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Osmanlı Yönetiminin Mısır Arapçası Üzerindeki Etkisi  

Asma Hamdy1 

Özet 

Türkler ile Araplar arasındaki ilişkiler, Orta Asya’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle 

başlamış; bu ilişkiler Emeviler Dönemi’nde daha da artmıştır. Dil etkileşimi başlangıçta 

bilhassa askerlik ve ticaret alanında gelişmiş, Emevilerin hâkim olduğu Mısır bölgesinde 

konuşulan Arapçaya Türkçe kelimeler geçmeye başlamıştır. Fatımi Devleti’nden sonraki 

Memlükler hâkimiyetiyle birlikte Mısır Arapçasındaki Türkçe kelimeler artmaya başlamış, 

hatta Türkçe divan dili olmuştur. 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçen Mısır, 

1914 yılına kadar resmen imparatorluğun parçası olarak kalmıştır. Osmanlı Dönemi ise 

Türkçenin devlet idaresinde, günlük hayatta, kültür ve ilim çevrelerinde daha etkili olduğu bir 

dönem olmuştur. Yüzyıllar boyunca süren bu ilişkiler Mısır Arapçasında derin etkiler bırakmış 

olup bu etkiler günümüzde de sürmektedir. Mısır’a giden veya Mısırlı biriyle konuşan herhangi 

bir Türk, Mısır halkının günlük hayatta konuştuğu dilin Türkçe kelimelerle dolu olduğunu 

kolayca anlayabilir. 

Bu çalışmada kültür ilişkileri kapsamında Türkçe ile Mısır Arapçası arasındaki ilişkiler ele 

alınmış; Mısır Arapçasında kullanılan bazı Türkçe kelimeler belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Kelimeler, Mısır Arapçası, Osmanlı Yönetimi, Mısır Kültürü, 

Türk Kültürü. 

 

Giriş 

Diğer kültürlerle etkileşime girmeyen gelişmiş bir toplum yoktur. Günümüzün ileri düzeyde 

evrensel kültürü de bu etkileşim sayesinde mümkündür. İnsan yaşamının tüm alanlarını içeren 

bu tür kültürler arası etkileşim mutlaka dile yansıyacaktır. Ticaret, siyaset, askerlik vb. bölgesel 

iletişim ve bir arada yaşama süreci, dilin öz varlığını, söz dizimini, morfolojisini, fonolojisini 

değiştirir ve zenginleştirir; hatta bazen de tamamen farklılaştırır. 

                                                             
1 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek 

Lisans Mezunu. 
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Mısır halkının günlük konuşulan dili olan Mısır Arapçası da komşu kültürlerden ve dillerden 

alınan unsurlarla zenginleşmekte ve farklılaşmaktadır. Bu dili, Türkçenin asırlar içinde 

etkilediği açıkça görülmektedir. 

Mısır’a giden her Türk, insanların günlük hayatlarında konuştukları dilin Türkçe ile dolu 

olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Bu, Emeviler Dönemi’nde başlayan, Osmanlı Dönemi’nde 

(1517-1924) kök salan ve daha sonra da devam eden güçlü ilişki ile ilgilidir. Bu tarihi 

etkileşimin izlerini özel isimlerle (Yılmaz, Antepli, Nazlı, Mirvet (< Muruvvat), vb.) başlayarak 

günlük hayatın birçok alanında yaygın olarak görebiliriz. 

Bir toplumda aynı dilin iki farklı biçiminin kullanılmasına çift dillilik (= diglossia) denir. Bu 

varyasyonlardan her biri farklı fonksiyonlarda ve farklı alanlarda kullanılabilir. Bunlardan biri 

standart, üst düzey ve itibarlı bir dil olarak kabul edilirken diğeri genellikle günlük iletişimin 

dilidir (Richards, 1985). Çift dilliliğe tüm Arap toplumlarında rastlanır. Bu toplumlar 

Arapçanın iki çeşidini kullanırlar: Fusha ve Ammiyye. 

Fusha (  اللغة العربية الفصحي“el-Luğat-u’l’Arabiyyet-u’l-Fusha”) Arapçanın dil kurallarına uyan, 

az sayıda yabancı unsur içeren bir dildir. Esasen Kur’an Arapçasına dayanan bir Arapçadır; tüm 

Arap ülkelerinde edebiyat, şiir, roman, gazete ve medyada kullanılan resmi dildir. “Fesahat 

 kelimesi en açık, net ve anlaşılan anlamına الفصحى mastarından türemiş olan fusha الفصاحة

gelmektedir. ‘Ammiyye اللغة العامية ise genel ve umum anlamına gelen ‘ammi عاّمي kelimesinden 

gelmektedir. Günümüzde Ammiyye yerine lehçe terimi de kullanılmaktadır.” (Sharaf, 2019, s. 

1). 

Elbette, ammiyye ismi altında toplanan tek bir dil varyasyonu bulunmamaktadır. Bu 

varyasyonlar bazı Arap dil bilimciler tarafından ammiyye veya lehçe olarak adlandırılır ve 

şehirden şehre, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar bazen yerleşim birimine 

göre (Amman lehçesi, Kefrusûm lehçesi), bazen bölgeye göre (Hicaz lehçesi, Cenûb lehçesi), 

bazen de ülkeye göre (Mısır lehçesi, Umman lehçesi) adlandırılabilir. Aralarındaki fonolojik ve 

morfolojik farklılıkların örnekleri Alp (2011)’de gösterilmiştir (Alp, 2011, s. 96; 106). 

Ahmed Teymur’u Mu’jamu Teymûr, Türkiye’nin etkisine dair çok önemli gözlem, tarama ve 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Türkiye, Mısır Arapçasında ana yabancı unsurlardan biridir. 

Bu özelliğinden dolayı bu araştırmanın ana kaynaklarından biridir. Teymur, Mısır Arapçasına 

giren Türkçe kelimeleri derlemek ve analiz etmek için Osmanlı İmparatorluğu’ndan etkilenmiş 

farklı sınıflardan insanlarla tanışmış ve yaşamış, en çok kullandıkları kelime ve unsurlar 

hakkında altı ciltlik bir sözlük derlemiştir. 
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Ortak din, ortak yönetim ve bir arada yaşama, Türkçe ve Mısır Arapçası arasındaki etkileşimi 

kolaylaştıran temel etkenlerdir. 

Profesör Alsafsafi’ye göre, on dokuzuncu yüzyılın başında Mısır’da yaşayan Türklerin sayısı 

çok fazlaydı. Çoğu Kahire ve İskenderiye’de yaşıyordu. Bu dönemde kültürel hayatın 

canlılığından dolayı iki toplum, üst sınıflar ve aydınlar arasındaki iletişim ve bütünleşme 

(uyum) Türkçeden etkilenmiş ve bu etki halk diline de yansımıştır. 

Bu çalışmada Mu’cemu Teymur ve El-Muhkem fi-Usûli’l-kelimati’l-Ammiyye’deki sözler ele 

alınmıştır. Bu iki dil kaynağına ek olarak bazı edebî eserler taranmış, bunlardaki Türkçe 

kelimeler tespit edilmiştir. 

Osmanlı Yönetiminin Mısır Halkının Kültür ve Dilini Etkilemesi 

1517’de Osmanlı İmparatorluğu’nun dokuzuncu padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır’da ortaya 

çıkan Memluk hegemonyasına son vermiştir. Böylece Mısır’daki Abbasi Halifeliği’nin sonu ve 

Mısır üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti başlamıştır. Aynı dine mensup olduklarından, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kuruluşundan bu yana Mısır Devleti ile siyasi ve tarihi ilişkiler olmuştur. 

Bu ilişkiler, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk zamanlardaki diğer ülkelerle olan ilişkileri gibi 

değildi, iki ülke (Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu) siyasi liderlik konusunda birbirlerine karşı 

mücadele vermişlerdir. Ancak Mısır’ın Osmanlı egemenliğine girmesiyle iki ülke ilişkilerinde 

yeni bir sayfa açılmış, ilişkiler sadece tarih ve siyaset açısından değil, dil ve kültür açısından da 

gelişmiştir. 

Bu tarihten itibaren Türkler ve Mısırlılar arasındaki ilişkiler güçlenmiştir. Şimdiye kadar bunu 

hem kültürde hem de dilde açıkça fark edebiliriz. Kültürel bakımdan, sokaklardaki sebiller, 

ramazan topu, tekkeler, yemeklerde bile baklava ve dolma gibi kültür alışverişi olmuştur. 

Askerlik hizmeti açısından askerlik rütbe adları ve birçok Türkçe kavram ordunun dilinde 

kullanılmıştır. Türk ustalar Mısırlı işçilere iş öğretirken ve Türk askerleri Mısırlı askerlerle 

orduda çalışırken karşılıklı sözler sarf edildi. 

Türkçeden Mısır Arapçasına geçen kelimelerin tamamı Türkçe kökenli olmayabilir. Türkçede 

kullanılan Farsça, Yunanca, İtalyanca, Fransızca gibi dillerden ödünç alınan kelimeler de 

Türkçe aracılığıyla Mısır Arapçasına aktarılmıştır. Hatta Arapçadan Türkçeye aktarılan ve 

Mısır Arapçasına yeni anlamlarla kazandırılan bir ‘geri ödünçleme’ olarak tanıtılan kelimeler 

bile var. Ma’rûf er-Rusâfî’nin eserinde, Arapça köklerden türeyen yeni kavramlara uyum 

sağlamak için Türkçe olarak üretilen ve Arapçaya giren bu kelime ve kelimeler ayrıntılı olarak 

ele alınmaktadır (Ma’rûf er-Rusâfî, 2015). 
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Osmanlı Mısır’ının kültürel hayatı, Memlûk Dönemi’nin bir uzantısı olarak gelişmiş fakat aynı 

zamanda Mısır’da İstanbul merkezli bir ortam oluşturmuştur. Mısır’ın çoğunlukla Arapça 

bilmeyen Osmanlı beylerbeyleri; mütefekkir, âlim ve edipleri Arapça telife özendirmemiştir. 

Yöneticiler Türkçe yazılan eserlere çok ilgi gösterdiğinden müellifler Türkçe ve Farsçayı 

öğrenmeye ve bu dillerde eserler vermeye çalışmıştır. Arapçanın Mısır lehçesine birçok Türkçe 

ve Farsça kelime ve deyim girmiştir.  Bu devirde birçok âlim, edip, düşünür ve tarihçi 

görülüyorsa da eserleri genellikle sathî kalmış ve mahallîlikle nitelendirilmiştir (TDV, s. 

584/586). 

“Devrin belli başlı mütefekkir ve edebiyatçıları “Buġyetü’l-erîb ve ġunyetü’l-edîb, Gülistân 

tercümesi Ezherü’l-bustân” adlı manzumesi bulunan Yûsuf Zekeriyyâ el-Mağribî, “es-Sîretü’l-

Ḥalebiyye” adıyla da anılan “İnsânü’l-ʿuyûn fî sîreti’l-emîni’l-meʾmûn” adlı üç ciltlik eserin 

müellifi Nûreddin el-Halebî’dir. Ayrıca Mısır kadılığında bulunan, “Dîvânü’l-edeb fî ẕikri 

şuʿarâʾi’l-ʿArab” ve “Şifâʾü’l-ġalîl” adlı eserlerin müellifi Şehâbeddin el-Hafâcî, tarihçilerden 

“er-Ravżatü’z-zehiyye fî vülâti Mıṣr” “ve’l-Ḳāhire el-Muʿizziyye” ve “el-Kevâkibü’s-sâʾire fî 

aḫbâri”, “Mıṣr ve’l-Ḳāhire” isimli çalışmaları olan İbn Ebü’s-Sürûr el-Bekrî, “ʿAcâʾibü’l-âs̱âr 

fi’t-terâcim ve’l-aḫbâr”, “Maẓharü’t-taḳdîs bi-ẕehâbi Devleti’l-Fransîs” adlı eserlerin sahibi 

Abdurrahman el-Cebertî de sayılabilir.” (TDV, s. 584/586). 

Transkripsiyon 

Mısır Arapçası bir yazı dili değildir ve kendi alfabesine sahip değildir. Dilin yazılması 

gerektiğinde standart Arapça yazı sistemi kullanılır ancak bu yazı sisteminde harflerin fonetik 

değeri farklıdır.  

Aşağıdaki tablo bu yazı sisteminin Mısır Arapçasındaki fonetik değerlerini göstermektedir: 

SES HARF 

 ء /’/

/a/, /e/ ا 

/b/ ب 

/t/ ت 

/t/, /s/ ث 

/g/ ج 
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/h/ ح 

/ḫ/ خ 

/d/ د 

/d/, /z/ ذ 

/r/ ر 

/z/ ز 

/s/ س 

/ş/ ش 

/s/ ص 

/d/ [da] ض 

/t/ [ta] ط 

/z/ [za] ظ 

 ع /’/

/ğ/ [ğa] غ 

/f/ ف 

/q/, /’/, /Ø/ ق 

/k/ ك 

/l/ ل 

/m/ م 

/n/ ن 

/h/ ه 

/w/, / ô/, /û/ و 

/y/, /i/ ي 
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Mısır Arapçasında Kullanılan Türkçe Sözcükler Listesi ve Anlamı 

Bu listedeki kelimeler, El-Muhkem fi-Usûli’l-kelimati’l-Ammiyyeü, Mu’cemu Teymur ve 

Dictionary of Egyptian Arabic kaynaklarından derlenmiştir. 

1. Askerlik ve Devlet İdaresinde Kullanılan Kelimeler: 

● ‘ara’on (karakon) َكَركون (< karakol): “Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin 

bulunduğu yapı.” (Mu’cem, V, s. 216; Muhkem, s.186; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 

s.745). 

● ‘arawana قروانة (< karavana): “Genellikle orduda yemek dağıtımında kullanılan büyük 

metal kap.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, s. 692). 

● ‘arba’gi اربعجي (< dördüncü): “Dört sayısının sıra sıfatı.” (Rudde Kalbi, 168).  (sadece 

askerlikte kullanılmaktadır)  

● ‘ayiş قايش (< kayış): “Askerin taktığı kemer.” (Muhkem, s.20). 

● ‘azan قزان (< kazan): “Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan 

büyük, derin kap. Özellikle askerlikte kullanılır.” (Muhkem, 10; A Dictionary Of Egyptian 

Arabic, 698). 

● ‘enber عنبر (< amber): 1. Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir 

madde. 2. Hapishanedeki zindanlar. (Mu’cem, IV, 412; Muhkem, 153). 

● ‘obtan قبطان (< kaptan): “Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli.” (Mu’cem, V, 94). 

● awrta اورطة (< orta): “Askerlikte asker grubuna denir.” (Mu’cem, II.C., 105; Muhkem, 23). 

● barud بارود (< barut): “Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın 

fırlatılmasına yarayan, patlayıcı madde.” (Sharaf, 2019, s. 65). 

● beşe باشا (< paşa): “Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün 

rütbede bulunan askerlere verilen unvan.” (Mu’cem, II, 93). 

● beşgewiş ~ beş-şewiş باشجاويش ~ باش شاويش (< başçavuş): “Orduda veya poliste astsubay 

sınıfında üst çavuşla kıdemli başçavuş arasındaki asker.” (Muhkem, 31). 

● biyede بياده (< piyade): “Askerlerin giydiği ayakkabı.” (Muhkem, 43). 

● fişink فِِشنك (< fişenk): “1. Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve 

içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan silah. 

2. Gerçek olmayan.” (Muhkem, 167; Rudde Kalbi, 320). 

● hartuş خرطوش (< kartuş): “Merminin arkasından namluya sürülen bezden veya kartondan 

barut kesesi, hartuç.” (Muhkem, 167). 



7th International Student Symposium 

12 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

● hazu’ خازوق (< kazık): “1. İnsanı üzerine oturtarak öldürdükleri, yere dik çakılmış sivri 

uçlu odun veya şiş. 2. Kazığa oturtarak uygulanan öldürme cezası.” (Muhkem, 73; A 

Dictionary Of Egyptian Arabic, 747). 

● kelebşe كلبشه (< kelepçe): “Kaçmasını önlemek için suçlu kabul edilen kimsenin bileklerine 

takılan demir halka.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 758) 

● kumandan قومندان (< kumandan): “Bir askerî birliğin yönetimini elinde bulunduran kimse, 

komutan”. (Sharaf, 2019, s. 80). 

● nişên نيشان (< nişan): “Hedefi vurmak için silah, ok vb. şeylere gerekli doğrultuyu verme.” 

(A Dictionary Of Egyptian Arabic, 864) 

● ombêşi اومباشي (< onbaşı): “On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe.” (RK, 

191; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 34). 

● şingi شنجي (< üçüncü): “Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen. (Sadece 

askerlikte kullanılmaktadır).” (Rudde Kalbi, 396; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 481). 

● ta’limgi تعليمجي (< talimci): “Askerlikteki öğretmen.” (Rudde Kalbi, 421). 

● tabanga طبنجة (< tabanca): “Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah.” (Mu’cem, 

IV, 325; Muhkem, 141; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 533). 

● tobgi طُبجي (< topçu): “Topların kullanılışı, bakımı üzerine yetiştirilen asker sınıfı. (Sadece 

Osmanlı Dönemi’nde ortaya çıkmıştır).” (Mu’cem, IV, 320; A Dictionary Of Egyptian 

Arabic, 529). 

● yedek يدك (< yedek): “Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. (Sadece 

askerlikte kullanılmaktadır).” (Sharaf, 2019, s. 95). 

● yemek يمك (< yemek): “Yemek yeme, karın doyurma işi. (Sadece askerlikte 

kullanılmaktadır).” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 964) 

● yuzbeşi يوزباشي (< yüzbaşı): “Orduda rütbesi üsteğmenle binbaşı arasında olan subay.” 

(ÖL, 27; RK, 178; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 92). 

● zinzene زنزانة (< zindan): “1. Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer. 2. 

mec. Çok karanlık ve sıkıntılı yer.” (Mu’cem, IV, 42). 

2. Mısır Halkının Günlük Yaşamında Kullanılan Kelimeler: 

● ‘alawuz قالُوظ (< kılavuz): “Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey 

geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.” (Muhkem, 178; A Dictionary Of 

Egyptian Arabic, 716). 

● ‘arabiyye عربية (< araba): Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. (Sharaf, 

2019, s. 61). 
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● ‘aragoz قراجوز (< karagöz): “Güldürüp eğlendiren kimse. Özellikle özel halk bayram 

günleri.” (Mu’cem, V, 104; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 691). 

● ‘arbagi عربجي (< arabacı): “Serseri olan kimse.” (Rudde Kalbi, 168). 

● ‘atayif قطايف (< kadayıf): “Undan yapılan, tatlı olarak tüketilen türlü biçimlerde yiyecek.” 

(Mu’cem, V, 140). 

● ‘eferim عفارم (< aferin): “Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, 

bravo.” (Mu’cem, IV, 421; Muhkem, 154; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 585) 

● abla ابلة (< abla): “Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın.” (A 

Dictionary Of Egyptian Arabic, 4) 

● ahle’siz اخالقسيز (< ahlaksız): “Ahlak kurallarına uymayan.” (Sharaf, 2019, s. 63). 

● alaga االَجه (< alaca): “Çok süslü kıyafete denir.” (Muhkem, 15; A Dictionary Of Egyptian 

Arabic, 31). 

● awanta اونطة (< avanta): “Hile ile edilen şey.” (Mu’cem, II, 85; A Dictionary Of Egyptian 

Arabic, 45). 

● awantagi اونطجي (< avantacı): “Çıkarcı, beleşçi, bedavacı.” (Mu’cem, II, 85). 

● badrom بدروم (< bodrum): “Bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümü.” (A 

Dictionary Of Egyptian Arabic, 57) 

● baltagi بلطجي (< baltacı): “1. Balta yapan veya satan kimse. 2. Serseri veya baltayla 

insanları korkutarak haklarını yiyen kimse.” (Mu’cem, II, 219; Muhkem, 39). 

● balto بالطو (< palto): “Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan 

giysi.” (Sharaf, 2019, s. 65). 

● bangar بنجر (< pancar): “1. Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki. 2. Bu bitkinin 

şeker elde edilen kalın ve etli kökü.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 105) 

● bardu برضو (< bir de ‘ayrıca’): “Fazladan, ayrıca.” (Sharaf, 2019, s. 65). 

● basma بصمة (< basma) “Parmak izi.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 80) 

● bastırma بسطرمة (< pastırma): “Kurutulmuş tuzlu et.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 

76) 

● başawra بشاوره (< paçavra): “Tahtayı silmek için kullanılan bez veya kumaş parçası, 

çaput.” (Mu’cem, 32; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 79). 

● bazar بازار (< pazar): “Birçok satıcının bir arada bulunduğu alışveriş yeri.” (Sharaf, 2019, 

s. 66). 

● be’lewe بقالوة (< baklava): “Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, 

badem vb. konulup pişirilen ve üzerine şeker şerbeti dökülen bir tür tatlı.” (Mu’cem, II, 206; 

Muhkem, 37). 
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● be’şiş بقشيش (< bahşiş): “Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen 

para.” (Muhkem, 37; Mu’cem, 2., 59). 

● beğe باغه (< bağa): “Cama benzeyen bir madde.” (Muhkem, 24; A Dictionary Of Egyptian 

Arabic, 49). 

● behlewen بهلوان (< pehlivan): “1. Sirkteki çalışan ve çocukları eğlendiren, güldüren kimse. 

2. mec. Boylu boslu ve güçlü kimse.” (Mu’cem, II, 244; Muhkem, 41). 

● beht بخت (< baht): “Şans.” (Sharaf, 2019, s. 66). 

● bembe ~ benbi بمبة ~ بنبي (< pembe): “Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık 

renk.” (Mu’cem, II.C., 132; Muhkem, 40; RK, 70; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 104). 

● bemye بامية (< bamya): “Sıcak ve ılıman yerlerde yetişen bir bitki. Bu bitkinin hem taze 

hem kurutularak yenilen ürünü.” (Mu’cem, II, 103). 

● bergel برجل (< pergel): “Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç, yayçizer.” 

(A Dictionary Of Egyptian Arabic, 62) 

● beşkir بشكير (< beşkir): “Büyük havlu.” (Sharaf, 2019, s. 67). 

● binse بنسه (< pense): “Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç.” (Sharaf, 2019, s. 68). 

● birwez ِبراوز (< pervaz Frs.): “Fotoğraf çerçevesi.” (Muhkem, 30; A Dictionary Of 

Egyptian Arabic, 71). 

● bisille بِسلة (< Bezelye): “Tâze iken kabuğu ile, kuruyunca yalnız tâneleri yenen, ülkemizin 

her yerinde yetişen, bakla cinsinden tırmanıcı bitki.” (Sharaf, 2019, s. 68). 

● bo’somat بُقسمات (< peksimet): “Dilimler hâlinde kesildikten sonra ısıtılmak sûretiyle 

gevrek duruma getirilerek uzun süre dayanması sağlanan kıtır ekmek.” (Sharaf, 2019, s. 

69). 

● boğeşe بوغاشة (< poğaça): “İçine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek.” 

(A Dictionary Of Egyptian Arabic, 88) 

● bolok بُلُك (< blok): “Birbirine bitişik yapılan büyük binâların her biri.” (Sharaf, 2019, s. 69). 

● bornos بُرنُس (< bornoz): “Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, 

havludan yapılmış giyecek.” (Muhkem, 30). 

●   bosta بوسطة (< posta): “Bir yerden bir yere gönderilen mektup, telgraf, paket vb.nin 

bütünü.” (Sharaf, 2019, s. 69). 

● bostagi بوستجي (< postacı): “Mektup, gazete, havale, paket vb.ni gönderilen yere ulaştıran 

posta idaresi görevlisi.” (Sharaf, 2019, s. 69). 

● brins برنس (< prens): “1. Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan. 2. Son 

günlerde gençler arasında seslenmek amacıyla söylenir.” (Mu’cem, II, 158). (Sharaf, 2019, 

s. 70). 
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● brlanta برلنطة (< pırlanta): “1. Yepyeni parlayan her şey. 2. Üzerinde elmas bulunan 

yüzük.” (Sharaf, 2019, s. 70). 

● bulbul بُلبُل (< bülbül): “Çok güzel öten, sesinin güzelliğiyle meşhur küçük kuş.” (Sharaf, 

2019, s. 70). 

● burğul بُرغل (< bulgur): “Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan 

buğday.” (Muhkem, 30). 

● dandarma ضنضرمة (< dondurma): “Şekerli sütün veya meyve sularının dondurulmasıyla 

hazırlanan soğuk yiyecek.” (Mu’cem, IV, 310). 

● demğe دَمغه (< damga): “Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç.” 

(Muhkem, 88). 

● derebukke دََربُكه (< darabuka): “Toprak veya madenden yapılan, bir yanı açık, vurmalı 

çalgı.” (Sharaf, 2019, s. 71). 

● derwiş دَرويش (< derviş): “Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.” (Sharaf, 2019, s. 

71). 

● dihliz دهليز (< dehliz): “Üstü kapalı, dar ve uzun geçit.” (Sharaf, 2019, s. 71). 

● diwen ديوان (< divan): “Büyük meclis, yüksek meclis.” (Rudde Kalbi, 411). 

● doğri دُغري (< doğru): “Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık 

karşıtı.” (Muhkem, 85; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 292).  

● dolêb دوالب (< dolap): “Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya 

konulan kapaklı mobilya.” (Rudde Kalbi, 39) 

● êbih آبي (< ağabey): “Büyük erkek kardeş veya saygı duymak için kızların yaşı büyük 

erkeklere seslendiği söz.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 5) 

● efendi افندي (< efendi): “Saygı göstererek erkek isimlerinden sonra bey yerine kullanılan 

unvan sözü.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 27) 

● estik استك (< lastik): “Esnek, ince kauçuk veya kauçuklu şerit.” (Muhkem, 11). 

● fasulye فاصوليا (< fasulye): “İki çeneklilerden, taç yapraklı, çiçekli, otsu, ağaçsı veya ağaç 

şeklindeki pek çok türü kapsayan bitki familyası.” (Sharaf, 2019, s. 73). 

● fatura فاتورة (< fatura): “Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için 

satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası.” (Sharaf, 2019, s. 73). 

● febrike فبريكة (< fabrika): “Ham veya yarı mamul maddelerin makinelerle işlenmiş madde 

veya seri hâlinde eşya durumuna getirildiği yer.” (Sharaf, 2019, s. 73). 

● fingen فنجان (< fincan): “Çay, kahve vb. sıcak şeyler içmekte kullanılan, genellikle kulplu, 

porselen veya camdan yapılmış küçük kap.” (Mu’cem, V, 77; Muhkem, 171; ÖL, 121). 
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● forn فُرن (< fırın): “1. Elektrik, bütan gaz, hava gazı vb. maddelerle ısınan, yemek pişirmeye 

veya ısıtmaya yarayan mutfak âleti. 2. Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân.” 

(Mu’cem, V, 55). 

● forşe فُرشة (< fırça): “Saçı taramak için kullanılan şey.” (Mu’cem, V, 48; RK, 149, 396; 

Muhkem, 164; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 649). 

● fostan فُستان (< fıstan): “Tek parça kadın giysisi.” (Muhkem, 166). 

● fosto’ ستقف  (< fıstık): “Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel 

adı.” (Sharaf, 2019, s. 74). 

● gerdel جردل (< gerdel): “Ağaçtan veya köseleden yapılmış, altı üstü aynı genişlikte su veya 

süt kovası.” (Sharaf, 2019, s. 74). 

● gêz جاز (< gaz Frs.): “Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu 

kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde 

olan akışkan madde, gaz.” (Sharaf, 2019, s. 75). 

● gulleş ُجالش (< güllaç): “Nişastadan yapılan, çok ince kuru yufka ve bu yufkadan hazırlanan 

tatlı.” (Muhkem, 57). 

● gumruk ُجمُرك (< gümrük): “Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden 

alınan vergi.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 170) 

● harasana خرسانة (< horasan): “Mimarlıkta kullanılan bir madde.” (A Dictionary Of 

Egyptian Arabic, 246) 

● hênim هانم (< hanım): “Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan.” (A Dictionary Of Egyptian 

Arabic, 896) 

● hergele َهرَجلَه (< hergele): “Kaos ve karmaşık durum.” (Muhkem, 240). 

● hôge خوجه (< hoca):  “Öğretmen.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 268) 

● hoşef ُخشاف (< hoşaf): “Bütün veya dilimler hâlindeki kuru meyvenin şekerli suyla 

kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türü. Özellikle ramazanda iftarda içilir.” (Muhkem, 75; A 

Dictionary Of Egyptian Arabic, 251). 

● işargi اشارجي (< işaretçi ~ trafik polisi): “Trafik polisi.” (Rudde Kalbi, 279). 

● keberih كباريه (< kabare): “Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri.” (Muhkem, 183) 

● kebşe َكبشه (< kepçe): “Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan, uzun saplı, 

yuvarlak ve derince kaşık.” (Muhkem, 183). 

● kenebe َكنَبَه (< kanepe): “Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, çekyat.” (Sharaf, 

2019, s. 78). 
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● kerewite َكَرِويته (< kerevet): “Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, 

duvara bitişik, ayakları olan, tahtadan sedir.” (Muhkem, 186; A Dictionary Of Egyptian 

Arabic, 747). 

● kirş قرش (< kuruş): “Mısır parasının (cüneyh) yüzde biri değerinde Türk parası.” (Mu’cem, 

IV, 67; Rudde Kalbi, 163). 

● kobri كُبري (< köprü): “1. Altında su/nehir olan. 2. İki şey arasında bağ sağlayan şey.” (RK, 

397; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 732). 

● kobşe كبشة (< kopça): “Metal bir halka ve çengelden oluşan, elbise, çamaşır gibi şeylerden 

kumaşın karşılıklı iki yanını bitiştirmeye yarayan küçük âlet.” A Dictionary of Egyptian 

Arabic, 733) 

● kofte كُفته (< köfte): “Genellikle çekilmiş etten, bazen de tavuk, balık veya patatesten 

yapılan, türlü biçimlerde pişirilen yemek.” (Mu’cem, V, 241; Muhkem, 188). 

● kolonye كولونيا (< kolonya): “İçinde limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif 

kokulu bir madde.” (Sharaf, 2019, s. 79). 

● koşe كُوشه (< köşe): “Düğünde damat ile gelinin oturduğu yer.” (Mu’cem, V, 265; Muhkem, 

192). 

● koşk كشك (< köşk): “Sokaktaki yiyecek, içecek, gazete, dergi vb.nin satıldığı büfe.” 

(Mu’cem, V, 235; Rudde Kalbi, 411). 

● lamba لمبة (< lamba) :“İçindeki petrol vb. maddenin yanması veya tellerin elektrik akımı 

ile akkor hale gelmesi suretiyle ışık veren aydınlatma aracı.” (Sharaf, 2019, s. 81). 

● masura ماسوره (< masura): “Bir akarsu ölçü birimi.” (Sharaf, 2019, s. 81). 

● mazura مازوره (< mazura): “Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 metre 

uzunluğunda şerit metre, mezür” (Sharaf, 2019, s. 81). 

● nîne نِينَه (< nine): “Torunu olan kadın, büyükanne, nene.” (Sharaf, 2019, s. 82). 

● nobetşi نوبتشي (< nöbetçi): “Nöbet bekleyen, nöbet sırası kendisinde olan kimse.” 

(Mu’cem, I, 33; Rudde Kalbi, 142, 165, 362). 

● oda اوضة (< oda): “1. Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere 

yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi. 2. 

Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik: Sanayi odası. Ticaret odası.” (A 

Dictionary Of Egyptian Arabic, 43) 

● orman اُرمان (< orman ): “Bahçe.” (Sharaf, 2019, s. 83). 

● ostik اُستيك (< köstek): “Saatin ucuna takılan zincir.” (Muhkem, 11). 

● roşitte روِشته (< reçete): “Üzerinde doktorun hastası için gerekli gördüğü ilaçlarla, bunların 

kullanılış biçimleri yazılı olan kâğıt.” (Sharaf, 2019, s. 84). 
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● sağ selim صاغ سليم (< sağ selim): “Sıhhatli.” (Sharaf, 2019, s. 84). 

● salon صالون (< salon): “1. Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda. sandal 

 ,1. Kürekle yürütülen kısa, genişçe deniz teknesi. 2. sandalet.” (Sharaf, 2019 (sandal >) َصندل

s. 84). 

● şanta شنطة (< çanta): “Kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden yapılıp büyüklüğüne 

göre para, evrak, yiyecek vb. koyup taşımaya yarayan kap.” (Mu’cem, IV, 245; Muhkem, 

130; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 481). 

● şekmegiyye شكمجيه (< çekmece): “İçinde mücevher vb. değerli şeyler saklanan küçük, süslü 

sandık.” (Mu’cem, IV, 220; Muhkem, 127; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 474). 

● şêy شاي (< çay): “Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis).” 

(Sharaf, 2019, s. 88). 

● tabur طابور (< tabur): “Düzgün sıralar hâlinde dizilmiş insan topluluğu.” (DEA, 533) 

● tehte تخته (< tahta): “1. Üzerine yazı yazmak için ahşaptan yapılan ve okulda duvara aslına 

şey. 2. Okulda öğrencilerin üzerine oturmaları için tasarlanan sandalyeler.” (Mu’cem, II, 

180, 291; Muhkem, 44). 

● tenbel تنبل (< tembel):“İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan 

kaçan kimse.” (Sharaf, 2019, s. 91). 

● usta ~ asta اُسطى ~ اَسطى (< usta): “1. Sanat veya zanaat öğreten kimse. 2. Halk dilinde 

Otobüs veya dolmuşun şoförü.” (Mu’cem, II, 39; A Dictionary Of Egyptian Arabic, 21). 

● yafta يافته (< yafta): “Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili bir bilgi veren yazılı 

kâğıt parçası.” (Sharaf, 2019, s. 94). 

● yemiş يَميش (< yemiş): “Kuru meyve.” (Sharaf, 2019, s. 95). 

● zahr زهر (< zar): “Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. 

maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun 

aracı.” (A Dictionary Of Egyptian Arabic, 384). 

 

 

Sonuç 

Bu çalışmada Osmanlı yönetimi zamanında Türkçenin Mısır Arapçası üzerindeki etkisinden 

hareketle Türkçe-Arapça dil ilişkisi incelenmiştir. Arapça ile Türkçe arasındaki ilişki, Türklerin 

İslam bilgisi kadar eskidir. Bu yeni dinle olan bağ yakınlaştıkça Arapçanın Türkçe üzerindeki 

etkisi de artmıştır. Arapçadan Türkçeye geçen kelimeleri çoktur. 
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Arapçayı iki farklı dil varyantı olarak ele aldığımızda Türkçenin akıcı Arapça (=fusha) 

üzerindeki etkisinin oldukça düşük olduğunu, konuşma diline (ammiyye) etkisinin ise giderek 

arttığını görebiliriz. Araştırmamız, bu farklı lehçelerden Mısır Arapçasını içermektedir. 

Çalışmamızda, bilimsel değeri olduğu bilinen dil kaynaklarından ve bazı edebi kaynaklardan 

veriler kullanılmıştır. Son olarak araştırmamızın sonunda, kaynakta tespit ettiğimiz Türkçe 

kelimelerin listesini ekledik. 370’den fazla kelime içerir. Biz örnek olarak sadece 127 kelimeyi 

verdik. 

Bu kelime listesi, Türkçe ve Arapça arasındaki ilişkinin ne kadar eski ve zengin olduğunu 

göstermek içindir. Yazı, sadece askerlik veya devlet idaresi ile ilgili olmayıp hayatın lehçelerini 

de kapsar; çoğu yaşayan dil unsurları olarak bulunur. 
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Dil Bilimi ve Filoloji Bağlamında İbn Fâris’in Fıkhu’l-Luğa’sı  

Esraa Hassan Ahmed Morsi1 

Özet 

Lengüistik ya da dil bilimi daima modern döneme ait Batı ürünü gibi sunulagelmiştir. Bu 

alanda yazılan Batı menşeli eserler, bu disiplinin tarihsel gelişiminden bahsederken daha çok 

Eski Yunan ve Romalılar tarafından yürütülen çalışmalar üzerinde durmaktadır. Bununla 

birlikte söz konusu eserler, Orta Çağ’da İslam medeniyetinin mensuplarının dil bilimine 

katkılarından ve bu alandaki öncü çalışmalarından nadiren bahsetmekte veya hiç 

bahsetmemektedir. Ayrıca modern anlayışıyla dil bilimi, bu dönemde Müslüman Arap dil 

bilimciler tarafından başlatılan ve Arap dil bilimci İbn Fâris’in “es-Sâhibî fî Fıkhu’l-Luğa ve 

Süneni’l-Arap fî Kelâmihâ” (Dilin Fıkhı ve Arapların Konuşma Tarzları) adlı eseriyle müstakil 

bir disiplin olarak hüviyet kazanan “fıkhu’l-luğa” disiplini ile doğmuştur. Bugün “Fıkhu’l-

luğa” disiplini “filoloji” disiplininin eş değeri olarak değerlendirilmektedir. Buradan hareketle 

bu çalışmada, öncelikle dil biliminin tarihsel gelişimi ele alınarak Arapların katkılarının 

üzerinde duruldu. Akabinde dil bilimi ile filoloji arasındaki fark ele alınarak İbn Fâris’in 

Fıkhu’l-Luğa anlayışının ve söz konusu eserinin incelenmesi ışığında, elde edilen bulgular 

neticesinde, İbn Fâris’in söz konusu eserinin müstakil bir disiplin olarak dil bilimine dair 

kaleme alınan ilk eser olduğu ve bu eserin “Fıkhü’l-Luğa”, filoloji değil, lengüistik ya da dil 

bilimine eş değer olduğu tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İbn Fâris, es-Sâhibî, Fıkhu’l-Luğa, Dil Bilimi, Lengüistik, Arapça. 

 

Giriş 

Dil, tarih boyunca bilginlerin ilgisini çekmiştir. Batı modern dil bilimi bilginlerinden önce 

Müslümanlar ve özellikle de Arap dilcileri dilin künhü ve konuları ile meşgul olmuştur. İslam 

medeniyetinden önce de eski Hint, Yunan ve Mısır medeniyetleri dile önem gösterip onun 

gizemlerini çözmeye ve anlamaya çalışmışlardır. “Dil bilimi” terimi söz konusu olduğunda 

genelde akla on yedinci yüzyıldan itibaren başlayan modern dil bilimi çalışmaları gelmektedir. 

Halbuki bu çalışmalar, şimdiki gibi dallanıp budaklanmasa bile çok eski tarihlerden itibaren 

                                                             
1 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı Doktora 

Öğrencisi. 
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başlamıştır. Üstelik bu disipline zemin hazırlayan çalışmalar tarih boyunca var olmuştur. 

Dil çalışmaları farklı gayelerden doğup gelişerek farklı yöntemlerle ele alınmıştır. Eski Hint’te 

yer alan bildiğimiz en eski dil çalışmaları dinî metinleri korumak amacıyla ortaya çıkmışken 

eski Yunan’da yer alan diğer bilinen eski çalışmalar felsefî bir motivasyon ile ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla Hintliler, etimolojik bir yöntem izlerken Yunanlılar mantığa dayanan felsefî bir 

yöntem izlemiştir. Ayrıca eski Yunan’da edebî metinlerle ilgilenen filoloji disiplini doğup 

zamanımıza kadar gelişmiştir. Yunanlılardan sonra Romalılar, Yunan yöntemlerini Latinceye 

uygulayarak taklit yoluna gitmişlerdir. 

İslamiyet’in doğuşu ile birlikte yenilikçi dilcilik çalışmaları başlamıştır. Müslümanlar, 

Hintlilere benzer bir gaye ile Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Muhammed’in (s.a.v) hadislerini 

koruyup kuşaktan kuşağa doğru bir şekilde aktarma noktasında, yeni yöntemler 

geliştirmişlerdir. İslamiyet’te dil çalışmaları, her yönüyle ele alınıp erken dönemde bilim 

hüviyetini kazanmıştır.  Sarf, nahiv, belâgat, delâlet, sözlük bilimleri ile meânî, beyân, bedî, 

i’rab, vad’ gibi konuların tamamı ‘ulûmü’l-luğa (dil bilimleri) adı altında birleştirilmiştir. 

İslam’da öncü dilcilerden biri olan İbn Fâris (ö. 395/1004) dilin fıkhı (anlamı) anlamına gelen 

fıkhu’l-luğa olarak adlandırdığı bu alanı bir bilim dalı yeniden düzenlemiştir. Telif ettiği “Es-

Sahibi fî Fıkhi’l-Luğa ve Süneni’l-Arab fî Kelâmihâ” adlı eserinden dolayı İbn Fâris’i fıkhu’l-

luğanın kurucusu olan değerlendirebiliriz. Yeni bir terim olmasına rağmen fıkhu’l-luğa, İbn 

Fâris’ten önce dilciler tarafından ilmü’l-Arabiyye yani Arap dil bilgisi içerisinde ele alınmış 

olan dilin genel meseleleri ve yasaları gibi eski konuları da ihtiva etmektedir. İbn Fâris, 

müstakil bir ilim olarak geliştirip fıkhu’l-luğa adını verdiği bu bilim dalını es-Sâhibî fî Fıkhi’l-

Luğa ve Süneni’l-Arab fî Kelâmihâ adlı eserinde sunmuştur. 

Bu makale; dilciliğin tarihsel gelişimini, filoloji ve dil bilimi arasındaki farkı, Arap diline 

ilişkin analizler hakkında söz konusu eser incelenerek İbn Faris’in eserini, filoloji ile ilişkisini 

ve dil bilimi açısından önemini değerlendiren bir çalışmadır. 

Genel Hatlarıyla Dil Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi 

Eski Çağ 

Dille ilgili en eski deneyler eski Mısır’da gerçekleştirilmiştir. Fakat dil hakkında bildiğimiz en 

eski çalışmalar eski Hint’e ve eski Yunan’a aittir. Hint çalışmaları, dinî metinlerin ve duaların 

doğru bir şekilde okunmasını ve anlaşılmasını sağlamak, aynı zamanda onları muhafaza etmek 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Veda adlı kutsal sayılan metinler başlıca dinî törenlerde 

kullanılmaktaydı. Eski Hint rahiplerinin halka öğrettiği ilahiler, dualar, derin düşünme ve 
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felsefeden ibarettir. Muhtemelen M.Ö. VII. / V. yüzyıllara kadar giden Vedalar, yazıya geçip 

derlenmiştir ve Sanskritçe edebî dilinin en eski eserlerini teşkil etmektedir. M.Ö.  V-IV. 

yüzyıllar arasında yaşayan dilci Panini aynı amaçla hareket ederek Sanskritçe dil kurallarını 

tespit edip Astadhya adlı eserinde toplamıştır. Panini ve diğer Sanskrit gramercilerin 

çalışmaları XIX. yüzyılda keşfedilince Avrupa’daki dil çalışmaları ve geleneği yeni bir evreye 

girmiştir. Panini’nin görüşleri modern Batı dil bilimcileri tarafından hâlâ kabul görmekte ve 

onun koyduğu bazı dilsel terimler onların tarafından kullanılmaktadır (Abduh Râcihî, 1972).  

Eski Yunanlıların yürüttüğü dil çalışmaları, genellikle Aristo (M.Ö. 384-322) geleneği ile 

meşhurdur. Fakat aslında Yunanca çalışmalar daha eski bir çağa gitmektedir. Eski Yunan’da 

Klasik Dönem’den önceki çağda okulların genel olarak görevi, dini törenlerde koro şeklinde 

şiir ve şarkı söylemek, dans etmek amacıyla öğrenciler yetiştirmekti. Bunun üzerine en çok 

harfler ve şiirin okunuşu, ezberlenmesi ve söylenmesi üzerine eğitim verilmekteydi. Klasik 

Çağ’da (M.Ö. V. yüzyıl) okullar bu görevden soyutlanarak Sokrates önderliğinde eğitimde 

yeni, felsefi bir yönelim başlamıştır. Genellikle Klasik Çağ’da dünyanın hakikatine ulaşmak 

amacıyla dünyadaki her şeyi ve etrafta olan biteni sorgulamak ve bütün bunların künhünü 

anlamak eğilimiyle birlikte felsefe, Yunanlıların bütün ilmî çalışmalarına hâkim olan bir 

otorite olmuştur. Bütün ilimler felsefî bir yaklaşımla ele alınmıştır. Dolayısıyla dil çalışmaları 

da bu doğrultuda sunulmuştur. Bunun sonucunda dil ve kelime doğasını araştırmaktan 

hareketle dil çalışmaları ortaya konulmuştur (Robins, 1967). 

Söz konusu bu felsefî eğilim Platon’un öğrencisi olan Aristo (M.Ö. 384-322) ile zirveye ulaşıp 

bir gelenek halini almıştır. Aristo’nun da bir filozof olarak mantık, doğa bilimi, tarih gibi 

çeşitli alanlarda çalışmaları vardır. Dil konusunda da en değerli ürünler Aristo tarafından 

verilmiştir. Platon’un isim ve eylem olarak ortaya koyduğunu kelime tasnifleri, isim, fiil ve 

bağlaç olarak genişletmiştir. Ayrıca nesne ve zamir gibi sözcükleri daha belirgin kategoriler 

içinde düzenlemiştir. “Kelime”, “isim”, “eylem” ve “sıfat” şeklinde ayırdığı kategorilere 

dikkat çekici tanımlar da koymuştur. Aristo’dan sonra bariz çalışmalar Zenon (M.Ö. 300) 

tarafından kurulan stoa okulu aracılığıyla yapılmıştır. Bu okul, Helenistik Dönem (Büyük 

İskender’in vefatıyla başlayan M.Ö. 323) ile bilinen bir dönemde kurulmuştur. Bu dönemde, 

Yunanlıların diğer dilleri konuşan milletlerle karışmasının bir sonucu olarak dış faktörlerden 

etkilenen klasik dilini yeniden kazanmak amacıyla yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilim 

klasik dilin yabancı dillerle karışımından oluşan yeni Yunanca lehçesini korumayı üstlenerek 

artık dili anlaşılmayan eski edebî metinleri ele almaya yönelmiştir. Kelimelerin doğru 

telaffuzu, doğru okuma ve yazma ile ilgilenmiştir. Stoacılar dil ve düşünce ilişkisini ve 
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konuşma sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini araştırarak dili yine felsefe ışığında ele 

almışlardır. Fakat ilk defa dile tahsis edilen çalışmalar ve kitaplar, stoa okulu tarafından ortaya 

konulmuştur. Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta vardır ki Yunanlılar 

sadece Yunancaya yönelik çalışmalar yaparak kendi dillerini analiz edip tanımlamışlardır 

(Robins, 1967). 

Yunanlılardan sonra Romanlar sahaya girmiştir. M.Ö. III. ve II. yüzyıllarda Yunan dünyası, 

Romalıların kontrolü altına girmiştir. Fakat önemli bir konuma sahip olan Yunan felsefesi ve 

sanat kazanımları, Romalılar tarafından tanınıyordu. Yunan uygarlığının etkisi alt ında olan 

Romalılar, Yunan dil çalışmalarını kendi dilleri olan Latince üzerine uygulamışlardır. III. 

yüzyılda Yunan edebiyatı Latinceye çevrilmiştir. Romalıların yaptığı çalışmaların en değerlisi 

Varro tarafından yapılmıştır. Varro’nun (M.Ö. 116-27), De Lingua Latina (Latin Dili Üzerine) 

adlı eseri hem dil bilimi hem de diğer bilimlere dair konular ihtiva etmektedir. Romalılar, 

Helenistik Yunanlılar gibi klasik Latinceye fazla ilgi göstererek diğer yerel Avrupa dillerini 

ihmal etmişlerdir. Hatta Latinceyi prestijli bir dil olarak empoze edip diğer yerel diller yerine 

kullanılmasını daha çok benimsemişlerdir.  Genel olarak etimoloji ve dil bilimi çalışmalarında 

bu döneme kadar ciddi gelişmeler sunulmamıştır (Encyclopedia Britannica, 2013). 

Orta Çağ 

Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle Orta Çağ başlamıştır. İmparatorluğun doğu kısmı 

saldırıya uğramasına rağmen orada hem Yunan çalışmalarının açıklanıp yorumlanması hem 

de IV. yüzyılda imparatorluğunun resmi dini olarak ilan edilen Hristiyanlığın yayılması devam 

etmiştir. Batı kısmı ise hem iç çatışmalarla hem Avrupa’nın diğer bölgelerinin saldırılarıyla 

mücadele etmiştir. Çok geçmeden iki kısım arasında savaşlar meydana gelmiştir. Bunlar 

sonucunda hayat ve bilim çalışmaları sahasında kalite düşmüş ve karanlık çağ başlamıştır. Bu 

dönemde eğitim öğretim faaliyetleri kilise egemenliği altında gerçekleşmiştir ve kilise edebî 

ürünleri ortaya çıkıp yayılmıştır. Ayrıca imparatorluğun kültür mirası ve dili olan Latince, 

prestijli konumunu kaybetmemiştir. Kilisenin, çöken imparatorluk toprakları üzerindeki 

egemenliği artmıştır. 

Genellikle eski çağlara ait çalışmaların ele alınmış olması, kilise tarafından hoş 

karşılanmayarak kısıtlanmış; dil çalışmaları da büyük ölçüde Hristiyanlık edebiyatından ibaret 

olmuştur. Öte yandan kilisenin resmi dili olan Latinceyi doğru okumak ve yazmak için gramer 

eğitimi de ilgi görmeye başlamıştır. Eski Yunan bilim mirası, o dönemde dünyanın bilim 

merkezi olan İslam medeniyeti içinde Arapların egemenliği altındaki Endülüs yoluyla 
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Avrupa’da yeniden canlanmıştır. XIV. yüzyılda Avrupa üniversitelerinde Arap bilginlerin 

çevirilerinden eski Yunan felsefî çalışmaları okutulmaya başlamıştır. Bu çağda genel olarak 

bilimin değişik alanlarında dikkat çekici çalışmalar yapılmadığı görülmektedir. Buna ek 

olarak dil bilimi çalışmalarının da gelişim göstermediği göze çarpmaktadır. Fakat dünyanın 

diğer bölgelerinde ya da Arap ve Müslüman bölgelerinde çok ileri seviyede dil bilimsel 

çalışmalar gerçekleşmekteydi.  

Modern Dil Bilimi ve Filoloji 

XIX. yüzyılın gelişiyle beraber dil çalışmaları, “filoloji” ve “dil bilimi” başlıkları altında iki 

ana kategoriye ayrılmıştır. Birçok insan tarafından hala dil bilimi ve filoloji birbirine 

karıştırılmaktadır. Bu karışıklığın sebebinin, hem dil bilimi teriminin eskiden Amerikan ve 

İngiliz sözlüklerinde filoloji olarak geçmesi hem de bu iki disiplin arasında ortak yönlerin 

olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir (Ziolkowski, 1990). Oysaki dil bilimi zaten 

gramer ve filoloji çalışmalarından gelişen bir disiplin olarak görülmektedir. Fakat bu iki 

disiplin modern sınıflandırmaya göre artık aynı değildir. 

Filoloji, bir dilin bağlı olduğu kültür ve edebiyat ışığında tarihsel değişimleri ve özellikle eski 

metinleri anlamayı hedefleyerek dilin ele alınmasıdır. Başka bir deyişle filoloji, kültürel 

bağlamda yazılı belgeleri ve kayıtları araştırmaktır (Crystal, 2012). Modern sözlüklerde 

filoloji kelimesini ele alacak olursak tarihi ve orantılı lengüistik olarak da açıklanan Amerikan 

sözlüğü MW’de “Edebiyat ve onunla ilgili disiplinleri ya da edebiyatta dil kullanımını 

okumak” (Merriam-Webster, (n.d.). Philology); İngiliz Oxford sözlüğünde “Belirli bir dilin 

dilsel gelişimini bilimsel olarak ele almak” şeklinde tanımlanmaktadır. Kelimenin kökü ise 

Yunanca “öğrenme sevgisi” anlamında “philologia”dan gelen ve Fransızcaya “philologie” 

olarak geçip “sevmek” anlamında kullanılan; Yunancada “philein” ya da sevgi anlamında olan 

“philos” ve inceleme konusu olan herhangi bir bilim için kullanılan ek “-logy” ile Yunanca 

aslı “-gia” olan iki sözcükten oluşmaktadır (The Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 

2021). Bu terimin “filoloji” şeklinde ilk kullanımı yaklaşık XVI. ve XVII. yüzyılları 

arasındadır. 

Modern dil biliminin kurucusu sayılan Ferdinand de Saussure’e göre filoloji, dil bilimden ayrı 

bir disiplin olarak değerlendirilmekte ve dil, filolojinin ele aldığı özgün bir madde olmayıp bu 

bilimin eski ya da anlaşılmayan metinlerini belirleyerek yorumlamaktır.   Saussure bunun yanı 

sıra filolojiyi, karşılaştırma yöntemini kullanarak bir metin tenkit metodu olarak sunmaktadır 

(Saussure, 1976). Leonard Bloomfield’in ortaya koyduğu tanım incelendiğinde onun da dil 
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bilimi ve filolojiyi ayrı ama ortak unsurlara sahip iki disiplin olarak ileri sürdüğü 

görülmektedir. Ona göre filoloji sadece edebî metin üzerinden kültürel inceleme değil; aynı 

zamanda dil bilimine uygulanan bir çalışmadır. Bu noktada da Saussure’ün benzer bir görüşü 

bulunmaktadır: “Dil bilimcilerin çoğu filoloji çalışmalarını farklı bir yaklaşımla ele 

almaktadır.” (Ziolkowski, 1990). Sonuç olarak filoloji, dili bir araç şeklinde kullanarak dilleri 

karşılaştırıp kaybolan medeniyetlere ait metinleri ve eski edebî metinleri inceleyen bir 

bilimdir. Ayrıca filolojiye karşılaştırmalı bir çalışma türü olarak da bakılmaktadır ve bundan 

dolayı karşılaştırmalı edebiyatın filolojiden doğduğuna ve onun altyapısını oluşturduğuna 

inanılmaktadır. Filoloji, dili kültür ışığında, kültürü de dil ışığında araştırmakta; bu ikisi 

birbirinden ayrılmamaktadır (Ziolkowski, 1990). Dolayısıyla filoloji bir metni, özellikle edebî 

bir metni anlayıp yorumlamak için tarihsel ve kültürel çalışmalara dayanmaktadır. 

Modern Batı filolojisi önceleri sadece Yunanca ve Latinceye yönelikti (Saussure, 1976).  Eski 

Yunan’da İskenderiye okulu (M.Ö. III. yüzyıl) yürüttüğü çalışmalar ile ortaya çıktığında dili 

artık ölmüş ve o devirde yaşayan Yunanlılar tarafından dili bilinmeyen daha eski Yunan 

şiirlerini anlayıp yorumlamak şeklinde bir görevi vardı. O dönemden beri devam eden filolojik 

çalışmalar Romalılar döneminde Latinceye uyarlanmıştır. Bu dönemde Latince, kilisenin ve 

imparatorluğun resmi dili olarak Batı toplumlarında egemen dil sayılmışken lehçeleri olan ve 

daha sonra her biri birer müstakil dil olarak tanınan Romen dilleri, ilkel kabileler ve halk 

ağzının bozukluğundan dolayı ortaya çıkmış bir dil olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 

dilciler, bu toplumlarda hala değerli bir yere sahip olan Yunanca ile birlikte üst sınıfın dili olan 

Latince için üstün çaba sarf etmişlerdir. 

Orta Çağ’da Yunan mirasının çoğu kaybedilip Rönesans Dönemi’nde Yunan literatürünün 

yeniden arayışı başlayınca o devirde İslam medeniyeti hâkimiyeti altında olan Endülüs 

aracılığıyla Arapça tercüme eserler kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına 

rağmen Latince kilise dili olarak devam etmiştir. Diğer Avrupa dilleri de ele alınmış ve yavaş 

yavaş birer edebi dil olarak gelişmiştir. Ancak gösterilen çabalar, çoğunlukla Latinceye 

yönelik olmuştur. Gramer de sadece üst tabakaya hitap eden bir dille okumak ve yazmak için 

getirilen kurallardan ibaretti. Diğer dillerin de öğretimi devam etmiştir fakat öncelik ve ağırlık 

Latinceye verilmiştir. 

Rönesans Dönemi’nde matbaanın bulunması ile yabancı dilleri öğrenme imkânı da 

kolaylaşmıştır. Entelektüel yaşam üzerinde din etkisiyle Eski Ahit dili olan İbraniceye olan 

ilgi, Avrupa dillerinden tamamen farklı olan Sami dillerini ele almanın önünü açmıştır. 

Zamanla Germencik, Anglosakson ve İzlandaca (İzlanda dili) dilleri ile yazılı metinler 
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keşfedilmiştir. Bütün bu gelişmeler filoloji çalışmalarında yenilik sağlayarak dillerin 

karşılaştırılmasına ve dillerin tarihsel gelişmelerini ele almaya sebep olmuştur. 1786 yılında 

Sir William Jones (1746-1794) Sanskritçenin; Farsça ve Avrupa dilleri ile benzerliğini 

keşfederek Sanskritçe, Latince ve Yunancanın aynı dilden geldiğini ileri sürmüştür. Bu filoloji 

çalışmalarında en önemli gelişme olarak kabul edilmektedir. Zira Sir W. Jones teorisi 

karşılaştırmalı ve tarihsel dil bilimi çalışmalarına büyük ilgi kazandırarak sadece Latincenin 

değil; diğer Avrupa dillerinin ve yavaş yavaş dünyanın bütün dillerinin akrabalıklarının 

keşfedilmesinin önünü açmış, dil aileleri içinde sınıflandırmalar için çalışmalar başlatmış ve 

bu çalışmalar hızlıca gelişim göstermiştir. 1816 yılında Alman Filolog Franz Popp’un (1791-

1867) Sanskritçeyi biçim bilgisi açısından Yunanca, Latince, Farsça ve Germanik ile 

karşılaştıran Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung Mit Jenem 

der Griechischen, Lateinischen, Persischen und Germanischen Sprache adlı bir eser telif 

etmesiyle karşılaştırmalı filoloji disiplini doğmuştur. 1818 yılında yeni doğan bu disiplinde 

Undersegelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse adında önemli bir 

eser, Danimarkalı Filolog Rasmus Rask (1787-1832) tarafından sunulmuştur. Rask eserinde 

İzlanda dilini, orijinine ulaşmayı hedefleyerek birçok Hint-Avrupa dili ile karşılaştırmıştır. 

Alman Filolog Jacob Grimm (1785-1863) 1822 yılında yeniden basılan Deutsche Grammatik 

adlı eserinde Almanca gramer tarihini ele alarak karşılaştırdığı dillerin seslerinin değişimine 

değinmiştir. Ayrıca sadece yazılı metinler değil, halkların kültürünü anlamayı hedefleyerek 

canlı lehçeleri ve halk edebiyatını da (folklor) ele almıştır. Böylelikle filoloji Latince halkasını 

kırıp diğer dillere ulaşarak genişlemiştir. Ayrıca bu tür edebî metinleri işleyip dilsel 

karşılaştırma çalışmaları yapmak için bu dillerin kurallarını, ortak yasaları, kelime bilgisini ve 

tarihsel değişimleri bilmek gerekli olmuştur. Bu sayede filolojinin yeni ve geniş çalışmaları 

diğer lengüistik çalışmalarına yol açmıştır. Başka bir deyişle lengüistik, filolojiden doğmuştur 

(Jespersen, 1968). 

Dil bilimi, dili bilimsel bir biçimde inceleyen ve bütün dillerin ortak nitelikleri, genel kuralları, 

konuları ve sorunlarına yönelik bir bilim olarak tanımlanır (Aksan, 2000). Bu bilim ses bilimi 

(fonetik), fonoloji, biçim bilgisi (morfoloji), dizim bilgisi (söz dizimi ve sentaks), anlam bilimi 

(semantik), sözcük bilimi (leksikoloji), sözlük bilgisi (leksikografi), ad bilimi, lehçe bilimi ve 

diğer dallara bölünmektedir. Bu alanlardan her biri, dilin bir yönüyle ilgilenmektedir. Örneğin 

ses bilimi, harflerin mahreçleri ve sıfatları gibi ses niteliklerini ele alırken fonoloji her sesin 

dil içindeki görevini araştırmaktadır. Biçim bilgisi sözcüklerin türetilmesini ve çekimlerini 

incelerken dizim bilgisi, cümle yapıları ve cümledeki sözcüklerin sıralanması gibi konularla 
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ilgilenmektedir. Ayrıca her dalın kendi içinde küçük sınıflandırmaları da mevcuttur. Bu dallar 

zamanla gelişmekte ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Üstelik dil bilimi; fizik, 

coğrafya ve ruh bilimi (psikoloji) gibi diğer bilim dalları ve özellikle insanî bilimlerle de 

ilişkilidir. Bunun bir sonucu olarak bilgisayar dil bilimi, sosyodil bilimi, nörolengüistik, 

tarihsel dil bilimi, matematik dil bilim ve piskolengüistik gibi interdisipliner birçok alanla 

genişleyip dallanmaktadır. Dil biliminin görevi ulaşabildiği bütün dilleri betimlemek, bu 

dillerin tarihini incelemek, bir başka deyişle dil ailelerinin evrimini göstermek, her ailedeki 

ana dillerin ilk biçimlerini olanaklar çerçevesinde ortaya koymaktır. Bütün dillerde evrensel 

olarak kendini gösteren güçleri araştırmak, tarihin bütün özel olaylarını açıklayabilecek genel 

yasaları bulmaktır (Saussure, 1976). Dilde bu yeni yaklaşımla lengüistik (dil bilimi) teriminin 

filolojiden ayrılarak ilk kullanımı XIX. yüzyıla denk gelmektedir. Fakat söz konusu modern 

dil bilimi XVII. yüzyıldan itibaren başlangıç kabul edilir. 

Bazı dil bilimciler, bir önceki bölümde sunulan bütün Yunan filozofları tarafından yürütülen 

dil çalışmalarını dil biliminin ilk çalışmaları olarak değerlendirmektedir. Fakat filoloji 

hakkındaki bir edebî metni inceleyip yorumlama şeklinde yapılan tanım kabul edilirse o zaman 

İskenderiye okulunun yaptığı çalışmaların filolojinin ilk çalışmaları olarak değerlendirilmesi 

yerinde olmaktadır.  

İbn Faris’in Fıkhu’l-Luğa’sı 

Fıkhu’l-Luğa Teriminin Doğuşu 

Fıkhu’l-luğa terimi, h. IV yüzyıl-m. XI. yüzyılda Kûfe dil mektebine mensup olan Dilci İbn 

Fâris (ö. 395/1004) ile ortaya çıkmıştır. İbn Fâris’in eṣ-Ṣâhibî fî Fıkhu’l-Luğa” adlı eserindeki 

açıklamasına göre, fıkhu’l-luğa başlığı altında dilin menşei, önemi ve özellikleri gibi dile dair 

usûl meseleleri ele alınmaktadır. Bugün bu terim “filoloji”nin eş değeri olarak 

değerlendirilmektedir. Fakat bu bilginin ortaya koyduğu disiplin, Batı’daki filoloji disiplini ile 

aynı değildir. 

Filolojiye Karşı Fıkhu’l-Luğa 

Bugünkü “fıkhu’l-luğa”, Batı’dan alınmış “filoloji” ile eş değer bir terim sayılmaktadır. Fakat 

modern dil bilimi ve filoloji bahsinde geçtiği gibi Batı’da yapılan filoloji çalışmaları, ölen 

diller arasında yer almakta olan metinleri anlamaya yöneliktir. Saussure bunun altını şöyle 

çizmektedir: “Filoloji konuşulan dilleri unutup yazılı dillerle ilgilenmektedir.” (Saussure, 

1976). İbn Fâris’in ortaya koyduğu fıkhu’l-luğa çalışmaları ise dili bir gaye ve müstakil bir 

madde olarak ele alıp derin bir biçimde incelemektedir. Arap dilciler tarafından yapılan 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 29 

www.internationalstudentsymposium.com 

çalışmaların son gayesi, kutsal kitapları olan Kur’an ve hadisi derin bir şekilde anlayıp hüküm 

çıkarmak ve ona göre yaşamak olduğu için hep Kur’an dili olan kendi canlı dillerine 

yönelmişlerdir. Ayrıca bütün söz fenomenlerini ele alan dil biliminin aksine Batı filolojisi, 

İskenderiye okulu ile ortaya çıktığından bu yana seçkin ve ileri seviyede edebî metinleri ele 

almaktadır. 

Bilindiği gibi Müslüman bilginler için en önemli mertebedeki ilimler Kur’an, tefsir ve hadis 

ilimleridir. Bu ilimleri net bir şekilde kavramak ve bunların kurallarını doğru bir biçimde 

hayata geçirmek için öncelikle bu ilimlerin dilini derin bir şekilde anlamak gerekmektedir. Bu 

sebeple Kur’an dili olan kendi canlı Arap diline yönelik çalışmalar yapmışlardır. Müslüman 

Arapların dil çalışmalarına bakılınca Arap dilini ele alırken ve klasik Arapçayı standart bir dil 

olarak tanırken diğer Arap lehçelerini de ele aldıkları görülmektedir. Yani lehçebilim 

çalışmaları yapmışlardır. Hatta İbn Fâris, söz konusu esrinde bu lehçelere üç bahis ayırmıştır. 

Üstelik pek detaylı sayılmasa da Arapçayı Farsça gibi diğer dillerle karşılaştırarak ki İbn Fâris 

zaten İran topraklarında doğup Farsçayı anadili gibi konuşmakta ve İran’a ait olan Kazvin 

dilini de konuştuğu rivayet edilmektedir, karşılaştırmalı dil bilimsel bir çalışma yapmış 

sayılmaktadır. İbn Fâris, eserinde “Arapça, dillerin en üstünü ve en genişidir.” adlı bölümde 

Süryanice ve Aramice gibi diğer dillerle özellikle Farsça ile karşılaştırma yaparak Arapçanın 

kelime ve üslup bakımından zenginliğini ortaya çıkarmıştır. Bu yöntem yani kelime sayısı 

açısından dilleri tasnif etme yöntemi, modern karşılaştırmalı dil bilimde kullanılmaktadır. 

Bugün Arapça 12.302.912 kelime sayısı ile dünya dilleri arasında en çok kelimeye sahip dil 

olarak bilinmektedir (Ahbarü’l-Balka’ Mübaşir, 2021). Anlaşılan Araplar ve özellikle İbn 

Faris’in yaptığı çalışmalar ve özellikle İbn Fâris’in Fıkhu’l- Luğa’sı Batı’da kullanılan modern 

filoloji teriminin eş değeri sayılmamaktadır. 

Es-sahibi fî Fıkhu’l-Luğa ve Süneni’l-ʿArab fî Kelâmihâ Adlı Eser 

Geniş bir şekilde ve bir bütün olarak ortaya çıkan daha sonra dallanmaya başlayan Arap dil 

bilim çalışmaları arasında dilin kendisi bir bilim olarak meseleye değinmekteydi. Fakat 

dağınık bir şekildedir. Hicrî IV. yüzyıldan itibaren İbn Fâris ile bu meseleler ayrı bir bilim 

haline gelmiştir. İbn Fâris de kendi kitabında bunu şöyle açıklamaktadır: “Bu kitapta 

topladığımız bilgiler eskilerin kitaplarında dağınıktı. Biz bu konuda özet bir açıklama 

yapmakta ya da dağınık bilgileri toplamaktayız.” 

Başlığı “Fıkhu’l-Luğa ve Süneni’l-ʿArab fî Kelâmihâ” olan kitap, İbn Fâris’in ortaya koyduğu 

yeni disiplini ve kullandığı terim olan “Fıkhü’l-Luğa”yı anlamak için önce “fıkıh” terimini 
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anlamamız gerektiğine işaret etmektedir. "Fıkıh/ فِقه" kelimesi sözlükte “bir şeyin bilmesi ve 

onunla ilgili meseleleri ya da gerektirdiği meseleleri anlamak” şeklinde açıklanmaktadır. 

Aslında “fa-ka-ha/فَقَه  َ ” fiilinden türetilmiş olup bilmek, tam ve kesin bir şekilde idrak etmek 

anlamına gelmektedir. Arapçada “anlama” anlamına gelen "Fıkıh/ فِقه" ve “fehm/فِهم”: 

kelimeleri, eş anlamlı kelimeler sayılmaktadır ancak "Fıkıh/فِقه ْ " kelimesi biraz farklıdır. 

Nitekim “fehm/ فِهم” zihnin bildiği bir şeyden bilmediği bir şeye intikal etmesi sürecidir. 

"Fıkıh/ فِقه " ise sözü derin düşünerek anlayıp onun gerektirdiğine göre hareket etmektir (İbn 

Manzûr, 2014). 

İbn Fâris bir fakihti. Fıkıh anlayışı ile yöntemleri dile uygulamada önder sayılmaktadır. 

Tarihte ilk defa “Fıkhü’l-Luğa” terimi onun tarafından konulmuştur. “Fıkıh” terimine 

istinaden İbn Fâris’in “Fıkhü’l-Luğa” (dil fıkhı) anlayışı ya da başka bir deyişle ortaya 

koyduğu disiplinin amacı; dilin künhüne ulaşıp özelliklerini ve yasalarını tespit ederek bunlara 

göre dili doğru anlamak ve kullanmaktır. Fakat kitabının mukaddimesinde ileri sürdüğü üzere 

bu konular daha önce eski âlimler tarafından ele alınmıştır ancak bu dilbilgisi kitaplarında 

kalmıştır. İbn Fâris ise bu dağınık konuları toplayıp kendi görüşlerini ve mülahazalarını 

ekleyerek ayrı bir disiplin olarak sunmuştur. 

Kitap, iki ana kategoriden oluşmaktadır. Birincisi dilin konusunu, menşeini, önemini ele 

almakta ve aynı zamanda hem Arapça hem de bütün diller için geçerli olan meseleler sunup 

analiz etmektir. İkinci bölümde ise, Arapların konuşma tarzları ve bunlara dair konulan 

kuralları sadece ortaya koymak değil, var olan kurallar mantığını arayarak onunla ilgili en 

önemli görüşleri ve diğer yaygın görüşleri karşılaştırıp analiz etmektedir. İbn Fâris eserinde 

ilk defa dili bir madde olarak ele alıp bugüne kadar tartışılan lengüistik meselelerine 

değinmektedir. Hatta “dil bilim” terimini kullanmaktadır. Üstelik dil bilimin önemini kitapta 

şöyle açıklamaktadır: “Dil bilim ilim erbabı için vaciptir. Öyle ki dil bilimi telif edildiği ya da 

bir yargıda bulunulduğu zaman mutedil ve doğru olandan sapmasınlar.” (İbn Faris,1910)   

İbn Fâris, kitabın konularını vermeden önce mukaddimede Arap diline bir harita gibi çizerek 

dilin usul meselelerini yani dilin konusunu, önemini ve doğuşunu ele akmaktadır. Akabinde 

Arapların konuşma tarzlarını ve füru meseleleri yani isim ve sıfat gibi dilbilgisi konularını ele 

akarak mukaddimesini ikiye ayırmaktadır. Dilin orijini veya menşei, yazma şekli, dil edinimi, 

kelimenin mahiyeti, sınıf ve türleri, yapıları ve anlamları gibi eserin bazı konuları genel olup 

her dil için geçerlidir. Bazı konular ise Arap lehçeleri ve bu lehçeler arasındaki farklar, en 

fasih lehçe, Kur’an’ın Arapça inmesi gibi sadece Arapçaya özgün konulardır. İbn Fâris Arap 

dil bilimi usül ve füru üzere iki dala ayırdığına göre “Fıkhü’l-Luğa” ile bu usül meselelerini 
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kastetmiştir. Sadece isim ve sıfat bilgisi değil Arapların konuşma geleneklerini yani dilin iç 

ilişkisini ve örüntüsünü ele almıştır. Modern dil bilimde diller, aileleri ve türleri ayırt etmek 

için bu örüntülere dayandırılmaktadır. Ayrıca eserin mukaddimesinde İbn Fâris’in açıkladığı 

gibi bu kitap bilinen ve kullanılan dile dairdir; çünkü Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in sünneti 

bu dille bilinir, nadir kullanılan ve yabancı bir dille bilinemez. 

Söz konusu eserin konuları ya da araştırma alanları altı ana bölüm altında şöyle 

sınıflandırılabilir; dilin genel meseleleri, biçim bilgisi, dizim bilgisi, anlam bilimi, üslup 

meseleleri ve belagat meseleleridir. Genel meselelere gelince İbn Fâris, bu kategori altında 

dilin orijini, gelişimi ve edinimi gibi dilin genel konularını ele almıştır.  

Dil orijini konusunda, dil doğuştan mıdır yoksa sonradan insan tarafından mı konulmuştur 

tartışmasında Allah tarafından insana öğretilmiş olduğu görüşü bir teori haline gelmiştir (Dayf, 

t.y). Kendi teorisini destekleyerek öne sürdüğü deliller ve örnekler arasında şunlar 

sunulmaktadır: Kur’anî delil: İbn Fâris {Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti.}1 ayetinden yola 

çıkıp İbn Abbas’ın tefsirine dayanarak ayette geçen “isimler” kelimesini dil olarak 

açıklamaktadır. Diğer delil: İlk olarak tefsir, hadis ve dil âlimlerinin bir konuda ihtilafa 

düştüğü zaman Arap konuşma tarzından ve şiirden örnekler ile istidlal yapmalarıdır. Ayrıca 

ne yakın zamanlarda ıstılahî olarak yeni bir dil ortaya koyan insan olmuştur ne de sahabenin 

fasih ve akıcı böyle bir ıstılah süreci yapmıştır. İşte İbn Fâris’in benimsediği teoriye istinaden 

Arapça yazı şeklinin (kaligrafisi) ve bütün dillerin kaligrafilerinin tevkifi olduğunu 

söylemektedir. Hem de bütün dillerin aynı dilden yani Allah’ın Hz. Âdem’e öğrettiği dilden 

doğduğunu iddia etmekte ve bu görüşünü Kur’an’a dayandırmaktadır (İbn Faris, 1910). 

Modern Batı bilim geleneğine göre, dine dayalı bütün teorilerin reddedilmesine rağmen 

modern Batı dil bilimcileri, Eski Yunanca ve Latinceyi inceleyerek Sanskritçeyi keşfettikten 

sonra bu üç dil arasında büyük oranda benzerlik olduğunu ve bütün dillerin tarihten önce aynı 

bir dilden geldiğini iddia etmiştir.  

Dil orijini zaten tarih boyunca bilginlerin ilgilendiği ve büyük bir çaba sarf ettiği konu olarak 

süregelmiştir. Batılı dilcilerin bu konuyu dil bilimin konuları içine aldığı görülmektedir. Bu 

konuda farklı birtakım teoriler de ortaya çıkmıştır fakat hala dilin menşeinin ne olduğu 

sorusuna kesin bir cevap bulunamamıştır. 

Ayrıca İbn Faris dil gelişimi, Arap lehçelerinin çeşitlenmesini gibi modern dilbilme ait olan 

konulara ele almaktadır. Üstelik İslam tesiriyle dil gelişip sözcüklerin çoğunun delaleti 

                                                             
1 Bakara 1/31. 
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değişmesine ve Arapçanın diğer dillerden etkilenmesine de bölümler ayırmıştır.  

Bu dilin genel ya da usul meselelerine dair kitabın ele aldığı diğer bir bahis, dil edinimidir. Bu 

konuda İbn Fâris’in savunduğu üzere dil, ebeveyn ve çevreden tecrübeyle edinilir. Hem de 

Güvenilir râvilerden de edinilir. Bugün dil edinimi, dil bilimin ana konularından biridir. Bu 

konu içerisinde dil bilimciler, çocuğun anadili ve ikinci dil edinimi sürecini araştırmaktadır. Bu 

kuramlardan meşhur biri olan “Davranışçı Kuram” Amerikalı Psikolog Skinner 1 tarafından 

ortaya atılmıştır. Onun kuramına göre dil taklit, pekiştirme ve ödüllendirme yöntemleri ile 

edinilir. Yani çocuk ebeveyni taklit ederek ses çıkartabilir; ebeveynlerin çocuğa söylediği 

sözcük ve sesleri açık bir şekilde tekrar etmesiyle çocuk kazandığı sesleri pekiştirebilir; 

çocuğun doğru konuşması için bu sesleri taklit etmesini destekleyen olaylar ile çocuk dil 

edinebilir (Tutkun & Aygüneş, 2021). 

İbn Fâris eserinde kelime, söz orijini ve kelimenin mahiyetini araştırmaktadır. Bu konuda çeşit 

bilginlerin görüşlerini sunduktan sonra kelimenin harflerden oluşturulan, anlam ifade eden, 

duyulabilen ve anlaşılabilen bir yapı olduğunu söyleyerek kendi görüşünü sumaktadır (İbn 

Faris, 1910). Bu bölümde duyulan ya da söylenen seslerin hangisinin söz ya da kelime 

sayılabildiğini ele almaktadır. Burada duyulan ile sesler kastedilir ve bu bahse göre herhangi 

bir ses ya da duyulan ses anlam taşımıyorsa söz sayılmaz yani söz anlam ile değer kazanır. 

Bugün sözlükte “söz”, anlam taşıyan sesli ya da yazılı dil birimi olarak geçmektedir (Merriam-

Webster). 

Ayrıca İbn Fâris eserinde konuşma ve işaret dili arasındaki ayrımı şöyle ileri sürmüştür: 

“Dilsiz olup kendini işaretler kullanarak anlatan kişi konuşan sayılmaz.” (İbn Faris, 1910). 

Orta çağda Batılı dil çalışmaları ve özellikle Latince çalışmalar, sadece yazılı dil ile ilgilenip 

dili bir ses olarak ele almayı ihmal etmiştir. Konuşan dil ile onun temsili olan simgeler arasında 

bir ayrım olduğu ancak modern çağda Batı dil biliminde görülmektedir. 

Bir sonraki bahiste İbn Fâris sözü kategorize etmektedir. Diğer Arap meslektaşları gibi sözü 

isim, fiil ve harf üzere ayırmaktadır. Bu tasnif rivayetlere göre Hz. Alî b. Ebî Tâlip’den alınmış 

ve devam ettirilmiş olan tasniftir. Bu tasnife göre zamana işaret etmeyen kelime isim, zaman 

anlamı taşıyan kelime fiil ve bu ikisi haricindeki kelimeler harf kategorisi içinde yer 

almaktadır. Sonra İbn Fâris bu üç kategoriyi farklı bölümlerde ele almaktadır. İsmin künhünü 

                                                             
1 Tam adı Burrhus Frederic Skinner. Pennsylvania’da doğan Amerikalı XX.  Yüzyıl psikologlarındandır. Onun 

koyduğu “Davranışçı Kuramı” dil ediniminde en meşhur teorilerden biridir. Ömer Yıldırım, Burrhus Frederic 

Skinner Kimdir, ‘çevrimiçi’, Felsese, Kasım 11, 2019. 
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ele aldıktan sonra fiili araştırıp sonra harfleri açıklamaktadır. 

Anlam bilimi de es-Sahibî adlı eserin konuları arasındadır. Bu alanda eş anlamlı, ortak anlamlı 

ve ezdad (zıt anlam taşıyan lafızlar) gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca “Kelimenin 

Anlamları” başlıklı bir bölümde arkasındaki anlama göre kelime; haber, emir, istek ve taaccüp 

gibi kategorilere ayrılmaktadır. Modern dil bilimde buna “pragmatik” ya da “edimsel anlam” 

denir (sözcüklerin semantik açıklaması veya gerçek anlamı değil, kontekst ya da bağlam 

içindeki anlamı).  

İsim kategorisine tahsis edilen bölümlerin birisinde Araplarda isimlendirmenin mantığı ve 

geleneğini açıklamaktadır. Örneğin Araplar, gökte bulunduğu için buluta gök derler çünkü 

geleneklerine göre bir şey başka bir şeye yakınsa ya da aralarında bağlayıcı bir sebep varsa 

biri diğerinin üzerine adlandırılır. İşte kitabın başlığının ikinci kısmı “Süneni’l-Arab fi 

Kelamiha” ile kastettiği şey budur; yani Arapların konuşma gelenekleri ve tarzlarıdır. Bu 

bölümde genel olarak: “ومن سنن العرب/ve min Süneni’l-Arab: Arap geleneklerinden” ifadesiyle 

başlamaktadır.  

Görüldüğü gibi onun tarafından ele alınan konuların çoğu bugün modern dil bilimde yer 

almaktadır. Sonuç olarak İbn Fâris’in “Fıkhü’l-Luğa” anlayışı, dil gayesiyle dilin künhünü 

anlamaktır. 

Sonuç 

İslamiyetin doğuşundan sonra Arapların hayatının merkezinde tutulan Kur’an Kerim’in 

telaffuz ve okuma hatlarından koruması ve sonraki nesle aktarabilmesi gayesiyle Müslümanlar 

dilde o gün için özgün ve yenilikçi çalışmalar gerçekleştirdiler. H. IV. / m. X. yüzyılda yaşayan 

önemli bir dilci olan İbn Fâris’in “es-Sâhibî fî Fıkhi’l-Luğa ve Süneni’l-Arap fî Kelâmihâ” 

adlı eseri, “Fıkhu’l-Luğa”  başlığı altında yeni bir disiplin doğuşunu anlatmaktadır. Arapçada 

bir şeyi derinlemesine anlamak, sırları çözmek ve gerektirdiği kurallara ulaşmak anlamına 

gelen “fıkıh” genelde din ilimleri için kullanırdı. Fakat İbn Fâris, dilin genel yasalarını anlatan 

ve inceleyen disiplin için de “fıkıh” terimini kullanmıştır. Söz konusu “es-Sâhibî fî Fıkhi’l-

Luğa ve Süneni’l-Arap fî Kelâmihâ” adlı eserde dilin genel meselelerinin ayrı bir bilim dalı 

olduğunu keşfedip detaylı bir şekilde ele alınması gereken bir bilim olduğuna inandı ve yeni 

bir bilim disiplinin temelini attı. Eserde bu genel meselelerin yanı sıra Arap lehçeleri, 

kelimenin künhü, kelime kategorileri, Arapların konuşma tarzları, dilin örüntüsü ve harflerin 

fonolojik açıdan incelenmesi gibi konulara da temas edildiği görülmektedir. İbn Fâris’ten önce 

dil bilimciler tarafından yürütülen çalışmalar, uygulamalı dil bilim sayılırken onun yaptığı 
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çalışmaların “teorik dil bilim” olarak sayılması mümkündür. Görüldüğü gibi yürüttüğü 

çalışma konuları bugün modern dil bilimin konuları arasında yer almaktadır. Buna dayalı 

olarak onun eserini modern dil bilim alanında modern anlayışıyla yapılan ilk çalışma 

sayabiliriz. Modern lengüistik kurucusu kabul edilen F. Saussure, dil bilimi “dil için dili 

araştırma” olarak tanımlasa da dilin bir bilim olarak ilk defa Arap dil âlimlerince oluşturduğu 

söylenebilir. 

Bu çalışmanın en önemli çıktılarından biri de İbn Fâris tarafından ortaya konulan “Fıkhu’l-

Luğa” disiplininin, Yunan döneminde İskenderiye Okulunun çalışmaları ile ortaya çıkan ve 

Batı tarafından sürdürülen filolojinin eşdeğeri olarak değerlendirilmekte iken, bu çalışmada 

görüldüğü üzere daha ötesinin olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Burada iki bilimin 

anlayışı ve konuları farklı olduğu, filolojinin ölen ve nadir dillerde yazılan edebî metinlerle 

ilgilenirken, İbn Fâris “Fıkhu’l-Luğa” altında genelde dil künhünü ve kelimenin mahiyetini 

araştırıp yaşayan bir dilin anlambilimini ve üslup meselelerini ele almıştır. Bundan dolayı 

“Fıkhu’l-Luğa” disiplininin filoloji gibi ölen ya da nadir kullanılan dillerle ilgisi olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. 
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Cezayir’de Türkçe Öğretimi ve Cezayirlilerin Türkçe Öğrenme 

Sebepleri  

Lynda Inas Haddad1 

Özet 

Tarihte Osmanlı Devleti toprakları içinde yer alan Cezayir’in, eskiden ister istemez kültür, din 

ve dil gibi faktörlerden etkilendiği görülmüştür. Ayrıca son yıllarda Türk kültürünü tanıtmak 

amacıyla dünyada farklı ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan etkinlikler, 

televizyonlarda sunulan Türk dizileri ve ülkeler arasında devam eden iş birliği çalışmalarından 

dolayı, her yıl yüz binlerce Cezayirli turist olarak Türkiye’de bulunmuştur. Bu faktörlerden 

dolayı Cezayirlilerin gün geçtikçe Türk kültürüne merakı ve Türkçeyi öğrenme istekleri 

artmaktadır. Sadece öğrenci tarafından değil, farklı yaş gruplarından da bu konu üzerine ilgi 

vardır. Cezayir’de Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü ya da Türkiye Maarif Vakfı gibi 

kurumların şubeleri olmasa da Cezayirlilerin Türkçe öğrenme istekleri devam etmiştir.  

Bu çalışmada, nitel model kullanarak Cezayir’de Türkçe öğretimine ilişkin genel durumun 

ortaya konması, Cezayirlilerin Türkçe öğrenme sebepleri ve Türk kültürünü merak etme 

nedenlerinin açıklanması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Cezayir, Türkçe Öğrenme Sebepleri, Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil. 

 

Giriş 

1492 yılından sonra genel olarak İspanya’dan Kuzey Afrika kıyılarına ve özellikle Cezayir 

kıyılarına kaçan çok sayıdaki İspanyol Müslüman ülkeye akın etmişlerdir. Öncelikle 

İspanyollar, 1505 yılında Cezayir’deki Mers-El-Kebir, 1509 yılında Oran, 1510 yılında Bejaia, 

Tnes, Alger vb. şehirleri işgal etmişlerdir (2017, دوبالي). Ardından, Müslüman ve Hristiyan 

güçler arasında yeni bir çatışma dönemi başlamıştır.  

Cezayirliler, İspanyol işgalinden sonra Mağrip’in kıyı limanlarını savunmak, zulüm gören 

Müslümanlara yardım etmek amacıyla o devirde en güçlü devlet olan Osmanlı 

İmparatorluğu’nu yardıma çağırmışlardır. 1513 yılında Cezayir’e ayak basan Türk kökenli 

                                                             
1 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bölümü Yüksek 
Lisans Öğrencisi. 
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Barbaros kardeşler (Oruç Reis ile Hayreddin Reis) İspanyol (Endülüsler) işgalini sona erdirerek 

Osmanlı hükümetini tesisi etmeye çalışmış ve 1518 yılında Cezayir tamamen Osmanlı 

hakimiyetine girmiştir (Hizmetli, 1991). Yaklaşık 314 yıl -Fransız işgali gelene kadar- Cezayir, 

Osmanlı toprakları olarak bilinmiştir (Güneş, 2016; Tütüncü, 2013). 

314 yıl Osmanlı hakimiyetinde olan Cezayir’de Türkler, Cezayir’deki durumları geliştirmek 

amacıyla faklı alanlarda geliştirmeler yapmıştır. Siyasi, eğitim-öğretim, kültürel vs. gibi 

alanlarda etkileşim görülmüştür. Hatta bunun sayesinde Cezayir, Kuzey Afrika’daki Akdeniz 

korsanlık ve köle pazarları hareketlerinin merkezi olarak bilinmiştir (Abun-Nasr, 1987). Bunun 

yanında o dönemde farklı yerlerden Cezayir’e gelen Türkler, Cezayir’e yerleştikleri için 

Cezayirliler Türk kimliğinden ister istemez etkilenmiştir. 

“Anadolu’dan, adalardan ve kısmen Rumeli’den buralara gelen Türkler, yani buralardan gerek 

maceraperest ve göçmen olarak gelen gerekse Osmanlı merkez yönetimince yönetici, yeniçeri, memur, 

gönüllü asker olarak gönderilen çok sayıda Türk Cezayir şehrinin ve eyaletinin kimliğini ve yapısını 

büyük ölçüde değiştirdi.” (Güney, 2018, s. 1) 

Cezayir’de Türk yöneticiler, idari, siyasi, mali yapılar; birçok mimari, dini, kültürel eser 

meydana getirdiler. Türklerin, sosyal hayatı şekillendirdiği gibi sokaklarda ve farklı sosyal 

yerlerde konuşulan dili bile etkilediğini görülmüştür. 

Osmanlı Dönemi’nde Eğitim-Öğretim 

Cezayir fethini gerçekleştiren Barbaros kardeşlerden sonra, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim-

öğretim durumunu geliştirmek amacıyla da alimler, fakihler, tasavvuf erbabı, imamlar, 

müderrisler ve hocalar bu ülkeye gelip yerleşmişlerdir. Ardından Cezayir’in tüm topraklarında, 

sahrada bile vakıflar kurarak ve medreseler, camiler, zaviyeler, Kur’an kursları açarak ilim ve 

kültürün yaygınlaşıp gelişmesine çalışmışlardır (Hizmetli, 1991). İlkokul (ibtidâî), ortaokul-lise 

(sânevî) ve yüksek okul (âli) olarak ayrılan medreseler ve kız öğretmen okulu (Dâru’l-

Muallime) sosyal ilimler, dikiş-nakış, güzel sanatlar dersleri verilen okullar daha çok başkent 

Cezayir, Milyane, Vahran ve Tlemsen gibi şehirlerde bulunmaktadır (Hizmetli, 1991). Bu 

medreselerde Selçuklu medreselerdeki sistem örnek alınarak Kuran dilini anlamak için 

Arapçayı, dinî ve bilimsel bilgiler öğretilmiştir (Biçer, 2017). O dönemde Cezayirlilere Türkçe 

öğretildiğine dair kesin bir bilgi olamasa da Cezayirliler Cezayir’de yaklaşık 314 yıl kalan 

Türklerin dilinden etkilenmiştir. Bugün birçok araştırmacı Cezayir’de konuşulan dillerde -ister 

Arapçada ister Berbericede- Türkçe kökenli kelimeler olduğunu ispat etmiştir. Bunlardan en 

önemlileri:  
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Ben Cheneb, 1966 yılında “Cezayir Konuşma Dilinde Muhafaza Edilen Türkçe ve Türkçe 

Aracılığı İle Gelen Farsça Kelimeler” adlı çalışmasında Cezayir Arapçasında 643 Türkçe 

kökenli kelime tespit etmiştir. Bunlardan 72’si askerî, 31’i denizcilik, 39’u besin maddeleri, 

59’u alet ve kap kacak, 55’i giyecek, 65’i sanatlar alanında, 313’ü ise çeşitli alanlara ait 

kelimelerdir. 

Lamine Tamssaout, 2019 yılında “Berberî Dilinin Kabil Ağzında Türk Algısı ve Türkçe Söz 

Varlığı” adlı yüksek lisans çalışmasında Kabil Berbericesinde 50 Türkçe kökenli kelime tespit 

etmiştir. Bunlardan 12’si yapı ve eşya, 11’i gastronomi / mutfak, 6’sı toplumsal sınıflar, 5’i 

meslekler ile ilgili, 16’sı ise Türk-Kabil bağlantısını yansıtan terimlerdir. 

Şahan Güney, 2018 yılında “Cezayir Arapçasına Osmanlıcadan Geçen Türkçe Kelimeler ve 

Osmanlı Dönemi Cezayir’inde Günlük Hayat” adlı çalışmasında alan yazın taraması yaparak 

bu konuda bulunan Cezayir Arapçasında Türk kökenli kelimeleri, askeri-idariyle ilgili, mali-

ticariyle ilgili, meslekle ilgili, gemicilikle ilgili, terzilikle ilgili, eğitim-öğretimle ilgili, dinle 

ilgili, ev hayatı ve sosyal hayatla ilgili, giyimle ilgili, yeme-içmeyle ilgili, kahve kültürüyle 

ilgili, eğlence ve müzikle ilgili, mimari ve sanatla ilgili, günlük konuşmayla ilgili, deyim ve 

deyişlerle ilgili, doğa-bitki ve hayvanlarla ilgili sözcük ve diğer sözcükler sunulmuştur.  

Mourad Bensadoune, 2019 yılında “Cezayir Kreol/Karma Dili Olarak Darija’da Türkçe Söz 

Varlığı” adlı yüksek lisans çalışmasında hala Cezayir Darijası’nda kullanılmakta olan 80 

Türkçe kökenli kelime tespit etmiştir. Bunlardan 23’ü iş ve ekonomi ile ilgili, 22’si günlük 

hayatla ilgili, 17’si aletlerle ilgili, 13’ü mutfakla ilgili, 5’i ise kıyafetlerle ilgili kelimelerdir.  

Cezayir’de Türkçe Öğretimi 

Son yıllarda Türk kültürünü tanıtmak amacıyla dünyada farklı ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü 

tarafından yapılan etkinlikler, televizyonlarda sunulan Türk dizileri ve ülkeler arasında devam 

iş birliği çalışmalardan dolayı, her yıl yüz binlerce Cezayirli turist olarak Türkiye’de 

bulunmuştur. Bu faktörlerden dolayı Cezayirlilerin gün geçtikçe Türk kültürüne merakları ve 

Türkçeyi öğrenme istekleri arttırmaktadır. Sadece öğrenci tarafından değil, farklı yaş 

gruplardan da bu konu üzerinde ilgi vardır. Cezayir’de Türkçe öğretim alanında bilinen en 

önemli ve eski kurumlardan biri, başkentteki Cezayir 2 ve Konstantin şehrindeki Emir 

Abdulkadir Üniversiteleridir. 2013’te bu üniversitelerde açılan Türkoloji bölümlerine ilaveten, 

2019 yılında Cezayir’in Laghouat şehrinde gerçekleşen “1518-1918 Modern Çağda Deniz ve 

Çöl Arasındaki Magrip Bölgesi’nde Osmanlı Politikası” sempozyumunda Mustafa Kara, Yunus 
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Emre Enstitüsünün Cezayir’de 5 üniversite ile (Cezayir 2, Konstantin, Oran, Medea Yahya 

Fares ve Setif 2 Üniversiteleri) iş birliği anlaşmasında bulunduğunu ve bu üniversitelerde 

Türkçe öğretildiğini aktarmıştır (Yunus Emre Enstitüsü, 2019). 

Cezayir’de Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı merkezler olmadığı gibi, 

Cezayir’in 58 şehrinden sadece 4’ünde Türkçe kursu veren özel kurumlar vardır. Bu dört 

şehirde Türkoloji mezunu öğrenciler, kendi hazırladıkları materyalleri kullanarak Türkçe 

öğretmektedirler. Türkçe öğretimi yapılan bu özel kurumlarda üst seviye dersleri Türkçe 

öğreticisi olmayan ve Cezayir’de yaşayan Türk vatandaşları tarafından verilmektedir.  

Tablo 1. Cezayir’deki Türkçe Öğreten Özel Dil Okulları (Çangal, 2021, s. 218) 

Şehir Kurs Merkezi 

Blida ILM Center 

Cezayir Language Universe 

Cezayir Dz Speaking School 

Konstantine Massinissa School 

Konstantine Istanbul and Constantine Institute of Languages 

Konstantine Ecole Echourouk 

Konstantine Noramens Ecole de Formation 

Skikda ICIL Skikda Institut de Langues 

Dünyada, Türkçeye ve Türk kültürüne duyulan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye bursları programı ve 

Yunus Emre Enstitüsünün yaz okulu programıyla Cezayirli öğrencilerin de Türkiye’de eğitim 

almaları ve Türkçe öğrenmelerine imkân verilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2013-

2020 yılları arasındaki istatistiklerine bakıldığında Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde eğitim 

alan Cezayirlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki devlet 

üniversitesi, vakıf üniversitesi ve vakıf meslek yüksekokulunda eğitim alan Cezayirli 

öğrencilerin sayıları verilmiştir. 

Tablo 2. 2013-2020 Yılları Arasında Türkiye Üniversitelerinde Okuyan Cezayirli Öğrenci 

Sayısı (YÖK, 2021) 

Yıl Erkek Kadın Toplam 
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2013-2014 71 17 88 

2014-2015 136 42 178 

2015-2016 183 56 239 

2016-2017 243 89 332 

2017-2018 261 124 385 

2018-2019 359 229 588 

2019-2020 473 306 779 

Cezayirlilerin Türkçe Öğrenmelerindeki Sebepler 

Cezayirlilerin Türkçe öğrenmelerinin nedenleri çoktur. Yapılan anket sonucunda bazı nedenler 

tespit edilmiştir. Ayrıca internet ortamında Türkçe öğrenen 300 kursiyer üzerinde bir anken 

uygulanmıştır. Öğrencilerin yaş aralığı ise 14-48 olup 262’si kadın, 37’si ise erkektir. 

Öğrencilerin 132’si Arapça, Fransızca ve İngilizce, 60’ı Arapça ve Fransızca, 61’i sadece 

Arapça, 19’u Arapça ve İngilizce, 14’ü Arapça, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca, kalan 13’ü 

ise Arapça, Fransızca, İngilizce ve bir dil daha (İspanyolca, Almanca, İtalyanca ya da 

Berberice) bilmektedir. 16 sorudan oluşan bu ankette, Türkçe öğrenme sebepleri hakkında da 

bir soru sorulmuştur. Bu çalışmada sadece, “Neden Türkçe öğreniyorsunuz?” sorusu 

değerlendirilmiştir. Bu soruya ankette cevap olarak Türkçe öğrenme nedenlerini ifade eden bu 

şıklar verilip öğrencilerin bu soruya birden fazla cevap seçebilecekleri de belirtilmiştir: 

a) Türk dilini ve kültürünü seviyorum  

b) Türkiye’de okumak için 

c) Sırf dil öğrenmeyi sevdiğim için 

d) Türkiye’de tatil yapmak için 

e) Türkiye’de yerleşmek için 

f) Film/dizi izlemek için  

g) Çevirmen olarak çalışmak için 

h) Diğer  

Çalışmada sadece anket sorularına dayanarak öğrencilerin yüz yüze ya da herhangi bir görüşme 

olmadan sadece nicel yöntem modeli kullanılmıştır. Cezayirlilerin Türkçe öğrenmelerinde etkin 

sebepler, öğrencilerin en çok seçtikleri cevaplara göre sıralanmıştır: 

Türk Dilini ve Kültürünü Seviyorum  

Yaklaşık üç yüz yıllık tarihi birliktelik Türkler ve Cezayirliler arasında kültürel alışveriş 

oluşturmuştur. İnanç, edebiyat, gelenek, din, sanat vs. birçok alanda görülen bu kültürel 
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faktörlere ilaveten, Cezayir-Türkiye halklarının daha da yakınlaşmalarını sağlayan farklı 

anlaşmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca yukarıda kültürle ilgili Cezayir dilinde 600 

kelimeyi aşan Türkçeden geçmiş kelimelerin hala Cezayirliler tarafından kullanılması, 

Cezayir’de bulunan mimari eserleri (Kasaba Mahallesi, Keçova Camii vs.), Cezayirlilerin 

giyim gelenekleri (erkeklerde bornoz ve İstanbul fesi vs.), Cezayirlilerin günümüze kadar 

kullanmakta olduğu Türk isim ve soy isimleri (Çoban, Kara vs.), Cezayir şehrinde varlığını 

sürdüren Türkçe yer isimleri (Hüseyin Dayı Bölgesi, Satavali Bölgesi vs.) gibi faktörler 

Cezayirlilerin Türk dilini ve kültürünü daha da merak etmelerine ve sevmelerine yol açmıştır. 

“Halkın günlük konuşma dilinde, giyim kuşamında, şehrin mimarisinde görülen Türk kültürünün izleri, 

ilmi hayatta da kendini hissettirmiştir. İstanbul’dan gelen Hanefi ilim adamları, kadılar, fakihler ile yerli 

halk arasında din kardeşliği ortak paydasında güçlü bir beraberlik vardı. Osmanlı idaresinin, Anadolu’da 

bir gelenek haline getirip sürekli uyguladığı ilmin ve ilim adamlarının maddi manevi desteklenmesi işi 

burada da devam etmiştir.” (Gedik, 2014, s. 21) 

Anket sonucunda öğrencilerin %65’ini oluşturan 194 öğrenci sırf Türk dilini ve kültürünü 

sevdiği için Türkçe öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Türkiye’de Okumak İçin  

Cezayir’den Türkiye eğitim kalitesine bakıldığında Türkiye’nin daha kaliteli olduğu ve 

öğrencilere burs imkanları sunduğu görülmektedir. Cezayirlilerden yüksek öğrenimine 

Türkiye’de devam eden öğrenciler, yukarıdaki tablo 2’de gösterildiği gibi zaman geçtikçe 

artmaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 2012 yılında 

gerçekleştirilen Türkiye Bursları Projesi farklı ülkelerdeki öğrencilere Türkiye’de yüksek 

öğrenim görme imkânı vermiştir. Bu projeyle başarılı öğrencilerin Türkiye’de eğitimlerini 

alarak kendi ülkelerindeki sorunlara çözüm üretmeleri ve bir kültür elçisi olmaları 

hedeflenmiştir. Türkiye’de eğitimini tamamlamak isteyen Cezayirli öğrencilere de Türkiye 

bursları, burs imkanları sunmaktadır.  

“2013’te Cezayir’deki Türk Büyükelçisi, Türk üniversitelerinde farklı lisans ve lisansüstü seviyelerde 

çeşitli branş ve disiplinlerde eğitim görmek isteyen Cezayirli öğrencilere yıllık burs vereceklerini ilan 

etmiştir. Cezayir Türk Büyükelçiliğindeki yetkililer, Türkiye’nin, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, 

psikoloji, sosyoloji, jeoloji, eczacılık ve diğer alanlar gibi çeşitli alanlarda onlara burs vererek Türk portalı 

üzerinden eğitimlerine yurt dışında devam etme hayallerini gerçekleştirmek isteyen Cezayirli öğrencilerin 

önünü açacağını teyit etmişlerdir.” (Bouacha, 2018, s. 84) 

Ayrıca Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) okumak isteyen 

öğrenciler, 15 Temmuz 2020’de Cezayir Blida 2 Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında 
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imzalanan protokollere göre, Kırıkkale Üniversitesindeki TÖMER tarafından Cezayir Blida 2 

Üniversitesi öğrencilerine yönelik çevrimiçi A1 ve A2 seviyelerinde -15 Temmuz Türkçe 

Öğretim Kursu- 5 ay sürecek bir eğitim gerçekleştirilmiştir (Kırıkkale Üniversitesi, 2020). 

Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların %45’ini oluşturan 134 öğrenci, Türkçeyi 

Türkiye’de eğitim almak amacıyla öğrenmek istemiştir.  

 

Sırf Dil Öğrenmeyi Sevdiğim İçin  

Cezayir bilindiği gibi Arapça, Fransızca ve Berberice konuşan bir ülkedir. Çok dilli ya da iki dilli 

olan Cezayirlilerin, yukarıda belirlediği gibi ankete katılan 300 öğrencinin çoğu Arapça, 

Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Cezayirliler bazı dilleri, Türkçeyi olduğu gibi, ya filmlerden 

ya da dizilerden öğrenmektedir. Bu araştırmaya katılanların %39’unu oluşturan 117 kişi, 

Türkçeyi sırf dil öğrenmeyi sevdiği için (hobi olarak) öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Türkiye’ye Tatile Gitmek İçin  

Tarihi ve turistik yerlerini görmek için, farklı ve zengin mutfak lezzetlerini tatmak için 

Türkiye’ye gelen turist sayısı gittikçe artmaktadır. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 

2021 Turizm İstatistik Raporları’na göre, 2019 yılında Cezayir’den Türkiye’ye gelen turistlerin 

sayısı 90.995 turiste ulaşırken 2020’de 44.674, 2021’de ise 2928 turiste ulaşmıştır.  2020 ve 2021 

yıllarındaki turist sayısını pandemi dönemine denk gelmesi (korona virüs salgını) ya da 

Cezayir’in sınırlarının kapanması turist sayısını etkilemiştir. Fakat şekil 1’de görüldüğü gibi 2019 

yılında Afrika kıtasından Türkiye’ye en çok seyahat eden millet Cezayirlilerdir. 
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Şekil 1. 2019-2021 Yıllarında Türkiye’ye Gelen Turist Sayıları (TÜRSAB, 2021) 

Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların %35’ini oluşturan 106 kişi, Türkçeyi turizm 

yapmak ve eğitim almak amacıyla öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Türkiye’ye Yerleşmek İçin   

Osmanlı Dönemi’nde de farklı sebeplerden dolayı Anadolu’ya göç eden Cezayirliler 

görülmüştür. 

“Osmanlı hâkimiyeti süresinde ana dilleri Arapça olan birçok Cezayir vatandaşı 19. yüzyıldan itibaren 

çeşitli sebeplerle Anadolu’ya göç etmiş ve bir asırdan fazla zamandır bu topraklarda yaşamlarını devam 

ettirmiştir. Aslen Cezayirli olan bu ailelere Anadolu’ya göçleri neticesinde Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlığı verilmiştir ve Anadolu’nun bu bölgesine yerleştirilmiştir. Göç eden Cezayir asıllı Arapların 

iskân edildiği bu bölgelerden biri de Adana iline bağlı Kozan ilçesidir.” (Temina, 2019, s. 8) 

Cezayirlilerin Türkçe öğrenmelerine etki eden sebeplerden biri de Türkiye’ye yerleşmek 

istemeleridir. İster tarihi ve kültür bağları olsun, ister Türk dizileri ve filmlerin etkileri olsun 

Cezayirlilerden Türkiye’ye farklı amaçlar için de gitmek ve göç etmek isteyen vardır.  

Ankete katılanların %31’ini oluşturan 92 kişi, Türkiye’de yaşamak ve yerleşmek için Türkçe 

öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Film/Dizi İzlemek İçin 

Cezayir’de Kültür Evi’nin müdürlüğü yapan senarist Rabih Zarif, Cezayir’de ya Türkçe 

altyazılı ya da Arapçanın farklı lehçeleriyle dublajı yapılmış filmler izlendiğini söyler. 

“İlk olarak 2010 yılında "Acı Hayat" ve "Yeşeren Düşler" adlı dizilerin Arapça dublajının yayınlanmaya 

başladığını aktaran Zarif, "Kara Sevda", "Söz", "Diriliş Ertuğrul" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi dizilerin 

Cezayirliler tarafından sevilerek izlendiğine dikkati çekti.” (İslam, 2019) 

Temina’nın 2019 çalışmasında Cezayirlilerin Türk filmleri ve dizileri izleme sebeplerine 

yönelik verilen cevaplar şu şekildedir:  

● Oldukça kaliteli TV yapımları 

● Diğer ülkelere göre kendi kültürüme daha yakın hissediyorum 

● Türkiye’yi ve Türkleri kendime yakın hissediyorum 

● Beğendiğim oyuncular oynuyor 

● Ailecek izliyoruz 

Aynı araştırmada sırasıyla “Muhteşem Yüzyıl”, “Aşk-ı Memnu”, “Kiralık Aşk”, “Ihlamurlar 

Altında” dizileri Cezayir’de en çok ilgi gören dizilerdir (Temina, 2019). 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 45 

www.internationalstudentsymposium.com 

Araştırmaya katılanların %25’ini oluşturan 76 kişi, Türk filmleri ve dizileri izlemek için Türkçe 

öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Çevirmen Olarak Çalışmak İçin  

Günümüzde Cezayir’de Türk şirketlerin sayısı 30’u aşmıştır (inşaat elemanı, b.t.). Cezayir halkı 

çok dilli olmasıyla birlikte genelde Türk firmaları iş imkanları sağladığı için ve sürekli ya 

Arapça-Türkçe ya Fransızca-Türkçe ya da İngilizce-Türkçe tercüme yapacak kişiler aradığı için 

Cezayirliler Türkçe öğrenmek istemektedir. Anket sonucunda öğrencilerin %14’ünü oluşturan 

41 kişi, tercüman olarak çalışmak için Türkçe öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Ticaret Yapmak İçin  

Cezayir-Türkiye ticari ve iktisadi ilişkilerinde 2003 yılındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar 

olduğu belirtilirken 2013 yılı itibarıyla bu rakamın 4,5 milyar dolara çıktığı ve sonraki yıllarda 

daha da yükseleceği dile getirilmiştir. Türkiye-Cezayir arasındaki en önemli anlaşmalar enerji 

sektöründedir. Bu sektörde Türkiye’nin Cezayir’den en çok ithal ettiği kaynaklardan biri doğal 

gazdır. Türkiye, enerji ihtiyaçlarının %7’sini Cezayir’den karşılamaktadır ve SONATRACH 

(Cezayir) ve BOTAŞ (Türkiye) şirketleri arasında yapılan ithalat anlaşması 2014 yılında bittiği 

için, 10 yıl daha uzatılmıştır (Öğür, 2015). Her iki ülke karşılıklı hem ithalat hem ihracat 

yapmaktadır. Türkiye Cezayir’den, petrol, doğal gaz, kamış/pancar şekeri, suda yüzen 

sökülecek araçlar, hidrojen, asal gazlar ve diğer ametalleri ithal ederken Cezayir, Türkiye’den; 

demir, tohum, elbise, gıda, otomobil parçaları, ilaç ve telefon vb. ithal etmektedir (Eker, 2016). 

Aşağıdaki tabloda 2002-2017 yılları arasında Türkiye-Cezayir dış ticaret değerlerine yer 

verilmiştir. 

Tablo 3. Türkiye-Cezayir Dış Ticaret Değerleri (Milyon ABD Doları) 2002-2017 (Bouacha, 

2018, s. 66). 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2002 514 558 1.072 -44 

2003 573 501 1.074 72 

2004 806 626 1.432 180 

2005 807 862 1.669 -55 

2006 1.021 719 1.739 302 

2007 1.232 944 2.176 288 

2008 1.614 1.588 3.201 26 

2009 1.777 769 2.546 1.008 
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2010 1.505 1.068 2.573 436 

2011 1.471 1.150 2.621 320 

2012 1.813 925 2.737 889 

2013 2.003 714 2.717 1.289 

2014 2.083 921 3.004 1.162 

2015 1.826 741 2.566 1.085 

2016 1.737 464 2.201 1.273 

2017 1.713 766 2.479 946 

Araştırmaya katılanların %9’unu oluşturan 26 kişi, ticaret yapmak istediği için Türkçe 

öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Evlenmek İçin 

Günümüzde teknoloji ve internet insanoğlunun birçok işini kolaylaştırmış görünmektedir. 

Ayrıca, Cezayirlilerin Türkleri, Türk kültürünü sevmeleriyle, bazılarının Türklerle 

evlendiklerini de duymaktayız. Ankete katılanların %3’ünü oluşturan 8 kişi, evlenmek için 

Türkçe öğrenmek istediğini belirtmiştir.  

Sonuç  

Osmanlı Dönemi’ne kadar dayanan Cezayir-Türkiye kardeşlik ilişkileri siyasi, kültürel, dini, 

iktisadi vs. gibi faktörlerle iki halkın arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini sağlamıştır. 

Gümümüzde Cezayirlilerin Türkçeyi öğrenme ve Türk kültürünü tanıma istekleri, daha önce 

olmadığı kadar artmaktadır. Cezayir’in 58 şehrinden sadece 4’ünde Türkçe öğreten özel kurslar 

bulunmaktadır. Türkçeyi bölüm olarak okutan üniversitelerin sayısı da çok azdır. Genelde bu 

kurumlarda “Türk dilini ve kültürünü seviyorum; Türkiye’de okumak için, sırf dil öğrenmeyi 

sevdiğim için, Türkiye’ye tatil yapmak için, Türkiye’ye yerleşmek için, film izlemek için, 

çevirmen olarak çalışmak için, ticaret yapmak için ya da evlenmek için” sebeplerini belirterek 

Türkçe öğrenmektedirler. Bu çalışmada, online Türkçe öğrenen 300 öğrencinin üzerinde 

yapılan ankete göre öğrencilerin çoğu Türk dilini ve kültürünü sevdiği için Türkçe 

öğrenmektedir. İlerleyen zamanda, Türk dili ve kültürü Cezayirlilerin ilgisini çektiği için, 

Cezayir’de yaygın olarak özel okullar hatta Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı şubelerinin 

de açılması mümkün olabilir.   
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Afganistanlı 

Öğrencilerin Akademik Yazma Becerisinde Karşılaştıkları 

Zorlukların Tespitine Yönelik Bir Anket Önerisi  

Mohammad Omar Samım1 

Özet 

Bu çalışma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma 

becerisinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla kullanılabilecek anket önerisini 

içermektedir. Anket Sakarya’da okuyan Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma becerisini 

ölçmek amacıyla oluşturulan bir dizi soruyu içermektedir. Anket geliştirme süreçleri dikkate 

alınarak akademik yazma konusunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afganistanlı 

öğrencilerin ne tür zorluklar yaşadığını tespit etmek amacıyla bu şekilde bir anket geliştirilmek 

istenmiştir. Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma konusunda karşılaştıkları zorlukları 

tespit etmek amacıyla daha önce böyle bir çalışmanın yapılmaması bu çalışmanın dolayısıyla 

da anket sorularının önemini daha da arttırmaktadır. Araştırmada Afganistanlı öğrencilerin 

akademik yazma becerisinde karşılaştıkları sorunlar belirlenmek istendiğinden ilgili sorunlar 

farklı başlıklar altında öğrencilere sunulmuştur. Problemi belirleme için çeşitli kaynaklar 

taranarak akademik yazmaya yönelik öğrenci problemleri ortaya konmuş, bu problemlerle ilgili 

maddeler yazılmış; sonrasında ise yazılan bu taslak maddeler uzman görüşüne sunularak 

yeniden revize edilmiştir. Uzman görüşü sonrasında ortaya çıkan maddelerin pilot uygulaması 

yapılarak son hali verilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Afganistanlı öğrencilerin 

akademik yazma becerisinde karşılaştıkları zorlukların tespitine yönelik anket önerisi aşamaları 

ile anlatılmış ve son hali ek kısmında belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Afganistanlı Öğrencilerin 

Akademik Yazma Becerisi, Akademik Yazma, Anket Önerisi. 

 

Giriş 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, son yıllarda öne çıkan işlevsel bir alan olarak 

gelişmektedir. Günümüzde yabancı dil öğrenmenin; insanlık değerlerinin paylaşımı ve kültürler 

                                                             
1 Sakarya Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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arası bildirişim açısından önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Her dilin kendine özgü bir 

sistemi ve bu sistem içerisinde kendine has olan kuralları vardır. Yabancı dil öğretimi de bu 

kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Dört temel beceriden biri olan yazma becerisinin 

kazanılması veya kazandırılması da önem arz etmektedir. İşeri ve Ünal (2012) yazma için: 

“Yazmak, düşündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı yazı aracılığıyla ortaya 

koymaktır.” derken Karatay (2015: 21) da yakın bir tanım yaparak "Yazma, duygu ve 

düşünceleri herhangi bir dilde kullanılan alfabedeki yazı karakterlerini, sembollerini, 

işaretlerini kullanarak başkalarına aktarma işidir." demiştir. Kısaca, yazma için zihinden 

geçirilenlerin belirli sembollerle herkesçe kabul edilen kurallar çerçevesinde kâğıda dökülmesi 

olarak tanımlayabiliriz. Dili ve düşünceyi somutlaştıran beceri olan yazma birçok özelliği ile 

diğer becerilerden daha zordur ve diğer becerilere göre daha geç öğrenilir. Yazmanın öğretimi 

belirli aşamalardan ve basamaklardan oluşmaktadır. Nitekim yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde akademik yazmanın de belli aşamaları ve öğrenimde olan bireylerin karşılaştıkları 

zorluklar da vardır.  Türkçenin yabancı olarak öğretiminde akademik yazma becerisi gündelik 

yazma becerisine oranla daha zor olmaktadır.  

Bahar’a (2014: 253) göre “Yazıya ait genel kurallara uymanın yanı sıra bilimsel bir 

araştırmanın raporlaştırılmasını da dikkate alınan bütün ilkelere ve o sürecin kendisine, 

araştırmanın metinleştirilmesine akademik yazma adı verilir.” Bu sebeple akademik yazma 

günlük dildeki yazmadan, kişisel yazmadan ya da edebi yazma çalışmalarından farklılık 

göstermektedir. Daha resmi ve daha çok kurallarla birbirine bağlı bu yazma türünün ana dilde 

bile zorken yabancı dil öğretiminde çok daha zor olduğu aşikardır. Öğrenenin hem dile hem de 

akademik dile hakim olması gerekmektedir. Burada farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ana 

dilleri sebebiyle Türkçeye karşı spesifik hataları olabilir. Bu nedenle ülkelerin ve dillerin 

Türkçeyle olan münasebeti ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çünkü akademik metinlerde, kesin yargılar 

yerine sebeplerden hareketle belirli sonuçlara ulaşıldığını ifade eden yargılar bulunmaktadır 

(Tok, 2014: 381). Ayrıca akademik dil açıklayıcı ve işaret edici bir dildir (Tok, 2014: 378). 

“Akademik dil, sözlükler ve çeşitli metin türlerinden (örnek makaleler, raporlar, araştırma 

makaleleri ve özetleri) oluşmaktadır.” (Yahşi Cevher ve Güngör, 2015: 2268). Bunlar içinde 

genel kullanılan üst seviye bir dildir. Akademik metinlerde Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenler için zor olabilecek “terimler, kavramlar, zengin kelime hazinesi, uzun cümleler, 

edilgen yapılı fiiller, teknik terimler, resmî ifadeler” gibi zor öğrenme konuları kullanılmaktadır 

(Çiftler ve Aytan, 2019: 77). 
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Bu problemler Türkçeyi ikinci/yabancı dil olarak öğrenenler için zor olmakla birlikte öğrenenin 

bildiği dillere göre de zorluğu farklılık gösteren bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma becerisinde karşılaştıkları zorlukların 

tespitine yönelik anket önerisi hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Türkçe, Altay 

dilleri gibi eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve çekildiği, sondan eklemeli bir dildir; 

Farsça ise Hint-Avrupa dilleri arasındadır. Farsça alfabesi, Arap alfabesi gibidir. Arapça gibi 

bitişik, sağdan sola yazılır ve okunur. Farsça ön ek ve eklemeli bir yapıya sahiptir. Türkçe; 

kurallı, sistemli, kendine özgü matematiksel mantığı olan bir dildir. Bu bağlamda bu anket 

önerisi çalışmasıyla birçok sorunun cevabı aranacaktır. Bunlardan bazılarını şu şekilde ifade 

edebiliriz: 

1. Sakarya’da bulunan Afganistanlı öğrencilerin eğitim durumları ve sayısı, hangi programla 

ülkemizde eğitim aldıkları, yaş ve cinsiyete göre tespit edilecektir. 

2. Dil öğretiminde dört temel beceriden olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan en çok 

hangilerinde zorlandıkları tespit edilecektir. 

3. Sakarya’da bulunan Afganistanlı öğrencilerin akademik yazmalarında sözlük kullanma 

durumları, alfabe farklılığının problem olup olmaması ve e-kaynakları kullanma durumları 

sorgulanacaktır. 

4. Sakarya’da bulunan Afganistanlı öğrencilerin akademik yazmada bulunan bölümleri yazıp 

yazamadıkları tespit edilecektir. 

5. Sakarya’da bulunan Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma yaparken yazım, noktalama 

ve imla ile ilgili durumları ile yazının dış yapı özelliklerine hakim olup olmama durumları 

incelenecektir. 

Dolayısıyla bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afganistanlı öğrencilerin 

akademik yazma becerisinde karşılaştıkları zorlukları belirlemek ve tespit etmek amacıyla bir 

anket çalışması oluşturmaktır. 

Anketi Oluşturan Sorular ve Bölümler 

Anket likert tipi soru ölçeği ile oluşturulmuştur. Likert tipi ölçekler, bireyin kendisi hakkında 

bilgi vermesi esasına dayanmaktadır (Tavşancıl: 2010). Bu çalışma ile öğrencilerin akademik 

yazma konusundaki zorlukları kendileri tarafından bilgi vermesine dayanmaktadır. Likert tipi 
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ölçeklerin aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere üçlü, dörtlü, beşli, altılı ve yedili sorulardan 

oluşan tipleri vardır. 

Likert tipi soru ölçekleri (Turan, Şimşek, & Aslan, 2015) 

Anketin giriş kısmında cinsiyet, yaş ve öğrenim durumunu sorgulayan üç bölümden oluşan soru 

kısmı bulunmaktadır. Yaş baremi lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düşünülerek 

koyulmuş olup bununla birlikte yine ayrıca bir alt soruda açıkça sorulmuştur.  

Cinsiyetiniz Kadın 

(  ) 

Erkek 

(  ) 

Yaş 17-22 

(  ) 

23-35 

(  ) 

36 yaş ve üstü 

(  ) 

 

Öğrenim 

Durumunuz 

Lisans 

(  ) 

Yüksek Lisans 

(  ) 

Doktora 

(  ) 

Araştırmacı 

(  ) 

 

Anket Afganistanlı olup Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerden Sakarya’da 

yaşayanlara uygulanacağı için Sakarya’da hangi yolla eğitim alacakları sorgulanacaktır. Burada 

Türkiye burslusu, kendi ülkesinden destek ile ve kendi imkanları ile olmak üzere üç başlıktan 

oluşan cevap seçeneği sunulmuştur. 
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1. Sakarya’da eğitimi aşağıdakilerden hangisi vasıtasıyla alıyorsunuz? Lütfen 

işaretleyiniz. 

(   ) Türkiye (YTB) burslusu olarak,  

(   ) Ülkemin/üniversitemin desteğiyle,  

(   ) YÖS ve kendi imkânlarımla 

Dil öğretimi dört temel beceri üzerinden yapıldığı için öğrencilerin hangi beceride en çok 

zorlandığı ve diğer becerilerde zorlanma durumları tespit etmek amacıyla becerilerin çok 

zorlandım, zorlandım, ne zorlandım ne zorlanmadım, zorlanmadım, hiç zorlanmadım 

seçenekleri ile zorluk ve kolaylıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Temel dil becerilerini öğrenirken yaşadığınız zorluk seviyesini işaretleyiniz. 

Beceriler Çok zorlandım Zorlandım Ne Zorlandım 

Ne Zorlanmadım 

Zorlanmadım Hiç 

zorlanmadım 

Okuma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Yazma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Dinleme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Konuşma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Akademik yazma çerçevesi içinde değerlendirilen makale, bildiri, tez gibi çalışmaların 

oluşturduğu içerikler dikkate alınarak Sakarya’da eğitim gören Afganistanlı öğrencilerin bu 

maddelerin yazımında karşılaştıkları sorunları tespit edebilmek amacıyla bir anket 

oluşturulmuştur. Farklı enstitülerde ve kurumlarda farklı biçimlerde karşımıza çıkan akademik 

yazma örnekleri ele alınarak ortak bir taslak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Demirci’ye (2014: 

115) göre bir makalede olması gereken başlıklar şu şekilde sıralanmıştır.  

Tablo 1. Makalelerde Yer Alan Temel Bölümler ve İçerikleri (Demirci, 2014: 115) 

Akademik metindeki bölüm  Ne içeriyor? 

Başlık  Ne yaptın? 

Giriş  Problem nedir? Temel kavram ve fikirler nelerdir? Çalışmanın 

amacı nedir? 
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Özet  Neyi, neden, nasıl yaptın? Ne buldun? 

Yöntem  Çalışmanın amacını nasıl gerçekleştirdin? 

Bulgular  Ne/neler buldun? 

Sonuç ve tartışma  Bulgular neyi anlatıyor? 

Katkı belirtme  Kim yardımcı oldu 

Kaynakça  Kimlerin çalışmalarından yararlandın? 

Ekler  İlave bilgiler 

 

Kardaş’a (2020: 192) göre ise bir akademik çalışmada bulunması gereken başlıklar şu şekilde 

olmalıdır: Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynaklar, ekler.  

Kökdemir’e (2004: 3) göre bir bilimsel araştırmanın basamakları aşağıdaki gibi olmalıdır. 

 

Bilimsel Araştırma Süreci (Kökdemir, 2004: 3) 

Bu nedenle yukarıdaki başlıklara uygun olarak geliştirdiğimiz anketimizde şu başlıklar 

bulunmaktadır. 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimindeki Akademik Yazma Becerisinde Karşılaştıkları Zorluklar 

(Afganistan Örneği) 

    

 Literatür Taraması 

 
Araştırma 

Problemlerinin 
Belirlenmesi 

 
Kaynakların 

Okunması ve 
Özetlenmesi 

 
Araştırma Analizi ve 

Yöntemlerin 
Belirlenmesi  

Veri Toplanması ve 
Analizi 

 
Bulguların 

Yorumlanması 

 
Araştırma Sürecinin 

ve Bulgularının 
Rapor Edilmesi 
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Türkçe Akademik Yazıda Genel Yapı ve Anlam Bilgisi 

Bakımından Karşılaştıkları Zorluklar 

K
e
sin

lik
le 

K
a
tılm

ıy
o
r
u

m
 

K
a
tılm

ıy
o
r
u

m
 

K
a
r
a
r
sız

ım
 

K
a
tılıy

o
r
u

m
 

K
e
sin

lik
le 

K
a
tılıy

o
r
u

m
 

Türkçe, akademik bir metne uygun başlık yazabilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir metni okuyup özetini oluşturabilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir metnin anahtar kelimelerini yazabilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir metin için giriş bölümünü yazabilirim (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir metin için yan başlıkları oluşturabilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir yazıda mesleki alanımla ilgili uygun 

terimleri/sözcükleri kullanabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir yazıda mesleki alanımla ilgili Türkçe 

olamayan terimleri/sözcükleri kullanabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir yazıda doğru kelimeleri seçerek cümle 

kurabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir yazıda cümleleri anlamlı/uygun bir şekilde 

birbirine bağlayabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir yazıda bir düşünce etrafında anlamlı bir 

paragraf yazabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir yazıda paragrafları anlamlı/uygun bir şekilde 

birbirine bağlayabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir metnin bulgularını tespit edebilir ve 

yazabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe, akademik bir metnin sonuç ve öneri bölümünü yazabilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Bu sorulara ek olarak Sakarya’da yaşayan Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma 

konusunda karşılaşacakları problemlerden olacağını düşündüğümüz aşağıdaki soruları da 

ankete ekledik. 
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Türkçe Akademik Yazmada Bilimsel Araştırma 

Bakımından Karşılaştıkları Zorluklar 
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Türkçe akademik bir yazının sayfa düzenini 

yapabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir metnin araştırma yöntemini tespit 

edebilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir metin için amaç bölümünü 

yazabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir yazıda verileri toplama araçları 

tespitini yapabilirim.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir metnin verilerini analiz edebilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir metinde metin içi ve metin sonu 

kaynakça gösterimini kurallara uygun şekilde 

yapabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir metin için alan taraması 

yapabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe olarak araştıracağım konunun sınırlarını ve 

kaynaklarının tespitini/taramasını yapabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir yazının bölümlerini 

ayırabilir/oluşturabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir metin için bilimsel araştırma 

soruları yazabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Bunlara ek olarak bir yazının olmazsa olmazı olan yazım ve noktalamaya ilişkin sorular da şu 

şekilde ilgililere yöneltilmiştir. 

Türkçe Akademik Yazmada Biçim Bilgisi ve 

Noktalama İşareti Bakımından Karşılaştıkları 

Zorluklar 
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Türkçe akademik bir yazıda, birleşik kelimeleri 

kullanabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir yazıda, 1. Özne-Yüklem İlişkisine 

Göre Fiiller (Etken Fiil, Edilgen Fiil, Dönüşlü Fiil, İşteş 

Fiil) 2. Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller (Geçişli 

Fiil, Geçişsiz Fiil, Oldurgan Fiil, Ettirgen Fiil) 

kullanabilirim.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir yazıda İsim-fiiller, Sıfat-fiiller ve 

Zarf-fiilleri kullanabilirim.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir yazıda isim hal eklerini (a-e, I, dA, 

dAn) kullanabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir yazıda Türkçe ses bilgisi (Büyük-

Küçük, Ünlü Uyumu, Ses düşmesi, Ses türemesi, Ses 

Daralması, Ses Değişimi, Ses Kaynaşması) konusunda 

zorluk çekmekteyim.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Türkçe akademik bir metinde noktalama işareti 

kurallarına uyarak yazabilir/ kullanabilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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Ek 1: Anket 
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Kosova’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi  

Sibel Kurshumliu1 

Özet 

Türkçe ana dil ve yabancı dil olarak farklı birçok ülkede öğretilmektedir. Bu durum uzun 

yıllardan beri var olmuştur fakat özellikle son yıllarda artış görülmüştür. Özellikle çok sayıda 

kurumun Türkiye’de ve yurt dışında faaliyete başlaması, Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminin artmasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra bu alanda üniversitelerde yüksek lisans ve 

doktora bölümlerinin açılması, çok sayıda araştırma yapılmasına ve yeni akademisyenlerin 

yetişmesine katkı sağlamıştır. Türkçeye duyulan ilginin artması ve öğrenilmesi onun dünya 

dilleri arasında çok konuşulan diller sıralamasında yer almasına neden olmuştur. Bunun yanı 

sıra coğrafi ve kültürel açıdan yakın olan Kosova’da da Türkçeye dair ilginin artmakta olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Kosova’da Türkçe eğitiminin seyri, günümüze kadarki 

süreci ve Türkçenin yabancı dil olarak son yıllarda ilgi görmesini incelemektir. Bir derleme 

çalışması olup konuyla ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Aynı zamanda konuyla ilgili 

durumlar gözlemlenerek çalışmaya katkı sağlanmıştır. İki ülke arasında ortak tarih, kültür ve 

günümüze kadar süregelen ilişkiler başta olmak üzere özellikle son yıllarda eğitim ve 

teknolojinin gelişimi gibi nedenlerin Türkçeye olan ilginin artmasına neden olduğu 

söylenebilir. Kosova’da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin zorlandıkları konular 

üzerinde de ayrıca durulmuştur. Yabancı dil öğrenim süreci, hedef dil ve ana dil ilişkisi başta 

olmak üzere bireye göre de farklılık göstermektedir.  

Sonuç olarak günümüzde teknolojinin geliştiği çağda dil öğrenimi ayrı bir önem taşımaya 

devam etmektedir. Bu nedenle öğrenilmek istenen hedef dil ve ana dil arasındaki ilişki iyi 

belirlenmelidir.    

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kosova’da Türkçe, 

Kosova’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.  

 

Balkan Tarihi 

Balkan Yarımadası’nın tarihi eskilere dayanmaktadır. Farklı kültür, dil ve dine mensup 

                                                             
1 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bölümü. 
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milletlere ev sahipliği yapmıştır. Balkan Yarımadası, Avrupa’nın güney kısmında yer almakta 

ve üç büyük yarımadadan birini oluşturmaktadır. Aynı zamanda bulunmakta olduğu konum 

gereğince Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kavşak noktası halinde olduğundan dolayı ayrı 

bir önem arz etmektedir (Jelavich, 2006; Demiraj, 1994). Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, 

Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovenya, 

Moldova ve Ukrayna’ya bağlı Bucak Bölgesi ile Türkiye topraklarının bir kısmı Balkan 

Yarımadası’nda bulunmaktadır.  

Balkan Yarımadası’nın ilk sakinleri İliryalılar ve Trakyalılardır. İliryalılar günümüzdeki 

Arnavutların ataları, Trakyalılarlar ise Rumen ulusunun ataları olarak bilinmektedir 

(Nasuhbeyoğlu, 2008).  

Osmanlı Dönemi’nden önce Balkanlarda büyük medeniyetler kurulmuştur. Bazıları uzun yıllar 

hüküm sürmüşse de bazıları kısa ömürlü olmuştur. Yunan medeniyeti ile Roma İmparatorluğu 

ve Bizans İmparatorluğu uzun bir süre hüküm sürmeyi başarmıştır. Sırp, Bulgar, Hırvat ve 

Boşnaklar farklı zaman dilimlerinde devletler kurmuş fakat bunlar kısa süreli olmuştur 

(Nasuhbeyoğlu, 2008).  

Osmanlı İmparatorluğu, Balkan topraklarının fetih hareketine 1353 yılında başlamıştır fakat bu 

toprakların kesin olarak Türk hâkimiyetine girmesi Fatih döneminde olmuştur (Yiğit, 2015). 

Osmanlı’nın, Balkan topraklarında hâkimiyeti süresince gelişim gösterilmiştir. Mimari yapılar, 

sosyoekonomik, ticari, eğitim gibi birçok alanda gelişim gösterildiği söylenebilir. Osmanlı’nın 

bu topraklardaki hâkimiyeti 1832 yılına kadar aralıksız sürmüştür. Öncelikle 1832 yılında Mora 

Yarımadası; 1878 yılında Sırbistan, Romanya ve Karadağ; daha sonra 1908 yılında Bulgaristan 

ve son olarak 1912 yılında Makedonya ve Arnavutluk Osmanlı İmparatorluğu’nun 

hâkimiyetinden çıkmış ve böylelikle Osmanlı, Meriç Irmağı’na kadar gerilemiştir (Yiğit, 2015). 

Osmanlı’nın bu topraklardan geri çekilmesi sonucunda göçler başlamıştır. Uzun süren bir 

hâkimiyetin sonucunda bu topraklara çok sayıda aile yerleşmiştir. Zamanla yapılan siyasi, idari 

değişiklikler ve baskılar çok sayıda kişinin göç etmesine neden olmuştur.  Tabii bu süreçte 

gerçekleşen baskılara rağmen bu topraklarda yaşamaya devam eden 1 milyon Türk nüfusu 

günümüzde Balkan Türklerini oluşturmaktadır (Yiğit, 2015).  

Kosova  

Kosova’nın Coğrafi Yapısı 

Kosova, Avrupa’nın güneydoğusunda ve Balkan Yarımadası’nın merkezinde bulunmaktadır. 

Ülke güney kısmında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, kuzey ve doğu kısmında Sırbistan ve 
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batı kısmında ise Karadağ ile komşudur. Kosova’nın bir diğer stratejik önem taşımasının sebebi 

Batı Avrupa ve Asya ülkelerinin bağlantı sağlamaları niteliğinde önem arz etmesidir. Priştine, 

Kosova’nın başkentidir; diğer şehirleri ise Mitrovica, Prizren, İpek, Gilan, Ferizay ve 

Cakova’dır. Ülkenin denize çıkışı olmadığından dolayı yaz turizmi gelişmemiştir, dik 

yamaçları ve kayak merkezinin bulunması neticesinde kış turizmi gelişim göstermiştir.  

Ülkenin önem arz eden bir diğer özelliği de yer altı kaynakları bakımından zengin olmasıdır. 

Bundan dolayı ülkenin Avrupa’nın rezerv açısından en çok linyit havzasına sahip olduğu 

söylenebilir. Bunun dışında ülkede çinko, krom, altın, kurşun, vs. gibi çok sayıda yer altı 

kaynakları mevcuttur (Rizaj, Murati, Deva, 2009; Kastrari, 2013). Ülkede yer altı kaynaklarının 

bulunmasına rağmen sanayi alanında çok fazla gelişim göstermediği görülmüştür.  

Kosova’nın Etnik Yapısı 

Kosova’da 2018 yılında yapılan sayım neticesinde ülkenin 2 milyon nüfusa sahip olduğu 

görülmüştür (ask.rks-gov.net, 02.11.2020). Ülkede çoğunlukta Arnavutlar yaşamaktadır, 

azınlık olarak Türkler, Boşnaklar, Sırplar, Goralılar ve Romanlar da yaşamlarını 

sürdürmektedirler. Ülkede yaşayan insanların büyük bir kısmı İslam dinine mensuptur. 

Kosova’nın ana dili Arnavutça, diğer bölgesel diller ise Türkçe, Sırpça/Boşnakça, Gorece ve 

Romcadır.  

Kosova’nın Tarihi 

Kosova çok eski bir tarihe sahiptir diyebiliriz. Kosova’nın adı Eski Çek ve Eski Bulgar kelimesi 

olan “Kos” kelimesinden türemiş ve “Karatavuk” anlamına gelmektedir (Baymak, 2008; 

Akgün, 2012). Bu topraklarda birçok halkın yaşadığı bilinmektedir. Aynı zamanda Avarların, 

Vizigotların ve Hunların da bu topraklardan geçtiğine dair düşünceler bulunmaktadır (Baymak, 

2008; Sipahioğlu, 2009). Roma İmparatorluklarının bu bölgede hüküm sürdükleri 

bilinmektedir, daha sonra Sırplara yenilen Bizans İmparatorluğu bölgenin Sırp hâkimiyetine 

dâhil olmasına neden olmuştur (Sipahioğlu, 2009). Bu süreç Osmanlı’nın Kosova’yı fethetmesi 

ile sonuçlandırılmıştır. I. Kosova Savaşı ve II. Kosova Savaşı neticesinde Osmanlı 

İmparatorluğu bu toprakları fethederek uzun süre hâkimiyet kurmuştur (Levent, 2013). 532 yıl 

gibi bir süre Osmanlı’nın bu topraklarda egemen olmasının ardından gerçekleşen Balkan 

Savaşları sonucunda Kosova, Osmanlı hâkimiyetinden çıkmış ve Lozan Anlaşması sonucunda 

Sırp Krallığı hâkimiyetine dâhil olmuştur (Levent, 2013). Bunun sonucu yapılan baskılar ve 

zorlamalar neticesinde çok sayıda Türk ve Arnavut aileler göç etmek zorunda kalmışlardır.   

I. Dünya Savaşı sonunda 1929 yılında Yugoslavya Krallığı kurulmuştur. Bu krallık Sırp-Hırvat-
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Sloven Krallığı’ndan oluşmaktaydı. Alınan karar neticesinde Kosova toprakları da bu krallığa 

dâhil edilmiştir. II. Dünya Savaşı’nda ise Yugoslavya Krallığı ismini değiştirerek Yugoslavya 

Sosyalist Federal Cumhuriyeti adını almıştır. O dönemde Yugoslavya Sosyalist Federal 

Cumhuriyeti, Josip Broz Tito tarafından yönetilmekteydi. Bu devlet, altı cumhuriyet ve iki 

özerk bölgeden oluşmaktaydı (Taşdemir ve Yürür, 1999; Jelevich, 2006; Levent 2013). Kosova 

ise özerk bölge statüsüne sahip olmuştur.  

1963 ve 1974 yıllarında yapılan protestolar neticesinde Kosova’nın özerk bölge statüsü 

değişmiş, böylelikle alınan kararlar doğrultusunda eğitim alanında haklar elde etmiştir (Levent, 

2013). 1991 yılında Kosova bağımsızlığını ilan etme girişiminde bulunmuş fakat yapılan 

müdahaleler neticesinde bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde, baskıların 

artması sonucunda 24 Mart 1999 yılında savaş başlatılmıştır. Savaş NATO ve Türk savaş 

uçaklarının müdahaleleri sonucunda son bulmuştur. Bu süreçte çok sayıda insanın ölümü 

gerçekleşmiştir (a.g.m.: 66, http://www. unmikonline.org/, 10. 05. 2011, akt. Akgün, 2012). 

Savaş, 9 Haziran 1999 yılında imzalanan anlaşma ile son bulmuş ve böylelikle bölgenin 

yönetimi Birleşmiş Milletler Geçici Kosova Yönetimi adı altında UNMIK tarafından devam 

etmiştir (Levent, 2013). Bu durum 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova’nın bağımsızlığını ilan 

etmesiyle son bulmuştur. 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimin Tarihi 

Yabancı dil öğretimi tarih boyunca gerçekleşmiştir. İnsanlar kendi ana dili dışında yabancı dil 

öğrenimine ihtiyaç duymuştur. Bireyler kendi milleti dışında başka milletlerle iletişim kurma 

gereksinimi duymaktan dolayı yabancı dil öğrenimine önem vermişlerdir. Özellikle ticari, 

ekonomik ve siyasi alanlardaki ilişkilerin sağlanması doğrultusunda dil öğrenimine dair ihtiyaç 

artmıştır (Aykaç, 2015).  

Türkçe köklü bir tarihe sahiptir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi son zamanlarda gelişim 

gösterse de var oluşu uzun yıllara dayanmaktadır. Aykaç (2015) ve Biçer’e (2012) göre yabancı 

dil olarak Türkçe öğretimi sekiz dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler sırasıyla şöyledir: 

Köktürk, Uygur, Karahanlı, Kıpçak, Selçuklu, Çağatay, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi. 

Türkçenin eski bir tarihe sahip olması, çok sayıda yerli ve yabancı Türkoloğun ilgisini çekmiş 

ve bu konuda araştırmalar yapılmıştır.  

Kök-Türk Dönemi 

Kök-Türk Dönemi Türkçenin yazılı olarak izleyebildiğimiz bir dönem olarak belirlenmiştir. İlk 

çağlarda Türk dilinin okullarda öğretildiğine dair bilgilere ulaşılmamıştır. İslam ve Uygur 
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dönemlerinde yakın çevre ve aile dışında dil öğretiminin yapıldığına dair herhangi bir kanıta 

rastlanmamıştır fakat elde edilen bilgiler bu dönemde çevirilerin olduğuna gösterir (Ağar, 

2006). Aynı zamanda Türk dili için önem arz eden Orhun Abideleri’nde, Türkçenin o 

dönemlerde yabancı milletler tarafından bilindiğine dair izlere rastlanmıştır. Türklerin farklı 

milletlerle ticari, siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerde olması, Türkçenin diğer milletler 

tarafından bilindiği görüşünü desteklemektedir (Biçer, 2012). 

Uygur Dönemi 

Bu dönemde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yönünde kesin bilgilere rastlanmıştır. 

Özellikle Mani rahiplerinin, Maniheizm’i Türklere yaymak üzere bu topraklara geldikleri 

görülmektedir. Maniheizm’i Türklere daha kolay ve hızlı bir şekilde yaymak üzere halka hitap 

etmeleri ve onların diliyle iletişim kurmaları gerektiğinden dolayı Türkçe öğrenirler. Tabii 

rahiplerin Türkçe bilmeleri, Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği düşüncesini 

desteklemektedir (Caferoğlu, 1984, akt. Onan, 2003).  

Karahanlı Dönemi 

Türklerin, İslam dinini kabul etmeleri doğrultusunda Arap alfabesini benimsemeleriyle Arapça 

ile Farsçadan çok sayıda kelime Türkçeye yerleşmiştir. Bu dönemde Türkçe hakkında 

araştırmalar yapılmış ve değerli eserler yazılmıştır. Bu dönemde Yusuf Has Hacib tarafından 

yazılan Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divan-ü Lügati’t-Türk adlı eser 

Türk dili için önem arz etmektedir (Biçer, 2012). Sözlük olarak önem arz eden Divan-ü 

Lügati’t-Türk eseri ayrı bir önem teşkil etmektedir, bu eser Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde yazılan ilk eser olma önemini taşımaktadır. Eser o dönemde Türkçenin önemini 

vurgulamak ve Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır. Yabancı dil öğretiminde 

kullanılan yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. 

Kıpçak Dönemi 

Bu dönemde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ciddi bir ilerleme olduğu görülmüştür. 

Memluk Devleti’nin Türk hükümdarları tarafından yönlendirmesiyle, orada Türk askerlerin 

bulunmasından dolayı Türk diline dair ilgi artmış ve bu durum neticesinde Arapların da Türkçe 

öğrenmeleri bir gereksinim haline gelmiştir (Bayraktar, 2002, akt. Güzel, 2020; Biçer, 2012). 

Türkçeye duyulan ilginin ve önemin artması neticesinde Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretilmesine dair kitaplar yazılmış, öğrenimin daha fazla kolaylaştırılması için de sözlüklerin 

yazımına önem verilmiştir.  

Kıpçak Dönemi’nde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine verilen önemin artması 
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neticesinde çok sayıda eser yazılmıştır. Codex Comanicus, Kitâbü’l-İdrâk li-Lisâni’l-Etrâk, 

Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lügati’t-

Türkiyye, Bulgatü’l-Müştâk fî Lûgati’t-Türk ve’l-Kıfçak, El-Kavânînü’l-Külliyye li-Zabti’l-

Lügati’t-Türkiyye, Ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye eserlerini görürüz. Yazılan bu 

eserlerden Codex Comanicus ayrı bir önem taşımaktadır. Bu eser Kıpçak Türkleri, Almanlar ve 

İtalyanlar tarafından hazırlanmış Farsça-Latince-Kıpçak Türkçesi sözlüğüdür. Eserde, ilahiler, 

dini metinler, ticari alanda kullanılan sözler, günlük hayatta kullanılan konuşmalar gibi sözler 

vardır; tercümenin yanı sıra dil bilgisi kurallarına ve konu anlatımına da yer verilmiştir (Güzel, 

2020).  

Selçuklu Dönemi 

Bu dönemde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair yazılan eserler bulunmamaktadır. Bu 

dönemde Arapçanın bilim dili ve Farsçanın da resmi dil olarak kullanımına önem verilmiştir, 

bu nedenle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair çalışmalar yapılmamıştır. Bu durum 

15 Mayıs 1277 yıllında Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe dışında başka bir dilin 

kullanılmasını yasaklamasıyla son bulmuştur (Biçer, 2012). 

Çağatay Dönemi 

Bu dönemde Türkçe açısından önem arz edecek gelişmeler yaşanmıştır. Türkçe edebi dil 

konumuna gelmiş ve önem kazanmıştır. Bu dönemde Türk dili hakkında eserler yazılmıştır. 

Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eser Ali Şir Nevai tarafından kalem alınmış ve Türkçe ile Farsçayı 

karşılaştırarak Türkçenin üstünlüğünü dile getirmiştir (Biçer, 2012). Eserde, yabancı dil 

öğretiminde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmiş, aynı zamanda akademik Türkçe 

olarak nitelendirdiğimiz Türkçenin öğretimine önem verilmiştir (Bayraktar, 2002, akt. Biçer, 

2012). 

Osmanlı Dönemi 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bu dönemde önemli bir şekilde gelişmiştir. Özellikle 

Osmanlı’nın devşirme sisteminin önemi oldukça fazladır. Savaş esnasında esir alınan bireylerin 

yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocağına getirildikleri ve onlara Türkçe öğretildikleri 

görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin topraklarının genişlemesi sonucunda ticari, siyasi, 

ekonomik alanlarda farklı devletlerle iletişim halinde olması neticesinde diğer devletlerin 

Türkçeye ihtiyaç duymaları, Türkçenin yabancı dil olarak gelişmesine katkı sağlamıştır. Bunun 

dışında eğitim alanında önem arz eden enderun mektepleri ve medreseler de yabancı dilin 

öğretimine katkı sağlayan unsurlardan biridir (Hızlı, 2008; Akkutay, 1984; Kılınç, 2012). 
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Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkeleri ile kurduğu güçlü bağlar neticesinde birçok Avrupa 

ülkesinde Türkoloji bölümleri açılmıştır, burada yetiştirilen yabancı Türkologlar Türkçe 

hakkında çok sayıda araştırmalar yapmışlardır (Adıgüzel, 2001; Hengirmen, 1993 akt. Biçer, 

2012). Bu nedenle farklı dillerde Türk dili alanında eserler yazılmıştır.  

Cumhuriyet Dönemi 

Bu dönemde hem Türk dili hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Özellikle yabancılara Türkçe öğretimi üzerinde durulmuş ve bu alanda 

araştırmalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra Türkçe alanında faaliyet gösteren kurumların yurt 

dışında çalışmalarına devam etmesi Türkçenin yurt dışında önem kazanmasını sağlamıştır. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sağlayan kurumlar başta Türk Dil Kurumu 

(TDK), olmakla beraber Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, 

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye İşbirliği 

ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren 

TÖMER’lerdir. Günümüzde çok sayıda TÖMER bulunmaktadır fakat Türkiye’de ilk Türkçe 

öğretim dil merkezi (TÖMER) Ankara Üniversitesinde kurulmuştur ve Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretimi bünyesinde önem arz etmektedir (Balcı ve Melanlıoğlu, 2020; Aykaç, 2015; 

Barın, 2004). 

İlerleyen zamanda farklı üniversitelerin bünyesinde Türkçe öğretim dil merkezleri (TÖMER) 

kuruldu, aynı zamanda üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde yabancı dil olarak 

Türkçe öğretimi bölümlerinin kurulması bu alanda yeni akademisyenlerin yetişmesini ve bu 

alanda yeni araştırmaların yapılmasını sağlamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 

alanında yayınlanan eğitim setleri de bu alanın gelişmesine katkı sağlayan unsurlardan biridir. 

Yabancılara Türkçe öğretimi günümüzde Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleşmekte ve bu 

alanda yeni araştırmalar yapılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi hakkında yazılan 

kitaplar Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin (AOBM) belirlemiş olduğu kurallar 

doğrultusunda yayınlanmaktadır.  

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı 

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı, Avrupa ülkelerinde gerçekleşen dil öğretiminin belli bir 

program doğrultusunda ilerlemesi, aynı zamanda müfredatların ve kitapların hazırlanmasında 

ortak bir yönergeye yönelik olmasıdır (Council of Europe, 2001). 

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı, yabancı bir dil öğreniminin üç düzeyde gerçekleştiğini 

vurgulamaktadır. Bunlar başlangıç düzeyi, orta düzey ve ileri düzey. Başlangıç düzeyi A1-A2, 
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orta düzey B1-B2 ve ileri düzey C1-C2 olarak belirlenmiştir.  

Bir dil öğreniminde dört temel beceri olarak adlandırdığımız becerilere de önem verilmesi 

gerekmektedir. Dört temel beceri okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini 

içermektedir. Konuşma becerisi kendi içinde ise karşılıklı ve bireysel konuşma olarak iki 

şekilde ayrım göstermektedir. Karşılıklı konuşmada birey, soru cevap şeklinde iletişimini 

sergiler; bireysel konuşmada ise birey belirlenen bir konu üzerinde konuşur. Yabancı dil 

öğreniminde dört temel becerinin eş değer bir şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Avrupa 

Ortak Dil Çerçeve Programı bireyin yabancı dil öğrenimi sırasındaki kazanımlar hakkında bilgi 

içermekte; böylelikle yabancı dil öğrenen bireylerin başlangıç düzeyinde, orta düzeyde ve ileri 

düzeyde kazanımlara sahip olması gerektiği hakkında bilgiler vermektedir.  

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı’nda bir bireyin yabancı dil öğreniminde belirlenmiş olan 

düzeylerde hangi yeterliliklerin bulunması gerektiğine dair bilgi verilmiştir (Council of Europe, 

2001). 

Temel Düzey Dil Kullanımı 

A1 düzeyinde birey kendini ifade edebilir, temel cümleler kurabilir ve kendi temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilir. Adını, soyadını, doğum tarihi, telefon numarası gibi kendisi hakkında başlıca 

bilgileri aktarabilir, istediklerini karşısındakine dile getirebilir. Birey bu düzeydeyken hedef 

dilde yavaş konuşur, karşısındaki de aynı şekilde yavaş konuştuğu takdirde iletişime geçebilir. 

A2 düzeyinde birey hedef dilde kendisi ve ailesi hakkında bilgi verebilir, ilgi duyduğu alan 

hakkında konuşabilir, alışverişteki temel konuşmaları anlayabilir, kaldığı yer ve adres bilgileri 

hakkında bilgi verebilir. Acil durum karşısında kendisini ifade edebilmektedir. 

Orta Düzey Dil Kullanımı 

B1 düzeyinde karşısındaki çok hızlı konuşmadığı takdirde iş, okul, hobiler, vs. gibi konular 

hakkında sohbet edebilir. Hedef dili öğrenmekte olduğu ülkeye seyahat edebilir ve basit bir dil 

kullanarak kendini ifade edebilir. Karşısındakine öğrenmekte olduğu hedef dilde yaşadığı 

olaylar hakkında bilgi verebilir. B2 düzeyinde birey hakim olduğu konular hakkında sohbete ve 

tartışmalara katılabilir. Hazırlık ihtiyacı duymadan ana dil konuşurları ile belli bir konu 

üzerinde sohbet edebilir, düşünce ve fikirlerini rahatça ifade edebilir.  

İleri Düzey Dil Kullanımı 

C1 uzun metinleri okuyabilir, konuları anlayabilir, ima edilen kavramları rahat bir şekilde 

anlayabilir. Akıcı bir dil kullanarak kendini rahat bir şekilde ifade edebilir. Okul alanında 
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olduğu gibi akademik ve iş konuları hakkında rahatça iletişim kurabilir. Okuduğu karmaşık 

metinleri birbirine bağlayabilir, aynı zamanda dinlediği konuları özetleyebilir. C2 düzeyinde 

birey başkasından duyduğu veya bir yerden okuduğu konuları çok rahat bir şekilde aktarabilir.  

Bu düzeye sahip bir birey dili, ana dil konuşurları gibi kullanabilir. Aynı zamanda yazılı veya 

sözlü kaynaklarda elde ettiği bilgileri değerlendirip onları özet halinde ifade edebilir. Akademik 

yönünde yazı yazabilir, aynı zamanda akademik terimler kullanarak sözlü olarak bilgilerini 

ifade edebilir. Karmaşık ve zor terimleri kolay bir şekilde anlayabilir ve durumları ince 

anlamları ile ayrıt edebilir 

Kosova’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi 

Yaşadığımız çağda birey kendi ana dili dışında yabancı bir dile de ihtiyaç duymaktadır. 

Kosova’da Türkçe eski bir tarihe sahiptir. Türkçe, Kosova’da farklı dönemlerden geçmiş ve 

birçok badireler geçirmiş fakat bütün bu badireler sonucunda günümüze kadar ulaşmayı 

başarmıştır. Bu nedenle Türkçe bu bölgede azınlık olarak yaşayanlar tarafından ana dil olarak 

konuşulmakta ve aynı zamanda yabancı dil olarak da öğretilmektedir. Türkçeye olan ilginin her 

zaman var olduğu görülmektedir fakat özellikle son zamanlarda bu ilginin daha fazla artığı 

söylenebilir. Özellikle Türkiye-Kosova ilişkilerinin gün geçtikçe güçlenmesi, Türkçeye olan 

ilginin artmasına yol açmıştır. Türkiye-Kosova başta siyasi alanda, ekonomi, ticaret, sağlık ve 

eğitim gibi birçok alanda ilişkilerini sürdürmektedirler. Özellikle Türk firmaların Kosova’da 

otomotiv, bankacılık, inşaat, toptancılık ve eğitim alanlarında yatırım yapmaları, aynı zamanda 

Türk şirketlerin faaliyet göstermesi (Kalaycı ve Aytekin, 2016) gibi sonuçlar, Türkçe 

öğrenimine etki eden bir diğer unsur olarak görülmektedir. Tabii iki ülke arasındaki ilişkiler, 

bu bölgede Türk iş adamlarının sayısının artması ve iş olanağı sunulması Türkçenin yabancı dil 

olarak öğreniminin artmasına bir neden olarak görülmektedir. Bunun dışında iki ülke arasında 

başta kültürel yakınlık, farklı dönemlerde yapılan çeşitli göçler nedeniyle güçlü akrabalık 

bağları bulunması, seyahat ve tatil noktası olarak Türkiye’nin tercih edilmesi neticesinde 

Türkçeye ilgi duyulması ve bu nedenle Türkçe öğrenimine dair yoğunlaşma gerçekleşmektedir. 

Bunun yanı sıra Türkçeye olan ilginin artmasına neden olan bir diğer unsur da teknolojidir. 

Özellikle son yıllarda Türk dizi ve filmlerinin tercih edilmesi sonucunda Türk diline dair ilginin 

artığı görülmektedir. Türkçeye olan ilginin artmasının bir diğer nedeni, aynı zamanda eğitim 

alanında sunulan fırsatlardır.  

Akademi alanında kendini geliştirmek isteyen gençler Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 

üniversiteleri tercih etmektedirler. Özellikle YÖK ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığının (YTB) lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sağladıkları burs 
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olanaklarından faydalanmak isteyen bireyler Türkçenin öğrenimine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Türk kurumları olarak bilinmekte olan Yunus Emre Enstitüsü Merkezi, TİKA ve Maarif 

Okulları Kosova’da Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sağlamışlardır.  

Dünyanın birçok farklı ülkesine Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde katkı sağlayan, 

aynı zamanda Türk kültürünü tanıtmak üzere farklı programlar gerçekleştiren Yunus Emre Türk 

Kültür Merkezi, Kosova’da 2011 yıllında faaliyete başlamıştır. Başkent Priştine’de, Prizren ve 

İpek’te kurumları bulunmaktadır. Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğretimi, Avrupa Ortak Dil 

Çerçeve Programı’nın belirlemiş olduğu kurallar ve ölçütlere bağlı kalarak öğretilmektedir 

(Okumuş ve Yılmaz, 2013). Merkezde, Türkçe öğretimi dışında Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) 

gerçekleştirilmekte, bu sınav sayesinde birey Türkçe yeterliliğini belgelendirebilmektedir. 

Bunun yanı sıra yılın çeşitli dönemlerinde gençlere yönelik programlar, bilimsel alana dair 

toplantılar, söyleşi, imza günleri, film gösterimleri, fuarlar ve festivaller gibi çok sayıda etkinlik 

olanakları sunmaktadır (yee.org.tr, 25.08.2021). Aynı zamanda Türkçe yaz okulu programı 

yıllın belli dönemlerinde Türkiye’nin farklı şehir ve üniversitelerinde gerçekleştirilmektedir, bu 

program sayesinde öğrencilere Türk kültürü tanıtılmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinden 

katılım sağlayan öğrenciler bu program sayesinde bir araya gelmekte ve ortak dil olarak Türkçe 

ile arkadaşlıklar kurmaktadırlar.  

Türk Dili ve Arnavut Dili 

Türkçe ve Arnavutça uzun yıllar etkileşim halinde olmuştur. Bu nedenle iki dil arasında 

benzerliklerin ve farklılıkların olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen 

bilgilere göre Türkçeden Arnavutçaya beş bin kelimenin geçtiği belirlenmiştir (Bayraktar, 

2009, akt. Gümüş ve Dağ, 2018). İki dilde de Latin alfabesi kullanılmaktadır, Türk alfabesi 8 

ünlü ve 21 ünsüzden oluşurken Arnavut alfabesi ise 7 ünlü ve 29 ünsüzden oluşmaktadır. Türk 

alfabesinde bulunan ö ve ğ harfleri Arnavut alfabesinde bulunmamaktadır, bu nedenle Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen Arnavut öğrencilerin bu harflerin telaffuzunda zorlandıkları 

görülmüştür (Derjaj, 2005). Türkçe ve Arnavutça morfolojik açısından da farklılık 

oluşturmaktadır. Türkçe sondan eklemeli bir dildir, Arnavutça ise çekimli bir dildir; bu nedenle 

ek kelimenin önüne, ortasına veya sonuna gelebilmektedir. Eklemeli ve çekimli diller 

arasındaki başlıca fark, eklemeli dillerde kelime kökleri değişiklik göstermez, onlar sabit 

kalmaktadırlar; çekimli dillerde ise çekimin yapıldığı durumda kelime kökünde değişiklik 

meydana gelmektedir (Korkmaz, 2017). İki dil arasındaki bir diğer fark gramatikal cinsiyettir. 

Türkçede cinsiyet ayrımı bulunmazken Arnavutçada dişil, eril ve nötr cinsiyetleri mevcuttur 

(Aslan Demir, 2018). 
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Arnavut öğrencilerin Türkçe öğrenirken zorlandıkları en büyük fark iki dil arasındaki söz 

dizimi farklılıklarıdır. Arnavutçada söz dizimi özne+yüklem+nesne iken bu durum Türkçede 

farklılık göstermektedir. Türkçe söz dizimi ise özne+nesne+yüklem sıralamasına sahiptir.  

Türkçe öğrenen birey, dile yeteri kadar hâkim olmadığından dolayı Türkçe söylemek istediğini 

önce kendi ana dili olan Arnavutçada düşünüp daha sonra hedef dile tercüme etmektedir. Tabii 

bu tercüme esnasında Türkçe dil bilgisine yeteri düzeyde sahip olmamaları ayrıca iki dil 

arasındaki söz dizimi farklılıklarına hâkim olmamaları neticesinde Arnavutça söz dizimine 

uygun Türkçe cümle kurarak yanlış yaptıkları görülmektedir.  

Sonuç 

Yabancı dil öğrenimine her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Zamanla ülkeler arsındaki ilişkilerin 

artması ve iş ile eğitim alanında farklı olanakların sunulması neticesinde yabancı dil öğrenimi 

bir gereksinim olarak belirlenmiştir. Diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Kosova’da da 

Türkçe varlığını günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır. Bu nedenle Türkçenin Kosova’da 

yabancı dil olarak öğretimi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Türkçe, Kosova’da hem ana dil 

olarak konuşulmakta hem de yabancı dil olarak öğretilmektedir. Türkiye-Kosova arasındaki 

ilişkilerin güçlenmesi bu bölgede Türkçeye olan ilginin artmasına ve yabancı dil olarak 

öğreniminin artmasına yol açmıştır. Türkçe ile Arnavutça uzun yıllardan beri etkileşim halinde 

olmuştur, bu nedenle yapılan araştırmalar doğrultusunda Türkçeden Arnavutçaya beş bin 

kelimenin geçtiği görülmüştür. İki dil arasında bu denli ortak kelimenin bulunması hedef dil 

öğreniminde kolaylık sağlamaktadır. Fakat Türkçe ve Arnavutçanın farklı dil ailelerine mensup 

olmaları, bu nedenle dil bilgisi ve morfoloji açısından farklılıkların olması neticesinde Türkçe 

öğrenen, ana dili Arnavutça olan bireylerin yanlış yapmalarına ve zorlanmalarına nedene 

olmaktadır. Özellikle iki dilin farklı söz dizimine sahip olmaları, Türkçe öğrenen bireylerin 

yanlış yapmalarına ve Arnavutça söz dizimine uygun Türkçe cümle kurmalarına neden 

olmaktadır. Ana dili Arnavutça olan Kosovalı öğrencilere Türkçe öğreten okutman veya 

öğretmenlerin iki dil arasındaki benzerliklerine ve farklılıklarına dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Dil öğretiminde öncelikle benzer kelimelerden başlanılmalıdır. Öğretmen iki dilin yapısı 

hakkında bilgi edindiği takdirde öğrencilerin zorlandıkları konuları kolayca tespit edebilir ve 

yaptıkları yanlışların hangi durumdan kaynakladığını bilerek onları kolayca düzeltebilir.  
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Türk Romanında (1923 -1938) Yabancı Okullardaki Eğitim 

Faaliyetlerinin Millî Değerler Bağlamında İncelenmesi  

Enes Yaşar1 

Özet  

Bu çalışmanın amacı yabancı okulların Cumhuriyet Dönemi Türk romanına (1923-1938) 

değerler eğitimi açısından etkisini incelemektir. Çalışmada ele alınan romanların karakterleri 

yabancı okullarda öğrenim gören Türk öğrencilerdir. Bu öğrencilerin tavır ve davranışları 

değerler eğitimi bağlamında ele alınmış ve yabancı okullardaki eğitim anlayışının millî 

değerlerini ne ölçüde etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Romanlar Spranger’in değerler sınıflandırmasında yer alan millî değerler boyutuyla 

irdelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma evrenini Cumhuriyet Dönemi Türk romanı (1923-1938) 

oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem kullanılmış olup millî değerleri ele alan 12 

roman seçilmiştir. Çalışmada karakterlerin yabancı okullarda eğitim yoluyla edindikleri 

değerler Spranger’in değerler sınıflandırması yoluyla tespit edilmiştir. Ardından bu 

sınıflandırma; kahramanın mensup olduğu toplumun millî değerleriyle edindiği tutumlar ve 

kahramanın yabancı toplumların millî değerleriyle edindiği tutumlar olarak alt kategorilere 

ayrılmıştır. Romanlardan elde edilen değer çözümlemeleri için içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Bu çerçevede ele alınan romanlarda yabancı okulların, Türk öğrencileri; 

müfredat programları, kulüp ve sosyal aktiviteleri aracılığıyla etkiledikleri ve millî 

değerlerinden verdikleri eğitim yoluyla uzaklaştırdıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

aldıkları eğitimin neticesi olarak değerlerini küçümseyen, cemiyetin isteklerine karşı çıkma 

arzusu duyan, diline yabancılaşan ve Avrupai yaşantıya özenen kişiler haline geldikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin millî uyanışa dair duyarlılıklarının ise genellikle mezuniyetlerinin 

ardından gerçekleşmeye başladığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada millî hassasiyet 

kazanan öğrencilerin sosyal sorumluluklar da üstlenmeye başladıkları tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak Cumhuriyet Dönemi Türk romanında (1923-1938) millî değerlerin bireylerde bir 

medeniyet tasavvuru da oluşturduğu görülmüştür. Bu çerçevede değerler eğitiminin bireylere 

                                                             
1 Dr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. 
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kimlik bilinci aşılaması, inançlara karşı farkındalıklar oluşturması ve toplumun temel 

dinamiklerini inşa etmesi yönüyle katkı sağlayabileceği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Millî Değerler, Yabancı Okullar, Eğitim, Roman. 

 

Giriş 

Değer, toplumların işleyişlerini sürdürmek için üyelerinin doğru ve gerekli olarak kabul 

ettikleri ortak duygu, düşünce ve amaçları yansıtan temel ahlaki değerlerdir (Kızılçelik ve 

Erjem, 1994). Hayat boyu devam eden bu değerlerin kazanım süreçleri değerler eğitimi olarak 

nitelendirilir (Yaman, 2012). Akbaş’a (2004) göre değerler eğitiminin hedefleri bireylerin 

karakter ve kişilik sahibi olmalarını ve toplumun iyiliği için fedakarlıkta bulunmalarını 

sağlamaktır. Bunun için değer aktarımlarının bilinçli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. 

Bu süreçte ise eğitimin rolü oldukça önemlidir. 

Eğitim, “bir toplumun ya da bireyin sahip olduğu kültürü, bilgiyi, inancı, beceriyi, değerleri, 

sanat ve benzerlikleri kendisinden sonra gelenlere aktarma sürecidir” (Ulusoy ve Dilmaç, 

2016). Dolayısıyla eğitim yalnızca bireylerin bilişsel becerilerini değil aynı zamanda duyuşsal 

becerilerini de geliştirmeye yönelik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bireylere ve topluma 

değerler eğitiminin etkili yollarla aktarılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmenin en 

etkili yollarından biri de edebi eserlerdir. Nitekim edebi eserler bireylerin hayatlarında küçük 

yaşlardan itibaren önemli bir yer tutmakta ve karakter gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Çünkü 

edebi eserler, örtük öğrenme yoluyla metinlerin derin yapısına birtakım manalar saklamakta ve 

bunları sezdirerek bireylere aktarmaktadır. Bu çerçevede bireylerin sezdirme yoluyla edebi 

eserlerden hareketle değerleri zihinlerinde yapılandırılabildikleri ve bilinçli bir şekilde değerleri 

içselleştirebildikleri ifade edilebilir (Güneş, 2013). Öyle ki 2019 Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda da sezdirme yoluyla bilgi ve beceri aktarımına önem verildiği görülmektedir 

(MEB, 2019). Nitekim sanat eserlerindeki başlıca amaçlardan bir tanesi anlatıdaki değerleri 

sezdirmek, hissettirmek ve düşünmektir (Aktaş, 2009). Böylelikle bireyler, edebi eserler 

aracılığıyla sezdirilen değerleri daha kolay bir şekilde benimseyebileceklerdir. Özellikle 

karakterlerin rol model alınması bu süreçte oldukça önemlidir. Çünkü pek çok okurun eğitim 

aldıkları süreç içerisinde edebi eserlerde yer alan kahramanlardan etkilenerek ve onları model 

alarak kişiliklerini şekillendirdikleri bilinmektedir. Özellikle kahramanların benimsemiş 

oldukları değerler, bireylerin karakter oluşumları üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Karakter 

eğitimi; yeni nesillere temel insani ve millî değerler kazandırma, duyarlılıklar oluşturma ve 
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onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olma gayretinin ortak adıdır (Üstünyer, 

2009). Bu çerçevede edebi eserler aracılığıyla millî değerlerin aktarılması oldukça dikkate 

değer bir konudur. Bu bağlamda Cumhuriyet Dönemi Türk romanının (1923-1938) da millî 

değerler bağlamında bireylere katkı sağlayacağı düşünülmüş ve değerler eğitimi açısından 

incelenmeye değer bulunmuştur.  

Çalışmada Cumhuriyet Dönemi Türk romanında yer alan (1923-1938) karakterlerin büyük 

çoğunluğunun yabancı okullarda öğrenim gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca Türk öğrencilerin 

eğitim aldıkları süreç içerisinde derslerinin millî değerlerini etkilemeye yönelik olduğu 

anlaşılmıştır. Bu doğrultudan hareketle yabancı okullardaki eğitim faaliyetlerinin millî değerler 

ölçüsünde ele alınmasının faydalı olacağı anlayışı hâkim olmuştur. Nitekim çalışmada ele 

alınan edebi eserlerin okuyuculara millî bir bilinç ve farkındalık kazandırabileceği 

düşünülmektedir. Öyle ki roman karakterlerinin sahip oldukları hassasiyetler ve üstlendikleri 

sosyal sorumluluklar okurun millî değerlerine yönelik farkındalıklar geliştirebilecek niteliklere 

sahiptir. Dolayısıyla Cumhuriyet Dönemi Türk romanının (1923-1938) okurlara dönemin millî 

değerlerini ve hassasiyetlerini tanıttıkları ve günümüz toplumundaki değerler manzumeleriyle 

karşılaştırmalar yapabilmelerine imkân sağladıkları düşünülmektedir. Bu nedenle romanların 

değerler eğitimi boyutuyla bireylerde kimlik bilinci oluşturabileceği ve iç dünyalarında millî 

bir uyanış gerçekleştirebileceklerine imkân sağlayabileceği ifade edilebilir. 

Yöntem 

Yabancı okullardaki eğitim sistemini milli değerler bağlamında Cumhuriyet Dönemi Türk 

romanı (1923-1938) üzerinden analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmada roman karakterlerinin 

sahip olduğu değerler nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Doküman incelemesi yöntemi; araştırma verilerinde birincil kaynak olarak 

dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanmaktadır 

(O’leary, 2004).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Cumhuriyet Dönemi Türk romanında (1923-1938) karakterleri 

yabancı okullarda öğrenim gören romanlar oluşturmaktadır. Çalışma evreni amaçlı örneklem 

yoluyla belirlenmiştir. Amaçlı örneklem, evreni temsil ettiği, evrenin tipik bir örneği olduğu 

düşünülen bir alt grubun örneklem olarak seçilmesidir (Sencer ve Sencer, 1978). Bu çerçevede 

Cumhuriyet Dönemi’ni kapsayan 1923-1938 yılları arasında millî değerleri ele alan 20 roman 

amaçlı örneklem olarak seçilmiştir. Bu romanlar şunlardır: Akşam Güneşi (1926), Aşk Politikası 
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(1930), Bahar Çiçeği (1935), Ben Öldürmedim Kokain (1933), Çalıkuşu (1922), Dünkülerin 

Romanı (1933), Halas (1929), Kolejli Nereye (1937), Pervaneler (1924), Sodom ve Gomore 

(1928), Sözde Kızlar (1923), Üç İstanbul (1938). Araştırmada değerler kategorisi Spranger’in 

değerler sınıflandırılmasına göre belirlenmiştir.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanması kaynak tarama yoluyla elde edilmiştir. Romanlardan elde 

edilen veriler temalara ayrılmış ve taranarak fişlemeleri yapılmıştır. Fişlemelerin kategorize 

edilmesinin ardından kendi içerisinde bir bütün oluşturması sağlanmıştır. Nihai olarak 

romanlardan elde edilen veriler fişleme ve kategorilendirme yoluyla tespit edilmiş ve değerlerle 

ilgili yorumlar yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır. 

Verilerin Analizi  

Çalışmanın verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi dokümanlardaki 

içeriğe ilişkin tekrarlanabilen ve geçerli çıkarımlarda bulunmak için kullanılabilen bir tekniktir 

(Krippendorff, 2004). Çalışmada Cohen’in 7 adımda gerçekleştirdiği içerik analizinden 

faydalanılmıştır (Cohen, 2007). Romanların analiz sürecinde değerler kahramanların mensup 

oldukları toplumun millî değerleriyle edindiği tutumlar şeklinde bir alt kategoriye ayrılmıştır. 

Nihai olarak romanlardan elde edilen veriler fişleme ve kategorize etme yoluyla tespit 

edilmiştir. Ardından değerlerle ilgili yorumlar yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır.  

Bulgular 

Yabancı Okullar 

Yabancı okullar Osmanlı bünyesi içinde yaşayan Amerikan, Fransız, İngiliz ve Rus 

vatandaşlarının eğitim aldıkları okullardır. Bu okullar Katolik, Protestan ve Ortodoks olmak 

üzere üç gruba ayrılmaktadır. Okulların en önemli faaliyetlerinin başında bağlı bulundukları 

milletlerin kültürel, politik, siyasi ve millî faaliyetlerini yaymak gelmektedir (Ertuğrul, 2005). 

Bu faaliyetlerin yapılmasını ise okulda öğretmen ve idareci olarak çalışan misyonerler 

gerçekleştirmektedir. Misyonerler çoğunlukla okullardaki öğrencilere etnik milliyetçilikler 

aşılamakta ve millî değerlerine yabancılaştırmaya çalışmaktadır (Karabekir, 1939). Özellikle 

Türk öğrencilerin bu yabancılaştırmalara maruz kaldıkları görülmektedir.  Nitekim Türk 

öğrenciler millî değerlerine yabancılaştıkça gelenek ve göreneklerini yitirmekte ve okullardan 

Batı hayranı kişiler olarak mezun olmaktadırlar. Fakat kimi öğrenciler millî değerlerine sahip 

çıkan bireyler olarak yetişmekte ve ülkesinin millî değerleri doğrultusunda hareket eden 

kişilikler olmaktadır.  Bu durumun Cumhuriyet Dönemi Türk romanlarında da belirgin bir 
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şekilde işlendiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet Dönemi romanları yabancı okullarda 

öğrenim gören Türk öğrenciler açısından ele alındığında millî değerler bağlamında 

incelenmeye değer bulunmuştur. 

Millî Değerler 

Osmanlı’dan günümüze gelinceye kadar yabancı okullardaki eğitim ve değer anlayışları tam 

manasında kontrol altına alınamaz. Öğrenciler yabancı okullarda aldıkları eğitimin bir sonucu 

olarak millî ve kültürel değerlerinden kopmalar yaşarlar (Akyüz, 2012). Öğrencilerin millî ve 

toplumsal değer yargıları zayıflar. Fakat zayıflayan millî bilincin yanı sıra öğrenciler birtakım 

farkındalıklar da kazanır ve millî bir duruş sergilemeye başlarlar. Öğrencilerin göstermiş 

oldukları bu dik duruş Cumhuriyet Dönemi Türk romanlarında (1923-1938) da geniş bir şekilde 

ele alınır.  

Romanlarda öğrencilerin millî uyanışları ve duyarlılıkları çoğunlukla mezuniyetlerinin 

ardından gerçekleşir. Öğrenciler “öteki” olarak nitelendirdikleri millî değerlerinin diğer 

milletler tarafından hakir görülmesinden zamanla rahatsızlık duymaya başlarlar. Ülkesini 

ardında bırakarak yurt dışında yaşamayı büyük bir kazanım olarak gören karakterler dahi Türk 

toplumunun başka milletler tarafından küçümsenmesine tahammül edemez. Tepki gösterirler. 

Özellikle bu bilinç Kurtuluş Savaşı yıllarında daha belirgin bir şekilde görülür. Karakterler 

Millî Mücadele’ye dâhil olurlar. 

Kolejli Nereye’de Turan, iyi bir eğitim alması için Amerikan kolejine yatılı olarak verilir. Uzun 

bir süre yatılı olarak kaldığı kolejde ailesinden uzak kalır. Bu süreçte Turan’ın zihin dünyasını 

kolejdeki hocaları şekillendirir. Bu nedenle Turan, kolejin ardından Amerika’da eğitimine 

devam etmek ister. Bir süre sonra da üniversite eğitimi için Amerika’ya gider. Turan 

Amerika’da Genç Hristiyanlar Cemiyetinde konferans vermeye başlar. Konferansta 

Amerikalıların, Türkleri medenileştirdiğinden bahseder. Amerikan okullarındaki eğitimi 

mübalağalı bir şekilde anlatır. Fakat bir süre sonra görmeye dahi tahammül edemeyeceğini 

düşündüğü ülkesinin havasını ve değerlerini özlemeye başlar. Turan bu hisler içerisindeyken 

Rudolf’la gittikleri bir kulüpte arka masalarda oturan birkaç Ermeni’nin Türklerden bahsettiğini 

ve Türklere hakaret ettiğini duyar. Özellikle Türkler için kullanılan “Eşek Türkler” ifadesi 

Turan’ı derinden sarsar. Turan bu sözler üzerine millî bir duyarlılık göstererek hadlerini 

bildirmek ister; 
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“Onlardan birinin “Eşek Türkler!” diye bir küfür savurduğunu işitince, bilmem nasıl bir hisle, 

makine gibi hemen arkama döndüm. Kendime hâkim olamasaydım ve Rudolf engellemeseydi 

kavga çıkaracaktım.” (1937, s.182) 

Görüldüğü üzere Turan, ülkesine karşı tahkir edici ifadeler kullanılmasına dayanamaz. Millî bir 

his ve duyarlılıkla hareket etmek ister. Hatta bir süre sonra Amerikalıları da pek fazla 

sevmediğini kendisine itiraf eder. Turan bu millî şuurun babası tarafından çocukluk yıllarında 

kendisine aşılanmış olduğu düşüncesindedir: 

“Burada yaşayan milleti de pek sevemiyorum. İçimde onlara karşı hiçbir nefret ve kin yok ama 

tam manasıyla sevemiyorum işte. Takdir ediyorum ki insan olmak açısından, onların bence 

diğer milletlerden farkı yoktur. Fakat bu şuur dışı antipati, küçük yaşımdan, babamın tesiri olsa 

gerek.” (1937, s.163) 

Bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere millî şuurun kazandırılması çocukluk yıllarında verilen 

eğitimle yakından alakalıdır. Turan her ne kadar kolej yıllarında ülkesiyle ilgili pek çok 

olumsuz intiba edinmiş olsa da babasının kazandırdığı millî şuur, bilincinin derinliklerinde saklı 

kalmıştır. Fakat Pervaneler’de Burhan, çocuklarına Turan’ın babası gibi millî bir şuur 

kazandırmakta geç kalmıştır. Bu nedenle Burhan’ın çocukları, Turan’ın aksine Türkler 

hakkında olumsuz intibalara sahiptirler.  

Pervaneler’de Burhan, tıp eğitimi almak için Paris’e gider. Bu süreç içerisinde millî bir 

duyarlılıktan ziyade bireysel eğilimlerle hareket eder. Fransız bir kızla evlenir. Bir süre sonra 

İstanbul’a birlikte dönerler ve çocukları olur. Çocukları belirli bir yaşa gelince Claire, 

İstanbul’da yaşamalarına rağmen onları bir Fransız gibi yetiştirmeye başlar. Burhan, 

çocuklarının bir Fransız gibi davrandıklarını ve Türklük aleyhinde düşüncelere sahip 

olduklarını görünce onlara millî bir şuur kazandıramadığı için büyük bir pişmanlık duyar. 

Bunun üzerine kızına Türk sanat eserlerinin ulviliğinden, Türklerin cesaret ve fetihlerinden 

bahseder. Ancak kızı, millî bir duyarlılık göstermekten ziyade babasına Türklerin vahşi olduğu 

inanıcını haykırır: 

“Birlikte camileri gezdiler (…) Çarşıda Türk eserleri aradılar (s.157). Ve ona Türklüğü 

anlatmaya başladı; ırkın cesaretinden, parlak tarihinden bahsetti... Sevda birden haykırdı: 

Biliyorum, baba! Fakat onlar vahşilerdir. Adam kellelerinden ehram yaparlarmış.” (1924, 

s.39) 

Aşk Politikası’nda Aysel, Pervaneler’deki Burhan gibi Paris’e eğitim almak için gider. Fakat 

Aysel, Paris’e eğitim almak için binlerce öğrenciden farklı olarak hareket eder. Paris’in eğlence 
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yerlerinde vaktini harcamak yerine Paris’in kültür ve medeniyet anlayışını kavramaya çalışır. 

Bu süreçte Aysel’in karşısına kendisiyle evlenmek isteyen bir Fransız genci çıkar. Ancak Aysel 

bu Fransız gencine itimat etmesine rağmen aralarındaki milliyet ve din farklılığından dolayı 

evliliğe sıcak bakmaz. Öyle ki evlilik sonrasında çocuklarının başka bir ülkenin vatandaşı 

olacağı fikri bile Aysel’i korkutur: 

“Evlenecekler, çocukları ne olacak? Aysel’in bu yavruları ne olacak. Genç kız bu yoldaki 

kanunlarda çocukların baba tabiiyetine geçtiklerini hatırlıyordu. Demek onun evlatları da 

İngiliz olacaktı.” (1930, s.168) 

Ayrıca Aysel, millî duyarlılığından dolayı Paris’te Türk eğlenceleri adı altında düzenlenen 

fasıllardan da rahatsızlık duyar. Kolejli Nereye’deki Turan gibi bozuk Ermeni şivesi ve Rum 

ağzıyla şarkı söyleyenlere hadlerini bildirmek ister: 

“Aysel okuyanın şivesinden bir Türk olmadığını derhal anlamıştı. Bu kadın Rum’du ve ona 

sazlarıyla ve sesleriyle refakat eden sırma cepkenli, kırmızı fesli çalgıcılar da Ermeni idi. 

Türkçe şarkıları bozuk bir Ermeni şivesi ve çirkin bir Rum ağzıyla okuyup şarkın çürük 

metalarını Türk adı altında Avrupa’nın cahil ve aptal kısmına dinleten bu soysuz mahluklara 

karşı Aysel ani ve keskin bir isyan duydu.” (1930, s.137)   

Dünkülerin Romanı’nda Ahmet Reşit, gazetecilik eğitimi almak üzere Paris’e gider. Burada 

geniş bir medeniyet ağı bulur. Sabahları derslere girerek fikri yönünü, öğlenden sonra Le 

Journal adlı gazetede tecrübe kazanmaya çalışır. Aynı zamanda Aşk Politikası’ndaki Aysel gibi 

Paris’te eğlence salonlarına da gider. Burada alaturka musikiler çalınarak danslar yapılır. 

Salonda Ermeniler, Türk kıyafetleri giyerek musiki aleti çalar. Ahmet Reşit, Ermeni ve 

Rumların bu kıyafetler içerisinde Türkleri temsil ettiğini görünce şaşkına döner. Ermeni ve 

Rumların bu şekilde Fransızları eğlendirmesini bir tür aşağılanma olarak kabul eder. Bu nedenle 

de gördükleri karşısında büyük bir tiksinti duyar: 

“Et yığını halinde yaşlı bir Rum karısı kıvıra kıvıra göbek dansları yapıyor, üzerlerine İstanbul 

mezatlarından alınmış eski sırmalı paşa elbiseleri giymiş, başlarına birer uzun püsküllü Mısır 

fesi geçirmiş birkaç Ermeni de kemençe, kanun, ut çalıyorlardı… Ahmet Reşit bu manzaradan 

iğrenmişti.” (1933, s.153)  

Bahar Çiçeği’nde Feyhan, resim eğitimi almak için Paris’e gider. Paris’te Meksikalı olarak 

bilinen bir gençle tanışır. Feyhan, bu gençten etkilenir. Fakat millî duyarlılığından dolayı 

duygularını kontrol etmeye çalışır. Çünkü Feyhan, Paris’e gitmeden önce babasına bir Türk 
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dışında kimseyle evlenmeyeceğine dair söz vermiştir. Bu nedenle de bir Türk kızı olarak 

kalmak için Meksikalı diye bilinen gençle evlenmeyi kabul etmez: 

“Baba, sen öldükten sonra ben genç bir Türk kızı olarak kalacağım. Annemin, beni şimdiye 

kadar arayıp sormayan ailesine sığınmayacağım ve ölümlere kadar sevsem bile bir Türk kızı 

olarak kalacağım. Ve bir Türk’ten başkasıyla evlenmeyeceğim.” (1935, s.52) 

Akşam Güneşi’nde Nazmi Bey, askeri eğitim almak için Paris’e gider.  Fakat Paris’in eğlence 

hayatına kendisini fazlasıyla kaptırır. Bir süre sonra Paris’in eğlence hayatında ihtiraslarına 

engel olamama endişesi yaşamaya başlar. Bu nedenle kendisini toparlayabilmek adına millî 

değerlerine sığınmaya karar verir. Millî duyarlılık Nazmi Bey’i korkularından uzaklaştırarak 

bir çıkış yolu sunar: 

“Kendimi artık öğrenmeğe başlamıştım. Korktuklarımın başıma geleceğinden, mantık ve 

muhakemenin ihtiraslarıma hâkim olamayacağından emindim. Fakat bir şey imdadıma yetişti: 

Millî gurur ve memleket gayreti...” (1926, s.33) 

Ben Öldürmedim Kokain’de İdil, İngiliz mekteplerinde okumuş bir kızdır. Bu nedenle 

İngilizlere büyük bir sempatiyle yaklaşır. İşgalci subaylarının pek çoğuyla tanışıklığı vardır. 

Buna rağmen İdil, Vikont’un Millî Mücadele süresinde Türkler aleyhinde olmasına tahammül 

edemez. Millî bir duyarlılık gösterir. Vikont’a meydan okur ve Türk milletinin sürdürmüş 

olduğu mücadelenin bütün işgal ülkelerine karşı olduğunu açık yüreklilikle ifade eder: 

“Asil direktör efendi! Diye haykırdım. Eğer bir erkek olsaydım, şimdi sizi düelloya davet 

ederdim, Bizi, sizin elinizden kurtarmağa çalışan Ankara’ya karşı yalnız hürmetle 

bahsetmelisiniz. Siz, Ankara’yı sadece dar sokaklı İzmir için mi berbat ettiğine kanisiniz? Eğer 

böyleyse mücadelenin bir idolüdür. Ve biz Yunanlılarla harp etmiyoruz. Harbimiz hepinizledir. 

Hepinizden kurtulmak istiyoruz.” (1933, s.150) 

Görüldüğü üzere İdil, İngiliz okullarında eğitim almasına rağmen ülkesine karşı bir işgal 

girişimi olduğunda özüne rücu etmesini bilir. Benzer şekilde Halas’ta İclal de işgalciler 

karşısında İdil gibi bir tepki koyar.  

Halas’ta İclal, kolej eğitimi alan bir genç kızdır. Fakat babası kızını kolej eğitimi sürecinde 

yalnız bırakmaz. Onu ziyarete gittiğinde millî değerlerine sahip çıkması gerektiği telkinlerinde 

bulunur. Babasının bu telkinleri mütareke yıllarında İclal’de izlerini gösterir. İclal mütareke 

yıllarında işgal askerleri karşısında millî bir duruş sergilemeye çalışır. Öyle ki İclal, işgal 

askerleriyle birlikte hareket etmenin ve balolara katılmanın kişiye güç kazandırdığı yıllarda 
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işgalciler karşısında millî bir duyarlılık gösterir. Hiçbir zaman İngiliz ve Fransızların birer 

düşman olduğunu unutmaz: 

“Bir kere bunlar bizim düşmanımız… dedi. Yani düşmanımızdı, sanki bugün değil mi? Asıl 

bugün ve asıl yarın düşmanımız. Bir kere ne sıfatla asker kıyafetiyle buraya geliyorlar. Bunlar 

İngiltere’de, Fransa’da mahmuzlar ile apoletleriyle bir çay ve balaya giderler mi? Bu 

lakırdıları her gün dayıma tekrar ederim, fakat o kulak vermez ki…” (1929, s.143-144) 

Sodom ve Gomore’de Necdet, eğitimini Almanya’da almış ve Alman fikirlerinden etkilenmiş 

bir gençtir. Bu nedenle arafta kalmış bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle mütareke yıllarında 

Necdet’in İngilizlere duymuş olduğu kin ilk zamanlarda millî hislerden ziyade bireysel 

hırslarına dayanır. Çünkü Leyla, Necdet’le nişanlı olmasına rağmen Jackson Read ile flört 

etmektedir. Necdet ise buna tahammül edemez. Fakat bir süre sonra Necdet’in duymuş olduğu 

kızgınlık millî bir bilince dönüşmeye başlar. Benzer şekilde Çalıkuşu’nda Feride de bireysel 

kaygılarını millî kaygılara dönüştüren karakterlerdendir.  

Çalıkuşu’nda Feride, Kamuran’a kızgınlığından dolayı Anadolu’da öğretmen olarak göreve 

başlar. Bireysel acılarından kaçmak için sığındığı Anadolu bir süre sonra Feride’yi olgunlaştırır. 

Fransız kolejindeki maceraperest kız, Anadolu’da farklı bir ruh haline bürünür. Hatta I. Dünya 

Savaşı sırasında millî bir bilinçle hareket ederek büyük fedakârlıklar gösterir. Yaralı askerlere 

hasta bakıcılık yapar: 

“Bir aydan beri Hayrullah Bey’in yanında hasta bakıcıyım. Muharebe devam ediyor, hastaneye 

gelen yaralı kafilelerinin ardı arkası kesilmiyor. İş o kadar çok ki... Bazı geceler evime bile 

dönemiyorum.” (1922, s.321)  

Her ne kadar Feride kolejden mezun olduğunda millî bir şuura sahip olmasa da Anadolu 

Feride’ye millî bir bilinç kazandırır. Benzer şekilde Sözde Kızlar’da Mebrure ve Üç İstanbul’da 

Süheyla da millî bilinci yaptığı fedakârlıklar ölçüsünde kazanır. 

Sonuç 

Cumhuriyet Dönemi Türk romanında (1923-1938) yabancı okullarda öğrenim gören karakterler 

Batılı toplumların sahip oldukları değer anlayışlarıyla yetiştirilen kimselerdir. Bu nedenle 

karakterler kimi zaman millî değerleriyle ilgili boşluklara düşerler. Fakat karakterler aynı 

zamanda kendi cemiyet hayatları içerisinde yaşadıkları için millî ve kültürel değerlerine karşı 

da hassasiyetlerini muhafaza ederler. Özellikle karakterlerdeki bu hassasiyetler 

mezuniyetlerinin ardından kazanılmaya başlanır. Nitekim öğrenciler kolej sıralarındayken daha 
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çok misyoner eğitim anlayışının gölgesinde kalırlar. Fakat mezuniyetlerinin ardından Batı’nın 

empoze etmiş olduğu fikirlerden uzaklaşarak kendi millî değerlerine yönelirler.  

Karakterlerdeki millî değerlerinin farkına varmalar özellikle yurt dışına eğitime gittikleri 

sıralarda gerçekleşir. Batılı toplumlardaki kitlelerin Türk cemiyet hayatını hakir görmelerine 

tahammül edemezler. Özellikle Ermeni ve Rumlar tarafından eğlence âlemlerinde millî 

değerlerinin aşağılanması karşısında tepki gösterirler (Kolejli Nereye: Turan; Dünkülerin 

Romanı: Ahmet Reşit; Aşk Politikası: Aysel). Kimi karakterler ülkelerine geri döndüklerinde 

millî bir bilinçle hareket etmeleri gerektiğini ve millî şuura sahip çocuklar yetiştirmek 

gerektiğinin farkına varırlar (Pervaneler: Burhan). Kimi karakterler ise bu bilinci henüz 

evlenmeden gösterme erdemine sahip olurlar. Bu nedenle millî kimliklerini yitirmemek ve 

çocuklarını bir Türk gibi yetiştirebilmek amacıyla, eğitim için gittikleri Avrupa’da yabancılarla 

evlenmeyi kesinlikle düşünmezler (Aşk Politikası: Aysel; Bahar Çiçeği: Feyhan). Bazı 

karakterler yabancı okullarda okudukları ve uzun yıllar yatılı okullarda kaldıkları için yabancı 

milletlerden kişilerle çok yakın ilişkiler kurarlar. Batılıların düzenledikleri eğlencelere katılırlar 

ve onlarla yakın ilişkiler kurarlar. Fakat işgalci askerlerin ülkelerinin millî değerlerini ayaklar 

altına almalarına tahammül edemezler. Ülkelerinin bağımsızlıkları için büyük mücadeleler 

verirler (Ben Öldürmedim Kokain: İdil; Halas: İclal; Çalıkuşu: Feride; Sodom ve Gomore: 

Necdet; Sözde Kızlar: Mebrure; Üç İstanbul: Süheyla). 

Görüldüğü üzere Cumhuriyet Dönemi yıllarında yabancı okulların eğitim aracılığıyla 

gerçekleştirdikleri kültürel ve millî değerlere karşı yabancılaştırma çalışmaları eserlere çeşitli 

boyutlarıyla yansımıştır. Nitekim romanlar toplumsal hayatın yansımaları olup dönemin 

panoramasını ortaya koyarlar ve farkındalık kazandırıcı bir rol oynarlar. Dolayısıyla çalışmada 

millî değerler ile ilgili yansıyan unsurlar, değerler eğitimi boyutuyla ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. Böylelikle bireylerin karakterler aracılığıyla değerlerimizi tanıma ve iki medeniyet 

arasında kıyaslamalar yapabilme imkânlarına sahip olabilecekleri görülmüştür. 
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Hint ve Türk Millî Marşlarına Tercüme Odaklı Bir Yaklaşım ve 
Yazılış Sebeplerinin İncelenmesi 

Gaohar Imam1 

Özet 

Bu çalışmada, Türk ve Hint millî marşlarının karşılaştırmalı bir incelemesi yapılacaktır. 

Çalışma, millî marş kavramına ulusların yüklediği değerlerden hareketle Türk ve Hint millî 

marşlarının yazılış süreçleri ile bu süreçleri yöneten ve yönlendiren etkenleri bir kaynakta 

toplamak amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle, Türk millî marşının 

Hintçe’ye; Hint millî marşının da Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Mukayeseli bir inceleme ortaya 

koyabilmek için yapılan bu uygulama ile her iki metnin kelime kadrosu ve söylemlerinin 

dökümüne ulaşılmıştır. Her iki millî marşta da görülen ortak söylemin vatan sevgisi etrafında 

şekillendiği görülmektedir. Çalışmanın içeriğinin gerek Türkiye’de gerekse Hindistan’da 

müstakil bir incelemeye konu olmaması, bu çalışmanın diğer bir yönünü oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Milli Marş, Tercüme, Kuşan Devleti, Türkiye, Hindistan. 

 

Giriş 

Türklerin tarihi milattan önce 4000’lere kadar dayanır, bu dönem Hun Dönemi olarak 

adlandırılır. Hun Dönemi’ndeki Türkler göçebedir. Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Çeşitli 

sebepler yüzünden Hun Dönemi’ndeki Türkler ana yurdu olan Orta Asya’dan farklı 

coğrafyalara göç etmişler. Bu Türk topluluklarının bir kısmı batıya doğru, bir kısmı güneye 

doğru göç etmiştir. Batıya doğru göç eden Türkler, Karadeniz’in doğusundan ilerlemiş ve daha 

sonraki tarihlerde Selçuklu Devleti olarak Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Hun Dönemi’nde 

güneye doğru göç eden Türkler ise Hindistan’a gelmiş ve yerleşmişler. Hindistan’a yerleşen bu 

Türkler ise milattan önce 2. yüzyılda Kuşan Devleti’ni kurmuşlardır. Ortak kandan ve kökten 

gelen bu topluluklar, asırlar boyu geçirdikleri değişikliklerle bugün Türkiye Türkleri ve 

Hindistan Hintlileri haline gelmiştir. Ancak iki toplumda da değişmeyen tek şey vardır: vatan 

sevgisi. Bugün, Türkiye’de, vatan sevgisinin canlı hatıralarını izleyebildiğimiz Kurtuluş Savaşı 

bu bağlamdaki somut göstergelerden biridir. Diğer tarafta Hindistan da İngiltere sömürgesinden 

 
1 Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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kurtulmuş ve bağımsızlık kazanmış bir ülkedir. Bu iki ülkenin insanları da vatanlarına, 

atalarına, adetlerine, bayraklarına son derece bağlıdır. Bu ortak noktalardan hareketle biz de 

Türk ve Hint millî marşlarında işlenen ana tema ve bu marşların yazılma sebepleri üzerinde 

duracağız. 

Çalışmanın konusunu Türkiye ve Hint millî marşlarındaki vatan sevgisi ve marşları ortaya 

çıkaran arka plan oluşturmaktadır. M. Ö. 1000’li yıllarda bir Türk grubu Orta Asya’dan Kuzey 

Hindistan’a göç etmiş ve burada Kuşan Devleti’ni kurmuştur. Türk ve Hint toplumlarının 

tarihsel birlikteliği ve aralarındaki duygu ortaklığı bu konunun şekillenmesinde rol 

oynamaktadır.  

Bu inceleme, bir yönüyle de Türk ve Hint millî marşlarını mukayeseli olarak ele alan ilk çalışma 

kimliğine de sahip olmaktadır. Bu açıdan, çalışmanın hem Türk hem de Hint sosyolog ve halk 

bilimi araştırmacıları için bir kaynak olabileceğini söylemek de mümkündür.  

Çalışmanın amacı ile aynı doğrultuda olmak üzere Türk millî marşı Hintçeye; Hint millî marşı 

da Türkçeye çevrilmiştir.  

भारत का रा&'गान ; जन-गण-मन,  (National Anthem). 

Hindistan’ın Millî Marşı 

जन गण मन अिधनायक जय हे  

भारत भा%य िवधाता 

Latin Harfli Okunuşu 

Jana gana mana adhinayaka jaya he bhaarata bhaagya vidhaata 

Tercümesi 

Biz seni övüyoruz, ey insanların kalplerinin padişahı ve Hindistan’ın kaderini belirleyen. 

Kelimeler 

Jana gana: İnsanlar ve halk. 

Man: Akıl. 

Adhınayak: Hükmeden. 

Bhaagya-Vidhata: Kaderi belirleyen. 

Jaya: Zafer, başarı, övgü için kullanılır. 
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Hintçesi 

पंजाब िस7ध गुजरात मराठा 

:िवड़ उ>कल बंग, िवं+य िहमाचल यमनुा गंगा 

उ4छल जलिध तरंग 

Latin Harfli Okunuşu 

Pencab, Sindh, Gucraat, Maraathaa, Draavid, Utkala, Banga,Vindhya, Himaçala, Yamunaa, 

Gangaa, uççala-jaladhi-taranga, 

Tercümesi 

Pencab, Sind, Gucrat, Maratha, Draavid, Utkala, Banga, Vindhya, Himaçal, Yamuna ve Ganj 

bölgelerinde yaşayanlar onun ismini duyunca çok mutlu olurlar. 

Not 

Vindhya dağ silsilesi, Himaachal bugünkü Pradeşin Dağları, Ganges ve Yamuna Ganj ve 

Yamuna nehirleri, Jaladhı deniz, Tarang dalga. 

Hintçesi 

तव शभु नाम ेजागे 

तव शभु आशीष मागे,गाह ेतव जयगाथा 

Latin Harfli Okunuşu 

Tava şubha naame jaage tava şubha aashisha maange gaahe tava jaya gaathaa 

Tercümesi 

Herkes seni överek uyanıyor, herkes senden hayrını istiyor, senin zaferinin şarkısını söylüyor. 

Not 

Tava senin, aaşish nimet/berket/lütuf, şubh kutsal, gaahe şarkı söylemek, gatha öykü, jaya 

gatha zaferin öyküsü demektir. 

Hintçesi 

जन गण मगंलदायक जय ह े

भारत भा%य िवधाता 

Latin Harfli Okunuşu 

Jana-gana-mangaladaayaka jaya he bhaarata bhaagya vidhaataa 
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Tercümesi  

Biz seni övüyoruz, ey insanlara iyi şeyleri veren ve ey Hindistan’ın kaderini yazan. 

Not 

Mangal iyi, daayak veren, mangaladaayak iyilik yapan kişi ya da herhangi bir şey. 

Hintçesi 

जय ह,े जय ह,े जय ह े

जय जय जय जय ह े

Latin Harfli Okunuşu 

Jaya he, jaya he, jaya he, jaya jaya jaya jaya he.   

Tercümesi  

Biz seni övüyoruz. 

Not 

Jaya asıl anlamı zafer/başarı, ama övmek anlamında da kullanılır. He, Türkçedeki ey demektir. 

“Hint Milli Marşı” (जन गण मन) ilk kez 27 Aralık 1911’de henüz bölünmemiş Hindistan’ın Bengal 

eyaletinin Kalküta şehrinde Kongre Partisinin (Indian National Congress) yıllık konferansında 

Parti Başkanı Bişan Narayan Dar, Bhupendra Nath Bos ve topluluğun üyelerinin huzurunda, 

marşın yazarı Gurudev Rabindranath Tagore’un yeğeni ve bazı okul öğrencileri tarafından 

okunmuştur.    

Hint millî marşının yazılış sebebi üzerinde birtakım tartışmalar devam etmektedir. Bazı 

araştırmacılara göre İngiltere Kralı 5. George’un Hindistan’a gelişi üzerine yazılmıştır. 

Hint millî marşı (जन गण मन) ana teması ve ihtiva ettiği mana dolayısıyla millî marş olarak 

seçilmiştir. Hindistan’ın kaderinin ortak olduğu ve henüz bölünmemiş eyaletlerin tamamına 

hitap etmesi millî bir bütünlük ifadesidir.  

Pencab, Sind, Gucraat, Matathaa, Draavid, Utkala, Banga, Vindya, Himachal, Yamuna ve 

Ganga Uchhala Jaladhı Taranga, o zamanki Hindistan’ın tüm eyaletleridir ve özellikleri bu 

şiirde toplanmıştır. Bir ülkenin tüm eyaletlerini; din, ırk ve geleneklerini coğrafya ayrımı 

yapmadan ele alan marşın ana fikri, kalplerde ortak vatan sevgisi etrafında birleşmektir. 

Marşın yazılış sebepleri konusundaki tartışmaya cevap olarak Tagore 1937’de şöyle 

söylemiştir: “Benim arkadaşım olan bir İngiliz Müdür, İngiltere Kralı 5. George’un Hindistan’a 
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gelişini kutlamak için benden bir şiir yazmamı istedi. Bunu duyunca ben çok sinirlendim ve 

buna karşı çıkmak için şiirin içinde भारत भा%य िवधाता, Hindistan’ın kaderinin belirleyicisi ibaresini 

ekledim. Bunu, ezelden beri Hindistan’ın kendi kaderinin kendi yazdığına vurgu yapmak için 

yaptım. Kaderi yazan kral olamazdı, bunu o İngiliz arkadaşım da anlamıştı.” 

1939’da Tagore aynı konuyla ilgili olarak “George 4. veya 5. Olsun, ben onun hakkında neden 

yazayım ki bunu açıklaması bile bana haksızlık olur.” 

Guruji Rabindranath Tagore 1912’de bu marşı kimin için yazdığını açıklayarak şöyle söyledi, 

Hindistan’ın kaderini belirleyen sadece iki şey olabilir: herkesi ve tüm dünyayı yaratan, herkesi 

besleyen, giydiren Tanrı ya da Hindistan’ın halkı olabilir. Başka birinin buna gücü yetmez. 

Bunu söyleyerek Guruji Rabindranath Tagore hem marşı kimin için yazdığını açıklamış oldu 

hem de İngiliz Kralı George 5. övmek için yazmadığını açıkladı ve sonra da bu durumu daha 

da açıklamak için Nationalism adlı bir kitap yazdı. 

Netaci Subhaş Çandra Bos şöyle düşünüyordu जन गण मन “Öyle bir şiirdir ki içinde kullanılan 

kelimelerle Hindistan’ı din, dil, ırk ve cografî olarak birbirleriyle bağlı ve bir yerde tutmayı 

başarmıştır.”   

Hindistan’ın bağımsızlık savaşında İngilizler God Save the King şiirini söylerken Netaci da जन 

गण मन şiirini İngilizlere cevap olarak kullanıyordu. Netaci, İngilizlerle savaşmak için kurduğu 

ordunun resmî marşı olarak bu şiiri 2 kasım 1941’de seçmiştir. 

11 Eylül’de Almanya’nın Hamburg şehrinde German-İndian Society’nin kuruluşunda, Netaci 

Subhaş Çandra Bos’un bulunduğu sırada Hindistan’ın milli marşı olarak büyük bir heyecanla 

söylenmiştir. 

Bağımsızlığı kazandıktan sonra 24 Ocak 1950 tarihinde Hindistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Dr. 

Rajendra Prashad tarafından resmi olarak Hindistan’ın millî marşı kabul edildiği açıklanmıştır.  

 İstiklal Marşı – टकAश राC्गान.   

Türkçesi 

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
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Hintçe Alfabesi İle 

कोरकमा! सोनमज़े ब ूशफाकलारदा यजूेन अल सानजाक,  

सोनमदेने यरूदमुनु उसतनुद ेततेून एन सोन ओजाक,  

ओ बेिनम िमIलितिमन यीलदीजीिदर पारलायाजाक;  

ओ बेिनमिदर, ओ बेिनम िमIलितिमनिदर अजंाक.  

Tercümesi 

डरो नहL इस भोर मN लहराता हOआ ये शानदार लाल झडंा फQका नहL पड़ेगा,  

मरेी मातभृिूम के भीतर धधकती आिखरी आग बझुने तक,  

वह  मरेे दशे का िसतारा ह,ै वह चमकता रहगेा;  

वह मरेा ह,ै वह मरेा राVW ह ैआिखर । 

 Türkçesi 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

 Hintçe Alfabesi İle 

चातमा, कुबाYन ओलाईम, चहेरेनी एय नाज़ली िहलाल!  

कहरामन इरिकमा िबर गलु; ने ब ूिश[त, ने ब ूजेलाल?  

साना ओलमाज़ दोकूलेन कानलारीिमज़ सोनरा हलेाल  

ह\कईिदर, ह\का तापान िमIलितिमन इि]तकलाल.  

 Tercümesi 

नाराज़ ना हो म ैमर जाऊँ तेरे चहेरे पर ऐ पेयारे चाँद!  

म]ुकुराओ ऐ मरेी िहरो जाती; यह कैसी िहसंा, यह कैसा ग]ुसा ?   

हमारा बहा हOआ खनू तझु ेजायज नहL िफर,  

हक  ह,ै  हक कQ पजूा करने वाले मरेे दशे कQ ]वतंaता । 
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 Türkçesi 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 Hintçe Alfabesi İle 

बेन एजेलदने बेरीिदर हOर यशािदम, हOर यशाbरम,  

हाँगी िचलिगन बाना िज़नजीर वरुाजाकिमश? शशाbरम.  

कुकरेिमश सेल गीबीईम बेनिदमी चीनेर, अशाbरम,  

ियरताbरम दालारी, एगंीनलेरे सीमाम, ताशाbरम. 

 Tercümesi 

मc अनािद काल से मdु रहा हe,ँ मc मdु रहeगँा,  

कौन पागल मझु ेजंजीर से बांधने वाला ह?ै मc आgयYचिकत हe ँ

मc एक गजYन वाली बाढ़ कQ तरह हe,ँ रiदते हOए पार कर जाऊंगा,  

मc पहाड़j को तोड़ दूगँा, आकाश को मN ना समाऊंगा और बाहर िनकल आऊंगा ।  

Türkçesi 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Hintçe Alfabesi İle 

गारिबन आफ़ािकनी सारमीशसा चिेलक िजरहली दवुार,  

बेिनम ईमान दोल ुगोऊसमु गीबी सरहिदम वार.  

उलसूऊन, कोरकमा नािसल बोयले िबर ईमानी बोआर,  

“मदिनयत” ददेीइन तेक िदशी कालिमश जाणावार? 
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Tercümesi 

पिgम के िmितज ]टील कQ दीवारj से बंध ेहो सकते हc, 

लेिकन मरेी सीमाओ ंकQ रmा एक आि]तक कQ शिdशाली छाती से होती ह।ै 

दशेवािसयj , डरो मत! ऐसा िवoास कैसे दम तोड़ सकता ह,ै 

उस प]त, एकल-नकुQले राmस से िजसे आप "सpयता" कहते हc । 

Türkçesi 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, 

Kim bilir; belki yarın, belki yarından da yakın. 

 Hintçe Alfabesi İle 

अकाYदाश! यरुदमुा अलचाकलारी उरातमा सािकन,  

िसपेर एत गोवदनेी दरुसनु ब ूहयािसज़जा अिकन.  

दोआजाकितर साना वेदा एततीई गणुलेर हकिकन,  

िकम िबिलर, बेलकQ याbरन बेलकQ याbरनदान दा यािकन. 

Tercümesi 

दो]त! मरेे दशे मN बदमाशj को मत रहने दो, 

अपने शरीर को ढ़ाल बना लो, तािक यह अशोभनीय झुडं qक जाए,  

\यjिक िजनका भगवान ने आपसे वादा िकया ह ैवह शीr ही आनेवाले हc; 

कौन जाने? शायद कल? शायद उससे भी जIद । 

 Türkçesi 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, 
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Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

 Hintçe Alfabesi İle 

बासतीइन येरलेरी “तोपराक” िदएरेक गेचम ेतानी,  

दशुऊन अलतLदाकQ िबनलेरजे केफेनसीज़ यातानी.  

सेन शहेीत ओलसुनु, इिंजतम,े यािज़कतीर अतानी,  

वेरम,े दनुीयालारी असलान दा ब ूजsनत  वतानी. 

 Tercümesi 

िमtी" कहकर ऐसे ही न गज़ुर जाए ं, ज़रा इसमN दफन  

हजारj शहीदj को भी याद करN िजsहN कफन भी नसीब ना हOआ,  

आप एक शहीद के बेटे हc, दखु मत करो, यह आपके पवूYज पर दया ह,ै 

बदले मN चाह ेपरूी दनुीया िमल जाए िफर भी ये जsनत जैसा वतन िकसी को मत दनेा । 

Türkçesi 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Hintçe Alfabesi İle 

िकम ब ूजsनत वतािनन उqना ओलमाज़ कQ फेदा?  

शहुएदा िफशिकराजाक, तोपराई िसकसान शहुएदा.  

जानी, जानानी, बतूउनं वारमी अलिसन दा हeदा,  

एतमिेसन तेक वतानीमदान बेनी दनुीयादा जदुा. 

Tercümesi 

इस ]वगuय मातभृिूम के िलए कोन बिलदान नहL दगेा ? 

शहीद फट पड़Nगे अगर िमtी को िभचंोग,े  

चाह ेखदूा मरेी सारी िज़ंदगी, जान, मरेी सारी संपिv ले ले, 



7th International Student Symposium 

96 
www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

लेिकन मझू ेइस दिुनया मN मरेी मातभृिूम से वंिचत न करे । 

Türkçesi 

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, 

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. 

Hintçe Alfabesi İle 

wहमनु सेनदने इलाही शदुरु अजंाक एमलेी  

दएेमिेसन माबेदीिमन गोऊसनेु नामहरेम एली. 

ब ूएजानलार, कQ शहेादतेलेरी दीनइन तेमलेी,  

एबेदी, यरूदमुनु उसतनूद ेबेिनम इनलेमलेी.  

Tercümesi 

ह ेपरमाxमा आप से मरेी ये िवनती ह ैकQ  

मरेे वतन को कोइ बाहरी छु भी ना पाए, 

ये अज़ान और इसकQ गवाही मरेे धमY कQ नLव हc, 

और मरेी मातभृिूम मN इसकQ महान +विन गूँजती रह।े 

 Türkçesi 

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım, 

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naaşım, 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Hintçe Alfabesi İle 

ओ ज़मान वेजदीले िबन सेजद ेएदरे, वारसा तािशम,  

हरे जेरीहामदान, इलाही, बोशािनप कानली यािशम, 

िफशिकरीर wहमजूरyत गीबी येरदने नािशम,  
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ओ ज़मान यकुसेलेरेक अरशा दऐेर बेलकQ बािशम. 

 Tercümesi 

केवल तभी, मरेी समािध, यिद कोई ह,ै तो खशुी से हज़ारj सजदा करNगी  

और ह ेभगवान  मरेे हर घाव से खनू के आसं ूबह िनकलNग,े   

और मरेा िनजuव शरीर प{ृवी से अनsत आxमा के समान फूटेगा, 

शायद तभी, मc शांित से चढ़| ंगा और अतं मN ]वगY तक पहOचंूगंा 

 Türkçesi 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Hintçe Alfabesi İle 

दालगालान सेन द ेशफाकलार गीबी एय शानली िहलाल!  

ओलसनु आितYक दोकूलेन कानलारीमीन हपेसी हलेाल.  

एबेिदएन साना योक, इरिकमा योक इज़मीहलाल.  

ह\कईिदर, हOर यशािमश बायराईमीन हOरYbरयेत;  

ह\कईिदर, ह\का तापान मीललेितिमन इि]तकलाल.  

Tercümesi 

त ूभी सबुह कQ तरह लहरा ऐ मरेे पेयारे चांद  

तझुपर बहाए हOए हमारे सारे खनू हलाल हj,  

तझु ेऔर मरेी जाित को कभी ज़वाल नहL,  

मरेे +वज को ]वतंaता का अिधकार ह,ैजो हमशेा से ]वतंa ह;ै 

हक ह,ै  हक कQ पजूा करने वाले मरेे राVW कQ ]वतंaता।  
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12 Mart 1921’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabul edilen 

“İstiklal Marşı”, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Şiir, şairi tarafından Kahraman 

Ordumuza ibaresi ile Türk ordusuna ithaf edilmiştir. Tüm şiirlerini Safahat adlı eserinde bir 

araya getiren Mehmet Akif, “İstiklal Marşı”nı bütün Türk milletine ait olduğu düşüncesiyle 

şiirleri arasına dahil etmemiştir.  

Kurtuluş Savaşı başladığı zaman cephedeki askerlere moral vermek için milli marş yazma 

konusu gündeme geldi. Bunun üzerine ödüllü bir yarışma düzenlendi, yarışmaya toplam 724 

şiir katıldı ve tüm şiirler incelendikten sonra sadece 6 tane şiir milli marş olmaya aday olarak 

belirlendi. Ancak daha ayrıntılı incelemede seçilmiş olan altı tane şiirin milli marş olma özelliği 

taşımadıklarına karar verildi. 

Bu sebeple milli marşı yazması için Mehmet Akif Ersoy’e teklif götürüldü ama ucunda para 

ödülü olduğu için Mehmet Akif Ersoy teklifi kabul etmedi. Onun için bu bir vatan göreviydi ve 

vatan görevi için para alınamaz. Bundan sonra Mehmet Akif Bey’i ikna etmek için onun 

arkadaşlarından yardım istendi ve ödül olarak verilecek parayı yardım olarak bağışlayacağı 

şartıyla Mehmet Akif Bey şiiri yazmayı kabul etti. Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda şiiri 48 

saatte yazdı. 

1 Mart 1921 günü dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis 

oturumunda Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir okundu. 12 Mart 1921’de Meclis yeniden 

toplandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde bu şiir büyük çoğunlukla 

Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edildi. 

Parçalanan bir imparatorluğun bakiyesi olan Türkiye’nin Milli Mücadele yıllarında ortaya 

çıkan irade ile özdeşleşen “İstiklal Marşı”, Allah’a iman ve çalışkanlık fikirleri etrafında 

şekillenmiştir. Karakterinin en belirgin özelliğini oluşturan hürriyet ve bağımsızlık idealleri ile 

Türk milletinin yeniden var olma mücadelesi şiirde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç 

Her ne kadar Hint millî marşının yazılış sebebi hakkında birtakım tartışmalar bulunuyorsa da 

ortaya çıkan mektup ve diğer belgeler ışığında bu marşın yazılış sebebinin Hindistan’ı bir ve 

bütün olarak yaşatmak arzusundan doğduğu anlaşılmaktadır. 

Bu saik, Hint millî marşı ile Türk millî marşının, uluslarının kaderinin başkalarının eline 

bırakılmayacağı konusundaki birlik ve beraberlik duygularına hitap ettiği görülmektedir.  
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Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun yıllar boyunca üç kıtada hüküm süren Osmanlı 

İmparatorluğu’nun devamı olarak sahip olduğu devlet kurma pratiği ile giriştiği Millî 

Mücadele’nin ve serüveninin hem izlencesi hem de sembolü olan “İstiklal Marşı” bağımsız bir 

ülke için yapılması gerekenleri ifade etmektedir. 

“İstiklal Marşı”nın ilk kelimesinde şair Mehmet Akif Ersoy Türk halkına “korkma” diye 

sesleniyor, bu sevgili vatanın topraklarında kalan son ocak bitene kadar kimse bu güzel ülkeyi, 

milleti işgal edemez ve “Hint Millî Marşı”nı da yazan Guruji Rabindranath Tagore ilk 

kelimesinde jana (insan), gana (halk) ve onların kalbinde olan Tanrı’dan bahsedip onu övüyor. 

“Hint Milli Marşı” hakkında yapılan tartışmayı gidermek için Yazar Rabindranath Tagore 

Nationalism adında bir kitap yazıp açıklama yaptı ve bu kitapta şöyle bir söz kullandı: “Gerçek 

kahraman ve vatan için savaşanlar sebepsizce kimseyle savaşa başlamazlar. Bu yüzden “Hint 

Milli Marşı”nda kimseye saldırmaktan bahsedilmemektedir, tıpkı “İstiklal Marşı” gibi. “İstiklal 

Marşı”nda da kimseye saldırmak yoktur, bunun yerine ülkeyi savunmaktan bahsedilmektedir. 

Eğer onların elinde güçlü silahlar varsa bizim göğsümüzde de iman var. 

“Hint Milli Marşı”nda yazar Hindistan’ın ayrı ayrı eyaletleri, coğrafyaları, dağları, denizleri ve 

o eyaletlerinde, coğrafyalarında yaşayan insanlarından bahsedip Tanrı’ya hitaben diyor ki: Bu 

insanlar senin isminle uyanıyor ve ancak senin rızanı ve yardımını istiyorlar.  Bunu yazarak da 

şöyle söylemek istiyor: Düşmanlarımız ne kadar güçlü olursa olsun Tanrı’dan güçlü olamazlar, 

bu yüzden düşmanlarımızdan korkmamıza gerek yok. Bize bu kadar güzel bir ülkeyi veren 

Tanrı her zaman bize yardım edecektir ve sadece o, bizim kaderimizi belirleyebilir. 

“İstiklal Marşı”nda da yazar Mehmet Akif Ersoy Tanrı’ya şöyle dua ediyor: Benim canımı, 

malımı her şeyimi al ama bu sevgili vatanımı benden alma; bu cennet vatanım ki içi ezan sesi 

ile huzur bulmakta, düşmanlarımızın bu ezan sesini söndürmesine izin verme. Güzel ülkemi 

düşmanların alçak ve kötü niyetlerinden koru ya Rabb’im. Sevgili vatanıma düşmanlar 

dokunmasın, bu kutsal topraklardan ezanın güzel sesleri hiç bitmesin. 

İki milli marş da vatan sevgisiyle doludur ve ancak her şeyi yaratan Tanrı’yı övmekte ve ondan 

yardım istemektedir.  
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‟Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı 
Şamildir”1 Makalesi Üzerine İnceleme 

Heba Halapi2 

Özet 

Namık Kemal Türk milliyetçiliğinin öncülerinden biridir. Sadece edebiyatçı değil, aynı 

zamanda olağanüstü bir düşünür ve fikir adamıdır. Birçok alanda eserler kaleme almış ve çeşitli 

konularda eleştirel makaleleri bulunmaktadır. 

1866 yılında Namık Kemal Tasvir Efkâr gazetesinde yayınlanan ‟Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı 

Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” başlıklı makalesinde tenkit özelliğini göz önünde tutarak 

değerlendirmeler yapmıştır. Aynı zamanda yeni edebiyatın eski eski edebiyata karşı 

savunulduğu ilk metin olarak kabul edilir. Bu makalede Namık Kemal, Türk dili ve 

edebiyatındaki sorunların tespit ve tenkitlerini ortaya koymaktadır. Dahası, görüşlerini açıkça 

topluma ifade eder. Maksadı Türkçenin düzeltilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Ancak yeni ve 

sade bir üslupla yazılan eserler, insanlara kolayca ulaşmış ve anlaşılmıştır. Üstelik Namık 

Kemal tenkit yazısında Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, Batı dili ve edebiyatı, eski 

Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı üzerine düşünce ve tespitlerine yer verir. Ona göre 

Arapça zengin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Arap dili ve edebiyatı gibi Türk dilinin de 

zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba göstermiştir. 

Yaşadığımız toplum ya da zaman ne olursa olsun insan her zaman dilinin gelişmesine sahip 

çıkmalıdır. Namık Kemal’in Türk dili hakkında değindiği temel unsurları bu makalede 

açıklamayı çalışmaktayım. 

Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, Lisan-ı Osmanî, Türk Dili, Arap Dili, Türk Edebiyatı, Dil 

Sorunları. 

 

 
1 Kaplan M., Enginün İ., Emil B., (1993), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (1865-1867), Marmara Üniversitesi, 
İstanbul. 
2 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora 
Öğrencisi. 
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Giriş 

Namık Kemal’in birçok yazısında, mektuplarında ve makalelerinde Türk dili hakkında 

tenkitleri bulunmaktadır. Dil ve edebiyat sorunlarını bu türler aracılığı ile ortaya koymaktadır. 

“Tanzimat dönemi edebiyatçıları içinde, edebiyatın çeşitli türlerinde, Namık Kemal kadar çok 

değişik türlerde eserler veren başka birisi yoktur” (Kutlu, 1981, s. 31). 

Bütün eserlerinde insanı ve aklı yücelten; vatanı, dili ve Türk milletini büyük bir coşkuyla 

kucaklayan Namık Kemal, yeni Türk edebiyatının en önemli ve ateşli temsilcisidir (Şahin, 

2010, s.8). Tanpınar, Namık Kemal’in anlayışı hakkında şöyle diyor.  

Bugünkü fikir ve sanat hayatımızın her şubesi onunlar başlar. Tenkidi, romanı, tiyatroyu edebiyatımıza 

getiren odur. Fakat asıl insanı şaşırtan makaleleridir. Asıl onları okurken tecessüsün, hüsnüniyetin, 

cemiyet görüşünün nelere kadar gittiğini, nasıl bütün bir hayat kavradığını anlar ve şaşarız. Hemen her 

hayat köşesine bu yapıcı iştiha sokulur, münakaşa eder, misal gösterir, ufuk açar, milli ayıplarımızı tekrar 

tekrar sayar. Realist görüşün seçtiği basit çareleri önümüze döker. Ve okuyucusunun safvet e kudretine 

hayran ederek bahsi bitirir (Tanpınar, 2018, s.218) 

Namık Kemal ‟Lisanı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesinde 

Namık Kemal, Türk edebiyatındaki sorunların tespit ve tenkitlerini ortaya koymaktadır. Dahası 

görüşlerini açıkça topluma ifade etmektedir. Maksadı Türkçenin düzeltilmesi ve 

yaygınlaştırılmasıdır. Bana göre yeni ve sade bir üslupla yazılan eserler, insanlara kolayca 

ulaşmış ve anlaşılmıştır. Ona göre Türk dili öyle bir lisandır ki dünyada birinci lisanlardan 

addolunmağa uygundur. Namık’a göre, belagatle hazırlanan edebi eserler, fesâhati edâ 

ihtiyacından kurtulamaz. Zira bir telif ki hüsn-i ifadeden mahrum olduğunu söyler. 

Namık Kemal’e göre medeniyet tarihi üzerine tartışanlar, edebiyatın korunmasıyla milletlerin 

dil gelişiminin sağlandığını belirtmişlerdir. Ona göre Arapların durumu Türkler için bir ibret-i 

kafiyedir çünkü bazı topluluklar vahdet kelimelerinin rabıtası olan diyanet-i İslamiyet’i dahi 

kaybetmişken lisanları kuvvetiyle hala kavmiyetlerini muhafaza etmektedir. 

Namık Kemal’in Türk dili hakkında değindiği temel unsurlar makalede şu şekilde toplanmıştır:  

“Elde mevcut olan kavaid-i Osmaniyenin tadil ve ikmaliyle tâmimen ve Arabi ve Farsinin kavaid ü emsali 

resâiline takdimen tâlimine tavakkuf eder. Zira bir adam ki maarif-i edebiyyeyi başka lisandan tahsil ede, 

elbette kendi lisanının edebiyatında taklid şaibesinden kurtulamaz. Tecdid ise icad demek olduğu 

malumdur” (Kaplan M., Enginün İ., Emil B., 1993, s. 188). 
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1- Öncelikle; elde bulunan Osmanlıca kuralları mükemmel bir şekilde hazırlayıp yazmak 

istemiştir. Arapça ve Farsça dil bilgisi kullanmayı istememektedir. Eğer bir adam başka bir 

dilden tahsil ederse burada öğrendiği kelimeleri elbette kendi lisanının edebiyatında taklit 

etmemeli, yani dilinde yeni bir şey icat etmeye çalışmalıdır. 

Namık Kemal tenkit yazılarında Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, Batı dili ve 

edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı üzerine düşünce ve tespitlerine yer verir. 

Bu düşünce ve tespitler, sanatçının dil ve edebiyat üzerine yaptığı edebi bir tenkit niteliği 

taşımaktadır. 

Edebiyatın, milletin muhafazasında oynadığı ehemmiyetli rolü anlatırken misal olarak Arap 

edebiyatını gösterir. Devlet ve ilim hayatları sönmüş olan, hatta bazı fırkaları dillerini 

kaybetmiş bulunan Araplar, edebiyatları sayesinde kavmiyetlerini koruyabilmişlerdir. 

Dolayısıyla o, bu noktada Arap edebiyatına üstünlük tanımaktadır. Ayrıca, Arap dili dünyada 

önemli diller arasında yer almaktadır. Çünkü Arapça birçok milleti ve bu milletlerin dilini 

etkilemiştir. Namık Kemal, güçlü bir etkiye sahip olan Arap dilini ve edebiyatını genelde 

olumlu yönde tenkit etmektedir. Aslında bizim dilimizin ve edebiyatımızın da tıpkı Arap dili 

ve edebiyatı gibi güçlü olmasını ister. Genelde yazılarında Arap dili ve edebiyatını bizim dil ve 

edebiyat anlayışımızı ortaya çıkarmak için bir karşılaştırma aracı olarak kullanır (Yetiş, 1996, 

s. 21). 

Namık Kemal’e göre de “Lisan-ı Arap’ın letafetini ve üdebasının fetaneti ve maharetini kimse 

inkâr edemez ve hatta edebiyatça Arap’ın asarı her lisanın müellefatına müreccahtır.” (Tansel, 

1967, s. 162). Dolaysıyla bu dil ve edebiyatı, dünyanın en gelişmiş dili ve edebiyatıdır.  

Fars edebiyatına gelecek olursak Fars edebiyatı ve dilini olumsuz yönde tenkit eder. Onun Türk 

dili ve edebiyatını, Fars dili ve edebiyatının etkisinden kurtarma çabası içine girdiğini görürüz. 

“Onun tenkitlerinde geçen şive-i acem tabiri bütün İran şairlerine ait değildir. O, bununla 

bilhassa İran edebiyatında kullanılan ve bizim sairlerin tenkit ettikleri bir üslup tarzını anlatır” 

(Kaplan, 1948, s.149). 

Namık Kemal, yeni Türk edebiyatının büyük bir dünya olduğunu söylemektedir. Bu açıdan 

hem kendi hem de dönemindeki gençler adına yeni edebiyatın anlaşılması için makale ve 

mektup gibi birçok eserinde tenkitlerde bulunur. Abdülhak Hamid’e yazdığı 24.01.1882 tarihli 

mektubunda “Edebiyat için pek çok zevat ile uğraşmış idim; hâlbuki şimdi o mu’ tarizlerden 

bazıları yine beni edebiyat müceddidlerinden addedip duruyorlar. Müceddidlik hakkı ise ya 
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Şinasi’nin yahut senindir. Ben arada hatt-ı ittisalim.” diyerek dönemindeki durum ve olayları 

okuması açısından tespitlerde bulunur (Yetiş, 1996, s. 26). 

2- “Türkçeye mahsus mümkün mertebe muntazam ve mükemmel bir lügat tertibiyle hasıl olur. 

Bu ihtiyaç bir vakitten beri umumen hissolunmaktadır. Hatta bazı taraflardan Kamus ve Burhan 

mezcolunarak lügatin ibtidaki hurufu itibariyle bir tertibi cedide konulmak arzu olunduğu gibi 

birkaç kere icraatına dahi teşebbüs edilmişti” (Kaplan M., Enginün İ., Emil B., 1993, s. 188). 

Türkçenin kapsamlı bir sözlüğünün hazırlanması gerektiğini söylemektedir. Türkçedeki Arapça 

ve Farsça kelimelerden fazlaca etkilendiğini kabul eder. Fakat Arapçaya ve Farsçaya ait 

sözlüklerin hiçbir zaman Türkçe için yeterli olmadığı görüşündedir. Bu sözlüklerin önce 

harflerden başlanarak düzenlenmesi gerektiğinden söz etmektedir. 

3- “(Galat-ı meşhur denilen) istimali umuminin (lügati fasih itibar olunan) vaz-ı asliye tercihine 

mütevakkıftır. Bu maksadı ise ehli kalemin rağbeti hasıl eder. Hatta lisanımızın bu bâbda bazı 

mertebe terakkisi dahi en büyükleri merhum Akif Paşa olan bir takım müceddidîn-ı üdebanın 

himmeti sâyesindedir” (Kaplan M., Enginün İ., Emil B., 1993, s. 189). 

Türkçede kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle Batı dillerinden alınacak ilmî ıstılahlar ve 

teknik kelimelerin (fail, mef’ul, sıfat-ı müşebbehe, ism-i zaman, ism-i mekân, tafdil, tasgir, 

mazi ve muzari gibi) de bu sözlükte kullanılması gerektiğini söylemektedir. Ona göre böyle bir 

sözlüğü Osmanlılar yaparsa başarılı olacaklar ve Türkçe söz varlığına dair bir sözlük ortaya 

çıkacaktır. 

Tasvir Efkâr’ın mütalaasına göre, Namık Kemal öncelikle Türkçe kapsamlı bir sözlüğün 

hazırlanması gerektiğini düşünmektedir. Türk dilinin Arapça ve Farsça kelimelerden fazlaca 

etkilendiğini kabul eder. Fakat Arapçaya ve Farsçaya ait sözlüklerin hiçbir zaman Osmanlıca 

için yeterli olmadığı görüşündedir.  

Bu görüşünü şöyle açıklar: “Bir millete mahsus hâlleri başka bir millete tamamıyla tatbik etmek 

nasıl mümkün değilse Araplar ve Acemler için hazırlanmış lügatler her ne şekle girerse girsin 

Türkçede bir kaynak olarak kabul edilmez” (Koç, 2007, s. 16). 

4- “Asrı mevcudenin ifadat-ı tabiîyye letafetine mâlik olan makalelerinden mürettebe ve 

muhakemeli bir müntahabat mecmuası tanzim ve mekteplerde talim olunmağa menûttur.” 

(Kaplan M., Enginün İ., Emil B., 1993, s. 189). Maksadı, açık ve anlaşılır bir dil kullanmaktır. 
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5- “Lisanımıza mahsus bir belagat kitabının telif ve tedrisiyle vücuda gelir. Bu yolda bir eser 

meydana getirmeğe himmet edenler için zannolunur ki, tezyinat-ı lafziyyenin bahs-i cevazı 

efkarda bazı mertebe ihtilaf hasıl edecektir. Çünkü asrımızda hüsn-i tabiatla şöhret bulan 

üdebaya müracaat olunsa, birçoğu tezyinatın eski itibariyle bekasını ister, bir takımı ise bilakis 

cevazını bile kabul etmez ki, evvelkisi asar-ı Arabiyyeye ve ikincisi efkar-ı Garbiyyeye 

meftuniyetinden hasıl olmuş birer mütalaadır” (Kaplan M., Enginün İ., Emil B., 1993, s. 190).   

6- Yeni nesle öğretmek için Türk dilinde mahsus bir belagat kitabının telif meydana 

getirilmesini tavsiye etmektedir. 

Namık Kemal, Arapça kafiye kullandığı için Racaizade’yi eleştirmiştir. Recaizade Mahmut 

Ekrem’e 1879 yılında yazıldığı mektubunda, Recaizade Mahmut Ekrem’in “Bahar” adlı 

manzumesinin üçüncü lahnını kafiye anlayışı bakımından eleştirir. “Recaizade Mahmut 

Ekrem’e şöyle yazdı; ‘Üçüncü lahnın güzel; fakat (taٴbirler maٴzûr ola) altı kaval üstü şeşhâne 

tavsifine mazhar olmaktan kurtulamıyor. Bir tarafından erken-derken gibi Türkçede maٴruf 

olmamış fakat Türkçe, bir tarafında ise meşcere gibi gayr-i me‘nûs Arabça, veyâhut lems gibi, 

bedid gibi edebiyyat-ı cedideden tardolunmuş Arabî ve Farsî kafiyeler var’” (Tansel, 1967, 

s.415).  

Namık Kemal’in Lisan-ı Osmani’de bahsettiği dil meselelerinin odak noktalarından birisi de 

edebiyatın içinde boğulduğu "şiirde anlam ve sanat" meselesidir. Eski ve yeni edebiyat 

taraftarlarının üzerinde yoğunlaştığı bu mesele Namık Kemal tarafından çeşitli yazılarda ele 

alınmıştır. Tahrib-i Harabat’ta somut örneklerle ele aldığı "eski edebiyat" konusu başlangıç 

olarak bu makalede ele alınmıştır (Aydın, 2018, s.159). 

Tahrib-i Harabat’ta somut örneklerle ele aldığı "eski edebiyat" konusu başlangıç olarak bu 

makalede ele alınmıştır. 

Şiirde Türkçe kelimelerle kafiye yapılması isteyen Namık Kemal, Arapça ve Farsça kelimelerle 

yapılan kafiye anlayışından uzak durulmasından yanadır (Şahin, 2010, s.218). 

1879 yılında Namık Kemal, Abdülhak Hamid’e yazdığı mektupta diyor ki “Bugünkü fikrime 

göre, bizi, Türkçede istediğimiz gibi şiir söylemekten men’eden vezin değil, fakat kafiyedir; 

çünkü lisânın isti῾dâdı, efâ῾il-ü tefâ῾il tarzında şiire ne kadar mugayir ise redifsiz kafiye 

bulmağa, ândan kırk kat ziyâde mugayir. Mahpus bulunduğum sırada, kafiyeyi terk ile vezni 

ihtiyâr bir yolunda bir açmak istedim” (Tansel, 1967, s. 378).  
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7-Doğu ve batıdan yabancı dillerden gelen eğreti şiveler ana dilde düzeltilmeli ve 

yenilenmelidir.  

8-Türkçe, üç dilden teşekkül eden bir birlik olmalıdır. 

Makalenin bir başka yerinde altı çizilmeye değer şu eleştiri göze çarpmaktadır: “Erbâbına 

ma’lûmdur ki ekser âsârında İran’ın tahrir-i tasvîrine benzer. Birinde elvân ne kadar dil-nişîn 

ise diğerinde elfâz o kadar zengin olmakla beraber, biri menâzıra ve diğeri münazaraya mutâbık 

olmadığı için ikisi dahi tabiatın hilâfındadır.” (Bilenler bilir, edebiyatımızdaki çoğu eser İran’ın 

yazar üslubuyla kaleme alınmıştır. Birinde renk ne denli hoşa gidiyorsa diğerinde sözler o kadar 

zengin olmakla birlikte, biri manzaraya diğeri tartışmaya uygun olmadığı için ikisi de birbirinin 

tabiatlarına aykırıdır. Namık Kemal, bu kadarla kalmaz. Onun eskiyi itham ettiği şeyler 

arasında edebî Türkçe ile halkın kullandığı dilin arasındaki büyük fark da vardır. Türkçe, bu 

yüzden kültür mücadelesinde mağlûp olmuştur (Karaosmanoğlu, 2018, s.325). 

Ona göre eski edebiyat insanla hayat arasında tam bir münasebet kuramamıştır. Ufku dardı, 

ancak onun bittiği yerde duyguların kâinatı ve hayatın türlü manzarası başlar (Tanpınar, 2018, 

s.414) Bir de edebiyatsız milletin dilsiz bir insana benzediğini söylemektedir.  

Namık Kemal’in zevki eski şiire Avrupalı bir anlayışla bakacak şekildedir ama onu eyleyecek 

kadar Avrupa şiir zevkiyle yoğrulmamış. O eskiyi kendi çerçevesi içinde görüyor ve o yoldan 

reddediyordu (Tanpınar, 2018, s.415). 

Üslupta bu kadar oynamasına rağmen Namık Kemal dili epeyce sadeleştirmiştir. Hele bazı 

eserlerinde çok rahat bir konuşmaya ulaşmış. Namık Kemal İntibah’ı yazdığı zaman Bahâr-ı 

Dâniş tercümesini yapmış bulunuyordu. İçindeki kültür mücadelesinden yeni Türkçeyi 

çıkarmaya çalışan şair böylece nispeten Avrupalılaşmış bir gözle, terk edilen şarka dönmüştü. 

Hatta yazının içinde Acemâne addettiği bu yerli hayalin hemen arkasından bizde ilk ev tasviri 

olan oda gelir. Böylece şair ilhamının iki ayrı dünyasını yan yana getirir (Tanpınar, 2018, 

s.434). 

Prof. Hilmi Ziya Ülken’e göre Namık Kemal, eski edebiyattan kurtulmak için yaptığı gayrete 

rağmen şiir anlayışında yine oraya bağlı kalmıştır. Fakat içtimai fikirleri yaymak için vasıta 

diye kullandığı yeni edebi şekillerde Kemal, Avrupa’nın çağdaş edebiyat akımının, 

romantizmin tesiri altında idi. Yalnız konularını, yazış tarzını değil, bu yeni çığırı açış şeklini 

de Fransız romantiklerine borçlu idi (Kurdakul, 1991, s.81). 
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Namık Kemal her şeyden önce edebiyatın, gerçek hayata ve halka yakın olmasını istemektedir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar (1997, s. 421), “Namık Kemal’in eskiye hücum ettiği noktalar onu 

evvela hakikate, sonra da tabiata yahut tabiat-ı eşyaya uygun bulmamasıdır. O eskinin edebiyat 

anlayışına ve hayal sistemine hücum eder. Ona göre eski edebiyat insanla hayal arasında tam 

bir münasebet kurmamıştır. Ufku dardır, ancak onun bittiği yerde duygularımızın kâinatı ve 

hayatın türlü manzaraları başlar” diyerek Namık Kemal’in eski Türk edebiyatında eleştirdiği 

noktalara değinir (Morkaya, s. 26). 

Sonuç 

Namık Kemal Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Tanzimat döneminde gazeteci, devlet 

adamı, ünlü yazar ve usta bir şairdir. Birçok alanda eserler kaleme almış ve çeşitli konularda 

eleştirel makaleleri bulunmaktadır.  

Görüldüğü üzere Namık Kemal, birçok makale ve mektuplarında Türk dilinin gelişmesi 

hakkında bazı önemli girişimlerde bulunmaktadır. Üstelik garptan ve şarktan gelen kelimelerin 

Türk edebiyatında yaygınlaşmamasını sağlamıştır. 

Ona göre, şekilden çok muhtevaya önem vermenin gereklidir. Üstelik yaşadığımız toplum ya 

da zaman ne olursa olsun insan her zaman dilinin gelişmesine sahip çıkmalıdır.  

Namık Kemal dilin millet hayatındaki önemini belirtmiştir. Ona göre dil, toplumu kaynaştıran 

en önemli unsurdur. 

Namık Kemal, Arapçanın zengin bir yapıya sahip oluşunu olumlu bir şekilde değerlendirmiş. 

Türk dili ve edebiyatının da tıpkı Arap dili ve edebiyatı gibi zenginleşmesine ve 

yaygınlaşmasına çaba harcamıştır. 

Namık Kemal’e göre Fars dili ve edebiyatı aşırı mübalağa içerir. Ancak Türk dilinin 

mübalağaya ihtiyacı yoktur. 

Namık Kemal, eleştirilerinde genel olarak edebiyatın, dile, millete ve vatana hizmet yolunda 

kullanılmasını temenni ediyor. 

Namık Kemal, makalesinde Arapça ve Farsça kelimelerin hiçbiri olmayan tamamen Türkçe bir 

dil bulmaya çağırıyor olsa da kendisi bu makale ile Arap dilini terk edememiş ve makalesinin 

başlığını tamamen Arapça kelimelerle yazmıştır. Benim bakış açıma göre Namık Kemal, o 

zamanlar kolayca değiştirilmesi zor olan bir şey için çabalıyordu. Bir süre sonra bunda kısmen 

başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Türk dili istediği gibi değişti, Türkçe için özel bir sözlük 

oluşturuldu, yabancı dil bilgisi ve belagat terk edildi. Fakat Türkçenin bugüne kadar Farsça, 
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Arapça gibi yabancı kelimelerin ve diğer yabancı kelimelerin bir karışımını içerdiğini 

görüyoruz. 

Son olarak ‟Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Mülâhazatı Şâmildir” adlı makalenin Türk 

dili ve edebiyatının o günkü sorunlarını toplu halde ele alan ve getirmiş olduğu görüşler 

bakımından dönemini aşan bir nitelikte olduğu kabul edilmiştir. 

 

 

Kaynakça 

Aydın, M. (2018), "Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir" 

Makalesi Üzerine Notlar, Kuram ve Düşünce Dergisi, Sayı 10, Yıl 3, Ankara. 

Kaplan M., Enginün İ., Emil B., (1993), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II (1865-1867), 

Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

Kaplan, M. (1948), Namık Kemal, Hayatı ve Edebi Eserleri, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul. 

Karaosmanoğlu, D. (Aralık 2018), Namık Kemal’in Türk Şiirinin Yenileşmesine Katkıları, 

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: 2, Sayı: 3. 

Koç, R. (2007), Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Aydınlarının Türk Dilinin Eğitimine ve 

Yapısına Bakışları, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 33, Erzurum. 

Kurdakul, Ş. (1991), Namık Kemal, Doğa Yayinevi, Istanbul.  

Kutlu, Ş. (1981), Türk Edebiyati Antolojisi, Istanbul. 

Morkaya, U.  Namık Kemal’in Eleştirmen Kimliği, Hacettepe Üniversitesi. 

Şahin, V. (Güz 2010), Namık Kemal’in Mektuplarında Şiir, Tiyatro ve Gazete Üzerine 

Tenkitler, Türkiyat Araştırmaları Yıl: 7, Sayı: 13. 

Tanpınar A. H. (1997), 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul. 

Tanpınar, A. H. (2018), Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul. 

Tansel, F. (1967), Namık Kemal’in Hususi Mektupları I, Ankara. 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 109 

www.internationalstudentsymposium.com 

Yetiş, K. (1996), Namık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, 

İstanbul. 

  



7th International Student Symposium 

110 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

Bilge Adam Ata Terzibaşı ve Kerkük Gazeteciğiline, Folkloruna 

Katkıları  

 Hussein Shukur1 

Özet 

Türkmeneli’nin bilgesi sayılan Ata Terzibaşı 1924 yılında Kerkük’te doğmuştur. 2016 yılının 

mart ayında gözlerini hayata yummuştur. Kendisi dünyadan gitti ama ardından onlarca eser 

bırakmıştır. Kerkük’ün Piryadi Mahalle Mektebini bitirerek Kuran-ı Kerim’i hatmetmiştir. 

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi tamamladıktan sonra Bağdat’ta Hukuk Fakültesini bitirmiştir ve 

hayatının sonuna kadar başarılı bit avukat olarak çalışmıştır. Ana dili olan Türkçenin yanında 

Farsça ve Arapça dillerine de hakimdir. Kahire’de El-Risale, Beyrut’ta El-Edip, Halep’te El-

Havadis, Türkiye’de ise Türk Yurdu ve Türk Dili dergilerinde yazmıştır. Kerkük’te ise Kerkük 

ve Afak gazetelerinde yazan Terzibaşı, El-Sakafa, El-Hadise ve Beşir gazetelerinde yazı işleri 

müdürlüğü yapmıştır. 

Terzibaşı Türkmen kültürüne önem veren ve folklorunu yazıya geçiren ilk araştırmacılardan 

sayılmaktadır. Kerkük Havaları I ve II, Kerkük Horyat ve Manileri, Kerkük Eskiler Sözü, Arzu 

Kamber Matalı ve Kerkük Ağzı Türkmence Sözlüğü başta gelen folklorik eserlerindedir. 

Derleme yoluyla ve bilimsel nitelikte olan bu eserler, birçok araştırmacı için ana kaynak 

olmaktadır. Tabii ki bunun yanında dört ciltlik Kerkük Şairleri, Erbil Şairleri, Kerkük Matbuat 

Tarihi ve Kerkük Keşkülü eserlerini vermiştir. Yanı sıra Kerkük türkü ve makamlarını da 

kaydederek arşivine eklemiştir. Türkmeneli bölgesini tanımak için Terzibaşı’nın eserlerini 

bilmek yeterli olacaktır. 

Bu çalışmada Ata Terzibaşı’nın Türkmeneli folkloru ile ilgili eserlerini ele alıp inceleyeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Ata Terzibaşı, Kerkük, Türkmeneli, Folklor, Irak Türkleri. 

 

Hayatı  

Yazar, düşünür, araştırmacı ve dilci, Molla Ahmed’in oğlu Abdurrahman Ağa’nın soyundan 

gelen Ata Terzibaşı 1924 yılında, Kerkük’ün Piryadi Mahallesi’nde dünyaya gözlerini açmıştır. 

Dedesi Abdüllatif Efendi Osmanlı döneminde tabur imamlığı yapmıştır. Araştırma ve fikir 

                                                             
1 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Öğrencisi. 
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adamı olma özelliğini; Osmanlı döneminde tabur imamlığı yapan ve Sergüzeşt-i Saadet ile 

Layihatü’s-Sugur El Tergibü’l Cündü’l-Mansur ve Tuhfe-i Askeriyye gibi eserler yazan dedesi 

Abdüllatif Efendi’den almıştır. Babası Ömer Terzibaşı ise belediye memurluğu yapmıştır 

(Şükrü, 2013). 8 yaşına kadar mahalle mektebinde bir yandan Kuran-ı Kerim hatmini yaparken 

diğer yandan Fuzuli’yle birlikte birkaç Osmanlı şairinin eserlerini okumuştur. İlk, orta ve lise 

öğrenimini Kerkük’te bitirdikten sonra 1950 yılında Bağdat’ta Hukuk Fakültesini 

tamamlamıştır. Daha sonra Kerkük’e dönerek 2002 yılına kadar avukatlık yapmıştır. 1959 

yılında ise Abdülkerim Kasım döneminde birçok Irak Türk’ü düşünürleri gibi Hille şehrine 

sürgün edilmiştir. Terzibaşı birkaç yer değiştirdikten sonra en son Mecidiye Çayhanesi denilen 

yerin yanında yazıhanesini kurmuştur. Ancak bu yazıhaneye sadece hukuk ve avukatlık işi için 

devam etmez; burada daha çok edebiyat ve folklor konuları konuşulmuş, Türkmen gençlerinin 

birçoğu o ocaktan feyzalmıştır (Hürmüzlü, 2013). 2001 yılında bir bisiklet kazası ile bacağı 

kırılarak vefat edene kadar evden çıkmamıştır.  

Terzibaşı’nın Türk Dünyası ve Türk Bilim Adamları İle İlişkisi 

Terzibaşı’nın ilk yazıları Arap dünyasının dergi ve gazetelerinde yayımlanmıştır. Bu 

yazılarında genellikle Arap dünyasına Türk şairlerini⸴ edebiyatçılarını ve fikir adamlarını 

tanıtmaktaydı. Daha sonra Terzibaşı’nın Azerbaycanlı bilim adamı olan Prof. Dr. Gazenfer 

Paşayev ile tanışmasıyla Kerkük ile Azerbaycan arasında bir köprü oluşmuştur. İki bilim insanı 

birbirlerine mektup göndererek iki toplumun folkloru⸴ şiirleri⸴ edebiyatı ve dili hakkında 

araştırma yapmışlardır. Bu sayede Paşayev’in başta gelen Irak Türkmen Folkloru⸴ Irak Türkmen 

Nağılları ve Irak Türkmen Lehçesi kitaplarını yayımlamıştır. Bu sayede son zamanlarda 

Gazenfer Paşayev için Irak Türkleri Kerkük Sevdalısı Gazenfer Paşayev kitabını bir vefa borcu 

olarak yayımladılar. 

Türkiye’de ise tesadüfen Besim Atalay ile tanışma olayı vardır. Terzibaşı ile Habib Hürmüzlü⸴ 

yaz tatilinde Türkiye’ye gittiklerinde Terzibaşı’nın ilk uğradığı yerler kitabevleri ve sahaflar 

olurmuş. Sahafların birinde Divan-ü Lügati’t-Türk eserini aradığında sahafta bir adam sormuş 

ona “Neden bu kitabı arıyorsun? Bu kitabın değeri ne?” Terzibaşı ise “Bu kitap Türklerin ilk 

sözlüğüdür⸴ Türklerin geldikleri yeri bilmek istersek bu kitabı okumamız lazım ve bu kitabı 

büyük bir bilim adamı Besim Atalay yazmıştır.” dediğinde “Benim Besim Atalay” cevabını 

almıştır Terzibaşı (Hürmüzlü H, 2016). 

Diğer taraftan Terzibaşı Türk Dil Kurumu ile yazışmalar yapmakta ve Irak Türkmen Türkçesi 

hakkında sürekli fiş göndermekteydi. Bugün Türk Dil Kurumunda Irak Türkmen Türkçesi ile 
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ilgili söz varlığını Terzibaşı’ya borçluyuz. Bugüne kadar bini aşkın Irak Türkmen Türkçesi ile 

ilgili fiş gönderdiği bilinmektedir.  

Gazetecilik Hayatı ve Türkmen Gazetesine Katkısı 

Terzibaşı yazmaya üniversitede öğrencilik yıllarında başlamıştır. İlk defa “Cisir Kerkuk” 

Kerkük Köprüsü isimli yazısını Bağdat’ta çıkan El-Cihad günlük gazetesinde yayımlamıştır 

(Kerkük, 2003). Bunun yanında Es-Sicl⸴ El-Şuara⸴ En-Nahza⸴ En-Nida ve El-Feth günlük 

gazetelerinde⸴ Mısır’ın başkenti Kahire’de haftalık olan Er-Risale; Halep’te aylık olan El-

Hadis; Beyrut’ta ise El-Edib dergilerinde yazılar yayımlamıştır. Kerkük’te ise Beşir⸴ Afak ve 

Kerkük gazetelerinde; 2003’ten sonra da Türkmeneli dergisinde yazmıştır (Kerkük, 2013). 

Diğer taraftan Türkmen Kardeşlik Ocağının yayın organı olan Kardeşlik dergisinde de farklı 

konularda yazmıştır. Türkiye’de⸴ Türkmeneli folklor⸴ edebiyat ve ağızları hakkında; Yeşilada⸴ 

Türk Sanatı⸴ Türk Dili⸴ Türk Yurdu⸴ Türk Kültürü ve Türk Edebiyatı dergilerinde bilimsel 

makaleler neşretmiştir. Bilindiği üzere Terzibaşı ilkeli ve taviz vermeyen bir kişiliğe sahiptir. 

Saddam döneminde rejim tarafından çıkarılan Yurt gazetesinde tüm baskılara rağmen yazı 

yazmayı reddetmiştir. Yazarlığının doruğa çıktığı yıl olan 1953’te 37 makale yayımlamıştır. 

Daha sonrası bizce derleme ve kitap yazmaya zamanını ayırmıştır. 1970’ten sonra yazılarının 

azalma sebebi ise Mahir Nakip’e göre siyasidir. Azalmayı; yeni Baas rejiminin baskıları, 1980 

yılında başlayan Irak-İran Savaşı’nın 8 yıl sürmesi⸴ daha sonra Kuveyt Savaşı ve son olarak 

Irak’ta ambargo ve baskıların artmasına bağlamaktadır. Doksanlı yıllarda ise baskının türleri 

ile karşı karşıya kalındı; kimlik değiştirme⸴ ticaret yapmama⸴ arazilerine⸴ evlerine ve iş yerlerine 

el koyma⸴ sürgünler⸴ ev satın almama⸴ okullarda Türkçe konuşmanın yasaklanması⸴ bazı Türkçe 

kitapların yasaklanması⸴ her yazının sansürden geçirilmesi⸴ Irak Türklerinin ocağı ve tek özgür 

yayın organı olan Türkmen Kardaşlık Ocağı’na el konulması vs. gibi nedenlerin etkisi çok 

büyük olmuştur. Halbuki Terzibaşı’nın siyasetle ne uzaktan ne de yakından ilgisi vardır; tek 

amacı ise Irak Türklerinin kültürünü, edebiyatını, folklorunu, hoyratını ve ağzını araştırıp 

ortaya koymaktır. 

Toplam 

Yazıları 

Türkçe Arapça Kitap Makale Dergi Gazete Ansiklopedi 

Maddesi 

Ön Söz 

308 201 107 26 276 155 121 4 2 

Irak Bağdat Kerkük Halep Bakü Kahire Beyrut Tahran 

268 176 92 3 1 1 1 1 
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Terzibaşı bazı makalelerinde takma isimler kullanmıştır. 18 makalesinde reddiye ve karşı 

yazarlara cevabın Mecit Türkekul⸴ Ömerzade Allahverdi⸴ İbrahim Alaeddin ve birinde Adsız 

isimlerini tercih etmiştir.  

Terzibaşı’nın Irak Türklerine büyük hizmetlerinden biri, Beşir gazetesini arkadaşları ile 

çıkarmalarıdır. Kendisi Türkçe bölümünü⸴ Habib Hürmüzlü ise Arapça bölümünü üstlenmiştir 

ve gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Hac İzzet olmuştur. Beşir gazetesinin ismi ise krallık devri 

bitip yeni cumhuriyet devrinde Beşaret Delalet olarak konulmuştur. Ancak hayal ettikleri 

olmamıştır. Gazetenin her sayısı sansürlerden geçirilmiştir, ardından 26. sayısında 

kapatılmıştır. Bu kısa ömürlü gazetede Terzibaşı yine Irak Türkleri folklorunu araştırmaktan ve 

yaymaktan geri kalmamıştır; gazetede Folklor Araştırmaları köşesi kurarak içinde farklı 

folklorik araştırmalar neşretmiştir. Bu gazetenin bir diğer önemi ise o dönemde Irak Türklerinin 

tüm yayın organlarının durdurulması karşısında bu gazetenin bir okul görevini üstlenmesidir 

(Saatçi Ö., 2013). 

Son hizmeti ise Kerkük Matbuat Tarihi eserini yayımlamasıdır. Eserin ön sözünde anlattığına 

göre gazetecilik ve matbaanın tarihi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. Bu tarihten 

sonra farklı gazete ve dergilerde; Kerkük’te gazetecilik tarihi hakkında yazılar yazmıştır; gazete 

ve dergileri toplamaya başlamıştır. Daha sonra bu değerli eser ortaya konulmuştur. Eserde 

Kerkük’te ilk matbaa ve ilk gazetenin kuruluşu hakkında bilgiler verilmektedir. Akabinde 

Kerkük’te kurulan matbaalar⸴ çıkan dergi ve gazeteler, resimler, çıkan sayılar hakkında 

tarihleriyle birlikte bilgi verilmektedir. Yer yer de gazetelerin yazılarından bazı örnekler 

verilmektedir. 1986 yılında basılan bu eser, 2007 yılında Mevlut Taha Kayacı tarafından 

Arapçaya çevrilmiştir. 

Türkmen Folkloruna Katkıları 

Kerkük Eskiler Sözü 

Bilindiği üzere Terzibaşı⸴ 1950’lerin ortasında gazete ve dergilerde yazılarını azaltarak 

derlemeye başlamıştır. Bu derlemelerin başında Kerkük Eskiler Sözü eseri gelmektedir. 1962 

yılında Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın yayını olan bu eser Zaman Basımevinde basılmıştır. 

Terzibaşı bu eserde 700 atasözü toplamıştır. Bu sözlerin içine kendisinin ifade ettiği gibi 

milletleri ya da insanları inciten bazı sözleri almamıştır. Yanı sıra şiir olan kalıplaşmış sözleri 

de eserine almamıştır. Eserindeki sözleri Arapça alfabetiğine göre sıralamaktadır. Sözlerin yer 

yer hikayelerini yazmıştır. Bazı sözlerin Türkiye’de ve de Arapçada olan karşılığını da 
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vermektedir. Kerkük ağzına mahsus olan bazı kelimelerin Türkiye Türkçesindeki karşılığını 

yazmıştır. Bazı atasözlerinin açıklamaları da yer almaktadır. Noktalama işaretlerini ise halkın 

söylediğine göre yazmıştır. Fakat imla kuralları ve kelimeler, Türk Dil Kurumunun imla 

kılavuzuna göre yazmaktadır. Bu eserin önemi, ilk olarak halk ağzında olan eskilerin sözünü 

yazıya geçirmesidir. Yanı sıra Arapçada olan bazı atasözlerinin Türkçede aynı anlama geldiğini 

tespit etmektedir. Diğer taraftan Türk dünyasında özellikle de Türkiye’de olan bazı atasözleri 

ile aynı olup bazılarında farklı olanı karşılaştırmaktadır. Dil bakımından ise Irak Türkmen 

Türkçesinin bazı kelimelerde ya da eklerde görülen kendine özgü ağız özellikleri, bu sözlerle 

tespit edilebilmektedir. Eser 2016 yılında Bünyamin Tan tarafından Türkiye Türkçesine 

çevrildi.  

Arzı-Kamber (Kerkük Ağzı) 

Bir diğer önemli eser ise Arzı-Kamber hikayesidir. Bilindiği üzere bu masal Türk dünyasının 

birçok yerinde farklı varyantları ile bulunmaktadır. Bu varyantların ana hikayesi ve teması aynı 

olmakla beraber bazılarının dörtlükleri farklıdır; bazılarında da o bölgeye göre motifler 

eklenmiştir. Terzibaşı’nın derlediği metnin ana özelliği ise Kerkük Ağzı ile yazılmasıdır. 

Kitabın ön sözünde de belirttiği gibi⸴ duyduğunu bire bir yazarak en ufak bir değişiklik 

yapmamaktadır. Bir Kerkük hanımının ağzından derlenen bu masalda yok denecek kadar az 

yabancı kelime bulunmaktadır. Masalın içindeki hoyratlar (dörtlükler) eseri süslemektedir. 

1964 yılında Zaman Basımevinde basılan bu eseri 1971 yılında üçüncü baskısında kendisi yeni 

Latin harflerine çevirmiştir. Bu baskının içine masalın değerlendirmesi eklenmektedir. Sonuna 

ise Kerkük ağzına özgü olan bazı kelimelerin Türkçe anlamları verilmektedir. Daha sonra 

derlenen bazı dörtlükler de yer almaktadır. Bu hikayenin en önemli yanı ise Türk dünyası ile 

ortak bağ ve kültürümüzün olduğunu tespit etmesidir.  

Kerkük Havaları ve Kerkük Hoyrat ve Manileri 

İki ciltten oluşan bu eser aslında Kerkük Mani ve Hoyratları eserinin devamı sayılmaktadır. 

Kerkük Hoyrat ve Manileri’nin birinci cildi 1955⸴ ikinci cildi 1956 yılında Arap harfleriyle ve 

üçüncü cildi ise 1970 yılında Bağdat’ta Türkiye Türkçesiyle basılmıştır. 1975 yılında Ötüken 

Yayınevi tarafından üç cildi tek kitapta basılmıştır. Kerkük Havaları ise iki ciltten oluşmaktadır. 

İşte şu iki folklorik eser birbirlerini tamamlamaktadır. Kerkük Hoyrat ve Manileri’nin birinci 

cildinde hoyrat ve maniler bilimsel şekilde açıklanmaktadır. Hoyratın kökeni ve Türk 

dünyasında maninin çeşitleri hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra Kerkük’te hangi 

mahfillerde⸴ nerelerde ve kimler tarafından hoyrat söylendiği açıklanmaktadır. Yanı sıra hoyrat 
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biçimleri detaylı bir şekilde açıklanmakta ve bunların hangi maniler ile söylendiği 

belirtilmektedir. Folklorik yanında bir antoloji olan bu eserde Kerkük ve Türkmeneli 

bölgelerinde hoyrat çağıranlar (söyleyenler) ile ilgili kısaca bilgi verilmektedir. Eserin en 

önemli bölümü ise ikinci cildinde ortaya çıkmaktadır. Terzibaşı bu ciltte⸴ Kerkük ve 

Türkmeneli’nden 1050 cinaslı hoyrat derlemiştir. Üçüncü ciltte ise 1440 cinassız mani 

derlemiştir. Bu hoyrat ve manilerin 2350’si anonimdir ve 140’ı ise yazarı bellidir ve halk 

arasında yaygınlaşmıştır.    

Bilindiği gibi Kerkük bir hoyrat ve makam şehridir. Hatta bazı Arap yazarlar “Makam 

Kerkük’ten çıkmış⸴ Musul’da gelişmiş ve Bağdat’ta söylenmiştir.” demektedirler (Terzibaşı, 

1980). Terzibaşı ise Kerkük Havaları eserinde başta makamlardan bahsetmektedir. Makamların 

hangi yörede okunduklarını ve bazılarının çıkış sebeplerini tespit etmektedir. Yer yer hangi 

makamı kimlerin okuduğunu ve en iyi okuyanın kim olduğunu belirtmektedir. Daha sonraki 

bölümlerde ise Kerkük türkülerini derlemektedir. Bazı türküleri ses sanatçılarından dinleyerek 

kaydetmiştir; bazılarını ise Bağdat ya da Ankara radyolarında kayıtlardan almaktadır.  

Eserleri 

1. Şarkı ve Türküler⸴ 1953⸴ Bağdat. 

2. Ta’likat âla el-Ta’likat el - Vafiye, 1954⸴ Bağdat, Arapça 

3. Kerkük Hoyratları ve Manileri, Birinci baskı, cilt “1”⸴ 1955⸴ Bağdat. 

İkinci cilt⸴ 1956 Kerkük. 

Üçüncü cilt 1957⸴ Kerkük. 

Yeni harflerle⸴ 1970⸴ Bağdat. 

Üçüncü baskı⸴ 1975⸴ İstanbul. 

4. Kerkük Havaları, Birinci baskı⸴ 1961⸴ Bağdat. 

İkinci baskı İstanbul 1980 

Üçüncü baskı, birinci ve ikinci cilt, Bağdat 1989 -1991 

5. Kerkük Eskiler Sözü, 1962, Bağdat. 

6. Kerkük Şairleri, dört ciltlik olarak Ötüken tarafından 2014 yılında basılmıştır.1 

7. Arzı- Kamber Matalı (Arzu Kanber Masalı): 

Birinci baskı 1964, Bağdat. 

                                                             
1 Bu eserin birinci cildi 1963 yılında yayımlanmış, 2012 yılında 13. cildi yayımlanmıştır. Daha sonra Ötüken 
tarafından dört ciltte toplanarak 2014 yılında basılmıştır. 
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İkinci baskı⸴ 1967⸴ Tahran. 

Üçüncü baskı⸴ 1971⸴ İstanbul. 

Dördüncü baskı, 1971⸴ Bakü. 

Beşinci baskı, 2000, Cenevre⸴ Fransızca (Çeviri: Nusret Merdan). 

8. Kerkük Matbuat Tarihi 

Birinci ve ikinci cilt, 2001, Kerkük, (Arapça) 

İkinci baskı, 2008⸴ İstanbul. 

9. Erbil Şairleri⸴ 2004⸴ Kerkük. 

10. Kerkük’te İmarat ve Tesislerin Manzum Tarihleri 

Birinci baskısı⸴ 2005⸴ Kerkük. 

 İkinci baskı, 2008⸴ Kerkük. 

11. Fuzuli’nin “İcmal-i Aşk” Kitabının Tercümesi, 2006⸴ Kerkük. 

12. Kerküklü Şeyh Rıza ve Türkçe Şiirleri⸴ 2006⸴ Kerkük. 

13. Kerküklü Kabil, 2007⸴ Kerkük. 

14. Türkmen Keşkülü, iki cilt⸴ 2010, Kerkük. 

15. Sergüzeşt-i Sa’adet “Mutlu Hac Rüyası” üç cilt, 2007, Kerkük. 

16. Kerküklü Faiz, dört cilt, 2008, Kerkük. 

17. Kerkük Dolaylarında Olayların Manzum Tarihleri, 2009⸴ Kerkük. 

18. Kerkük Ağzı Türkmence Sözlük, birinci cilt, 2011, Kerkük (Awji, 2018). 

Dergi ve Gazetelerde Folklor ile İlgili Yazıları: 

“Safha Min’l-Hayat El-İçtima’iyye Fi Kerkuk”⸴ El-Sicil Günlük Gazetesi⸴ 1950⸴ Bağdat. 

“Kerkük Hoyratları Etrafında”⸴ Kerkük⸴ 1952 

“Mustafa Gökkaya Hoyratlarından”⸴ Kerkük⸴ 1952. 

“Kerkük Hoyratlarında Usul 1”⸴ Kerkük 1953. 

“Kerkük Hoyratlarında Usul 2”⸴ Kerkük 1953. 

“Hoyrat Lafzının Aslı 1”⸴ Kerkük⸴ 1953. 
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“Hoyrat Lafzının Aslı 2”⸴ Kerkük⸴ 1953. 

“Hoyratlarda Cinas”⸴ Kerkük⸴ 1954. 

“Edebiyatımızda Nargile ve Çubuk 1”⸴ Kerkük⸴ 1954. 

“Edebiyatımızda Nargile ve Çubuk 2”⸴ Kerkük⸴ 1954. 

“Edebiyatımızda Nargile ve Çubuk 3”⸴ Kerkük⸴ 1954. 

“El-Sekafa El-Şa’biyye”⸴ Kerkük⸴ 1954. 

“Halk Bilgisi”, Kerkük⸴ 1954. 

“Şiirler Arasında”, Kerkük⸴ 1954. 

“Konuşma Dili”⸴ Afak⸴ 1954. 

“Eskiler Sözü 1”⸴ Afak⸴ 1954. 

“Eskiler Sözü 2”⸴ Afak⸴ 1954. 

“Eskiler Sözü 3”⸴ Afak⸴ 1954. 

“Kerkük Manilerinde Bilinmeyen Türkçe Sözler”, Türk Dili⸴ 1955. 

“Hoyratlarımızda Güzel Kavramı”, Kardaşlık⸴ 1967. 

“Nasreddin Hoca Hakkında Yeni Bilgiler”, Kardaşlık⸴ 1972. 

“Irak Türkmenleri Arasında Sini Zarf Oyunu Bisfilosik Değeri”, Kardaşlık⸴ 1974. 

“Irak Türkmenleri Arasında Yağmur Duası Törenleri ve Sözlerinin Değeri”, Türk Folklor 

Araştırmaları⸴ 1975. 

“El-Molla Taha Kerkukli-Kari’ El-Makamat El-’İrakiye”⸴ El-Türas El-Şa’bi⸴ 1978. 

“Şaltağ- Kari’ El-Makamat El-İrakiye, El-Türas El-Şa’bi⸴ 1979. 

“Makam El-Bayat El-İraki ve İntişarihi Fi’l-Aktar El-Şarkiye”⸴ El-Türas Elşa’bi⸴ 1980. 

“Makam El-Divan (Urfa) Fi’Türas El-İraki”, Kardaşlık⸴ 1988. (Kerkük, 2003). 

Sonuç 

Terzibaşı, ilk makalelerinde Türk ve Türkmen kültürünü Suriye, Lübnan, Mısır ve Bağdat gibi 

Arap ülke ve şehirlerinde tanıtmaya çalışmaktadır. Yanı sıra Türk edebiyatına hizmet edenleri, 

eserleri ile birlikte tanıtmaktan geride kalmamıştır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi 1950 

yılının ikinci yarısında makalelerine ara vererek yerli araştırmaya kendini adamıştır. Kerkük 
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Türküleri, Kerkük Hoyratları, Arzu Kamber Matalı (Kerkük Ağzı) ve Kerkük Eskiler Sözü 

(atasözleri) gibi değerli derlemeler yapmıştır. Birçok yazarın da belirttiği gibi sözlü 

kültürümüzü yazıya geçirmiştir. Hatta bu alanda ilk derleyen kişiler arasında olup öncülük 

yapmıştır. Terzibaşı’nın önemi sadece yazıya geçirmek değildir; bazı ses sanatçılarının 

söylediği folklorik türküleri kaydetmiştir. 1950’lerde ses kaydetme cihazları henüz gelişmemiş 

olmasına rağmen zorluklar içinde kendine görev bilerek bu işi başarmıştır. Zaman zaman 

kaydetmek zor olduğu için, türkü ve de makamı canlı canlı dinleyerek yazıya geçirmiştir. 

Bunun üzerine kendi gücüyle ve masraflarıyla kaydettiği türküleri, Bağdat Radyosuna 

göndermiştir. Plaklarda kaydolan türküleri ise yılı, yayınevi ve plak numarasıyla birlikte tespit 

etmiştir. Türk dünyasında buna benzer şarkıları da belirtmiştir.  

Arzu Kamber Matalı adlı eseri ise bir Kerkük hanımının ağzından derleyerek yazıya geçirmiştir. 

Bu eserin önemi Kerkük ağzını tespit etmektir. Hatta ve hatta Türk dünyası ile bağlı 

olduğumuzun bir kanıtıdır. Kerkük Eskiler Sözü ise genç neslin pek fazla kullanmadığı 

atasözlerini canlandırmakta önemli değer taşımaktadır.  

Terzibaşı; Kerkük ve Türkmeneli kültürü, folkloru ve gazeteciliği için paha biçilmez bir 

değerdir. Terzibaşı sayesinde türkülerimiz, atasözlerimiz ve halk masallarımız yok olma 

riskinden kurtulmuştur.  
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The Cultural Elements of Ottoman Empire in 1850-1900: From 

Jenny White’s Perspective  

Nada Sadeq Hussein Eissa1 

Abstract 

The history of the Ottoman Empire is the Cornerstone for the establishment of Modern Turkey. 

In the 19th century, the Ottoman Empire was called the golden age that has a worthy and 

exceptional history as well as superb culture. Turkey has many different cultures that are a 

mixture of various Turkish, and Ottoman elements, which in themselves were carrying on the 

Greco-Roman, Islamic cultures as well as Western culture, and the customs that began with the 

Western Ottoman Empire that continue to the present days. This study aims to determine the 

great history and the most significant cultural elements in the Ottoman Empire such as the 

famous buildings, decorations, furniture, clothes, jewellery, music, religion, education, tea and 

coffee. It specifically investigates how the cultural elements of the Ottoman Empire in the 

periods of 1850 to 1900 had created significant transformations such as the great events that 

change the history of the Ottoman Empire in this particular era. This article conducts content 

analysis on the three best and most prominent novels of Jenny white (The Sultan’s Seal, The 

Abyssinian Proof and The Winter Thief) that have wealthy refinement history and gleam culture 

as well in a concise manner. 

Keywords: Jenny White, Ottoman Empire, Culture, History, Elements The Sultan’s Seal, The 

Abyssinian Proof And The Winter Thief 

 

Introduction 

Ottoman Empire history is one of the most prominent powers in Turkey. In the 19th-century 

Ottoman Empire was called the golden age that includes a noteworthy, uncommon history and 

exceptional occasions. The issues that happened in this time were interesting and 

enthusiastically pulled in the researcher’s consideration to examined and know more around 
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Ottoman Empire. In any case, from another side it has complications that caused the 

degeneration and decrease. This consider will talk about that and show the Ottoman Empire 

history and culture with uncommon references to the awesome and popular books that are 

composed by a well-known writer called Jenny White who has composed a part of remarkable 

and amazing books.  

This article will centre on her special three books which have wealthy edification history and 

brightening culture. The books are The Sultan’s Seal, The Abyssinian Proof and The Winter 

Thief. Each novel has its claim highlights that are recognized from the others and all of them 

display the Ottoman Empire history as well as culture. Conversely, due to the broadness of the 

topic, this work particularly centres on the extreme fifty a long time of the Empire of Ottoman 

since various critical changes and occasions happened in this specific period of time that will 

be displayed in the taking after lines with numerous affluent points of interest. 

This study aims to determine the great history and the most significant cultural elements in the 

Ottoman Empire such as the famous buildings, decorations, furniture, clothes, jewellery, music, 

religion, education, tea and coffee. It specifically investigates how the cultural elements of the 

Ottoman Empire in the periods of 1850 to 1900 had created significant transformations such as 

the great events that change the history of the Ottoman Empire in this particular era. This article 

conducts content analysis on the three best and most prominent novels of Jenny white (The 

Sultan’s Seal, The Abyssinian Proof and The Winter Thief) that have wealthy refinement 

history and gleam culture as well in a concise manner. 

Author’s Biography 

Jenny White is a well-known author and anthropologist. White was born in Southern Germany 

and at the age of seven, she moved to the United States with her mother. Generally, she learned 

the English language in Modern Rochelle and joined the high school as well as linguistic use. 

She has learned the English dialect from books as the second language too, made the books her 

companions in which supported her relationship with the language. She needed to be an author 

from the early days of her learning the language and other than that she carried around a 

copybook in which she painted the world with words. In any case, she had a bow for science, 

hence the interest took her to this heading, to wrap up school and work as a social 

anthropologist. White examined social human studies at Boston College as a tenured teacher 

for numerous long times, but in 2016, she returned to Europe to require a proficient position at 

Stockholm University at the Institute of Turkish Studies. 
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White has many experiences and achievements in Turkish history and culture that 

made motivation amid her compositions. White knows a lot of things almost Turkey such as; 

the nation and cities as well as the individuals and their history as well as their culture. After 

having lived in Turkey and learning the 

Turkish language White composed numerous sorts of inquiring about as a social 

anthropologist and numerous more. White presents a few highlights in her books such 

as; within The Sultan’s Seal which gives trips to the collections of mistresses, bazaars and clubs 

of the Hassock Realm because it has collapsed into the advanced age.  

Another critical and popular historical novel that will be clarified in the fourth chapter is The 

Abyssinian Verification, which was discharged in 2008. Other than that, another verifiable and 

significant novel is The Winter Thief which is additionally called Kamil Pasha novel that was 

distributed in 2010 as well as will be deliberated in the last chapter of this study. Moreover, she 

writes many different famous works and still writing till these present days.  

Short Summary of the Novels 

The Sultan’s Seal  

The Sultan’s Seal could be a secretive historical novel which was composed by Jenny White 

and sets during the last days of the Ottoman Empire. It presents a few occasions that appear 

how the Ottoman Empire’s history was as well because it includes a commendable touch on the 

societies of the 19th century of the Empire. Other than, this novel could be a murder puzzle 

work that is full of violations and features a noteworthy sprinkle on the Ottoman characteristics 

of undercover fiction, history beside the culture such as their life’s fashion, song, food, realistic 

expressions, developments and numerous others. As well, it gives the Muslim ladies and 

presents their parts within the final Ottoman Empire. Subsequently, White is an anthropologist 

and most of her works are related to the verifiable and social field. White draws an exceptionally 

distinctive depiction of life, from the sultan’s extravagant royal residences to the foremost sad 

slums in Istanbul, as well as composes normally approximately the political unsettling 

influences of the time.  

The Abyssinian Proof 

The Abyssinian Proof is the second major and critical novel in this article which is composed 

by Jenny White. She will take the reader to another secretive journey and an astonishing world. 

This work is charming and has a few strung puzzles that are full of authentic and social elements 
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within the Ottoman Empire. White in this work The Abyssinian Proof illustrates that the Empire 

within the Ottoman period was tormented by an arrangement of violations and murders in which 

the bodies bear the same particular check and the relics were stolen from mosques and 

cathedrals. The lost objects showed up in Europe for exchange a number of days afterward. 

Other than, there were reliquaries misplaced for 400 a long time and a wide and puzzling faction 

developed around them. 

The Winter Thief Novel 

White in 2011 summed up her novel The Winter Thief by presenting a bank burglary and 

unlawful weapons lead Kamil Pasha who is one of the important characters to reveal an 

arrangement to slaughter a complete valley. It was in January 1888; Vera Arti is another 

character in the novel, carries The Communist Declaration in Armenian through Istanbul’s 

lanes. She did not recognize that she was taking after by dangerous men. These events attract 

the reader’s attention to search and know what will happen. Besides, when the police find a 

shipload of weapons and the Majestic Ottoman Bank is blown up, doubt falls on a socialist 

commune Arti’s companion organized within the eastern mountains. Extraordinary Prosecutor 

Kamil Pasha is called in to examine. Kamil his most merciless foe to date is called Vahid who 

is a head of an extraordinary department of the mystery police and has persuaded the sultan that 

the commune is driving a secessionist development and ought to be destroyed along with 

encompassing towns. Then after a lot of amazing and in the same time complicated events, 

Kamil needs to stop the slaughter, but he finds himself on the off-base side of the law, 

surrounded by a kill and charged with treachery and his family and the woman he adores were 

threatened. Moreover, discovering the dull fixations of the foremost strong and unsafe men of 

the passing on Ottoman Empire, The Winter Thief’s work reflects to the frantic vision of that 

hard time. 

Discussion the Important Cultural Elements in The Sultan’s Seal, The Abyssinian Proof 

and The Winter Thief Novels 

White presents tughra as an important Ottoman culture element in her novel The Sultan’s Seal. 

White portrays the Seal in her novel and says that the Tughra is the Seal of the Sultan which is 

attached to the private property of the majestic family and to the official papers as well as the 

Tughranüvis has extraordinary royal residence workshops. Other than that, the Seal is utilized 

by recognized illustrious artists within the royal residence to sign the imperative reports that 

are related to the Empire and others cannot utilize it in anything else it will be wrongdoing. 
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Moreover, they are not permitted to take off the royal residence for fear of being seized and 

constrained to join their marks on any things. 

In spite of the accessibility of the innovation and the improvement in European nations, the 

Ottomans did not forsake the basic historical things that make their lives humble, peaceful and 

full of cheerfulness. The oil lights and other simple things delightfully were utilized at that time. 

White presents the cultural components during her portrayal of the straightforwardness of 

Ottoman life. 

Furthermore, the Bosphorus is an imperative cultural element that reflects the flawless picture 

within the Ottoman Empire and displays days as well. White sees the picture of Bosphorus 

perfectly in her works and particularly in her three books that will be accessible in this research. 

Istanbul will moreover show and appear the excellence of the encompassing buildings and 

places. The portrayal of Istanbul and the Bosphorus changes from one narrative to another. The 

author chooses different pictures to invigorate the reader’s energy as well as their feelings. 

White employments this metaphorical language to reflect the image of Istanbul as well as the 

Bosphorus within the reader’s eye. She skillfully revives the cultural elements in her works. 

Moreover, in Turkey, particularly Istanbul city has numerous captivating historical places. In 

the Sultan’s Seal novel White presents the dead lady in a place encompassed by authentic and 

social places in Istanbul. White mentions several places in the novel such as; The Rococo 

Mosque, Topkapi Royal residence, Bosporus and numerous others. Every place has its own 

features that make it distinguished from other places. 

Likewise, White in her novel The Abyssinian Proof shows the houses were fascinating and 

attract the viewer’s attention. They used to live and like the old wooden houses that have a 

special view and very distinguish features. White in this work presents the houses in the Galata 

that full of many different ancient houses as she says here 

AT THE GALATA END of the Grande Rue de Pera, Kamil and 

Omar made a sharp left down a steep canyon of five-story 

buildings, stone and plaster interpretations of the traditional 

wooden houses. Candlelight shimmered in the windows” (365 : 2010). 

Besides that, jewelry was a fundamental culture that they were curious about very much in the 

Ottoman Empire era. Gold and silver were not implied of collecting riches as today but were 
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essentially treated as articles for everyday utilize. Moreover, there was no need to require 

experts and their materials to be taken interior the enormous Bazaar dividers (Çörek, 2011:11). 

In this work, the Sultan’s Seal White presents the accessory as a valuable piece to which whole 

occasions will be associated with it. 

Furthermore, religion in the Ottoman Empire is a set of frameworks in which ceremonies, 

teachings, sentiments, education, and other comparative components are interconnected. 

Religion suggests truth through disclosures, perceptions and tests so it gets to be the most source 

of human data. Religion bargains with the angles of human life and recognize them within the 

light of uncovered information (Bicer, 2012). 

Additionally, clothes are one of the vital components within the Ottoman culture, particularly 

the material items, and magnificence items that are planned with Collection of mistresses as 

well as Ottoman Hammam elements for ladies shoppers within the makeup field which take 

more consideration. These items moreover empower regular ladies to live the royal residence 

life of the Ottoman Empire. 

Furthermore, education in the Ottoman period was incredible and wealthy in verse, books as 

well as short stories. They adore learning and essentially procure everything from their heart. 

During the rule of Abdu al Hamid II, there were numerous vital advancements that were made 

within the field of instruction and preparation. This period happened when the Tanzimat 

organizations harvested the natural products and the instructive courses of action. 

Ottoman people depend on the old languages in their learning in that time. They like the old 

languages as White mentions that in her work The Abyssinian Proof when she presents Saba 

and her adoring in the old languages “I took Saba on as a pupil because she has a passion for 

the old languages and learns them as readily as birds take to the air” (77: 2010). Furthermore, 

in the Ottoman Empire, people prefer to talk the Arabic language which is the language of the 

Holy Quran as White indicates that in her novel  

Still, the imam could recite all of the Quran in Arabic. Since this was the language Allah 

spoke through an angel to the Prophet Muhammad, peace be upon him, it was much more 

important than any other languages the old caretaker might have acquired (210:2010). 

Additionally, in the Winter Thief novel, White presents the Armenian language as a very 

important language that the people should learn to be educated Armenians that will help others 
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as it mentions here  “It’s the duty of educated Armenians like us to protect those of our people 

who are vulnerable, the peasants and the workers” (2010:17). 

Besides, Ottoman buildings are decorated with a technical and diversity of special tiles and 

ceramics that make them distinguished from other buildings (Necipoğlu, 1990: 137). White is 

skillful enough during her description of the beauty of houses and palace decoration in her 

works. She depicts the sultan’s palace in a way that attracts the researchers to search and see it.  

White also, presents music as a very important culture in the Ottoman time because Ottoman 

people used to use different music for their celebrations as well as for getting rest and escaping 

from bad moods when something happened during their work. White presents that in many 

situations in her writings.  

Another important element that White presents in her works is Art that reflects how people in 

the Ottoman time were talented and artists during their paintings and decorating things to show 

the attractive staffs in that era as well. To reflect the beauty of culture in the Ottoman era, Jenney 

White presents art as one of the significant elements in her novels.  In the Abyssinian Proof 

novel, White shows the art in many different things as beautifications, design, mosques, 

churches, painting pictures and many other things. In this novel, White presents Elif as a very 

creative artist who all the characters admire her painting as White indicates that here 

Hamdi Bey beamed at her and said to Kamil, “I know the 

passion for art that animates those who are drawn to that 

life. I was sent to France to study law, but Paris was such a 

paradise for creativity, I could do nothing else but paint, 

paint, paint.” (192: 2010). 

In addition to that, in the Ottoman time, mosques were famous as well as very important 

elements that originally had performed by Ottoman people to show their skills and abilities.  

Jenny White states that in her work the Abyssinian Proof “The classic imperial mosques built 

by master Ottoman architects like Sinan were more majestic by far” (68: 2010). In addition to 

that, Ottoman people used to keep significant things in the mosques to protect them, but 

unfortunately, there are many valuable stolen staffs that have been stolen from the mosques and 

churches in the Ottoman era as it has been shown in Whites’ works. She says that “To make 
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matters worse, valuable objects were disappearing at an alarming rate from mosques, churches 

and synagogues throughout the empire” (31:2010). 

Moreover, as a culture White presents the carpets to show the wonderful furniture in the 

Ottoman time. As she mentions that in her work “The floor was spread with carpets, like a 

mosque. The women’s side of the room bloomed with bright colors, while the men’s side 

reflected the stolid tones of earth and grain and vernal green” (91: 2010). 

Besides, White presents priestesses and tattoo in Ottoman Empire in the Abyssinian Proof’s 

novel as very significant cultures in the Ottoman time. Ottoman people did tattoo when they 

celebrate and during their preparing the women to be a priestess as White indicates that in her 

writing when Gudit talked with Balkis  here,  “Your mother is weak, Balkis,” Gudit had told 

her. “Weneed to prepare you to take her place as priestess.”(307: 2010). 

Additionally, White uses many symbols in her works to present kind of beauties during her 

description such as in the Winter Thief novel, the pomegranate is a symbol of luck in the New 

Year as it states here “Vera noticed a vase of pine boughs in a window niche. Beside it lay a 

pomegranate, symbol of luck in the New Year” (2010:17). 

Moreover, White also presents museum in The Abyssinian Proof’s novel as a great culture in 

the Ottoman time. An extraordinary number of exhibition halls in Turkey show the riches and 

history uncovered among the unearthing carried out all through the soils of Anatolia that have 

been domestic for numerous distinctive cultures for thousands of years. There are several 

famous museums in Turkey especially the ones that are stated in Istanbul as; Topkapi Palace 

Museum, Hagia Sophia Museum, Archaeological Museum, Museum of Turkish and Islamic 

Arts and many others. They are private and state museum directorates attached to the Ministry 

of Culture and Tourism. Besides that, in the museums, they keep their cultural and important 

things safely. White shows that in her works when she mentions The Proof of God and other 

staffs as valuable antiquities and must be in the museums “The Proof of God should remain in 

the museum” (459:2010). 

Conclusion 

In short, Ottoman Empire was known for its numerous commitments to the world of art, 

expressions and culture. They turned the old city of Constantinople into a social centre filled 

with a few of the world’s most prominent works of art, verses, materials, and music. White 

presents all the important cultural elements during her great novels that are mentioned in this 
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work. Besides, Ottoman buildings are decorated with a technical and diversity of special tiles 

and ceramics that make them distinguished from other buildings. White is skillful enough 

during her description of the beauty of houses and palace decoration in her works. She depicts 

the sultan’s palace in a way that attracts the researchers to search and see it.  
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Improving Teacher Quality Through Teacher Recruitment  

Andhika Gilang Prayoga1 

Abstract 

Education aims to produce students who are talented, knowledgeable, and skillful after 

graduation. Many efforts must be undertaken to reach this aim. The teacher becomes the leading 

actor who has a direct role in realizing the goals of education. Quality teachers will create 

opportunities to produce quality students. Qualified teachers can be chosen through teacher 

admissions selection. Therefore, teacher selection must be carried out according to school needs 

and recruitment standards. The issue of teacher recruitment and deployment is at the center of 

attention in Indonesia. Because the recruitment is not done optimally, this can result in the 

learning process of students. This article aims to find out, analyze, and explain the teacher 

recruitment system to find quality teachers. The method used is a literature study. Data is 

collected through literature review or relevant research. This study is expected to be a reference 

material for school principals in making policies when carrying out teacher recruitment because 

teacher selection is critical for finding great teachers, not only filling teacher shortages. 

Keywords: Teacher, Recruitment, Principle, Students, Honorary. 

 

Introduction 

Indonesian Education Conditions and Teacher Quality  

High-quality human resources can be produced through quality education. Education in 

Indonesia today is focused on sustainable human resource development so that Indonesian 

human resources are competitive with foreign human resources. That was the content of the 

remarks delivered by President Jokowi when giving an introduction to the 2020 State Revenue 

and Expenditure Budget (RAPBN) preparation session at the Istana Negara (State Palace) 

(Kemdikbud, 2019). Based on this goal, Indonesia is committed to improving the quality of the 

education system through a significant investment in 2020 that is greater than the previous 

period. The realization of the 2020 education budget is around 20% of the State Budget (APBN) 

expenditure, which is around Rp. 508.1 T. The budget is an increase of Rp. 29.7 T from the 
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previous year. The budget allocation is used for personnel expenditures of around Rp. 24 T 

(Kemenkeu, 2020). 

The amount of the disbursed expenditure does not correspond to the quality of education in 

Indonesia. As a result of the Global Education Monitoring (GEM) Report 2020, Indonesia is 

ranked second in the distribution table for total education spending among lower-middle-

income countries after Cambodia. The imbalance between the amount of the education budget 

and the quality of education should be the government’s focus. Of course, the problem of the 

low quality of education cannot be blamed on only one factor, such as the education budget, 

the government, the education system, educational facilities and infrastructure, and others. The 

basic foundation that must be prepared to overcome the problem of the quality of education is 

to improve the quality of teachers (UNESCO, 2020; Yusuf, 2019). 

In order to improve teacher quality and student learning in the classroom, the best approach is 

to hire qualified educators to teach in classrooms. The Indonesian government has plans to 

recruit civil servant (PNS) teachers on a large scale to improve the quality of education, 

especially at the primary and secondary education levels (World Bank, 2020). There are three 

teacher recruitment systems in Indonesia, namely civil servant teachers, contract teachers, and 

honorary teachers. Honorary teachers are often recruited to cover the shortage of PNS teachers 

in schools. The selection of honorary teachers also uses various forms of selection. Honorary 

teachers in Indonesia can be classified as teachers who have meager salaries. With the irregular 

form of recruitment of honorary teachers, the quality of teachers is highly questionable. This is 

closely related to the standards of recruitment and selection of qualified teacher candidates. 

Teacher Recruitment in Indonesia 

Teacher recruitment in Indonesia is divided into three types, namely the recruitment of civil 

servant teachers (PNS), contract teachers, and honorary teachers. All three have their own 

characteristics, but the most striking thing is the salary difference between the three types of 

recruitment. 

Civil Servant Teacher Recruitment System 

The recruitment of PNS teachers consists of two main parts, namely the identification of teacher 

demands and the selection process. All selection processes are carried out by the government 

without any intervention from schools. The first stage is the process of identifying the needs of 

teachers. Each school fills out data on teacher needs through Basic Education Data (DAPODIK) 

from the Ministry of Education (MoE). District dap province sends data on the need for school 
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teachers to Regional Civil Service Agency (BKD), and BKD sends it to the Ministry of 

Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB). The Ministry of Education 

monitors incoming teacher data and informs KemenPAN-RB. KemenPAN-RB confirmed the 

teacher data sent by BKD and MoE to be sent to National Civil Service Agency (BKN). BKN 

provides the number of PNS teachers who can be recruited into KemenPAN-RB. KemenPAN-

RB provides the allocation of teachers who can be recruited in the district dap province. After 

the needs of PNS teachers have been determined, the next process is the implementation of 

exams conducted by BKN. Teacher selection includes (Basic Competency Test) SKD and 

(Subject Competency Selection) SKB. 

Contract Teacher Recruitment System 

The recruitment system for contract teachers in Indonesia varies widely. Contract teachers are 

teachers whose appointments are not through the Principal’s Decree (SK). In this case, the local 

government can issue a decree with appointing teachers. The Kupang government did in 2017 

that the Kupang Mayor’s Decree had appointed 517 teachers to become contract teachers 

(Ferry, 2017). Regarding the teacher recruiting procedure carried out by the mayor of Kupang, 

the local government takes responsibility for anything from recruitment to management and 

teacher funding. Because Indonesia’s education system is decentralized, local governments 

have the ability to manage their programs. It is undeniable that teacher acceptance standards 

were also formed independently and adapted to conditions in the Kupang area. In recent years, 

the central government has given fresh air to give hope to honorary teachers, namely the 

appointment of honorary teachers to become contract teachers or better known as Government 

Employees with Work Agreements, abbreviated as PPPK. First aid teachers are appointed based 

on a work agreement for a certain period. The PPPK selection is the same as the CPNS selection 

run by the central government. 

Honorary Teacher Recruitment System 

The honorary teachers are almost the same as the contract teachers, but the difference is that 

the funding for honorary teachers comes from BOS and other sources of funds collected by the 

school. The honorary teacher recruitment system does not have a standard, so that each school 

has a variety of recruitment systems so that the quality of honorary teachers varies greatly. It 

was mentioned in this study that the Principal’s Decree appointed honorary teachers. The 

principal is immediately in charge of the recruitment and management of honorary teachers. 

Future Teacher Challenges 
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Each country, of course, has its own approach for dealing with the increasingly rapid 

development. Industrial developments that will develop towards the industrial revolution 4.0 

make every country must prepare qualified human resources to keep up with changes. Skilled 

human resources will accelerate the development of a country. It’s a fact that an excellent 

education produces qualified human resources, but it’s not the only one that. As a result, the 

government must focus more on strengthening education to create high quality human resources 

to keep up with the development of the Industrial Revolution 4.0. 

Moreover, Indonesia will get a demographic bonus in 2015-2035, where 70% of Indonesia’s 

population is in the productive age (15-64 years) which occurs in population evolution with a 

one-time cycle pattern (Falikhah, 2017). As a result of Indonesia’s demographic bonus, it causes 

population dependence where the level of the productive population bears the burden of the 

non-productive population. This will have a positive impact on productivity and economic 

growth of a country if they are able to prepare superior human resources, and vice versa if many 

human resources are not qualified, it will become a burden on the state and like a boomerang 

for the country. One way to encourage this demographic bonus is with quality education. 

Quality education requires qualified teachers not only able to teach in class but also creative, 

capable, and up to date. 

This research is a library research or literature review. Library research is a series of activities 

related to the methods of collecting library data, reading and taking notes and processing 

research materials (Zed, 2014).  

Methods 

This study presents arguments from the results of the literature review and the results of 

researchers’ thoughts on teacher recruitment in Indonesia in improving the quality of 

Indonesian education. This type of research is supported by data obtained from library sources 

in the form of educational journals, research reports, papers, textbooks, and so on. The literature 

sources are reviewed in such a way that they are able to answer the topics being discussed in 

this article. 

Results and Discussions 

Results 

By analyzing publications on the same issue, the author can see the pattern of research outcomes 

from a literature review. These findings will provide new insights that will generate suggestions 

and input from the authors that are aligned with the research topic. From the results of reviews 
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of articles, theses, books, and other sources, the recruitment system in Indonesia, especially for 

honorary teachers, needs to undergo several improvements. 

According to a study by Nuraini, (2021), teacher recruitment is based on hiring staff created by 

the retirement about one teacher. In the implementation of the recruitment of honorary teachers 

there are several obstacles such as the incompatibility of the required educational background, 

there is no special team that takes care of the recruitment of new teachers, the lack of 

dissemination of information on teacher vacancies is also an obstacle. The salary of honorary 

teachers offered under certain conditions is IDR 400,000 per month. Research (Farida, 2019) 

provides an overview of teacher recruitment at the basic education level. Recruitment is carried 

out to meet the needs of teachers. The requirements to register as an honorary teacher use the 

general requirements of teachers and preferably those who are Muslim and know the 

background of Muhammadiyah. The stages of teacher selection include administrative 

selection, field selection, and microteaching. Information dissemination is carried out 

simultaneously through social media, school websites, collaboration with universities, and 

promotions from teachers and parents. After the prospective teacher is declared to have passed 

the selection, they will be given training for 3-6 months. 

Research findings from Rosmi, (2019) in the recruitment of contract religious teachers at Bungo 

Regency public elementary schools explain that in this recruitment, the Bungo Regency 

Education and Culture Office has its own standards in recruiting contract teachers, ranging from 

educational qualifications to mastery of certain materials. Teacher qualifications, as a 

prospective religion teacher, you must have a minimum educational qualification of S1/D4, and 

be a graduate of religious education. Al Avit, (2020) set up the registration criteria for honorary 

teachers, especially by defining selection standards and registration criteria that were 

communicated to candidates. Selection includes administrative selection, academic potential 

test (TPA), interviews. To maintain the quality of teachers, the evaluation system for honorary 

candidates uses the principle, according to the rules and regulations, the burden of teacher 

performance, based on valid documents, carried out consistently with due regard to provisions, 

objectivity, fairness, accountability, benefit, transparency, goal and process oriented, 

sustainable and secret. 

Zainuddin, (2020), his research findings reveal that the recruitment process is carried out by the 

principal (madrasah) without a recruitment committee. In the selection of new teacher 

candidates, several selection materials were added, such as a religious knowledge test, an Al-

Quran reading and writing test, and microteaching. Constraints found in the recruitment process 
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are related to the qualifications of the majors that do not match the needs. In the study A’yun, 

Imron, & Arifin, (2019) explained that the recruitment of honorary teachers was carried out to 

fill vacant teacher positions. Dissemination of information on teacher vacancies using 

electronic media and mass media. The selection carried out by the committee included 

administrative selection, written test, interview test, microteaching test, and Al-Quran test. The 

guideline for the selection of honorary teachers is based on government regulations as a 

reference, but in practice they still use the guidelines made by the school. 

The research findings Lisnandari, (2018) are quite different from the results of research from 

previous researchers, the selection of honorary teachers carried out at Madrasah Aliyah adds IT 

and computer selection to every prospective honorary teacher who registers. The recruitment 

implementation committee also evaluates all applicants, but the obstacles that arise are the same 

as other recruitment problems, such as when the educational background matches the position 

applied for. In addition, it was found that one teacher taught three different subjects. Faizi, 

(2019) found common obstacles that occur in the recruitment of honorary teachers such as the 

difficulty of getting prospective educators who are in accordance with the wishes of the school 

with certain criteria. This can happen because the recruitment system is carried out in a closed 

manner by the school. 

Supriadi, (2018) explained the recruitment process carried out at the Nur Hidayah Integrated 

High School using a needs analysis in the first stage carried out by the recruitment committee. 

Efforts to disseminate information on vacancies have collaborated with universities to recruit 

young teacher candidates. Al-Quran memorization tests are also given to prospective 

registrants. Mustikasari, (2014) added several findings regarding the recruitment of honorary 

teachers in public schools, such as the importance of analyzing the needs of teachers in the 

recruitment of honorary teachers, scheduling and calculating costs which are also points of 

concern in the recruitment process. The selection given by the recruitment committee includes 

administrative selection, written selection or selection of fields of study, microteaching, 

psychological tests and medical tests. Various regulations regarding recruitment are also 

reviewed by schools so that the quality of teachers can meet minimum standards. However, 

obstacles in publication such as the short registration time made the implementation of 

recruitment a little disturbed. 

Discussion 

Policy Reform 
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Teacher recruitment is the starting point in building quality education. According to Research 

on Improving Systems of Education (RISE), teacher recruitment systems are not oriented 

towards teaching quality and competence (Revina, 2020). Policy overlaps are also often 

encountered in the teacher recruitment process, making their implementation less effective. The 

intervention of several parties also colored the ongoing recruitment process and the stigmas that 

developed in the community that the status of civil servant teachers was much more important 

than teachers who had a passion for teaching and had quality (Andina & Arifa, 2021; Revina, 

2020). The situation in the field states that in the field there are several types of teachers, namely 

PNS teachers, namely teachers whom the government openly appoints through the selection of 

CPNS teachers, the salaries and salaries of PNS teachers have been guaranteed by the 

government; Non-Permanent Teachers (GTT) or can be called guarding honorary teachers or 

contract teachers, namely teachers in government and private institutions whose salaries are 

paid through the APBN or APBD; Permanent Teachers Foundation (GTY) are private school 

educators with permanent status who are paid by the school where they teach and can take 

teacher certification. Honorary teachers are divided into two categories, category I, namely 

honorary teachers whom the APBD or APBN funds, category II are honorary teachers who are 

not financed from the APBD and APBN (PP No. 56 of 2012). 

From the results of the literature review, the main reason for hiring honorary teachers is to fill 

teacher vacancies so as not to interfere with the learning process. According to Government 

Regulation No. 43/2007, regional governments are not authorized to appoint non-PNS 

permanent teachers. This condition forces recruitment to be left to each agency. Recruitment 

procedures are also delegated to each agency which can have an impact on teacher quality. 

Policy reform regarding the recruitment of honorary teachers must be implemented 

immediately, Andina & Arifa, (2021) stated that there are several system weaknesses in the 

recruitment of honorary teachers, such as the existence of fiscal incentives to local 

governments. Second, School Operational Assistance (BOS) can be used to pay honorary 

teachers. Third, there is a practical political role in which many honorary teacher appointments 

occur after the election of regional heads. 

Minimum Recruitment Standard 

Teacher recruitment is the starting point for producing competent and professional teachers. 

The selection process must be carried out in a transparent, professional, and accountable 

manner. Each agency needs to apply minimum standard guidelines in recruiting honorary 

teachers so as to minimize problems that arise, such as incompatibility of educational 
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background with the position applied for. The teacher management database system (SDPD) 

can also be used as a source of information to conduct the teacher recruitment process. In 

addition, the school must also keep outside interests and interventions so that the results of 

recruitment are truly accountable and of high quality (Widiarto, 2020). In fact, Indonesia has 

teacher qualification standards based on the Law on Teachers and Lecturers, namely, teachers 

are required to have academic qualifications, competencies, educator certificates, be physically 

and mentally healthy, and have the ability to realize national education goals. Academic 

qualifications are obtained through a higher education degree program or a four-diploma 

program. But in practice, the principal often ignores these standards, as evidenced by the 

exposure in the research results. 

Teacher Debriefing 

After being selected as a teacher, which is the result of a long selection, there is one more step 

that is often forgotten, namely the provision of teachers. The provision of these teachers is very 

diverse, new teachers can be given the opportunity to attend training, workshops, seminars that 

aim to improve the quality of teachers (Farida, 2019). Maintaining the quality of teachers in 

order to remain consistently qualified is a challenge, if the welfare of teachers is considered, 

the quality of teacher teaching also does not go unnoticed by the principal. 

In the present circumstances, teachers are forced to turn to digital transformation for their 

teaching. Distance learning should be implemented to continue education. The impact of this 

varies greatly. Some teachers can follow this change. Some teachers have difficulty following 

these changes, especially those related to educational technology. From here, the principal and 

the team on duty must pay attention to the teacher’s needs so that the teaching process is not 

disturbed. Not only theoretical debriefing, but teachers also need practical debriefing, especially 

those related to the use of learning support technology. 

Many institutions provide teacher assistance in helping to optimize technology to support 

distance learning. Principals must be observant in seeing this opportunity so that teachers can 

get enough information and choose what abilities must be improved through certain institutions. 

Conclusion 

Based on the study of the research results, to maintain the quality of teachers in the recruitment 

process, it is necessary to pay attention to the applicable provisions, objectivity, fairness, 

accountability, benefit, transparency, goal and process-oriented, sustainable, and confidential. 

This study has three critical implications for improving teacher quality through the recruitment 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 137 

www.internationalstudentsymposium.com 

process: examining applicable policies to ensure they do not overlap, leading to student 

learning, and strengthening minimum standards in recruiting honorary teachers. The last one is 

the steam follow-up from honorary teachers who have been accepted to maintain their quality. 

Suggestion 

The development of the era that is increasingly messaging makes us have to follow it by making 

changes quickly. In the future, Indonesia will get a demographic bonus where productive 

numbers will be abundant, which is good news and bad news. If it is not welcomed and prepared 

from now on, Indonesia will receive the impact of the demographic bonus. The demographic 

bonus that Indonesia will receive is very dependent on quality human resources. Quality human 

resources are certainly obtained from quality education. The starting point that can be 

considered is to choose quality teachers to produce quality graduates. However, many factors 

influence it other than quality teachers. Because teachers are in direct contact with students, the 

teacher’s role is crucial. The government and the community need to pay attention to this 

situation and prepare the demographic bonus. This can be started by improving the quality of 

honorary teachers in Indonesia. 
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Religious Education in Indonesia  

Fadiah Mukhsen1 

Abstract 

Religion and education are related to policies and ideologies; it differs from country to country. 

Countries that adopt secular ideologies such as the US and Japan do not allow Religious 

Education in public schools, but they do in private schools. On the contrary, Indonesia with 

Pancasila as their ideology supports religious education in public schools. In addition, the state 

officially demands religious education as part of the school curriculum. In short, the system of 

Religious Education in a country depends on the state ideology. 

Indonesia is the world’s most populous Muslim-majority country with 227 million adherents in 

2017, although the majority of Indonesians are Muslims, Indonesia does not identify itself as 

an Islamic state. Instead, it identifies itself as a religious state, seeking to accommodate all of 

the six recognized religions (Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, Catholicism, and 

Confucianism). In Indonesia, with Pancasila as the state ideology, religion plays an important 

role in the country.  

This study aims to offer a closer look at religious education that exists in Indonesian society 

which is a plural society. In this context, history, curriculum, and religious education 

institutions in Indonesia will be discussed. This study will use a literature study in collecting 

and analyzing existing literature on religious literacy in Indonesia. A descriptive method is 

chosen as the research method. The evaluation of past and present records will be obtained by 

adopting the literature research method, as it is known; sources of documentary research include 

the study and examination of historical documents such as official documents and laws. 

Keywords: Religious Education, Ideology, Indonesia, Religious Education Curriculum, 

Pancasila. 

 

Preliminary 

                                                             
1 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Eğitimi. 
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Every education in a country has goals that can benefit all citizens and the interests of the 

country. It should be noted that with regard to policies and ideology, religion and education 

vary from country to country. Countries that adopt secular ideology such as the USA, Japan, 

South Korea, Mexico, Uruguay, Cuba, Azerbaijan, and Kazakhstan do not allow religious 

education to be taught in public schools, but they do so in private schools. On the contrary, 

Indonesia supports religious education in public schools. In addition, the state officially requires 

religious education as part of the school curriculum. 

In short, the practice of religious education in a country depends on the ideology of the state  

(Nuryatno, 2014). There are several models of the relationship between Religious Education 

and state ideology:  

1) First, when the ideology is secular, Religious Education is banned in public schools, but 

not in private schools. This pattern can be seen in the United States, Japan, South Korea, 

Mexico, Uruguay, and Cuba.  

2) Second, although the state ideology is secular, the majority of the population has certain 

religious traditions (e.g. Catholic), Religious Education is allowed in public and private 

schools. This app can be seen in Austria, Germany, Spain, Colombia, Chile, and Peru. 

Notable is the case of the former Soviet Union, Azerbaijan, and Kazakhstan, two countries 

that have chosen a secular ideology, but their populations are predominantly Muslim; they 

do not allow religious education to be taught in public schools. 

3) The third model is that when state ideologies belong to certain religions such as Islam, 

Religious Education, they are not only allowed but also needed as part of the public school 

curriculum. In this case, Religious Education refers specifically to Islamic education, 

which indicates that Religious Education in public schools means Islamic education. This 

is what happened in Pakistan and Malaysia, both of which keep Islam as the official state 

religion. 

4) The fourth model is where the state ideology is neither secular nor religious, like Indonesia, 

where Religious Education is not only permitted but required in public and private schools 

as well. However, the Religious Education content in the fourth model relates not only to 

Islamic teachings but also to other religions recognized by the Indonesian state. 

Introduction to Indonesia 
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Demographic and Ideological Conditions in Indonesia 

Indonesian society demographically and sociologically is a manifestation of a pluralistic nation. 

The hallmark of this pluralistic nature is the diversity of cultures seen from differences in 

language, ethnicity, culture, race, and religion as well as other cultural habits. M. Amin 

Abdullah explained that the Indonesian nation has diversity, both in terms of ethnicity, race, 

religion, and culture (Talizaro, 2012). 

Indonesia, officially the Republic of Indonesia is a country in Southeast Asia, between the 

Indian and Pacific Oceans. It is the world’s largest island country, with more than 17.000 

islands, and at 1,904,569 square kilometers (735,358 square miles), the 14th largest by land 

area and 7th in the combined sea and land area. 

 

Picture 1. The Map of Indonesia 

https://www.worldometers.info/maps/indonesia-map/ 

The country has around 300 indigenous ethnic groups and 742 different languages and dialects. 

The largest ethnic group is Javanese, comprising 42% of the population, and is politically and 

culturally dominant. In terms of language, the official language is Bahasa Indonesia (Indonesian 

Language), and this is a compulsory subject taught in schools, from elementary school to 

tertiary education. 

Indonesia also occupies the 4th country with the most population in the world (3.5% of the 

world’s population) after China, the United States, and India. 

https://www.worldometers.info/maps/indonesia-map/
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Picture 2. World Population Percentages  

https://eco-ventures.in/world_population.html  

The ideology of Indonesia is Pancasila 1 . Different state ideologies contribute to different 

Religious Education practices. In Indonesia, with Pancasila as the state ideology, religion plays 

an important role in the country. The registered religious demographics are as follows, 87.2% 

of the population are Muslim, 7% are Christian, 2.9% are Roman Catholic, 1.6% Hindu, 0.72% 

Buddhist, and 0.55% are Confucianism and Indonesian native religion. The natives of the 

Indonesian archipelago originally practiced indigenous animism and dynamism, beliefs that are 

common to Austronesian people. They worshipped and revered ancestral spirit, and believed 

that supernatural spirits (Hyang) might inhabit certain places such as large trees, stones, forests, 

mountains, or sacred sites. 

                                                             
1 Pancasila is neither a secular nor an Islamic ideology, but somewhere between the two. The Indonesian founding 

fathers chose this ideology because it could be a meeting point between two different ideologies: Islam and secular 

ideology. The name of Pancasila has a secular nuance, but its principles include religious nuance, especially the 

first principle of "Faith in One God", and this first principle becomes the basis of the other four principles: 

humanity, unity in diversity, democracy and justice. 

 

https://eco-ventures.in/world_population.html
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Picture 3. Religion in Indonesia 

https://sites.google.com/site/franksreligionproject/countries-in-aisa-with-other-religons  

Indonesia is the world’s most populous Muslim-majority country with 227 million adherents in 

2017, with the majority being Sunnis (99%). The Shias and Ahmadis respectively constitute 

1% (1–3 million) and 0.2% (200,000–400,000) of the Muslim population. Almost 10% of 

Indonesians are Christians, while the rest are Hindus, Buddhists, and others. Most Hindus are 

Balinese, and most Buddhists are Chinese Indonesians. 

 

Picture 4. Largest Muslim Populations in the World 

 https://www.muslim.org.au/  

Although the majority of Indonesians are Muslims, Indonesia does not identify itself as an 

Islamic state. Instead, it identifies itself as a religious state, seeking to accommodate all of the 

6 recognized religions. 

A Brief History of Religious Education in Indonesia 

https://www.muslim.org.au/
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In 1945 when Indonesian independence was declared Religious Education existence in school 

was being debated. Since its inception, Religious Education, and specifically, Islamic 

education, has been supported by the state, by including Religious Education in the national 

education curriculum. However, the implementation of Religious Education in Indonesia is 

dynamic, depending on the regime that governs the country. In general, the development of 

Religious Education in Indonesia can be divided into three phases: the Soekarno era (1945-

1965), the Soeharto era (1966-1997), and the reform era (1998 and so on).  

In 1950 or in the Soekarno era, Religious Education was taught in elementary and junior high 

and high school. It is taught on condition that there are at least ten students in the class and has 

permission from their parents. All matters related to Religious Education are under the 

supervision and responsibility of the Minister of Religion. In 1952, Religious Education was 

practiced differently; each region in Indonesia had a different Religious Education 

implementation. The MPRS plenary meeting (Provisional People’s Consultative Assembly) in 

1960 stated that Religious Education was a subject that must be considered in public schools, 

from elementary schools to tertiary education, on the condition that parents allow their children 

to take these subjects (Redja, 2002). 

During the Soeharto regime (1966-1997), Religious Education was supported by the state. At 

the beginning of his reign, the state was confronted with two types of extremists: on the one 

hand, communism (anti-religion), as a leftist extremist, and on the other, radical Muslims who 

wanted to establish an Islamic state of Indonesia. One way to face this challenge is to apply 

Religious Education in schools, and make it a compulsory subject for all students, from 

elementary school to tertiary education. Religious Education in this context has two missions: 

first, to prevent students from the influence of communism, the common enemy of the state; 

and second, to show that the state supports the existence of religion (Mujiburrahman, 2008). 

From this perspective it is possible to argue that Religious Education was used by the Suharto 

regime to oppose communism, on the one hand, and to oppose radical religious beliefs that 

might lead to such an effort establishing an Islamic state. 

Nowadays in Indonesia, Religious Education requirements are only in public schools, but after 

the issuance of Law no. 2 of 1989 concerning the National Education System, Religious 

Education is mandatory in public and private schools, from elementary schools to tertiary 

education. However, private schools with a certain religious basis do not have the obligation to 

conduct religious education from other religions. This policy was strengthened by the issuance 
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of government regulation No. 29/1990 which states that schools based on certain religions are 

not required to teach better religions. 

Education System in Indonesia 

Education in Indonesia is managed by Ministry of Education and Culture (for general schools) 

and Ministry of Religion (for religions based school). Indonesia implements 6-3-3-4 systems, 

namely: 6 years primary school, 3 years secondary school, 3 years high school, and 4 years in 

university. 

Formal Education Institutions in Indonesia 

In law number 20 of 2003 concerning National Education System it is stated that formal 

education institutions are structured and tiered education channels consisting of basic 

education, secondary education, and higher education. The normal track educational institutions 

consist of preschool educational institutions, basic education institutions (Elementary / Junior 

High Schools), secondary education institutions (High Schools /Vocational High Schools), and 

higher education institutions. 

Institutions providing formal education are usually better known as schools. In Indonesia there 

are various types of schooling: 

a) In terms of Source of Funds 

1) Public schools, namely schools under the government, both in terms of procurement of 

facilities, finance and teaching staff. Organizing agencies in general are the Ministry of 

Education and Culture (Depdikbud) for public schools, and the Department of Religion for 

schools that are characterized by the Islamic religion. 

2) Private schools, schools that are undertaken by other than the government, namely private 

bodies. This is as stated in Law Number 2 of 1989 article 47 paragraph 1: 

"The community as a partner of the government has the broadest opportunity to participate in 

the administration of national education." 

b) In terms of levels 

According to Law No. 2 of 1989, that education levels including school education pathways 

consist of: 
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1) Basic Education, consisting of Elementary Schools and Junior High School / Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) and Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

2) Secondary Education, consisting of Senior High School, Vocational and Madrasah Aliyah 

(MA). 

3) Higher Education, consisting of Academies, Institutes, Colleges, Universities. 

 

Picture 5. Formal and Non-Formal Education in Indonesia 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/countries/indonesia/  

 

In addition to the education level, there is also held Pre-School education, which is an education 

organization intended for children before entering Basic Education. 

c) In Terms of Character 

1. Public school, which is a school for preparing to pursue higher education. These include 

Primary Schools / Madrasah Ibtidaiyah, Secondary Schools / Madrasah Tsanawiyah, High 

Schools / Madrasa Aliyah. 

2. Vocational school, which is a school educational institution that prepares children to 

specialize in certain skills, example: Vocational High School.  

The Implementation and Development of Religious Education in Schools 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/countries/indonesia/
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The implementation and development of religious education in public and private schools after 

Indonesia’s independence is divided into three phases, namely; 

1. The first phase since 1946 - 1965; namely as a phase of laying the foundation and religious 

education in public schools. This phase can be said as a phase of searching for forms and initial 

coaching periods. 

2. The second phase since 1966 - 1989; that is after the MPRS / 1966 General Session, TAP 

MPRS No. XXVII / MPRS / 1966 which in article 1 stipulates “Religious education as a subject 

in schools ranging from elementary school to university”. 

3. The third phase since 1990 - now; that is after the stipulation and enactment of the Law on 

the National Education System (Law No. 2 of 1989) in which religious education as one of the 

subjects that must be given at each type, line and level of education. 

Religious Education in School 

Once again, Indonesia supports Religious Education, and not only Religious Education is 

permitted but also required, in public or private schools. In the Draft Law of the Republic of 

Indonesia number 20 of 2003 relating to the National Education System, article 12, Item 1 (a) 

states "Every student in an education unit has the right to: (a) receive religious education with 

his own beliefs and be taught by a teacher with the same faith." This means that all students 

hold the right to receive Religious Education in public and private schools. 

The national language used in education throughout the country is Indonesian, both public 

schools and Madrasas. (Banks, 2009). In Indonesia, all students must receive Religious 

Education, from elementary school to tertiary education, and schools are required to provide it. 

However, the number of hours varies from school to school; it depends on the type of school, 

whether it is a state school, madrasa, private school, or private school based on religion. 

Because Islam is not a state ideology, the contents of Religious Education in schools are not 

only Islamic teachings, but also Christianity (Protestantism and Catholicism), Hinduism, 

Buddhism, and Confucianism. However, each religion is taught separately based on students’ 

faith and taught by religious teachers. So, there are many types of Religious Education, for 

examples: Religious Education for Islam, Religious Education for Catholicism, Religious 

Education for Protestantism, Religious Education for Hinduism, and Religious Education for 

Buddhism. 
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Indonesian Schools’ Curriculum 

In this session, we will discuss what lessons are given in Indonesian schools and the allocation 

of time per lesson as well as the allocation of time for religious education lessons in public 

schools and in Islamic faith-based schools (Madrasah). 

The following is an example of a curriculum at Elementary School and Madrasah Ibtidaiyah 

(Islamic-based Elementary School): 

Elementary School Curriculum Structure (Public School) 

 

Subjects 

WEEK TIME TEACHING - LEARNING (… 

Class) 

Group A I II III IV V VI 

1 Religion and behavior education 4 4 4 4 4 4 

2 Pancasila and civic education 5 5 6 4 4 4 

3 Indonesian Language 8 9 10 7 7 7 

4 Mathematics 5 6 6 6 6 6 

5 Natural Sciences - - - 3 3 3 

6 Liberal arts - - - 3 3 3 

Group B  

8 

Cultural Arts and Crafts 

(including local content)* 

4 4 4 5 5 5 

9 

Physical education and health 

(including local content) 

4 4 4 4 4 4 

Weekly Time Allocation Amount 30 32 34 36 36 36 

Table 1. Public Elementary School Curriculum   

Madrasah Ibtidaiyyah Curriculum Structure (Islamic Based - Elementary School) 

 
WEEK TIME TEACHING - LEARNING (… 

Class) 
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SUBJECTS 

Group A I II III IV V VI 

1 Islamic Education       

 a Quran Hadiths 2 2 2 2 2 2 

 b Moral Theology 2 2 2 2 2 2 

 c Fıkıh 2 2 2 2 2 2 

 d Islamic History - - 2 2 2 2 

2 Pancasila and civic education 5 5 6 5 5 5 

3 Indonesian Language 8 9 10 7 7 7 

4 Arabic language 2 2 2 2 2 2 

5 Mathematics 5 6 6 6 6 6 

6 Natural Sciences - - - 3 3 3 

7 Liberal arts - - - 3 3 3 

Group B  

8 Cultural Arts and Crafts 4 4 4 5 5 5 

9 Physical Education and Health 4 4 4 4 4 4 

Weekly Time Allocation Amount 34 36 40 43 43 43 

Table 2. Madrasah Ibtidaiyyah Curriculum (Islamic Based - Elementary School) 

Based on the table it can be concluded that there are differences in the time of studying 

Religious Education in public schools and madrasas. Religious education in public schools is 

only 4 hours / week (religious studies are adjusted to the religion of each student, for example 

if a student is Hindu then he or she will get a Hindu Religious Education lesson, etc.), while for 

madrasa approximately 8 hours / week for subjects related to Islamic religious education + 

Arabic lessons are given 2 hours / week. Group A is a subject that gives more competency 

orientation to cognitive and affective aspects while group B is a subject that emphasizes more 

on the affective and psychomotor aspects. 
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The following is an example of a curriculum at Junior High School and Madrasah Tsanawiyah 

(Islamic-based Junior High School). 

Junior High School Curriculum Structure (Public School) 

 

SUBJECTS 

WEEK TIME TEACHING - LEARNING (… 

Class) 

Group A VII VIII IX 

1 Religion and behavior education 3 3 3 

2 Pancasila and civic education 3 3 3 

3 Indonesian Language 6 6 6 

4 Mathematics 5 5 5 

5 Natural Sciences 5 5 5 

6 Liberal arts 4 4 4 

7 English Language 4 4 4 

Group B  

8 
Cultural Arts (including local 

content) * 
3 3 3 

9 

physical education and health 

(including local content) 

3 3 3 

10 Crafts (including local content) 2 2 2 

Weekly Time Allocation Amount 30 38 381 

Table 3. Junior High School Curriculum Structure (Public School) 

Madrasah Tsanawiyyah Curriculum Structure (Islamic Based – Junior High School) 

 WEEK TIME TEACHING - LEARNING (… Class) 

                                                             
1 Permendikbud, “Attachment of Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia 

Number 68 of 2013 concerning the Basic Framework and Curriculum Structure of Junior High Schools/Madrasah 

Tsanawiyah”, page 7. (Table has been translated into English) 
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Subjects 

Group A VII VIII IX 

1 Islamic Education    

 a Quran Hadiths 2 2 2 

 b Moral Theology 2 2 2 

 c Fıkıh 2 2 2 

 d Islamic History 2 2 2 

2 Pancasila and civic education 3 3 3 

3 Indonesian Language 6 6 6 

4 Arabic language 3 3 3 

5 Mathematics 5 5 5 

6 Natural Sciences 5 5 5 

7 Liberal arts 4 4 4 

8 English Language 4 4 4 

Grup B  

9 Cultural Arts 3 3 3 

10 physical education and health 3 3 3 

11 Handicrafts 2 2 2 

Weekly Time Allocation Amount 46 46 461 

Table 4. Madrasah Tsanawiyyah Curriculum Structure (Islamic Based – Junior High School) 

Based on the table it can be concluded that there are differences in the time of studying 

Religious Education in public schools and madrasas. Unlike in Elementary Schools, Religious 

Education in the first public school has a smaller number of hours which is only 3 hours / week 

(religious studies are adjusted to the religion of each student, for example if a student is Hindu 

then he will get a Hindu Religious Education lesson, etc), while for madrasa approximately 8 

                                                             
1 Ibid. 
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hours / week for subjects relating to Islamic education + Arabic lessons are given 3 hours / 

week. 

Curriculum Structure of Senior High School (SMA) and Madrasah Aliyah (MA/Islamic 

Based – Senior High School) 

SMA / MA Curriculum Structure consist of: 

- Obligatory Subject Groups, namely group A and group B. Group A is subjects that give more 

competency orientation to cognitive and affective aspects while group B is subjects that 

emphasize more on affective and psychomotor aspects. 

- Specialization Subjects Group consists of 3 (three) groups namely Specialization in 

Mathematics and Natural Sciences, Social Sciences, and Specialization in Linguistics and 

Culture. 

- For MA, in addition to the three specializations, the Religious Specialization Group is added. 

- Cross-Interest Elective Subjects, i.e. subjects that can be taken by students outside the 

Specialization Subject Groups that they choose but are still in other Specialization Groups. For 

example, students who choose the Specialization Group on Linguistics and Culture can choose 

subjects from the Specialization Group on the Social Sciences and / or the Specialization Group 

on Mathematics and Natural Sciences. 

- Deepening Subjects are intended to study one of the subjects in the Specialization group for 

preparation for college. 

- Cross-Interest Elective Subjects and Deepening Subjects are optional, both or one can be 

chosen. 

The structure of compulsory subject groups in the SMA / MA curriculum is as follows: 

Senior High School Curriculum Structure (Public School) 

 

Subjects 

WEEK TIME TEACHING - LEARNING 

 (… Class) 

Group A (COMPULSORY) 
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 X XI XII 

1 Religion and behavior education 3 3 3 

2 Pancasila and civic education 2 2 2 

3 Indonesian Language 4 4 4 

4 math 4 4 4 

5 Indonesian History 2 2 2 

6 English language 2 2 2 

Group B (COMPULSORY) 

7 
Cultural Arts (including local 

content) * 
2 2 2 

8 

physical education and health 

(including local content) 

 

3 

 

3 

 

3 

9 Crafts (including local content) 2 2 2 

Group C (Specialization) 

I. Specialization in Mathematics and Natural Sciences 

1 math 3 4 4 

2 Biology 3 4 4 

3 Physical 3 4 4 

4 chemistry 3 4 4 

II. Specialization in Social Sciences 

1 geography 3 4 4 

2 history 3 4 4 

3 Sociology 3 4 4 

4 Economy 3 4 4 

III. Specialization in Language and Culture 

1 Indonesian Language and Literature 3 4 4 
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2 English Language and Literature 3 4 4 

3 
Other Foreign Languages and 

Literature 
3 4 4 

4 Anthropology 3 4 4 

Elective and Deepening Topics 

 
Cross Rate Options and/or Deepening 

Rates 
6 4 4 

Hours of classes per week 42 44 441 

 

 

Madrasah Aliyah Curriculum Structure (Islamic Based – Senior High School) 

 

Subjects 

WEEK TIME TEACHING - LEARNING 

 (… Class) 

Group A (COMPULSORY) 

 X XI XII 

1 Islamic Education  

 a Quran Hadiths 2 2 2 

 b Moral Theology 2 2 2 

 c Fıkıh 2 2 2 

 d Islamic History 2 2 2 

2 Pancasila and civic education 3 2 2 

3 Indonesian Language 6 4 4 

4 Arabic language 4 2 2 

5 Mathematics 4 4 4 

                                                             
1  Permendikbud, “Lampıran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 

Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah”, hal 9.  
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6 Indonesian History 2 2 2 

7 English language 2 2 2 

Group B (COMPULSORY) 

7 Cultural Arts 2 2 2 

8 physical education and health 

 

3 

 

3 

 

3 

9 Labor and Entrepreneurship 2 2 2 

Group C (Specialization) 

I. Specialization in Mathematics and Natural Sciences 

1 math 3 4 4 

2 Biology 3 4 4 

3 Physical 3 4 4 

4 chemistry 3 4 4 

II. Specialization in Social Sciences 

1 geography 3 4 4 

2 history 3 4 4 

3 Sociology 3 4 4 

4 Economy 3 4 4 

III. Specialization in Language and Culture 

1 Indonesian Language and Literature 3 4 4 

2 English Language and Literature 3 4 4 

3 
Other Foreign Languages and 

Literature 
3 4 4 

4 Anthropology 3 4 4 

IV. Specialization in Islamic theology 

1 Tefsir / Commentary 2 3 3 
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2 hadith 2 3 3 

3 Fiqh - Usul Fiqh 2 3 3 

4 Theology 2 2 2 

5 morality 2 2 2 

6 Arabic language 2 3 3 

Elective and Deepening Topics 

 
Cross Rate Options and/or Deepening 

Rates 
6 4 4 

Hours of classes per week 51 51 51 

 

Based on the table it can be concluded that there are differences in the time of studying 

Religious Education in public schools and madrasas. Religious Education in Senior High 

Schools has a number of hours of religious instruction which is 3 hours / week (religious studies 

are adjusted to the religion of each student, for example if the student is Hindu then he will get 

a Hindu Religious Education lesson, etc.), while for Madrasah Aliyah with majors (Natural 

Sciences, Social Sciences, Languages) approximately 8 hours / week for subjects related to 

Islamic education, whereas for students who majored in religion, the total number of Islamic 

subjects in a week is 14 hours. 

Religious Education Curriculum in Indonesia and the Challenges 

The latest Indonesian curriculum was introduced in 2013. This curriculum changed the name 

of the religious class to Religious and Character Education. The aim of religious education in 

Indonesia is to strengthen students ‘piety and beliefs, to build students’ social character and to 

contribute to religious tolerance. In addition, junior high school religious classes were upgraded 

in the new curriculum from two to three hours a week. This is done in an effort to solve the 

problem of moral degradation, such as the use of illegal drugs, or watching pornography. In 

addition, this curriculum emphasizes religion more than before, it is stated that religion plays a 

central role in education. (Suhadi et al., 2015) 

Due to the multi-religious Indonesian society and also the inter-religious conflicts that often 

occur in this country, religious education is a highly debated topic in this country (Zuhdi, 2005). 

In 2003, the 20th Law of the Republic of Indonesia on the National Education System was 
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introduced, and stated the following about religious education in Chapter 5, Article 12, section 

A: "Every student in a unit education has the right to receive religious education according to 

his religion, which given by an educator who has the same religion "(Ministry of National 

Education, 2003, p. 11). Important to note here, is that it is stated in the Law that national 

education is based on Pancasila, where the term religion only refers to six officially recognized 

religions (Ministry of National Education, 2003). Therefore, this policy only focuses on 

students who follow an officially recognized religion. Students who follow other religions are 

not permitted to attend education about their own beliefs, but rather they must attend education 

in one of the official religions. Schiller (1996), argues that it is the official policy of the 

Indonesian Ministry to encourage indigenous peoples’ belief systems to be absorbed into one 

of the recognized religions, therefore not giving freedom for indigenous peoples to adhere to 

their own religion. 

In Indonesia, students must show their religion when registering for education. This, as well as 

the requirements for students to attend religious classes that are based on strict religious 

categories, make that students must clearly show their religious identity at school. This seems 

to be a consequence of the political structure in society, where citizens are expected to identify 

themselves based on recognized religions in Indonesia (Islam, Protestant Christianity, 

Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism). Given the diversity of religions in 

Indonesia (the existence of traditional religions that are not recognized by the Indonesian 

government) and diversity in the categories of religion, this is seen as a problem. (Suhadi et al., 

2015) 

Result 

The implementation of Religious Education depends on the state’s policy, and the state’s policy 

on Religious Education is strongly influenced by the state’s ideology. When secular ideology 

is chosen as the foundation of the state, Religious Education is allowed only in private schools, 

not in public schools. When Islam becomes the ideology of state, Religious Education receives 

maximum support from the state to be taught in public and private schools. However, public 

schools can only have Islamic religious education, and this can be seen in Malaysia and 

Pakistan. Indonesia is based on Pancasila ideology, that is neither secular nor Islamic, but 

somewhere between the two. Indonesia strongly supports the existence of Religious Education, 

in public and private schools, through policies and regulations. 
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Religious Education in Indonesia is divided into 3 types: formal, non-formal and informal. As 

we can see there is a different kind of Religious Education in public and Madrasa School from 

the time, in school the time of Religious Education per week is less than in madrasa that basic 

as Islamic school. Due to the multicultural of Indonesians people, Religious Education in school 

not just Islamic Religious Education but also Religious Education for another religions too. 

Even though Indonesian Government supports Religious Education, but still there are many 

challenges in implementation Religious Education in schools. 
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Covid-19 Salgınının Eğitimde Dijitalleşme Üzerine Etkisi  

Nurhayat Çelebi1, Nefise Kübra Çelik2 

Özet 

Küreselleşen dünyada meydana gelen ve birçok ülkeyi derinden sarsan Covid-19 (Korona 

virüs) salgını insan yaşamını önemli ölçüde etkilemiştir. Çin’ in Wuhan kentinde ortaya çıkan 

salgın farklı alanlarda bazı aksaklıklara neden olduğu gibi eğitim alanında da aksaklık ve 

farklılaşmaya neden olmuştur. Eğitim sektörünün devamlılık sağlaması gerektiğinden pandemi 

koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekmekteydi. Başta merkezi hükümet olmakla 

beraber bütün karar vericiler salgının yayılım hızını azaltmak ve önüne geçmek için bazı 

önlemler almıştır. Eğitim alanında alınan ve bütün paydaşları etkileyen kararlardan bir tanesi 

16 Mart 2019 tarihinde yüz yüze eğitime ara verilerek 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan 

eğitime geçilmesi olmuştur. Bu kararla birlikte MEB uzaktan eğitim gerçekleştirmek için dijital 

platform olan Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) alt yapısını güçlendirmiştir. Aynı zamanda 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile birlikte çalışmıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri 

tüm kademelerde dijital platformlarda gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öğretmenler, okul 

yöneticileri, öğrenciler ve veliler dijitalleşen eğitime ayak uydurmak zoruna kalmışlardır. 

Ülkemizde bireylerin ve kurumların dijital yeterlilikleri salgınla beraber daha da önemli hale 

gelmiştir. MEB salgının getirmiş olduğu psikolojik etkilerin üstesinden gelmek için psikososyal 

destek sistemi kurmuştur. Salgında ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi için ise mesleki ve 

teknik eğitim kurumlarını aktif olarak kullanmıştır. Bu çalışma eğitim alanında salgınla 

mücadele sürecinde ve sonrasında yapılabilecekler konusunda oldukça önem taşımaktadır. 

Çalışma da doküman inceleme yöntemi ile salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın salgınla 

mücadele kapsamında uzaktan eğitime yönelik stratejileri incelenmiştir. Yakın gelecekte 

uzaktan eğitimin zorunlu olan durumlar dışında da kullanılan bir eğitim modeli olacağı 

öngörülmektedir.  Covid-19 salgınının biteceği tarih tam olarak bilinmemekle birlikte bittikten 

sonra da başta eğitim olmak üzere bütün alanlarda etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. 

Kelimeler: Dijital Teknolojiler, Eğitimde Dijitalleşme, Uzaktan Eğitim, Covid-19. 

 

                                                             
1 Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. 
2 Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Giriş 

Problem Durumu  

Teknolojik yenilik ve gelişmeler günümüz dünyasında bireylerin yaşamının vazgeçilmez temel 

unsuru haline gelmiş durumdadır. Bu teknolojik gelişmeler aynı zamanda hayatın farklı 

alanlarında insanların karşısına çıkmaktadır. Özünde bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için 

ortaya çıkan teknoloji, zamanın ilerlemesiyle birlikte kullanım alanlarının çoğalması ve 

yoğunluğunun artmasıyla beraber örgüt ve kurumların varlığını sürdürebilmesi, hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi ve örgütlerin gelişim ve ilerlemelerini sağlayabilmeleri için bir seçenek 

olmaktan çıkıp neredeyse bir zorunluluk halini almış durumdadır. Hayatımızın her alanına 

girmiş olan teknolojinin eğitim alanında kullanılması yadsınamaz bir gerçektir (Görgülü, 

Küçükali ve Ada, 2013; akt. Aktaş, 2016). Bu durum karşımıza eğitim teknolojisi adında bir 

kavram çıkarmaktadır. Eğitim teknolojisi teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla birlikte eğitimi 

alan bireyi öğretme ve öğrenmeye motive etmek, öğrenme durumunu kolaylaştırmak ve dijital 

araç gereçlerle belirli öğrenme ve öğretme yöntem teknikleri kullanarak gerçekleştirilen 

süreçleri kapsamaktadır. Dijital teknolojilerin eğitim de daha çok öğrenme öğretme 

etkinliklerinde kullanılması bir başka deyişle öğretimsel amaçlı kullanılması anlamına 

gelmektedir (Topçu ve Ersoy, 2020).  

Son yıllarda eğitim etkinliklerinde teknolojinin sunmuş olduğu olanaklardan yararlanılmaya 

çalışılmaktadır (Aktaş, 2016). Örneğin Türkiye’de eğitim alanında yapılan en önemli proje 

FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesidir (Sarıdaş ve Araç, 

2015). FATİH Projesi, okullardaki teknolojiyi iyileştirerek eğitim öğretimde bütün öğrenciler 

için fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Dijital teknolojilerin öğrenme sürecinde daha 

fazla duyu organına hitap etmesiyle, derslerde etkin kullanımı amaçlanmıştır 

(http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html). Aynı zamanda bunu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) 

takip etmektedir. Özellikle 2020 yılının başlarında ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan 

COVİD-19 salgınından dolayı MEB eğitime ara vermiştir (Emin, 2020). Salgının yayılım hızını 

azaltabilmek için eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim olarak yürütmüştür (TEGV, 

2020).  

Çalışmanın temel amacı, eğitimde dijitalleşme kavramıyla birlikte, dijital teknolojilerin eğitime 

hızlı bir şekilde girmesiyle ortaya çıkan uzaktan eğitim modelini ele alarak Covid-19 salgınının 

eğitime olan etkilerini ortaya koymaktır.  



7th International Student Symposium 

164 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dijitalleşme, insan hayatı için son derece kritik olan 

sağlık, eğitim gibi konularda, insanların gelişimi ve sorunlarının çözümü açısından son derece 

faydalı bir konuma gelmiştir. Özellikle günümüzde Dünya’yı etkisi altına alan salgın nedeni ile 

ülkemizde eğitim-öğretim faaliyetleri dijital platformlarda sürdürülmektedir. Bu süreçte 

eğitimde dijitalleşmenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı eğitimde 

dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan gelişmelerin ortaya koyulması önemli 

görülmektedir. 

Eğitimde Dijitalleşme  

Son yıllarda dijitalleşme tüm toplumu yeni çalışma becerileri, kültürel koşullar, girişimcilik ve 

iletişim gibi alanlarda yenilikçi araçlar oluşturma noktasında hızlı bir şekilde değiştirmiştir. 

Eğitimde dijitalleşmeden etkilenmiş ve küresel eğitim ortamının reform ve modernize edilmesi 

açısından güçlü bir eğilim doğmuştur. Bu eğilimle birlikte eğitimde dijitalleşme adında bir 

kavram ortaya çıkmıştır. Eğitimde dijitalleşme resim, ses, video ve metnin bilgisayar tarafından 

oynatılabilecek dijital bir formata çevrilmesini kapsamaktadır. Dijitalleşme araçları; bilgisayar, 

internet, akıllı telefon, tarayıcı, dijital kamera, projektör, yazıcı vb. ekipmanlardır. Ayrıca 

dijitalleşme araçlarına, çevrim içi kabul süreci, çevrim içi sınavlar, çevrim içi web bilgisi 

paylaşımı, dijital destek materyalleri, sosyal gruplar, dijital yayınlar da dâhil edilmektedir 

(Bejinaru, 2019; Machekhina, 2017).  

Dijital teknolojilerin etkin bir şekilde kullanımı öğretmeni yeni koşullara hazır olmaya 

itmektedir. Öğretmen artık bilgiye sahip olan ve bunu dersler, alıştırmalar veya pratik 

etkinlikler yoluyla öğrencilere aktaran eğitim sisteminin unsuru değildir. Bilgi kaynaklarına 

ücretsiz erişim durumu, öğrencinin öğretmenle aynı erişim fırsatlarına sahip olduğunda, eğitim 

faaliyeti biçimlerini yeniden şekillendirmektedir. Çevrimiçi öğrenme sistemindeki ağırlık 

merkezi, bilgi kaynaklarının erişilebilirliğine doğru hareket ederken, öğretmenin rolü, her şeyi 

bilen bir mentordan ziyade eğitmen veya moderatör rolüne indirgenmektedir (Grecmanová, 

2017). Geleneksel olarak insanlar öğretmene; kişilik, ahlak, otorite, sorumluluk, bilgi, deneyim, 

profesyonellik ve zekâ gibi bir dizi özellik atamıştır. Günümüzde ise, asıl amacı öğrencilerin 

yenilikçiliğini, yaratıcılığını ve çevredeki dünyayı değiştirme yeteneğini teşvik etmek 

olmalıdır. Öğretmen eğitim gerçekliğinin sürekli değişen koşullarında eğitim süreçlerinin 

devam etmesine izin veren uygun yeterliliklerle donatılmış bir birey olması gerekmektedir 

(Grecmanová, 2017).  
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Dijital teknolojilerin eğitim sürecine entegre edilebilmesi için gerekli kaynakların yaratılması 

ve yönetiminden okul yöneticileri sorumludur. Okul yöneticileri altyapının oluşturulması, 

sınıfların veya bilgisayar laboratuvarlarının yerleşimi, donanım ve yazılımla alakalı gerekli 

kararlar alarak paydaşlara rehberlik yapmaktadır (Flanagan ve Jacobsen, 2003; akt. Günbayı ve 

Cantürk, 2011). Okul yöneticilerinin gerekli kaynağı sağlama, etkili bir iletişim kurma ve 

öğrencilerin eğitimini destekleme becerileri öğrencilerin başarısını etkilemektedir (Webb, 

2011). Okul müfredatına dijital teknolojileri entegre edebilmek için mevcut kaynakları, 

öğrencilerin ihtiyaçlarını, dijital teknolojilerin kullanımı ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirleme 

ve öğretmenlere teknik destek ve rehberlik etmek gerekir. Dijital teknolojilere okulun ve 

paydaşlarının entegrasyonu açısından, okul yöneticilerinin en temel sorumlulukları; öğretmene 

ve öğrencilere fırsatlar sunarak onları teknoloji öğrenimine teşvik etmek ve öğrenme 

ortamlarının zenginleştirilmesini sağlamaktır (Çakır, 2012). 

Eğitimde dijitalleşme eğitim öğretimin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için dijital 

çağda bir zorunluluk haline gelmiştir. Teknolojik araçların kullanılması eğitim sonuçlarında 

büyük değişiklikler elde etmeyi mümkün kılmaktadır (Konopleva ve Aleksandrovich, 2020). 

Eğitimde dijital teknoloji kullanımı eğitimin daha hızlı ve etkili ilerlemesi için önemlidir. 

Eğitim teknolojilerini etkili ve bilinçli kullanarak verilerin kalıcı hale gelmektedir. Kullanılan 

bu dijital teknolojilerin öğrenci de daha fazla ilgi yaratacağı öngörülmektedir. Bu teknolojiler, 

öğrencilerin motivasyonunu arttırarak onları öğrenmeye odaklamaktadır. Öğrenciler geleneksel 

eğitim yöntemlerinde pasif kalırken dijital araçların kullanımı ile daha aktif duruma 

gelmektedir. Dijital teknolojilerin öğrenme öğretme sürecinde kullanılması daha verimli 

sonuçların alınması için önemlidir (Heafner, 2004; akt. Kaya, 2017) Dijital teknolojilerin 

kullanımı, eğitimin daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesi adına önemli görülmektedir (İşman 

2005; akt. Sipahioğlu, 2019). Eğitimde dijitalleşme eğitimi veren ve eğitimi alan kişiler 

bakımından mekândan ve zamandan tasarruf sağlanarak eğitimin ulaşılabilir olması için önemli 

olmaktadır.  Eğitim kapsamındaki mevcut ve geçmiş süreçlerdeki unsurlar daha detaylı olarak 

ele alınabilmektedir. Bu sayede öğrencilerin geniş perspektife sahip olması sağlanmaktadır. 

Dijital bilgilerin ve teknolojilerinin depolama ve taşınabilmelerinin kolay olmasından dolayı 

içeriklere ulaşılması daha kolaydır. Dünya genelinde bu teknolojiyi kullanan bireylerle daha 

kolay iletişim kurulmakta ve küresel eğitim alma imkânı doğmaktadır (Alpar, Batdal ve Avcı, 

2007). 

Eğitimde dijitalleşmenin önemini açıklayan tüm bu açıklamaların sonucunda, eğitimin bir 

hizmet ve hak olarak daha kolay ulaşılabilirliğinden bahsetmek mümkün olmaktadır. Başka bir 
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açıdan ise, eğitim alma hakkı bulunan kişilerin eğitime ait tüm unsurların erişilebilir bir 

ortamdan sunumu bakımından eğitimde dijitalleşmenin çok büyük önemi vardır (Atik, 2019).  

Gelişmiş toplumlarda, teknoloji ileri düzeyde kullanılmakta, sürekli olarak gelişmektedir. 

Bireylerin daha fazla eğitim istemini karşılayabilme, eğitim-öğretim etkinliklerinin verimli hale 

getirmek için gerekli olan alt yapıyı ve mevcut imkânlardan daha fazla yararlanma sorunları en 

fazla çözüm aranan sorunlardır. Buna çözüm olarak eğitime teknolojik ve bilimsel nitelik 

kazandırılmalı, eğitimin teknoloji ile daha fazla desteklenmesi sağlanmalıdır (Irmak, 2015). 

Dijital teknolojilerin hızlı bir şekilde eğitimin içerine girmesi ile farklı eğitim modelleri ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi uzaktan eğitimdir (Çoban, 2012). 

Uzaktan Eğitim 

İlk uzaktan eğitim çalışması “Steno Dersleri” ile 1728 yılında Boston gazetesinde başlamıştır 

(Arat ve Bakan, 2011). 19. yy ortalarında Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD’de hızla 

yayılmıştır. Bir İngiliz eğitimci olan Sir Isaac Pitman 1840 yılında posta yoluyla stenografi 

öğretmiştir (Hall, 2006; akt. Toker Gökçe, 2008). Daha sonraki yıllarda İsveç Üniversitesi’nde 

bayanlara “Mektupla Kompozisyon 41 Dersleri” verilmiştir. 1892 yılında Chicago 

Üniversitesi’nde üniversite düzeyinde ilk uzaktan eğitim programı hazırlanmıştır (Özyürek, 

Begde, Yavuz ve Özkan, 2016). 

Ülkemizde internet aracılığıyla uzaktan eğitim faaliyetleri, 1996 yılında ODTÜ Enformatik 

Enstitüsü’nün öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Web Tabanlı Eş Zamanlı Eğitim’i uzaktan 

eğitim amacıyla ülkemizde kullanan ilk yükseköğretim kurumu ODTÜ’dür (Toker Gökçe, 

2008). Uzaktan eğitim senkron ve asenkron olmak üzere iki farklı şekilde yürütülebilmektedir. 

Eş Zamanlı (Senkron) öğrenme, öğrenci ve öğreticinin farklı teknik ve yöntemler kullanarak 

beraber oldukları sanal dersliklerin oluşturulduğu bir sistemi ifade etmektedir. Eş zamanlı 

iletişim denildiği zaman genel olarak zamana tabii, aynı mekânda ve yüz yüze meydana gelen 

eğitim öğretim süreci düşünülmektedir. Genelde geleneksel uygulamalarda karşımıza çıkan bu 

iletişim süreci kategorisine, gelişen teknolojiyle birlikte web tabanlı eğitim uygulamaları da 

dâhil edilmektedir. Çünkü eğitimcilerin ve eğitilenlerin ses ve görüntüleri internet yoluyla 

birbirine aktarılarak senkron eğitim ortamları oluşturulabilmektedir. Bu doğrultuda öğrenciye 

sanal bir derslikte bulunma hissi verilebilmektedir. Bu tür uygulamalar sonucunda oluşan 

ortamların en önemli katkısı, “öğrenci-öğrenci” ve ya “eğitici-öğrenci” arasındaki iletişim ve 

etkileşimi gerçekleştirebilecek araç gereç kullanımına uygun olmalarından dolayı sınıf 
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ortamlarında oluşan tartışma havasını sınıfa aktarabilmeleridir (Işık, Karacı, Özkaraca ve 

Biroğul, 2010). 

Eş Zamansız (Asenkron) Öğrenme: Asenkron öğrenme bir diğer adıyla eş zamansız öğrenmede 

eğitimi alan ve eğitim veren taraf birbirinden bağımsız olarak hareket edebilmektedir. 

Öğretmen eğitim- öğretimi istediği zaman başlayıp bitirebilmektedir. Bu nitelik eğitimde 

öğretmenin rolünü farklılaştırmaktadır. Bu e-öğrenme ortamlarında artık asıl amaç 

öğretebilmek yerine yönlendirebilmektir. Eş zamansız eğitimde minimum fiziksel alt yapı veya 

genel bir bant ağı sayesinde internet bağlantısıyla eğitim gerçekleştirilebilmektedir. Bu 

öğrenme yaklaşımında öğrenci merkezli eğitim temel alınmaktadır. Ders içerikleri ve 

malzemeler öğrenci merkezli yaklaşıma göre oluşturulmakta ve yine bu yaklaşıma göre 

sunulmaktadır. Asenkron eğitim kişinin iradesine bağlı bir öğrenme türü olduğu için sunulan 

içeriğin öğrenilmesinde % 80’ e varan öğrenmeler gerçekleşebilmektedir (Can, 2008; akt. Işık, 

Karacı, Özkaraca ve Biroğul, 2010).  

Senkron ve asenkron olarak sürdürülebilen uzaktan eğitim modeli günümüzde eğitim alanında 

eğitim öğretimin kalitesini artırmak amacıyla belli oranda kullanılmaktaydı. Covid- 19 

salgınıyla birlikte uzaktan eğitim modeli bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline 

dönüşmüştür. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın bulaşıcılık faktörüne bağlı olarak kısa 

zamanda küresel bir problem haline dönüşmüştür. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO, 2020), Covid-19’ u küresel bir salgın olarak tanımlamıştır. Covid-19’ un yayılımını 

engellemek için ülkeler önlemler almaya başlamıştır. Bu önlemler arasında sokağa çıkma 

yasağı, seyahat kısıtlamaları vb. önlemler yer almaktadır. Hayatın birçok alanını etkileyen 

salgın eğitim sektöründe de önemli oranda etkisini hissettirmiştir (WHO, 2020). 

Unesco verilerine göre; 16 Şubat itibarıyla yaklaşık 1 milyon öğrenci okulların kapanmasından 

etkilenmiştir. Covid-19 salgının başlangıç ayları olması nedeniyle okullar sadece bir ülkede 

tamamen kapalı (Mogolistan), bir ülkede ise kısmen açık (Çin) olmakla birlikte diğer ülkelerde 

tamamen açık olarak seyretmekteydi (Şekil 1). 
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Şekil:1 Covid-19 salgının Eğitim Üzerine Etkisi-16/02/2020; (Unesco, 2021) 

Nisan ayına baktığımızda karşımıza tamamen tersine çevrilmiş bir tablo çıkmaktadır (Şekil 2). 

Covid-19 salgınıyla mücadelenin üzerinden ortalama 45 gün sonra 173 ülkede okullar yüz yüze 

eğitime kapatılmıştır.  Yaklaşık olarak 1,5 milyar öğrenci yani dünya öğrenci nüfusunun 

yaklaşık %85’i etkilenmiştir. 

 

Şekil 2: Covid-19 Salgınının Eğitim Üzerindeki Etkisi-02/04/2020 (Unesco, 2021) 

Covid -19 salgınıyla yapılan mücadelelerin daha bilinçli ve kontrollü şekilde ilerlemesi ve aşı 

çalışmalarının devam etmesiyle normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır. 13.03.2021 

tarihine bakıldığında yaklaşık olarak 145 milyon öğrenci salgından etkilenmeye devam ederken 

bu oran dünya öğrenci nüfusunun yaklaşık %8,3’ ünü oluşturmaktadır. Nisan ayında 173 ülkede 

kapalı olan okullar 2021 yılının mart ayına gelindiğinde 26 ülkede kapanma devam etmektedir 

(Şekil 3). 
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Şekil 3: Covid-19 Salgınının Eğitim Üzerindeki Etkisi-13/03/2021 (Unesco, 2021) 

Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte dünyada eğitim de bazı değişiklikler yaşanmıştır. 

Salgının ilk olarak görüldüğü Çin’de eğitim salgın boyunca dijital platformlarda 

sürdürülmüştür. Fransa ‘da eğitime “Sınıfım evde” adlı pedagojik dijital bir platform üzerinden 

devam edilmiştir. Bu platform ücretsiz olup, öğrenciye öğretmenleri ve arkadaşlarıyla insani 

bağlantı kurma fırsatı vermiştir. Derslere 30 Mart 2020 itibariyle uzaktan olarak devam eden 

Gürcistan’da “Yeni Okul Modeli” adıyla bir proje başlatılarak salgın boyunca uygulanan 

uzaktan öğrenme faaliyetlerini iyileştirmek amaçlanmıştır. Letonya ve Romanya’da eğitimde 

dijital dönüşüm amaçlanmış ve öğretim dijitale dönüştürülmüştür. Öğretim de televizyon 

kanalları kullanılmış ve öğrencilere dijital destek sunulmuştur. Hollanda’ da eğitime teknolojik 

destek kapsamında 25 avroluk yatırım yapılmıştır ( Reimers ve Schleicher, 2020). 

 

Şekil 4: Covid-19 Salgınından Dolayı Okulların Kapalı Olduğu Dönemlerde Bölgelere Göre 

Kullanılan Uzaktan Eğitim Yöntemleri (United Nations, 2020) 
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Okulların eğitim öğretime ara verdiği dönemlerde öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için 

dünya çapında çoğu hükümetler dijitalleşmeye yönelmiştir. Şekil 4’e baktığımızda ülkeler 

eğitim düzeylerine bağlı olarak bazı uzaktan eğitim yöntemlerinin diğerlerine göre daha fazla 

kullanıldığı görülmektedir. Bağlantının sınırlı olduğu bölgelerde hükümetler daha geleneksel 

uzaktan eğitim yöntemleri olan radyo programları, eğitsel televizyon programları ve basılı 

materyaller kullanmışlardır (United Nations, 2020).  

21. yüzyılın başlarında ülkemiz meydana gelen küreselleşme gelişmelerinden etkilenerek 

eğitimde dünya akımına uygun bazı politik adımlar atmıştır (Hamarat, 2019). Bu adımları, 

öğrenci profili çalışmaları, FATİH Projesi, EBA ve TRT EBATV izlemiştir. En son 2023 

Eğitim Vizyonu’nda Türk Eğitim Sistemi’nde farklı aktör ve kurumların katılımıyla, dijital 

eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturmak hedeflenmiştir. Bu hedefler 

doğrultusunda dijital eğitim ve öğretim materyallerini belli kalite standartlarında kullanıma 

sunacak “Ulusal Dijital İçerik Arşivi” oluşturulması planlanmaktadır (MEB, 2018b). Öğretim 

programlarında yer alan bazı dersler de dijitalleşen çağın gereklerini hayata geçirmeyi 

amaçlamaktadır. İlköğretimin birinci kademesinde bilişim teknolojileri ve yazılım dersi yer 

almaktadır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 2018- 2019 eğitim öğretim yılında 

uygulanması amacıyla kurul kararıyla öğretim programına eklenmiştir. Bu dersin amaçları 

öğrencilerin; dijital teknolojileri etkili, doğru, güvenli ve etik kullanımı farkındalığı elde 

etmelerini, dijital teknolojilerin araştırma ve iletişim gayesiyle kullanmalarını, bu teknolojileri 

kullanarak yeni ürünler geliştirmelerini, problem çözme becerileri kazanmalarını, programlama 

yaparak kendi oyunlarını tasarlayabilmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca Bilişim Teknolojileri ve 

Yazılım dersi ilköğretimin ikinci kademesi olan 5. ve 6. Sınıflar öğretim programına da 

eklenmiştir. İlköğretimin ikinci kademesinde Medya Okuryazarlığı, Teknoloji ve Tasarım 

dersleri yer almaktadır. Ortaöğretim öğretim programında ise Bilgisayar Bilimi dersi 

bulunmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimde Bilişim Teknolojileri dersi yer almaktadır (MEB, 

2018a) 

Ülkemizde eğitimde dijitalleşme adına atılan adımlar Covid-19 salgının etkisiyle birlikte 

hızlanmıştır. EBA eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü en önemli uzaktan eğitim yöntemi 

olmuş ve uzaktan eğitim sürecinde gönüllü öğretmenler aracılığı ile oluşturulan ders ve konu 

anlatım videoları ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca telefon operatörleri tarafından sınırlı olmak 

üzere ücretsiz sadece EBA için internet erişimi sağlanmıştır (Emin, 2020). Bu süreçte yapılan 

çalışmalarda öğrencilerin %69’u EBA’yı her gün düzenli bir biçimde takip ederken öğrencilerin 

%83 televizyon üzerinden EBA’yı takip ettikleri görülmüştür. %47 asenkron eğitimi takip 
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ederken, senkron eğitime katılanların oranı %11 gibi düşük bir oran olduğu görülmüştür 

(TEGV, 2020). EBA platformunun haricinde “Zoom”, “Microsoft Teams ve Office 365 Portalı” 

gibi sosyal programlar üzerinden öğretmenler canlı derslere başlamışlardır (TEGV, 2020) 

Covid- 19 salgını ortaya çıkmadan önce eğitim de dâhil olmak üzere bir çok alanda dijital 

teknoloji kullanımı zorunlu olmamakla birlikte salgın sürecinde ve sonrasında dijital teknoloji 

kullanımı zorunlu hale gelmiştir (Beaunoyer, Dupéré, ve Guitton, 2020). 

MEB tarafından salgın sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi adına atılan bir 

diğer adım ise TRT EBA TV olmuştur. Covid- 19 salgını sürecinde uzaktan eğitim 

faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını 

takip eden, her sınıf kademesine göre yayınlanan ders anlatım videolarının bulunduğu bir 

televizyon kanalıdır. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın 

yapmaktadır (Aydın, 2020).  

MEB, salgın sürecinde toplumda meydana gelen ihtiyaçları gidermek amacıyla mesleki ve 

teknik eğitimden yararlanarak Ar- Ge çalışmalarına hız vermiştir. Aynı zamanda salgın 

sürecinde öğrencilerin psikolojik sağlıklarını korumak için psikososyal destek sistemi 

kurmuştur. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) doğrultusunda uygulanan Merkezi Sınavı salgının 

etkilerini azaltmak için 7 Haziran’dan 20 Haziran 2020’ye ertelemiştir. MEB uzaktan eğitimi 

öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek için de önemli bir araç olarak kullanmıştır. 

UNESCO tarafından akredite edilen eğitim programlarına 125.000 öğretmen katılmıştır ( 

Şeker, Özer ve Korkut; 2020). 

Sonuç ve Öneriler 

Dijital teknoloji çağı olan bu çağda yaşadığımız küresel bir salgın olan COVİD-19’un tüm 

dünyada salgın haline dönüşmesiyle dijital teknolojilerin önemi bir kez daha ispatlanmıştır. 

Salgınla eğitim öğretim faaliyetlerinde dijital teknolojiler daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.  

COVİD- 19 salgının yayılım hızını azaltabilmek için bütün ülkelerde eğitime ara verilmiştir. 

Süreç içerisinde eğitimin aksamaması için tüm eğitim kurumlar hızlı bir şekilde uzaktan eğitim 

alt yapılarını kurmaya başlamışlardır. Dijital teknoloji alt yapısını kurmada hızlı davranan 

kurumlar ve yöneticiler eğitimlerine uzaktan eğitim olarak devam etmişlerdir. Dijital 

teknolojilerin kullanımı ve önemi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Salgın son on yılda 

eğitimde dijitalleşme çabalarında bir katalizör görevi üstelenmiştir.   

Ülkemizde internet aracılığıyla uzaktan eğitim faaliyetleri, 1996 yılında ODTÜ Enformatik 

Enstitüsü’nün öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Web Tabanlı Eş Zamanlı Eğitim’i uzaktan 
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eğitim amacıyla ülkemizde kullanan ilk yükseköğretim kurumu ODTÜ’dür (Toker Gökçe, 

2008). Dijitalleşme eğitimde önemli oranda etkisini devam etmesiyle birlikte geleneksel eğitim 

yaklaşımları farklılaşmaya başlayarak dijitalleşmeyi esas alan çağdaş eğitim yaklaşımları 

eğitimin kimliğinde değişiklik yaratmaktadır. Eğitimin dijitalleşmesinin sonucu olarak öğrenci 

profili çalışmaları, FATİH Projesi, EBA, TRT EBATV izlemiştir. En son 2023 Eğitim 

Vizyonunda dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme hedefi doğrultusunda “Ulusal Dijital 

İçerik Arşivi” oluşturulması planlanmaktadır (MEB, 2018b: 74). Aynı zamanda ilköğretim 

birinci kademesinde bilişim teknolojileri ve yazılım dersi yer almaktadır. Bilişim Teknolojileri 

ve Yazılım dersi ilköğretim ikinci kademesi olan 5 ve 6. Sınıflar öğretim programına da 

eklenmiştir. İlköğretim ikinci kademesinde Medya 75 Okuryazarlığı, Teknoloji ve Tasarım yer 

almaktadır. Ortaöğretim öğretim programında ise Bilgisayar Bilimi dersi bulunmaktadır. 

Mesleki ve teknik eğitimde Bilişim Teknolojileri dersi yer almaktadır (MEB, 2018a) 

Dijitalleşme süreciyle birlikte eğitimde yaşanan gelişmeler eğitim sürecine dijital bilgilerin ve 

teknolojilerinin depolama ve taşınabilmelerinden dolayı içeriklere ulaşılması daha kolay, mobil 

olarak da eğitim sürecine dâhil olma ve eğitim almaya izin verilmesi, dünya genelinde bu 

teknolojiyi kullanan bireylerle daha kolay iletişim kurulması ve küresel eğitim alma imkânı 

doğurması, teknolojinin gelişmesi ile erişimi ve kullanımı daha kolay ve daha ucuz ürünler 

ortaya çıkarması, öğretmenlerin öğrencilere daha hızlı geri bildirim de bulunması öğrenme 

konusunda yaşanan sorunları daha da azaltması gibi katkılar sağlamaktadır (Atik, 2019). 

Öğretmenin dijital teknolojileri kullanmak için gerekli olan niteliklere sahip olması; mesleki 

anlamda kendisini geliştirmesi, sınıf içerisinde bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanması ve 

dijital teknoloji kullanımında öğrencilere iyi bir örnek olması bakımından önemlidir. Eğitim 

sistemi günümüzde, gelişen dijital teknolojilere uyumlu, öğrenci beklentilerine yanıt verebilen 

bir yapıda olduğu görülmektedir. Eğitim ortamlarındaki süreçler ekseninde konu 

incelendiğinde karşılaşılan modern öğrenci yapısının dijital teknolojilerle ilişkisinin çok fazla 

olduğu görülmektedir. Dijital teknolojilerin kullanımı arttıkça öğrencilerin öğrenme 

ihtiyaçlarına uygun kanalların bulunma olasılığı da artacaktır (Odabaşı, Akkoyunlu ve İşman, 

2017; Radmard ve Atik, 2019; Yılmaz, 2007). 
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The Resilience of International Students to Study During Covid -

19 Outbreak (A Case Study in Adana)  

Nurfitri Zainal Abidin1, Winda Trimelia Utami2, Sunarto3 

Abstract 

This study aims to see how international students respond and the problems they face during 

the Covid-19 outbreak and how they can overcome these problems. This type of research is a 

case study with a qualitative approach. The informants of this research are international students 

who are currently studying at Cukurova University, Adana, Turkey. The technique of collecting 

data is done through observation, interviews, and documentation. After the data is collected, 

the next stage is the data analysis process using Miles and Huberman’s analysis techniques, 

consisting of data reduction, data presentation, and concluding the data obtained during the 

study. Based on the results of the research, it can be concluded that: (1) Students show a positive 

and negative response and enjoy online learning from the Turkish language class to the lecture 

because it is more flexible and can be done anywhere, (2) The problems faced by international 

students are the lack of practice in the Turkish language during the pandemic, so they could not 

fully understand the explanation from the lecturer during lectures, (3) There are several ways 

international students overcome these difficulties, such as re-watching recorded lessons and 

reading several articles and textbooks in English. It is recommended that in the future after the 

Covid-19 pandemic is over, online and face-to-face learning can be combined (blended 

learning). 

Keywords: Resilience, International Students, Covid-19 Outbreak, Online Learning. 

 

Introduction 

In 2020, the world experienced a health crisis caused by the coronavirus disease (COVID-19) 

pandemic. According to data from the Turkish Ministry of Health (2020), The first COVID-19 

case in Turkey was detected on March 11, 2020, with the rapid transmission that can cause 
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death. This prompted the Turkish government to issue lockdown and social distancing rules. 

This regulation is aimed at suppressing the spread of the corona virus. This policy brought 

major changes to all sectors of life ranging from the economic sector, health, tourism, social, 

and even including the education sector. 

During the spread of the coronavirus, students from various countries who no longer conduct 

face-to-face learning in the classroom amounted to 1.2 billion (UNESCO, 2020). In Turkey, 

distance learning has been implemented more than a year since the first case of coronavirus 

broke out in the country. This is considered the best solution during a pandemic. However, the 

implementation of distance education presents many challenges not only limited to learning 

facilities but also the impact that the Covid-19 virus has on students’ psychology. Based on 

research conducted by Morales-Rodríguez (2021) on 180 Spanish university students, shows 

that during the pandemic, students experience high levels of daily stress, technological pressure 

with different dimensions, and fear of the coronavirus. 

The migration of learning methods from offline to online is very influential for academic 

success at universities. Based on data from Wageningen University & Research (Super and 

Disseldorp, 2020), 33.8% of students think that the quality of education is declining and 39% 

of students are worried that they will not be able to complete the academic year during the 

pandemic. On the other hand, research conducted by Karademir & Saatçioğlu (2020) in Turkey, 

shows that the stress level of students increases and their motivation to study decreases. 

In the live Turkish course observation reports conducted by Sügümlü (2021) explained that the 

situations mostly observed and reported were having insufficient attendance, teaching and 

repeating the subject, having practices about the subject after teaching and repeating the subject, 

failure to connect to the lesson on time, insufficient duration of the lessons, technical problems 

such as broken microphones, sound, and visual problems and insufficient interaction during the 

lesson. In addition, a survey conducted in Morocco by Selwa Elfirdoussi et al (2020) on 3037 

students and 231 professors showed that students were not satisfied with the distance learning 

provided by the professors. The lack of digital skills perceived by educators and educated as a 

result of the sudden switch to online instruction contributed to this dissatisfaction. Some, the 

results of this study indicate that the negative impact is more dominantly felt during the covid-

19 outbreak. 

Meanwhile, International Students who are currently studying at Cukurova University also feel 

the online learning policy during the pandemic. Previously, they could feel face-to-face with 
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lecturers and also have discussions with classmates regarding various issues. But in this time 

of the spread of the coronavirus, they must refrain from experiencing the academic habits they 

previously did. Certainly, International students at Cukurova University are trying to adapt to 

new conditions. Starting from setting a learning schedule, getting used to online learning, 

focusing on improving skills and knowledge as well as maintaining physical and psychological 

health. This situation made the writer interested in researching further about the resilience of 

international students to study during the Covid-19 outbreak, focusing on the city of Adana. 

Literature Review 

Covid 19 Outbreak 

In early 2020, the Covid-19 pandemic had spread in China, which became the world’s attention 

at that time. The health crisis that occurred in China made the world aware of taking emergency 

steps to spread Covid-19. However, the spread of this virus continues to spread to several 

countries so that it has become a global problem today. According to UNESCO data, in the first 

attempt to contain the spread of the virus, many countries have imposed lockdowns and 

educational institutions have been closed for several months in all Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) countries and partners. Of the 38 OECD countries and 

8 partner countries covered by Education at a Glance 2020, China is the first to close schools 

in response to the COVID-19 pandemic. Other countries have also started closing schools 

(closing schools, without having to completely stop the teaching and learning process) due to 

the widespread pandemic (Schleicher, 2020). The book Edge Foundation (2020) explains that 

the impact of school closings and closings in response to the Covid-19 pandemic has harmed 

the most disadvantaged groups in society, including vulnerable children and adolescents. 

Online Learning Concept 

In the situation of the coronavirus pandemic, a teacher must be able to adapt and adjust his 

teaching method which initially used face-to-face learning patterns in the classroom to become 

online learning patterns. Zhafira, Ertika, and Chairiyaton (Anugrahana, 2020) explained that 

other learning models can be used by teaching staff as a medium for delivering knowledge, 

namely online learning and mixed learning Collaborating two ways of learning, namely face-

to-face with online learning. Through online learning, students can learn anywhere, not always 

in class. Students can access learning through internet media.  
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According to Haughey (Kudwadi, 2017), there are three forms of internet-based e-learning 

learning systems that are worth considering, namely: (1) Web Course, (2) Web-Centric Course, 

and (3); Web-Enhanced Course. 

Web Course 

Web Course, Internet for learning purposes, where all study materials, discussions, 

consultations, assignments, exercises, and exams are completely delivered via the internet. 

Students and educators are completely separate, but the relationship or communication between 

students and teachers can be done at any time. Communication is mostly done asynchronously 

rather than synchronously. This form does not require face-to-face activities for both learning 

and evaluation and examination purposes, all teaching and learning processes are entirely 

through the use of internet facilities such as e-mail, chat rooms, bulletin boards, and online 

conferences. It is also equipped with various (digital) learning resources, both self-developed 

and by using various learning sources connected (links) to various learning sources already 

available on the internet, such as news and information statistical databases, e-books, electronic 

libraries, etc. 

Web-Centric Course 

 In this form some of the learning materials, discussions, consultations, assignments, and 

exercises are delivered via the internet, while exams and some consultations, discussions, and 

exercises are carried out face-to-face. The percentage of face-to-face (tutorials) is still smaller 

than the percentage of learning through the internet. Here the center of learning activities shifts 

from classroom activities to activities via the internet. Similar to the form of "web courses", 

students and educators are completely separate but at predetermined times they meet face to 

face as is done in colleges that prepare an off-campus learning system. 

Web-Enhanced Course 

Also known as the Web lite course, because the main learning activity is face-to-face in class. 

The role of the internet is to provide very rich resources by providing addresses or creating links 

to various learning resources accessed online. Dialogue or communication for discussion, 

consultation, or working in groups. In this form, the percentage of learning via the internet is 

less than face-to-face learning, the internet is only to support face-to-face learning activities. 

Methods  

This research is qualitative research with a case study approach. Case study research is research 
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that focuses on case analysis related to obstacles, problems, deviations, and difficulties in a 

certain period. This condition can relate to certain individuals or groups of people (Hardani et 

al., 2020). Meanwhile, according to John W. Best (2007) in his book Research in Education 

wrote that case studies are research on everything that has meaning in a case to know 

phenomenon in the lives of individuals and groups. 

This research took place in Adana, Turkey. So that the object of the research is international 

students who are currently studying at Cukurova University. These students come from various 

levels, ranging from undergraduate, master’s, and doctoral levels. In addition, they also come 

from different majors such as economics, social, health, engineering, and so on. 

Meanwhile, data collection in this study used observation and interviews. In the interview stage, 

the researcher conducted a question-and-answer session with several students at Cukurova 

University. This is following the opinion of Nugrahani (2014) according to him that the 

interview technique is data collection through conversations between two or more parties with 

a specific purpose or purpose. For this reason, in interviews, we use interview guidelines as an 

instrument in obtaining information from respondents. 

Furthermore, to test the validity and reliability of the research instrument. The researcher used 

the construct validity test which was obtained by matching it with the theories and opinions of 

experts. This is done to find out the interview questions are following the variables to be studied. 

In addition, the level of reliability in this study emphasizes the consistency of the results of the 

answers given by the respondents but remains flexible and developed as in general qualitative 

research. 

The next step that the researcher did after the data was collected was data analysis. The process 

of data analysis is the stage of systematically compiling data and then arranging them into 

various categories, and interpreting them. This is done so that it is easily understood by 

researchers and others (Hardani et al., 2020). Analysis of the research theory data was carried 

out using the Miles & Huberman analysis model. Data analysis with the Miles & Huberman 

approach is a circular data analysis process and takes place throughout the research process. 

Where this process starts from the stages of data collection, data reduction, data presentation, 

then the final stage is concluding (Salim & Syahrum, 2012). 

Result  

The results of this study discuss the experiences of international students during online courses 

during the COVID-19 pandemic. The themes, sub-themes, and categories are shown in table 1. 
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Table 1. Themes, Sub Themes, Categories 

Themes Sub-themes Categories 

How online learning implemented - - 

Turkish online class during Pandemic 

Negative response 

 

Positive response 

Problem-solving  

 

Lack of time, internet problem, lack of 

practice 

Flexible 

Watching Turkish series, read Turkish 

books  

Academic lesson during Pandemic 

Negative response 

 

Problem-solving  

Could not understand the lesson very 

well, could not speak Turkish  

English literature, lesson recording, 

google translate 

Suggestion for Turkish lesson class in the future - - 

How Online Learning Implemented 

The results of the study were conducted with international students at Cukurova University, 

Adana. Online learning is carried out using the Microsoft Team, with a shorter time than offline 

learning. Assignment of homework and learning recording can be accessed for the convenience 

of international students. 

P1= We used Microsoft teams from 9 am to 1:30 pm, we had textbooks and did assignments 

together. 

P2= We used Microsoft teams with less time than offline classes. About the method, our teacher 

explained the lesson and gave us homework. 

P3= The application we used was Microsoft Teams. it is a good application, we can access all 

the learning material, download the recording of the lesson and send our assignments. The 

method the teacher used was such that she first explained the grammar and then used the 

grammar we learn while speaking. 

P4= Microsoft Teams is the application we used by the online Turkish class to lecture. It is 

better than other applications, the online class has less time than the offline class, it is not 

enough. But the teacher did her best to make us understand the lesson. 
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P5= Microsoft Teams is the best learning application yet. The learning time is shorter than 

offline classes, but we can learn more by ourselves. The teacher’s method was not as 

effective as a face-to-face lesson. 

Turkish Online Class During Pandemic 

The findings regarding international students’ experiences in Turkish online courses revealed 

three subthemes, including positive responses, negative responses, and problem-solving. In the 

negative response sub-themes, the following categories were emerged: Lack of time, internet 

problem, lack of practice. In the positive response subtheme, flexible categories appear. The 

last sub-theme is how international students overcome the problems they have during the 

pandemic with the categories: watching Turkish series, reading Turkish books. 

Negative Response 

P1= We can learn more if we had classes in university, but the online class we cannot, we did 

not have much time. Of course, it was not effective because we could not practice like we 

were in class. I could not understand very well and there was a lack of speaking because I 

was alone in my room. 

P2= In the online course, we have less time, we cannot do many things in class. Our teacher 

had no opportunity, in a normal class, she can explain to us with action, but in the online 

class, we only listened, no practice. My problem was speaking, I was alone in my room in 

my dorm because of social distance during a pandemic, so I cannot talk to anyone. For 

example, when our teacher explained something, I tried to understand but I could not 

answer when our teacher asked me something. 

P4= I do not like distance learning because there are always technical problems. For example, 

in my room, the internet is very bad. If I want to connect my laptop, I have to stay near the 

door. And in the online course, there is not much interaction between us and the professor, 

although we know that interaction is very important. The time was not enough. In an online 

class, we could not do drama, like in our class we do drama or acting like in the cafe in the 

market and many situations. We cannot practice our language with our partners. We cannot 

practice in groups. 

Positive Response  

P1= First, I feel happy when I know we are going to study online because it gives me plenty of 

time to do other things. We had Turkish lessons from early morning to afternoon on a 
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normal day, so I do not really like offline lessons. Online classes are flexible, we can learn 

anywhere, so I love online classes. 

P3= I was so happy when I knew we were going to study online because in offline class every 

day we would go to TOMER in the morning and return to our dorm in the afternoon, it was 

so exhausting. An online class is not better, but an online class is not as exhausting as an 

offline class. 

P5= Online class was fun, lots of work, but also lots of free time to do the homework. I had 

more time to read the books. It gave me a better idea and understanding of the subject. The 

teacher cannot use a lot of body language, but not bad to talk on the screen, we could 

understand the lesson. 

Problem-solving 

Despite many problems during the online learning, all the students interviewed passed the final 

exam in the sense that they were also able to solve the problems they had during the pandemic. 

P1= I passed the exam, I did not sleep many 2 weeks before the exam, I tried to solve the exam 

problems from last year that I got from my friend. I read my textbook again and again. 

P2= My opinion, any language is hard to learn, especially speaking it. I watched Turkish series 

and copied the way they speak and tried to understand what they speak. 

P3= I passed the exam, my tips are time management, dealing with grammar and understanding 

basics things. 

P4= My Turkish is still so bad. There were no Turkish people in the dorm during the pandemic 

so I could not practice my language. I watched Turkish series and movies to improve my 

language skills. 

P5= I watched series to hear how Turkish is spoken and I practiced on my own. 

Academic Lesson During Pandemic 

Next, we examine the experiences of international students who took an academic course in 

Turkish during the pandemic after graduating from TÖMER. Two sub-categories emerged 

related to negative reaction and problem-solving. In the negative response sub-theme, there are 

several categories, including: Could not understand the lesson very well, could not speak 

Turkish. And problem-solving sub-theme categories: English literature, lesson recording, 

google translate. 
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Negative Response 

Three of the international students admitted that they had difficulty studying online, and 2 other 

international students had no difficulty studying online 

P1= I face so many problems, I cannot understand what the lecture and my friend discussed, 

textbooks are in Turkish and that’s difficult to understand and for my homework, I need to 

translate from English to Turkish because I cannot write in Turkish directly. 

P2= When I was talking to Turkish students in class, I realized that my Turkish is so bad. and I 

need some time to understand what they are talking about. I have so many lessons as an 

undergraduate student, it’s so hard for me. 

P4=We can speak Turkish for our daily activity, but it is not enough for academic language, we 

need more effort to understand during class, and to do our homework. 

Problem-solving  

P1= In some courses I can find the material or journal in English, which helped me. As I said, 

online courses are not that bad, I can review the video when the course is over. When my 

teacher asked me a question, I could use Google Translate for some words I did not know. 

And I have more time to explore other things. The good things also some lectures let me 

write my thesis in English even I will write my thesis in Turkish but my supervisor helped 

me a lot to improve my academic language. 

P4=My supervisor allowed me to give a presentation in English for my class, but in our class, 

they speak in Turkish. as a Ph.D. student, I requested my department to allow me to write 

my thesis in English. 

P5= It does not matter at all, even if the lecture speaks Turkish and I cannot understand well, 

but I can read and find literature in English. As master’s students, we have fewer classes 

and we do more research. 

Suggestion for Turkish Lesson Class in The Future 

P1= For me Turkish is difficult, 1 year to learn Turkish is not enough, you need 2 years, 

including for Turkish academics. Online and face to face can be a good method because 

some students may be tired to go to the classes sometimes, so it’s ok to have an online 

class when the teacher explains the theory, and in face-to-face classes, we can do the 

practice. 
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P2=My opinion to learn Turkish we need more practice than theory, maybe we can watch a 

movie or do a fun activity. We can combine online and offline lessons for future 

suggestions. 

P3=To make it effective, they can communicate with others. And they should be especially 

concerned and focused on speaking and writing. We should still have online classes and 

combine them with offline classes. 

P5= More practice in Turkish class, because the most important is that, online and face to face 

is does not matter for me 

Discussion  

The results of the study revealed that the Turkish language class was carried out through the 

Microsoft Team platform was accomplished with a shorter learning time than face-to-face 

learning. Assignment and the recorded lesson can be accessed for the convenience of 

international students. The complaints of students during online learning of the Turkish 

language are limited time, internet problems, and lack of practice because practice is the most 

important thing in learning the language. Online learning does not allow them to interact more, 

especially during the pandemic and social distancing rules make international students not have 

enough space to practice and communicate using Turkish in their daily lives.  

The above problems of online learning are consistent with previous research that the obstacle 

to online learning is the difficulty of accessing the internet, so they cannot access the class when 

the internet is not connected (Putra, 2020; Fatonia 2020), and poor communication with others 

during pandemic (Rotas, and Cahapay 2020). The problems in online learning do not cause 

students to fail in the Turkish final exam, they pass the final exam with satisfactory results. To 

overcome the problems in online Turkish learning, international students choose to watch 

Turkish dramas and movies. 

However, not all international students complain about online learning, some of them claim to 

be happy and enjoy online learning because it is considered flexible and can be done anywhere, 

as observations show that some international students return to their country or other cities in 

Turkey during online learning. With not too long Turkish learning time, they can pursue various 

other activities and have more time to complete assignments. Above  mentioned  findings  were  

in line  with  the  results  in  the  related  literature, foreign  students spent  the most  time  on  

study   at  home during covid-19 (Monorom, and Piantanakulchai,2020). The majority of 

international students report that they are adapted, satisfied, and adjust well to online courses 
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(Chirikov and Soria, 2020). Online learning is flexible. They can listen at home, they are not 

limited by the place, they can listen anytime anywhere, and they are not limited by time or space 

grouped into comfortable educational themes. This helps in distance learning with easy 

administration and accessibility with less resource and time commitment. Irrespective of the 

time limit, students can easily access the learning material (Mukhtar, 2020; Fatonia, 2020; 

Lassoued, 2020) 

Unlike the problem with learning Turkish online, international students are more likely to find 

learning resources and literature in English in online academic learning. Observations showed 

that when choosing a supervisor, students searched the campus website for supervisors who 

could speak English. Communication approach the course lecturer (Maican, and 

Cocoradă,2021; Lassoued, 2020), So that they can use English in their learning and find it easier 

to understand the overall content of the learning. Although they cannot discuss and answer 

detailed questions in Turkish. they have access to learning recordings for re-watching. With 

advanced technology, students can easily access learning materials (Mukhtar,2020). 

The COVID-19 pandemic that crippled face-to-face learning for about a year and a half seems 

to have caused some international students to get used to it and begin to enjoy it, they hope 

online learning must continue. Face-to-face learning is made for learning that requires practice, 

and for online learning, it is made for learning with theory. This is also seen in previous research 

that effective learning must be able to actively involve students and teachers, obtain a 

comfortable learning atmosphere and unlimited learning opportunities. (Maican, and 

Cocoradă,2021) “The covid-19 pandemic has allowed us to pave the way for introducing digital 

learning” (Pokhrel, and Chhetri, 2021). ” provide enormous opportunities for cultural 

transformation in the education system” (Amir, 2020) we can learn theory through online 

classes, and practice through face-to-face learning (Fatonia, 2020). 

Conclusion 

Based on the results of interviews and observations, it can be concluded that online learning 

during the pandemic started from online Turkish language classes to academic learning carried 

out through the Microsoft Teams platform. During the Turkish language learning course, 

international students admitted that they have difficulty practicing Turkish due to social 

distance. They solve this problem by watching movies and series in Turkish and imitating the 

way of speaking in the movie. During academic learning, international students have difficulty 

understanding the context of learning and difficulty in discussing in class using Turkish. 
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Communication with supervisors and course instructors is a way for them to be able to use the 

English language in their learning and assignments. English literature, as well as learning 

recordings, help them to understand the whole learning content. International students hope that 

in the future online and offline courses can be combined, using online courses for theory-based 

learning material and offline courses for practice-based learning. 
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Üniversite Öğrencilerinin Ruminasyon  Düzeylerinin İncelenmesi  

Shiva Saeighi Mameghani1 

Özet 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin ruminasyon düzeylerinin (saplantılı ve derin 

düşünceleri), incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler 19 Mayıs Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencileri olan, 155 kız, 44 erkek toplam 199 öğrenciden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı 18-24 arasındadır. Araştırma aracı 

olarak ruminasyon ölçeğinin kısaltılmış formu (Erdur-Baker, O. ve Bugay, A, 2012) 

kullanılmaktadır. Bu ölçek 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim gören üniversite 

öğrencileri üzerinde, sınıf ortamında gerekli etik izinler alındıktan sonra araştırmacı tarafından 

uygulanmıştır. Araştırma analizi SPSS programından yararlanarak bulgular elde edilmektedir. 

Bu araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencileri, ruminasyon düşünce düzeylerinde 

cinsiyete göre farklılık göstermemektedir ancak üniversite öğrencilerinin ruminasyon 

düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu, üstelik derin ve saplantılı düşüncelerin arasında 

pozitif ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulguların; bu alanda 

çalışanlar, eğitim programı hazırlayanlar vs. dikkate alınarak farklı güncel kuramlardan 

yararlanıp çeşitli müdahale programlarını geliştirmek için yardımcı olacağı ümit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ruminasyon, Üniversite Öğrencileri, Ruminasyon Düzeyi. 

 

Giriş 

Bir toplumda üniversite gençliği, toplumun sosyal, kültürel yapısının en dinamik unsurudur. 

Üniversite gençliğini, diğer gençlik gruplarından ayıran en önemli özellik, onların geleceğin 

bilgili yönetici ve karar verici adayları olmalarıdır (Yazıcı, 2014: 12–13).  

Ülke kalkınmasında en etkin unsurların; doğal kaynak, sermaye ve insan gücü üçlüsü olduğu 

ve bu unsurların verimli olarak kullanılması gerektiği kabul edilmektedir. Bu sebepten, nitelikli 

insan gücü yetiştirmek sorumluluğunu üzerine alan üniversiteler, öğrencilerine bilgi, beceri, 

                                                             
1 Dr., Avrasya Üniversitesi. 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 191 

www.internationalstudentsymposium.com 

ideal ve iyi alışkanlıklar kazandırmanın yanı sıra, onların kişiliklerinin gelişmesi için de 

problemlerinin kaynağını bulup çareler aramaktadırlar. (Korkmaz, 2006).  

Ergenliğin son dönemlerine rastlayan üniversite yılları öğrencilerin bir belirsizlik ve çalkantı 

içinde olmalarına ve henüz inişli çıkışlı bir yaşam tarzı içinde olmalarına sahne olmaktadır 

(Kucur, 2002:1, Serkan Sümer. A. (2008)). Gençlik dönemi, bireyin sosyal ve fiziksel 

değişiklikler yaşadığı, duygusal, davranışsal, cinsel, ekonomik, akademik ve toplumsal birçok 

çatışma yaşadığı, psikososyal ve cinsel olgunlukla birlikte kimlik bulma çabalarının arttığı bir 

çelişkiler dönemidir. Bu dönemde üniversite gençliğinin ruhsal sağlığı, toplumsal sağlığın 

önemli bileşenlerinden biri olmaktadır (Bayhan, 2003; Doğan, Doğan, Çorapçıoğlu ve Çelik, 

1994; Özkürkçügil Çorapçıoğlu, 1999). 

Depresyon sözcüğünün Latince kökü “depresus”tur; aşağı doğru bastırmak, çekmek, bitkin, 

gamlı, kederli, meyus etmek, cesaretini kırmak, donuklaşmak, durgunlaşmak anlamına gelir. 

Depresyonun karşılığı Türkçede ruhsal çöküntü ya da çökkünlüktür. Duygulanımda elemde 

artma, isteksizlik, karamsarlık, düşünce içeriğinde değersizlik, yetersizlik, güçsüzlük, 

davranışlarda ise hipoaktivite, durgunluk, fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren 

bir sendromdur (Köknel, 1992). 

Gençlerde depresyon, en çok görülen, psikososyal ve akademik işlevlerde ciddi düzeyde 

bozulmalara yol açan ve gelişimsel sorunların aşılmasını engelleyen ruhsal bozukluklardan 

biridir (Canat, 1997). Üniversite gençleri arasında yapılan araştırmalarda, bu grubu tehdit eden 

en önemli psikolojik rahatsızlığın depresyon olduğu belirtilmektedir (Bumbery 1978; Sherer, 

1985; Akt: Özdel ve ark. 2002). Özellikle son yıllarda iş bulma imkanlarının daha da zorlaşması 

öğrencilerin depresyon düzeylerini arttırmaktadır ve bu yoğun bir sorun olarak gençlerin 

zihinlerini meşgul etmektedir (Özgüven, 1992; 7). 

Depresyon herhangi bir yaşta başlayabilir ancak ortalama başlangıç 20’li yaşların ortalarında 

olmaktadır. Epidemiyolojik veriler, başlangıç yaşının son yıllarda daha erken yaşlara kaydığını 

göstermektedir (Köroğlu, 1997; Öztürk, 2001;Yüksel, 2001). Üniversite popülasyonunda %17-

23 arasının depresyona sahip olduğu ve özellikle üniversite danışma merkezlerine başvuran 

öğrencilerin %45’inin de yine depresyonda olduğu çeşitli araştırmalarca saptanmıştır (Özbay, 

1997). Depresyonun yaygın, yüksek kronikleşme ve yineleme oranı, önemli intihar riski ve iş 

gücü kaybı oluşturması nedeniyle ciddi bireysel ve toplumsal sağlık sorunu olduğu, bu yüzden 

depresyonun tanımlanması, önlenmesi, tedavisi, yineleme risk etkenlerinin belirlenmesi özel 
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bir önem taşımaktadır (Bumbery, 1978; Karaca, Aşkın, & Herken,1999; Akt; Aylaz ve 

ark.2007). 

Bilindiği gibi, depresyon bireylerin işlevselliğini sekteye uğratan oldukça yaygın psikolojik 

sorunlardan biridir. Araştırmalar popülasyonun %16'sının yaşamlarının belirli dönemlerinde en 

az bir kez depresif dönem geçirdiklerini göstermektedir (Kessler ve art, 2003). Bu nedenle 

depresyonun altında yatan olası nedenler ve depresyonun sürdürülmesinde payı olabilecek 

bileşenlerin titizlikle incelenmesi oldukça önemli görünmektedir. Genel olarak olumsuz, 

tekrarlı düşünceler ile karakterize olan ruminasyonun daha uzun ve şiddetli depresif dönemler, 

depresyonun iyileşmesindeki gecikmeler, intihar düşünceleri ve problem çözme becerilerindeki 

bozulma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Eshun, 2000; Lyubomirsky ve Tkach, 2004; Siegle, 

Sagrati ve Crawford, 1999).  

Son yıllarda ruminasyonun, depresyonda çok önemli etkisi olduğu dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Ruminasyon genel bir sözcüktür ki çeşitli düşüncelere işaret etmektedir. Ama genelde inatla 

tekrarlayıcı, dönen ve depresyona iten düşük moda bir yanıttır diye tanımlanıyor. 

Araştırmaların sonuçları ruminasyonun, stresli hayat deneyiminden sonra depresyonu uzattığını 

gösteriyor (Doletkhahi, M, 2014). Ruminasyon kavramı literatürde genel olarak tekrarlı 

düşünceyi temsil etmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, obsesif 

kompleks bozukluğu ve depresyon gibi pek çok psikolojik zorluk ile bağlantılı olarak ele alınır. 

Tedavide odaklanılması gereken temel psikolojik süreçlerden bir diğeri takıntılı düşünce olarak 

tanımlanan inatçı ve tekrarlayıcı düşüncelerdir. Takıntılı düşünce, kişinin olumsuz 

düşüncelerine pasif şekilde odaklanmasının nedenlerini, anlamlarını ve sonuçlarını tekrarlayıcı 

şekilde düşünmesidir (Nolen _hoeksema, 2000). Takıntılı düşünce genellikle geçmiş ya da 

gelecekle ilgili olarak bireyin kendisine yönelik eleştirileri içerir; örneğin neden bu sorun ortaya 

çıktı, neden bu tür şeyler benim başıma gelir, neden bu kadar işe yaramazım gibi takıntılı 

düşünce kişilerin kendilerini soyutlamalarına, sürekli kendi problemleri ve bu problemlerin 

yarattığı olumsuz duygu durumuna odaklanmalarına ve böylece bir çıkış yolu bulmaya 

çalışmalarına neden olur. Bu çabalardaki başarısızlık ise kişinin düşüşünü hızlandırır (Crane, 

2009). Sonuçta takıntılı düşünce ve olumsuz düşünceler; yaşantıyla doğrudan ilişkiden 

kaçınma, depresif ruh halinin yeniden nüksetmesine neden olur. Depresyonda ruminasyon 

tedavisi bilişsel odaklanma tedavisidir. Dikkat eğitimi tekniği (attantion training technique) 

olarak adlandırılmıştır. Aşırı, takıntılı ve tekrarlayıcı sözel düşünceler, tedirginlik ve 

ruminasyon şeklinde gözüküyor.  
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Tepki stilleri kuramına göre yaş ve ruminasyon arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. 

Daha açık bir deyişle bu kurama göre 13 yaştan itibaren kadınlar, erkeklere göre daha çok 

ruminasyon eğilimi gösterdiği için depresyon eğilimleri de daha yüksek olmaktadır. Yapılan 

görgü araştırmalar da yine bu kuramla tutarlı olarak ruminatif kişilik özelliğinde toplumsal 

cinsiyet farklarının ortaya çıkmasının yaklaşık 12 yaşlarında başladığını doğrulamaktadır 

(Twenge ve Nolen-Hoeksama, 2002). Ayrıca Jose ve Brown (2008) tarafından yapılan 

araştırmaya göre ruminasyon eğilimi kızlarda 12-15 yaş arasında sürekli yükselmekte ve 15-17 

yaş arasında en düşük düzeye gelmektedir. Erkek öğrencilerde ise 10-17 yaş arası ruminasyon 

eğilimleri hep kız öğrencilerden daha düşük ama gittikçe yükselen bir yol izlemektedir. Tepki 

stilleri kuramında ruminasyonun depresif duygu durumu sürdürmesiyle ilgili 3 mekanizma öne 

sürülmüştür. Birincisi, ruminasyon depresif duygu durumundan uzaklaşmayı sağlayan dikkat 

mekanizmalarının ve yararlı baş etme davranışlarının ortaya çıkmasını engeller. İkincisi 

depresif duygu durumu, otobiyografik bellekte depolanmış olan anıların hatırlanmasını, 

algılamayı ve yeni bilgilerin öğrenilmesini etkiler. Klasik etki, depresif duygu durumu ortaya 

çıktıktan sonra otobiyografik bellekteki olumsuz bilgilerin daha kolay ulaşılabilir olmasıdır. 

Üçüncüsü, ruminatif yanıt biçiminin şimdiki duygu durumu açıklama şeklinde katkısı vardır. 

Depresif duygu durumundaki kişiler kendilerini küçümseyen açıklamaları tercih ederler ve bu 

da depresif duygu durumunu arttırır (Luminet, 2004. Aktaran, Serkan Sümer. A. 2008). 

Ruminasyon depresif semptomların, depresyon atağının yordayıcısıdır. Ruminasyonu daha çok 

yapan kişiler önceki depresyon düzeyleri istatistiksel olarak kontrol edilse bile depresyon atağı 

geliştirmeye anlamlı olarak daha yatkın bulunmuşlardır (Nolen-Hoeksama, 2000, Aktaran 

Turan. N, 2009). Ruminasyonun, depresyonun ortaya çıkmasında ve ilerlemesindeki rolü 

deneysel ve ileriye dönük bir çok araştırmada gösterilmiştir. Ruminatif yanıt biçimi ve işlevsel 

olmayan bilişsel şemaların birbiriyle etkileşimlerinin depresyonu arttırdığı öne sürülmüştür. 

Robinson ve Alloy (2003) ruminasyon ve olumsuz bilişsel içerik etkileşimini 148 öğrenci 

üzerinde ileriye dönük olarak araştırmışlardır. Araştırmada stresli yaşam olaylarına yanıt olarak 

ruminasyon eğilimi olan “stres-reaktif ruminasyon” bilişsel içeriği daha olumsuz olan 

umutsuzluk depresyonunun ve majör depresyonun daha güçlü yordayıcısı olarak bulunmuştur. 

Depresif ruminasyonun olumsuz bilişsel içerik ile etkileşimi incelendiğinde umutsuzluğun 

depresyonu yordarken majör depresyonu yordamadığı bulunmuştur. Ciesla ve Roberts (2007) 

ruminasyon ve olumsuz bilişsel içerik etkileşimini araştırmak için kolej öğrencileri üzerinde bir 

dizi araştırma yapmışlardır. Araştırmada olumsuz bilişleri fazla olanlarda ruminasyonla 

depresif duygu durum ve depresif semptomlar daha ilişkili bulunmuştur. Ruminasyon ve 
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olumsuz biliş disforik duygu durumunun düzelmesi için yordayıcı olarak bulunmaktadır. Bu 

araştırmaya ek olarak Ciesla ve ark. (2011) stres-diyatez modelini test etmişler ve olumsuz 

bilişsel içerik, ruminasyon ve stresli yaşam olayları ile karşılaşmanın depresif semptomların 

yordayıcısı olduğunu saptamışlardır (Akt, Turan. N, 2009). Vanderhasselt ve Raedt (2012) ise 

ruminatif yanıt biçiminin stres altında fonksiyonel olmayan tutumları tetikleyip depresif 

semptomlara neden olup olmadığını araştırmışlardır. Araştırma için daha önce depresyon 

öyküsü olmayan üniversite öğrencileri stresli oldukları düşünülen dönemlerde ileriye dönük 

olarak incelenmiştir. Sonuç olarak ruminasyonun değişmez bir şekilde stres altında depresif 

duygu durumu ve fonksiyonel olmayan tutumlara neden olabilecek altta yatan bir mekanizma 

olabileceği düşünülmüştür. Thomas ve Altereb (2012) öğrenci örnekleminde fonksiyonel 

olmayan tutumların depresif semptomlarla pozitif yönde korele bulunmuştur. Lineer regresyon 

analizinde ise ruminasyon daha çok olmak üzere hem ruminasyon hem de fonksiyonel olmayan 

tutumlar depresyonun yordayıcısı olarak bulunmuştur.  Papageorgiou ve Wells (2001) olumsuz 

otomatik düşüncelerin depresyondaki yetersizlik ve kaybın görece özet bir temsili olmasına 

rağmen ruminasyonun başlangıçtaki olumsuz düşüncelere yanıt olarak tekrarlayıcı, olumsuz ve 

kişiye odaklı olana uzayan düşünce zincirini oluşturduğunu öne sürmüşlerdir. Spasojevic ve 

Alloy (2001) depresif olmayan 135 kişiyi 2,5 yıl boyunca izledikleri araştırmalarında 

ruminasyonun fonksiyonel olmayan tutumlara göre depresyon üzerinde yor dayıcılığının daha 

fazla olduğunu saptamışlardır. Treynor ve ark. (2003) ruminatif yanıt biçimi bağlamında 

depresyonla ilişkili iki bileşen saptamışlardır. Derin düşünme kişinin depresif semptomlarını 

bilişsel olarak çözme amaçlı zihinsel olarak çabalamasıdır. Saplantılı düşünme ise kişinin bazı 

karşılanamayan beklentileriyle mevcut durumunun pasif olarak karşılaştırılmasını yansıtır. 

Tepki Stilleri Kuramı’na göre ruminatif eğilimi yüksek olan bireyler sürekli kendi problemleri 

ve problemlerin yarattığı olumsuz duygu durumuna odaklanmakta ve bazı çözüm yolları 

üretebilmelerine rağmen çözüm yollarını ortaya koymamaktadırlar. Bu nedenle de olumsuz 

yaşantının sonuçlarını daha uzun süre hissederek psikolojik sorun yaşama olasılığı artmaktadır. 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin ruminasyon düşüncelerinin düzeylerinin (derin, 

saplantılı), cinsiyete göre belirlenmesi ve gereken müdahale programının hazırlanması 

gerektiği öne sürülmektedir. Üniversite gençliği, 18-24 yaş grubunu oluşturan, formel eğitim-

öğretimin son evresinde öğrenim gören, araştırmacı-sorgulayıcı, bilimsel zihniyet kazanan, 

kendilerine özgü bir gençlik kültürü oluşturan, toplumun önderi olacak gençlik kesimidir. 

Üniversite gençliğinin iyi, nitelikli ve sağlıklı yetiştirilmesi toplumların geleceklerinin sağlıklı 

ve sürekli olmasının da olmazsa olmaz koşuludur (Bayhan, 2003). Üniversitelerde her geçen 
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gün artan rekabet ortamı, öğrenilmesi gereken bilgi miktarındaki artış ve bilginin 

karmaşıklaşmasına karşılık gelecekte iş bulma ile ilgili yaşanan sorunlar bazı öğrencilerde 

destek gereksinimi doğurmaktayken bazı öğrencilerde ise bazı ruh sağlığı sorunlarının görünür 

hale gelmesine neden olmaktadır (Mcmichael 1975; Jegede 1979; Leach 2004). Üniversite 

öğrencilerinin en büyük stres kaynağı olarak aile ortamından ayrılma, çok farklı olan yurt ve 

çevre yaşamına ayak uydurabilme, yeni arkadaş çevresinin değerleriyle çatışma, farklı kültürel 

değerlerle yüz yüze kalma gibi sorunlar depresif yaşantılara sebep olabilmektedir (Aydın ve 

Demir, 1989). Üniversite ortamına gelen öğrencilerde yeni bir ortamla karşılaşmakta alışık 

olmadığı yeni bir yaşama biçimi, yeni kurallar, uyum güçlükleri oluşturabilecek faktörlerdir. 

İlk yıl öğrencilerde %70’lere varan depresyon belirtileri kaygı ve korkuların bulunuşu da bu 

bulguları destekler niteliktedir (Güney, 1985a). İnanç, Savaş, Tutkun, Herken ve Savaş (2004) 

yaptıkları araştırmada üniversite öğrencilerinin %28’inin depresyon, %35’inin ise yaygın 

anksiyete bozukluğu yaşadıklarını bulmuşlardır. Bir diğer araştırmada ise üniversite 

öğrencilerinin %17-23’ünün depresyon yaşadıkları ve üniversite psikolojik danışma 

merkezlerine depresyon nedeniyle başvuran öğrencilerin oranının %45 olduğu görülmüştür 

(Özbay, 1997). 

Birçok ergenin karşılaştığı akademik performans stresi, doğru arkadaş çevresi içinde popüler 

olma ihtiyacı, beden imajı sorunları, cinsel konular ve karşı cinsle ilişkiler gibi sorunlar 

düşünüldüğünde yapılan bu değerlendirmeler çoğunlukla olumsuzdur (Harter, 1993; Simmons, 

Rosenberg, & Rosenberg, 1973; Stienberg, 1999; Akt: Neff, 2003a). Yetişkinliğe bir adım 

olarak kabul edilen üniversite hayatında, ergenliğin bitişi ile tanımlanamayan bazı sonuçlar 

üniversite hayatında sürebilir. Geleneksel sosyal değerler, karşı cinsle arkadaşlık, yaşam biçimi 

konusundaki kaygılar devam edebilir (Özbay, 1997). Bu yaş grubundaki gençlerin ruminasyon 

düzeylerinin farkında olmak, gençlik yaşlarıyla ilintili öz anlayışlarını engelleyen eğilimleri ile 

direkt başa çıkmalarını teşvik etmek, onlara kendilerine karşı nasıl kibar ve anlayışlı 

olabileceklerini göstermek, birçok gencin aynı sorunları yaşadığını göstermek, duygularıyla 

ilgili daha dengeli bir bilinç geliştirmelerini sağlamak ve etkili bir müdahale programı 

geliştirme gereğini ortaya koymak bu araştırmanın önemini göstermektedir. (Neff, 2003a). 

Yöntem 

Bu araştırmanın modelinde, verilerin elde edildiği evren ve örneklem, verilerin toplanmasında 

kullanılan araçlar, veri toplama işlemi ve verilerin çözümlenmesinde uygulanan istatistiksel 

tekniklere ilişkin açıklamalar yer almıştır. 
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Araştırma Modeli 

Araştırmanın bilgileri tarama modeli ile elde edilmektedir. 

Araştırma Soruları 

1.Üniversite öğrencilerinin ruminasyon düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?  

2.Üniversite öğrencilerin ruminasyon düzeyleri yüksek midir? 

3.Ruminasyon düşünceleri arasında (saplantılı ve derin) ilişki var mıdır? 

Katılımcılar  

Araştırmaya katılan bireyler, 155 kız, 44 erkek toplam 199 üniversite öğrencisinden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı 18-24 yaş aralarındadır. 19 Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi öğrencileri araştırmada kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesinden yararlanarak ruminasyon ölçeği kısaltılmış formu ve araştırmacı tarafından 

hazırlanmış olan kişisel bilgi formu kullanılmaktadır.  

Kullanılan ölçekler üniversite öğrencilerine sınıf ortamında gerekli etik izinler aldıktan sonra 

araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilere araştırmanın amacı 

hakkında bilgi verilmiş ve gönüllü olan öğrencilere ölçekler uygulanmıştır. Uygulama süreci 

yaklaşık olarak 15-20 dakika arasında değişmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Ölçek: Ruminasyon kısaltılmış ölçeği kullanılmıştır. Özgür Erdur Baker ve Aslı Bugay (2012) 

bir araştırmayla Nolen-Hoeksema ve Morrow (1991) ve Treynor, Gonzalez ve Nolen-

Hoeksema (2003) tarafından önerilen ruminatif tepki ölçeği (RRS) iki formun geçerlilik ve 

güvenilirliğini incelemekteler. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin uzun ve kısa 

versiyonu için iyi uyum indeksleri saptanmıştır.  

Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) 

CFA prosedürleri AMOS 16.0 yazılımı (Arbuckle, 2007) kullanılarak 

gerçekleştirildi.  AMOS'ta uygulanan eksik veriler, tam bilgi maksimum olabilirlik yöntemi ile 

ele alınmıştır. Numune boyutu ve değişkenlerin normalliği bir tahmin yöntemi kullanmayı 

sağlar. Nolen-Hoeksema ve Morrow (1991) tarafından önerilen RRS ilk modeli uzun 

versiyonunun tek faktör yapısı görülmektedir ve Treynor ve arkadaşları tarafından önerilen 
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RRS ikinci modeli kısa versiyonunda iki faktör yapısı ortaya koyuldu (2003). Bu iki model 

olma nedeniyle onlar ile ilgili literatürde en yaygın kullanılan versiyonların test edilmesi 

seçilmektedir. 

AMOS çıktısında, faktör yükleme tahminleri regresyon ağırlıkları olarak gösterilmektedir. 

Parametre tahminleri Ek A’da listelenen her parametre "ın tahmini değer (column1), standart 

hata (sütun 2) ve kritik oranını (sütun 3) sunulmuştur. Uygun endeksler bir dizi modelin uyum 

yeterliliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Tucker-Lewis indeks, (TYD, 0.90 yukarıda 

değer), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI, 0.80 yukarıda değer), yaklaştırma (RMSEA değeri, 

0,10 den küçük değer) ortalama kök meydanı hata ve standart ortalama kök kare artık 

(Schumacker ve Lomax, 1996); SRMR, 0,10 den küçük değer) kabul edilebilir uyum kriterleri 

(Browne ve Cudeck, 1993) olarak önerilmektedir. RRS uzun ve kısa sürümleri uyum indeksleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Fit Endeksleri Tek Faktör ve İki Faktör Doğrulayıcı Modelleri 

Model TLI CFI RMSEA SRMR χ2  df χ2/df  

RRS 

Uzun 

versiyon 

.91 . 96 .07 .05 534.25 189 2.82 

RRS Kıs 

versiyon 
.94 .97 .06 .04 91.35 34 2.68 

Not. TLI =Tucker-Lewis Index, CFI = Karşılaştırmalı Uyum İndeksi, RMSEA = kök ortalama 

Kare Hatası;   SRMR =Standart Kök  Kare ortalama Kalıntı, CFA = Doğrulayıcı Faktör Analizi, 

N = 387. 

Sonuçlar RRS uzun versiyonu için yeterli bir model uyum indeksleri belirtilen, [χ² (189) = 

534,25, p <.001; χ² / df oranı = 2.82; TLI = .91, CFI = .96 ve RMSEA = .07 ve SRMR = .05] 

ortaya çıkmaktadır. RRS kısa versiyonu iki bileşenden (yansıma ve düşünceli) temelinde iyi bir 

uyum indeksleri ortaya çıkmaktadır:  χ² (34) = 91,35, p <.001; χ² / df oranı = 2.68; TLI = .94, 

CFI = .97 ve RMSEA = .06 ve SRMR = .04]. Bu nedenle, iyilik-of-fit indeksleri (TYD, CFI, 

RMSEA ve SRMR) RRS modelleri uzun ve kısa versiyonları mevcut verilerle doğrulamaktadır. 

Betimsel Analiz ve İç Güvenilirlik 
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Aralık, araçlar, standart sapma, basıklık, basıklık ve çarpıklık değerleri bütün ölçeklerde normal 

ve simetrik dağılımı (Muthén ve Kaplan, 1985) takip belirten analizler "değişkenleri Ek B’de 

sunulmuştur. Çarpıklık ve Cronbach alfa katsayıları, iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) uzun 

RRS, kısa RRS, yansıma ve üniversite öğrencileri örnekleri ile kısa RRS kuluçka alt ölçekleri 

için hesaplanmaktadır. Uzun RRS, kısa RRS, yansıma alt ölçeği ve düşünceli alt ölçek için 

Cronbach "alfa vardı: α = .86, α = .85, α = .77 ve α = .75, sırasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Yakınsak Geçerlilik 

Ölçeğin geçerlilik yakınsak katılımcıları arasında Pearson korelasyon katsayısı hesaplanarak 

incelenmektedir Yakınsak Geçerlilik "RRS puanları (uzun RRS, kısa RRS ve yansıma ve kısa 

RRS düşünceli alt ölçek) (Tablo 2'ye bakınız). 

Tablo 2: Korelasyonlar RRS (Kısa ve Uzun) 

Variables Kısa  RRS Yansıma Düşünceli 

Uzun  RRS .70** .62** .65** 

Kısa  RRS 1 .91** .91** 

Yansıma 1 .67** 

Düşünceli 1 

*p < .05, **p < .001 

Mevcut çalışmada uzun ve kısa RRS- RRS arasında anlamlı derecede yüksek pozitif korelasyon 

olduğunu ortaya koymaktadır. (r = .70, p <.001), ölçeğin her iki sürümleri aynı yapıyı ölçmek 

kanıt sağlanmaktadır. 

Bulgular 

Araştırmacı tarafında hazırlanmış olan kişisel bilgi formu kullanılmaktadır. 

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzdeleri 

 Frekansı Yüzdesi % 

Erkek 44 22,1 
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Kız 155 77,9 

Toplam 199 100,0 

Tablo 3’teki verilere göre katılımcıların 44’ü erkek (%22,1'i), 155’i kızdır (%77,9'u). Spss 

programından yararlanarak önce normal dağılım olup olmadığı incelemektedir, normal dağılım 

gösterdiği için parametrik özelliklerinden yararlanarak iki seçenekli (derin, saplantılı) 

düşünceler ve (kız, erkek) cinsiyete göre t test analizinden yararlanılmaktadır. 

Tablo 4. Derin ve Saplantılı Düşünce 

 Cinsiyet Sayı Ortalama Std. Sapma Std. Hata Ortalama 

Saplantılı 

Erkek 44 10,7045 3,32419 ,50114 

Kız 155 11,2774 2,72920 ,21921 

Derin 

Erkek 44 11,5682 2,76521 ,41687 

Kız 155 11,5871 2,72742 ,21907 

Tablo 4’e göre erkeklerde saplantılı düşünce 10,7045, kızlarda 11,2774 ve derin düşünce 

erkeklerde 11,5682, kızlarda 11,5871 ortaya çıktığı için ruminasyon düzeylerinde kızlar ve 

erkekler arasında anlamlı bir fark görülmemektedir.  

Tablo 5. Bağımsız T Testi 

  Varyansların Eşitliği için 

Levene Testi 

Araçlarının Eşitliği t-testi 

  

  F Sig. t Df 

Saplantılı 

Eşit varyanslar kabul 2,905 ,090 -1,169 197 

Eşit varyanslar kazanmamış   -1,047 60,413 

Derin 

 

Eşit varyanslar kabul ,351 ,554 -,040 197 

Eşit varyanslar kazanmamış   -,040 68,569 
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Tablo 5’e dayanarak t test sig= ,090 olduğu için derin ve saplantılı düşünce arasında kızlar ve 

erkeklere göre anlamlı fark bulunmamaktadır. 

1. Üniversite öğrencilerinin ruminasyon düzeylerinde cinsiyete göre farklılık var mıdır?  

Anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 

Tablo 6. Tanımlayıcı İstatistikler 

 N En az En çok Ortalama Std. Sapma 

Toplam 199 11,00 38,00 22,7337 4,92924 

Saplantılı 199 6,00 20,00 11,1508 2,87226 

Derin düşünce 199 5,00 19,00 11,5678 2,74030 

Valid N (listwise) 199     

Tablo 4'e göre bu ölçekte en az toplam puan 11,00 ve en çok puan 38,00 olmaktadır. Toplam 

ortalama puanı: 22,7337 ve bu ölçeğin ortalama puanı 20,00 olduğuna göre bizim 

katılımcılarımızın ortalama ruminasyon düşünceleri orta puandan yüksek görülmektedir. 

Derin düşüncede en az puan 5,00 ve en çok puan 19,00 olmaktadır ama saplantılı düşüncede en 

az 6,00 ve en çok puan 20,00 olmaktadır. Bu ölçekte en az puan10, en çok puan 40 olmalıdır. 

Derin veya saplantılı düşünmede en az puan 5 ve en çok puan 20 olmalıdır.  

2. Üniversite öğrencilerinin ruminasyon düzeyleri yüksek midir? Üniversite öğrencilerin 

ruminasyon düzeyleri ortalama puanın üzerinde görünmektedir. 

Tablo 7. Derin ve Saplantılı Düşüncelerin Korelasyonu 

 Saplantılı Derin düşünce 

Saplantıl

ı 

Pearson korelasyon 1 ,554** 

Sig. (2-kuyruklu)  ,000 

Sayı 199 199 

Derin 

Pearson korelasyon ,554** 1 

Sig. (2-kuyruklu) ,000  

Sayı 199 199 
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Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). 

Tablo 7'ye göre katılımcıların Derin ve Saplantılı düşüncelerinde pozitif ilişki görülmektedir. 

3. Üniversite öğrencilerin ruminasyon düşüncelerinde derin ve saplantılı düşünceler arasında 

ilişki var mıdır? Derin ve saplantılı düşüncelerinde pozitif ilişki bulunmaktadır. 

Tartışma  

Son yıllarda ülkemizde de ruminatif kişilik özelliğinin olumsuz duygu durumu üzerinde ciddi 

bir etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar yapılmaktadır. Burwell ve Shirk (2007) ergenler 

üzerinde yaptıkları ileriye dönük araştırmalarında derin düşünme ve saplantılı düşünmenin 

diğer baş etme stratejilerinden farklı olduğunu saptamışlardır. Saplantılı düşünme, inkâr, 

kaçınma gibi istemli olarak sorun çözmeden uzaklaşma stratejileridir. Saplantılı düşünme stres 

ya da olumsuz duygulanımdan uzaklaşma yetersizliğini yansıtıyor olabilmektedir. Derin 

düşünme ise problem çözme ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi kişinin strese karşı baş etme 

tutumlarını değiştirme stratejisidir. Şenormancı ve ark. (2013) ise derin düşünmenin biraz daha 

fazla olmak üzere derin düşünme ve saplantılı düşünmeyi depresyonla korele olarak 

bulmuşlardır. Derin düşünme kesitsel olarak değerlendirildiğinde depresif durumlar için yararlı 

bir baş etme stratejisi olarak görülmektedir. Derin düşünmenin depresyondan kurtulmak için 

baş etme mekanizması olarak kullanılması zaman içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Bu 

araştırma ve benzer araştırmalara dikkat ederek böyle oldukları için bu iki düşünme arasında 

negatif bir ilişki olması görülmektedir; yani derin düşünmenin artışıyla saplantılı düşünmenin 

azalması gerekmektedir. Derin düşünce saplantılı düşünceye göre daha olumlu, depresyon ve 

ruminasyonla baş etme becerisi olarak bir mekanizma olarak değerlendirilmiştir eğer bu 

düşüncenin böyle bir özelliği varsa saplantılı düşüncenin azalmasında etkisi olması 

gerekmektedir. Halbuki bizim araştırmamızda derin ve saplantılı düşünceler arasında pozitif bir 

ilişki sonuçlandı, yani derin düşünce çoğaldıkça saplantılı düşüncenin de çoğaldığı 

gösterilmektedir. Dolayısıyla bu yaş grubu yani üniversite öğrencilerinde ruminasyonun, derin 

düşüncenin baş etme mekanizmasında başarısız olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Literatürdeki en güçlü araştırma bulgularından biri, kadınların erkeklere oranla majör depresif 

bozukluk ve depresif belirtiler açısından iki kat daha fazla risk grubunda olmalarıdır (Nolen 

Hoeksema, 2002). Kendini bildirim ölçekleriyle ya da laboratuvar çalışmalarıyla belirlendiği 

üzere, kadınların ruminasyon eğilimlerinin erkeklerle kıyaslandığında daha fazla olduğu 

düşünülmektedir (Butler ve Nolen-Hoelcsema, 1994; Nolen-Hockserna ve ark., 1999). 
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Araştırma bulgularına (Buda ve Nolen lloeksema, 1994; Nolen-Hoelcsema ve ark., 1999) göre 

ruminasyondaki cinsiyet farklılıkları istatistiksel olarak kontrol edildiğinde depresyondaki 

cinsiyet farklılıklarının ortadan kalktığı görülmektedir. Nolen-lloeksema’ya göre (2002) 

depresyondaki cinsiyet farklılığı tamamıyla ruminasyon eğilimi tarafından belirlenmektedir. 

Araştırmalara göre aslında, depresyonda cinsiyet farklılığına katkıda bulunan pek çok olası 

etmen bulunmaktadır. Ancak ruminasyona yüksek eğilimi olan kadınların pasif bir yapı içine 

hapsolmalarına neden olduğu ve depresyonda olmalarına etkide edebilecek diğer sorunlarla -

evlilik yaşantısındaki eşitsizlikler gibi- başa çıkma becerilerine zarar verdiği düşünülmektedir 

(Nolen-Hocksema ve ark., 1999). Bu araştırmalar ve benzer araştırmalara göz attığımızda 

genelde kadınlar ve erkeklerin ruminasyon düzeylerinin farklı olduğunu öne sürmüşler; bu 

araştırmada da bu düşünceyle üniversite öğrencilerinin ruminasyon düzeylerinin cinsiyete göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Ancak bu araştırmanın bulgularında aynı sonuca varılmamaktadır. 

Yani üniversite öğrencilerde bu sonuca ulaşılmamaktadır. Elde edilen bu farklı sonucun yaş 

grubuna göre değişebildiği düşünülmektedir. Bazı araştırmalar, farklı yaşlarda farklılıkların 

olduğunu göstermektedir. Örneğin tepki stilleri kuramına göre yaş ve ruminasyon arasında bir 

ilişki olduğu varsayılmaktadır. Daha açık bir deyişle bu kurama göre 13 yaşından itibaren 

kadınlar, erkeklere göre daha çok ruminasyon eğilimi gösterdiği için depresyon eğilimleri de 

daha yüksek olmaktadır (Twenge ve Nolen-Hoeksama, 2002).  Ayrıca Jose ve Brown (2008) 

yapılan araştırma ruminasyon eğiliminin kızlarda 12-15 yaş arasında sürekli yükselmekte ve 

15-17 yaş arasında en düşük düzeye gelmekte olduğunu gösteriyor. Erkek öğrencilerde ise 10-

17 yaş arası ruminasyon eğilimleri, kız öğrencilerden daha düşük ama gittikçe yükselen bir yol 

izlemektedir. Tepki stilleri kuramına göre ruminatif eğilimde toplumsal cinsiyet farkı 12 

yaşından itibaren gözlenmektedir (Jose ve Brown, 2008). Tepki stilleri kuramının yaşla ilgili 

açıklaması ise bu yaştan itibaren kadın ve erkek arasında toplumsal cinsiyete bağlı olarak 

toplumsal sorunlara yönelik verilen ruminatif tepkide farklılık olduğu için kadınlar, erkeklerden 

daha sık depresif belirtiler göstermektedir (Wichstrom, 1999). Diğer bir araştırmada Bugay ve 

Erdur-Baker (2011) kız öğrencilerin ruminasyon puanlarını erkek öğrencilerden anlamlı 

düzeyde yüksek olarak bulmuşlardır. Ancak aynı araştırmacılar yaşa göre anlamlı bir farklılık 

olmadığını tespit etmişlerdir. Erdur-Baker ve ark. (2009) tarafından ruminasyon ve öfke ifade 

tarzlarının ergenler üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırma ruminasyon eğilimi fazla 

olan, öfkesini kontrol edemeyen ve kız olan ergenlerin daha fazla psikolojik belirtiden 

yakınmakta olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak araştırmalar ruminasyonun; başta 

depresif belirtiler olmak üzere, anksiyete, endişe, yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve 

travma sonrası stres bozukluğu gibi bir çok psikolojik sorunla ilgili olduğunu göstermektedir 
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(Bugay ve Erdur-Baker, 2011). Bu yöndeki sonuçlar ruminasyonun ülkemiz gençleri için de 

psikolojik belirtileri yordayıcı bir rol oynadığını göstermektedir. Ergenlerin ruminatif belirtileri 

arttıkça depresif ve kaygı belirtileri de artmaktadır. Bu durum kaygı ve depresyon belirtileri 

olan bireylerin yaşadıkları olumsuz duygu durumlarını sürekli düşünüp kendilerine odaklanarak 

kendilerini suçlamaları ve böylece kendilerini daha kaygılı ve depresif hissetmeleriyle 

açıklanmaktadır (Ingram, Cruet, Johnson ve Wisnicki, 1988). Özellikle bu yaş grubu ve 

üniversite öğrencilerimiz, toplumun en değerli varlıkları oldukları için daha çok risk taşıdığı 

bilgisiyle ve psikolojik danışmanlık kavramlarında ruminasyonun yeni bir konu olmasından 

dolayı, bu risk altında olan grubun ruminasyon düzeylerinin belirlenerek gereken müdahaleler 

ve rominatif düşüncelerle etkin baş etme becerileri kazandırılması için program geliştiren 

araştırmacılara zemin hazırlaması ümit edilmektedir. Ayrıca yeni araştırmacılara, farklı 

fakültelerin öğrencilerinin ruminasyon düşüncelerinin düzeylerini inceleyerek bu araştırmanın 

incelediği fakülteyle kıyaslaması, farklı yaş gruplarının ruminasyon düzeylerini incelemesi, 

farklı mesleklere sahip bireylerin ruminasyon düşünce düzeylerini inceleyip sonuçlara göre 

ruminasyon düzeyini azaltmak için gereken müdahale programlarını farklı kuramlara göre 

geliştirmesi önerilmektedir. 
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