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Perceptions of African Students about Turkish Language and 
Culture

Abdulkadir Abdulrahim
Abstract

Several scholars define culture as a total way of life of people considering 
anthropological, sociolinguistic and folkloric perspectives. Therefore, 
learning about a foreign language and its culture becomes an interesting issue 
to be explored. On the one hand, culture means learning about the way in 
which people live since language and culture are considered to go hand-in-
hand, on the other hand it is regarded necessary to convey messages in any 
communication. During any learning process, it is presumed that students 
learning a foreign language are exposed to rich blending of target language 
and its culture. Even though there are some studies regarding international 
students and their problems learning target language, perceptions seem to be 
neglected somehow regarding Turkish as a foreign language (TFL). Thus, 
this study aims at emphasizing and analyzing perceptions of international 
students who come to Turkey in order to learn TFL in Turkish universities 
and considering their views toward the Turkish culture. In order to gather 
information regarding learners’ perspectives to Turkish language and culture, 
and the effects of the culture in their learning the language and communication 
naturally in their environment were explored through giving questionnaires 
to the students and checklist for classroom observation. The data were 
obtained through using three different data collection tools for the sake of 
triangulation from 20 male and female students with different regional, social 
and economic background.

Keywords: International Students, Target Culture, TFL, Perceptions, 
TOMER
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Overseas Student Policy and Integration of Education 
System at Home and Abroad: An Analysis on the British 

Post-Colonial Policy

Abdullah al-Mamun
Abstract

United Kingdom, a dreamland for the international students and academicians 
since 19th century, takes important position holding 10% of total international 
students just after USA. Education policies introduced in the 19th century both 
at the home and abroad based upon capitalism, modernism and secularism 
with a view to ensure the establishment of patriotism, introduction of the 
concept of loyal citizenship both at home and at their colonies, continuity of 
colonial regime etc., take the important position. After the Second World War 
or in post-colonial era it continued playing her role in the ex-ruled regions 
through their education

and overseas student policy. From time to time, it changed its policy. 
That changed the flow of the international student as well. Government 
entrepreneurship, various local foundations, missionary groups contributed 
more in getting second top position. Another important point is the policy and 
process to the integration that ensures the stability of the quality education 
system and its continuous demand from the different part of the world. In the 
integration

effort they maintained several policies like one language-based education 
system, same syllabus and curricula taught at the home and abroad, paid 
effort to get free from religious influence-mostly from colonial regions etc. 
This work will analyze what and how British policy was implemented and 
how the policy integrated the education system both at home and abroad. 
And finally, it will provide recommendations to form a policy based on one’s 
own belief system and ways to integrate in the different same belief-based 
societies.

Keywords: Overseas Student Policy, Colonial Education, Modern Education, 
Integrated Education System, British Colonial Rule
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Türkiye’nin Somali Devlet Kurumlarının Yerleşmesine 
Yönelik Çabaları

Abdullahi Nur Heyle
Özet

2011’dan bu yana Türkiye Afrika’da önemli bir aktör ve partner haline 
geldi. Türkiye özellikle Somali’nin yaptığı çok kapsamlı yardımlarla 
gündeme gelmiştir. 2011 yıllında Somali’de meydana gelen kuraklık ve gıda 
yetersizliği çözüm üretmek üzere, Türkiye’nin devlet kurumları ve STK’ları 
Somali’de kapsamlı insanı yardımı başlatmıştır. bir yıl sonra BM tarafından 
Somali’deki kuraklığı sona erdiğini duyurulmuştur. Türk resmi kurumalar 
ve STK’lar Somali’ kendi ayakları üzerinde durması adına kalkınma 
projeleri uygulamaya başlamıştır. diğer yandan Türkiye iç savaşta yıkılan 
Somali kurumları yeniden inşa edip tekrar faaliyete getirmeye çalışmaktadır. 
özellikle, Türkiye güvenlik kurumları, sağlık ve eğitim kurumlar üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. bu çalışmada Türkiye’nin Somali’deki faaliyetleri 
hakkında derli toplu bilgi vermeye amaçlanmaktadır. bilhassa, Somali devlet 
kurumları yeniden inşa etme çabaları üzerinde yoğunlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Somali, İnsani ve Kalkınma Yardımı, Devlet 
Kurumları Yeniden İnşası
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Küreselleşme Döneminde Eğitim Migrasyonun Özellikleri

Aizhan Aitbaeva
Özet

Bugün, göç dünyadaki en aktüel sorunlardan biri haline geldi. Onun 
türlerinden biri de öğrenci ya da eğitim göçüdür. 20. yüzyılın ikinci 
yarısından bu yana, göç süreçleri küresel ölçeğe ulaşmıştır. Pratik olarak tüm 
ülkeleri, sosyal katmanları ve faaliyet alanlarını ele almışlardır. Geçen yüzyıl 
haklı olarak “göç dönemi” olarak adlandırıldı. Uluslararası göç süreçlerinin 
yoğunlaşması, büyük ölçüde insanların süregelen küresel değişimlere 
uyum sağlama isteğinden kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz, günümüzde göç 
dünyadaki toplumsal dönüşüm ve gelişmenin ana etkenlerinden biri haline 
gelmiştir. Yine günümüzde göç süreçleri bireysel devletlerin ve tüm dünya 
toplumunun durumunu büyük ölçüde belirlemektedir. Dahası, göçmenler 
ev sahibi ülkeler tarafından belli ideolojik ve politik hedeflere ulaşmak 
için bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle öğrenci göçü ölçeğinin 
hızlı genişlemesine dikkat çekmek gerekir. Yönetiminin etkinliği, “beyin 
göçünün” “akılların akışına” dönüşmesine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Eğitim ,Öğrenci, Küreselleşme, Politika
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International Student Integration: An Overview of 
Presidency for Turks Abroad and Related Communities 

(YTB) and UDEF program

Ajiboye jesugbemi Olaoye
Abstract

Overtimes, Turkey has been known as a bridge linking the world, considering 
her physical geographical location on the Europe- Asia axis. However, 
here, the linking bridge is seen in another form, in terms of her educational 
polices and provisions, as a platform, creating international awareness and 
convergence as an educational destination. With a 75% increase in the number 
of international students attending her higher institution in the last 10 years, 
amounting to an average of 110 thousand international students, with 25 
thousand scholarship awardees. This paper aims to examine the Presidency 
for Turks Abroad and Related Communities (YTB) and some of her other 
complimentary sisters’ organization, Uluslararası

Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), frameworks towards creating a 
global education divergence spot, towards integrating students from all over 
the world. It further examines the success story of the board, multiplier effects 
of her programs both on the local and the visiting international students, the 
socio-cultural integration and the student’s impacts on their awarded local 
institutions by the board (YTB) are also examined.

Keywords: Destination, YTB, UDEF International Students, Education, 
Turkey, Integration 
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Üsâme b. Münkız’ın Anılarında Haçlıların Görünümü

Alaa AlJafarı
Özet

Üsâme b. Münkız 4 Temmuz 1095 tarihinde, Haçlıların Kudüs’ü işgalinden 
dört yıl önce, Suriye’de Hama’nın yaklaşık 20 km. kuzeyindeki Şeyzer 
şehrinde doğmuştur. Babası Mecdüddin Mürşid ve amcası İzzeddin Sultan 
tarafından mükemmel bir savaşçı, başarılı bir komutan, büyük bir edip ve 
şair olarak yetiştirildi ve döneminin en iyi hocalarından eğitim aldı. 93 yıllık 
ömründe yaşadığı sıkıntılar yüzünden Musul, Şam ve Kahire gibi birçok şehri 
gezmiş ve birçok savaşa katılmıştır. 1138-1145 yılları arasında Şam’da sekiz 
yıl kalan Üsâme b. Münkız, Şamlılar adına Kudüs Haçlı Krallığıyla barışmak 
için birçok diplomatik görev üstlenmiş, Haçlı işgali altındaki bazı Suriye ve 
Filistin şehirlerini ziyaret etmiştir. Haçlılarla iyi bir ilişki tesis etmiş olan 
Üsâme, onların şövalye, prens ve krallarıyla olan ilişkileri ile siyasî, askerî 
ve kültürel yaşam tarzlarına derin bir bakış açısı sağlamıştır. Haçlı seferleri 
döneminin en meşhur Müslüman hükümdarları İmadüddin Zengî, Nureddin 
Mahmud ve Selahaddin Eyyubî’nin hizmetlerine girmiştir. 15 Kasım 1188 
Şam’da ölümünden birkaç yıl önce günümüze ulaşan en ünlü eseri Kitâbü’l-
İʿtibâr’ı yazmıştır. Eser müellifin o döneme ait değerli anı ve gözlemlerini 
ihtiva eder. Haçlıların yaşayış tarzı, içtimai ve iktisadi hayatı, Müslümanlarla 
ilişkileri ve savaşları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Üsâme, Kudüs 
ve diğer şehirlerde bulunurken Haçlıların Avrupa ülkelerinden getirdikleri 
kötü ahlâkı, alışkanlıklar ve ilginç tedavi yönetmelerini yakından tanımış ve 
eserine kaydetmiştir. Ayrıca Müslümanlarla uzun süre yaşamış ve alışmış 
olan Haçlıların Avrupa’dan yeni gelenlere nazaran daha iyi olduğunu belirtir, 
zira onlar bir süredir yaşadıkları bölgede İslâmî gelenek ve alışkanlıklarından 
etkilenmişlerdir. Bu çalışmada Suriye ve Filistin bölgesindeki Haçlı varlığının 
Üsâme b. Münkız’ın eserine ne şekilde yansımış olduğu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Üsâme b. Münkız, Suriye, Filistin, Haçlılar, Kudüs, 
Selahaddin Eyyubi, Avrupa
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Uluslararası Öğrencilerin Ülkemize Beyin Göçü

Ali Biçici
Özet

Dünya üzerinde birçok sektörde öncü ve yenilikçi adımlar uluslararası öğrenciler 
tarafından atılmıştır. Gerek ülkelerindeki imkân yetersizliği gerekse farklı kültürleri 
tanıma isteği onların uluslararası öğrenci olmaları yönündeki en önemli etmen 
olmuştur. Ayrıca öğrencinin başka ülkeye eğitime gitmesinde asıl sebep imkân 
yetersizliği ise bu durum onun için önemli bir beyin göçü sebebi olmuştur.

Bu yatkınlık sebebiyle yapılan birçok beyin göçüde dünya üzerinde önemli birçok üst 
düzey yönetici ve/veya Nobel ödüllü bilim insanının var olmasıyla sonuçlanmıştır. 
Ülkemizde ise hale hazırda gerçekleştirilmesi beklenen reform ve düzenlemelerle iş 
gücüne eklenecek olan uluslararası öğrenciler ülkemiz gelişim hızına önemli bir ivme 
sağlayacaktır. Bu durum ülkemiz ekonomisinin dünyadaki ilk 10 ekonomisine girme 
hedefine sağlayacağı katkının yanı sıra, gönül coğrafyamızda da refah artışına destek 
olacaktır. Çünkü hale hazırdaki ülkemiz uluslararası öğrencilerin anavatanlarına 
bakıldığında çoğunlukla gönül coğrafyamızdan geldikleri aşikârdır. Bu durum ayrıca 
onlara beyin göçü yapmaları içinde önemli bir teşvik olacaktır. Bunun asıl sebebi is 
ülkemizde yapacakları çalışmalardan dolayı kendi anavatanlarının da kazanç içinde 
çıkacağıdır. Ancak hale hazırdaki ülkemiz yasaları ve uygulamaları bu oluşumu 
teşvik etmek yerine adeta beyin göçü önünde büyük bir engel halindedir. Belki de 
bu konuda yapılacak reformlar sonucundaki beyin göçü yapmış uluslararası öğrenci 
istihdamı sonrası halk nezdinde endişeye sebebiyet veresede ilerleyen zamanda 
yaratacağı etki halk arasında da olumlu görüşmelerin oluşmasına da sebep olacaktır. 
Teknoloji ve ekonomi alanında yapılması planlanan reformlarda daha hızlı ve etkin 
sonuç almak istiyorsak, beyin göçü bu alanlarda önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Amerika ve Avrupa’daki geçmiş reformlarda beyin göçü yapmış öğrencilerin katkısı 
olduğu gerçeği ülkemizde de yapılacak olan reformlarda büyük katkı sağlayacağı 
gerçeğinin üstünü örtemeyiz. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey ise beyin 
göçü ve uluslararası öğrencilerin iş gücüne karışabilmeleri için yapılması gereken 
ciddi yapısal reformlardır. Bu reformlarında iki önemli başlığı vardır; birisi eğitim 
turizminin geliştirilip ülkemize döviz kaynağı sağlayabilmek, ikincisi ise yapılacak 
teşviklerle gerçekleşecek beyin göçlerin kamu ve özel sektörde istihdamı ile mega 
ve milli projelerde verimliliğin artmasına katkıda bulunacaktır. Gerekli reformlar ve 
teşvikler sonucunda ülkemiz ekonomisinin dünya üzerindeki ilk 10

ekonomiden biri haline gelmesi hedefine ulaşmak için ivedilikle yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi , İş Gücü , Gönül Coğrafyası ,Beyin Göçü
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Türkiye’de Okuyan Balkanlı Öğrencilerin Osmanlı Algısı ve 
Bu Algıya Dair Türkiye Eğitim Sisteminin Etkisi Üzerine Bir 

İnceleme

Amet Dervishev
Özet

1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılmasıyla Türkiye Balkanlarla siyasi, 
ekonomik ve sosyo-kültürel olarak ilgilenmeye başlamıştır. Bu çerçevede 
çalışmamız ağırlıklı olarak Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında sosyo-
kültürel ilişkileri etkileyen eğitim üzerinde durularak Balkanlı öğrencilerin 
Osmanlı Devleti ile ilgili birikimleri incelenecektir. Türkiye’deki Balkanlı 
öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce Osmanlı’ya karşı bakış açılarına yer 
verilecek. Türkiye’de okudukları esnada Osmanlı’ya karşı bakış açılarında 
bir değişiklik olup olmadığı konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bunun yanında mevcut akademik çalışmalara da yer verilecektir. Balkanlı 
öğrencilerden ülkeleri ve Türkiye arasındaki eğitimin yeterli olup olmadığına 
dair görüşleri alınacaktır. Türkiye mezunu öğrencilerin Osmanlı’ya dair 
görüşlerinde bir değişiklik olup olmadığı sorulacak, olduysa ülkelerine 
döndüklerinde olumsuz Osmanlı algısını değiştirmek için girişimlerde 
bulunup bulunmadıkları incelenecektir. Yanlış algıyı düzeltmek için 
girişimlerde bulunanlara kendi ülkelerinde ne tür durumlarla karşı karşıya 
kaldıklarına dair görüşmeler gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmalarda 
Türkiye’den ne kadar destek gördükleri de sorulacaktır. Görüşmeler 
gerçekleştikten sonra tüm bilgiler değerlendirilip inceleme tamamlanacaktır. 
Son olarak da Balkanlar ve Türkiye’deki eğitim konularında neler yapılması 
gerektiğine dair tavsiyeler alınarak bu çalışma sonuçlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Balkanlar, Türkiye, Uluslararası Öğrenciler
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Geçmişten Günümüze Kırgızistan Yönetici Elit Transformasyonu

Azamat Arpachiev
Özet

1990 yılında dünyanın siyasi haritasında önemli değişimler gerçekleşti. O güne 
kadar bildiğimiz dünya dengesi bozuldu ve iki kutuplu düzen ortadan kalktı. Nedeni 
ise SSCB’nin yıkılmasıydı. Bir şeyin yıkılması her zaman yeni bir şeyin kurulması 
demektir. SSCB’nin yıkılmasıyla Kırgızistan kendi bağımsızlığını kazandı.

Fakat SSCB’nin yıkılması başka ülkelerde olduğu gibi sadece yeni ve bağımsız 
ülkelerin ortaya çıkması değildi, bu bir ideolojinin, rejimin, değerler sisteminin, 
düzenin yıkılması demekti. Yıkılanların ya da ortadan kaldırılanların yerine alternatifler 
bulunmalı, yenileri kurulmalıydı. Bunlar bir yapısal transformasyon sürecidir.

Bu açıdan bağımsız Kırgızistan’ın yönetici elit sınıfı son 23 yılda kökten ve sistemli 
bir transformasyona uğramıştır. Genç devlet için bağımsızlığın ilk yılları doğal 
olarak en zor yıllardan olmuştur. Zira her konuda transformasyon lazımdı ve ilk 
transformasyon olacak kesim de yönetici elitin kendisiydi. Bizzat kendisi niteliksel 
değişimlere uğramadan toplumun geçiş sürecini sağlayamayacağı açık ve netti. 
Yönetici elitin sistemli olarak değişime uğraması gerekiyordu. Bu transformasyon 
konuları: ideoloji değişimi – sosyalizmden liberal düşünceye değerler değişimi – 
enternasyonalizmden milliyetçiliğe, demokrasiye; dilde değişim – Rus dilinden 
Kırgız diline; yönetimde kurumsal değişiklik – Cumhurbaşkanlık – parlamento 
yönetimi; yönetim rejiminde değişim – otoritarizmden demokrasiye; ekonomide – 
planlı ekonomiden pazar ekonomisine değişimler gerçekleşmektedir.

Yönetici elit; hem toplumun yeni değerleri kolay kabul etmesi, değişime uğramaları 
için modeller ürettiler hem de kendileri değişime uğradılar. Sosyolojik açıdan 
Kırgızistan yönetici elit sınıfının transformasyon sürecini irdelemek yalnızca bu 
sınıfın değil, bütün Kırgız toplumunun transformasyon sürecini değerlendirme 
imkanını sunar. Çünkü toplumu yöneten azınlık grup o toplumun aynası gibidir.

Kırgızistan toplumundaki “elit sınıf” anlayışı ve elit sınıfının evrimi, sonradan 
Kırgızistan’ın bağımsızlığından sonra hem yönetici sınıf içinde hem de yönetici sınıf 
olarak bağımsız devlet kurma uğruna yapılan sistematik değişim ve gelişimlerin 
değerlendirilmesi hedef alınmıştır.

Çalışmada 1990 - 2016 yılları arasında Kırgızistan’da gerçekleşen siyasi süreçler 
geniş olarak incelenirken Rus Çarlığı ve Sovyet dönemi Kırgız yönetici sınıfına da 
yer verilmiştir. Çünkü bağımsızlık sonrası Kırgızistan hakkında az da olsa Türkçe 
kaynaklar bulunurken Sovyet ve daha öncesiyle ilgili bilgiler bulunmamaktadır. 
Sovyet dönemi Kırgız yönetici elit oluşumunun ilk etabı olmasından dolayı, yapısal 
transformasyon açısından zengin verilere sahip bir dönemdir.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Orta Asya, Siyaset Sosyolojisi, Yönetici Elit, 
Değişim, Post-Sovyet
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Türkiye Mezunu Uluslararası Öğrencilerin Ülkelerine 
Döndükten Sonra Karşılaştıkları Sorunlar ve Adaptasyon 

Süreci: Azerbaycan Çrneği

Orkhan Bayov
Özet

Yurtdışında eğitim almak bir çok öğrencinin hayalidir, tabi ki de aynı zamanda 
da zordur, ama bir o kadar da şaşırtıcı ve sıra dışı bir fırsattır. Dünyanın 
hangi ülkesinde eğitim alırsanız alın, karşılaşacağınız, sorunlar, kültürler, 
insanlar, şehirler, tarih ve doğa sizi yepyeni bir deneyime hazırlayacaktır. 
Gelişen teknoloji, ülkeler arası ticaret ve uluslararası eğitim alanındaki 
ilerlemeler öğrenciler için yurtdışında okuma ve yaşama isteğini günden 
güne artırmaktadır. Yurtdışında eğitim almak isteyen her bir öğrenci eğitim 
için gideceği ülkeyi araştırmak zorundadır.

O ülkenin ekonomik durumunu, yaşam standartlarını kendi ülkesine olan 
coğrafi uzaklığını ve en önemlisi “dil ve kültür”ün araştırarak eğitim alacağı 
ülkeyi seçer. Azerbaycan İstatistik Komitesinin verilerine göre 2017 yılında 
yurtdışı eğitimi tercih eden Azerbaycanlı öğrencilerin yaklaşık %50’si 
Türkiye, geri kalan %50’si ise Rusya, İngiltere, Kanada, Almanya vb. 
ülkelerden dağılmaktadır. Bu demektir ki Azerbaycanlı yurtdışında eğitim 
alan öğrencilerin yarısı Türkiye’de eğitim almış, yerli kültürle karşılaşmış 
ve bu kültür içerisinde yaşamının belli dönemini geçirdikten sonra ülkesine 
dönmüş ve dönmeye devam edeceklerdir. 

Literatürde ağırlıklı çalışmalar, gidilen ülkede yaşanan kültürel karşılaşma, 
kültürel şok, adaptasyon süreçleri üzerine yoğunlaşırken son zamanlarda 
ülkesine geri dönen kitlelerin kendi ülkelerine döndükleri sosyal, kültürel, 
psikolojik süreçlere de odaklanma artmaktadır. Zira özellikle lisans eğitimi 
boyunca ülkelerinden uzak yaşayan öğrencilerde yeni kültür içinde yeni 
hayat bakışları, yaşam biçimleri edindikleri göze alınırsa geri döndüklerinde 
yaşadıkları süreçler yeniden kendi ve artık zamanla değişmiş olan yerli 
kültürlerine adapte olmaları gerekecektir. 

Bu çalışmada Azerbaycan’dan Türkiye’ye eğitim için gelmiş ve lisans 
eğitimini tamamlamış ve hali hazırda Azerbaycan’da bulunan mezunlarla yarı 
yapılandırılmış mülakatla geri dönüş sürecinde yaşadıkları sorunlar irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Mezunları, Azerbaycanlı Öğrenciler, 
Adaptasyon Süreci



12

Kamu Diplomasisinde Türkiye Üniversitelerinin 
Uluslararasılaşması ve Uluslararası Öğrencilerine Yönelik 

Stratejiler: Amerika Birleşik Devletler Örneğinde

Begimai Altybaeva
Özet

Küreselleşme, eğitim de dahil olmak üzere toplumun birçok alanını etkiliyor. 
Bu nedenle, bugün öğrencilere yurtdışında öğrenim görmeyi sağlayan 
oldukça gelişmiş ve çok farklı programlar vardır. Çoğunlukla uluslararası 
öğrencilere programları düzenleyerek imkan sağlayan ve alıcı, kabul 
eden ülke olarak gelişmiş ülkeler birinci sıralardadır, mesela (Avustralya, 
ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Yeni Zelanda), ancak istisnalar vardır: 
Çin, Hindistan, Güney Kore ve daha az ölçüde, Meksika, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Endonezya. Kabul eden ülke için yabancı öğrencileri kendine 
çekme nedenleri: Maddi menfaat (New York Üniversitesi’nde “ekonomi” 
yönündeki eğitim maliyeti - 65.000 $). Alıcı ülke toplumunun örgütlenmesinin 
siyasi ve ekonomik modelinin propagandası. Bilimsel ve teknik temeli, 
keşifler yapan ve çalışmaları yürütenlerin masrafları ile güçlendirilmesi, 
sonuçların ev sahibi ülke tarafından kullanılması. Uluslararası öğrenci 
çekebilen ülkeler hem kalkınıyor hem de dış politikada birçok avantaj elde 
ediyor. Türkiye üniversitelerinde uluslararası öğrencilerin sayısında son 
senelerde artış var ama buna rağmen dünya çapında gerçekleşen uluslararası 
öğrenci hareketliliğinden çok az pay alıyor. Uluslararasılaşmayı başarmanın 
üniversiteye ve ülkeye sağlayacak katkısı büyüktür. Ancak nitelikli 
uluslararası öğrencileri ülkeye çekmek, onların entegrasyonunu sağlamak ve 
ihtiyaçlarını doğru şekilde giderebilmek de gerekir.

Bu araştırmada Amerika Birleşik Devletlerin örneğinde yabancı öğrencilere 
yönelik kullanılan stratejiler araştırılacaktır. Araştırmanın önemi Türkiye’nin 
uluslararası öğrencilere yönelik kamu diplomasisine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Uluslararasılaşma, Uluslararası 
Öğrenci, Strateji
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Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı İmkanları: Mevcut 
Durum, Sorunlar, Perspektifler

Beulah Adaoma Norbert
Abstract

There are lots of international students not Turkey who have left their different 
countries not only for educational purposes but also to learn new cultures, 
language, mingle with students and colleagues from different works of life. 
The number of international students have been on the increase from Time 
immemorial and this is as a result of most students like me view Turkey as a 
bridge between Europe and Asia which makes Turkeys educational qualities 
quite outstanding. Many of these international students have had different 
problems in terms of the educational policies and infrastructures put in 
place for students in the Turkish universities. Such problems include but not 
limited to; unavailability/limited availability of international conferences and 
international internship programs. As a student of international relations, I have 
had difficulties in finding internship placements in international organizations 
(like the United Nations and European Union) and Non-governmental 
organizations even as a volunteer. Also, international conferences have not 
been made easily accessible to students. In addition, some local Turkish 
universities have made Turkish languages mandatory for thesis writing not 
putting into consideration that English is a world recognized language and 
international students would need their thesis in future for further research.

The mode of language for this paper would be English. Primary data collection 
method would be used. This data would be gotten with the use of interviews 
and questionnaires gotten from a poll of international students. This paper 
would focus majorly on ways in which international students would get the 
full international experience in Turkey

Keywords: International Students, Internship, Language, Diversity
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Uluslararası Öğrencilerin Sosyal İlişkileri: Türkiye Örneği 
ve Karşılaştırmalı Analiz

Cengiz Baimuzaev
Özet

Üniversite eğitimi özellikle bir insanın kendi başına hayata atılmasının 
temelini oluşturması ve bu zaman zarfında edindiklerinin hayatının geri 
kalanını şekillendirmesi hasebiyle son derece önemlidir. Hele ki, üniversiteyi 
yurt dışında okumak, öğrenciye orada aldığı eğitimin yanı sıra, ev sahibi 
ülkenin halkı, kültürü, mizacı ve hemen hemen her şeyi ile otomatik bir 
bağ kurar. Bu bağın niteliğine kuvveti kişinin misafir bulunduğu ülke 
ile olan ilişkisine hayatı boyunca yön verir. Bu araştırmamızın esasını da 
eğitimden daha çok, bir uluslararası öğrencinin, bulunduğu ülkedeki sosyal 
ilişkileri, sosyal hayatını mercek altına almak, artı ve eksileri, karşılaşılan 
problemleri tespit etmek, Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki deneyimleri 
kıyaslamak ve bir takım çözüm önerilerinde bulunmak olacaktır. Mesela, 
uluslararası öğrenciler eğitim görmekte olduğu ülkenin halkı ile ne 
ölçüde iletişim sağlayabilmektedir? Bulunduğu sürece yerel kültürü ne 
kadar öğrenebilmektedir? Öğrenciler arasında “kültür şoku” denen olgu 
yaşanmakta mıdır, eğer yaşandıysa bu süreci nasıl atlatmaktadırlar? 
Uluslararası öğrencinin sosyal çevresini oluşturan ortam daha çok hangi 
kurumlar tarafından sağlanmaktadır gibi birçok soruya cevap aranmaktadır. 
Elbette, bu tür sorulara verilen cevap bireyden bireye göre değişiklik arz etse 
de genelleme yapabilecek kadar ipucu sağlamaktadır. Örneğin, araştırmanın 
ulaştığı sonuçlardan bir tanesi de Türkiye’de uluslararası öğrencinin sosyal 
çevresinin oluşması ve sosyal etkinliklerde yer alması meselesi üniversitelerden 
daha çok sivil toplum kuruluşları tarafından telafi edilirken, bu süreç birçok 
ülkede, özellikle Avrupa’da üniversiteye bağlı oluşumlar tarafından yerine 
getirildiğidir. Türkiye’de bir takım üniversitelerde son yıllarda uluslararası 
öğrencilere yönelik özel ilginin gelişmeye başladığı gözlemlenmektedir. 
Ayrıca bu öğrencilerle ilgilenen STK’ların da bu konuda üniversiteler ile 
işbirliğini daha da ilerletmesi, üniversitelerde öğrenci kulüpleri oluşturması, 
ortak projeler hayata geçirmesi durumunda, uluslararası öğrencinin yerel 
insanlarla uyum süreci daha da hızlanacaktır. Aksi takdirde, üniversitelerde 
uluslararası öğrenciler daha çok kendi aralarında konuşmaya, dolaşmaya 
devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrenci, Sosyal ilişkiler, Eğitim, Türkiye
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XX. Yüzyıl Sonundaki Göç (Van Kırgızları)

Dastanbek Razak Uulu
Özet

Kırgızlar Kırgızistan hariç dünyanın bir çok ülkesinde bulunmaktadır. 
19.yüzyıl sonunda ve 20.yüzyıl başlarında Orta Asya bölgesi Rusya, Çin ve 
İngiltere tarafından paylaşılmıştır. Bu sırada eskiden yaşadığı Kırgızların 
toprakları da üç ülkenin işgal altında kalmıştır. Afganistan bağımsızlığını 
ilan etmesiyle Kırgızlar o ülkenin doğu sınırlarını Çin ve Sovyetlerden 
koruma görevlerini almıştır. Kırgızlar Pamir dağlarında resmi olarak özerk 
olmasa da iş yüzünde özerklik gibi idareleri vardı. Kendilerine arasından Han 
seçiyorlardı. 1978-79 tarihlerinde Afganistan’daki iç savaşın patlak vermesi 
ve Sovyet Rusya’nın Afganistan’a saldırısı ile Pamir Kırgızları da yurtlarını 
terk emek zorunda kalmışlar. Afganistan’ın Pamir dağlarından Pakistan’a göç 
eden Kırgızlar 1982 senesine kadar Gilgit vadisinde mülteci olarak kalmışlar. 
4 senede 400 fazla Kırgız sıcaklık ve hastalıktan hayatını kaybetmişler. 
Durumları ağırlaşınca Türkiye ve ABD ülkelerine mektup göndermişler. 
1982’de Türk hükumeti uçak ile Pamir Kırgızların Türkiye’ye getirmiş 
ve 1986’da Van’ın Erciş ilçesinde köy kurarak, Kırgızları yerleştirmiştir. 
1982’de gelen Kırgızların sayısı 1700 civarındaysa günümüzde yaklaşık 
4 bine ulaşmıştır. Tarih boyunca Türkler hep doğudan batıya göç etmiştir. 
Pamir Kırgızlarının göçü Türklerin son batıya olan son göçü olarak 
değerlendirilir. Çalışmanın amacı Anadolu’ya 19-20. yüzyıllarda göç eden 
Orta Asya Türkleri ile beraber Kırgız Türklerinin de göç mecburiyetlerini 
araştırma ve karşılaştırmaktır. Pamir’den göç eden Kırgızların nasıl yolları 
ve zorunluluklarını geçirdiklerini açıklamaktır. 1982’de Van’a ve Malatya 
bölgelerine yerleşen Kırgızların yaşam koşulları, eğitim sistemi ve çalışma 
durumları da anlatılacaktır. Ayrıca Anadolu’daki Kırgız varlığını devam eden 
Van Kırgızlarının kültürü, dili, gelenekleri de araştırma içinde yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Pamir Kırgızları, Van Kırgızları, Türkiye, 
Afganistan, Ulupamir
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The Urgence Of Bangsamoro Professionals for The 
Upcoming Bangsamoro Government

Datu Abddulshattar E. Zailon II
Abstract

Bangsamoro has been struggling for its right to self-determination against 
the Philippine government. They are the people living in Mindanao who 
were never been colonized by Spanish and Americans. After the Philippines 
got their independence from America the Philippines illegally subjected the 
Bangsamoro as part of the republic which is the root cause of decades of 
conflict in Mindanao. The 40 years of war took more than 120,000 lives 
and caused more than 2 million people internally displaced. In 1996 the 
government of the Philippines and Moro Islamic liberation front signed into 
peace agreement. The negotiation between 2 parties took more than 20 years 
till finally now they signed the Bangsamoro Organic law as an enabling law 
to the new Bangsamoro autonomous government.

The plebiscite election will take place on January 21, 2019 and after that the 
Bangsamoro government will be forming their own government and a lot 
of professionals are needed for the government to be established. Because 
of a long decade of conflict and underdevelopment of their homeland 
the Bangsamoro professionals are not sufficient to occupy the seats and 
other positions in the government. The Bangsamoro is in urgent need to 
produce more professionals in different fields specially in line of health and 
engineering’s to stabilize their government.

Keywords: Bangsamoro, Education, Professionals, Government
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Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında Öğrenim 
Gören Uluslararası Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Dil 

ve Kültür Faktörleri

Enes Yaşar
Özet

Bu çalışmanın amacı, Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Yüksek Okullarında öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin Türk diliyle almış oldukları eğitimlerin, teorik ve 
pratik alanlardaki akademik başarılarını ve okuldaki sosyal çevresi ile ilişkilerine 
derecede etkilediğini tespit etmeye yöneliktir. Bu nedenle çalışma, nitel araştırma 
yöntemlerinden fenomenoloji çalışması deseniyle yapılmıştır. Araştırmanın 
verileri,2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulunda öğrenim gören dokuz uluslararası öğrenci 
ile gönüllülük esasına dayalı olarak görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. 
Görüşme yöntemi ile elde edilen verilere betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. 
Veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada uluslararası öğrencilerin teori derslerinde sınav sürelerinin yetip 
yetmediği, sınav sorularını ne derece doğru anlayabildikleri, hangi tür terimleri 
anlamakta zorlandıkları, ders çalışma yöntemleri ve sınıf arkadaşlarıyla olan 
iletişimlerinin başarılarını ne ölçüde etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır.

Uygulama derslerinde ise uygulama doktoru ve hemşireleri ile olan iletişimlerinin 
öğrenme becerilerine hangi ölçülerde katkı sağladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca sene sonunda Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okullarında uygulanan komite 
ve final sınavlarındaki farklılıklarının uluslararası öğrenci psikolojilerinde meydana 
getirdiği olumlu ve olumsuz etkiler üzerinde tespitler yapılmıştır. Teori ve pratik ders 
uygulamaları haricinde uluslararası öğrencilerin staj deneyimlerindeki başarıları, 
sosyal ve kültürel çevreleri ile olan iletişimleri bağlamında değerlendirilmiştir. Sonuç 
olarak Tıp Fakülteleri ve Sağlık Yüksek Okullarında öğrenim gören uluslararası 
öğrencilerin teorik derslerde terimleri ve soruları anlamada zorluk çektikleri, sınav 
sorularını yetiştirememe problemi yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca uluslararası 
öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla iletişim kuramamaları halinde derslerinin olumsuz 
şekilde etkilendiği gözlemlenmiştir.

Ancak uygulama dersleri ve stajlarda Türk diline ve yerelde kullanılan kelimelere 
hâkim olan öğrencilerin oldukça özgüvenli oldukları tespit edilmiştir. Son olarak 
da Tıp Fakültelerindeki komite sınavlarının uluslararası öğrencilerde olumsuz bir 
psikoloji oluştururken, Sağlık Yüksek Okullarındaki final sınavlarının uluslararası 
öğrencilere psikolojik bir avantaja sağladığı görüşü hâkim olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Tıp Fakültesi Ve Sağlık Yüksekokulu, Sosyal 
Ve Kültürel Etkileşim
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Uluslararası Öğrencilere Kültür Aktarımı

Fatih Arslanbaş
Özet

Dünya’da hızlı değişimlerle uyumlu olarak eğitimde uluslararasılaşma 
hızla ilerleme kaydetmektedir. Ülkeler bunu fark etmiş olacak ki bir devlet 
politikası olarak yoğun bir şekilde uluslararası öğrenci temini elde etmeye 
başlamışlardır. Türkiye’nin ilk 100’de ki markalarının gelir düzeyine 
baktığımız zaman yaklaşık olarak 30.000 USD civarında gelir ortaya 
çıkmaktadır. ABD’nin ise yalnızca uluslararası öğrencilerden elde ettiği gelir 
35.000 USD yani sadece uluslararası öğrencilerden elde edilen gelirin bizim 
dünya markalarımızın çok daha üstünde olduğunu görmekteyiz. Tabi burada 
şunu vurgulamak lazım; Devlet politikası olarak kapsama alanına girmesi 
uluslararasılaşması daha da elzem bir hale geldiğini görmüş oluyoruz. Yeni 
Zelanda gibi tarım ülkesi olan ülkeler bile en büyük gelir kaynağını uluslararası 
öğrencilerden elde etmeye başlamıştır. Bilindiği üzere Türkiye’yi tercih eden 
uluslararası öğrencilerin en büyük odağı, ilgisi bir gönül dili olan Türkçemizi 
güzel bir şekilde öğrenip kullanarak, akabinde eğitim süresi zarfında Türkçe 
Okutmanlarının ecdadımızdan aldığımız kültürü, dili, yapısını tabi ki sosyal 
siyasi ve ekonomik boyutta bilimsel kademede değerlendirerek kültür 
aktarımını gerçekleştirmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Potansiyeli, Türkçe Öğretimi, 
Kültür Aktarımı
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Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik Olgusu Olarak YTB 
Öğrencileri

Hurşide Abdurrehim
Özet

Uluslararası öğrenim hareketliliği katılanların büyük oranla nitelikli, yüksek 
kaliteli ihtisas sahibi olma özelliğinden dolayı, dünya üzerindeki göçmen 
nüfusun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Uluslararası öğrencileri ülkelere 
insan kaynağı temin etmekle kalmadan, ülkeler arası kültürel etkileşim, 
uluslararası ilişkiler, ülkelerin kendini dünyaya tanıtması gibi alanlarda 
önemli rollere sahiptir.

Türkiye’nin diğer ülkelerde bulunan uluslararası öğrencileri ve Türkiye’de 
bulunan burssuz öğrenciler karşısında YTB’li öğrenciler kendilerine 
özgün özellikleriyle farklı konuma sahiptir. YTB’li öğrenciler Türkiye için 
daha aktif, olumlu görüşler beslemekle birlikte, Türkiye genel kültürünü 
benimsemekte, Türkiye’ye farklı kültürleri getirmekle Türkiye’nin hayati 
gücüne aktif enerjiler katmaktadır. Sosyal adaptasyon bireyin kendi gelmiş, 
büyümüş olduğu ana kültür ve toplumla olan yakın ıraklığına göre süre 
itibarıyla farklılık gösterse de YTB’nin sağladığı imkânlarla Türkiye’de 
bulunun yabancı öğrenciler kısa bir sür içerisinde alışmayı başarmaktadır. 

Bu çalışma YTB’li öğrenciler üzerinde nitel ve nicel araştırma yapılarak, 
onların Türkiye’ye adapte olması, karşılaştığı sorunları ve öğrencilerin seçtiği 
çözüm yolları üzerinde sosyal adaptasyon ve çatışma teorileriyle açıklama ve 
analiz yapmaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrencilik, YTB, Adaptasyon, Dayanışma, 
Çatışma
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Turkey-Africa Strategic Engagements in the 21st Century: 
An Overview

Idris Yeba Buta
Abstract

The progressively developing engagements between Africa and Turkey in 
the 21st century is unique in that it serves multidimensional and mutual 
interests. It has been growing out of simultaneous but separate interests 
that have happened to converge within the last two decades. On one 
hand, African leaders have come up with the notion of “African solutions 
for Africa’s problems” following perpetual challenges of insecurity and 
underdevelopment with the further marginalization of the continent where the 
so-called international society proved to be unwilling to intervene. African 
countries established collective institutions like the African Union (AU) 
and New Economic Partnership for Africa’s Development (NEPAD) to take 
responsibility for themselves and to engage with extra-regional partners with 
the view to achieve enduring peace and security, sustainable development, 
and to bring Africa back into the center of global governance. On the other 
hand, in the same timeframe, Turkey which has successfully dealt with its 
domestic political, economic and environmental challenges and has been 
forced to deal with external challenges (like Europe’s rejection of its project 
of being

member of the EU), has been assessing new partners for its being redefined 
personality as independent and central actor in the world politics. It is 
the convergence of these Turkish and African visions and interests that 
animate the evolving unique strategic relations. This essay evaluates 
these intersubjectively evolving engagements under diplomacy and global 
governance, peace and security, as well as trade, development and aid 
thematic areas.

Keywords: Africa, Turkey, Strategic Engagements, Diplomacy, Trade, 
Security
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2008 Sonrası Dünya Ticareti

Ilias Molla Ali Chasan
Özet

Bu makalede küresel ticaretin yıllara göre gelişimi incelenmiştir. Dünyaya 
hakim olan ticaret politikaları ile küresel ticaretin hacminin ve yönünün ne 
şekilde değiştiği gösterilmiştir. 2008 Küresel ekonomik krizi ile yaşanan 
ticari kırılma incelenmiş ve bunun sebepleri açıklanmıştır. 2008 Ekonomik 
krizi ile birlikte ticaret politikalarında küreselleşmeden korumacı politikaya 
geçiş süreci araştırılmış ve başta Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı 
gümrük vergilerinin doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Korumacı ticaret 
politikasının döviz kuru üzerindeki etkisi de gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ticaret, Kriz, Küreselleşme, Korumacılık
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İktisadi Kurum Olarak Ahilik Teşkilatı

İhsanullah Joya
Özet

İktisat her ne kadar yeni bir sosyal bilim olarak sayılsa da ilk insan yer 
yüzüne indiğinden beri dünyanın kanunu gereği temel ihtiyaçlarını (yeme 
içme barınma vb.) karşılamak zorunda kaldı. Başlangıçta temel ihtiyaçları 
karşılamak kolaydı ama zaman ilerledikçe nüfusun çoğalması ile beraber 
keşifler ve icatlar yapıldı, medeniyetler kuruldu artık bireysel temel ihtiyaçlar 
toplumların ve devletlerin sorunu haline geldi. Medeniyetler insanların barış 
ve refah içinde yaşamaları için kurumları teşkilatları kurdu. 

Ahilik teşkilatının temelleri Ahi Evran Veli tarafından 1071 yılında bugünkü 
Kuzey İran da atıldı. Ahi Evran, Ahmet Yesevi’nin talebeleri tarafından 
yetiştirildi ve Fahrettin-i Razi’den ders aldı. Ahi Evran’ın asıl adı Şeyh 
Nasırüddin Ebül-Hakayık Mahmud Bin Ahmed el-Hoyi’dir. Ahilik iktisat 
açısından topluma meslek sahibi insan kazandırmak, mesleki gurupları 
oluşturup üretime katkı sağlamak, ekonomiyi ithalata değil ihracata dayalı 
hale getirmektir. Bu çalışmada genel olarak ahilik ve tarihçesi iktisadi olarak 
değerlendirilecek son olarak da günümüzde ahilik teşkilatının durumu ve 
bugün için ihtiyacı anlaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahi, Ahilik, İktisat, Ahi Evran
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Nietzsche’nin Deccal İsimli Eserinde Yabancılaşma Sorunu 
ve Aşılma Teşebbüsü

Khayyam Jalilzada
Özet

Nietzsche Deccal isimli kitabının ilk bölümünde Hiperborlular olduklarını 
söylüyor. Hiperbor, dünyanın üstünde dolaşan anlamına gelmektedir. 
Kanaatimizce Hiperbor’dan kastı üst dünyadır, üst insanların yaşadıkları 
dünya. Çünkü üst insan, Nietzsche’nin kesinlikle karşı çıktığı çeşitli 
ideolojilerin ve çeşitli aydınların oluşturduğu, şekil verdiği dünyada 
yaşayamaz. Dolayısıyla üst insan tabiatı itibariyle Hiperborlu’dur. Fakat 
Hiperbor bu dünyadadır. Gerçek olan dünya duyular dünyasıdır. Gerçek 
olmayan dünya duyuüstü dünyadır. Duyuüstü dünyayı oluşturan aslında 
dinin, ahlakın, çeşitli ideolojilerin şekillendirdiği dünyadır. Gerçek 
dünyaysa ki Nietzsche bunu Hiperbor adlandırır hiçbir ideoloji tarafından 
şekillenmemiştir. Nasıl varsa öyledir. Mutluluğumuzun asıl mekânı da 
Hiperbor’dadır. Nietzsche Mutluluğu keşfettiklerini belirtir. Kullandığı 
zaman, geçmiş zamandır. Dolayısıyla mutluluk keşfedilmiş ama sonra 
kaybedilmiştir. Nietzsche ait olduğumuz dünyada yaşamadığımızı ve bu 
sebeple hayattan kopuk yaşadığımızı söylemektedir. Mutsuzluk labirent 
gibidir ve biz bu labirentten çıkış yolunu bulmuştuk. Şair Pindaros’a atıfta 
bulunması ve “ne karadan ne de denizden bulabilirsin Hiperborlulara giden 
yolu” tabirini kullanması bize Deccalın problemini sunuyor. Olmamız 
gereken yerde ol(a)mamamızın sebebi nedir? Dolayısıyla burada bir sorun 
vardır. Mutluluğu bulmuşken, ölümün ötesinde, kuzeyin ötesinde yaşarken 
nasıl oldu da o dünyayı terk ettik? Olmamız gereken yerde niçin değiliz? 
İşbu gibi soru(n)lara tebliğimizde cevap arayacağız.

Anahtar Kelimeler: Nietzsche, Yabancılaşma, Kötülük, Ahlak, Hıristiyanlık
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1980’li yıllarda Türkiye’de Sol Siyaset; Kesişen ve Ayrılan Yollar

Ahmet Köroğlu

Özet

Bu çalışmada Türkiye siyasetinde 1980’li yıllarda aktif olan sol hareket 
yeni konumları ve  kırılmaları üzerinden ele alınacaktır. Bunu yaparken 
öncelikle Türkiye’de sol siyasetin 19. yüzyılda ortaya çıkışı kısaca ele 
alınacak, daha sonra 20. yüzyılın başında sol siyasetin varlığı incelenecektir. 
Atatürk döneminde kapatılan sol partiler ve tek parti döneminde solun 
durumu kısaca ele alındıktan sonra çok partili hayata geçişle birlikte diğer 
ideolojik yelpazedeki partilerde olduğu gibi sol partilerin ve sol siyasetin 
Türkiye’de tekrardan nasıl aktif hala geldiği incelenecektir. Yine ayrıca bu 
yıllarda Türkiye’de sol siyaseti mümkün kılan ve onun hareketliliğini ve 
yükselişine yol açan faktörler üzerinde durulacaktır. Çalışmada asıl olarak ise 
1960-1980 arası ciddi bir hareketlilik yaşayan sol siyasetin 1980 darbesi ile 
girdiği yeni sürece odaklanılacaktır. 1980 darbesinden sonra yasaklanan tüm 
partiler ve siyasallıklar gibi sol hareket de kendine nasıl yeni bir yol çizmeye 
çalıştığı incelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmada iki temel çizgiye 
odaklanılacaktır. Bunlardan ilki darbe süreci ile birlikte geçmişiyle yüzleşen 
ve küresel siyasetin de getirdiği yeni neo-liberal konjönktürde yeni bir sol dil 
oluşturmaya çalışan çizgidir. Diğeri de hem eski rakipleri hem de bu yeni sol 
anlayış ile mücadele eden ve kendini daha tarihsel ve otantik olarak kodlayan 
radikal sol çizgi olacaktır. Çalışmada bunlar arasındaki ilişkiler örtüştükleri 
ve ayrıldıkları noktalar bağlamında ele alınacak ve bu yıllarda sol siyasetin 
tartışmaları yakalanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sol Siyaset, 12 Eylül Darbesi, Neo-liberalizm, 
Radikal Sol
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Poverty, Social Vulnerability of Refugees migration 
& Displaced People: A Case Study on Humanitarian 

Operations of Rohingya Refugees in Bangladesh.

Md Mohibullah
Abstract

Life is never easy going in a refugee camp. It is a life of poverty, deprivation 
and limited or restricted access to food, education, sporting or recreational 
facilities, that may be complete or partial, and a few opportunities as well. 
Hopelessness and despair abound. This is a reality that hundreds of thousands 
of Leda refugees from Myanmar had to face each day. Though Bangladesh 
is among the world ‘s least developed countries, with a population density of 
more than 900 people per sq. km., Government policies have brought some 
improvements to the

lives of registered refugees over the past few years. The quality of life for 
most refugees, however, remains very poor. Moreover, high levels of poverty, 
hunger and illiteracy in Cox ‘s Bazar district contribute to negative attitudes 
towards the refugees who are seen as competitors for limited resources and 
opportunities that are available for locals.

Keywords: Human Rights, Vulnerability, Poverty, Leda Refugee Site, 
International Instruments
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International Students in Asian Countries: Challenges and 
Prospects

Md Salah Uddin
Abstract

Many academics have identified the various challenges international 
students face in Asian countries including India, Indonesia and Korea. Some 
challenges include differences in culture, language barriers, adaptation 
issues, medical concerns, pedagogical difficulties, housing problems, lack 
of support services, lack of social organizations and financial difficulties. 
This study explores some of the challenges of international students and 
implies the need to provide more resources and support to host universities 
to meet the academic and social needs of international students. In addition 
to discovering the challenges and contradictions of international student 
experiences and its impact on academic performance, this article provides 
advice on how universities can meet the changing academic and social needs 
of international students.

Keywords: International Students, Adjustment İssues, Cultural Variation, 
Learning Experience, Social Organization
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Türkiye Türkçesi Ve Urducada Ortak Kullanılan Bazı 
Arapça Sözcükler Üzerinde Bir Değerlendirme

Md. Meraj Alam
Özet

Ticaret yoluyla başlayan Hint-Arap ilişkilerinin başlangıcı 11. yüzyıla 
dayanmaktadır. Arap Müslümanlar tacir olarak Hindistan’ın Batı ve Güney 
sahillerine, Sind ve Malabar’a girer ve yavaş yavaş yerleşmeye başlarlar. 
Arap asker ve denizcilerin, İslâmiyet öncesi dönemde Hint baharatlarını 
ele geçirmek için buralara kadar gelmiş olduğu düşünülmektedir. Araplar, 
etkili bir siyasî gücü sahip olmadığından sadece bölgenin batısını ele 
geçirebilmişler ve buradakilerle din, dil, etnik, kültür farklılıkları olmasına 
rağmen yakın ilişkiler kurarak kültür, dil ve din alışverişinde bulunmuşlardır. 
Bu bölge dışındakiler ise kendi Hint-Avrupa dillerini kullanmaya devam 
etmişlerdir. Arap ve Hintlilerin bu etkileşiminin devamı neticesinde Hintliler 
İslâm’ı kabul etmeye başladılar. Arapça bir din dili olarak görüldüğü için de 
kendi dillerini etkilemeye başladı. Gün geçtikçe Hint dillerinde -özellikle de 
Urducada- çok sayıda Arapça alıntı sözcük kullanım alanı buldu.

İlk başlarda doğal olarak Arapçadan Hint dillerine geçen kelimelerin çoğu dinî 
terminolojiye ait kelimelerdir. Hintliler ile Türklerin ilişkileri de çok eskiye 
dayanmaktadır. Araplardan sonra 1206’dan 1857’ye kadar 650 sene Hindistan, 
Türk asıllı hükümdarlar tarafından yönetildi. Hindistan’daki yönetimde 
bulunan Türklerin kültür ve saray dili Çağatay Türkçesi iken resmî dili ve 
yazışmalar Farsça idi. Türkçe, Ural-Altay dil ailesine mensupken, Urduca, 
Hint-Aryan ailesinden gelen Hint-Avrupa dillerinden biridir ve Türkçe “Ordu” 
kelimesinden çıkmıştır. Türk dili, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Arap 
alfabesi ile yazılmışken Urduca, Arapçanın nestâlik yazısı ile yazılmış ve 
halen yazılmaktadır. Urdu dili, Farsça, Arapça, Türkçe ve Sanskritçe gibi farklı 
dillerden etkilenmiş bir dildir. Bu çalışmada Urduca ve Türkiye Türkçesi’ni 
tarihî süreçte özellikle din ve ilim dili olması sebebiyle etkileyen Arapçaya ait 
her iki dilde de sıklıkla kullanılmış olan kelimeler konu edilmiştir. “Misafir”, 
“mülakat”, “meslek”, “müflis”, “mihnet”, “heyet”, “ceza” gibi kelimelerin 
Türkçe ve Urducadaki kullanım alanları, anlamları ile bu kelimelerin Arapçadaki 
kullanım alanları ile anlamları tespit edilerek benzerlik ve farklılıklar ortaya 
konmuştur. Bu çalışmayla iki farklı kültürü de etkileyen Arap diline ait söz 
varlığının bu iki dildeki etkisi de görülebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hint-Avrupa dilleri, Ural-Altay, Çağatay Türkçesi, 
Ordu, Nestâlik
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Gerçeğe Karşı Oluşturulan Kurguya Karşı Bir Gerçek: Udef 
ve İslamofobi

Mehmet Şahin
Özet

Çalışmada İslamofobi’nin tarihsel alt yapısı ve günümüzdeki yansımalarının 
Müslümanlar üzerindeki etkileri incelenecektir. Devletlerin İslamofobi 
üzerinden oluşturdukları politikalar ve bu durumun toplumlar arası ayrımcılığı 
tetiklemesi üzerinde durulacaktır. İslamofobi’ye karşı uluslararası kültürel 
çalışmaların ön yargıları kırmada pozitif katkısı ortaya koyulacaktır. Özellikle 
öğrenci değişimleri yoluyla veya farklı kültürden öğrencilere üniversitelerde 
daha fazla yer verilmesi ve bunu arttırmaya yönelik politikalar üretilmesinin 
üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda UDEF örneği üzerinden değerlendirme 
yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İslamofobi, UDEF, Eğitim, Uluslararası Öğrenci



29

Bangladeş Basınında Türkiye İmgesinin İncelenmesi

Mobassera Jahan Fatima
Özet

Bu tez çalışmasında Türkiye-Bangladeş toplumsal, ekonomik ve siyasal 
ilişkilerini tarihsel süreçte ortaya koyarak Bangladeş basınında Türkiye 
imgesi, 2010 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bangladeş ziyaretleri ekseninde analiz 
edilmektedir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye ile Bangladeş arasındaki 
siyaset, toplumsal ve ekonomik ilişkilerinin kökenleri ve tarihçesi bugünü 
anlamak açısından önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı Bangladeş 
basınının Türkiye tahayyüllünü ortaya koymaktır. Bu çalışmanın özgünlüğü 
Bangladeş basınında Türkiye imgesinin incelendiği

ilk akademik çalışma olmasıdır. Bu araştırma kapsamında tarihsel bir 
yaklaşım benimsenmekte ; öncelikle imgenin ne olduğu tartışılmakta, daha 
sonra Bangladeş ve Türkiye kültürlerinin erken dönemlerinde Türk imgesinin 
tarihsel kökenleri açıklanmaya çalışılmaktadır. 2010 yılında Türkiye’nin iki 
önemli siyaset insanının Bangladeş’e ziyaretlerinin toplumsal, siyasal ve 
ekonomik etkileri ve yansımalarını ortaya koyarak, söz konusu iki önemli 
isim üzerinden Bangladeş basınında Türkiye imgesi analizi edilmektedir. 
Dolayısıyla “imge”, “Bangladeş”, “Türkiye”, “Bangladeş-Türkiye 
ilişkileri” ve “Bangladeş Basını” kavramları bağlamında daha önce yapılan 
çalışmalardan faydalanmak için literatür taraması yapılmıştır. Ancak daha 
öncede belirtildiği gibi bu konuda yapılan ilk çalışma olması sebebiyle 
oldukça kısıtlı bir literatür mevcuttur. Çalışma kapsamında Bangladeş 
gazetelerinden İttefak, Prothom Alo, Somokal, Bhorer Kagoj, Jogantor, 
Jonokontho, İnkilab, The Daily Star ve The Daily Observer incelenmiştir. 
Söz konusu gazetelerin içerikleri ziyaretler ekseninde yapılan tahminleri 
ve öngörüleri , hem ziyaret öncesi hem de ziyaret sonrası yaratılan etkileri 
görmek amacıyla 2010 yılı Şubat ve Kasım ayı ile sınırlandırılmıştır. Söz 
konusu gazetelerin ziyaret ile ilgili haberleri ve köşe yazıları niteliksel içerik 
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İmge, Bangladeş, Türkiye, Bangladeş-Türkiye ilişkileri, 
Bangladeş Basını
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Suriyeli Mülteciler ve Eğitim

Mohamad Saıd Kanbar
Özet

Suriye’de Arap bahar başlamasıyla, ülkede birçok okul ve üniversite zoraki 
olarak eğitime son verilmiş veya bölgede yaşan çatışmalar yüzünden insanlar 
çatışma alanında uzaklaşmak zorunda kalmışlardır. Çatışmalar bir taraftan 
şiddetlenirken diğer tarafından insanlar ev, iş ve eğitimini yarıda bırakarak 
çatışmasız bölgelere ve komşu ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır. 2012 
yılında itibaren Suriye’den Türkiye’ye göç hareketi başlamıştır. İlk göçler 
önce sınır bölgelerine daha sonra ise büyük şehirlere başlamıştır. Sınır 
bölgelerine kurulan çadır kentler, insanların birçoğu orada kalmışlardır. 
Büyük şehirlere gelen göçmenler ilk olarak iş yerini açmaya planlanırken 
diğer taraftan da eğitimi yarıda kalan öğrenciler, eğitimi tekrar başlamak 
amacıyla üniversitelere başvurmaktadır. Ancak Türkiye’ye gelen herkes 
okuma şansı bulamamıştı. Durumları çok kötü olan ailelerin çocuklarını 
çalışmak zorunda kalmıştır. Milli-eğitim bakanlığı tarafından verilen bir 
kararla üniversite öğrencilerine Türkiye’de bulunan bazı eğitim kurumları 
öğrencilerin denklik yapma şartıyla yeniden okumaya fırsat verilmiştir.

Bu sayede birçok öğrenci üniversiteyi kazanmış ve hatta eğitimi başarıyla 
bitirilmiş öğrenciler bile vardır. Ayni zaman da devlet birçok öğrenciye burs 
sağlanmaktadır. Bununla beraber bazı kurumlar ve dernekler öğrencilere 
kolaylıklar sağlanmaktadır. Bir sonra ki aşamada ise ilkokulu ve ortaokullara 
başlayacak öğrencilere ise ilk yıllarda Arapça eğitimi veren özel okullar 
açılmıştır. Bu okullar ailelerin durumları farksızın öğrenci başına yüksek 
meblağa fiyatlar almaktadır. 

Daha sonra bu okullar devlet tarafından kapatılmış, tüm öğrenciler devlet 
okullarından okutmaya karar verilmiştir. Bu sayede durumu müsait olan 
ailelerin çocuklarını okutmaya imkan sağlanmıştır. İlk ve ortaokula başlayan 
öğrencilere resmi ders saatlerinden sonra takviye veya kurslar verilmeye 
başlanmıştır. Bazıları ise hiç Arap okullarına gitmeden doğrudan devlet 
okullarına kayıt olmuş ve eğitimini devam etmektedirler. Eğitim-öğretim 
döneminde devlet ve dernekler öğrencilere verilen destek unutmamakla 
birlikte, Suriyeli öğrencilere büyük katkılar sağlanmış ve bu sayede bir 
öğrenci hayallerine kavuşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Üniversite, Savaş, Mülteci, 
Türkiye,
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Bosna Hersek ve Türkiye örneğinde Küreselden Yerele, 
Yerelden Küresele Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyonu

Muhamed Valjevac
Özet

Bugün 21. yüzyılda, devletler, uluslar, sınırlar, kurallar ve kanunlar canlı 
gelişir ve değişir. Bir önceki yüzyıllara göre büyük bir sıkıntı ortadan kalkmış 
oldu; ulaşım ve eğitim sıkıntısı. Bu iki problemin ortadan kalkmakla beraber, 
milletlerinin serbest dolaşım oldukça hız kazandı. Bu duruma en kolay uyum 
sağlayan genç nesillerdir. Genç nesiller içinde kastettiğimiz kitle, öğrenci 
kitlesidir. Öğrenciler, gerek ulaşım kolaylığı nedeniyle, birden fazla dil 
bilmesi nedeniyle ve yeni ufukları elde edinmek amacıyla bir çok defa kendi 
ülkeleri dışında eğitim arayışları olmaktadır.

Artık milletler, kültürler, sosyal hayatlar ve birçok diğer önemli hayati 
konular ve mevzular birbirine karışmakta ve benzemeye başlamaktadır. Bu 
durum bir çok olumlu taraflarla beraber, karşımıza yeni bir problemi ortaya 
koydu: Uluslararası Öğrencilerinin Entegrasyonu. Buradaki ‘entegrasyon’ 
kelimesini çok daha geniş manada anlamalıyız. Sadece bir iki ülke ve onların 
şartları değil aynı zamanda tüm dünya çapında uluslararası öğrencilerin 
entegrasyonu. Yani, uluslararası öğrencilerin kabulü, dil bilip bilmeleri, 
uyum sağlayıp sağlamadığını, sosyal ve kültürel hayatı ve en önemlisi de 
kendi yerel değerlerini küresel değerler karşısında koruyabilecekler mi? 
Korumazlarsa, sentez mi edecekler, yoksa herhangi bir değer daha mı üstü 
olacak? Kendilerini küresel ve iş dünyasına nasıl atılacaklar ve bir çok diğer 
konular.... Çalışmamız bu konuyu araştırırken, aynı zamanda iki öğrencinin 
hayatına bakma ve araştırma fırsatımız olacak. Birisi Bosna’dan gelip, 
Türkiye’de 6 yıl kalmış, diğeri ise Türkiye’den gidip 4 yıl Bosna’da kalmıştır. 
Bunların problemleri nelerdir? Entegrasyon sağlandı mı sağlanmadı mı? Ne 
derecede sağlandı? ve benzer sorular... 

Çalışmamız, bu önemli meseleleri takip ederken ve çıkan problemleri 
kıyaslanırken, sonuç bölümünde olumlu şeyleri daha da artırma, olumsuz 
şeyleri ve sonuçları ortadan kaldırmak için tavsiyelerde ve üretken çözümlerde 
bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bosna Hersek, Türkiye, Devlet Üniversitesi, Özel 
Üniversite, Küreselleşme, Entegrasyon
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Cihad Anlayışı, Değişimi ve Bağımsızlık Mücadelelerindeki 
Rolü: Nusantara/Endonezya Bölgesinin Örneği

Muhammad Haykal
Özet

11 Eylül saldırıları ardından İslam’a karşı birçok suçlama yöneltilmiştir. Bu 
suçlamalar İslam literatüründeki bazı terimlerin yanlış anlaşılmasına sebep 
olmuştur. Esasında İslam’da diğer amellere göre daha yüksek değere sahip 
amellerden biri olan cihad, bu suçlamalar karşısında yanlış anlaşılmıştır. 
Cihad, radikal ve güvenliği tehdit eden bir hareket olarak görülmeye 
başlanmıştır. Bu makalede, özellikle Peygamber dönemindeki cihad anlayışı 
açıklanarak, cihadın zaman ve mekana bağlı olarak anlamındaki değişimi 
ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, Nusantra/Endonezya bölgesi örnek olarak 
ele alınıp, 17. – 19. yüzyılın aralığında bölgenin bağımsızlık mücadelesindeki 
cihadın rolü incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cihad, Bağımsızlık Mücadeleleri, Nusantara, 
Sömürgecilik
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Residence Permit, Process and Problems During the Process

Muhammed Tahiri
Abstract

This paper reviews the issue of obtaining a residence permit in Turkey, the 
process and the problems that might occur during application and issuing 
of this document mainly amongst the international students studying in 
Turkey. Let us remind ourselves once again that the residence permit is the 
key document to staying in a country for a longer term. Additionally, the 
text reviews the problems that students are more likely to face during their 
application and during

their appointments. These situations usually appear because of several issues, 
like lack of documents, inefficient explanation, miscommunication, bugs in 
the system etc. Difference between long term, short term, exchange students, 
married students and other situations will be taken into consideration during 
the presentation of this paper. The paper seeks to answer crucial answers 
to these problems such as: What can be done to prepare students before 
appointments?

How can we help the process go with ease? What can administrators do to help 
students, etc.? We will also look at several examples that we have obtained 
during interviews with students who have experienced several problems 
by underlining the main issues they faced. By providing answers to these 
questions and by analyzing the examples that we have collected, we will try 
to come up with some suggestions for solutions both in short- and long-term 
period. Hopefully this paper will be useful to both the governmental and 
private organs of Turkey that operate in the field of international education.

Keywords: Residence, İkamet, Problem, Memur, Belge, Vize
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Diller Arası Etkileşim ve Uluslararası Öğrencilerin Eğitim 
Sürecine Etkisi (Türkçe-Arapça Modeli)

Muhammet Abazoglu - Faruk Çiftçi
Özet

Türkiye’nin son yıllarda değişik alanlarda içinde bulunduğu kalkınma 
süreci, onu ilerlemiş ülkeler safhasına getirmiş ve bu durum küreselleşen 
eğitim dünyasına da yansımıştır. Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişim gösteren 
alanlardan biri de şüphesiz yüksek öğretim olmuştur. Bu durum, özellikle 
Arap öğrenciler olmak üzere çok sayıda uluslararası öğrenciyi üniversite 
eğitimini Türkiye’de almaya teşvik etmiştir. Türkiye’de sayıları her geçen 
gün artan uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinde yaşanan ekonomik, 
siyasi istikrarsızlık, her geçen gün tırmanan gerilim ve savaş olaylarından 
dolayı eğitimlerini sürdürmek için Türkiye’yi tercih etmektedirler. Türkiye, 
eğitim seviyeleri dünya ülkeleri arasında en sonlarda olan Suriye, Irak, 
Lübnan, Filistin, Yemen, Sudan, Libya ve Mısır gibi bazı Arap ülkelerinden 
gelen burslu ve burssuz uluslararası öğrenciyi barınmaktadır. Yüksek 
öğrenime devam etmek amacıyla Türkiye’ye gelen bu öğrenciler çeşitli 
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. En temel sorun ise dildir. Bu sorun, Türk 
toplumuna, kültürüne ve okul ortamına olan uyum sürecini uzatmaktadır. 
Kendi ülkelerinden uzak yeni bir kültür, gelenek, sosyal ve akademik çevre 
ile karşılaşan bu öğrenciler, toplumun aynası olan dili öğrenme sürecinde 
yoğun çaba sarf etmektedirler. Tarihsel sürece baktığımızda, uzun zaman 
aynı coğrafyalarda iç içe yaşayan Türkler ve Araplar arasında güçlü sosyal 
ve kültürel bağlar oluşmuş, bu da ciddi anlamda dile yansımıştır. Dilsel 
anlamdaki bu etkileşim, çağlar boyu tüm diller arasında yaşanmış; Türkçe 
ve Arapça da bu doğal olaydan nasibini almıştır. Günümüzde Türkçeye 
baktığımızda çok sayıda Arapça kökenli kelime olduğunu görmekteyiz ve bu 
kelime hazinesi son yıllarda Türkiye’yi tercih eden çok sayıda uluslararası 
öğrenci için bir destek kaynağı olmuştur. Söz konusu olan bu çalışma, Arap 
öğrencilerin Türkçe eğitimleri sürecinde ellerinde avantaj olarak görülen 
Arapça-Türkçe arasında ortak kullanılan sözcüklerden eğitimlerinde 
yararlanmayı ve bunu pozitif bir öğretim aracı olarak kullanma tekniklerini 
önermek ve karşılaştıkları zorlukları araştırarak çözüm önerileri sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca konuyla ilgili güncel hayatta bazı uluslararası 
öğrencilerle görüşmeler düzenleyip bu kapsamda uygulamalı bir saha 
çalışması yapılarak verilerle elde edilen sonuçları sunmayı planlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arapça, Dil, Uluslararası, Öğrenci
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Burssuz Öğrencilerin Sağlık Hizmetleri ve SGK Engeli

Muhlisa Rustamova
Özet

Uluslararası öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyetindeki Üniversitelerde 
eğitim alma hakkını kazanmaları için birkaç alternatif mevcuttur. Birincisi 
2010 yılında kurulmuş olan YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı) resmi internet sitesine yurt içi ve dışında başvuran öğrencilerin 
kurumun “kriterlerine” uyması sonucu tam burslu olarak eğitim hakkı 
kazanan öğrenciler. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt içinde ve bazı yurt 
dışı ülkelerinde gerçekleştirdikleri YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) 
Matematik, Geometri, Mantık ve Türkçe sınavlarından geçip baraj puanı alan 
öğrenciler. Üçüncüsü memleketinde lise diploması puanı ve devlet sınavı 
puanı ile bazı üniversiteleri kazanan öğrencilerdir. Yukarıda bahsi geçen 
öğrencilerden YTB öğrencileri üniversiteleri tam burslu kazanmaktadırlar ve 
devlet onların okul, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını gidermektedir. Ek olarak 
bazı vakıf üniversiteleri de öğrencilerini tam burslu okuttuklarına dair örnekler 
mevcuttur. Bunun dışında kalan üniversite kazanan öğrenciler eğitim öğretim 
yılı içerisinde barınma, okul harcı, ikamet ve sağlık giderlerini kendi imkanları 
ile çalışma izni olmaksızın ek iş yaparak gidermektedirler. Dolayısıyla eğitim 
durumlarında aksama söz konusudur. Durumları iyi olan öğrenciler bu 
süreci sıkıntısız atlatıyor ve eğitim öğretim yılını verimli şekilde sürdürüyor. 
Ancak Türkiye’nin gayrı safi milli geliri ile eşit olmayan ülkelerden gelen 
öğrencilerin çoğu birtakım maddi sıkıntılar ile karşılaşıyor. Bunlardan en 
önemlisi burssuz olan öğrencilerin SGK imkanından yararlanamamalarıdır. 
Öğrenci ikameti alırken zorunlu sağlık sigortası yaptırılmaktadır. Bu 
sağlık sigortası sadece sembolik olmak ile birlikte, anlaşmalı hastanelere 
gidildiğinde sadece grip gibi basit hastalıkların tedavisinin karşılandığı öne 
sürülmektedir. Dolayısıyla hastalanan öğrenci ya geleneksek yöntemler ile 
iyileşme sürecini beklemekte veya hastane kurumlarına ciddi miktarda ücret 
ödeyerek tedavi olmaktalar veya olamamaktalar.

Bu sorunu öğrenci lehine çözmek, sembolik sigorta yerine reel sağlık 
sigortası yapmak, belki de üniversitelerin sağlık sigortası yapmasını sağlamak 
öğrencilerin yüzünü güldürecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Türkiye, Eğitim, Sağlık Sigortası



36

Türkiye’de Uluslararası Misafir Öğrencilerinin Entegrasyon 
Sağlamasında, Uluslararası Öğrenci Derneklerinin Önemi: 

Konya Örneği

Mustafa Shakir Mustafa
Özet

Türkiye, batı ile doğu arasındaki stratejik konumu ile dünyanın dikkatini üzerine 
çekerek dinlerin, dillerin ve kültürlerin birlikte yaşadığı köklü bir tarihe sahip 
olan ve tarih kokan bir ülkedir . Son yıllarda dünyada ve bölgede bölgesel 
bir güç haline gelerek gelişmekte olan güçlü ülkeler arasında yer almaktadır. 
Bu gelişimini kesintisiz bir şeklide kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye 
sadece siyasi ve iktisadi alanlardaki projelerle kalmayarak Eğitim alanlarda 
da yeni çalışmalar yeni projeler çizmektedir özellikle Türkiye’de eğitim gören 
Uluslararası misafir öğrencilere yönelik olumlu adımlar atmaktadır. 2010 
yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluk Başkanlığı’nın kurulmasıyla 
birlikte Uluslararası öğrenci hareketliğinde yeni bir çağa adım atılmıştır. 
Türkiye, komşu ülkeleri ve diğer ülkelerle Sosyal, kültürel ve ekonomik 
köprülerini genişletmektedir. Uluslararası misafir öğrencilerin sayısının yüksek 
rakamlara taşıyarak bu gönül köprülerinin canlanmasını ve sağlam temeller 
üzerinde devam ettirmesini sağlayacaktır . Böylece Eğitim, sosyal ve iktisat 
gibi konularda daha güzel projelere yön çizecektir. Dünya’da ve Türkiye’de 
Uluslararası öğrenci hareketliliği gittikçe artış göstermektedir. Bu artışı 
kontrol altına alıp uluslararası standartlara göre yönetmek oldukça önemlidir. 
Uluslararası misafir öğrencilerinin yaşadıkları şehirlerde şehrin insanlarıyla, 
okudukları Üniversitelerin öğrenci ve hocalarıyla Entegrasyon sağlamaları 
da önemli konulardan biridir. Türkiye’nin Farklı şehirlerinde eğitim gören 
misafir öğrencilerin sıkıntılarını gidermekte problemlerine çözüm bulmakta 
Uluslararası öğrenci derneklerin payı çok büyüktür. Bu konuda UDEF’e bağlı 
uluslararası öğrenci dernekleri çeşitli faaliyet ve etkinliklerle Uluslararası 
misafir öğrencilere kucaklarını açarak entegrasyonun sağlanmasında büyük 
bir rol oynamaktadırlar.

Bu araştırmada, TÖMER’lerin, uluslararası misafir öğrencilerine Türkçe 
eğitiminden başlayarak sosyal ve kültür gibi çeşitli hizmetleri araştıracağız. 
Diğer taraftan uluslararası öğrenci derneklerin önemi ve uluslararası misafir 
öğrencilere sundukları hizmetleri ve düzenledikleri faaliyetlere değineceğiz. 
Bu çalışmada Türkiye’nin dört bir tarafında her yıl Udef tarafından düzenlenen 
uluslararası öğrenci buluşmalarının önemine sosyal ve kültürel açıdan misafir 
öğrencilere neler katacağını da araştıracağız.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Öğrenciler, Eğitim, Türkçe, Konya 
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İran’da Anayasalcı Hareket ve Siyasal Modernlik İle İlişkisi

Raheb Mohammadi Ghanbarlou
Özet

Anayasalcı devrim, İranlıların modernlik ile karşılaşmalarında bir dönüm 
noktası olmuştur. Anayasalcı hareket, İran tarihinde yeni bir başlangıçtır ve 
yaşanan dönüşümler İran’ın 20. yüzyıl siyasi tarihine de ışık tutmuştur. İran’ın 
anayasalcı sürecindeki siyasal modernlik farklı açılardan incelenmeye değer 
ve önem arz eden bir konu niteliğindedir. Sosyolojik bir yaklaşım çerçevesinde, 
bu dönemde ideolojik grupların ve modernlik aydınlarının çatışması açısından 
modernlik olgusunun siyasal yönünü değerlendirmek günümüzde de siyasal 
modernleşmedeki birçok eksikliklere çözüm üretebilmesi düşünülmektedir. 
Dolayısıyla İran toplumunun karmaşık yapısı ve çatışma halinde olan muhalif 
grupların siyasal kültürleri, İran meşrutiyet dönemindeki siyasal modernliği 
analiz etmekte bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda 
İran’da anayasalcı hareket ve siyasal modernlik arasındaki ilişkiye açıklık 
getirilecektir. Bu çalışmada Modernlik kuramları ışığında, nitel araştırma 
yönteminin doküman incelemesi tekniğiyle veriler toplanacak ve bulgular 
içerik analizle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda şu sorulara da yanıt vermeye 
çalışılacaktır; anayasalcı devrim sonucunda siyasal modernlik yanlıları ve 
muhalifleri siyasal modernliğe karşı nasıl bir tavır ortaya koymuşlardır? 
Siyasal modernlik İran’ın geleneksel ve modern düşüncesi ışığında nasıl 
bir yol izlemiştir? Anayasalcı dönemde siyasal modernlik hangi düşünsel – 
toplumsal zeminden kaynaklanmıştır?

Anahtar Kelimeler: Anayasalcı Devrim, Siyasal Modernlik, Modernleşme, 
İran
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Linkages of the Various Typologies of Power in 
Contemporary World Politics

Rahel Kessete Afewerky
Abstract

Departing from the concrete assumptions of the different typologies of power, 
and their linkages with the Realist International Relations Theory to analyze 
the current state of world politics the thorough understanding of the divergent 
features of power stands to importance. The prominent conceptualizations of 
power like many topics of politics has been debatable despite being accepted 
as an inclusive fundamental ingredient. Even more, to the fact that politics 
being conceived at the center of international interactions has resulted in 
power to be a crucial auspice of international relations. Power assumed as 
a key concept in international politics by the Realist International Theory, 
nonetheless, still concedes to remain a matter of controversy. Despite the 
vast scope and dimensional changes, the definition of power endured through 
history, the essentiality of addressing the concept and typologies within 
the subject has circumvented around the definition of A causing B to do 
something that B otherwise would not have done. Not denying all politics 
involves power, conflicting politics of states driven to protect their national 
interests cemented the fundamentality of the two dominant traditions in 
power analysis: the elements of national power approach which depicts 
power as resources, and the relational power approach which depicts power 
as an actual or potential relationship. Thus, and so national interest quests to 
adhere sets of social values founded national and relational power definitions 
strive to survive dilemmas of security in contemporary world politics.

Keywords: Power Politics, International Relations, National Power, 
Globalization
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Microfinance Institutions challenges in Poverty and 
Unemployment Reduction in Ghana

Ramatu Ussıf
Abstract

Micro-finance Institution is a very important tool for Poverty reduction, Employment 
creation, financing Small and Medium Enterprises and Economic Development in 
Ghana, most African countries and many parts of the world. It is an institution that 
targets the low-income individuals who are mostly in the rural communities through 
innovative products such as micro insurance, giving out small loans, lending in 
groups, deposits taking, regular repayment schedules and remittances. The entire 
financial system has a challenge and so micro-finance institutions in Ghana is not 
an exception. This article investigates the challenges that micro-finance institutions 
faced in trying to reduce poverty and to create employment to the active poor and 
in their entire operations internally and externally. Both primary and secondary 
sources of data was used in this article. With the Primary source of data, a survey 
research method was adopted so as to examine the challenges facing micro-finance 
institutions in poverty reduction and unemployment reduction in the country. 
The data were collected through interview guide for Micro-Finance Institution 
management and questionnaires for the customers of the selected institutions. Both 
managers and customers of these institutions were purposively selected to respond 
to the guide and questionnaires respectively. Under the secondary data, relevant 
related literatures were reviewed in order to bring out the important issues on this 
subject matter. The interview guide results and the questionnaires were analyzed 
using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). The researcher found out that, 
some of the constraints micro-finance institutions in Ghana faced are: Poor regulation 
and supervision, lack of customer protection, inadequate research, monitoring and 
evaluation, weak Government policies, inadequate knowledge and skills, and poor 
information gathering and dissemination. Again, the results revealed that, Micro- 
finance Institutions have a strong positive relationship or impact with poverty 
reduction and employment creation in the country. Ghana Government has given due 
attention for micro-finance sector, by understanding that Micro-Finance Institutions 
are important avenues to address local economic development, poverty reduction, 
support to small and medium enterprises, employment creation and increasing the 
standard of living of the Ghanaians hence the need for its proper regulations and 
supervision in order to have a long term sustainability and profitability.

Keywords: Microfinance, Microfinance Institutions, Challenges, Poverty Reduction, 
Employment, Economic Development
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Türkçe Sözlüklerin Dünya Sözlükleri Arasındaki Yeri 
ve Önemi: Divan-ü Lügat-it -Türk ve Codex Cumanicus 

Sözlükleri Esasında

Sabırbek Börübay
Özet

İnsanların ne zaman konuşmayı öğrendikleri ve ne zaman konuşmaya başladıkları 
kesinlikle bilinmemektedir. Ayrıca yer yüzünde ilk sözlük kimin tarafından, hangi 
yüzyılda hazırlandığı, hangi dili konu edindiği konusunda da kesin bilgiler yoktur. 
Sözlük ve sözlükçülük ülkeler arasında ticaret ve insanoğlunun başka bir dili öğrenme 
isteği sonucu ortaya çıkmıştır. İlk sözlük İ.Ö. 2. yüzyılda yazılmıştır. Günümüze 
kadar birçok önemli sözlük hazırlanmıştır. Doğu dünyasında sözlükçülükteki 
gelişme batı dünyasından önce başlamıştır. Sözlükler, dilin düşünce, duygu ve kültür 
ikliminin birimleri olan söz varlığını barındıran eserlerdir. Söz varlığı dendiğinde 
ise sözcükler, deyimler, terimler, atasözleri, kalıplaşmış sözler, mecazlar ve yan 
anlamlar gibi güçlü ve zengin bir anlam dünyasıdır. Bu doğrultuda Türk sözlükleri 
dünya sözlükleri içinde önemli bir yer almaktadır. Kaşgarlı Mahmut bin Hüseyin bin 
Muhammed tarafından hazırlanmış olan Türkçenin bilinen ilk sözlüğü ve dilbilgisi 
Divan-ü Lügat-it – Türk’tür (asıl adı: haza kitabu divani lügati’t-Türk). Kaşgarlı 
Mahmud, Türkçenin İslamiyet’ten dolayı Türklerin bulunduğu coğrafyada önem 
kazanmış olan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmış; sözlüğünde yer 
verdiği lehçeler arasındaki farklılıklar, şiirler, atasözleri ve deyimlerle bu amacını 
gerçekleştirmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un bu sözlüğü yazmasındaki diğer önemli bir 
neden de Araplara Türkçeyi öğretmektir.

Türk sözlüğüne damga vuran bir diğer sözlük Kuman-Kıpçaklara ait sözlüktür. 
Codex Cumanicus (Kodeks Kumanikus), XIV. yüzyılda İdil nehrinin aşağı 
havzasında misyonerlik faaliyetleri gösteren Frensizken rahipleri tarafından yazılan 
gramer örneklerini; Türkçe, Latince ve Türkçe kelime listelerini, Türkçe-Almanca 
lügatçeleri ve Türkçe metinleri, sözlük parçalarının içine alan halk ağzından derlenmiş 
Kıpçak Türkçesi ile yazılmış bir eserdir. Codex Cumanicus; Türk bilmecelerinin 
bilinen, özellikle Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kıpçak Türklerinden (Kuman 
Türklerinden) 1300’lü yıllarda derlenen en eski örneklerini vermektedir. Eserde 
143 Türk bilmecesi yer almaktadır. Çalışmamızda Türklere ait sözlükler, tarihi 
ve özellikleri ele alınacaktır. Bunu yaparken dünya çapında bilinen sözlüklerden 
farkı ve üstünlüğü ile ilgili bilgi verilecektir. Mezkur önemli iki sözlüklerle sınır 
kalmayıp bilinen en önemli Türkçe sözlüklerden de bahsedilecektir. Çalışmamızın 
daha berrak anlaşılması için kadim sözlüklerden örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sözlük, Türklere Ait Sözlükler, Divan-ü Lügat-it-Türk, Codex 
Cumanicus 
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Youth Leadership Crisis İn 21 Century: Life Study on 
Muhammad (Pbuh); A Charismatic Leader

Saeyd Rashed Hasan Chowdury
Abstract

Leadership represents key role in moral values and rectitude among the young 
generation. There are a significant challenge in institutional administration 
related to young generation exhibiting various types of personal and 
Professional value systems. Therefore, there is a so much common problem 
with Muslim youth generation in the world that suffers from poor leadership 
as well as distance from the Holy Quran and sunnah. Prophet Muhammad 
is the first person who has taken some outstanding steps to closing up the 
conflicts between Arabian societies with founding Helful Fujul as well as 
established first Islamic State by dint of outstanding leadership quality. The 
prophet of Muhammad was responsible for reforming to social changes in 
their societies. This research tries to show that the principles of leadership 
of the Prophet Muhammad is so much amazing if young generation follows, 
they can resuscitate the modern society. However, it is so much important 
to reflect the Prophet Muhammad’s leadership quality to the Muslim youth 
generation as well as solving problem of differentiation.

It is evident that the prophetic leadership is pragmatic method which is 
applicable in every human life in the world. The leadership quality prophet 
has been played significant role to world in acquiring his purpose to distribute 
the massage of Islam. The aims of this paper will analysis the personal and 
Professional qualities that are required to young generation in a 21st century 
on basis of Prophet Muhammad’s leadership principles.

Keywords: Ethical Leadership, Prophet Muhammad PBUH, Social 
Engagement, Islamization Of Knowledge, Muslim Youth Generation
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İslam Hukuku Çerçevesinde Elçi Konumu ve Uluslararası 
Öğrencilerin Elçilik Rolü

Safiullah Muntazer
Özet

Elçilik kavramı, Allah ile kulları arasında irtibat ve iletişimin tesis 
edilmesinde en önemli olguyu ifade etmektedir. Allah Teala, elçiler vasıtasıyla 
mesajlarını akıl sahibi olan insanlara ulaştırmıştır. Elçiler vasıtasıyla mesaj 
ulaştırma yöntemi Peygamberlerin kullandıkları en önemli iletişim kuruma 
ve bilgilendirme araçlardan olmuştur. Peygamberimiz de Allah’ın son 
Peygamberi olarak mesajını elçiler vasıtasıyla kendisinin gidemediği bölge ve 
devletlere ulaştırmıştır. Tarih boyunca devletler arasında ilişkiler kurulması 
ve istenen hedeflere ulaşılması için elçiler gönderilmiştir. Çoğu zaman giden 
elçiler iki devlet ve toplum arasında savaşları barışa çevirebildiler.

Bu çalışmada elçinin dokunulmazlık hakkı, elçiliğin önemi ve gayrimüslim 
bir elçinin İslam ülkesinde hangi konuma sahip olduğunu, İslam hukuku 
açısından inceleyip, elçilik görevinin İslâm’da ne kader önemli olduğunu 
hedeflenmektedir. Bunun yanında günümüzdeki uluslararası toplumunda 
gelişim, huzur , barış, bilim, kültür ve benzer konularında uluslararası 
öğrencilerin rolünün ne kader önemli olduğu ele alınmıştır. Amaca ulaşmak 
için İslami temel kaynakları ve çağımızdaki uluslararası diplomatik ilişikleri 
düzenleyen kaynaklara başvurulmuştur.

Çalışmamızda İslam hukukunda, uluslararası toplumun adalet, huzur ve 
barışı için, elçilik kavramı ve elçilik görevinin önemi büyüktür. Gayrimüslim 
elçinin İslam ülkesinde dokunulmazlık haklarına sahip olduğu bilinmektedir. 
Uluslararası öğrencilerin de her biri, kültür, bilim, barış, örf ve benzer sosyal 
konularda etkileşim nedeniyle, uluslararası toplumda büyük etkiye sahip 
oldukları sonucuna varılacağı düşünülmektedir. Böylece bu öğrencilerin 
uluslararası sosyal toplumda “sivil elçiler” olarak kabul edileceği kanaatine 
varılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Elçi, Uluslararası Öğrenci, İslam Hukuku, Uluslararası 
İlişkiler
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Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinde Ülke Tercihini 
Belirleyen Faktörler

Sevcan Kapkara
Özet

Her geçen yıl uluslararası eğitim hareketliliğine dahil olan öğrenci sayısı 
artış göstermektedir. Bu artışın sebepleri arasında sosyo-kültürel faktörler, 
coğrafik faktörler, ekonomik faktörler ile teknolojik gelişmeler gösterilebilir. 
Bir ülkenin ekonomik bakımdan büyümesi ve kalkınmasında eğitim önemli 
bir faktördür. Uluslararası öğrenci hareketliliği, eğitimde kaliteyi etkileyen 
etmenler arasında sayılabilir. Bu çalışma, Türkiye için uluslararası öğrenci 
sayısının hangi sosyal ve ekonomik faktörlerden ne oranda etkilendiğini 
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası öğrenci sayısı ile 
ekonomik büyüme, ülke riski, kullanılan para birimi, döviz kuru ve enflasyon 
oranı değişkenleri arasındaki ilişki ekonometrik yöntemler kullanılarak 
incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Ülke Tercihi, Seçilmiş Ekonomik 
Değişkenler
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Yaratıcılık ve Duygusal Zekâ İlişkisinin İran 
Üniversitelerinde Okumakta Olan Öğrenciler Üzerinde 

İncelenmesi

Shiva Saeighi Mameghani
Özet

Bu araştırmada İran’daki üniversite öğrencileri üzerinde yaratıcılık ve duygusal 
zekâ ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Karaj üniversitesinde 
2016-2017 öğretim yılında okumaktan olan bütün bölümlerden rast gele 
örnekleme yöntemi ile toplam 100 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırma 
da veri toplama aracı Abedi J.(2002)geliştirdiği yaratıcılık ölçeği ve Bar-on.
(1980) duygusal zekâ geliştirdiği ölçekler kullanılmaktadır. Abedi yaratıcılık 
ölçeğinde değerlendirmeye alınan her kişi için genel bir yaratıcılık puanı 
ortaya koyarak dört bileşen (esneklik, akışkanlık, girişimcilik ve genişleme) 
açısından da incelemektedir. Araştırmanın hipotezlerine göre duygusal 
zekâyla yaratıcılık ve bileşenleri arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu 
öne sürmektedir. Hipotezleri değerlendirme ve istatistik analizi için pearson 
korelasyon kullanarak sonuçlar elde edilmektedir. Araştırma sonucunda 
yaratıcılık genel olarak ve bileşenlerden; esneklik, akışkanlık ve girişimcilik 
ile duygusal zekânın arasında anlamlı ve olumlu bir ilişkinin olduğu ortaya 
çıkarken genişleme ve duygusal zekânın arsında ilişki bulunmamaktadır. 
Araştırmada elde edilen sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmış ve 
önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Duygusal Zekâ, Üniversite Öğrencisi, İran
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Dağlık Karabağ’ın Tarihi

Teymur Gasımlı
Özet

Dağlık Karabağ Azerbaycan toprakları içinde bir bölgedir. Ermeniler 
tarafından işgal edilmiştir. Bölgenin toprak nüfusu 4,400 nüfusu iken 
1990’da 192.000’e ulaşmıştır. Nüfus, Ermeniler (%25), Azerbaycan Türkleri 
(%70), Kürtler, Ruslar ve Rumlardan oluşmaktadır. En büyük şehirleri Orta 
Hankendi (Stepanakert) ve Şuşa ilidir. Eski adı Albaniya (Kafkas Albaniyası) 
olup M.Ö. MS 95 yılında Tigran tarafından işgal edildi. IV. Yüzyılın başında 
Albanlar Albaniya’ya geri döndüler ve M.Ö 387’de tekrar Albaniya girdiler. 
Sekizinci yüzyıldan beri Albaniya topraklarında büyümüş ve Batı’da Pers 
olarak var olmuştur. XVII yüzyılın başında İran, XVIII. Yüzyılda Karabağ 
hanlığı içinde (meliklik) özerklik sahibi oldular. 1813 yılında Dağlık 
Karabağ Anlaşması ile Rusya’ya devredildi. 1822 yılında Karabağ Hanlığı 
kaldırıldı ve Rus hükümeti, Türkiye ve İran’dan 1 milyondan fazla Ermeni 
Karabağ’a göç ettirildi. 1923’te Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu. 
1989’da Azerbaycan Parlamentosu kararı ile özerklik kaldırıldı. 1980’lerin 
sonunda ve 1990’lı yılların başında bölgede meydana gelen etnik çatışmalar 
ve Ermenistan’ın birleşmesi talepleri Ermenistan ve Azerbaycan arasında 
bir savaşa dönüştü. 1994’te Bişkek’te ateşkes anlaşması imzalandı. Dağlık 
Karabağ’daki yerel “hükümet” 1991’de bağımsızlığını ilan etti. Ancak şu 
ana kadar bu “bağımsızlık dünyadaki herhangi bir ülke tarafından tanınmadı. 
Bu bildiride Dağlık Karabağ’ın tarihi kısaca incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, İşgal
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S. Orozbakov Nüshasına Göre Manas Destanında İslam 
Öncesi Ve İslami Döneme Ait Kırgız İnanç Unsurları

Tunguch Aralbek uulu
Özet

Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı Türk boylarından biri 
olan Kırgızların milli destanı olduğu gibi dünya edebiyatının da sayılı 
ürünlerinden biridir. Manas destanı, adını, Manas isimli kahramandan alır. 
Bu destanı okuyup söyleyenlere de Manascı denilir. Manascılık, bir sanat 
ve meslek olarak kabul edilir. Manas Destanı’nda geçen hadiseler, bazı 
araştırmacılar taraftan Hun dönemine bağlanıyor. Ancak, bu olayların 
zeminini11-12.yüzyıllara bağlamak daha gerçekçi bir yaklaşımdır. 1120’li 
yıllarda Orta Asya’yı istila ederek Karahanlı ülkesini ele geçiren Moğol 
Kara Hitayların, Kırgızlar üzerine asker göndermesi ve bu sırada yaşanan 
olaylar Manas Destanı’na kaynaklık eder. Destan kahramanı Manas’ın XVI. 
Yüzyılda yaşamış bir kişi olduğu hakkında belli bir kanaat bulunmaktadır. 
Bu bakımdan, destanın olgun çağını yaşaması XVI. Yüzyıl ve sonralarında 
gerçekleşmiştir. Kırgız Türklerinin milli kahramanı Manas’ın etrafında 
örgütlenen Manas Destanı’nın ilk bölümünden itibaren Manas’ın doğumu, 
daha beşikte iken konuşmaya başlaması, kafirleri yeneceğini söylemesi, 
büyüyüp delikanlı olunca Çinlileri yenmesi, Müslüman yiğit Almanbet’le 
tanışıp, birlikle birçok savaşa girmeleri, Manas’ın evlenmesi, düşmanları 
tarafından iki defa öldürülmesine rağmen tekrar dirilmesi, Mekke’ye ziyaret 
ve Kabe’yi tavaf etmesi, lirik bir üslupla anlatılır.

Destanda Manas’ın ölümüne geniş yer verilir. Bahsedilen kahramanların 
şahsında trajik hayat hikayeleri ve kahramanlık örnekleri olarak seyreden 
destan, bu anlatımlar eşliğinde özel olarak Kırgız, genel olarak Türk kültür, 
din ve inanç kültürünün din ve inanç yapısı hakkında verilen malzemenin 
ilmi bir şekilde değerlendirilmesidir. Söz konusu inanç ve dini motifler, 
destandan alınan örneklerle eşleştirilecektir. Makalenin genel amacı, Kırgız 
kültürünün din ve inanış boyutunun akademik düzeyde aydınlatılmasına 
katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Din, inanç, kültür, Kırgız, Manas, Destan
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Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Çoklu Zeka 
Kuramı

Turdi Metturun
Özet

Şu anki yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrencilerin Türkçe 
seviyesini ölçme ve değerlendirmedeki karışık durumlar için Gardner’in 
çoklu zekâ kuramı şüphesiz ki büyük ilham kaynağı olabilir. Çoklu zekâ 
kuramı, insan zekasının çok çeşitliliğine, öğrencilerin sahip olduğu zekâ 
türlerinin dağılımının farklılığına dikkat çekmekle birlikte bir konunun 
öğrencilerin zekâ çeşitliliğine göre farklı yönlerden anlatılması gerektiğine 
vurgu yapar.  Bu nedenle bu kuram ışığında çağdaş eğitim tekniklerinden 
uygun yararlanıldığında, farklı zekâ türü önceliğine sahip olan öğrencilere 
eşit derecede ulaşılabilir. Üstelik öğrencilerin aynı konuyu çeşitli yönden 
algılamalarına, konuyu bütünüyle kavrayabilmelerine ve zihninde daha 
da iyi pekiştirebilmelerine yarar sağlanabilir.  Çoklu zekâ kuramı, Türkçe 
öğretiminde yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviyesini yükseltmekle 
birlikte onların yetenek edinmelerini kolaylaştırır. Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimin kazançlarını arttırır. Çoklu zekâ kuramı ışığında çağdaş 
eğitim tekniklerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımının 
araştırılması, eğitim modeli, eğitim değerlendirilmesi ve eğitim cereyanına 
büyük ölçüde olumlu etkiler gösterebilir. Çalışmamızda çoklu zekâ kuramı 
tanıtılmakla birlikte onun yabancılara Türkçe öğretimindeki olumlu etkileri 
ortaya konulmuştur ve öğretimde çeşitli zekâ alanlarına yönelik uygulamalar 
önerilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil; Türkçe, Çoklu Zekâ, Eğitim Teknikleri, 
Yabancılar.
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XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu- Ming 
Hanedanı İlişkileri Üzerine Bir İnceleme

Vi An Lu
Özet

XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ve Çin’deki Ming 
Hanedanı, dünyada iki büyük devlet olup etraflarında en etkili uluslararası 
güçlerdir. Coğrafi olarak uzak olmasına rağmen eski devirlerden itibaren 
başlayan Türk-Çin ilişkileri, bu dönemde Osmanlı ve Ming Hanedanları 
ile devam etmiştir. Türkler, Çinlileri kastetmek için Çin yada Kıtay, Hıtay 
terimlerini çok sık kullanmışlardır.

Çinliler ise, Ming Hanedanı’nın kayıtlarına göre Osmanlılardan “Lu-mi” 
(Rumi), Osmanlı Devleti’nden ise “Lu-mi guo” (Rumi Ülkesi) adlarıyla 
söz etmişlerdir. Asıl ismi “Kânunnâme-i Çin ü Hıtây” olan “Khitainame” 
(Khatayname) yani Ali Ekber Khitayi’nin “Hıtainame” ve Seyfi Çelebi’nin 
“Kitab-ı Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây” gibi kaynaklarda 
Çin hakkında ilginç bilgilerden bahsedilmektedir. Benzer bir şekilde, 
Ming Hanedanı’na ait olan “Mingshi” (Ming Tarihi) ve “Ming shilu” 
(Ming Kayıtları) gibi resmi hanedanlık kayıtlarında Osmanlılardan de 
bahsedilmektedir. Özellikle, XVI.-XVII. yüzyıllarda birçok Osmanlı elçi 
grupları Çin’e gelip Ming Hanedanı’na hediye getirmiştir. XVI.-XVII. 
yüzyıllarda Osmanlı Hükümeti 1524 yılından itibaren, 1527, 1559, 1564, 
1576, 1581 ve 1618 yılı olmak üzere toplam 7 kez Ming Hanedanı’na 
hediye vermiştir. Bu çalışmada, “Hıtainame”, “Kitab-ı Tevarih-i Padişahan-ı 
Vilayet-i Hindu ve Hitây” ve “Mingshi” gibi kaynaklardan faydalanılarak iki 
devletin ilişkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Ming Hanedanı, Osmanlı-
Ming İlişkileri, Lumi, Hıtainame, Mingshi
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Factors İnfluencing İnternational Students’ Motivation for 
Selecting Turkey as Their Destination

Walaa Mdookh - Durdaği Akan
Abstract

The number of international students in Turkey is increasing noticeably 
overtime. According to Turkish Prime Ministry’s Presidency for Turks Abroad 
and Related Communities (YTB) nearly 108.000 international students from 
180 different countries are studying in Turkey. The international students 
make choices about where to study and what to study most of the time. This 
study aims to investigate the factors that influence international students’ 
motivation to study in the universities of Turkey besides identifying the factors 
that distort the students’ motivation and their suggestions to overcome these 
distortions. The researchers will use the qualitative research method. Since 
the qualitative research adds situational examples to the readers’ experience 
(Stake, 2010) as this study tries to provide understanding for the situation 
of high education students exposed to education in Atatürk Üniversitesi. 
Because ethnography is a description and interpretation of a cultural or 
social group or system. (McMillan, Schumacher, (2014). The researchers 
found that the ethnography is appropriate in investigating the social group 
of the international students. The researcher will use the semi-structured 
interview to obtain data which will be analyzed by content analysis method. 
The sample will be selected according to Maximal variation sampling which 
is a purposeful sampling.

Keywords: International Students, Motivation, Turkey
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Yunan Ekonomisi ve Borç Krizi

Yunus Onbaşı
Özet

Yunan Ekonomisi, Türkiye’yi de Balkanlardan sayarsak Balkanların en büyük 
ikinci kişi başına düşen gelir bakımından en büyük ekonomisidir. Yunanistan 
AB üyesi bir ülke olup Euro para birimini kullanmakta ve gelişmiş ülkeler 
kategorisinde yer almaktadır. En güçlü olduğu sektörler deniz ticareti, 
bankacılık, sigortacılık, turizm ve tarım sektörleridir. Balkan ülkelerinin de 
en büyük yatırımcılarından biridir. 

Yunanistan’da 2008 yılından bu yana mevcudiyetini sürdüren borç krizi 
Yunan ekonomisini derinden etkilemiş durumda. Krizin sebebi Yunanistan’ın 
kamu borcu stokunun aşırı yükselmiş olması ve ekonomideki olumsuzluklar 
borcu sürdürülemez hale getirdi. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik 
kriz de mevcut durumu tetikleyen unsur olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Ekonomi, Kriz, Borç
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Personal Perspective on International Education

Zehra Škrijelj (Şkriyel)
Abstract

Over the last few decades the number of students who decided to study 
abroad has been constantly increasing. According to report of the Turkish 
Yükseköğretim Kurulu, the number of international students at universities 
in Turkey for the 2017/18 academic year was around 962,000. This number 
includes 756 students from Serbia. Day by day, globalization makes world 
look smaller and accordingly educational systems are starting to look similar 
to one another. But at the same time, it shows how countries with common 
history could keep and develop their own systems and characteristics. 
In that terms Serbian students are becoming a connection among Serbia - 
Turkey international relationship. Role that is given to the student is to be 
placed somewhere between Serbian identity, which is already built in home 
country, and Turkish identity, which will bring the person to cosmopolitan 
state of mind. This paper is presenting personal perception of seeing higher 
educational system of both countries, and within that international education, 
as significant images of social situations and student’ position in them. The 
text highlights the advantages and disadvantages in experience of studying 
at different universities. It also shows the need to support and strength 
the student’s mobility in the aim to achieve better understanding, cultural 
Exchange and improvement in many fields of educational system.

Keywords: International Students, Educational System, Studying Abroad, 
Serbia, Turkey
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Küreselleşme Döneminde Canlandırma Sineması Üzerinden 
Çocuk İzleyicilere Aktarılan Mesajların İdeolojik Anlamı

Zhamilia Karymbaeva
Özet

Küreselleşme sürecinin belirtileri arasında “Batı kültürünün, biliminin, hayat 
tarzının evrenselleşmesi; iletişim araçlarının yaygınlaşması ve belli merkezden 
kontrol edilebilir hale gelmesi; milli devletlerin milletlerarası mali ve finansal 
kuruluşların kontrolüne girmesi (…); liberal demokratik ekonomik sistemin bütün 
dünyada hâkim ideoloji haline gelmesi” ve buna benzer diğer faktörler vardır.

Medya kanalları ve genel olarak tüm medya ürünleri homojenleşmenin 
gerçekleşmesini sağlamaktadırlar. Kültürel homojenleşme yaklaşımları arasında 
“Amerikalılaşma” ayrı bir öneme sahiptir. Amerikan yaşam tarzı olan “American 
Dream” (Amerikan hayali) anlayışının yayılmasını ve benimsenmesini sağlayan 
birimler arasında Hollywood’da yerleşen sinema stüdyoları ve başta Disney olmak 
üzere animasyon stüdyoları yer almaktadır. Bu medya alanında egemenliğe sahip 
olan stüdyolar popüler kültür ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve tüketimini kontrol 
altına almıştır. Medya alanında egemenliği kazanan bu “devler” kendi ürünleri ile 
kendi ideolojisini yaymaya çalışmaktadır. Bu ürünlerin içeriği de bu şirketlerin 
ideolojisine göre hazırlanarak sinema ve müzik yıldızlarından başlayarak tüm 
popüler kültür alanlarında benzer kodlarla kodlanarak yayılmaktadır. Bu kodlar 
animasyon filmlerinde de kullanılmaktadır. Animasyon filmleri gerçek hayat ve 
fantezi arasındaki sınırı sildiği için çocuk izleyicilerin hayal dünyasına tamamen 
dalmalarını sağlamaktadır. Bu özelliğinin hem olumlu hem de olumsuz etkileri 
vardır. Bir taraftan, çocuk izleyiciler animasyon filmlerini izlerken hayal güçlerinin 
gelişmesi de söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan, animasyon filmlerinde 
sunulan mesajlar çocuk izleyiciler tarafından filtrelenemediği için olduğu gibi 
kabul edilerek direk bilinçaltına yazılmaktadır. Animasyon filmlerinde yer alan 
karakterler çocuk izleyiciler ile özdeşleştiği için karakterlerin sunduğu değerler 
de “doğru, “iyi” olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı, animasyon filmlerinde 
sunulan mesajlar çözümlenerek, çocukların psikolojik gelişimine zararlı olan 
içeriğin ortaya çıkarılması gerektiği düşünülmektedir. Yapılacak bu çalışmasının 
asıl amacı animasyon filmlerinde çocuk izleyicilere küreselleşme bağlamında 
hangi kültürel kodlarının iletildiğini, hangi düşünce biçiminin ve yaşam tarzının 
sunulduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırma içerik analizine tabi tutulacaktır. Aynı 
zaman çözümleme göstergebilimde uygulanan Roland Barthes’in “yan anlam”, 
“düz anlam”, “mit” kavramlarına göre çözümleneceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Canlandırma Sineması, Küresel Değerler, 
Mesajların İdeolojik Anlamı
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İslami Hayır Kurumları Çalışanlarda Yeterlilik ve Temel 
Çalışma Kurumları

Abdoulaye Toure
Özet

Toplumun gelişmesi, kalkınması ve insanlığa hizmette İslami hayır kurumlarının 
küçümsenemeyecek önemli rolü vardır. Bu kurumların sürekliliği ve kalıcı 
olabilmeleri için üzerinde yükselecekleri üç temel dinamik vardır: Bağışçılar, 
yardım görenler ve kurum çalışanları. İşte bu üç zümre hayır kurumlarının ayakta 
kalmasını sağlayan insan zümreleridir. Biri olmazsa diğeri de olmaz ve varlığı anlam 
kazanamaz. Hayır kurumlarının özelliklerini açıklarken de ifade ettiğimiz üzere bu 
kurumlar süreklilikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Bu süreklilik ise, farklı farklı 
ekonomik durum ve çeşitli konumlarıyla bağışçıların kurumlara yaptıkları bağışları 
organize eden sağlam bir gelir idaresine bağlıdır. Sağlam bir gelir yönetimiyle 
birlikte güzel gelir tedbirleri de alınabilir. Böylelikle hayır kurumlarının gözettiği 
başarı gerçekleşebilir. Sonuçta da toplumsal adaletin gerçekleşebilmesi için 
güzel bir örnek sunulmuş olur. Elbette ki hayır kurumları söz konusu olduğunda 
bu hizmete soyunanlarda ve çalışanlarında bu hizmeti yürütecek düzeyde bir 
olgunluğun aranması kaçınılmaz olduğu gibi hayır kurumlarının yönetiminde 
de yüksek düzeyde bir yönetme yeteneği de bulunmalıdır. Çünkü kurumlardaki 
çalışma alanlarında ortaya çıkan herhangi bir güç unutulmalıdır ki kurumlardaki 
becerikli insan gücüne dayanmaktadır. İşte bu gibi kurumlardaki insanların 
durumunu ve önemini Dr. Ahmed b. Musu es-Sehli şöyle anlatıyor: “Böyle kimseler 
değirmen taşları gibidirler. İslami hayır kurumları elde edecekleri kazanımlarını 
onlardan yardım alarak elde ederler. Onların eliyle topluluklar yüksek mevkilere 
ulaşırlar. Onlar hayırda birleşen toplulukların hedeflerini gerçekleştirmelerinde en 
büyük vesiledirler. Hedeflerin gerçekleşmesi ise bu kimselerin en yüksek düzeyde 
verimliliklerini ortaya koymalarıyla ve yine yüksek fedakarlıklarıyla mümkün 
olacaktır. Unutulmamalıdır ki hayır kurumlarından sözü açtığımızda bu kurumlara 
ulaşan gelirler tek başlarına bir şey ifade etmedikleri gibi toplulukların özlediği ve 
gerçekleşmesini arzu ettikleri başarı, birtakım yüksek hedefler bu fedakar insanların 
fedakarlıklarıyla gerçekleşecektir. Nitekim bu gibi hedefleri olan insanlar bir 
güç ortaya çıkardıkları, kararlarını aldıkları ve tüzüklerini iyileştirdikleri sürece 
topluluklar selamette olacaklardır. Bu sağlıklı kuruma helal getirecek hiçbir etken 
kalmayacaktır. Değirmen taşı misali olan kimseler yıkılır ya da konumuna uygun 
yeterliliğe sahip olamazlarsa sonuçta kötü idare şekli daha önce ortaya çıkarılan 
gücü ve organizasyon güzelliğini kağıt üzerindeki mürekkep gibi kurutacak ve 
akamete uğratacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hayır Kurumları, İslam, Bağışçılar, Yönetim
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Gana’da Dinî Gruplar ve Müslüman-Hristiyan İlişkileri

Hussein Alhassan
Abstract

Global dünyada barış içinde yaşamanın gereklerinden biri, farklı dinî 
grupların birbirlerinin inanç ve uygulamalarını doğru şekilde bilmeleri ve 
birbirlerine müsamaha göstermeleridir. Bu noktada, en fazla müntesibe sahip 
olan Hristiyan ve İslam dinleri bilhassa önem taşımaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, bağımsızlık döneminden bugüne kadar Gana’da bulunan belli başlı 
dinî gruplar ve ülkenin en büyük iki dinî grubuna denk gelen Müslümanlarla 
Hıristiyanlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermektir. Gana, dünyaya, 
“yaşayan diyalog” diye adlandırılan bir dinî hoşgörü modeli sunmuş bir ülke 
olması sebebiyle bilhassa önemli bir örnek olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gana, İslam, Hıristiyanlık, Geleneksel Afrika Dini, 
Müslüman-Hıristiyan İlişkileri
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Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Öğrenim Sürecini 
Değerlendirmesi

Abdullah Demir
Özet

Öğrenciler eğitim-öğretim amaçlı ülkeler arası geçişler yapmaktadır. 
Öğrencilerin gerçekleştirdikleri bu beyin göçü öğrencilerin farklı kültürler, 
diller görmesine ve daha kaliteli bir eğitim-öğretim standardına kavuşmasına 
imkân tanımaktadır. Bu amaçla başka ülkelere göç eden öğrenciler 
“uluslararası öğrenciler” olarak ifade edilmektedir. Ülkemize gelen yabancı 
uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde öncelikli olarak Türkçe 
öğrenmesi gerekmektedir. Bu dil öğretim sürecinde ülkemizde Türkçe 
öğretim görevini TÖMER kurumları gerçekleştirmektedir.

Bu araştırmamızda Giresun Üniversitesi TÖMER kurumunda öğretim görmüş 
olan öğrencilerin memnuniyet düzeyleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu 
amaçla TÖMER’den mezun olmuş öğrencilere anket uygulanarak veriler 
elde edilmiştir. Veriler doğrultusunda öğrencilerin TÖMER memnuniyet 
seviyesi tespit edilmiş, memnun olunmayan yönler saptanarak çözüm ve 
öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Eğitim-Öğretim, TÖMER, 
Türkçe
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Mali’deki Arapça Öğreten Müesseselerin, Gerçeklikleri Ve 
Gelecekleri

Muhammed Diallo
Özet

Bu makale Mali’de Arapça öğreten müesseselerin, her alanda Devletin 
gelişimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan bir eğitim sistemi olarak 
ele almaktadır. Bu eğitim kurumları bağımsızlıktan günümüze kadar üç 
dönemden geçmiştir. Arapça öğreten bu müesseseler, yoldaki sorunlara ve 
engellere rağmen, sayılarında ve gelenlerin sayısında muazzam bir artışa 
tanık olmuştur. Bu sistemi daha da geliştirip yeni düşünceler ve stratejiler 
oluşturabilmemiz için zayıflıkları ve güçlü yanları tanımlamalıyız. Dolayısıyla 
bu müesseselerin geçmişten neler başardığını, toplumun bu müesseselerden 
beklentisi ve bu müesseseler sürdürebilmesi için nasıl bir yol çizmek icap 
ettiğini bahseder.

Anahtar Kelimeler: Mali, Arapça, Müessesler, Eğitim
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Avusturya Eğitim Sisteminde Uluslararası Öğrenciler

Murat Kalkan
Özet

Avusturya’nın demografik yapısı II. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen 
göç hareketleri ile eskiye nazaran daha heterojen bir hale bürünmüştür. 
Çünkü Avusturya da diğer Avrupa ülkelerinin yaptığına benzer şekilde 
değişik ülkelerle anlaşma imzalayarak yabancı işçiler getirmiş, yani işgücü 
göçü politikaları uygulamış bu yolla ekonomik kalkınmasını hızlandırmayı 
amaçlamıştır. Bahsedilen bu ekonomik durum haricinde yine ülkenin tarihi, 
coğrafi, siyasi ve sosyal şartları da zamanla Avusturya’ya farklı toplumların/
milletlerin bir arada yaşadığı bir yer özelliği kazandırmıştır. Yabancıların 
bahsedilen bu saiklerle Avusturya’da bulunmaları ise hiç şüphesiz onları bir 
takım ihtiyaçlarla ve problemlerle de baş başa bırakmaktadır. Bu çerçevede 
de sosyal hayatın önemli ortamlarından biri olan eğitim sisteminde 
yabancıların/yabancı kökenlilerin durumlarını araştırmak, problem alanlarına 
eğilmek ve çözüm üretmek bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Çalışma 
gerçekleştirilirken öncelikle ülkedeki eğitim sisteminin tarihi kökleri ve 
gelişimi ele alınmış yani yapısı ortaya konulmuş sonra da istatistikî verileri 
de kullanmak suretiyle mevcut duruma; yabancıların/yabancı kökenlilerin 
ve özelde de Türklerin bu sistem içerisindeki yerine bakılmıştır. Bu noktada 
da literatür taramasına dayanarak elde edilen bilgiler işlendiği gibi T.C. 
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından desteklenen “Avusturya’da İnsan Hakları Uygulamaları, Göç 
ve Azınlıklar: 2016 Raporu” başlıklı proje çerçevesinde Nisan 2017’de 
Avusturya’nın Viyana, St. Pölten ve Salzburg kentlerinde yapılan araştırma 
ziyaretlerinde gerçekleştirilen yüz yüze yarı yapılandırılmış mülakatlardan 
elde edilen verilerden de yararlanılmıştır. Neticede, Avusturya’da eğitim 
sisteminin devlet tarafından maddi ve manevi açıdan ciddi şekilde 
desteklendiği görülmüş ama buna rağmen yabancıların/yabancı kökenlilerin 
ve özelde de Türklerin bu sistem içerisinde ihtiyaçlarının karşılanması 
ve problemlerinin çözüme kavuşturulması bakımından iyi bir durumda 
olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avusturya, Eğitim, Eğitim Sistemi, Uluslararası 
Öğrenciler, Göç, Göçmenler
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Exploring the challenges and coping strategies of Sub-
Saharan African female students in Turkey

Ronald Musizvingoza
Abstract

Turkey’s geopolitical position and multicultural nature is attracting the 
attention of an ever-increasing number of international students. Since the 
2000s, Turkey has been a host nation for many Sub-Saharan African (SSA) 
students. Students from SSA now comprises as large portion of international 
students studying across Turkey. The introduction of the Turkish Government 
Scholarship has increased the number of female students from SSA studying 
in Turkey. Using a qualitative research approach, this paper explores the 
challenges and coping strategies of female students from Sub-Saharan Africa. 
More specifically, the study examines how female students organise their 
migration process upon departure from their country of origin and how they 
adapt their plans and develop coping strategies in response to the social and 
institutional environment in Turkey. The research is based on semi-structured 
interviews conducted with female students from Africa in the city of Bursa. 
We found out that women face challenges in adaptation, language, low socio-
economic background, peer relations, self-esteem, religion and using public 
spaces. These challenges have the potential to influence their academic 
performance in a negative way. Despite the challenges, these students have 
adopted commendable coping strategies and progressed through the course 
largely due to their high sense of responsibility, their focus on the goal of 
graduating and their support networks. It was concluded that students 
need both academic and moral support at point of entry, mid-way through 
their studies and at the end of the course to enhance their coping skills and 
academic progression. Finally, appropriate recommendations were made.

Keywords: Turkey, Africa, Students, Coping, Female
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Çarlık Rusya’sının Azerbaycan Eğitim Sistemi Üzerindeki 
Etkileri

Sabina Abbaslı
Özet

XIX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’sı ve İran arasında Azerbaycan 
hanlıklarını ele geçirmek uğrunda yapılan savaşlar 1813 yılında imzalan 
Gülistan ve 1828 yılında imzalan Türkmençay anlaşmalarının imzalanmasıyla 
son bulmuştu. Bu anlaşmalarla kuzey ve güney olarak ikiye ayrılan 
Azerbaycan topraklarının kuzeyi Çarlık Rusya’sının işgali altında kalmıştır. 
İşgal ettiği topraklarda güçlenmek ve halk arasından kendine dayanak 
oluşturmak amacıyla Ruslaştırma politikasını uygulamaya başlamıştı. 
İşgalin tamamlanmasından sonra bu topraklarda Azerbaycan Türkçesini 
bilen tercümanlara ihtiyaç duyulmaya başladı. Hem bu ihtiyacı karşılaya 
bilmek hem de halka temel eğitim vermek adına 1829 yılında okulların ilk 
projesi hazırlandı. Ancak daha yolun başındayken kaza mekteplerinin eğitim 
programının eksik ve yüzeysel olduğu, Ruslaştırma politikasına hizmet 
ettiği ortaya çıkmıştı. Bu politikanın dikkat çeken taraflarından biri de bu 
bölgede görev yapan Rus memurlarının çocuklarına yerli dillerin öğretilmesi 
için çalışmaların yapılmasıydı. Çünkü Rus memurlarının yerli dilleri hiç 
bilmemeleri yönetmede zorluklar yaşanmasına sebep oluyordu. Farklı 
yıllarda kabul edilen eğitim tüzükleri eğitim sisteminde bazı reformların 
gerçekleştirilmesine sebep olsa da hiçbir zaman esas amacından ve hedefinden 
uzaklaşmamıştır. Amaç her zaman Rusya’ya sadık memurlar yetiştirmek 
olmuştur. Bu süreci başarıyla uygulayan Çarlık Rusya’sının izleri 28 Mayıs 
1918 yılında kurulan ve 23 aylık bir ömür süren Azerbaycan Cumhuriyeti 
döneminde yapılan siyasi ve kültürel çalışmalarla silinmeye çalışılsa da 
bu pek mümkün olmamıştır. 28 Nisan 1920 yılında XI. Kızıl Ordunun 
Azerbaycan’ı işgal etmesiyle Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
kurulmuştur. SSCB adı altında Rusya’ya birleştirilen 15 devletten biri olan 
Azerbaycan da yeniden gerçekleştirilen Ruslaştırma politikasının bir parçası 
olmuştur. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti bu 
izleri hala taşımaktadır. Bu makalede politikanın gerçekleştirildiği dönemler 
ve günümüzdeki etkileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Ruslaştırma Politikası, Çarlık Rusya’sı, 
Azerbaycan
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Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Öğrencilik Sistemi Ve 
Beyin Göçü

Orhan Battır
Özet

Küreselleşme ile birlikte gelişen ulaşım ve iletişim imkânları sayesinde, 
uluslararası sistemin genel işleyişinde görülen değişime paralel olarak, ulusal 
sınırlar geleneksel anlamını ve önemini yitirmiştir. Buna bağlı olarak politik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel unsurların toplumlararası geçişliliği her geçen 
gün artmaktadır. Bu süreçte bilginin, paranın, ticaret mallarının ya da insanların 
dünya üzerinde dolaşımı hiç olmadığı kadar hızlı ve yaygın seyretmektedir. 
Farklı gerekçelerle, farklı şekillerde ve düzeylerde de olsa insanların kalıcı ya 
da yarı kalıcı olarak yer değiştirmeleri şeklinde görülen göç hareketliliği de bu 
sürecin önemli bir parçasıdır.

Göç; temelde daha geniş imkânlara sahip olarak, kendilerini daha iyi, özgür ve 
güvenli bir yaşam umuduyla, insanların bulundukları, sahip/ait oldukları mekândan 
ayrılıp yeni yerlere gitmeleriyle ilgili bireysel ya da kitlesel hareketliliğin genel 
ifadesidir ve tarihi binlerce yıllık insanlık tarihi kadar eskidir. Kısaca yetişmiş 
insan gücünün az gelişmiş bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye göç etmesi şeklinde 
tanımlanabilecek ‘beyin göçü’ de söz konusu hareketliliğin belki de en önemli 
boyutudur. Günümüzde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önem 
verdiği ve sistematik olarak kapasite artırmaya yönelik politikalarla yürüttüğü 
uluslararası öğrencilik sistemi de beyin göçünün önemli bir aracı haline gelmiştir. 
Kök ülkenin itici, hedef ülkenin de çekici etkisine dayalı olarak gerçekleşen beyin 
göçü özünde bir insan hareketliliği olsa da sadece fiziki bir yer değiştirmeyi değil 
sosyo-ekonomik ve kültürel bir yapıdan ve ortamdan başka bir ortama geçmeyi 
de ifade eder ve bu yönüyle toplumlar arasında sürekli ve dinamik bir etkileşim 
aracıdır. Zaman içerisinde motivasyon kaynakları değişkenlik gösterse de söz 
konusu dinamik süreç bir bakıma toplumların ve medeniyetlerin gelişmesinde 
büyük rol oynamıştır. Bu yüzden beyin göçü olgusuna tamamen negatif bir anlam 
yüklemek doğru değildir. Göç eden “beyinlere” kayıp olarak bakmak yerine, 
küreselleşmenin imkanlarından yararlanarak onların kökleriyle bağını yeniden 
kurmak ve karşılıklı kazanç imkanları çerçevesinde sürece olumlu yaklaşmak 
mümkündür. Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin “beyin göçü” yerine “beyin 
dolaşımı” şeklinde tanımlanabilecek bir sürecin bilinçli aktörleri olarak yetişme 
imkanları ve yolları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beşerî Sermaye, Beyin Göçü, Küreselleşme, Uluslararası 
Öğrenciler
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Return Migration and Local Development in Togo: Case 
Study of Tchaoudjo Prefecture

Abdou-Wahabi Abdou
Abstract

According to the Togolese Directorate of Foreign Affairs (DTE), between 1.5 
and 2 million Togolese live abroad, more than 80% of them in other African 
countries. Out of a total population of more than 6 million, the number of 
Togolese living abroad represents a significant proportion. From the 2000s, 
we can notice that some of these Togolese in the diaspora begin to return – 
temporarily or permanently – in their country of origin where they undertake 
several socio-economic activities in different areas. In addition, some of them 
are involved in the socio-humanitarian field through diasporic associations 
and NGOs. In short, the returning emigrants confirm the link between the 
host countries and those of origin. It is relevant to analyze and understand the 
contribution of these returning emigrants to their originated societies through 
that link. In fact, emigrants who voluntarily return to their country of origin 
often come back with projects that they decide to implement. The design of 
these projects often starts from the host countries. Even in the case of forced 
return, most emigrants manage to undertake activities that allow them to 
integrate into their originated social environment. Local development actors 
often talk about “positive migrant” by referring to the returning migrant who 
not only achieves socio-economic integration upon his return, but also makes 
himself useful to his society. From the case of Tchaoudjo prefecture, this 
work tries to highlight the link between the “local” and the “global” that 
represents the diaspora and analyze the various contributions of emigrants 
back in Togo and the impact of their actions on the

local development.

Keywords: Diasporic Ngos And Associations, Localness and Globalism, 
Return Migration, Positive Migrant
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Rusya Federasyonu’nun Ekonomi Politiği:

 Vladimir Putin Dönemi

Oktay Asadov
Özet

21. yüzyılın başında Rusya’nın sosyo-ekonomik politikasının çekirdeği 
modernleşmedir; modern ekonomik, sosyal ve siyasal sistemin oluşumu, 
gelişmiş ülkeler arasındaki boşluğun giderilmesidir. Modernleşme 
kendisiyle, nüfusunun refahının artmasıyla ekonomik, siyasi, askeri, 
bilimsel ve diğer ilişkilerde güçlü bir ülke oluşturulmasını, çeşitli sektörlerin 
dönüşümünü bir ilişki içinde gerçekleştirilmesiyle birlikte, toplumun 
karmaşık bir yenilenmesini gerektirir. Modernleşmenin görevi son derece 
karmaşıktır. En azından son üç yüz yıldır ülkeyle yüz yüzedir ve bugüne 
kadar çözümlenmemiştir. Rusya, yüzyıllar boyu Batı Avrupa ülkelerinin 
arkasında yaklaşık 50 yıllık bir gecikme yaşıyor ve tarih boyunca onlara biraz 
yaklaşıyor sonra ise tekrar çekiliyor. Bu gecikmeyi karakterize eden üç koşul 
belirtilmelidir. İlk olarak, bireysel sektörlerin düzensiz gelişimi mevcuttur.

Bazı parametreler açısından ve tarihin belirli aşamalarında önemli bir 
yakınlaşma vardır (örneğin, askeri potansiyel), diğerlerinde ise önemli bir 
gecikme (emek verimliliği) söz konusudur. İkinci olarak, modernleşme 
başarılarının istikrarsızlığı aşikârdır, çünkü erişilen sınırlar üzerinde bir 
dayanak elde etmek mümkün olmamıştır: bu ve ya diğer alandaki atılım 
sonrasında, gelişmiş ülkelerin gelişiminin yeni bir teknolojik dönüş üzerine 
ivme kazanması ve Rusya için önceden hazırlanmış kaynakların bulunmaması 
nedeniyle bir boşluk artmaya başlayınca hem mutlak hem de göreceli olarak 
gerileme ortaya çıkıyor. Üçüncüsü, bu boşlukla (farkla) şimdiye kadar 
hükümetlerin siyasi düzen ve karakterinin hemen hemen ilgisi olmadı. 
Modernleşme sorunu, sistemik devrim sonrası krizin tamamlanmasından 
ve makroekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasından sonra 2000 yılda V. 
Putin’in başkanlığının başlangıcına tesadüf eden zamanda dikkat merkezinde 
oldu. Ve bu problem, Putin başkanlığının yaklaşık ilk sekiz yılı boyunca 
dikkatleri üzerine çekiyordu. 2007-2000 yıllar döneminde yetkililerin tüm 
ekonomik ve politik tartışmaları ve pratik eylemleri Rusya’nın hızlandırılmış 
sosyo-ekonomik gelişme sorununa, modernizasyona yönelik olmuştur. Nicel 
olarak, bu sorunun çözümü, dünyanın gelişmiş ekonomileri ile Rusya’nın 
sosyo-ekonomik düzeyi (kişi başı ortalama GSYİH ile belirlenen) arasındaki 
boşluğun azaltılması ile ölçülür. 
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Bir başka deyişle, Rusya’nın büyüme oranı, bu ülkelerin büyüme hızlarını 
ve dünya ortalamasındaki büyüme oranlarını önemli ölçüde aşmalıdır. 
Tabii ki, yalnızca niceliksel göstergelerden bahsetmekle kalmamalı, aynı 
zamanda nicel ve nitel göstergelerin sayısına yansıtılan vatandaşların yaşam 
kalitesini belirle4. yen yaşam ve mülkiyetin güvenliği, çevre koruması gibi 
faktörlerin değişimine de değinmeliyiz. Çağdaş Rusya modernizasyonu 
ekonomi politiği bağlamında üç önemli özelliğe sahiptir. Öncelikle 
modernizasyonu yakalamaktan, yani dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 
ayrılmayı aşmaktan bahsetmek lazım geliyor. İkincisi, modernizasyon hızla 
gelişen bir post-endüstriyel sistem şartlarında yapılmak zorunda. Üçüncüsü, 
modernizasyonun, gelişimini uzun süre etkilemeye devam edecek tam ölçekli 
bir devrimi yaşamış bir ülkede gerçekleştirileceği dikkate alınmalıdır

Anahtar Kelimeler: Rusya, Dış Ticaret, Vladimir Putin, Ekonomi Siyaseti
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Türkiye’nin Giderek Artan Yeni “Yabancıları”:

 Uluslararası Öğrenciler

Bülent Yılmaz - Mustafa Yakar
Özet

XX. yüzyılın sonlarından itibaren Türkiye’nin uluslararası göç rejimindeki 
konumunun değiştiği bilinen bir gerçekliktir. Bu değişimdeki etkili olan 
gruplardan birisi de uluslararası öğrenciler olup, özellikle 2000 sonrasında 
çok belirgin bir atış kaydedilmiştir. Bu değişimde, bilgi ekonomisinin 
dinamikleri ile yükseköğretimdeki yaşanan rekabet ve uluslararasılaşma 
çabalarının yanı sıra, Türkiye’nin Dünya’nın çeşitli kesimlerindeki ülkelerle 
yaptığı karşılıklı siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler gibi hem küresel hem 
de ulusal düzlemde bir dizi faktör etkili olmuştur. Gerekçe: Bu çalışmada 
son zamanlarda giderek artış eğilimi sergileyen uluslararası öğrencilerin 
görünürlüğüne dikkat çekmek, ülkeler bazında bu göçmen kitlesinin kaynak 
sahalarını ve zamanla ortaya çıkan değişimi vurgulamak ve son olarak illere 
ve üniversitelere göre dağılımı ve değişimi belirlemek amaçlanmıştır.

Veri ve Yöntem: Türkiye’deki uluslararası öğrencilere yönelik veriler, 
ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan 
veriler eğitim-öğretim dönemlerine göre 2000 sonrasındaki son 17 yılı 
kapsamaktadır. Cinsiyet, geldiği ülke ve kayıtlı olduğu üniversitelere 
göre yayınlanan bu verilerden ülke içindeki dağılımı belirlemek için 
üniversitelerin kurulduğu illere ve gelinen ülkelere göre olmak üzere iki 
ayrı veri tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra bu verilerden özet tablo ve 
grafiklerin yanı sıra belli dönemler için illere ve ülkelere göre tematik 
dağılış haritaları üretilmiştir. Bulgular: Türkiye’nin son zamanlarda aldığı 
göçmen gruplardan birisi de uluslararası öğrenciler olup, 2000 sonrasında 
7 katı aşan artışla günümüzde 100.000’i geçmiş ve ülke içindeki toplam 
yabancı nüfusun da %13’ünü oluşturmuştur. Uluslararası öğrencilerin 
küresel piyasasındaki payı artıran Türkiye’de yükseköğretimdeki toplam 
öğrenci sayısının %1,6’sını uluslararası öğrencilerden meydan gelmektedir. 
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin kaynak ülke sayısında da bir atış 
olup, 2000 yılında 103 farklı ülkeden öğrenci geliyorken 2016’da bu sayı 
174 ülkeye yükselmiştir. Türkiye’ye gelen öğrenciler daha çok Afrika ve 
Asya kıtalarındaki gelişmekte olan ülkelerden gelmekle birlikte giderek tüm 
Dünya’dan öğrenci çekmeye başlamıştır. Sonuç: Türkiye’nin uluslararası 
öğrencilere ait verileri, son birkaç yılda çok önemli artışlar yaşadığını ve 
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küresel ölçekteki öğrenci hareketliliğinden aldığı payı artırmaya çalıştığını 
göstermektedir. Uluslararası öğrenciler, daha çok Dünya’nın az gelişmiş 
ülkeleri kökenli bir örüntüye sahip olup, ülke içinde ise tüm illere yayılma 
eğilimindedir.

Dünya’da uluslararası öğrenciler için yeni bir destinasyon olmaya yönelik 
bu girişimler, uluslararası öğrencilere yönelik kapsamlı bir veri tabanı 
ve yapılacak araştırmalarla daha doğru politikalara dönüştürüle bilinir. 
Uluslararası öğrenci akışlarına ait veri setlerinin oluşturulması ve yakından 
izlenmesi Türkiye’nin uluslararası öğrenci piyasasındaki konumunu daha iyi 
anlamayı ve buna bağlı olarak daha sağlıklı gelecek planlaması yapmasına 
katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Bölgesel Farklılıklar, Türkiye, 
Eğitim



66

Türkiye’ye Yurtdışından Gelen Uluslararası Öğrenci 
Sayısının Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Mehmet Çevik
Özet

Ülkemize çeşitli düzeylerde eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin 
sayısı yıllar içinde artış göstermektedir. Ancak, Türkiye’deki uluslararası 
öğrenci sayısının istenen seviyede olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Uluslararası öğrencilerin, gittikleri ülkelere büyük katkılar sağladıkları artık 
çok açık olarak bilinmektedir.

Bu bildiride, Türkiye’ye gelecek uluslararası öğrenci sayısının artması 
için yapılabilecek çalışmalardan bahsedilmektedir. Bu çalışmaların en 
önemlisi, Türkiye’deki eğitim-öğretim imkânlarının özellikle Türkiye’ye 
öğrenci gönderme potansiyeli yüksek olan ülkelerde çok iyi tanıtılmasıdır. 
İnsanlar artık her konuda olduğu gibi bu konuda da internet üzerinden arama 
yapmaktadırlar. Türkiye’deki eğitim imkânlarını toplu olarak ve detaylı bir 
şekilde anlatan kaliteli bir web sayfası dahi bulunmamaktadır. Ülkemizdeki 
üniversitelerin çoğunun web sayfalarındaki bilgilerin ancak bir kısmının 
sadece İngilizceleri bulunmaktadır. Hâlbuki henüz Türkiye’ye gelmemiş bir 
öğrenci adayının yeterli ve kapsamlı bilgilere İngilizcenin yanı sıra Arapça, 
Fransızca, Rusça ve hatta Çince, vb. dillerde ulaşabilmesi gereklidir. Türk 
yükseköğretim sisteminin en üst kuruluşu olan YÖK’ün sayfasında bile 
çok kısıtlı bilgiler verilmekte, “Study in Turkey” sitesine yönlendirme 
yapılmaktadır. Bu sayfalardaki bilgiler de Türkçe dâhil 3 dilde verilmektedir. 
Dolayısıyla, ülkemizdeki eğitim imkânlarını çok iyi tanıtan, akla gelebilecek 
sorulara cevap veren, en az 5-6 dilde alternatif sunan kapsamlı bir tanıtım 
sayfasına ihtiyaç vardır. Yapılacak diğer çalışmaların hepsinin referans noktası 
bu olmalıdır. Öte yandan, tanıtımların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için 
mutlaka sosyal medyanın çok iyi ve aktif bir şekilde tanıtılması gereklidir. 
Bir diğer husus ise, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)’te yaşanan karışıklıktır. 
Ülkemizde YÖS sınavı yapan yaklaşık 20 farklı kurum vardır. Bu hem 
kaynak israfına neden olmakta hem gereksiz bir rekabet oluşturmakta hem de 
uluslararası öğrencilerin kafasını ciddi şekilde karıştırmaktadır. Dolayısıyla 
bu alanda, belli bir üniversitenin adını değil Türkiye’nin adını taşıyan, 
TRYÖS gibi, bir sınav sistemi acilen hazırlanmalıdır. Yurtdışında yapılan 
tanıtımlar ise yine Türkiye adına ortak bir tanıtım şeklinde olmalıdır. Birçok 
farklı kurum sadece kendini tanıtmak için önemli harcamalar yapmaktadır. 
Hâlbuki ortak bir planlama ile aynı bütçe ile çok daha fazla öğrenci adayına 
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ulaşmak mümkün olabilecektir. Elçiliklerimize bu konuda daha detaylı bilgi 
verebilir ve tanıtım yapabilirlerse, ülkemize gelen öğrenci sayısının daha fazla 
arttırılabileceği aşikârdır. Bu alanda dürüst ve güvenilir bir şekilde çalışacak, 
akredite eğitim danışmanlığı firmaları da kurulabilir / teşvik edilebilir.

Bu firmalar hem istihdam sağlayacak hem de ülkemize gelecek uluslararası 
öğrenci sayısını arttıracaklardır. Uluslararası öğrencilerin barınma 
sorununa ilişkin bazı özel imkânlar ve kontenjanlar sunulabilir. Şu anda 
maalesef KYK uluslararası öğrenci başvurularını eğitim başladıktan sonra 
almaktadır. Geliştirilmesi gereken hususlardan bir tanesi de mevzuatımızın 
kolaylaştırılmasıdır. Ülkemize gelen öğrencilerin vize, ikamet, sağlık 
sigortası, okul kaydı, vb. işlemleri ne kolay ve pratik olursa, ülkemizin 
cazibesi o kadar artacaktır. Ülkemizin ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya 
olduğu bir dönemde uluslararası öğrencilerin ülkemize ciddi bir kaynak 
sağlaması mümkündür. Bu düşünce ile hareket edildiği takdirde ülkemize 
çok önemli katkılar sağlanabileceği asla unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Türkiye, Yükseköğretim Sistemi, 
Eğitim-Öğretim
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Uluslararası Öğrenci Hareketliliğine Coğrafi Yaklaşım: Bir 
Araştırma Gündemi Önerisi

Bülent Yılmaz - Mustafa Yakar
Özet

Günümüzde artan küresel insan dolaşımlarından birisini de uluslararası 
öğrenci hareketliliği (UÖH) oluşturmaktadır. Geçen yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren giderek artan bu hareketlilik, küreselleşmeye bağlı 
olarak her geçen gün özellikle yükseköğretimde “uluslararasılaşma” 
eğilimini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası nüfus hareketliliğinde olduğu gibi 
nedenlerinden sonuçlarına kadar tüm süreç mekânsal olarak uluslararası 
öğrenci gönderen ve öğrenci kabul eden ülkeler arasında gerçekleşmekte 
ve bu hareketlilik tüm yönleriyle bir öğrenci coğrafyalarını oluşturmaktadır. 
Coğrafya ve coğrafyacılar uluslararası göçten edinilmiş bilgi birikimini 
uluslararası öğrenci coğrafyalarını anlama ve açıklamaya yönelterek bu 
konuda ilgili literatüre önemli katkılar sağlamışlardır. Türkiye’nin UÖH’de 
giderek bir bölgesel çekim merkezi haline gelmeye başladığı kayda değer 
gelişmeler son zamanlarda çeşitli akademik disiplinlerin dikkatini çekmiş 
olsa da coğrafya henüz bu disiplinler arasında yerini almış değildir. Oysa, 
haklı ve özgün katkı sağlama potansiyeli olan coğrafyanın uluslararası 
ölçekte yapılmış çalışmalarda çok farklı bir konumda olduğu saptanmıştır. 
Uluslararası literatürden hareketle Türkiye’de coğrafyanın UÖH’ne neler 
katabileceğinin belirlenmesi bu disiplinin ülkemizdeki uluslararası öğrenci 
coğrafyasını anlamaya yönelik katkı sağlayacaktır. Veri ve Yöntem: Bu 
araştırmanın verisi, coğrafyacılar tarafından İngilizce yazılmış uluslararası 
öğrencilere yönelik doküman incelemesi yoluyla elde edilen rastlantısal 
olarak seçilmiş 44 makaleye dayanmaktadır. Belirlenen makaleler, yapılan 
içerik analizi sonucunda araştırma konu ve sorunsalı, kavramsal ve 
kuramsal çerçeve, veri ve yöntem ile önerilere yönelik sorgulamalar gibi 
oluşturulan veri tabanı üzerinden çeşitli kategoriler vasıtasıyla nicel ve 
nitel verilere dönüştürülerek incelenmiştir. UÖH’ne yönelik coğrafyacıların 
yaptığı çalışmalar, uluslararası öğrenci akışlarını beşeri coğrafyanın “yer” 
ve “mekan” gibi iki temel kavramı üzerinden ele almıştır. Bu bağlamda 
göç araştırmalarındaki teorik, metodolojik ve kavramsal yaklaşımların 
uyarlandığı ve böylece UÖH’nin coğrafyasını açıklamaya çalışmışlardır. 
Zira, UÖH diğer küresel akışlar gibi, dinamikleri, etkileri, büyüklükleri, 
kaynak ve hedef bölgeleriyle oldukça karmaşık ve çok boyutlu olup, tüm 
süreç değişen ölçeklerde “mekan” üzerinde gerçekleşmektedir. Uluslararası 
öğrenci hareketliliğinde coğrafyacılar konuya farklı bakış açıları getirerek 
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bu hareketliliğin kapsamının genişletilmesinden konuya yönelik kavramsal 
ve kuramsal tartışmalara kadar bir dizi katkılar sağlamışlardır. Hatta bu 
yönüyle bir çerçeve oluşturma girişimleri ile diğer disiplinlerle birlikte ortak 
araştırmalara da katılmak suretiyle bilgi birikimini zenginleştirmişlerdir. 
Disiplinler arası katkılarla giderek genişleyen literatür ise, UÖH’ne yönelik 
daha sağlıklı bir politika oluşturmaya zemin hazırlayacağından uluslararası 
literatürün mevcut durumu Türkiye için yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda 
yapılan literatür incelemesi sonucunda coğrafyacıların konunun hangi 
yönlerinin çalışılması gerektiği yönündeki önerilerinden elde edilen bulgular 
sonucunda yeni konu ve sorunsallara yönelik Türkiye için bir araştırma 
gündemi önerisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Uluslararası Öğrenci Hareketliliği, İçerik 
Analizi, Araştırma Gündemi
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Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Sosyal İçermesine 
Yönelik Devletin Yaptığı Faaliyetler: YTB Suriyeli 

Öğrenciler Projesi Örneği

Osman Akgül
Özet

Küreselleşen ve birbiri ile etkileşen dünyada eğitim de nasibini almış, 
uluslararası öğrencilerin sayısı tüm ülkelerde hızla artmıştır. Türkiye de 
gerek jeopolitik konumu gerekse öğrencilere sunmuş olduğu eğitim fırsatları 
itibari ile bu hareketlilikten her geçen yıl artarak nasibini almaktadır. Gelen 
öğrenci kitlesi heterojen olduğu ve bazı bölgelerden gelen kimi öğrencilerin 
kendi ihtiyaçlarını karşılayamama durumunda olmaları hasebiyle gerek 
devletin gerekse sivil toplumun bu hususa eğilmeleri gerekmektedir. 
Çalışmamızda Türkiye bursları kapsamında gelen öğrencilerin her türlü 
ihtiyacını karşılamaya çalışan YTB’nin, Türkiye bursları kapsamı dışında 
olarak ilgilendiği özel bir kitle olan Suriyeli öğrenciler ile ilgili yapmış 
olduğu proje incelenmiştir. Projenin öğrenciler nezdinde nasıl algılandığı ve 
ne gibi sorunları çözdüğü irdelenmiştir. Bu kapsamda İstanbul üniversitesinde 
okuyan Suriyeliler ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile elde 
edilmiş bilgiler tahlil edilmiş ve yapılan çalışma göstermiştir ki YTB’nin 
yapmış olduğu bu faaliyet Suriyeli öğrencilerin dışlanıp eğitimin dışında 
kalmalarının önüne geçmiş ve topluma kazandırılmalarına vesile olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Dışlanma, Sosyal İçerme, Uluslararası 
Öğrenciler, YTB
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Emergence of Religion-based Political Parties in South Asia; 
A Social Media Analysis of India, Pakistan and Bangladesh 

perspective

Jaidul İslam Sarker
Abstract

India, Pakistan and Bangladesh have 1.7 billion people and have democracy. 
Although religion played as one of the prime factors of election in South Asia, 
religion- based political parties had less representation in parliaments in past. 
It was because of traditional way of election campaign and rigid structure 
of parties. Recently, these parties adapted modern techniques of political 
communication by modernizing their campaign strategies and using social 
media. Religious parties gained more popular support in recent elections and 
came to power in India and Pakistan respectively. The purpose of this study 
was to examine the use of social media by religious political parties. As social 
media turned as most advance way of communication, it gains tremendous 
popularity. Use of Facebook, Twitter and YouTube by three majors religion-
based parties of South Asia have analyzed for this study. Overall, results 
indicated Bharatiya Janata Party (BJP) of India is in leading position for 
using social media in term of number of contents and of followers. While 
Tehreek-e Insaf Pakistan (PTI) have vibrant, Bangladesh Jamaat -e Islami 
(BJI) growing in use of social media. It’s a matter of fact that religion-based 
parties of South Asia adopted more efficient campaign strategy than secular 
parties. Thus, they could able mobilized popular support for their sides in 
elections and defeated long standing secular elite parties.

Keywords: Religion-based political parties, South Asia, Social Media, 
Political Communication
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Bangladeş’in Jeopolitik Konumu: Avantajları Ve 
Dezavantajların Değerlendirmesi

Rahmet Ullah
Özet

Coğrafi konumu Bangladeş’i farklı perspektiflerden hem avantaj hem de 
dezavantajları kazandırmıştır. Doğu, Batı ve Kuzey taraftan Hindistan çevrili 
olması Bangladeş’in en zayıf noktasıdır. Bu konumu dolayısıyla Hindistan 
ile Bangladeş ikili ilişkilerinde dengesiz bir politikayla karşılaşmaktadır. 
Bağımsızlık döneminden beri Hindistan’ın tek taraflı davranışı ve uluslararası 
nehirlerin su dağıtımı ve barajları kendisi tarafından kontrol etmesi, 
tartışmalı sınır ve deniz sahası, Bangladeş üzerinden koridor istemesi gibi 
konular Bangladeş’in stratejik güvensizliğini artırmıştır. Ancak Myanmar ile 
küçük bir toprak sınırı ve güney taraftan deniz yolu Bangladeş için büyük 
avantajları da sağlamaktadır. Myanmar aracılığıyla Bangladeş’in Güneydoğu 
Asya bölgesinin tamamına ve özellikle Çin ile bağlı olabilmesi Bangladeş’in 
güvensizliğini azaltabilecektir. Bengal Körfezi yoluyla Bangladeş dünyanın 
her tarafa ulaşabilmektedir. Ayrıca, Bangladeş’in doğu sınırın ötesinde kalan 
Hindistan’ın 7 vilâyetinde ayrımcılık hareketi Bangladeş’in stratejik önemine 
oldukça artmıştır. Bu bölgelerine ulaşmak ve merkez kontrolünü sağlamak 
için Hindistan Bangladeş’i çok önem vermektedir. Öte yandan Hindistan’ı 
caydırma konusunda Bangladeş Çin için bir cazibe haline gelmiştir. Çünkü 
Güney Asya’da Hindistan ile rekabetinde Bangladeş Çin için çok önemine 
sahip bir ülkesidir. Ayrıca, ABD ve diğer Batılı güçler Bengal Körfezini 
stratejik önem vermektedir. O yüzden Çin ve Hindistan ve diğer ülkeler 
ile dengeli siyasi, stratejik, ekonomik ve askeri ilişkileri Bangladeş için 
çok önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Bangladeş’in jeopolitik 
konumunun avantajları ve dezavantajlarını değerlendirmektir. Çalışmada 
Bangladeş’in jeopolitik konumunun analizinde jeopolitik teorisi’ni 
kullanılmıştır. Çalışmanın verileri jeopolitik, dış politika ve Bangladeş ile 
ilgili kitap, yazı ve değerlendirmelerinden toplanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bangladeş, Jeopolitik, Dış Politika, Ulusal Güvenliği
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Tüketim Kültürü Bağlamında Kırgızistan’da Gazetelerde 
Yayınlanan Reklamların Analizi

Nuraiym Usmanova
Özet

Günümüzde alışveriş yapmak serbest zaman değerlendirmesinde ilk sıraya 
çıkmıştır. Hafta sonlarını alışveriş merkezlerinde geçirmek sadece gençler 
için değil, yetişkinler için de “zamanı eğlenceli geçirmek” olgusu gibi kabul 
edilmektedir. Alışverişi sadece hafta sonları değil, hafta içi de evde oturarak, 
hatta çalıştığımız yerde oturarak da yapabilecek duruma gelindi artık. Üstelik 
alışveriş yapmak alışveriş merkezleriyle de sınırlı değil, televizyondaki 
alışveriş kanalları, telefonla alışveriş ve tabi internet üzerinden alışveriş 
olanakları sayesinde tüketim etkinliğini sürdürebilmek kolaylaştı. Tüketim 
insan olduğu her yerde mevcuttur. Bir alışkanlık olarak tüketim, bireylerin 
gündelik yaşam pratiklerinin neredeyse tümünü kapsamaktadır. Başka bir 
deyişle, insanlar hem evlerinde hem de iş yerlerinde yaşamdan alınan doyumu 
giderek artan bir biçimde daha fazla serbest zaman yerine, daha fazla mal ve 
hizmetin tüketilmesinden almaya başlamıştır.

Tüketimin bu kadar önemli konuma gelmesinde reklamın etkisi büyüktür. 
Çünkü reklamcılar, hazırladıkları reklamın izleyiciler tarafından kod 
açımlamalarının kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşmesini umarlar. 
Bu dileğin gerçekleşmesi, hazırlanan mesajların doğru kişilere ulaşması 
anlamına gelecektir.

Bu çalışmada tüketim kültürü bağlamında Kırgızistan’da gazetelerde 
yayınlanan reklamlar üzerinde reklam içeriğinin nasıl olduğu, üreticilerin 
hedef kitleye ve bireylere verdiği mesajların analizi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime: Tüketim Kültürü, Kırgızistan, Reklam, Gazete
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Abstract

Since the modern age, Western world particularly England played a very 
important role in the development of a new way of literature that helped 
to introduce a common atmosphere in their own land. Their education 
policy and curricula were developed Based on their literature. After the 
commencement of colonial rule, particularly in India the same literature 
was included in the syllabus and taught among the Muslims and non-
Muslim students. Though Muslims reacted for the first time but no way 
left rather accept the colonial policy. Within a short period of time, they 
started following directly or indirectly. So, Muslims’ own knowledge and 
literature trend faced severe attack. Later on, almost of the investment made 
in the translation of European literature into the local languages or people 
started learning the English language as well as other disciplines of learning. 
Nowadays it is being discussed more that the contemporary education system 
is meaningful and successful to ensure the happiness or not. It starts looking 
for another way forward like decolonization or Islamization or development 
of literature or knowledge based on one’s own belief system. It is proper time 
to invest more to develop the Muslims’ own trend and exchange within itself 
through translation, discussion, criticism etc. Here international community, 
particularly overseas students from different parts of the world can play very 
important role. They know their own language with other academic and non-
academic languages that can promote and enrich the thinking levels of Muslim 
societies of different parts of the world. For example, Shakespeare’s writings 
encouraged the people to follow his trends unconsciously or subconsciously.

This study aims to portray a picture that leads the young generations to 
develop literature based on their own tradition. That finally will strength the 
civilization and will help to the integration at a large scale.

Keywords: Muslim Civilization, Colonial Education, Western Literature
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