadeyle, küreselleşme aslında ", boyut ve ölçek olarak 
genişleyen akımların ve sosyal etkileşim kalıplarının kıtalararası etkisini 
derinleştirirme" anlamına geliyor. 

Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış 
verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir(Al-Rodhan, R,F. 
Nayef ve; Gérard .S, 2006). 

İletişim ağlarının genişlemesi, coğrafi bölge kavramı ve devletlerin fiziksel 
sınırları üzerindeki egemenliğinin azalması, küresel ağda sanal topluluklar 
kurulması ve insanlar üzerinde coğrafyayı sınırların kontrolcu bir faktör 
olarak kaldırılması dikkate alındığında, bugünün ulusunun sembolünün ortak 
ırk, kan ve toprak değil, "Infon Nation" dediğimiz ortak bilgi olduğunu 
rahatca söyleye biliriz. 

Bugün kamuoyu bile sanal kuruluşlar ve ağlar aracılığıyla oluşturulmakta ve 
yönlendirilmektedir ve bu kuruluşlar bireylerinin haklarını savunmaktadır ve 
bu ağlar aracılığıyla bireyler taleplerini hükümetlere aktarmakta ve onlara 
baskı yapmaktadırlar.  Günümüzde, bireyler ve kuruluşlar medya yoluyla 
insanları hayati sorunlarının farkına varmakta ve bir şekilde kamuoyunu 
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şekillendirmektedir. COVİD-19' un dünyaya yayılmasıyla birlikte, gördük ki 
Siber alandaki farklı gruplar ve farklı milletler esas olarak birbirlerine kitaplar 
okumalarını öneriyor ve kitap okuma, film ve müzik tanıtmanın çelınclerı 
ortaya çıktı. Ölüm övgü ve yaşamın anlamı anlamında düşünürlerin kısa 
cümleleri elden ele geçmeye başladı, insanlar korkunun üstesinden gelmek 
için oynamaya ve birbirlerini dans etmeye ve oynamaya davet etti. Hiç şüphe 
yok ki bu mevcut gösteriler daha çok korkunun ve başlangıçta bir çeşit 
popülizmin sonucudur, ancak yine de sosyal medyanın rolünü ve 
küreselleşmenin, küresel bir sorun olan  COVİD-19' un boyutlarını 
göstermektedir. Öte yandan, Corona zamanında, ölüm ve yakın çevresinde 
düşünmek yaşamın değerini  tüm dünyada yeniden düşünme olasılığını artırdı.  

 Günümüzde insan hakları örgütleri, çocuklar, mahkumlar ve ezilenler, 
medyayı kamuoyunu, hükümetlerin filtreleri, kanalları ve resmi çerçevesi 
dışında şekillendirecek şekilde kullanıyor ve gördüğümüz gibi, hükümetler 
medyadan büyük ölçüde etkileniyor. Sivil toplumdaki medyanın sadece 
hükümet ve halk arasındaki aracılar değil, aynı zamanda diğer kurumların 
görevleri olduğu ve medyanın siyasallaştırılmasından söz edildiği iddia edilir. 

Küreselleşme ve COVİD-19'un Küresel etkileri 

Küreselleşmenin farklı boyutları vardır ve bu nedenle ekonomi, politika, 
kültür vb. İçerir ve gerçekleştirilmesi ile ulusal sınırlar yok edilir veya etkisi 
azalır, hükümetler Eski güçlerini kaybederler ve uluslararası hukuk ülkelere 
hükmeder. COVİD-19'u 2008 Küresel mali krizle karşılaştırıldığında, bu 
krizin etkisiyle bazı öngörmeler sağlanabilir. Corona'nın küresel etkileri, bazı 
savunmasız ülkeler için kesinlikle derin, uzun vadeli ve muhtemelen daha 
kötü olacaktır. Corona deneyimi şimdiki kuşağın en büyük şoklarından 
biridir, çünkü barış zamanında yaklaşık 200 ülke ve bölgeyi kapsayan birçok 
ülkenin günlük ekonomik faaliyetlerini eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte 
etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. 

 COVİD-19'un gerçek olumsuz etkileri birkaç açıdan daha kötü olabilir. 
Birincisi, çok daha geniş olabilir ve gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan 
ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlarını ve sermaye harcamalarını veya 
daha fazlasını etkileyebilir. İkincisi, talep şokuna zorla feragat ve yatırım 
projelerindeki gecikmeler eşlik ettiğinden, etkiler çok daha hızlı olabilir. 
Dolayısıyla, koronavirüs salgını finansal bir kriz olmasa da finansal bir kriz 
olabilir. Krizden etkilenen işletmeler finansal yükümlülüklerini yerine 
getiremediğinde, bunun küresel sermaye akışları üzerinde daha büyük bir 
etkisi olabilir (unctad, 2020). 

İşletmelerin, üretim tesislerinin ve inşaat merkezlerinin fiziksel olarak 
kapatılması, yatırım projelerinin uygulanmasında derhal gecikmelere neden 
olmaktadır. 
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COVİD-19'un Dünya Ekonomisine Etkisi 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü genel sekreteri Jose Angel Goria, 
Euronews ile yaptığı röportajda, Corona'nın ekonomik sonuçlarının gelecek 
nesiller için bile hissedileceğini söyledi. "Ekonomik iyileşmenin bu 
yılın(2020) ikinci yarısında başlayacağına dair birçok tahmin var, ancak 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre bu eğilim çok yavaş olabilir". 
Corona hastalığının küresel ekonomi üzerindeki uzun vadeli ekonomik 
etkileri nelerdir? Sorusuna ise Goria, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
Genel Sekreteri: "Her şeyden önce, hastalığın nüksü olmasa bile, 2020'deki 
küresel ekonomik büyüme yüzde 6'da negatif olacaktır." Dedi. İkinci dalga 
yolda ise, bu negatif büyüme yüzde eksi 7,5'e ulaşabilir. Bunun nedeni, her 
şeyden önce, pazar güvenini yeniden inşa etme ve geri yükleme meselesidir. 
Yetkili, "Yatırımların piyasaya dönmesi ve mevcut ticaret gerginliklerinin 
giderilmesi gerekiyor." Ancak bunlar tek sorun değil. Büyük hükümetlerden 
ve şirketlerden halka kadar herkesin elinde çok fazla borç var ve bu çok 
zorlaştırıyor, bu yüzden ekonomik toparlanma tablosunda ani bir artış eğilimi 
değil, çok yavaş bir artış eğilimi olacak. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri şunları 
ekledi: 

Şimdi ekonomik kitaplardaki teoriler hakkında konuşma zamanı değil. 
"Şimdi virüsü yenebilmemiz ve ardından sonuçlarıyla başa çıkabilmemiz ve 
düzeltebilmemiz için finansal olarak elimizden gelen her şeyi vermeliyiz." 
Sunucu sordu: Küreselleşmeye doğru hareketin Corona'nın yayılmasıyla 
tehlikede olduğunu düşünüyor musunuz? "Çünkü Coronavirüs krizi 
sırasında tedarik zinciri boyunca çok fazla aksama yaşandığını görüyoruz". 
(OECD) Genel Sekreteri : "Küreselleşmeyi suçlamamalıyız. Bunun nedeni 
iç politikaların eksiklikleri ve uluslararası işbirliğinin olmamasıdır. 
Küreselleşmenin temeli uluslararası işbirliğine dayanmaktadır. Şimdi, 
sadece böyle bir işbirliği yok, aksine, ticaret gerilimlerine ve bazı 
durumlarda ülkeler arasındaki askeri gerilimlere tanık oluyoruz. “Bazı 
ülkelerde birçok sosyal şikayet ve gerginlik var; Yani tüm bunları birbirine 
bağlayan bir faktör yok. Dolayısıyla küreselleşmeyi suçlamak genel ve çekici 
bir eleştiri olabilir, ancak pratikte hiçbir yere gitmez, çünkü size bir çözüm 
sunmaz ve işe yaramaz (Baharnews, 2020). 

Coronavirüs Salgınının Ekonominin Çeşitli Sektörlerine Etkileri 

Ekonomi ve ticaret her zaman insan yaşamı için özel bir öneme sahiptir 
Corona krizi artık "ekonomik şok" olarak adlandırılmaktadır. Uzun vadede 
savunmasız ülkeler için koronanın küresel ekonomi üzerindeki etkisi daha 
kötü olacaktır. Saygın uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan ekonomik 
istatistikler, dünyada ekonomik toparlanmanın net bir vizyonunu 
göstermemektedir; dünya ekonomisi örgütünü Nisan 2020' de açıkladığı 
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verilere göre (şekil-1), ancak 2021' de dünya ekonomisinde bir iyileşme ve 
büyüme beklenilmektedir. 
Şekil 1- Dünya ekonomisi görünümü Nisan 2020 

 
Hastalığın ilk vakalarında, ilk dalgası iç ve dış turizm sektörünü etkiledi. 
Özellikle ülkelerin turizm sektöründe ve ilgili hizmetlerde gezilerin ve yolcu 
taşımacılığı iptali, oteller ve restoranlar, eğlence ve turizm mekanları, yerel 
ve hediyelik eşya ürünleri, işlerini kaybedip ve ciddi şekilde zarar gördüler. 
Ayrıca tiyatrolar, sinemalar, kitle eğlencesi, spor salonları, kuaförler, alışveriş 
merkezleri ve büyük mağazalar ve benzerleri gibi çeşitli işletmeler 
etkilenmektedir. Bu önlemlerin turizmi ve sınır ötesi ticareti üzerindeki 
etkilerine ek olarak, bu ülkelerin taze gıda ve ürünlerinin (hayvansal ürünler, 
meyveler ve sebzeler) ülkelerinde iki katına çıkmasını engelleme kararı 
ülkenin üretimi ve ihracatı  adına daha büyük risk olabilir. Buna bir örnek 
olarak Nicerya'nın Lagos State'i şehrinden bahs edebiliriz:  

Lagos State'i bir tarım şehri olmasa da, kuzeyde üretilen yiyeceklerin 
çoğunun burada dağıtıldığını düşünelim. Ancak, kuzeydeki belirli eyaletlerde 
görülen kilitlenme ve artan enfeksiyon vakaları ile, vurgu gıda 
verimliliğinden kendi sağlığını korumaya kaymıştır. Yiyecekler ve ilaçlar 
taşınmasına izin verilen temel unsurlardan bazıları olmasına rağmen, hane 
halkı immobilize edilmiş ve diğer eyaletlerle sınırlar kapatılmıştır 
(globalexchange, 2020). 

Corona, özellikle sağlık turizmi olmak üzere turizm ve hotel işletmelerine 
verilen zararı artırdı. Koronavirüs hasta ve mağdurlarının sayısındaki artış, 
komşu kara ve hava sınırlarının kapanması, dış hat uçuşlarının iptali ve doğa 
ve yabancı turizm dahil her türlü seyahat turunun ve kültürel programların 
iptali turizmde ciddi durgunluğa neden olmaktadır. Maliyet beklentileri göz 
önüne alındığında, şirketlerin durma süreleri ve artan işletme maliyetleri ile 
işletme tahminlerinin göreli durgunluğu korkusu kısa vadede sermaye 
piyasasında bir düşüşe işaret etmektedir. Ancak, bu kısa vadeli düşüşün geçici 
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sermaye piyasasındaki güçlü yükseliş eğiliminden kaynaklanması 
beklenmektedir. 

Coronavirüs Salgınının Dünya Politikasındaki Etkisi 

Corona, küreselleşmenin etkinliğini göstermek ve onu tamamen politik bir 
meseleden gerçek dünyada ölçülebilir bir fenomene dönüştürmek için önemli 
bir küresel testtir. Corona'nın coğrafi veya siyasi sınırlara bakılmaksızın, yüz 
günden az bir sürede 200'den fazla ülkede ani yükselişi küreselleşmenin 
boyutlarını ciddi şekilde etkiledi.  

Corona, dünyadaki insan yaşamının çeşitli yönleri üzerinde büyük bir etkiye 
sahip olmuştur ve korona sonrası dönemde yaşam için çeşitli hipotezler ortaya 
atılmıştır. Birçok analist, Corona-sonrası dünyada, dünyadaki siyaset ve 
iktidar yapısının derin değişiklikler geçireceğine inanıyor. Birçok uluslararası 
ilişkiler analisti, uluslararası yapının onlarca yıllık düzeninin bu dönemde 
değişeceğine inanmaktadır. Corona sonrası dönemde muhtemelen sınırların 
yeniden önemini ve nihayetinde küreselleşmenin zayıflamasına yol açacak 
olan ulusal gözetimin yoğunlaştığını göre biliriz. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Corona virüsünün 
küreselleşmenin doğasını ve uluslararası kapitalizmin yapısını 
değiştireceğini söyledi. O Şimdi hepimizin yeni bir şey icat etme ihtiyacı ile 
karşı karşıya olduğumuzu vurguladı, çünkü yapabileceğimiz tek şey bu. 
Financial Times ile yaptığı röportajda, "İnsanlık bilinmeyen bir döneme 
girdi." Dedi. "Dünya nüfusunun yarısını insan hayatını kurtarmak için 
durdurduk ve bu tarihimizde benzeri görülmemiş bir durum, ayrıca küresel 
krizin sonu hakkında hiçbir fikrimiz yok." Dedi (irna, 2020). 

Birçok teorisyen Corona'nın dünya siyaseti üzerindeki pandemik etkilerinin 
henüz tahmin edilemeyeceğine inanıyor, ekonomik etkiler ortaya çıktığında 
siyasi etkiler belli olacak ve Corona şimdiye kadar ekonomik eşitsizlik, 
işsizlik, borç ve yoksulluğu artırdı. Bu salgının ne kadar süreceği ve ülkelerin 
hastalığın neden olduğu zararı telafi etmeyi ne ölçüde başaracağı görülüyor. 
Corona salgınının dünya ve özellikle dünya  politikası üzerindeki etkilerini 
tahmin etmenin henüz mümkün olmadığına inanıyorum. Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para Fonu'nun tahmin ettiği gibi, salgının finansal ve psikolojik 
etkileri 1930'ların Büyük Buhranından daha kötü olabilir. 

"Devlet Güvenliği" İle "İnsan Güvenliği" Çakışması 

Her ne kadar Corona ülkeleri gerçekçi yaklaşım ve kendi kendine yardım 
ilkesini düşünmeye itmiş olsa da, diğer yandan, "devlet güvenliğine" dayanan 
ve"İktidar seçkinlerine" öncelik veren ve güvenlik konusunu tamamen askeri 
olarak gören yaklaşımın yeterli olmadışını gösterdi. Öte yandan, virüsün 
patlak vermesi, militarist ekonomilerin kamu güvenliği sağlamadığını ve 
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Corona sonrası dünyadaki hükümetlerin "insan güvenliğine" daha fazla dikkat 
etmesi ve "devlet güvenliğinin" öncekinden daha fazla "insan güvenliği" ile 
örtüştüğünü gösterdi.  

Korona virüsünün etkileri, eski sistemleri terk etmede bir devrim anlamına 
gelmeyecektir. Bunun yerine, daha önce iyi çalışılmış eğilimleri hızlandırır. 
Ayrıca, yakınsama yerine farklılaşma ve daha fazla seçim yapma eğilimi 
düzeltilecektir. Fakat yine de, bu baskın ideolojiler salgına çok özel bir 
işaretle yatırım yaptı: bir deney olarak (dini veya laik bilimsel terimlerle 
haklı gösterilebilir). Bu test sistemin değerini kanıtlamak için test edilmiştir. 
Test aynı zamanda, bu sistemlerin zayıflıklarının giderilebileceği bir fırın 
anlamına geliyordu ve bu sistemin sadece değiştirilebilen ve yenilenebilen 
katı çekirdeğini bırakıyordu (tasnimnews, 2020). 

Corona ise milliyetçi eğilimleri ve ulusal sınırları daha önemli hale getirdi ve 
kendi kendine yardım gerçekçiliğin temel ilkelerinden biridir. Bu kendi 
kendine yardımı, tıbbi yardım alanında bazı ülkeler arasında etkili bir işbirliği 
olmadığını da görüyoruz. Salgınların neden olduğu küresel düzendeki 
değişiklikler, dünyanın büyük güçlerini gördükleri rakip ideolojilerin 
uygulanmasını yansıtır. 

Pandemi Süreçinde Kadınların Ve Çocukların Sosyal Ve Fiziksel 
Güvenliği 

Dünyadaki korona salgını, insanların yaşam tarzlarını uluslararası düzeyde 
ekonomik ve politik ilişkiler gibi en önemli konulardan ilişkiler ve kişisel 
alışkanlıklar gibi en küçük konulara kadar etkiledi. Bu salgının ortaya 
çıkması, insanların yaşam koşullarına bağlı olarak yeni deneyimler 
kazanmasına ve farklı eylemler ve işlevler göstermesine neden oldu. Bu arada, 
toplum uzmanları ve sosyologlar pendemi süreçi ve karantina dönemlerinde, 
toplumun en önemli kesimleri olan kadınların ve çocukların özel koşullar 
yaşadıklarına inanıyorlar. 

Toplumlarımıza ve ekonomilerimize derin bir şok olan COVID-19 pandemisi, 
toplumun hem sosyal alanlarda, hem de evde kadınların ve  aynı zamanda 
çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal güvenliğini yeniden gündeme getirdi. 
Aynı zamanda  sosyal korumaya kadar her alanda yapısal eşitsizlikleri ortaya 
çıkardı. Genel olarak, aile içi şiddeti artırma ve evde kadın ve çocukların 
fiziksel ve cinsel tacizini artırma konusu önemli bir konudur, çünkü 
mağdurların fiziksel ve cinsel sağlığı ile sınırlı değildir, aynı zamanda zihinsel 
güvenliklerini de bozar. 

Kriz zamanlarında, kaynakların zorlandığı ve kurumsal kapasitenin sınırlı 
olduğu durumlarda, kadınlar ve kızlar, kırılganlık, çatışma ve acil durumlar 
bağlamında daha da güçlendirilen, çok geniş kapsamlı sonuçlarla orantısız 
etkilerle karşılaşmaktadır. Kadın hakları için sıkı savaşlar da tehdit altında. 
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Salgına tepki vermek sadece uzun süredir devam eden eşitsizlikleri 
düzeltmekle kalmayıp, aynı zamanda iyileşmenin merkezinde kadın olan 
herkesin çıkarına dayanıklı bir dünya inşa etmekle ilgilidir (Press release, 
2020). 

Bu olumsuzluklara ek olarak, aile ilişkilerindeki olumlu değişikliklerden 
bahsedebileceğimiz olumlu sonuçlar da vardır. Neyse ki, evde karantina 
yardımı ile aile üyeleri arasındaki etkileşimler arttı ve birlikte daha fazla 
zaman geçirme fırsatı buldular. Tabii ki, bu sorun bazı çatışma ve sorunların 
olasılığını artırdı, çünkü toplumdaki tüm insanlar davranışlarını yönetme ve 
duyguları kontrol etme yeteneğine sahip değiller, ancak uzun vadede bu 
sorunların birçoğü düzeltilir; Zamanla, kişi evde kalması ve etrafındaki 
kişileri kabul etmesi gerektiğini fark eder. Böylece kendisi ve ailesi için daha 
iyi zamanlar sağlamaya çalışır. Öte yandan, Corona zamanında, hayata karşı 
yeni bir tutum ve ufuk açıldı, zira ölüm ve yakın çevresinde düşünmek 
yaşamın değerini ve yeniden düşünme olasılığını artırdı. 
Şekil 2- dünya genlindeki toplam Coronavirüse yakalanan, ölen ve iyileşen vaka 
sayısı 

 
Şekil 2- Dünya genlindeki toplam Coronavirüse yakalanan, ölen ve iyileşen 
vaka sayısını 31 temmüz 2020 tarihine kadar bize göstermektedir, burda 
görüyorüz ki  dünya genlinde resmi verilere göre 17,719,966 kişi salgina 
yakalanmış ve bu sayıdan 681,453 kişi hayatını kaybederken; 11,078,513 kişi 
de tedavi olarak yeniden hayata döndu(World Economic Outlook, 2020). 

Coronavirüs ve eğitim 

Corona, dünya eğitim sisteminde en büyük aksaklıığa neden oldu. Dünya 
genelinde milyonlarca çocuk, okul öncesi kritik bir yaşta öğrenme fırsatını 
kaybetti. Dünya ülkelerinin neredeyse% 90'ı COVID-19'un iletimini 
yavaşlatma çabalarını sürdürerek okullarını kapattı. Bu öğrencilerin çoğu için, 
okul kapanmaları geçici olsada; kaliteli eğitime ve uzaktan öğrenmeye 
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erişimleri vardır; ancak, Coronavirüs  dünyanın dört bir yanındaki, Özellikle 
az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda milyonlarca öğrenciyi okuldan 
ayrılma riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Çünkü son akademik yılda, 
Corona'nın patlak vermesinden sonra milyonlarca öğrenci, akıllı telefon veya 
tablete sahip olmamak veya İnternet'e erişmemek gibi nedenler vs. çevrimiçi 
sistemi kullanamıyordu ve okuldan ayrılma riskiyle karşı karşıyaydı. Bir çok 
ülke bütün bu koşullara rağmen, kndi normalleşme süreçini başlatmay kara 
verdi.   23.05.2020 tatihi itibariyle, durumun normalleşmesinin başlamasıyla 
birlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bü dönemi 
ve Türkiyedeki genel durumunu şöyle değerlendirdiler: 

"Türkiye, salgına karşı hem sağlık hizmetleri hem de temel ihtiyaç 
maddelerinin temini konusunda, hamdolsun örnek bir görüntü ortaya 
koymuştur. Vakitlice aldığımız ve etkin şekilde kullandığımız önlemler 
sayesinde hem salgını hızla kontrol altına aldık hem de normalleşme sürecini 
güvenle başlatabildik. Her vesileyle ifade ettiğim gibi dünya ve ülkemiz için 
artık yeni bir normal durumu özellikle gündemde tutmaya mecburuz. Mart 
ayı öncesindeki hayat düzenimize yeniden dönüşün uzunca bir süre mümkün 
olmadığı görülüyor. Dünyanın her yerinde salgın tehdidi sona erinceye dek, 
hayatımızı maske kullanımı, fiziki mesafeye dikkat ve temizliğe riayet olarak 
ifade edebileceğimiz temel kurallara göre düzenlemek mecburiyetindeyiz."( 
milliyet gazetesi, 2020) 

 Vakaların istikrarlı bir şekilde azalmasıyla birlikte, türkiye'deki durumun 
şimdiye kadar bir çok ülkeden daha başarılı olduğunu söyleye biliriz. Ancak 
dünyadaki insan toplumnarı benzer bir krizle karşı karşıyadır ve krizi 
ortadan kaldırmak için henüz bir yol bulamamış, aynı zamanda krizin 
yayılmasını önlemek için yaygın bir koordinasyon bulunmamaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Covid-19'un ekonomik etkilerini tahmin etmek her geçen gün daha da ciddi 
hale geliyor. İlk beklenti, başta çin olmak üzere Doğu Asya'da ve özellikle 
küresel tedarik zinciriyle yakından bağlantılı olan ekonomilerde, hissedilmesi 
bekleniyordu, ancak bu beklenti son zamanlarda yaşanan olaylardan ve 
virus'un dünya üzeründe 200' den fazla ülkeye yayılmasıyla boyutları ve 
beklentileri daha karmaşık hale geldi ve ülkelerin küresel tedarik ağına 
bağlantısına bakılmaksızın, dünya genelindeki kesintiler yoluyla koronavirüs 
salgınını azaltma çabalarının tüm ekonomiler üzerinde yıkıcı etkileri olacağı 
artık açıktır. 

Birçok teorisyenin dediği gibi Corona salgınının dünya ve özellikle dünya  
politikası üzerindeki etkilerini tahmin etmenin henüz mümkün olmadığına 
inanıyorum. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun tahmin ettiği gibi, 
salgının finansal ve psikolojik etkileri 1930'ların Büyük Buhranından daha 
kötü olabilir. Bu kararlar sadece ekonomiyi değil, ülkelerin sağlık, politika ve 
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kültür sistemlerini de etkilemektedir. Bu salgının ne kadar süreceği ve 
ülkelerin hastalığın neden olduğu zararı telafi etmeyi ne ölçüde başaracağına 
bağlıdır. Bir bakıma Corona, uluslararası ilişkilerin formülasyonunu ve 
yapısını değiştiren en etkili fenomenlerden biri olarak kabul edilebilir. 
Virüsün yayılması ve buna küresel tepkisi farklı boyutlara sahipti. Ancak, 
kesin ekonomik, politik ve sosyal etkilerini yargılamak henüz mümkün 
değildir. 

Covid-19 virüsü, dünyadaki hükümetlerin farklı tepkilerine yol açtı;  
Hükümetlerin tepkisinin yoğunluğu ile aynı zamanda, Hükümet politikaları 
hakkındaki bilgilerin güncellenmesi gerekli görünmektedir ve hükümetler 
hastalıkla ilgili diğer endişeler karşısında politikalarının kesinliğini 
değerlendirmektedirler. 

Hükümetler Covid-19 virüsüne yanıt vermeye devam ediyorlar ve yanıt 
vermeye devam ettikçe, virüsün yayılmasını kontrol eden faktörleri 
tanımlamak önemlidir.  Şimdiye kadarki Sonuçlara göre, kendi ülkelerinde 
salgının ilk günlerinde virüse güçlü tepki veren hükümetlerin, bunların 
başında gelen ülkelerin biri de Türkiye olmakla birlikte, onu kontrol etmede 
diğer ülkelerden çok daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir. 

Bu hastalıkların psikolojik ve sosyal etkilere ek olarak, insanlar üzerinde 
birçok (makro ve mikro) ekonomik etkisi vardır. Aşırı tıbbi harcamalar, 
işgücü verimliliğinin azaltılması, işgücünün önemli bir kısmının salgın 
nedeniyle üretim döngüsünden çekilmesi, ekonomik değiş tokuş seviyesinin 
(iç ve dış) azaltılması, GSYİH'nın azaltılması vb. Bulaşıcı virüsün yayılması 
ve yayılmasını önlemenin sonuçlarıdır. Hastalığın yayılmasının ekonomik 
maliyetlerinin çoğu, hastalığın kendisi ile değil, korkusuyla ve önlemeleriyle 
ilgilidir. Diğer yandan, Bu tür felaketler, bireyciliğin yayılmasıyla birlikte 
insanları birbirine yaklaştırabilir. Sorun insan sorunudur; insanlar politik veya 
dini ideolojilere ve eğilimlere bakılmaksızın diğer toplumlara bakma ve 
onlara karşı duygularıını ifade etme fırsatını buldu. 

Corona salgını sadece insan sağlığını ve sosyal ilişkileri etkilemekle kalmadı, 
aynı zamanda yaşamın diğer önemli alanlarını da değiştirdi. Koronavirüsün 
hızla yayılması nedeniyle ülkeler sorunu kendi başlarına çözemezler. Korona 
virüsü, gezegenin herhangi bir yerinde büyük bir popülasyonda yaygın olduğu 
ve herkes için etkili bir aşı geliştirilmediği sürece, virüsün tekrar yayılma riski 
vardır. Gizemli corona virüsünün her gün karmaşıklığını gösterdiği ve insan 
biliminin hala ona karşı ilaç ve aşı bulamadığı bir durumda, birçok ülkede 
sağlık personellerinin her gün ülkelerine ve tüm yurttaşlarına hizmetlerini 
aşkla sürdürüyorlar. ve insanlar hastanelerin sağlık personelinin hizmetleri 
için taktir ederken, sıkı çalışmalarından ve topluma sağladıkları hizmetlerden 
daha fazla haberdar olmuştur. Aslında, dünyadaki insan toplumu benzer bir 
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krizle karşı karşıyadır ve krizi ortadan kaldırmak için henüz bir yol 
bulamamış, aynı zamanda ne yazık ki, krizin yayılmasını önlemek için yaygın 
bir koordinasyon bulunmamaktadır.  
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Sosyal Sermaye: Sivil Toplum ve Kırgız Gençlerinin 

Toplumsal Etkinliği (Bişkek Şehri Öğrenciler Örneğinde 
Araştırma) 

Zhakshylyk Aitbaev*, Altynai Nurlanova** 

Özet 

 Sivil toplum terimi, gönüllü gruplar ve dernekler biçimindeki özgür, sınırsız 
sivil aktivizm alanını ifade etmektedir. Bazıları, özellikle demokratik 
dönüşüm bağlamında, siyasi partiler ve sosyal hareketler de dahil olmak üzere 
sivil toplumun daha geniş tanımlanması gerekli olduğuna ısrar etmişlerdir. 
Bazı akademisyenler iki temel sivil toplum modelini paylaşmaktadır. İlk 
modele göre sivil toplum demokratik bir devleti tamamlar, diğerine göre 
demokratik olmayan bir rejime karşı mücadelede liberal sosyal tutumları 
temsil etmektedir. 

Hem sivil toplum hem de sosyal sermaye sosyal aktivizmle ilişkilidir. 
Genellikle bu terimler birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Özellikle siyaset 
biliminde sivil toplum kavramının Alexis de Tocqueville'in katılımcı ve 
müzakereci demokratik toplum hakkındaki fikirlerinin doğrudan devamı 
olarak kullanılmıştır. Bu açıdan, sivil toplum terimi gönüllü kuruluşlarda veya 
sosyal hareketlerde aktivizmi tanımlarken, sosyal sermaye kavramı ise bu 
aktivizmin sonuçlarını da ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Kırgızistan Sovyetler Birliğinden ayrılmasından bu yana sivil toplum ve 
sosyal sermaye konusunda ciddi bir değişim sürecini yaşamaktadır. Bu 
değişim sürecinde en çok etkilenenler gençler olduğu söz konusudur. Bu 
değişimin hangi tarafa yöneldiğinin anlaşılması, açıklanması için bu konuda 
bilimsel bilgilerin sistematik olarak toplanması önemlidir.  Bu bağlamda 
Bişkek’te üniversitede okuyan öğrencilerin sivil kuruluş ve toplumsal 
faaliyetlere katılmasını analiz etmek amacıyla yapılan uygulamalı çalışma 
olarak yürütülmekte olan araştırmada nicel veri toplama tekniklerini 
kullanarak 440 öğrenci ile anket yapılmaktadır. Ayrıca, geleneksel Kırgız 
kültüründeki ‘aşar sistemi’, ‘şerine’, ‘camaat’, ‘aksakaldar keneşi’ gibi 
geleneksel sivil toplum unsurları ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Sivil Toplum, Toplumsal Etkinlik, 
Kırgız Gençleri 

 
* Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi, Konya, Türkiye. 
** Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Lisans öğrencisi, Bişkek, Kırgızistan. 
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Sosyal Sermaye Kaynağı Olarak Sivil Toplum  

Hem sivil toplum hem de sosyal sermaye terimleri popülerdir ve popüler 
kavramlarda olduğu gibi ikisi de farklı anlaşılabilmektedir. Tarihsel olarak, 
sivil toplum terimi XVIII. Yüzyılın sonlarında XIX. Yüzyılın başlarında 
devletten özerk bir alanı tanımlamak için ortaya çıkmıştır (Nazarova, 2008: 
152-58.). Bu andan itibaren, devlet müdahalesi olmayan grupların ve çeşitli 
derneklerin faaliyet alanını belirtmek için kullanılmıştır. Devletin bu 
grupların ve örgütlerin faaliyetlerine doğrudan müdahale edememesi 
nedeniyle, sivil toplum yalnızca demokrasi ile ilişkili olmuştur. Bununla 
birlikte, sivil toplum terimine ilginin yeniden canlanması, 1960-80'lerde Latin 
Amerika ve Doğu Avrupa'daki gibi otoriter ve totaliter rejimlerdeki olaylarla 
ilişkilidir. Bunun gibi bölgelerde gönüllü aktivizm sınırlanmıştır. O ülkelerin 
vatandaşlarının herhangi bir faaliyeti resmi kamusal alanın dışında 
düzenlenmiştir (Snetko ve Zhuchkova, 2012:  122-25). Neticede ‘sivil 
toplum’ terimi sivil tutumların demokratik olmayan rejimlere katılımın tek 
olası tezahürü olarak protesto faaliyetlerini ve sosyal hareketleri içerecek 
şekilde genişletilmiştir. 

Sonuç olarak, ‘sivil toplum’ terimi çoğunlukla, özellikle gönüllü gruplar ve 
dernekler biçimindeki özgür, sınırsız sivil aktivizm alanını ifade etmektedir. 
Bazıları, özellikle demokratik dönüşüm bağlamında, siyasi partiler ve sosyal 
hareketler de dahil olmak üzere sivil toplumun daha geniş tanımlanması 
gerekli olduğuna ısrar etmişlerdir. Sivil toplum tanımını protestoları ve sosyal 
hareketleri içerecek şekilde genişletmek, sivil aktivizm ve demokratikleşme 
sürecinin çeşitli aşamaları arasındaki bağlantı hakkındaki anlayışları önemli 
ölçüde değiştirmektedir. Bazı akademisyenler iki temel sivil toplum modelini 
paylaşmaktadır. İlk modele göre sivil toplum demokratik bir devleti 
tamamlar, diğerine göre demokratik olmayan bir rejime karşı mücadelede 
liberal sosyal tutumları temsil eder (Bernhagen, 2015). 

Robert Putnam, İtalya'daki demokrasi üzerine yaptığı çalışmalarda sosyal 
sermaye ve sivil toplum kavramlarını birleştirmiştir. Sosyal sermayenin bir 
göstergesi sivil toplumun tanımlanmasında yaygın olarak kullanılan gönüllü 
derneklere üyelik olduğunu araştırmıştır. Putnam’ın belirtildiği gibi, sosyal 
sermaye, demokratik tutumların ve sivil kültürün, güven ve karşılıklılık 
tutumlarının oluşumunda ana unsur olarak sivil birliktelik fikrine dayanır 
(Safronov, 2004: 2-5). Hem sivil toplum hem de sosyal sermaye sosyal 
aktivizmle ilişkilidir. Genellikle bu terimler birbirinin yerine 
kullanılmaktadır. Özellikle siyaset biliminde sosyal sermaye kavramının 
Alexis de Tocqueville'in katılımcı ve müzakereci demokratik toplum 
hakkındaki fikirlerinin doğrudan devamı olarak kullanılmıştır (Tumanova, 
2016: 2-3).  
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Bu kısa derlemeden, ‘sivil toplum’ terimi gönüllü kuruluşlarda veya sosyal 
hareketlerde aktivizmi tanımlarken, sosyal sermaye kavramı ise bu aktivizmin 
sonuçlarını da ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bireysel veya toplu 
olarak ek bir fayda elde etmek için kullanılabilecek normlara ve ağlara sahip 
olabilmek söz konusudur. Sivil toplum politik olarak önemli bir aktivizm 
alanıdır, ancak sosyal sermayenin olası kaynaklarından sadece biridir. Diğer 
kaynaklar arasında, örneğin, ampirik olarak yakalanması çok daha zor olan 
gayri resmi iletişim (sosyallik) bulunmaktadır.  

Kırgız Halkının Kültüründe Sivil Toplum Unsurları 

Sivil topluma ilişkin yukarıdaki görüşler, onu sivil etkileşim sırasında 
insanların özgürlüğü kazandığı ve gerçekleştirdiği ve çıkarlarını sürdürdüğü 
alan olarak düşünülmektedir. Bu, insanların devletin müdahalesi olmadan 
kendi aralarında sosyal ilişkilere girme fırsatı buldukları bir alandır. Ancak 
sivil topluma bu açıdan bakarsak, Orta Asya ülkelerinde klan toplumu vardır 
ve onun doğasının tarihsel olarak kamusal alanın gelişimi için bir fırsat 
sağlanmadığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sovyet döneminde hem özel hem 
de kamusal alanlar totaliter yönetimin baskısı altında Sovyetler öncesi var 
olan ilişkiler mekanizmalarını sınırladığı veya tamamen ortadan kaldırıldığı 
söylenmektedir.   

Birçok tanımda sivil toplum, devletin müdahalesi dışında var olan bir olgu 
olarak nitelendirilmektedir. Batılı bir sivil toplum tanımından gelenler 
genellikle Orta Asya'da sivil toplumun sıfırdan yaratılması gerektiğinden 
bahsetmektedir. Çünkü Orta Asya'da geleneksel toplum diye bir şey olmadığı 
tespit edilmiştir. Onlara göre Sovyet sistemi önceki sosyal yapıları tamamen 
yok etmiştir (Giffen et al, 2005: 11.). 

F. Starr, Orta Asya devletlerinin bir sivil toplum yetiştirmek için çok uygun 
bir toprak olmadığına inanıyor ve bunun nedenlerini şöyle sıralamıştır. 

1. Orta Asya kültürlerinin hiyerarşik doğası, gücün aşağıdan yukarıya 
(vatandaşlardan yöneticilere) değil, yukarıdan aşağıya aktarıldığı bir gelenek 
yaratmıştır. 

2. Sosyal sistemin klan temeli, insanların sivil toplumu oluşturan gönüllü 
derneklerde birleşmesini engellemiştir. 

3. Sovyet hükümeti, özgür vatandaşları değil, itaat edenlerin  oluşmasını 
sağlamıştır. 

4. Sovyet sonrası dönem hiyerarşik ilkeyi güçlendirdi. Şimdi, yerel düzeydeki 
gönüllü girişimler doğrudan devlet tarafından düzenlenmektedir. 

5. Sivil topluma izin veren ve onları koruyan yasalar yargı uygulamaları ile 
desteklenmemektedir (Center for Civil Society International, 1999: 30-31). 
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Müslüman ülkelerin tarihini inceleyen araştırmacılar genellikle Kırgızistan 
topraklarında sivil toplumun yokluğuna, demokratik kurumlar yaratma 
girişimlerinin başarıya yol açmamasının nedeni olduğuna dikkat çekmiştir. 
Ancak, 1990'larda Kırgızistan sivil toplum (sivil toplum kuruluşları) ortaya 
çıkmaya başlaması sıfırdan olmamıştır. Bazı toplumlarda, sivil toplum 
geleneği birçok kuşak boyunca evrimleşmiştir, ancak Kırgızlarda da eskiden 
beri oluşmuş olan ve sivil toplumun unsurlarını yansıtan kendi gelenekleri, 
adetleri vardır. 

Bazı araştırmacılara göre, Sovyet döneminde devletin mutlak tahakkümü 
nedeniyle, sadece siyaset ve ekonomi değil, aynı zamanda din, eğitim, sosyal 
ilişkiler, sanat, kültür, tarih, tamamen Sovyet ideolojisine bağlıydı ve 
merkezin kontrol altında olduğu için bağımsız sivil kuruluşlarının var olması 
söz konusu değildir. Ancak, böyle bir baskıya rağmen,  yerel yaşamda günlük 
sorunların çözülmesi için gelenek, adet, dini mekanizmalar vardı. Sovyetler 
Birliği'nin çöküşüyle yerel etkileşim mekanizmaları yeniden ortaya çıkmıştır. 

Topluma daha yakından bakmak, aslında o zamandan beri son derece yoğun 
bir sosyal dokunun korunduğunu göstermektedir. O dayanışma gruplarına, 
geniş ailelere, klanlara, mahalle gruplarına dayalı kişilerarası ağlardan 
oluşmaktadır. Bu nedenle, örneğin cemaatler şeklindeki topluluklar, 
insanların bilgi paylaşımını yapmak, toplu eylemler hakkında düşünmek ve 
kamuoyunu şekillendirmek için gönüllü olarak bir araya geldikleri sosyal 
etkileşim alanı olarak tanımlanabilmektedir. Bu gayri resmi topluluklar 
etkileşim araçlarının oluşturduğu bir alandır. Topluluklar ‘aileler, dostluk 
ağları, kurumlardaki dayanışma bağları, gönüllü kuruluşlar’ şeklinde var 
olmaktadır (Wolfe, 1989: 20).  

Kırgız halkının kültüründe sivil toplumun unsurları olabilecek caamat 
(topluluk anlamında), aksakaller keneşi (yaşlılar meclisi), aşar sistemi, 
corolor, şerine, kabilelerin kurultayı, mahalleler hakkında 
konşulabilmektedir.  

Caamat 

Caamat, insanları bir arada toplayan ve geliştiren yardımlaşma ağlarıdır. 
Dönüşüm süreçleri için temel aktörler ve katalizör olarak rol almaktadır. 
Altyapıyı yeniden kurmak için ailelerin ve topluluk üyelerinin güçlerini ve 
kaynaklarını harekete geçiren bir kuruma dönüşebilmektedir (Baimatov, 
2006). Camaat  kelimesi Arapçadan cmˁ kökünden gelen camāˁat ةعامج   
"topluluk, toplantı" sözcüğünden alıntıdır 
(etimolojiturkce.com/kelime/cemaat erişim tarihi 06.01.2020). Caamat 
kelimesi Kırgızistan’da genel olarak iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi 
dini anlamı taşır ve imama uyarak namaz kılan topluluk olarak 
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kullanılmaktadır. İkincisi ise insan topluluğu anlamına gelmektedir. Bu 
araştırmada caamat kelimesinin ikinci anlamına odaklanılmaktadır. 

Caamat’ın ilişkisel etkileşim biçimleri çok çeşitlidir. Bu aile düzeyinde 
sıradan günlük sosyalleşme sırasında, karmaşık eylemleriyle düğün törenleri 
de dahil olmak üzere festivaller ve ritüeller sırasında var olmaktadır. 
Kırgızistan’ın güney bölgelerinde Özbekler çok sayıda yaşayan yerlerde 
cemaatler mahalla şeklinde var olmaktadır. Mahalla bir şehir alanıdır, ancak 
aynı zamanda yakın temaslar, bilgi paylaşımı, fikir oluşturma ve karar verme 
platformudur. 

Aksakaldar keneşi (Yaşlılar konseyi) 

Aksakaldar Keneşi (aksakal kelimesi Kırgızcadan ‘ak’ beyaz, ‘sakal’ sakal 
olarak tercüme edilir), kabile ilişkilerine bakılmaksızın yaşlı erkeklerden 
oluşan yarı resmi kırsal kesimde ataerkil topluluktur. Daha yüksek bir sosyal 
statünün, bilginin ve etkinin taşıyıcılarıdır, önemli sosyal rolleri yerine getirir, 
topluluk yaşamının tüm yönlerini etkileyen geleneksel eylemlerin ve 
uygulamaların yürütülmesini kontrol ederler.  

“Yaşlılar Konseyi, sorunların şiddet içermeyen çözümünü teşvik etmek için 
yerel gençlerle birlikte çalışıyor. Çözmeye çalıştıkları diğer problemlerin 
yanı sıra aile problemleri ve derslere devamsızlık yaşayan öğrencilerin 
problemleri de var. Okul, hangi öğrencilerin derslere katılmadığı konusunda 
konseyi bilgilendirir ve konseyin bir üyesi evlerine gelir ve öğrencilerin 
kendileri ve ebeveynleri ile görüşür” (Help Age International, 2002).  

Aşar sistemi 

Yaşlıların toplulukları kendilerini seferber etmesinde yaşlıların önemi 
genellikle büyüktür. Bunlar, yerel yaşam koşullarını iyileştirmek için toplum 
temelli projeleri uygulamak için bireylerin ve grupların gönüllü ve minnettar 
çabalarını birleştirmeyi içeren ‘aşar’ uygulamasını koordine eden ve 
destekleyen kişilerdir (örneğin, bir okul ya da cami inşa etmek, sulama 
sistemlerini onarmak ve bakımını yapmak) (Baimatov, 2006).  Örneğin, 2003 
yılında ‘Ak Mekit’ topluluğunun aktivistlerin, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) projeleri kapsamında düzenlenen yoğun eğitim almışlar ve 
köydeki okul binalarının onarımı ve yenilenmesi için iki başarılı proje 
sunmuştur. Aynı zamanda genel toplantıların, nakit paraların ve belgelerin 
saklanmasının mümkün olacağı ofis alanı eksikliği varmıştır. Yerel yetkililer 
sorunun çözümünde yardım etmemişlerdir. Geçici bir önlem olarak, 
aktivistler bir ‘aşar’ örgütlediler ve Sovyet döneminin harap ikram binasını 
düzenlediler. Bina tamamen gönüllü emek ve bağışlarla restore edildikten 
sonra tesislerinden topluluk ofisi olarak kullanıldı ve ikincisi de yaşlılara 
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dinlenme yeri olarak verilmiştir (Baimatov, 2006). Aşar sistemine alakalı bu 
gibi örnekler Kırgızistan’da çok yaşanır. 

Aşar sistemi günümüzde de sık kullanılan örgütlenme mekanizmalarından 
biridir. Çoğunlukla kırsal alanda kullanılmaktadır. Mesela, yeni evlenen aile 
ayrı bir ev inşa ettiği zaman aşar sistemini kullanabilir. Onlar akraba, komşu, 
arkadaş ve diğer köylülere evini inşa etmek için aşar sistemini kullanacağını 
söyler ve tarihi belirler. O tarihte imkanı var olan insanlar toplanır ve aşar 
sistemi ile evinin inşa edilmesine ilgili bir sürü yardım ederler. Aşar sistemi o 
aile için hem maddi hem de zaman konusunda kazançlıdır. Orada toplanan 
insanlar için biri birini tanımak ve farklı konularda sohbet etmek konusunda 
da iyi alan olabilmektedir. 

Şerine 

Şerine, Kırgızistan’ın bölgelerine göre değişir ama genel olarak topluluk 
üyeleri tarafından düzenlenen ve birbirlerini sırayla misafir eden gelenektir 
(Fiyel'strup, 2002: 233). Çoğu zaman ilk bahar ve yaz dönemlerinde 
düzenlenmektedir. Yemeklerden et ve içecek olarak da çoğunlukla kımız1 
verilmiştir. Yaşa göre şu şekilde gruplandırılır: büyükler, yetişkinler, gençler, 
çocuklar. Fiyel'strup’ın 20. Yüzyılın başındaki araştırmasında Satıbaldı adlı 
katılımcı ‘şerinede, katılımcı sayısı kesilen koçun büyüklüğüne bağlıdır. Olası 
katılımcı sayısı azsa, aileden ikiden fazla kişi katılabilir’ diye cevaplamıştır 
(Fiyel'strup, 2002: 233-35).  

Şerine çoğu zaman yazın düzenlendiği için kışın veya soğuk dönemlerde coro 
denilen eğlence töreni düzenlenmiştir. Coro geleneğinde çoğunlukla içecekler 
içilmiştir. Ayrıca, bozo2, süzmö maksım3, kımız vs. Bunlarla beraber 
misafirlere et de verilmiştir. Fiyel'strup’ın 20. Yüzyıldaki Kırgızların eğlence 
gelenekleri üzerinde yapılmış araştırmasında şerine daha zenginler tarafından 
düzenlenirken, coro orta ya da fakirlere ait eğlence türü olduğunu 
belirlemiştir. Örneğin, ‘Iz obryadovoy zhizni kyrgyzov nachala XX veka’ 
(XX yüzyılın başlarında Kırgız halkının ritüel yaşamından) adlı kitabında 
Korumgabel bölgesindeki iki gelenek üzerinde şunlar yazılmıştır: 

‘Coro esas olarak yoksullara aittir, çünkü bu tür toplantılardaki 
pahalı olabilecek yiyecekler önemli rol almamaktadır. Bozo, 
yoksullara var olan darı ürününden yapılır. Bu nedenle, daha zengin 
insanlar şerineyi tercih ediyorlar. Coro'da kavgalar da yer 

 
1 Türk ve Mongol halklarının geleneksel içeceği 
2 Geleneksel alkollü içecek 
3 Geleneksel Kırgız içeceğidir. Süzmeden yapılır. 
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almaktadır. Şerinede alkol içmiyorlar, et ve diğer yemekleri yiyorlar’ 
(Fiyel'strup, 2002: 234).  

Günümüzde coro ve şerine gelenekleri devam etmektedir.  Belki de bazı 
unsurları değişmiş olabilir ama (mesela, ikisi arasında büyük bir fark yoktur), 
genel olarak temelini saklamıştır. O temel genel olarak topluluk üyeleri 
tarafından düzenlenen ve birbirlerini sırayla misafir eden gelenektir.  

Diğer Örgütlenme Türleri 

İnsanların kendi arasında örgütlenme konusunda kurultay, klanlar hakkında 
konuşulabilmektedir. Ancak, kurultay daha çok devletin veya yönetimin 
işlerine alakalıdır. Günümüzde onun analoğu veya benzerisi Meclis 
olmaktadır. Şimdiki Kırgızistan’da kurultay adıyla düzenlenen faaliyetler 
bütün halkı yansıtmamaktadır ve bundan dolayı daha çok siyasi parti gibi veya 
milli görüşü temsil eden kurumlardır.  

Kırgız toplumu, klanı ile köklü bir öz tanımlama ve akrabalar arasında hizmet 
paylaşımı ile karakterize edilebilmektedir. Bu, siyasi süreçleri ve ilişkileri, 
güç ve nüfuzun insanlar ve gruplar arasındaki dağılımını en önemli şekilde 
etkilemektedir. Klan ilişkilerinin kapalı doğası genellikle hükümet sisteminin, 
siyasi arenada alternatif bir gündemin veya alternatif oyuncuların ortaya 
çıkması için fırsatlar sağlamadığı gerçeğiyle açıklanmaktadır. 
Kırgızistan'daki devlet politikasının klan niteliği, diğer sivil aktörlerin eşit bir 
temelde faaliyet göstermesini önemli ölçüde sınırlar. Sonuç olarak, aile, klan, 
akrabalık ağları ve kabile bağları gibi geleneksel kurumlar halkın gözünde 
yerel ve bölgesel politikanın bariz ve güvenilir bir mekanizması gibi 
gözükmektedir (Baimatov, B., 2006). Böyle mekanizmalar ise hem sosyal 
sermaye hem de sivil toplum kültürünün gelişmesini engellemektedir. 

Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Demokrasi 

SSCB zamanında Kırgızistan’da çeşitli bilimsel toplum örgütleri, yazar 
sendikaları, gazeteci sendikaları, besteciler, spor dernekleri, doğayı koruma 
ve sağır dernekler gibi kuruluşlar olmuştur. Sovyet kamu örgütleri ile modern 
örgütler arasındaki temel fark, hepsinin politik olarak etkin olmamaları, yani 
siyasi sürece katılmamaları ve tamamen profesyonel çıkarlara hizmet 
etmeleridir. Ayrıca, Sovyetler zamanındaki dermek ve sendikalar devlete 
bağlı olduğunu bahsetmek gerekmektedir. Sovyetler dönemindeki bu tür 
kuruluşlar özgür hareket yapma konusunda sınırlı ve yönetime bağlımıştır. 

1990'ların başında Kırgızistan'daki uluslararası hibelerin ortaya çıkışı 
STK'ların (Sivil Toplum Kuruluşları) yaratılmasında çok önemli rol 
oynamıştır. Bağışçı kuruluşların gelişi, Kırgızistan'ın ilk Cumhurbaşkanı 
Askar Akayev devlet tarafından desteklenmiştir. Cumhurbaşkanlığının ilk 
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yıllarında, Akayev sivil toplum örgütleri (STK'lar) oluşturma girişimlerini 
resmen desteklemiştir ve bunun sonucunda STK'lar aktif olarak ortaya 
çıkmıştır. Çoğu durumda, STK'lar için finansal kaynaklar uluslararası hibeler 
ve bağışçı kuruluşlardan gelmiştir (Asya Kalkınma Bankası, 2011). 

Kırgız Cumhuriyeti'ndeki STK'ların faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçeve, 
STK'ların faaliyetleri hakkında bir şekilde hükümler içeren belgelerden 
oluşmaktadır. Bugün bu Anayasa, Medeni Kanun, diğer ulusal düzenleyici 
yasal düzenlemelerin yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti tarafından tanınan ve 
onaylanan uluslararası düzenlemeler ile temsil edilmektedir (Cherevyk, 2018: 
150). 

Asya Kalkınma Bankasının (AKB, 2011) yaptığı araştırmasında 
Kırgızistan’daki sivil toplumun gelişmesinin birkaç aşamasını 
sıralanmaktadır: 

1. İlk aşama (1991-1994). Bu aşama STK’ların birçoğu uzun vadeli 
stratejik program faaliyetlerine sahip olmayan ve esas olarak hibe 
projelerini çözmeyi amaçlayan STK'ların sayısındaki hızlı büyüme 
ile karakterizedir. Bu dönemdeki STK'ların çoğu finansal olarak 
istikrarsızdır ve uluslararası hibelere oldukça bağlıdır. 

2. İkinci aşama 1995-2004 yıllar arasını kapsamaktadır. Bu dönem, 
STK'larda hem niceliksel hem de niteliksel değişikliklerle 
karakterizedir. Ayırt edici bir özellik, STK'ların ortak katılımı, 
sektör içinde ortaklıkların kurulması, STK'ların ortak yasal 
hedeflerle (kadın, insan hakları, çevre, vb.) ilişkilendirilmesi 
ilkeleriyle sivil girişimlerin geliştirilmesidir. STK'lar ve 
uluslararası kuruluşlar arasında eşit ortaklık ilişkilerinin 
oluşturulmaktadır. Kırsal STK'ların sayısı artmaktadır. 

3. STK'ların üçüncü gelişim aşaması 2005-2011 arasını 
kapsamaktadır. Bu dönem, sadece proje faaliyetlerini başarılı bir 
şekilde yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda devlet düzeyinde kamu 
ve siyasi çıkarların nasıl lobileneceğini bilen güçlü STK'ların var 
olması ile karakterizedir (AKB, 2011: 1-2). 

Kırgızistan’da 2010 yılında STK’lar hem nitel hem de nicel değişikliklere 
uğramışlardır. Yalnızca 2010 yılında, 1.500'den fazla yeni dernekler, sivil 
toplum örgütleri ve siyasi partiler de dahil olmak üzere sendikalar ve 142 kitle 
iletişim araçları kaydedilmiştir (www.fergananews.com erişim tarihi 
12.01.2020). Böyle aktivitelerin yükselişi Kırgızistan’da 2010 yılındaki 
devrim ve ülkenin güney bölgelerinde (Oş ve Celal Abad bölgeleri) 
gerçekleşen Kırgızlar ve Özbekler arasındaki çatışmalar da sebep 
olabilmektedir. 2010 yılından beri STK’ların sayısı yükselmektedir. 2009 
yılında 16862 STK kayıtlıyken, 2011 yılında 19427 kadar yükselmiştir (MİK, 
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2011: erişim tarihi 12.01.2020). Adalet Bakanlığı'na göre, Nisan 2018 
itibarıyla ülkede 17117 kayıtlı STK faaliyetlerini yürütmektedir (Adalet 
Bakanlığı resmi sitesi, 2019: erişim tarihi 12.01.2020). Fakat bir çok 
araştırmacı ve uzmanlara göre bu kadar çok sayıda STK kayıt olmasına 
rağmen, gerçek olarak var olan ve kendi faaliyetlerini istikrarlı devam ettiren 
STK’ların sayısı 600-700den fazla değildir (Bektanova ve Stamova, 2017: 
17). 

Genellikle Kırgızistan’daki STK'lar iki geniş kategoriye ayrılmaktadır. 
Birinci tür, reform, demokratikleşme, insan hakları, açıklık, devlet 
organlarının çalışmalarında şeffaflık vb. üzerinde faaliyette bulunan 
kuruluşlardır. Bu tür örgütler başkent Bişkek'te temsil edilir. Bu kuruluşlar 
çeşitli düzeylerde uzman olarak tartışmalara katılır, uluslararası sözleşmeler 
ve belgeler hakkında çeşitli raporları yazarlardır. İkinci tür, kırsal ve bölgesel 
sivil toplum örgütleri olmak üzere, yerel düzeyde pratik eylemlerin 
örgütlenmesidir. Bu STK'lar kendilerine siyasi değişimin doğrudan 
görevlerini koymazlar; bu örgütlerin amaçları belirli bir toplumun veya belirli 
bir sosyal grubun sosyo-ekonomik sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır 
(AKB, 2011: 2-3). UNDP, Kırgızistan'daki STK'ları aşağıdaki beş kategoride 
sınıflandırmaktadır: belirli grupların haklarını savunan dernekler, 
koalisyonlar, bağış kurumları, azınlık hakları dernekleri, sosyo-ekonomik 
kalkınma örgütleridir.  

Kırgızistan'daki STK'ların çoğu, sosyal, eğitimsel ve hayır amaçlı projelerde 
yer alanlardır. Böyle kuruluşların bir örneği, uluslararası kuruluş Save the 
Children Federation Inc.'dir. Bu kuruluş 120 ülkede faaliyet göstermektedir 
ve çalışmalarında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne dayanmaktadır. Temel amacı, 
başta çocuklar, kadınlar olmak üzere en savunmasız grupları tanımlamak ve 
onlara yardım etmek, ayrıca düşük gelirli toplulukların yaşamını ve 
sürdürülebilirliğini geliştirmektir (www.ca-portal.ru erişim tarihi 
12.01.2020). 

Ülkedeki sorunların çeşitliliği göz önüne alındığında, Kırgızistan’daki 
STK'ların çalışma yönleri de çok farklıdır. Örneğin, hukuki hizmetlerin 
sağlanmasıdır. Örneğin, özel avukatlar herkes için ulaşılabilir olmamaktadır 
ve devletin garantili ücretsiz yardım sistemi son derece verimsizdir. Bu 
nedenle, birçok vatandaş için STK'lardan yasal destek almak onların kendi 
haklarını korumak için tek şanstır. Kırgızistan'da bu alanda çalışan 
kuruluşlardan biri ‘Adilet’ (Adalet) yasal kliniğidir. Örgütün yöneticisi 
Çolpon Cakupova’ya göre, 2013-2014 yıllarında kuruluş 8 binden fazla kişiye 
ücretsiz yasal hizmet vermiştir. Yardım için başvuranlar arasında sadece 
Bişkek şehri sakinleri değil, uzak bölgeler sakinleri de söz konusudur. Bu 
yardım sayesinde yüzlerce vatandaş mahkemelerde haklarını savunabilmiştir 
(knews.kg  erişim tarihi 12.01.2020). 
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Kırgızistan'ın seçim sisteminin geliştirilmesi konusu sivil toplum kuruluşları 
arasında da popülerdir. "Demokrasi ve Sivil Toplum Koalisyonu" derneği 
sayesinde, vatandaşlar seçimler sürecinde aktif rol alabilmektedir ve seçim 
sürecini kontrol edebilmektedir. Organizasyon üyeleri ülkenin tüm 
bölgelerinde çalışırlar ve seçim süreçlerinin ne kadar dürüst ve şeffaf bir 
şekilde ilerlediğini kaydetmektedir. Örgütün çalışmalarının ana yönlerinden 
biri, dürüst, şeffaf ve adil bir seçim sisteminin geliştirilmesini desteklemektir. 
Yani, derneğin faaliyet alanı, taslak yasaların geliştirilmesinden seçim 
sürecinin kendisine kadar seçimlerle ilgili her şeyi içermektedir (knews.kg 
erişim tarihi 12.01.2020). 

Kırgızistan'da önemli çalışmalar, 15 yıldır zor durumlarda kalan kadınlara 
yardım eden ‘Sezim’ Kriz Karşıtı Merkezi sivil toplum kuruluşu tarafından da 
yürütülmektedir. Örgüt istismar edilen kadınların ve çocukların geçici olarak 
ikamet ettiği ve rehabilitasyona uğradığı sığınak açmıştır. Şiddet 
mağdurlarıyla psikologlar, psikoterapistler çalışır, onlara sosyal ve yasal 
yardım verilir, mahkemede korunma imkanı sağlanmaktadır (knews.kg erişim 
tarihi 12.01.2020). 

Önde gelen Kırgızistan STK'ları arasında Sivil Toplum Destek Merkezleri 
Derneği (ACSSC), STK'lar Birliği, Kırgızistan Kadınlar Kongresi, 
Kırgızistan Halk Meclisi, Demokrasi ve Sivil Toplum Koalisyonu, Interbilim 
Merkezi, Kırgızistan Halk Merkezleri Birliği (ACC) yer almaktadır 
(Bektanova ve Stamova,  2017: 17). 

Bununla birlikte, birçok uzmana göre, sivil toplumun oluşumunun şu andaki 
aşamasında, Kırgızistan'daki sivil toplum sektörünün durumu bir şekilde 
kötüleşmiştir. Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) 
göre, 2014 yılında Kırgızistan'daki sivil toplum kuruluşlarının istikrar endeksi 
düşük sonuçları göstermiştir (peremena.kg erişim tarihi 12.01.2020). STK 
istikrar endeksinin bozulmasının temel nedenleri arasında analistler, Milli 
Meclisin (Cogorku Keneş) ve hükümetin sivil toplum örgütleri üzerindeki 
baskısını, STK'ların uluslararası hibeler önemli bir azalmayı, devletten düşük 
mali destek ve olumsuz bir vergi politikasının yanı sıra yasal ortamın 
bozulmasını vurgulamaktadır. Sivil sektörün yukarıda belirtilen sorunlar 
sadece Kırgızistan'a özgü değildir. Sovyetlerden ayrılan çoğu devletlerde de 
aynı durum yaşanmaktadır (Kobeleva, 2015: 128-31). Bununla birlikte, 
günümüzde STK’lar Kırgızistan'daki sivil toplumun en aktif aktörleri olmaya 
devam etmektedir. 

 

Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum Araştırmasının Veri Analizi 
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Alanda toplanan verilerin analizinin yapılması bu makalenin ana çerçevesini 
oluşturmaktadır. Araştırmada ortaya konulan teori, bir takım düşünce, 
hipotezlerlere karşılık gelecek bulgular bu bölümde tartışılmaktadır.  

Genel Toplumsal Göstergeler  

Sosyo-demografik özellikler, araştırma, amaç ve çalışma alanının konusunun 
analizi için gerekli değişkenleri yansıtmaktadır. Bu alanla ilgili demografik 
değişkenlerin bu başlık altında incelenecek tablolara ve verilere dahil 
edileceği ve ayrıca sosyal ve kültürel göstergelere sahip bir örnek sunulacağı 
varsayılmaktadır. Buna alakalı cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, okuduğu 
üniversite, ekonomik gösterge, doğum yeri gibi tablolar incelenmektedir. 

Kotalı tesadüfi örneklem olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İ. 
Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi, İ. Ahunbayev Kırgız Devlet Tıp 
Akademisi, Kuveyt Uluslararası Üniversitesi olmak üzere 4 üniversitede 440 
öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler 
her üniversiteden 110 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Araştırma metodolojisinde 
belirtildiği gibi, evreni temsil etmek üzere seçilen örneklemin sayısal 
oranlarının üstünde bir rakama uzlaşılmış, bunun yanında sahadan toplanan 
verilerin bazıları analize uygun bulunmayarak analiz dışı bırakılmıştır. 

Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımındaki kadınların oranı erkeklere 
göre daha yüksektir. Toplam 440 katılımcının  272 yani %61,8 oranı kadınlar, 
168 veya %38,2 oranını erkekler oluşturmaktadır. Beklenen değerler %23 
oranında bir farkındalık göstermektedir (Bkz. Ek TABLO - 1). Böyle bir 
farkındalığın ortaya çıkmasının birkaç sebebi vardır. Öncelikle Kırgızistan’da 
üniversiteli öğrencilerin çoğunu kız öğrenciler oluşturduğu söz konusudur. 
Bunun sebebi erkeklerin daha çok askere gitmesi, liseden sonra hemen işe 
başlaması, çalışmak amacıyla yurtdışına gitmesi, farklı meslek okullarında 
devam etmesidir. Örneğin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 2019 
yılındaki raporuna göre toplam 3967 öğrecinin 2526 yani %63,3 kız 
öğrenciler oluşturmaktadır (Güncel Öğrenci Sayıları, oidb.manas.edu.kg, 
2020).  Sonraki sebepler olarak araştırmanın yapıldığı zaman dilimlerinde 
kadınların yoğunlukta olması, araştırmaya katılan erkeklerin kadınlara göre 
daha gönülsüz olması sayılabilir. Kotalı  tesadüfi örneklem ile cinsiyet 
dağılımına ilişkin elde edilen veriler, analizler için temsil gücüne sahiptir.  

Ankete katılan öğrencilerin yaş dağılımını ortaya koymak için seçenekler 
belirli yaş aralıklarına bölünmüştür. Katılımcıların %63 oranını 18-20 yaş 
arasındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Verilere göre %16 yaşı 18den aşağılar 
ve %15 oranını 21-23 yaş arasındakiler oluşturmaktadır.  Katılımcıların %5 
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ise 24 yukarı yaştakilerdir (Bkz Ek TABLO - 2). Yaş dağılımın bu şekilde 
oluşması, üniversitede aktiv olanlar 18-20 yaş arasındakiler olduğu söz 
konusudur. Bunun tam tersine yaş oranı yükselince yaşı büyük öğrencilere 
rastlanmak olasılığı azalmaktadır. Bunun dışında Kırgızistan’da çoğu zaman 
yaşı büyük olabilecek yüksek lisans ve doktora öğrencileri üniversitede fazla 
bulunmamaktadır. Bu çalışma kapsamında yaş değişkeni açısından  toplanan 
veriler araştırmanın amacı ve konusu olan gençlerin sosyal sermaye ve 
toplumsal etkinliğini incelemek üzere üniversite gençlerini kapsamaktadır. 

Araştırmada anket yapılan 4 üniveriste de Bişkek şehrinde yer almasına 
rağmen, orada okuyan öğrencilerin çoğu farklı bölgelerden gelmiştir. Verilere 
göre araştırmaya katılan öğrencilerin %17’si Calal Abad, %15 - Narın, %14 - 
Oş, %11 - Talas, %11 -  Bişkek, %10 - Batken, %10 - Isık Göl, %9 - Çüy 
bölgesi ve katılımcıların %2 oranını yurtdışında büyümüş olan Kırgızistanlı 
öğrenciler oluşturmaktadır (Bkz Ek TABLO - 3). Bu bağımsız değişken ile 
alakalı kota uygulanmamıştır ve toplanan veriler genel olarak öğrencilerin 
nerili olduğunu yansıtmaktadır. 

Araştırmanın önemli bir bağımsız değişkeni gelir düzeyidir. Kırgızistan’da 
ortalama aylık gelir meslek ve bölgeye bağlıdır. Milli istatistik Komitesi’ne 
(MİK, 2019) göre faaliyet türüne bağlı olmak üzere işçilerin ortalama ücreti 
8,7 bin som (805 TL) ile 36,2 bin som (3334 TL) arasında değişmektedir. En 
üst ortalama gelir 21500 som (1990) olarak Isık Göl bölgesinde ve en düşük 
ortalama gelir ise 11100 som (1027 TL) olarak Oş bölgesinde görülmektedir. 
MİK tarafından beyan edilen gelir oranlarına göre aylık ortalama maaş 16451 
som (1522 TL) olarak gerçekleşmiştir. Burada önemli olan nokta Kırgızistan 
nüfusunun %60-70 arası köylerde yaşadığını ve örneğin hayavancılık ile 
kazandığı gelir düzeyi konu dışında kaldığını belirtmek gerekir. MİK 
tarafından beyan edilen gelir oranlarına göre Kırgızistan’daki aylık ortalama 
maaş 16451 som (1522 TL) olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen veriler 
öğrencilerin ailelerinin sınıfsal bir kategoriye bölündüğünde, 15000 somdan 
(1388 TL) az kazanarak orta alt gelir seviyesinde %21,6 oranında, 15000-
30000 som (1388-2800 TL arası) olarak orta gelir seviyesinde %42,5 
oranında, 30000-60000 som (2800-5600 TL arası) olarak orta üst seviyesi 
%28,2 oranında tespit edilmiştir. 60000 somdan (5600 TL) fazla olarak üst 
seviyede %7,7 oranında tespit edilmiştir (TL ile Kırgız somunun karşılığı 
2020 mart ayındaki kura göre belirlenmiştir). 

 

 Sivil Toplum ve Kırgız Öğrenci Gençlerinin Toplumsal Etkinliği 
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Kamu kuruluşları çeşitli sosyal grupların sorunlarını zor durumlarda 
çözmektedir. Zor durumların üstesinden gelmek için alternatif seçenekler 
geliştirir, iş, hükümet ve insanlar arasında bir bağ görevi görürler ve ayrıca 
sosyal sermaye ve sivil toplumun oluşumunda muazzam bir ağırlığa 
sahiptirler. Uluslararası düzenleyici sistemde tek bir sivil toplum örgütü 
kavramı yoktur. Kırgız Cumhuriyeti'nde yasal sistem, “sivil toplum kuruluşu” 
kavramını “kar amacı gütmeyen kuruluş” olarak tanımlamaktadır. Kâr amacı 
gütmeyen kuruluş, bireylerin ve / veya tüzel kişilerin, üyelerinin ve / veya tüm 
toplumun çıkarlarına yönelik, kar amacı gütmek faaliyetin ana amacı 
olmayan, manevi veya diğer maddi olmayan ihtiyaçların gerçekleştirilmesi 
için çıkarlarının ortak olması temelinde oluşturulan, kendi kendini yöneten 
gönüllü kuruluştur (minjust.gov.kg Adalet Bakanlığı resmi sitesi, erişim tarihi 
21.04.2020). Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin sivil kuruluşlarına 
üyelik ve aktif katılım göstermesi yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Verilere göre örneklemin %23,1 oranı ile öğrencilerin STK’lara aktif üye 
olduğu söz konusudur. Katılımcıların %20,9’sini pasif üyeler oluştururken 
%18,4 katılımcı üye olmayıp fakat STK’larda aktif görev aldığı ortaya 
çıkmaktadır. Hiç katılmadığını beyan eden öğrencilerin ortalama oranı 
%36,6’yı oluşturmaktadır.  Öğrencilerin bu düzeylerde katılım göstermesi 
sivil bilince ilişkin olumlu bir görüntü çizmektedir. Öğrencilerin en çok üyelik 
gösteren kuruluşlar olarak kendi kendine yardım grubu, karşılıklı yardım 
kuruluşları – %32,3; öğrenci toplulukları - %30,2; insani yardım kuruluşları 
%28,2 oranı ile ortaya çıkmaktadır. Sonuçlara göre öğrencilerin ilgisini az 
çeken %8,9 aktif üyelik oranı ile siyasi partiler bulunmaktadır (Bkz. TABLO 
- 1). Öğrencilerin üye olmadan aktif katılım gösteren kuruluşlar arasında 
insani yardım ve çevre koruma örgütleri yer almaktadır. Kırgızistan geneli ile 
kıyaslandığında öğrencilerin aktivliliği neredeyse ortalama üç kat yüksek 
olduğu ortaya çıkmaktadır. DDA (2010-2014) sonuçlarında Kırgızistan 
vatandaşlarının en çok üye olan kuruluşları olarak spor, insan hakları 
kuruluşları, eğitim, müzik, sanat kuruluşlarına ilişkin aktif üyelik düzeyi %10-
12 oranından yüksek değildir. Öğrencilerin yüksek düzeyde katılım 
göstermesi onların boş zamanlarının daha çok olması, genç ve kuvvetli 
olmasından kaynaklanabilmektedir. Gelecek için bir projeksiyon tutmak 
gerekirse, ülkede sivil kuruluş ve sivil toplum örgütlenmeler açısından bir 
gelişmeye sahip olduğu açıktır.    

Tablo - 1: STK’lara katılım tablosu 
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Aktif / pasif 
üyeliği Aktif üye Aktif 

olmayan üye 

Üye değil, 
aktif katılım 

sahibi 

Hiç 
katılmıyoru

m 

 

 Sayı Yüz
de Sayı Yüz

de Sayı Yüz
de Sayı Yüz

de 

Dini kuruluşlara 
üyelik 107 24,3 75 17 44 10 214 48,6 

Spor veya 
rekreasyon üyeliği 102 23,2 114 25,9 87 19,8 133 30,2 

Sanat, müzik, 
eğitim kuruluşu 
üyeliği 

102 23,2 128 29,1 93 21,1 117 26,6 

Siyasi partiye 
üyelik 39 8,9 72 12,4 41 9,3 283 64,3 

Çevre örgütü 
üyeliği 99 22,5 90 20,5 113 25,7 132 30 

Yardım/insani 
yardım kuruluşu 
üyeliği 

124 28,2 108 24,5 124 28,2 83 18,9 

Kendi kendine 
yardım grubu, 
karşılıklı yardım 
grubu 

142 32,3 78 18 92 20,9 127 28,9 

Öğrenci 
topluluğuna üyelik 133 30,2 94 21,4 76 17,3 137 31,1 

Başka kuruluşlara 67 15,2 87 19,8 65 14,8 220 50 

Ortalama  23,1  20,9  18,4  36,6 

 

Sosyal sermaye rezervlerinin çoğalması, ağ bağlantılarının büyümesi, 
insanların toplu yaşama dahil edilmesi, herhangi bir toplu amaçlı eyleme 
katılması vb. ile ilişkilidir. Öğrencilerin ilgisine göre farklı grup ve 
kuruluşlara katılmaya hazır olup olmadığını anlamak için  ‘Fikirleri ve 
çıkarları çakışırsa, ortak eylemler için diğer insanlarla birleşmeye hazır 
insanlar var ve birleşmeye hazır olmayan insanlar var. Kendinizi hangisi ile 
ilişkilendiriyorsunuz?’ sorusu sorulmuştur. Birleşmeye hazır olan 
öğrencilerin oranı %56,6 olurken, birleşmeye hazır olmayanların oranı 
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%18,4’a bulunmaktadır. Öğrencilerin %24,3 oranı ile büyük sayısı 
cevaplamak zor olduğunu işaretlemiştir. Kıyaslamak gerekirse, Rusya’da 
2019 yılında yapılan araştırmada aynı soruyu cevaplayan gençlerin %75’i 
birleşmeye hazır olduğunu belirtmiştir (Bkz. TABLO - 2). Kırgız öğrenci 
gençlerinin Rus gençlerine göre birleşmeye daha az hazır olmasına rağmen 
yine de Kırgız gençliğinin sivil kuruluş ve gruplara katılım ilgisi düşük 
denilemez. 

Tablo - 2: Fikirleri ve çıkarları çakışırsa, ortak eylemler için diğer insanlarla 
birleşmeye hazır insanlar var ve birleşmeye hazır olmayanlar da var. 
Kendinizi hangisi ile ilişkilendiriyorsunuz? 

  Sayı Yüzde Geçerli 
Yüzde 

 

Birleşmeye hazır olanlara 249 56,6 57,0 

Birleşmeye hazır olmayanlara 81 18,4 18,5 

Cevaplamak zor 107 24,3 24,5 

Toplam 437 99,3 100,0 

 Cevap yok 3 ,7  

Genel Toplam 440 100,0  

 

Bişkek şehrindeki öğrencilerin sosyal sermayesinin durumu üzerine yapılan 
çalışma çerçevesinde çözülen araştırma sorularından biri, öğrencilerin sosyal 
ve siyasi aktivitelerini analiz etmektir. Buna ilişkin öğrencilere ‘Son üç yıl 
içinde aşağıdaki listede yer alan faaliyetlerden hangilerini yerine getirdiniz?’ 
sorusu sorulmuştur. Bu sorunun evet (1) ve hayır (0) şeklinde iki seçenek 
vardır.   

Tablo – 3: Sosyal faaliyetlerdeki katılımlar 
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Toplam Ortalama 

St. 
Sapma 

Herhangi bir konuda seminere/konferansa 
katılmak 437 0,65 ,478 

Gönüllü kuruluşta faaliyette bulunmak 437 0,59 ,491 

Bağış veya herhangi bir maddi yardımda 
bulunmak 437 0,57 ,495 

Etkili bir insan ile kişisel bağlantı kurmak 437 0,57 ,496 

Etrafınızda gördüğünüz bir problem 
hakkında insanlara konuşmak 436 0,43 ,496 

Bilgilendirme kampanyasında aktif görev 
almak 437 0,40 ,491 

Seçimlerde oy kullanmak 437 0,37 ,484 

Bir problem hakkında polis veya mahkemeye 
başvurmak 437 0,32 ,469 

Bir problem için medya ile görüşmek 436 0,25 ,432 

Milletvekili ile temas kurmak 437 0,23 ,419 

Bir seçim kampanyasında aktif görev almak 437 0,22 ,416 

Bir protestoda yer almak 437 0,12 ,321 

Genel ortalama  0,39  

 

Tablodaki verilere göre öğrencilerin genel ortalama 0,39 oranında 
bulunmaktadır. Bu oran ‘hayır’ seçeneği olan rakama yakın olmasına rağmen 
öğrencilerin aktivitesi iyi düzeyde olduğunu tespit etmek mümkündür. Çünkü 
öğrencilerin en çok aktivite gösterdiği seminer ve konferansa katılmak ile az 
etkinlik gösterdiği protestoda yer almak ifadeleri arasında birincisi %64,5 ve 
ikincisi %11,6 olarak büyük farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Diğerlerine 
bakmak gerekirse, gönüllü kuruluşta faaliyette bulunmak – %59,1;  bağış veya 
herhangi bir maddi yardımda bulunmak - %57; etkili bir insan ile kişisel 
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bağlantı kurmak - %56,1; etrafınızda gördüğünüz bir problem hakkında 
insanlara konuşmak - %42,7; bilgilendirme kampanyasında aktif görev almak 
- %40; seçimlerde oy kullanmak - %36,8; bir problem hakkında polis veya 
mahkemeye başvurmak - %32,3; bir problem için medya ile görüşmek - 
%24,5; milletvekili ile temas kurmak - %22,5; bir seçim kampanyasında aktiv 
görev alması %22 oranındadır (Bkz. TABLO - 3). Tablodaki istatistikleri 
inceleyerek öğrencilerin aktivitesi siyasete doğru veya dolaylı ilişkili 
değişkenlere yakınlaşınca katılım ve faliyet göstermesinin azaldığını fark 
edilebilir. 

Son dönemlerde Kırgızistan topraklarında dini ideoloji genişlenmektedir. 
Dini adamların sosyal ve siasi alanda aktivleşmesi gözlenebilir. Dini vakıf ve 
derneklerin de sayısı yükselmektedir. Ayrıca dini inançları güçlü olan 
gençlerin toplumsal alanda aktivitesi dikkat çekebilir. Bundan dolayı 
dindarlık ile toplumsal faaliyetlere katılım indeksi arasındaki bağıntı 
ilgilendirebilir (Bkz. TABLO - 4). Bu araştırmanın kapsamında öğrencilerin 
toplumsal faaliyetlere katılım ile dindarlık düzeyi arasında anlamlı 
farklılaşma ortaya çıkmaktadır (ANOVA: F=2,805; df=4; Sig.= ,025). 
Sonuçlara göre dindarlık düzeyi ileride olan öğrenciler diğerlerine göre 
toplumsal faaliyetlere daha aktiv katıldığı tespit edilmiştir (Bkz. Ek TABLO 
- 4).  

Tablo - 4: Dindarlık ile toplumsal katılım indeksi dağılımı 

 

Toplumsal faaliyetlere katılım indeksi ile öğrencilerin aile gelir düzeyi 
arasında ilişki ilgimizi çekebilir (ANOVA: F=3,267; df=3; Sig.= ,021). Aylık 
geliri düşük ve yüksek olanlara göre ailesinin aylık geliri orta seviyede olan 
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öğrencilerin toplumsal faaliyetlere katılım düzeyi daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tablo - 5: Toplumsal katılım indeksi ile aile aylık geliri ANOVA analizi 

 Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups ,440 3 ,147 3,267 ,021 

Within Groups 19,334 431 ,045   

Toplam 19,773 434    

Gençlik protestosu konusu, gençlerin siyasi katılımlarını yaşlı nesillere 
kıyasla daha radikal hale getiren doğal sosyo-psikolojik niteliklere sahip 
olması nedeniyle özellikle ilgi çekicidir (Bkz. TABLO - 5). Aynı zamanda, 
gençler sosyal olarak en az korunan sosyal gruplardan biridir ve çoğu zaman 
yaşa göre ayrımcılığa maruz kalmaktadır ve bu, gençlerin çıkarlarını koruma 
biçimlerini protesto etme olasılığını arttırmaktadır. 

Tablo – 6: Toplumsal faaliyet ve protesto etme arasındaki T-test 
analizi 

Bir protestoda yer 
almak Sayı Ortalama St. Sapma 

St. Ortalama 
Sapması 

Hayır 384 ,37 ,200 ,010 

Evet 51 ,60 ,198 ,028 

Bu araştırma kapsamında Kırgız gençlerinin protestoda yer alması ile 
toplumsal faaliyetlere katılım indeks ortalaması analiz edilmiştir (Bkz. 
TABLO - 6). Sonuçlara göre toplumsal alanda daha aktiv öğrenciler en az bir 
kez protesto etmiştir. Toplumsal faaliyetlere pasif katılımcıların protestoda 
yer alma göstergesi düşük olması beklendiği sonuçtur. Aynı şekilde toplumsal 
faaliyetlere daha aktiv katılan öğrencilerin oy vermek için seçimlere gidip 
sivil sorumluluklarını gerçekleştirmektedir (Bkz. TABLO - 7). 

Tablo 7: Toplumsal faaliyet ile protesto etme ortalama göstergesi 
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Son yıllarda, ekonomik ve kültürel faktörlerle birlikte, insanların belirli 
sosyo-ekonomik koşullarda ilişkilerinin özelliklerini yansıtan sosyal 
faktörler, toplumun gelişimi için önemli unsur olarak kabul edilmiştir. 
Toplumda geçerli olan değerler ve sosyal sermayenin göstergeleri, tarihsel ve 
sosyal değişimlere tepki olarak kültür ve kişilik değişikliklerini analiz etmek 
için uygundur. 

Tablo 8: Geleneksel sosyal sermaye kaynakları 

 
N Min. Max. Ort. St. 

Sap. 

Aşar sistemini kullanarak yakın bir 
arkadaşınız, komşunuz veya akrabanız ev 
kuruyorsa ona yardıma gider misiniz? 438 1 4 2,82 ,783 

Akrabalar, arkadaşlar, komşular veya bunun 
gibi sizin ile ilişkide olanlar şerine 
faaliyetlerileri düzenlediğinde oraya gidiyor 
musunuz? 

438 1 4 2,77 ,793 

Kendi boyundan birisi seçimlere katılıyorsa 
onu destekler misiniz? 437 1 4 2,64 ,715 
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Önceki sayfalarda bahsettiğimiz gibi farklı toplumlarda ait geleneksel 
kendinden organizasyon şekilleri vardır. O şekiller değer ve normlara bağlıdır 
ve onları yansıtmaktadır. Kırgız toplumuna ait olan kendinden organizasyon 
(self-organization) türleri vardır. Onların bazıları ‘aşar’ ‘şerine’ geleneğidir. 
Bu araştırma akpsamında sorular 4 seçenekli birden (1 – hiç; hayır; asla;) 
dörte (4 – oldukça; çok; evet; kesinlikle) skalada sorulmuştur. Sonuçlara göre 
ortalama endeksi 2,74’ü oluşturarak geleneksel örgütleşme kaynakları gençler 
için orta seviyede öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır (Bkz. TABLO - 8).   

Sonuç 

Sosyo-politik katılım ve sosyal ilişkilere bir sosyal grubun bir biçiminde veya 
başka bir şekilde dahil edilmesi, toplum yaşamının gerekli bir bileşenidir. 
Çünkü, belirli bir hedefin aracı olarak hizmet eder, kendini ifade etme 
ihtiyacını tatmin eder, bir vatandaşlık duygusunu gerçekleştirir. Gençliğin 
STK’lara katılması ve toplumsal etkinliği toplumsal hayata dahil edilmesi için 
bir araçtır. Bugün Kırgızistan'da en çok tartışılan konulardan biri gençlik 
konusu ve gençliğin toplumun sosyo-politik yaşamına katılımıdır. Modern 
Kırgız toplumunun özünde çeşitli genç katılım biçimleri vardır.  

Sosyal sermaye tiorisyenleri ve araştırmacılar Kırgızistan’daki STKlara 
katılım ve toplumsal etkinlik sosyal sermayeyi oluşturucu güçe sahip 
olduğunu ortaya koymaktadır. 1990’lı yıllarından itibaren bağımsız 
Kırgızistan topraklarında STK’ların yükselmesinin birkaç aşaması 
gözlenmiştir. Ayrıca yerli örgütleişmre şekilleri ve geleneksel sivil toplum 
gelenekleri var olduğu söz konusudur. Özellikle aşar sistemi, şerine, camaat 
gibi değerlere Kırgız gençliği tarafından olumlu tepki gösterilmektedir. 

Gününmüzde kayıtlı olan STK’ların toplam sayısı 20 bin civarında olduğuna 
rağmen aktiv faaliyet göstermekte olan sivil toplum kuruluşarının sayısı 
binden fazla olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kırgızistan'daki STK'ları aşağıdaki 
beş kategoride sınıflandırmaktadır: belirli grupların haklarını savunan 
dernekler; kombinasyon ortağı; hayır kurumları; azınlık hakları dernekleri; ve 
kalkınma örgütleridir. Kırgız gençliği STK’lara aktiv katılım göstermektedir. 
Özellikle  öğrencilerin en çok üyelik gösteren kuruluşlar olarak  kendi kendine 
yardım grupları, karşılıklı yardım kuruluşları, öğrenci toplulukları, insani 
yardım kuruluşları ortaya çıkmaktadır.  Öğrencilerin üye olmadan aktiv 
katılım gösteren kuruluşlar arasında insani yardım ve çevre koruma örgütleri 
yer almaktadır. Aynı zamanda gençler siyasi örgütlerde aktiv katılım 
göstermediği ortaya çıkmaktadır. 

Gençlerin toplumsal faaliyetlere aktiv katılım göstermesi ilgi çekmektedir. 
Özellikle öğrenciler seminer ve konferanslarda, gönüllü kuruluşlarda, bağış 
veya herhangi bir maddi yardım faliyetlerinde aktivdir. İstatistikleri 
inceleyerek öğrencilerin aktivitesi siyasete doğru veya dolaylı ilişkili 
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değişkenlere yakınlaşınca katılım ve faliyet göstermesinin azaldığını fark 
edilebilir. Fakat yine de siyasi faaliyetlerde bulunması düşük seviyede 
denilmez. Örneğin, son 3 yılda protestolara en az bir defa yer alan öğrencilerin 
oranı yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bazı konularda gençlerin STK 
katılım ve toplumsal faaliyet göstermesi belilrli değişkenlere bağlı olduğu 
tespit edilmiştir. Özellikle maddi durumu orta sınıftaki aylede büyümüş olan 
öğrencilerin diğer gruptakilere göre daha aktivdir. Dini inancı yüksek olanlar 
ise birleşmeye kapalı olduğu ortaya çıkmaktadır.   
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Ek Tablolar 

 

Tablo-1: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Erkek 168 38,2 

Kadın 272 61,8 

Toplam 440 100,0 
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Tablo 2: Yaş dağılımı 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18den asağı 
70 15,9 16,0 16,0 

18-20 
277 63,0 63,2 79,2 

21-23 
67 15,2 15,3 94,5 

24-26 
24 5,5 5,5 100,0 

Total 
438 99,5 100,0 

 

Missing System 
2 ,5 

  

Total 
440 100,0 
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Tablo 3: Yaş dağılımı 

  Frequency Percent Valid Percent Cum.Perc. 

Valid Batken 45 10,2 10,3 10,3 

Calal Abad 77 17,5 17,6 27,9 

Isık Göl 43 9,8 9,8 37,7 

Narın 70 15,9 16,0 53,7 

Oş 60 13,6 13,7 67,4 

Talas 49 11,1 11,2 78,5 

Cüy 38 8,6 8,7 87,2 

Bişkek 47 10,7 10,7 97,9 

Yurtdışı 9 2,0 2,1 100,0 

Total 438 99,5 100,0  

Missing System 2 ,5   

Total 440 100,0   
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18den asağı 
70 15,9 16,0 16,0 

18-20 
277 63,0 63,2 79,2 

21-23 
67 15,2 15,3 94,5 

24-26 
24 5,5 5,5 100,0 

Total 
438 99,5 100,0 

 

Missing System 
2 ,5 

  

 

 

Tablo-4: Dindarlık ile toplumsal katılım indeksi ANOVA analizi 

 Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
,501 4 ,125 2,805 ,025 

Within Groups 
19,035 426 ,045 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18den asağı 
70 15,9 16,0 16,0 

18-20
277 63,0 63,2 79,2 

21-23
67 15,2 15,3 94,5 

24-26
24 5,5 5,5 100,0 

Total 
438 99,5 100,0 

Missing System 
2 ,5 

Total 
19,536 430 

*** 
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