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Diller Arası Etkileşim ve Uluslararası Öğrencilerin Eğitim
Sürecine Etkisi (Türkçe-Arapça Modeli)
Faruk Çiftçi
Muhammet Abazoğlu
Özet
Arap öğrencilerin bugün Türkiye'deki sayıları diğer öğrencilere göre daha fazladır. Bu
da Türk ve Arap milletleri arasında önemli tarihsel, sosyal ve kültürel bağların olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada Türkçe ve Arapça arasındaki ilişkilerden kaynaklı
bazı benzerlik ve farklılık arz eden özelliklere değinilmiştir. Türkiye'de öğrenim gören
uluslararası Arap öğrencilerin bu ilişkiler doğrultusunda karşılaştıkları olumlu ve olumsuz
yönler ele alınmaktadır. Bunları aynı anlamda kullanılan ve anlam kaymasına uğramış ortak
sözcükler olarak nitelemek mümkündür. İki dil arasında köken, söz dizimi, biçimbilim,
dilbilgisi ve ses bilgisi farklılıkları vardır. Her iki dilin çeşitli dil aileleri mensubu olması
cümle yapısında köklü değişiklik oluşturuyor. Türkçenin eklemeli ve Arapçanın bükümlü
bir dil olması öğrencileri cümle kurarken hatalara sürüklemektedir. Ayrıca Türkçede
bulunan bazı seslerin Arapçada bulunmadığı gibi, Arapçadaki bazı seslerin de Türkçede
olmaması öğrenciler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Sorun arz eden bu hususlar
karşıtsal çözümleme teorisine dayanarak gösterilmeye çalışılmıştır. Arap öğrenciler en çok
ünlü harfler konusunda zorluk yaşamakta, ancak bazı ünsüzlerin de Arapçada bulunmaması
ses çalışmaları açısından büyük çaba gerektirmektedir. Bütün bu sorunlar eğitim alanında
öğrencinin karşısına çıksa da aşılması imkânsız değildir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arapça, Dil Öğretimi, Uluslararası, Öğrenci.
Abstract
The number of Arab students in Turkey is more than the other students these days.
This is due to the fact that there are important historical, social and cultural ties between
Turkish and Arab nations. In this study, some specifications that refer to the similarities
and differences in relations between Turkish and Arabic are mentioned. The positive and
negative aspects of these relations that the international Arab students in Turkey face are
also discussed in this study. It is possible to qualify these aspects as common words which
are used in the same sense and have been shifted in meaning. There are differences in origin,
syntax, morphology, grammar and phonology between the two languages. The fact that both
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languages are members of different language families makes a radical change in the sentence
structure. Arabic is a derivative language while Turkish is extensional, and this leads the
students to make mistakes when building sentences. In addition, some voices in Turkish
are not found in Arabic, and some voices in Arabic are not in Turkish, which is an essential
problem for students. These problems have been tried to be shown depending on the theory
of oppositional analysis. Arab students have difficulty with the vowel letters, but the lack of
some consonants in Arabic requires great effort in terms of sound studies. Although all these
problems are confronted by the student in the field of education, but it is not impossible to
overcome them.
Keywords: Turkish, Arabic, Language Teaching, İnternational, Students.
Giriş
Kaynakların ifadesine göre tarihi devirlerin yazının icadıyla başlamasına rağmen
iletişimin ilk insanlardan bu yana mevcut olduğu bilinmektedir. İletişim kurmak amacıyla
insanların geliştirdiği en büyük araçlardan birisi de dildir. İletişimin en temel araçlarının
başında gelen dil, uzmanlar tarafından aynı zamanda canlı, yaşayan bir organizma olarak
nitelendirilmektedir. Bu özelliğinden ötürü diller doğar, büyür, gelişir ve birbirleriyle
etkileşime girer ve hatta bazı diller bunun bir doğal sonucu olarak ölür. Bu etkileşimi bu
günün dünyasında gayet net şekilde görmek mümkündür. Bugün artık evrensel bir dil haline
dönüşen İngilizcenin hemen hemen kelime vermediği dünya üzerinde hiçbir dil yok gibidir.
Dil, bilgi araçlarından birisi olmakla beraber insanların toplum içinde iletişim kurmak,
duygu ve düşüncelerini aktarmak için kullandıkları işaret ve simgelerden oluşan bir
dizgidir (İbn Cinnî, 1952: 1/33; İbn Manzur, Ty. 15/251). Yeryüzünde binlerce dil vardır.
Diller insan aklının meyvesi olmakla beraber insanları diğer varlıklardan üstün kılan
en büyük özelliktir. Ayrıca, insanı kendi tarihiyle birleştiren, dış dünyayı algılamasını
sağlayan önemli bir etken olan dil, çeşitli bilim, din, hukuk, kültür ve sanat dallarının
varoluş sebebidir (Toklu, 2015: 17).
Küreselleşme ile gittikçe küçülen dünyada insanlar kendi memleketleri dışında değişik
nedenlerle yaşamaya başlamış ve bununla birlikte kendi ana dilinin yanı sıra yaşadığı
ülkenin dilini öğrenmeye koyulmuşlardır. İnsanoğlunun yabancı dil öğrenme isteği ve
teşebbüsü, çok eski dönemlerine kadar gider. Dolayısıyla eskiden beri insanlar, yabancı
bir dili öğrenme gayreti içinde olmuşlardır. Ancak insanlardaki bu öğrenme isteği ve
teşebbüsü herhalde hiçbir zaman günümüzdeki kadar yaygın olmamıştır. Çünkü dünyanın
hızla küçüldüğü, küresel bir köy haline geldiği, iletişimin bu kadar hızlı ve yaygın olduğu,
ulaşımın kolaylaştığı, dünyanın her yerinde iş bulma imkânının olduğu çağımızda, yabancı
dil bilmek her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başlamıştır (Kara, 2010: 661-696).
Türkçenin bu günkü geldiği durum ve kelime hazinesi irdelendiği zaman görülmektedir
ki, içerisinde pek çok yabancı kökenli kelime barındırmaktadır. Bu durum sosyal ve kültürel
etkileşimin bir sonucudur. Tarihte kurulmuş bazı Türk devletlerinde özellikle Farsça ve
Arapçanın resmi dil olarak kullanılması da bunun bir kanıtıdır. Bu etkileşim sürecinde
8
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Türkleri en fazla etkileyen dil ise Arapça olmuştur. Özellikle dini metinlerden ötürü Türkler
Arapçayı öğrenmişlerdir. Bu öğrenmeyle birlikte pek çok kelime Türkçeye geçmiş ve hatta
bazıları tamamen Türkçeleşmiştir.
Özellikle Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i benimsedikten sonra Orta Asya’dan göç
ederek geldikleri ve kendilerine vatan yaptıkları Orta Doğu coğrafyasında hâkim olan en
büyük dillerin başında, şüphesiz, Arapça gelmektedir.
Arapçanın Kur'an-ı Kerim’in dili olduğu için birçok dil üzerinde etkili olmuştur. Türkçe
de bu dillerin başında gelmektedir. Türkçede bulunan Arapça kelimeler bir hayli fazla ve bu
kelimelerin Türkçede ayrı bir yeri ve önemi vardır. Uzun zamanlar iç içe yaşayan Türkler
ve Araplar, bunun etkisiyle de her iki dil birbirlerinden etkilenerek sözcük alış verişinde
bulunmuşlardır. Daha sonra Türkçeye giren bu sözcükler Türkçeleşerek dile zenginlik
kazandırmıştır. Hatta Türkçenin en fazla etkilendiği dil Arapça olduğu için, Türkler uzun
süre Arap alfabesi kullanmışlardır. Bunun en önemli nedenlerinden de Türklerin İslam’la
tanışmalarıdır, zira Türkler İslam dinine girmeden ve Araplarla karışmadan önce dillerindeki
Arapça sözcüklerin sayısı çok kısıtlı olduğu kaynaklarda gösterilmektedir. Kaşgarlı
Mahmut Divan-ü Lügati't-Türk adlı eserinde Türk dilini açıklarken sözcük konusunda şöyle
demektedir: "Lehçelerin en yalını, tek dil bilen, Fârisîlerle karışmayan ve başka ülkelerde
yerleşme âdetinde olmayanlara ait olandır. İki dile sahip ve şehir halklarıyla karışmış
olanların ifadelerinde mutlak bir zayıflık mevcuttur" (Kaşgarlı, 2005: 22).
Milletlerin dolaylı ya da dolaysız olarak karışması sonucu Arapça; Yunancadan
İngilizceye, İspanyolcadan Farsçaya pek çok dünya dilini etkilediği gibi Türkçe üzerindeki
etkisi de çok büyüktür (Enis, 2003: 100). Türkçede Arapça kökenli çok sayıda sözcük
bulunmaktadır. Ancak dilbilgisi yapılarındaki büyük farklardan dolayı, pek çok Arapça
kökenli sözcük Türkçede ses ve anlam değişimine veya anlam kaymasına uğramıştır. Biz
de bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak bu çalışmada uluslararası Arap öğrencilerin
Türkçeyi öğrenme aşamasında Arapça kökenli sözcüklerden en iyi şekilde yararlanmayı ve
bu süreçte karşılaştıkları sorunları ele almak olacaktır.
Diller Arası Etkileşim
Diller arasındaki sözcük alışverişi insanlık tarihi ile yaşıt olmalıdır. Bu olgu tartışmasız
tüm dilcilerin üzerinde anlaşmaya vardığı bir gerçektir. Eskiden günümüze kadar devam
eden etkileşim olgusu dilciler arasında kelime alışverişi ve ödünç alma olarak da bilinir.
Dilsel alışverişi bireylerin ve toplulukların uyguladığı gibi, günümüz döneminde dil
kurumları gibi bilimsel kurumlar da bu konuda çalışmalar yapabilmektedir (Enis, 2003: 97).
Diller arası sürtüşme tarihsel bir zorunluktur. Bu sürtüşmeden dolayı diller az ya da çok bir
birine karışır ve dilsel gelişim olayı gerçekleşir. Dış etkenlerden izole olan dil ise belli bir
gelişim sağlaması söylenemez (Vendryes, 1889: 348).
Yeryüzünde bütün diller şu ya da bu ölçüde başka dillerle sözcük alışverişinde
bulunmuşlardır. Kimi dillerde yabancı sözcüklerin oranı %50'yi geçebilmektedir.
İngilizcenin söz varlığının %50'si Latin, %15'i Grek, %10'u diğer dillerden olup ancak %25'i
www.internationalstudentsymposium.com
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Anglosakson yani %75'i yabancı kökenlidir (Eker, 2016: 141). Dilin yaşayan canlı bir varlık
olduğu hesabıyla her dil kendi kurallarını oluşturarak bu kurallar içinde yaşar ve gelişir. Bu
bakımdan dil durağan değildir. Ancak dile yeni kelimeler kazandıracak dışarıdan yapılan
müdahaleler dilin özüne ve kaidelerine uymak zorundadır, aksi takdirde dilin kanunlarına
aykırı zorlamaları dil hiç bir zaman benimsemez (Ergin, 2009: 4). Böylece her dil kendi
bünyesine uygun başka dillerden sözcük alışverişi yapmasını normal bir durum olarak
karşılayıp, diller arası etkileşimin dil gelişiminin bir parçası olarak görebiliriz.
Diller arası etkileşim belli bir dil ailesine özgün bir şey değildir. Yapı bakımından
baktığımızda Hint-Avrupa dilleri ailesinin bir üyesi olan Farsçanın söz varlığının çok büyük
bir bölümü Hami-Sami dilleri ailesinden olan Arapça kökenlidir. Kimi diller ise neredeyse
özgün söz varlıklarını bütünüyle yitirerek, baskın dilin sömürgesi durumuna düşebilir ve bu
durum bir süre sonra normalleşebilir (Eker, 2016: 141; Aksan, 2015: 1/134).
Türkçe ve Arapça Arasındaki Etkileşim
Türkçe ile Arapçanın ilişkileri Türklerin Müslüman olmasıyla başlamıştır. Türkler İslam
kültürünün içine girdiklerinde ister istemez birçok Arapça kelime Türkçeye girmiştir. Bunda
şüphesiz din dilinin Arapça olması etkilidir. Bunun neticesinde Arapçadan Türkçeye geçen
ilk kelimelerin büyük çoğunluğu dini nitelikte olmuştur (Durmuş; 2004: 6). İslamiyet›in
kabul edilmesinden sonraki 10. yüzyıl ilk dönemde ve Anadolu›da gelişen Türk yazı dilinin
ilk evresinde Arapça kelimelerin sayılarının fazla olmadığı, bir bölüm Türkçe öğelerin
yabancıları ile birlikte yaşadığı, Arapça kelimelerin 13. yüzyıldan sonra Türkçede etkisinin
durmadan arttığı Prof. Dr. Doğan Aksan tarafından belirtilmiştir (Aksan, 2015: 3/45). Eski
Türkçenin devamı olan orta Türkçe döneminde yeni kabul edilen İslam dilinin etkisiyle,
Arapça ve Farsça kökenli sözcükler dile girmeyi başarmıştır. Yeni dönemin en önemli dil
malzemeleri olan “Divan-ü Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig” gibi yapıtlarda Arapça, Farsça
kökenli sözcüklerin sayısı az ve genellikle dinsel terminoloji ile sınırlıdır (Eker, 2016:
147). Dil ilişkileri çok yönlü kültürel ilişkilerin yansımasıdır. Dolayısıyla Türkçe ile Arapça
arasındaki ilişkileri sadece dinî terimlerle sınırlamak doğru olmaz. Dinî terimlerden sonra
Türkçenin Arapça ile olan ikinci ilişkileri kültürel sahadır. Müslüman Türk devletlerinde
sadece din dili olarak kalmamış, aynı zamanda önemli bir bilim ve kültür dili olarak da yerini
almıştır. Başta, tıp, matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında önemli sayıda Arapça eser
yazılmıştır. Bunun yanında özellikle Osmanlı medreselerinde Arapça bilim dili olarak etkili
olmuştur (Akar, 2014: 13).
Tarihsel süreçte Türkçenin en fazla etkilenip sözcük alışında bulunduğu dil Arapça
olmuştur. Bu durum zamanın ilerlemesiyle artmış, Osmanlı döneminde zirve yapmıştır.
Daha sonra cumhuriyet dönemine gelindiğinde dilde reforma gidilmiş ve Türk dil
haznesinin önemli bir parçasını oluşturan Arapça kelimeler azalmaya başlamıştır. Ancak
ne kadar azalmaya gitse de günümüzde, Arapça kelimeler Türkçede yine en fazla yer tutan
yabancı öğelerdir.
Türkçe Sözlükte 6426 adet Arapça kökenli kelime vardır. Bu sayı Türkçe Sözlükteki
10
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kelimelerin %10.68’ine karşılık gelmektedir. Bu oranın Türk dil devriminden sonra bu
düzeye zamanla azalarak geldiği burada belirtilmesi gereken bir husustur. 1931 yılında
gazetelerde kullanılan Arapça kökenli kelimelerin oranı %51 iken bu oran 1965 yılında
%26’ya kadar inmiştir (İmer, 1973: 173-190). Bu oran zamanla birlikte azalma gösterse
de Arap kökenli kelimeleri Türkçenin içinden söküp çıkartmak bir hayli zor ve dil içinde
doldurulması zor bir açık yaratacağına şüphe yoktur.
Uzun zamanlar aynı coğrafyaları paylaşan Türk ve Arap milletleri arasında sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkiler olmuştur. Bu ilişkiler dili de büyük ölçüde etkilemiş
ve bu etkileşim tek taraflı olmamıştır. Nasıl Türkçeye giren Arap kelimeler olmuşsa, aynı
şekilde Türkçeden Arapçaya azımsanmayacak kadar kelime girmiştir. Bu kelimeler Arapça
sözlüklerde az olsa da bazı yerel lehçelerde sıkça rastlamak mümkündür (İhsanoğlu; 2017).
Uzun süre iç içe olan bu iki milletin dili birbirinden aynı ölçüde etkilenmemesi
ve Türklerin Arap coğrafyalarında yüzyıllarca kalmalarına rağmen neden Arapça,
Türkçeden daha az etkilenmiş diye insanın aklında soru işaretleri oluşmaktadır. Geriye
dönüp baktığımızda Osmanlı devletinin çöküşünden sonra, Arap toprakları bölünmüş
ve belli bir süre değişik batı ülkelerinin işgali altında kalmıştır. Zor duruma düşen Arap
milletleri bundan çok etkilenmiş, batının onlara getirmiş olduğu sömürgecilik zihniyetiyle
aşılanmışlardır. Buna, Cezayir›de Fransız sömürgeciliğinin getirmiş olduğu dil etkeni
iyi bir örnektir. Nitekim Cezayir›de resmi dilin Arapça olmasına rağmen, günümüze
kadar Fransızcanın bir resmi dil gibi kullanılmakta olduğunu görmekteyiz. Türkler
ise, tamamen farklı davranmış, İslam’ı gerçek anlamda benimsemişler ve ana amaçları
hükmettikleri topraklara adalet götürmek ve Nizam-ı Âlem, İʻlây-i Kelimetullah uğruna
çalışmak olmuştur. Türk devletleri ve milletleri, tarihin hiçbir döneminde dilini, çıkarları
doğrultusunda başkalarına öğretme çabası içine girmemiştir. Çünkü Batılının bakış açısı
ile Türk milletinin dünya görüşü ve zihniyeti çok farklıdır.
Ortak Kullanılan Kelimeler Hakkında
Yukarıda da bahsedildiği gibi dünya dilleri arasında yaşanan kelime alışverişi genel bir
dilsel olgudur. Türkçe ve Arapçanın etkileşimi uzun yıllara dayandığı gibi günümüze kadar
gelen bir ortak kelimeler hazinesi vardır. Genel olarak baktığımızda bu kelimeler alıntı
yapıldığında dil yapısına uygun olarak kullanılmış ve dilin yapısına uymayanlar ise doğal
olarak kabul görmemiştir. Dolayısıyla her dilin kendine özgü yapısı vardır. Söz konusu
çalışmamızın temeli olan Türkçe-Arapça etkileşiminde her dilin farklı özellikleri olduğuna
bakarsak, alıntı yapılan kelimenin dile uyması amacıyla bazı değişikliklere uğradığını
göreceğiz. Arapçadan geçen kelimeler büyük ölçüde Türkçeye uymuş hatta bu kelimelerin
bir bölümü o kadar Türkçeleşmiştir ki bir Arap’ın anlamayacağı kadar Türk’ün olmuştur
(Dursunoğlu, 2014: 145-155).
Bazı kelimelerin Arap dilindeki durumundan farklı olması köken, ses özellikleri, kelime
biçimi ve anlam kayması veya değişikliği gibi sebeplerden dolay olmuştur. Örneğin: Arapçada
( )ثوابkelimesi Türkçede “Sevap” olarak ses değişimine uğramış, Türkçede olmayan ( )ثve
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( )وharflerine karşılık “S” ve “V” harfleri gelmiştir (Sapan, 2005: 72). Türkçeye geçince
anlam kaymasına uğrayan bir örnek kelime “Misafir” kelimesidir. Arapçada: yolcu, sefere
çıkan ve yoldan geçen anlamına gelen bu kelime, Türkçede: konuk anlamı kazanmıştır (İşler,
1997: 100). Biçim değişimi arz eden örnek ise “Talebe” kelimesidir. Arapçada çoğulu ifade
eden bu kelime, Türkçede tekildir (Sapan, 2005: 130).
Bu kelimelerin Türkçeye geçmesinde değişikliğe uğraması ve dile uyması hasebiyle
kelime yapısının her iki dilden de ortak oluşması ve yeni bir biçim kazanması görülebilir.
Böylece Türkçedeki Arapça kelimeler çeşitli yapılardan oluşur, bunlardan bazıları şöyledir:
Yalnızca Arapçadan Oluşan Kelimeler
Bu yapı, Arapçadan alıntı yapılan en yaygın kelime grubu diyebiliriz, zira burada
kelimeye bir takım ses değişikliği dışında fazla ekleme yapılmayarak orijinal halinde
kullanılmaktadır. Bu sözcüklerde: (beden), (cevap), (insan), (kelime), (taraf), (vakit) gibi
sözcükler.
Türkçe + Arapçadan Oluşan Kelimeler
Başhekim (baş+hekim), başmühendis (baş+mühendis), başmüfettiş (baş+müfettiş),
gidişat (gidiş+ât).
Arapça + Türkçeden Oluşan Kelimeler
Cumartesi (cumʻa+ertesi), defnetmek (defn+etmek), fethetmek (feth+etmek), haliyle
(hâl+iyle), hâsılı (hâsıl+ı), kahvaltı (kahve+altı), meslektaş (meslet+taş), sanatçı
(sanʻat+çı). (Dursunoğlu, 2014: 147).
Bunlar dışında Arapça + Farsça, İngilizce, Yunanca ve Fransızca gibi dillerden oluşan
ve Türkçeye girince kalıplaşan sözcük yapıları da vardır ki, uzayacağı için bu çalışmada
değinilmemiş ve sadece Arapça-Türkçe ya da Türkçe-Arapça olanla yetinilmiştir.
Anadil, Yabancı Dil Karşılaştırması
Diller arasındaki karşılaştırmalar yeni değildir. Bu tür çalışmaların dilimizdeki örnekleri
de oldukça eskilere dayanır. XI. yüzyılda Karahanlı Türkleri arasında yetişen Kaşgarlı
Mahmut, “Divan-ü Lûgâti’t-Türk” isimli eserinde, çeşitli Türk lehçelerinin kelime ve
kuralları hakkında bilgiler vermiş ve Türkçenin Arapçaya denk bir dil olduğunu göstermeye
çalışmıştır. Bir Çağatay Türkü olan Ali Şir Nevâî ise XV. yüzyılda, Türkçenin Farsçaya
üstünlüğünü ispatlamak amacıyla “Muhâkemetü’l-Lȗgateyn” isimli eserini yazmıştır
(Aksan, 1978: 1-7).
XIX. yüzyılda dilbilimin alanlarından biri olarak gelişen ve tarihsel dilbilimin uzantısı
olan karşılaştırmalı dilbilim ortaya çıkmıştır. Karşılaştırmalı dilbilim, aynı dil ailesinden
olan iki dil arasında karşılaştırma yaparak benzerlik ve yakınlıklara ulaşmaya çalışan bir
dilbilim alanıdır (Pei, 1998: 58). Daha sonra XX. yüzyılın ortalarına doğru Charles Fries ve
12
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Robert Lado ile Contrastive Linguistics yani karşıtsal dilbilimin, diğer bir deyişle modern
uygulamalı dilbilim çalışmalarını başlatmıştır (er-Râcihi, 2004: 14).
Uygulamalı dilbilim, karşılaştırmalı dilbilimin aksine, dilleri ele alırken aynı dil
ailesinden olmaları şart değildir. Örneğin Hint-Avrupa dil ailesinden bir dil ile Türkçe
arasında karşılaştırma yapıp aralarındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışır. Uygulamalı
dilbilim veya karşıtsal dilbilim; dilde teori ile pratik arasındaki ilişkileri bulup çıkartmaya,
dil öğretiminde ve kullanımında yaşanan sorunlara metodolojik çözümler üretmeye yarayan
alandır (Bişr, 2005: 208). Uygulamalı dilbilimin yabancı dil öğretimi alanında çeşitli
çalışmalara yol açtığı bilinmektedir. Dolayısıyla karşıtsal çözümleme teorisinin ortaya
atılması bu alanın en önemli araştırmalarındandır.
Her dilin kendine özgü bir yapıya sahip olması insanı ikinci bir dil öğreniminde farklı
güçlüklerle karşılaştırmaktadır. Değişik bilim alanları yabancı dil öğreniminde, öğretim
yöntemleri ve yabancı dil öğrenimindeki güçlükleri giderecek çözümler getirmelerine rağmen
bugün hâlâ yabancı dil öğreniminde karşılaşılan güçlüklerin ortadan kalktığı söylenemez.
Öğrenilmek istenen dile göre ortaya çıkan bir takım sorunlar sonucu, öğrenci kendi ana dili
ile öğrenilmek istenen hedef dil arasında benzetmeye dayalı bilinçli ya da bilinçsiz kendi
anadilinden aktarmalarda bulunmaktadır. Yani hedef veya öğrenilmesi amaçlanan dili, kendi
anadilinin çerçevesine sokmağa çalışmaktadır (Aydın, 2010: 321-334). Dolayısıyla anadil
ile hedef dil arasında karşılaştırma yapılarak aradaki farkların konulması öğrencilerin işini
daha da kolaylaştırır. Ancak yabancı dil öğrenen öğrenciler kendi anadilleri üzerinden hedef
dili öğrenmek istemeleri bir dezavantaj oluşturur.
Yabancı dil öğreniminde anadilden yabancı dile ses sistemlerini taşımak olumsuz bir
rol oynar. Robert Lado “Linguistics Across Cultures” adlı kitabında iki ses sistemi arasında
karşılaştırma yaparken şöyle der: “elimizdeki bulgulara göre, yabancı bir dil öğrenirken
kendi anadilimizin ses sistemini yabancı dile taşımaya eğiliyoruz. Nitekim dilimizin
fonemlerini, ses yedeklerini, vurgularını, ritim türlerini ve tonlamalarını o dile taşımaya
çalışırız” (İşler, 2004: 33-54). Diyebiliriz ki Arap öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken ortak
kelimeleri Arapçadaki telaffuzu gibi kullanıp, kelimenin Türkçeye geçişinde uğradığı
fonetik değişikliklerini ihmal etmeleri onları yanlışlara sürüklemektedir.
Karşıtsal Çözümleme ve Dil Öğretimi
Öğrenci yabancı bir dili öğrenirken, ilk önce bu dilin kendi anadilinden farklı olduğu
bilincinde olup öğrenme çabası göstermelidir. Daha sonra öğrenim sürecinde anadili ile hedef
dil arasında bazı benzerliklerin ve farklılıkların olduğunu görecektir. Karşıtsal çözümlemenin
işi tamda budur. Öğrenciyi benzerlik ve farklılık olayını çıkartmaktan uzaklaştırır ve bu
araştırmayı kendisi yapar. Çünkü öğrenci benzerlik ve farklılık tespitinde hatalar yapıp sahte
benzerliklere aldanabilir (Sînî ve el-Emin, 1982: 66). Karşıtsal çözümlemenin üç ana amacı
vardır (er-Râcihî, 2004: 51):
-

Diller arasındaki benzerlik ve farklılık yönleri incelemek.
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-

Yabancı dil öğretiminde ortaya çıkan sorunları öngörmek ve bu sorunları açıklamaya
çalışmak.

-

Yabancı dil öğretimi için öğretim araçları gelişimine katkı yapmak.

İşler, yapmış olduğu karşıtsal çözümleme çalışmasında, dil öğrenimindeki güçlüklerin
anadil ve amaç dil arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını tespit etmiştir. Anadil girişimi
sebebiyle bazı hataların ortaya çıktığını bu da yabancı dil öğreniminde, anadilden amaç
dile daha fazla olmak üzere, anadil ile amaç dil arasında karşılıklı bir etkileşme söz
konusudur. Bu da Önceki bilginin sonraki bilgiye etki etmesi demek ve buna genel olarak,
aktarım denir (İşler, 2002: 123-134). Aktarım olayı; sözcük içinde seslerin yer değiştirmesi
olarak tanımlanabilir. Bir sesi bir başka sesten önce söyleyerek daha kolay bir söyleyişe
yönelmektir (Aksan, 2015: 2/52). İki dil arasında sözcük alışverişinde aktarımın her zaman
olumlu olduğu söylenemez ve böylece aktarım, öğrenimi kolaylaştırırsa olumlu, yani pozitif
transfer olarak değerlendirilir. Öte yandan aktarım, öğrenimi zorlaştırırsa bu tür aktarım
olumsuz yani negatif transfer olarak değerlendirilir (İşler, 2002: 128).
Karşıtsal çözümleme anadil ile yabancı dil arasında karşılaştırma yaparak dil öğretiminde
kolaylığı hedefler. Bir öğretmenin öğrencinin anadili ile öğrenmek istediği yabancı dil
arasında karşılaştırma yaparak öğrenimdeki sorunlara ulaşıp rahatlıkla doğaçlama çözüm
üretebilir. Karşıtsal çözümleme hakkında güçlü, zayıf ve orta biçiminde üç görüş ortaya
konulmuştur. Bu görüşler anadil ile hedef dil arasında farklılıkları ortaya koyarak öğrenciler
için çözümler arar (İşler, 2002: 123-134).
-

Güçlü görüş: yabancı dil öğreniminde karşılaşılan güçlükler anadil ile amaç dil arasında yapılacak karşıtsal çözümleme ile (önceden) öngörülmesidir.

-

Zayıf görüş: dil öğreniminde karşılaşılan güçlüklerin (sonradan) açıklanabileceğini
ileri sürer.

-

Orta görüş: anadil ile amaç dil arasındaki farklılığın (az olması) durumunda sınıflandırma güçlüğü olacağını haber vermektedir.

Bilinen o ki, her bilimsel teorinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Karşıtsal çözümleme
teorisine de eleştiriler yöneltilmiş ve karşısında (hataları çözümleme) gibi teoriler ortaya
atılmıştır. Buna rağmen karşıtsal çözümleme yabancı dil öğreniminde bütün sorunları ve
zorlukları açıklamasa da öğretmen ve öğrenci için yararlı bir teori ve yabancı dil öğretiminde
önemli bir yere sahip olmuştur.
Türkçe ve Arapça Arasındaki Farklılıklardan Kaynaklı Bazı Sorunların Tespit
Edilmesi
İnsan, her yabancı dil öğreniminde zorluklarla karşılaşması kesin ve doğaldır. Bu zorluklar
yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı benzerlik ve farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Sorun
arz eden unsurlar olarak görülen bu zorluklar tespit edilirse çözüm önerilerine varılır ve
aşılması kolaylaşır. Her dilde olduğu gibi Türkçe-Arapça arasında birtakım farklılıklar var ki
14
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Arap öğrencilerin Türkçeyi öğrenme süreçlerinde karşılarına çıkan en büyük sorunlardandır.
Bu farklılıkları şu şekilde sunabiliriz:
İki Dilin Farklı Dil Gruplarından Olması
Köken bakımından Ural-Altay dil ailesine mensup olan Türkçe, yapı bakımından
eklemeli dillerin bir alt gurubu olan bağlantılı dillerdendir. Bağlantılı dillerde, değişmeden
kalan sabit kelime kökleri ile bunlara eklenen çeşitli ekler vardır. Kelimenin baş veya sonuna
eklenen bu ekler, kökle kaynaşarak kelimede anlam veya görev değişikliği yapar. Bu ekler
hep kelimenin sonunda gelir. Kelimenin anlamı da alacağı eke göre değişir ve Türkçede
cinsiyet ayrımı yoktur. Türkçede özne fiilden önce gelir ve cümle yapısı olarak; "özne,
nesne, fiil" sıralaması değişmez (Korkmaz, 2009: Giriş).
Arapça ise köken bakımından Hami-Sami dil ailesine mensuptur (Bergstrasser, 2003: 95).
Yapı bakımından ise bükümlü dillerdendir. Bu dil gurubunun temel özelliği çekim sırasında
kökün, özellikle kökteki ünlünün değişmesidir. Türkçe gibi bağlantılı dillerde hiçbir zaman
böyle bir değişmeye rastlanmaz. Kök bükümlü dillerde kelime kökü değiştiği halde, kelime
kökü ile türetilen yeni kelime arasında ses yapısı bakımından bir ilgi bağı vardır (Aksan,
2015: 107). Burada her iki dilin dilbilgisi yapılarının farklı olması öğrencilerin cümle
kurarken hatalar yapmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Her iki dilde fiil ve isim cümlelerinin
faklı olması da diğer bir güçlük sebebidir.
İki Dil Arasında Alfabe Benzerliğinin Olmaması
Bugünkü Arap alfabesi eski medeniyetlere dayanan Şimâlî Arapça kitabelerinden olan
Nabatça yazısından türediği bilinmektedir. Arap alfabesinin en eski yazı şekli Kufi'dir. Bu
yazı şekli İslamiyet’in ilk yıllarından itibaren daha basit ve yuvarlak bir şekle büründü ve
bitişik yazılmaya başlandı ve bu yazıya Nesih adı verildi (Bergstrasser, 2003: 104). Önce
noktasız ve harekesiz yazılan bu alfabe daha sonra hicri birinci yüzyılda Ebu’l-Esved edDueli tarafında Kur’ân-ı Kerîm’i noktalama ve harekeleme çalışması yapılarak Arap alfabesi
günümüzdeki noktalı şeklini almıştır (ez-Zûbeydî, 1973: 21).
Arap alfabesinde 28 harf vardır ve sağdan sola doğru yazılır. Bu harfler yalnız başlarına
veya kelimenin başında, ortasında ve sonunda olmak üzere farklı biçimlerde yazılır.
Arapçadaki sesleri gösteren bu harflerin (  ) ا و يdışında hepsi sessiz harflerdir. Bu harfler
şu şekildedir (Maksudoğlu, 1969: 1):
 ي، و، هـ، ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب،أ
Türkler ise tarih boyunca; Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi ve Latin alfabesi
olmak üzere birçok alfabe kullanmışlardır. Günümüz Türkiye Türkçesinde Kullanılan Latin
alfabesidir (Eker, 2016: 126). Bu alfabe soldan sağa doğru yazılır ve Türkçeye sesli ve sessiz
harfler bakımından en uygun olanıdır. Türkçe sesliler (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) bakımından zengin
bir dildir. Bu 8 sesli harf dışında 21 sessiz harf vardır (Ergin, 2009: 39):
a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z.
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Arapçadaki Bazı Seslerin Türkçede Karşılığının Olmaması
Arap kökenli öğrenciler Türkçe öğrenirken birçok alanda olduğu gibi sesbilgisi alanında
da yanlışlıklar yapmaktadırlar. Bir toplumun bireylerinin ortak dilsel özellikleri vardır.
Dilsel gelenekler olarak da adlandırabileceğimiz bu özellikler kelime biçimi (Morphology),
cümle yapısı (Syntax) ve ses özellikleri (Phonology) olarak üçe ayrılır; karşıtsal dilbilim
bu öğelerin karşılaştırmasını yapar ve inceler. Dolaysıyla ses özellikleri herhangi bir dil
öğreniminde bizi cezbeden ilk özellik olmasına rağmen en son uygulayabildiğimiz özelliktir
(Enis, 1999: 207).
Zorluk arz eden ses özellikleri her dilde kendine göre özellikleri vardır. Ancak dilin
evrensel ilkeleri çerçevesinde birbirine benzeyen yönleri de mevcuttur. Arap alfabesindeki
bazı seslerin çıkış yerleri (Enis, 1999: 36) ile Türk alfabesindeki seslerin telaffuzlarının
(Ergin, 2009: 38-48) birbirinden farklıdır.
Ünlü Farklılıkları
Arapçada üç tane ünlü (  ) ا و يharf vardır. Bunlar uzun ünlülerdir. Bu ünlüler dışında
Türkçedeki gibi açıkça görülen ünlü yoktur. Okunduğu ve söylendiği zaman ortaya çıkar.
Türkçedeki A, E, İ, U seslerinin yerine Arapçada harekeler vardır. Arapçadaki fetha ()ــَــــ,
kesra ( )ــِــve damme ( )ــُــharekeleri kısa ünlüleri tekabül eder. Buna göre fetha A ve E, kesra
İ, damme ise U sesini ifade eder. Med harfleri olan (  ) ا و يise Â, Û, Î seslerini karşılarlar.
Arapçanın aksine Türkçede bu uzatma sesleri yoktur (Aydın, 2010: 10). Ancak her iki
dil arasında etkileşimi söz konusu olup çok sayıda ortak kelimenin bulunması Türkçede
kullanılmakta ve öğrenciler için bir zorluk oluşturmamaktadır. Türkçedeki Ö ve Ü seslerinin
Arapçada karşılığı yoktur.
Yabancı dil öğreniminde öğrencileri en çok zorlayan ses olgusu olmuştur. Özellikle
Arap öğrencilerin Türkçe gibi ünlü harf bakımından zengin bir dili öğrenmeleri onları bir
hayli zorlamaktadır. Arapçada Türkçedeki gibi Büyük/Küçük ünlü uyumları olmaması,
Arap öğrencileri ses ve yazım hatalarına sürüklemektedir (Polat, 1998: 86). Bu yanlışlardan
bazıları şunlardır: kızleri, dönuyorum, öğranci, arabayle, insanleri, sabırle, farkli,
söyliyoruz, yorgün..
Ünsüz Farklılıkları
Her dilin kendine özgü özellikleri olduğuna bakarsak bu iki dil alfabesindeki benzerliklerin
olduğu gibi farklılıklar da vardır. Arapçada olup da Türkçede olmayan seslerin olduğu gibi,
Türkçede olup Arapçada olmayan seslerde vardır. Bu durum Arap öğrencilerin karşılaştığı
zorlukların başında gelmektedir (Polat, 1998: 28).
a) Arapçada Bulunup Türkçede Bulunmayan Sesler:
( ق/  غ/  ع/  ظ/  ط/  ض/  ص/  ذ/  خ/  ح/ )ث
Bu seslerin Türkçede karşılığı yoktur, ( ) ص/ ثsesleri için S, ( خ/  )حiçin H, ( ظ/  )ذiçin
16
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Z, ( )طiçin T, ( )عiçin A, U, O, Ö ve İ, ( )غiçin G, ( )وiçin V, ( )قiçin K ve ( )غiçin G sesini
çıkarmaktadırlar. Bu nedenle bu ses grubu güçlük sıra düzenlemesinde en zor sesler arasında
yer almaktadır. Burada ( )عharfinden de anlaşıldığı üzere Arapçadaki bazı seslerin Türkçede
birden fazla sese karşılık geldiğini görüyoruz ve bunun da Arap öğrencilerin Türkçeyi
öğrenmelerinde başlıca bir sorun oluşturduğu kanaatindeyiz.
b) Türkçede Bulunup Arapçada Bulunmayan Sesler:
(Ç / G / Ğ / J / P / V)
Bu sesler Arap öğrencilerin en fazla zorlandıkları seslerdir. Öğrenci bu sesleri telaffuz
etmek için anadilinden olumsuz aktarımda bulunmaktadır. Burada /Ç ve J/ sesleri için /C/
sesi, /G / sesi yerine / K ve C/ sesleri, / P / sesi için / B / sesi, / V / sesi için / F / sesi kullanımı
gözlemlenmiştir.
Çolak: Colak
Vergi: Verki , Nargile: Narcile
Jandarma: Candarma
Park: Bark

Paşa: Başa

Valiz: Faliz

Vagon: Fargon

Para: Bara

Karşıtsal çözümleme teorisinin güçlü görüşüne göre hedef dilde bulunup da anadilinde
bulunmayan unsurların öğretimi zor, anadilinde karşılığı bulunan konuların öğretilmesi ise
daha kolaydır. Anadilinde bulunup da hedef dilde bulunmayan konular hedef dil öğretiminde
üzerinde fazla durulan bir konu değildir. Karşıtsal çözümleme, anadili aktarımını engellemek
için hedef dile ait öğretilecek unsurların karşılığının bulunup bulunmaması üzerinde daha
fazla durmaktadır.
Ad Tamlaması ve Sıfat Tamlaması
Ad tamlaması: iki isimden oluşup bir isim tamamlaması meydana getiren dilbilgisi
kuralıdır ve Arapçada ( اإلضافــةizafet) denir (Maksudoğlu, 1969: 115). Birbirinin manasını
tamamlamak üzere iki ismi yan yana getirmekle yapılan terkiptir. Arapçada bu isimlerden
ُ “ ) ُعنُـdevenin
baştakine muzâf, ikincisine muzâfun ileyh denir (el-Hâşimi, Ty. :272). (ـل
ِ ق الجمـ
boynu”, (ب
ِ “ )كتــابُ الطالــöğrencinin kitabı”, bunları birebir çevirince; “boynu devenin” ve
“kitabı öğrencinin” şeklinde olur.
Türkçedeki ad tamlamasında ise tamlanan tamlayandan önce gelir ve tamlanana uygun
ekler getirilir. Ali'nin kitabı, Ayşe'nin çantası gibi.
Ad tamlaması gibi sıfat tamlaması da iki dil arasında tamlanan ve tamlanan sıralaması
tersten yapılır. Örnek olarak, Arapçada: (ُ“ )الرجـ ُل الطويـلuzun adam”, birebir çeviride: “adam
uzun” olur. Arapça sıfat tamlamasını oluşturan nitelenen ve niteleyen arasında, hareke, sayı,
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cinsiyet ve belirlilik-belirsizlik uyumu zorunludur. Bu olgu iki dil arasında tersten olunca
Türkçe öğrenen Arap öğrenciler için diğer farklılıklar gibi zorluk arz etmektedir.
Arapçadan Türkçeye Geçişinde Anlam Kaymasına Uğrayan Kelimeler
Bilinen o ki, dini terimlerden ekonomiye, kültürden sanata, sosyolojiden siyasete birçok
alanda Arapçadan Türkçeye çok sayıda kelime girmiştir. Bu kelimeler ses değişikliğine
uğradığı gibi anlam kaymasına veya değişikliğine uğramıştır. Nitekim Türkçe öğrenen Arap
öğrencilerin önündeki sorunların birisi de budur.
Kelimelerin yeni anlam kazanması Türkçeye ya da Arapçaya mahsus bir olay değildir.
Tarih boyunca birçok dili de sözcük anlamlarının değişmesi gerçek ve doğal bir olay
olmuştur. Dilbilimcilerin, değişime açık canlı bir varlık olarak niteledikleri dil, zamanla
kullanış ve ihtiyaçtan dolayı anlam değişikliğine uğran ve buna dilbiliminde anlam gelişimi
denir (Enis, 1984: 103).
Türkçeyi öğrenen Arap öğrencilerin birçoğu ilk zamanlarda bu değişikliğin farkında
olmayıp, Arapçadan Türkçeye geçen her kelimenin aynı anlamında olduğu zannına kapılarak
hatalara düşmektedirler. Diğer taraftan Türkçeden Arapçaya geçen kelimelerin de tamamının
aynı anlamında kaldığı söylenemez. Değişik Arap lehçelerinde bulunan Türkçe sözcükler
farklı anlamlar ifade edebiliyor. Dolayısıyla, anadilden yabancı dile olumsuz aktarım eylemi
ortaya çıkıyor.
- Arapçadan Türkçeye geçince anlam kaymasına uğrayan sözcüklerden bazı örnekler:1
acemi (aʻcemȋ): Arapçada dilsiz, konuşma özürlü, Arap olmayan anlamlarındadır.
Türkçede bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir iş beceremeyen anlamlarında
kullanılmaktadır.
ayyaş (‘ayyâş.): Arapçada çok yaşayan, çok müreffeh, ekmekçi anlamlarındadır.
Türkçede içkiye düşkün, içkici anlamlarında kullanılmaktadır.
dair (dâir): Arapçada dönmek, dolaşmak, idare etmek, başına gelmek, sarmak
anlamlarındadır. Türkçede ilgili, bir konu üzerine olmak anlamlarında kullanılmaktadır.
hayran (ḥayrân): Arapçada sıkıntılı, tereddütlü, şaşkın, ne yapacağını bilmeyen
anlamlarındadır. Türkçede birini çok beğenen, aşırı istek anlamlarındadır.
mahcup (mahcûb): Arapçada gizli saklı, örtülü anlamlarındadır. Türkçede utangaç,
sıkılgan anlamlarındadır.
neşe (neşe): Arapçada yeniden vücut bulma, doğma, yetişme anlamlarındadır. Türkçede
üzüntüsüz, sevinç anlamlarındadır.
(1) Bu bölümdeki kelimeler: İşler 1997; Türkçe anlamları Eren vd. 1988, Türkçe sözlük; Arapça anlamları Güneş 2011, Arapça-Türkçe sözlük’ten yararlanılarak verilmiştir.
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ukala (‘ukalâ): Arapçada akıllı, müdrik insan anlamlarında olan âkȋ1 kelimesinin
çoğuludur. Türkçede kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan anlamlarındadır.
Zahmet (zahmet): Arapçada sıkışıklık, kalabalık, izdiham anlamlarındadır. Türkçede
sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet meşakkat anlamlarındadır.
-Türkçeden Arapçaya geçince anlam kaymasına uğrayan sözcüklerden bazı örnekler
(Şihâde, 2010):
avantacı (ʻavantaci): Türkçede emek vermeden kazanç sağlayan kişi anlamındadır.
Arpça’da sahtekâr, üçkâğıtçı, yaramaz, kavgacı anlamındadır.
kabadayı (kabadây): Türkçede toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan kimse
anlamındadır. Arapçada cömert, yiğit karşılık beklemeden iyilik yapan anlamındadır.
tabur (tâbûr): Türkçede dört askeri bölükten oluşan bir askeri grup anlamındadır. Arapçada
sıra, kuyruk ve bazı Arap ülkelerinde okullarda öğrencilerin sabah töreni anlamındadır.
taht (teht/ )تخــت: Türkçede hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk anlamındadır.
Arapçada karyola, yatak anlamındadır.
vapur (bâbûr): Türkçede buhar gücüyle çalışan gemi anlamındadır. Arapçada üzerinde
yemek pişirmeye yarayan pompalı manuel ocak.
Arap kökenli öğrenciler Türkçe öğrenirken ortak kelimeler onlar için ne kadar faydalıysa
bir o kadar da zorluk arzetmektedir. Zira bu kelimeler ses ve anlam değişikliğine uğrayabilir
ve bunun sonucu olumsuz aktarımlar olur.
Çözüm Önerileri
Uluslararası Arap öğrencilerin dil öğrenimiyle ilgili olan bu çalışma kapsamında sahaya
inip öğrencilerin fikirlerini de göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşündük.
Dolayısıyla bilimsel araştırmamızın yanı sıra bir de anket uygulaması yapılmıştır. Bu
çalışmaya bağlı Suriyeli uluslararası öğrenciler üzerinde yaptığımız küçük ölçekte bu anket
uygulamasında, öğrencilerin Türkçe öğreniminde karşılaştıkları kolaylıklar ve zorluklara
konusu ele alınmıştır. Burada sorun olarak gösterdiğimiz iki dil arasındaki bazı sesleri
uyuşmazlığı konusunda öğrencilerin ciddi bir bölümü bizimle aynı görüş içerisindedir.
Bunların yanı sıra sormuş olduğumuz bazı sorulardan şu verilere ulaştık:
"Arapçadan Türkçeye geçen kelimeler dil öğrenmemize katkı sağlamış mıdır?" sorusuna
43 öğrenciden 33'ü evet cevabı vermiş, 8'i hayır cevabı vermiş ve 2'si kararsız kalmıştır.
Diğer bir sorumuz olan: "Ortak kelimelerden Türkçeyi öğrenirken yararlandınız mı?"
sorusuna 43 öğrenciden 39'u evet cevabı verirken, 1'i hayır demiş ve 3'ü kararsız kalmıştır.
"İki dil arasındaki ortak kelimeleri Türkçe öğretiminde olumlu görüyor musunuz?" sorusuna
ise 43 öğrenciden 30'u evet cevabı vermiş, 4'ü hayır cevabı vermiş ve 9'u kararsız kalmıştır.
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Daha sonra ortak kullanılan bazı kelimelerden örnekler vererek öğrencilerden
tanıdıkları kelimeleri işaretlemeleri istenmiştir. İlk aşamada kullanımı yaygın sayılabilecek
kelimelerden örnekler verilmiş ve öğrenciler bu kelimelerin çoğunu tanıyabilmişlerdir. Biraz
daha kullanımı az olan kelimeleri tanımakta öğrencilerin zorlandığı gözlemlenmiştir. Ancak
kullanım alanı daha az olan kelimeleri tanıyamayan öğrenci sayısı fazla olmuştur. Verilen
diğer bir bölümde, anlam kaymasına uğramış kelimelerde ise çoğu öğrenci bu kelimelerde
hataya düşmüşlerdir.
Belirtilen anket sonucu ulaştığımız veriler ışığında şunları söyleyebiliriz: İlk başta
Arapçadan Türkçeye geçmiş bazı kelimelerin doğru kullanımı durumunda, öğrencilerin
bundan istifade ettiği görülmektedir. Ama belli aşamada zorluk derecesi daha yüksek
(kullanımı çok yaygın olmayan) ve anlam kaymasına uğramış kelimelerde öğrencilerin
zorlandığı gözlenmiştir. Buradaki ortak kelimelerin Türkçeye geçişinde bazı ses değişimlerine
uğraması ve bunu öğrenim sürecinde öğrencilere öğretilerek ana dilden hedef dile ulaşmada
kolaylık sağlanabilir.
Ancak bu ortak kelimelerin dil öğretiminde olumlu yönlerinin olduğu gibi olumsuz
yönleri de vardır. Kolay görülüp fazla ses değişikliğine uğramayan ve öğrencilerin kolayca
tanıdıkları kelimeler dil öğreniminde olumlu yönü teşkil etmektedir. Ses farklılıkları ve
anlam kaymasına uğramış kelimeler, ortak kelimeler olduğu halde öğrenimi belli ölçüde
zorlaştırıyor. Bu da olumsuz yönü sergilemektedir.
Bu doğrultuda şu önerilerde bulunabiliriz:
Yabancı dil öğrenen öğrencilere öğretmen kısıtlı ders araç gereci kullanmamalıdır.
Daha çok ders kitabı ve yardımcı ders kitaplarından faydalanılmalıdır. Özellikle teknolojik
gelişmelerin getirdiği yenilikler, dil bilgisi öğretiminde kullanılmalıdır. Öğretimin temel
ilkelerinden biri de öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap edilmesidir. Bunlar göz
önüne alınarak özellikle görsel araç gereçler kullanılmalıdır.
Çoğunlukla Arap öğrencilerin Türkçe öğrenim hedefleri, Türkçeyi iletişimde ve özellikle
de iş ortamında kullanmaktır. Yabancı dil öğrenmenin temel amacı yabancılarla iletişim
kurmaktır. İletişim yoluyla da öğrenilen dil, iş ve sosyal hayatta kullanılmak üzere öğrenilir.
Dolayısıyla Arap öğrencilerin sosyal hayatta daha çok aktif olup halkla kaynaşmaları dili
daha iyi ve daha kısa bir zamanda öğrenmeleri için elzemdir.
Arap öğrenciler, sadece dil öğretim merkezlerini dil öğreniminin tek öğretim alanı olarak
görmemeli ve sosyal alanı daha etkin kullanmalı dolayısıyla da Türk insanıyla daha fazla
ilişkiler kurmalıdır.
Arap kökenli uluslararası öğrenciler için Türkçe ve Arapçada ortak kullanılan sözcükleri
ve her iki dilde lafızları aynı ancak farklı anlamlarda kullanılan sözcükleri gösteren sözlük
veya kitapların ders materyalleri arasında bulunmalıdır.
Arap kökenli öğrencilerin Türkçe öğrenirken olumsuz aktarımdan kaynaklanan yanlışları
20

www.internationalstudentsymposium.com

Diller Arası Etkileşim ve Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sürecine Etkisi (Türkçe-Arapça Modeli)

onlara Arapça kökenli kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanılmasını teşvik ederek ve
Türkçeyi yerinde öğrenmelerini tavsiye ederek ortadan kaldırılabilir.
Bu konuda bir çalışmayla işaret edilen kelimelerin listesi ve doğru kullanımları
belirtilebilir.
Sonuç
İki farklı dil ailesi mensubu olan Türkçe ve Arapça arasında kökenden yapıya, ses
özelliklerinden kullanılan alfabeye büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki dil arasında
büyük farkların olması aralarında çok sayıda ortak kelimelerin olması gerçeğini değiştirmez.
Türklerine özellikle İslam’a girdikten sonra dini terimlerle başlayıp çoğalma gösteren Arap
kökenli sözcükler iki milletin yakınlaşmasıyla daha da çoğalmış ve her alanda yaygınlaşmıştır.
İki dil arasında bu kadar çok sayıda orta kelimenin bulunması Türkiye’de eğitim gören Arap
öğrenciler için destek aracı olduğu gibi, bazen de zorlukları beraberinde taşımaktadır. Bu
kelimelerin bir dilden diğerine geçince ses değişiklikleri ve anlam kaymalarına uğradığını
görüyoruz.
Her öğrencinin yabancı dil öğreniminde zorluklarla karşılaştığı gibi Arap öğrencilerin de
Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları sorunlar vardır. Bu sorunlar dilbilimsel olarak kendine
özgü farklılıklar taşımaktadır. Öyleyse, Arap öğrencileri için yabancı dilin öğrenim güçlükleri
göz önünde tutularak, onlara göre bir yöntem kullanılmalı ve dil öğretim malzemeleri
hazırlanırken bu esaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, bu çalışmada Arap
öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları güçlükler üzerinde duruldu. Bu sorunları
çözme amaçlı anadil ile hedef dil arasında karşılaştırmalar yapıp çözümler üretmeye çalışan
ve modern dönemde dilbilimin bir olanı olarak gelişen uygulamalı dilbilim ya da karşıtsal
dilbilimi ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada Arapça ve Türkçe ilişkilerine tarihsel açıdan değinilmiş ortak kullanılan
kelimeler hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra anadil yabancı dil karşılaştırması
çalışmalarının başlangıcı hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca karşıtsal çözümlemenin
yabancı dil öğrenimindeki önemine değinilmiştir. Karşıtsal çözümlemeye dayalı Arapça
ve Türkçe arasındaki farklılıklardan kaynaklı bazı sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Arapçadaki bazı seslerin Türkçede bulunmamaktadır. Anadilde bulunup hedef dilde
bulunmayan bu seslerin öğretimi zor olduğundan Arap öğrencilerin bu ses grubunda en çok
zorluk yaşadığı görülmektedir. Ayrıca her iki dilde ortak lafızca ortak olup değişik anlam
ifade eden sözcüklere değinilmiş ve bazı örnekler verilmiştir. Bu sözcüklerden kaynaklı
olumsuz aktarımlar tespit edilmiştir.

www.internationalstudentsymposium.com

21
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Özet
XIX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası ve İran arasında Azerbaycan Hanlıklarını ele
geçirmek uğrunda yapılan savaşlar 1813 yılında Gülistan ve 1828 yılında Türkmençay
anlaşmalarının imzalanmasıyla son bulmuştu. Bu anlaşmalarla kuzey ve güney olarak ikiye
ayrılan Azerbaycan topraklarının kuzeyi Çarlık Rusyası’nın işgali altında kalmıştır. Çarlık
Rusyası işgal ettiği topraklarda güçlenmek ve halk arasından kendine dayanak oluşturmak
amacıyla Ruslaştırma politikasını uygulamaya başlamıştır. İşgalin tamamlanmasından sonra
bu topraklarda Azerbaycan Türkçesini bilen tercümanlara ihtiyaç duyulmaya başladı. Hem
bu ihtiyacı karşılayabilmek 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 yerel
dillerin öğretilmesi için çalışmaların yapılmasıydı. Çünkü Rus memurlarının yerel dilleri hiç
bilmemeleri yönetimde 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 Rusyası’nın 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 ile 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, Okullar, Ruslaştırma Politikası, Çarlık Rusyası, Azerbaycan
The Effects of Tsarist Russia on the Azerbaijan Education System
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Abstract
At the beginning of the 19th century, the wars for the capture of Azerbaijani khanates
between the Tsarist Russia and Iran ended with the signing of the Treaty of Gulistan in 1813
and Treaty of Turkmenchay in 1828. With these treaties the northern and southern territories
of Azerbaijan, which were divided into two as north and south, were under the occupation
of Tsarist Russia. Tsarist Russia started to implement the policy of Russification in order to
strengthen itself in the land it had occupied and to establish a basis for it among the people.
After the occupation, translators who knew Azerbaijani Turkish became needed in these
territories. The first project of the schools was prepared in 1829 in order to meet this need
and to provide basic education to the public. However, at the beginning of it, it was revealed
that the education program of the subprovince schools was incomplete and superficial,
serving the policy of Russification. One of the striking aspects of this policy was teaching
the native languages to the children of Russian officials who were working in this region.
Because the fact that Russian officials didn't know any of the local languages was causing
problems in the management. Although the education regulations adopted in different years
lead to the realization of some reforms in the education system, they have never departed
from their main purpose and goal. The goal has always been training loyal officers for
Russia. Even though the traces of the Tsarist Russia, which successfully implemented this
process, were attempted to be erased by the political and cultural activities of the Republic of
Azerbaijan, which was established on May 28, 1918 and lasted for 23 months, it was hardly
possible. With the 11th Red Army invasion of Azerbaijan, on April 28, 1920 Azerbaijan
Soviet Socialist Republic was established. Azerbaijan, which is one of the 15 states joined to
Russia under the name of USSR, has been a part of the Russianization policy. The Republic
of Azerbaijan, which gained its independence in 1991, still carries these traces. This article
discusses the periods in which the policy was carried out and its current effects.
Keywords: Education, Schools, Russification Policy, Tsarist Russia, Azerbaijan
Giriş
Stratejik açıdan önemli bir mevkide konumlanan Kafkasya tarih boyu birçok devletin
ilgi odağı olmuştur. XVIII. yüzyılın sonu XIX. yüzyılın başlarında da Kafkasya karmaşık
bir süreçten geçmekteydi. Nadir Şan 1736 yılında Safevi Devletine son vererek ve
Azerbaycan’da hâkimiyeti ele geçirmiştir. Ancak onun bu hâkimiyeti uzun sürmemiş, 1747
yılında suikastla öldürülmüştür. Onun öldürülmesinin ardından Azerbaycan’da Hanlık adı
verilen küçük devletler ortaya çıkmıştır. Bu da zamanla bölgede siyasi istikrarsızlığa sebep
olmuştur (Bakıhanov, 2010: 180).
Yeni satış pazarları ve hammadde kaynakları peşinde olan Çarlık Rusyası Hanlıklar
arasındaki durumu kendi lehine çevirerek bölgenin kontrolünü ele geçirmek için ordusunu
güneye doğru yöneltti. İran, Çar I. Aleksandr’ın bu niyetine seyirci kalmayarak, 1804 yılında
Çarlık Rusyası’na savaş ilan etti. Böylece, 1804 yılında İran ve Çarlık Rusyası arasında
Azerbaycan topraklarını ele geçirmek uğrunda savaşlar başladı. (Allen vel Muratoff, 1966:
26

www.internationalstudentsymposium.com

Çarlık Rusya’sının Azerbaycan Eğitim Sistemi Üzerindeki Etkileri

18). Bu savaşların ilki 12 Ekim 1813 yılında Gülistan Antlaşmasının (Eliyarlı, 2009: 602607) imzalanması ile sona erdi (Süleymanov, 2004: 568-588). Savaş İran’ın mağlubiyeti ile
sonuçlanmıştır.
Ancak bu mağlubiyeti hazmedemeyen İran, Çarın ölümünü ve Dekabrist İsyanını fırsat
bilerek 1826 yılında yeniden Kuzey Azerbaycan’a taarruza geçti (Ибрагимбейли, 1969:
91). Çarlık Rusyası din adamlarını kendi tarafına çekerek savaşın seyrini değiştirmiş ve
İran ordusunu hezimete uğratmıştı (Yunusov, 2004: 89). Savaşların ikinci aşaması, 10 Şubat
1828 yılında Türkmençay Antlaşmasının imzalanmasıyla son bulmuştur. Bu antlaşma ile
Aras Nehri sınır olarak kabul edilmiştir (Şükürov, 2006: 88-89).
1829-1860 Yıllarında Kuzey Azerbaycan’da Gerçekleştirilen Eğitim Çalışmaları
İşgalin tamamlanmasının ardından Çarlık Rusyası bölgede daha derin kök salmak,
güçlenmek için ona sadakatle hizmet edecek memurlara ihtiyaç duymaya başlamıştı. Bunun
için eğitim sisteminde kontrolü ele almak gerekmekteydi. Doğal olarak kurulacak eğitim
sistemi sömürge politikasının bir parçası olacaktı. O dönem Çar hükumetinin eğitim bakanı
olan Şişkov’un,“Halka eğitimi tuz gibi vermek” gerektiğini söylemesi de bunu kanıtlar
nitelikteydi. Hükumet eğitimli halkın ayaklana bilme ihtimalinin yüksek olduğunun
farkındaydı. Bu nedenden dolayı halka, ihtiyaçları kadar eğitim vermeye çalışmışlardır.
Ancak bütün olumsuzluklara rağmen eğitim öğretim adına atılan adımlar gelecekteki eğitim
çalışmaları için bir zemin oluşturmuştur (Seyidov, 2007: 18).
İşgale kadar Azerbaycan’da eğitim Arap, Fars eğitim sisteminin bir parçası olarak
gelişmiştir. Sadece erkek çocuklara eğitim veriliyor ve onlar eğitimlerini mollahâneler,
medreseler ve evlerde alıyorlardı. Kuran-ı Kerim, Farsça ve temel dini bilgilerin verildiği
mollahânelerde 9-16 yaş arası erkek çocuklar eğitim almaktaydı. Mollahânelerden mezun
olan öğrenciler eğitimlerini medreselerde devam ettirmiştir. Okullara ödenen eğitim ücreti
ailelerin maddi durumuna göre 10-20 gepikle (kuruş) 1-2 manat arasında değişiyordu.
Çok nadiren de olsa kızların da evlerde eğitim aldığı bilinmektedir (Hüseynli, 2002:
170). Eğitim seviyelerini yükseltmek isteyen öğrencilerse İran ve Osmanlı devletindeki
medreselere gidiyorlardı. Çar hükumeti ilk yıllarda bu konuda sorun çıkarmasa da, XIX.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren başka ülkelerde eğitim almaya giden öğrencileri kontrol
etmeye çalışmıştır.
Belirli bir eğitim süresine ve programına sahip olmayan bu okullarda genel olarak Arap
Alfabesi ve dualar ezberletiliyor, bir sonraki seviyede ise Kuran-i Kerim öğretiliyordu. Mektep
ve medreselerde, ağırlıklı olarak İran ve Osmanlı medreselerinde okutulan eserlerden eğitim
verilmiştir (İsmayılov, 1993: 260). Bahsedilen okullarda fiziki ceza uygulandığı için okullar
öğrenciler için bir işkenceye dönüşebiliyordu. Bu sebeple bazen sadece Arap alfabesinin
öğretilmesi bile 5-6 sene gibi bir zaman alıyordu. İran, Mısır ve Osmanlı devletinde eğitim
alan müderrislerin eğitim verdiği medreselerde sadece dini eğitim verilmiyor, dünyevi
bilimler de öğretiliyordu. Azerbaycan’da yaşayan diğer milletlerin çocukları ise eğitimlerini
kiliselerde ve özel okullarda almaktaydı (Eliyarlı, 2009: 719).
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4. Uluslararsı Ö ğrencilik Sempozyumu

İşgalin tamamlanmasının ardından bu topraklarda Azerbaycan Türkçesini ve Rusçayı
iyi derecede bilen sadık memurlara ihtiyaç duyulmaya başlamıştı. Hem bu ihtiyacı
karşılayabilmek hem de eğitim sisteminden din adamlarını uzaklaştırmakla halk arasındaki
İran ve Osmanlı etkisini zayıflatmak için Kuzey Azerbaycan’da Rus devlet okullarının
açılmasıyla ilgili 2 Ağustos 1829 yılında eğitim tüzüğü yayımlanmıştır (Talıbov, 2000:171).
Yani Azerbaycan eğitim sisteminin tarihinin bu tüzükle başladığını da söyleye biliriz. Çünkü
bu tarihe kadar Azerbaycan eğitim sistemine dair herhangi bir tüzük, yürütücü organ ve bu
iş için ayrılmış belli bir bütçe olmamıştır. Bu tüzüğün metni Mirza Kazım Bey tarafından
Türkçeye çevrilmiş ve Kazan’da yayınlanmıştır (Гусейнов, 1958: 36-37).
Azerbaycan’da devlet okullarının açılmasıyla ilgili görevi General Paskeviç üstlenmişti.
Bu görevi memnuniyetle üstlenen General Paskeviç, Maliye Bakanı Liven’e yazdığı
mektubunda devletin hedeflediği amaçlara ulaşmak için elinden geleni yapacağını
bildiriyordu. Devletin okul açmak niyetinde olduğunu bilen halk maddi yardım gösteremeye
hazır olduklarını belirtmiştir. Hatta 1828 yılında Şamahı’da açılacak mektebin bir an evvel
açılabilmesi için Şamahılılar kendi aralarında 60 çervon (Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti,
2006: 456) ve 1125 manat gümüş para toplayarak Güney Kafkasya’nın baş hâkimine
göndermişti. Kafkasya’da açılması planlanan 20 okuldan 9’nun Azerbaycan’da açılması
kararlaştırılmıştır. İlk aşamada bu okulların Gence, Şuşa, Nuha, Şamahı, Bakü, Kuba,
Nahçıvan, Ordubat şehirlerinde ve Kazak distansiyasında açılması hedeflenmişti. Amacı
temel eğitimi ve Rusçayı insanlar arasında yaymak olan bu okullarda istenilen aileye mensup
çocuklar eğitim alabilirdi (Kazıyev, 2002: 28).
Devlet hazinesinden her bir okul için 380 manat para ayrılması planlanmıştı. İki sınıftan
ibaret olması planlanan okulların her biri için iki öğretmen görevlendirilmiştir. Azerbaycan’da
ilk devlet okulu 30 Aralık 1830 yılında 19 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlayan “Şuşa
Kaza Mektebi” olmuştur. Halk arasında okulların açılması büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.
Halk okul binalarının inşa edilebilmesi için topraklar ayırıyor, bina kiralamak için aralarında
para topluyorlardı. Şuşa Kaza Mektebi için 5235 manat 16 gepik gümüş para, Nuha Kaza
Mektebi için 4613 manat 44 gepik gümüş para toplanmıştı. 1831 yılında Nuha’da, 1832
yılında Bakü’de ve 1833 yılında Gence’de kaza okulları faaliyete başlamıştı. Toplanan
yardımlara rağmen bazı sübjektif sebeplerden dolayı diğer kaza okullarının açılması bir
süreliğine ertelenmiştir. Rus eğitim kurumlarının açılmasının yavaş ilerlemesinin bir diğer
sebebi de, Çar hükümetinin halk eğitimine olan ilgisinin yetersizliğinden kaynaklanıyordu.
Daha yolun başındayken kaza okullarının eğitim programının eksik ve yüzeysel olduğu
ortaya çıkmıştır (Emrah ve Maiskızı, 2015: 91).
Okulları üç sınıflı okullara dönüştürmek ve eğitim programındaki eksiklikleri
tamamlamak için Güney Kafkasya’nın baş hâkimi Baron Rozen tarafından yeni eğitim
tüzüğü hazırlanmıştı. Rozen’in projesinin dikkat çeken taraflarından biri de, bu bölgede
görev yapan Rus memurlarının çocuklarına yereldillerin öğretilmesine yönelik çalışmalara
yer verilmesiydi. Çünkü Rus memurlarının yerel dilleri hiç bilmemeleri yönetimde zorluklar
yaşanmasına sebep oluyordu. Hatta onları teşvik etmek amacıyla yerel dilleri öğrenmede
başarılı olan öğrencilere altın ve gümüş madalyalar verilmesi de planlanmıştı.
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12 Mayıs 1835 yılında Kafkasya okullarının ikinci tüzüğü onaylandı. Birinci tüzükten
çok keskin farkları olmayan bu tüzüğe göre üç sınıflı olacak okulların ilk sınıfı hazırlık
sınıfı olacaktı. Bu okullarda 6 saat Azerbaycan Türkçesi, 12 saat Rusça eğitimi verilecekti.
Yıllık masrafı 1780 manat olan bu okullarda da bütün dersler Rusça olarak öğretiliyor, yerli
diller ikinci ve üçüncü sınıfta müfredata dâhil ediliyordu (Ahmedov, 2006: 69). 1835 yılında
verilen tüzüğe göre açılması planlanan okullardan biri 15 Mart 1837 yılında Nahçıvan’da
açılmıştı. 20 öğrenciyle eğitime başlayan bu okul Ehsan Hanın oğulları tarafından 12 yıllık
ücretsiz olarak devlete verdikleri bu binada başlamıştır. 1837 yılında 5 kaza okulunda toplam
342 öğrenci eğitim alıyordu ki, bunlardan da sadece 142’si Türkdü. 20 Mayıs 1838 yılında
açılan Şamahı Kaza Mektebi ise Hacı Aslan Nazaroğlunun evinde açılmıştı. Tüzüğe göre
açılması planlanan Kazak, Kuba, Lenkeran okulları yine bazı sebeplerden açılamamıştı.
Açılması planlanan 9 kaza okulundan sadece 6’sı açılabilmişti (Talıbov, 2000: 172).
Yüksek kiraların ödendiği okul binalarının birçoğu eğitim için yararsız haldeydi.
Küçük ve eğitim için gerekli malzemelerle teçhiz edilmemiş sınıflarda bazen öğrencilerin
sayısı 100-170 kişiye kadar yüksele biliyordu. Eğitimdeki en büyük problemlerden biri de
öğretmen kadrolarının yeteri kadar olmamasıydı. Bu yetersizliğin esas sebeplerinden biri de
sosyal hayat şartlarının ağır olması ve öğretmen maaşlarının bu şartları karşılayamamasıydı.
1835 yılında kabul edilen tüzüğe göre öğretmenlerin yıllık gelirleri 280-300 manat, okul
yöneticilerinin yıllık gelirleriyse bundan 80 manat daha fazla olarak belirlenmişti. Mahalle
bekçilerinin yıllık gelirlerinin ise 455 manat olduğu düşünülürse, öğretmen gelirlerinin ne
kadar düşük olduğu daha iyi anlaşılabilir (Azerbaycan Tarihi, 2007: 139).
1840’lı yıllarda yapılan reformalar eğitim sisteminde de bazı değişiklikler yapmayı
gerektirmiştir. Okulların, sayının az olması ve eğitimin yüzeysel olması sebebiyle bu okullar
ne halkın ne de devletin ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Bu sebeple Güney Kafkasya’nın yeni
baş hâkimi Vorontsov 1845 yılında Kafkasya’nın yeni eğitim tüzüğünün hazırlanmasıyla
ilgili yeni bir talimat verdi ve 18 Aralık 1848 yılında yeni ve üçüncü eğitim tüzüğü hazırlandı.
1848 tarihli tüzükle kaza okullarının sayısında herhangi bir değişiklik olmamış yine 6
kaza okulu faaliyetini devam ettirmiştir. Vorontsov, Rusçayı yerli öğrencilere mükemmel
öğretmenin ihmal edildiğini ve bu sebeple de yerli halk arasında devlet hizmetine alınacak
insan sayısının çok az olduğunu bildiriyordu (Ahmedov, 2000: 24).
İkinci en önemli konu ise, Ruslara Azerbaycan Türkçesinin öğretilmesi meselesiydi.
Vorontsov, 22 Nisan 1848 yılında Kafkasya komitesinin başkanına yazdığı mektubunda,
Rus öğrencilere yerel dillerin öğretilmesinin zorunlu olduğunu, bunun hem halkları birbirine
bağlayacağını hem de gelecekte güvenilir tercümanlar olacaklarını yazıyordu. Vorontsov’un
hedeflerinden biri Çarlık Rusya’sına sadık memurlar hazırlamaktı. Önceki yıllarda açılan
okullar Tiflis’te bulunan Halk Eğitim Bakanlığına bağlı oldukları halde, artık 1849 yılından
itibaren ise kaza okulları Kafkasya Eğitim Müşavirliğinin emriyle Şamahı – Derbent
Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir. Yine üç sınıf olarak açılması planlanan bu okullarda
öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyordu. Her geçen sene kaza okullarında eğitim
alan öğrencilerin sayısı artmaktaydı. Ancak maalesef eğitimli öğretmen kadrosu eksiği büyük
bir problem olarak kalmakta devam etti. Hatta yerel dillerde ders verecek öğretmenler, hiçbir
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eğitim almamış din adamları arasından atanıyordu. Yalnız 1850’li yıllardan sonra ilk açılan
kaza okullarından mezun olan öğrenciler bu boşluğu doldurmaya başlamıştı. Öğretmenlerin
siyasi olarak güvenilir olması da en çok dikkat edilen meselelerden biriydi. Atamalar
yapılmadan önce öğretmenlerin sadakatle hizmet edeceklerine ve gizli cemiyetlerle hiçbir
ilişki içerisinde olmayacaklarına dair “sadakat yemini” etmeleri gerekiyordu. Rusça eğitim
veren öğretmenlerin Ruslaştırma politikasının gerçekleştirilmesindeki faaliyetlerine büyük
önem verilmiştir (Ahmedov, 2006: 78-79).
Kaza okullarının açılmaya başladığı ilk yıllarda, bu okullarda eğitim alanların büyük
çoğunluğu Rus memurlarının çocukları olmuştur. Ancak yıllar içinde eğitimli gençlerin
devlet hizmetine alındığını ve yükseldiğini gören aileler zamanla çocuklarını bu okullara
yazdırmaya başlamıştır. Kaza okullarının açıldığı ilk yıllarda Karabağ Eyaletinde her 1247,
Şeki Eyaletinde ise her 1990 erkekten biri okula gidiyordu. Bu dönemlere ait rakamlar
incelendiği zaman 1843 yılında 476, 1848 yılında 537, 1852 yılında 633, 1856 yılındaysa
822 öğrencinin eğitim aldığı görülmektedir. 1852 yılında Azerbaycan kazaları arasında en
yüksek %37 oran, yani 24 kişi Nuhada’da, %36 oran, yani 80 kişi Şamahı’da kaydedilmiştir.
1857 yılında Azerbaycan’daki bütün kaza okullarında eğitim alan öğrencilerin yalnız 148’i
Türkdü. Genel olarak bakıldığı zaman bu rakamlar eğitim yaşında olan öğrencilerin çok az
bir kısmını oluşturmaktaydı. Eğitim alan öğrencilerin büyük çoğunluğu da genel olarak tacir
ve sanatkârların çocuklarıydı. Azerbaycan Türkçesine ve dini eğitime, eğitim programında
çok az yer verilmesi de insanların çocuklarını bu okullara göndermemesinin başlıca
sebeplerindendi. Çarlık Rusyası, yerel halkı bu okullara çekmek istemesine rağmen eğitim
programında bu derslerin saatlerinin artırılmasıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmamıştı.
Bu okulların eğitim programı, Çar hükümetinin bölgedeki iç politikasına göre şekilleniyordu
(Eliyarlı, 2007: 721).
1853 yılında ise Kafkasya okullarının dördüncü tüzüğü kabul edilmiştir. Bu tüzükle
Kuzey Azerbaycan’da yeni tip okulların, yeni ilkokulların açılmasıyla ilgili karar kabul
edilmiştir. Açılacak ilkokulların bir veya iki sınıflı olması planlanmıştı. Yeni tüzüğe göre
Kuba, Lenkeran ve Ordubat’ta bir sınıflı ilkokulların açılması, Şamahı Kaza Okulunun
yüksek dört sınıflı okula dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. 10 Kasım 1854 yılında Kuba’da,
24 Kasım’da Ordubat’ta ve 1856 yılında Lenkeran’da ilkokullar faaliyete başladı. Şamahı
Kaza Okulu ise 1854 yılında yüksek dört sınıflı okul olarak eğitim öğretim hayatına
başlamıştı (Merdanov, 2001: 46).
Devlet okullarında ders veren öğretmenler iki gruba ayrılmaktaydı: 1. Rusça dersini ve
fen derslerini Rusça olarak verenler; 2. Din dersleri ve yerel dil dersleri veren öğretmenler.
Okulların ders programı incelendiği zaman, dönemsel olarak bazı derslerin çıkartılıp yerine
başka derslerin ilave edildiği görülmektedir. Mesela 1848 yılında programdan çıkartılan
tarih, coğrafya dersleri, 1853 yılında kabul edilen tüzükte tekrar programa dâhil edilmiştir.
Tarih ve coğrafya derslerinde Çarlık Rusyası’nın büyüklüğünden, monarşi ruhundan,
Rusya’nın doğal kaynaklarının zenginliğinden bahsediliyordu. Bu şekilde hizmet edecekleri
devletle ilgili bir fikir oluşturulmaya çalışılmıştır (Talıbov, 2000: 173).
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1850’li yıllarda artık eğitim programına “kâtiplik” ile ilgili derslerde eklenmiştir. Eğitim
dili olan Rusça bu programdaki esas dersti ve eğitimdeki başarı Rusçanın hangi seviyede
öğrenilmesi ile belirleniyordu. Ancak Rusça kitapları Rus olmayan öğrenciler için özel
olarak hazırlanmamıştı. Bu sebepten öğrenciler bu kitaplarla Rusçayı öğrenmekte büyük
zorluk yaşıyorlardı. Azerbaycan Türkçesi kitaplarının büyük bir kısmı da Rus pedagoglar
tarafından hazırlanmıştı. Dementyev’in 1839 yılında hazırladığı “Турецкотатарский
букварь”1, “Басни и повести на татарскотурецком и русском языках”2 kitapları, İ.
Romanov’un 1853 yılında yazdığı “Татарский букварь”3 kitapları bu kitaplara örnek
olabilir. Eğitim kurumlarında açılan kütüphanelerde, Eğitim Bakanlığının onayladığı
kitaplar okunmaktaydı. Çok az sayıda bilim kitaplarına ve süreli yayınlara yer ayrılmıştır.
Kütüphanedeki kitapların çok az bir kısmı Azerbaycan Türkçesindeydi. Mesela Şamahı
kaza okulunun kütüphanesinde bulunan 126 kitaptan sadece 8’i Azerbaycan Türkçesindeydi
(Таирзаде, 1963: 41-42).
Yukarıda da görüldüğü gibi açılan bütün okullar erkek öğrencilerin eğitimi için
amaçlanmıştı. Kız çocuklarına eğitim veren kurumlar erkekler için açılan kaza okullarından
çok daha sonra, 30 Nisan 1848 yılında açılmıştı. Vakıf tarafından açılan “Mukaddes Nina
mektebi” Rus memurlarının kız çocuklarının eğitim almaları için faaliyete başlamıştır.
1860 Yılından Sonra Gerçekleştirilen Eğitim Reformların Kuzey Azerbaycan
Eğitim Sistemi Üzerindeki Etkileri
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Çarlık Rusyası’nda yaşanan gelişmeler, ekonominin
canlanması Kuzey Azerbaycan’a da etki etmişti. Çar hükumetinin 1853-1856 yıllarında
gerçekleşen Kırım savaşında yaşadığı hüsranın ardından 19 Şubat 1861 yılında, Çar II.
Aleksandr’ın köylülerin serflikten kurtulduğuna dair manifesto yayınlamasıyla kapitalist
sistemin gelişmesi için olumlu koşullar sağlamıştır. Yerli feodalları karşılarına almak
istemeyen Çar hükumeti Kuzey Azerbaycan’da serfliğin kaldırılması için acele etmemiştir.
Kuzey Azerbaycan’da serflik Rusya’dan 9 yıl sonra 14 Mayıs 1870 yılında kaldırılmıştır.
1911 yılında tahkim sisteminin kaldırılmasının 50. yıl dönümünde konuşan Lenin bu olayın
Rusya devletinin yönetim şeklini değitirdiğini, feodalizmden burjuvaziye geçişte büyük
bir adım olduğunu, sadece ekonomik açıdan değil, siyasi açıdan da devrim niteliğinde bir
adım olduğunu söylemiştir (Lenin, 1951: 179). Serfliğin kaldırılması birçok olumlu sonuçlar
doğurmuş, sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, mahkeme sistemi gibi alanlarda reformlar
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen reformlardan sonra petrol sanayisinin hızla yükselmesi
şehirlerdeki nüfusunun da artması neticesini doğurmuştur (Eliyarlı, 2007: 348).
Bütün bu gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim sistemi üzerinde de etkisini
göstermiştir. Medrese eğitimi artık eski önemini kaybetmiş, çağdaş eğitim sistemi ön plana
çıkmaya başlamıştı. Böylece Rus okulları hem kalite, hem de sayı olarak artmaya devam
(1) Türk Tatar Alfabesi.
(2) Tatar Türkçesinde ve Rusça masallar ve hikâyeler.
(3) Tatar Alfabesi.
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etmiştir. 2 Temmuz 1860 yılında Kafkasya okullarının yeni tüzüğü kabul edilmiştir. Deneme
müddeti 1 Ocak 1863 yılına kadar belirlenen tüzüğün süresi, 1 Ocak 1866 yılına kadar
uzatılmıştır. Ancak Kafkasya’daki okulların içyapısında her hangi bir değişiklik yapılmamış,
eğitim kurumlarının ve öğretmenlerin görevleri ve hakları 1853 tüzüğündeki gibi kalmıştır.
1853 tüzüğünden farklı olarak Kafkasya eğitim kurumlarının idaresi artık Kafkasya eğitim
kurumlarının yüksek dairesine değil, nüfusun ihtiyaçlarını ve taleplerini daha yakından takip
edebilen vilayet ve Guberniyaların reislerine havale edilmişti. Bu şekilde daha çok ihtiyaç
duyulan bölgelerde okullar tesis edilmeye başlamıştı. Alınan kararlardan biri de Bakü,
Erivan ve Tiflis’te okul direksiyalarının oluşturulmasıdır. Bakü okul direksiyasına Bakü’deki
yüksek dört sınıflı okulu, Nuha, Şamahı, Şuşa kaza okulları, Kuba ve Lenkeran’da açılmış
ilkokullar dâhil edilmiştir. Gence kaza okulu Tiflis direksiyasına, Nahçıvan kaza okulu ve
Erivan’daki ilkokul ise Erivan direksiyasına birleştirilmiştir. Bu okullar dışında mevcut
olan özel okullar, cemiyetlerin, vakıfların ve camilerin nezdinde bulunan okullar da uygun
direksiyalara dâhil edilmiştir.
Ancak bu direksiyaları birleştiren ve denetleyen bir kurumun olmaması onlar arasında
iletişim kopukluğuna sebep oluyordu. Bazı vilayet reisleri tarafından eğitim programında
yapılan değişiklikler sebebiyle öğrenciler bazen başka bir vilayette bulunan okula kayıt
yaptıramıyorlardı. Yapılan reformlar okulların ve öğrenci sayılarının artmasına sebep olsa da,
diğer taraftan da iş bilmeyen insanların eğitim kurumlarının başına getirilmesi beklenmedik
sonuçlar doğurmuştu. 1860-1864 yılları arasında okullarda öğretmen kadrolarının eksikliği,
eğitim programlarında yapılan değişiklikler öğrencilerin de eğitim kalitesini düşürmekteydi.
Eğitimde geri kalan öğrenciler aynı sınıfı defalarca okumak zorunda kalıyorlardı. Zaman
zaman Vilayet ve Guberniya reisleri arasında yaşanan tartışmalar da eğitim sistemini
olumsuz yönde etkilemekteydi (Ahmedov, 2000: 76-77).
1862 yılında yeni Kafkasya canişini tayin edilen II Aleksandr’ın kardeşi Nikolayeviç
Kafkasya eğitim kurumlarının yeniden merkezileştirilmesiyle ilgili kararlar almıştı.
Nikolayeviç, 1864 yılında Kafkasya eğitim kurumlarının Baş Müfettişi görevini tesis ederek
bu göreve Moskova Lazarev Üniversitesinin rektörü Neverov’u tayin etmişti (Talıbov, 2000:
213). Eğitimde yerel dillerin yeterli seviyede öğretilmediğini fark eden Neverov “fikrin
silahı olan ana dilini bilmeden eğitim mümkün değildir” prensibiyle hareket ederek bu
eksikliği ortadan kaldırmak için yerel dillerde ders kitaplarının hazırlanması için yarışmalar
başlatmıştır. Okullarda eğitimin kalitesini yükseltmek adına Tiflis’te öğretmenler toplantısı
gerçekleştirilmiş, sunulan teklifler esasında yeni eğitim programı hazırlanmıştı. Ayrıca
Kafkasya eğitim dairesi için devletten ayrılan bütçe artırılmış, kütüphaneler yenilenmişti.
Ancak müfettiş Neverov’un bütün bu çabaları beklediği sonucu vermemiştir (Çingizoğlu,
2013: 22). Bütün bunlara rağmen 1860’lı yıllarda sosyal hayatta olan canlanma eğitim
üzerinde de etkisini göstermiştir. Özellikle de kızların eğitimi bu dönem daha çok ön
plana çıkmaya başlamıştı. Derbent, Zagatala gibi eyaletlerde kız okulları açılmıştı.
İnsanlar dilekçeler yazarak yeni okulların açılmasını talep ediyor, hatta okulların en kısa
zamanda açılabilmesi için kendi aralarında maddi yardım toplayarak destek oluyorlardı
(Модзалевский, 1880: 50).
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1865-1866 eğitim öğretim yılında Kuzey Azerbaycan okullarında gerçekleştirilen
reformlar sonucunda Bakü yüksek dört sınıflı okulu progimnaziyaya çevrilmiş, en çok
öğrencisi olan Şuşa kaza okulunda yeni sınıflar açılmıştı. 1855-1865 yılları arasında
Kuzey Azerbaycan’daki gimnaziya, progimnaziya, kaza okulları ve ilkokullar gibi devlet
okullarında eğitim alan öğrencilerin sayısı 2.652 kişiden 9.163 kişi kadar yükselmişti.
1865 yılında Tiflis’te Kafkasya okul müdürlerinin konferansı gerçekleştirilmiş, yeni eğitim
tüzüğünün projesi değerlendirilmiştir. 25 Haziran 1867 yılında kabul edilen bu proje için
yine 3 senelik deneme süresi uygun görülmüştür (Ahmedov,2006: 176-177):
1867 yılında kabul edilen tüzüğün ardından eğitim kurumları ve yurtların sayısı daha da
artırılmaya başlandı. Yurtlarda eğitimin yanı sıra öğrencilerin sosyal hayatlarına özellikle
önem verilmiştir. Yurtlarda düzenlenen resim, müzik, spor, bahçıvanlık ve sanatın diğer
alanlarına ait kurslarda öğrenciler ders dışındaki boş zamanlarını kaliteli değerlendirmenin
yanı sıra kendi yeteneklerini de ortaya çıkarmış oluyorlardı. 1867 yılında ayrıca Kafkasya
Yüksek Eğitim Dairesi yeniden açılmış ve onun nezdinde Bakü, Tiflis, Stavropol, Kuban,
Kutaisi ve Erivan direksiyalarının oluşturulmasına karar verilmişti. Direksiyaların
oluşturulması önemli adımlardan biriydi. Çünkü direksiyalar sadece okulları kontrol
etmiyor, aynı zamanda yeni okulların açılması için insanları buna teşvik ediyordu. Ancak
maalesef bu direksiyaların tesis edilmesi 1876 yılına kadar uzamıştır. Yeni tüzükle Kafkasya
Yüksek Eğitim Dairesi için ayrılan bütçe iki kat artırılmıştır. Yıllık 420.647 manat 65 gepik
olan bu meblağın 1853 tüzüğünde olduğu gibi yine sadece 96.827 manat 65 gepiğini devlet
hazinesinde karşılanmaktaydı. Meblağın geri kalanının yerli gelir hesabına ödenmesi
planlanmıştı. Böylelikle eğitim kurumları için ayrılan bütçe üç kat artırılmıştı (Ahmedov,
2000: 79-80).
1867 tüzüğünde artık özel okul ve yurt açmak isteyenler için daha sert kurallar getirilmişti.
Özel okul açmak isteyen şahısların eğitimli olması ve ahlaki açıdan itibar kazanmış olmaları
talep ediliyordu. Açacakları okulun eğitim programını devlet okullarına uygun olarak
hazırlamalıydılar. Bütün bunlarla beraber Rusçanın başarılı bir şekilde öğretildiği okullar,
12 yıl sonra devlet tarafından ödül almaya hak kazanıyordu.
Azerbaycan’ın Çarlık Rusyası tarafından işgalinin ardından eğitimde yaşanan gelişmeleri
2 döneme ayırmak mümkündür: 1828-1867 ve 1867-1918. Azerbaycan’ın Çarlık Rusyası
tarafından işgal edilmesinden 1867 yılına kadar olan dönemde, Çarlık Rusyası eğitim
politikasını her ne kadar merkezdeki eğitim sisteminin bir parçası olarak uygulamaya
çalışmışsa da diğer taraftan da yerel durumu göz önünde bulundurmuştur. 1867 yılında
kabul edilen eğitim tüzüğü Kafkasya ile ilgili kabul edilen son tüzük olmuştur (Ahmedov,
2006: 180).
Bundan sonraki dönemde Kafkasya eğitim sistemi Rusya eğitim sisteminin bir parçası
oldu ve okullar merkezde kabul edilen tüzükler vasıtasıyla idare edilmeye başlandı. Birinci
dönemde yerel dillerin öğretilmesine az çok önem verilmişse de, ikinci dönemde yerel
dillerin eğitimi daha da kısıtlanmış, Rusçanın öğretilmesi daha da ön plana çıkmıştır. Milli
ve dini özellikleri göz önünde bulundurmadan verilen kararlar eğitim sisteminin gelişmesi
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yolunda her ne kadar engel teşkil etse de, döneme ait rakamlar incelendiğinde devlet
okullarında eğitim alan Türk öğrencilerin sayısının arttığı görülmektedir. 1873 yılına ait
raporda devlet okullarında eğitim alan öğrencilerin sayısı 730 olarak gösterilmiştir. Bu
öğrencilerden 105’i realnı okullarda, 80’i gimnaziyalarda, 50’si progimnaziyalarda, diğerleri
ise kaza okullarında ve ilkokullarda eğitim almaktaydı. Ayrıca öğrencilerden 250 kişi devlet
tarafından yurtlara yerleştirilmişti. 1876 yılında bu rakam 762 kişiye kadar yükselmişti ve
bunlardan 15’i kız öğrenciydi. Bahsedilen dönemin en büyük sorunlarından biri de eğitimli
öğretmen kadrolarının olmamasıydı. Devlet okullarından mezun olan eğitimli gençler daha
çok devlet kurumlarında memur olmaya ilgi duyuyorlardı. Bu sebeple din, yerel dil ve
ilkokul öğretmenleri dışında diğer bilimlerde ders verecek öğretmenlerin sayısı sadece 2
kişi ile sınırlıydı. Öğretmen kadrosu için merkeze başvuru yapılsa da, bu her zaman olumlu
sonuçlanmıyordu. 1860’lı yıllarda eğitim sisteminin durumu genel olarak incelendiği zaman
merkezi sisteminin bir parçası olduğu ve Çarlık Rusyası’nın sömürgecilik politikasına
hizmet ettiği görülmektedir (Модзалевский, 1880: 83).
Bütün bu sömürgecilik politikasına, Ruslaştırma siyasetine rağmen eğitimlerini
Rus devlet okullarında alan Türk aydınlar Azerbaycan Türkçesinde eğitim verilmesi,
bu dilde ders kitaplarının hazırlanması ve okullar açılması için uzun süren mücadeleler
vermiştirler. Rusya’nın bu tutumu ulusal uyanış ve çağdaşlaşma sürecine girilmesine yol
açmıştır. Bu Azerbaycan’da Usul-ü Cedid, Rus-Müslüman okulları gibi okul hareketlerinin
yaygınlaşmasına ve gelişmesine sebep olmuştur (Mehmetov, 2009: 507).
Eğitimlerini Ruslaştırma politikasının en bariz şekilde uygulandığı Rus devlet
okullarında ve üniversitelerinde almalarına rağmen, yaptıkları çalışmalarla her zaman
halkın bilinçlenmesini, eğitimli gençlerin yetişmesini hedeflemişlerdir. Mirza Fetali
Ahundov, Seyyid Azim Şirvani, Celil Memmedkuluzade, Hasan Bey Zerdabi, Habib
Bey Mahmudbeyov, Neriman Nerimanov, Üzeyir Hacıbeyov, Abbas Sehhet, Firudin Bey
Göçerli gibi düşünürler çocukların Azerbaycan Türkçesinde eğitim veren okullarda eğitim
alma hakkını savunmuşlardır. Devlet dairelerinde yükselmek için Rusçanın zorunlu olması
Rusçaya olan talebin de artmasına sebep olmuştu. Bu durumda devlet okullarında eğitim
alan öğrencilerin sayısı her geçen sene artmaktaydı. Artık devlet okulları halkın gittikçe
artan ihtiyacını karşılayamamaktaydı. Bu da Kuzey Azerbaycan’da Türk aydınlar tarafından
Azerbaycan Türkçesinde eğitim veren okulların açılması için bir zemin oluşturuyordu.
1849 yılından itibaren Türk mütefekkirler tarafından açılmaya başlayan Müslüman okulları
Azerbaycan eğitim tarihinde çok özel bir yere sahiptir.
Çarlık rejiminin yerli halkı din, dil ve kültüründen uzaklaştırarak Ruslaştırmaya
çalıştığını, bölgenin etnik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini açıkça görmekteydi. İran,
Rusya ve Osmanlı’dan dergi ve gazeteler getirterek gizli gizli okuyan gençler halkın
aydınlanmasını kendilerine borç biliyorlardı. Bu aydınlanmanın yolu da eğitimden
geçmekteydi. XIX. yüzyılın ilk yarısından başlayarak ortaya çıkan bu aydın sınıfı Kuzey
Azerbaycan’ın yenileşme harekâtına da öncülük etmiştir (Soltan, 2003: 159). Bu rejim
içinde varlıklarını koruyabilmenin tek yolunun “Milli Değerlere” sahip çıkmak olduğunun
farkındalardı. Bu da eğitimli genç neslin yetişmesiyle mümkün olabilirdi.
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XIX. yüzyılda ülkenin ekonomik ve kültürel hayatında yaşanan gelişmeler, Azerbaycan
Türkçesinde basın organlarının faaliyete başlaması, eğitime verilen önemin artması
Azerbaycan Türkçesinde eğitim veren okulların açılmasını zorunlu kılıyordu. Bahsedilen
dönemde milli harekât kültürel akım niteliğindeydi. Türk aydınlar eserlerini Azerbaycan
Türkçesinde kaleme alıyor, Azerbaycan Türkçesinde çağdaş edebiyatın temelleri atılıyor,
basında Azerbaycan Türkçesinde eğitimin zorunlu ve gerekliliğiyle ilgili makaleler kaleme
alıyorlardı (Nesibli, 2001: 142).
Bu yenileşme harekâtının en iyi örneklerinden biri de Türk fikir adamları tarafından
açılan Usul-ü Cedid (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 7, 1993: 211) okulları
olmuştur. İsmail Gaspıralı tarafından başlatılan bu eğitim harekâtı Rusya Müslümanları
arasında süratle yayılmıştır. Gaspıralı, yaptığı araştırmalar sonucunda Arap eğitim sisteminin
yanlış olduğu ve acilen eğitimde reform yapılması gerektiği kanaatine varmıştır. Rusya
Müslümanları ilk eğitimlerini medreselerde veya camilerin yanında bulunan mekteplerde
alıyor, sadece okuma yazma öğretiliyor ve Kur’an-i Kerimden bazı sûreler ezberletiliyordu.
Gaspıralı, Paris’te sosyalist ve liberalistlerden, İstanbul’da Genç Türkler’den etkilenmiş
ve “Usûl-i kadîm” yöntemine karşı çıkarak eğitimde “Usûl-ü cedîd” yöntemi uygulamaya
başlamıştır. İlk “Usûl-ü cedîd” okulu 1884 yılında açılmıştır. Bu okulların medreselerden
temel farkı sadece din derslerinin değil, dünyevi derslerin de olması, öğrencilerin dizüstünde
değil sıralarda oturarak eğitim almaları, fiziki ceza uygulanmaması ve derslerin Azerbaycan
Türkçesinde yapılmasıydı. Dönemin şartları gereği bu okullarda Rusça dersleri zorunluydu.
Rus yönetimi bu okulların açılmasına açıkça engel olmasa da, fakat maddî yardım da
sağlamıyordu (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 7, 1993: 212). Sadece Rusça
öğretmeninin maaşı devlet tarafından karşılanıyordu. Derslerin Usul-ü Cedidle yapılıyor
olması da okuma yazmanın kolaylaştırılmasını ve okuma oranının arttırılmasını sağlıyordu.
Bu okullarda okuma heceleme yönteme ile değil, ses-harf usulü ile gerçekleştiriliyordu.
Ezberci eğitimi reddeden bu yöntem öğrencilerin derse katılımlarını, soru sormalarını
sağlıyordu. Usul-ü Cedid okullarında eğitim veren Türk aydınlar kendi okulları için ders
kitapları hazırlıyor, başka dillerde olan eserleri Azerbaycan Türkçesine çeviriyorlardı.
Kuzey Azerbaycan’da “Usûl-ü cedîd” okullarının açılmasıyla ilgili ilk proje Azerbaycan
eğitim hareketinin önderlerinden olan Abbaskulu Ağa Bakıhanov’a aittir. Bakıhanov projeyi
20 Şubat 1832 yılında Kafkasya’nın baş hâkimi General Rozen’e sunmuş, ancak onun bu
projesi devlet tarafından kabul edilmemiştir (Aliyev, 2008: 83).
Ancak Azerbaycan Türkü aydınların bu konudaki çalışmaları sonrakı yıllarda devam
etmiştir. Azerbaycan Türkçesinde eğitim veren okulların açılması konusunda Seyyid Azim
Şirvani, Mehemmed Tağı Sidgi, Mir Möhsün Nevvab, Mirza İsmail Bezmi, Mirza Hasan
Rüşdiyye gibi aydınlar mücadele vermiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak
Usul-ü Cedid okullarının sayısının arttığı görülmektedir. Bu okullarda eğitim alan, yetişen
gençlerin XIX. yüzyılın sonları XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan milli harekâtına
öncülük ettiğini görmekteyiz.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Azerbaycan’da Türk fikir adamları tarafından
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açılan okullardan biri de Rus-Tatar veya Rus-Müslüman okulları adı verilen okullar
olmuştur. Bu okulların özelliği burada sadece Azerbaycan Türklerinin eğitim almasıydı. RusMüslüman okulları ayrı ayrı şahıslar veya şehir ahalisi tarafından açılıyordu. Şehirde eğitim
için ayrılmış olan maddi yardımlarla idare ediliyor, bazen sadece Rusça öğretmenlerinin
maaşları devlet tarafından ödeniyordu. Kuzey Azerbaycan’da ise açılan ilk Rus-Müslüman
okulu 1875 yılında Yelizavetpol Guberniyasının Kazah kazasının Salahlı köyünde açılmıştır.
Okul Kazan şehrinden olan milliyetçe tatar Tauxiddin Mamleyev tarafından tesis edilmiştir
Ahmedov, 2000: 194).
Sonuç
Yukarıda da belirtildiği gibi işgalin hemen ardından bölgede güçlenmek adına
Çar hükümeti tarafından Ruslaştırma politikası uygulanmaya başlamıştı. Eğitimin
önemini bilen devlet halkı uyandırmamak adına sadece temel bilgileri vererek ve Rusça
öğreterek halkı eğitmeye çalışmıştır. Ancak planlananın aksine o dönem eğitimlerini bu
devlet okullarında alan Azerbaycan Türkleri Batı meyilli Rus aydınlarının fikirleriyle
tanışmış ve bu fikirlerden oldukça etkilenmişlerdir. Eğitimin bir halkın geleceğini ne
kadar etkileyeceğinin farkında olan bu fikir adamları başlatmış oldukları çalışmalarla
Azerbaycan’da aydınlanma harekâtının temellerini atmış oldular. Bahsedilen dönemde
Azerbaycan’da yeni usulle ve Azerbaycan Türkçesinde eğitim veren okullar açılmış, alfabe
projeleri, Türkçe ders kitapları hazırlanmış, dergi ve gazeteler çıkarılmaya başlamıştır.
Gazete ve dergilerde çıkan makaleler, bu dönem yazılan eserler incelendiği zaman
aydınların halkı gaflet uykusundan uyandırmaya çalıştıkları çok açık görülmektedir. Bu
dönemde aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucularının da olduğu büyük bir
aydın sınıfının yetişmiştir. Böylece, Çarlık Rusyası hedefine ulaşamamış, halkı köle
haline getirememiştir. XIX. yüzyıl Kuzey Azerbaycan’da yaşayan Türklerin aydınlanması
açısından önemli bir dönem olmuştur.
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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, the fact that
politics conceived at the center of international interactions has resulted in power to be
a crucial auspice of international relations. Albeit enduring a vast scope and dimensional
changes, however, the definition has been curtailed to equate a mere synonym of control. As
a notion concieved at the center of international relations a necessity arises, therefore, to its
redefinition so that it addressess the unfolding linkages of the various typologies of power
in contemporary world politics.
Keywords: Power, Manipulation, International Relations, Dynamıcs, Globalızatıon
Çağdaş Dünya Siyasetinde Çeşitli Güç Tipolojileri Arasındaki Bağlantılar
Özet
Güç tipolojileri hakkındaki somut varsayımlar ve bunların Realist Uluslararası İlişkiler
Teorisiyle ilişkisinden hareketle, gücün farklı özelliklerini detaylı şekilde anlamak dünya
Siyasetinin güncel durumunu analiz etmede ciddi önem arz eder. Siyasetteki diğer birçok
konuda olduğu gibi temel ve kapsayıcı bir içerik olmasına rağmen gücün kavramsallaştırılması
da tartışmaya açıktır. Daha da fazlası, siyasetin uluslararası etkileşimin merkezinde olduğu
gerçeği gücün mühim bir uluslararası ilişkiler kehaneti olmasına yol açmıştır.
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Introduction
Despite being assumed as a key concept in international politics, power still remains a
matter of controversy. The vast scope and dimensional changes the maneuvers of politics
have come to encompass through centuries more often than not incorporate the auspices of
power. Its prominence has surpassed many ramifications of politics through history defining
its efficacy. However, enduring rampant furcations the concept and typologies within the
subject have circumvented around the definition of A causing B to do something that B
otherwise would not have done (Dahl, 1993).
The notion albeit being the most contested subject in international relations has been
merely equated as a synonym of control. The unfolding trends in the international arena
fail to encompass understandings of how it is produced and enabled. Yet, power is the
production, in and through social relations, of effects that shape the capacities of actors to
determine their circumstances and fate (Barnett and Duvall, 2005:39).
The employment of its various forms is essential to develop a better understanding of its
multiple functions. As such its discourse is circumscribed to the actor's chain of desired ends. This
underlines that the stubborn definitions of power by Realists - the ability of states to use material
resources to get others to do what they otherwise would not (Barnett and Duvall, 2005:39) - as
inefficient to comprehend the potent of power features in contemporary world politics.
Not denying all politics involves power, conflicting policies of states, driven to protect
national interests, cement the fundamentals of the two dominant traditions in power analysis.
The elements are national power approach which depicts power as resources, and the relational
power approach which depicts power as an actual or potential relationship (Baldwin, cited in
Carlsnaes, Risse and Simmons (eds.), 2005:179). These have pivoted to proliferate enticing
tendencies that blend uncompromising pertinence of power accumulation in the upkeeping
of national interests by states.
The pursuance ultimately fuels national interest quests to adhere sets of social values
founded national and relational power definitions strive to survive dilemmas of security in
world politics. In turn, these provocative indulgencies have inclined a precarious turmoil
necessitating the exasperation of various typologies of power. It is to be kept in mind that the
types of power a state pursues vary over time to accommodate the circumstances associated
with its particular concept of national interest.
Consequential events determine the features of power adhered by the state. But in any
event, a state advocates its vital national interest. The potentially system-defining attacks
of September 11, the war on terrorism, and the U.S. invasion and occupation of Iraq have
caused scholars and practitioners to refocus attention on a central concept in international
politics: power (Barnett and Duvall, 2005). If the past is a good predictor of the future,
however, the debate is likely to be limited conceptually, informed primarily by a realist
conception of power—the ability of states to use material resources to get others to do what
they otherwise would not (Barnett and Duvall, 2005).
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The study, therefore, elucidates the manipulative understandings of power as have
been dominated by the Realists. It adheres to promote the necessity of a new approach
in a countenance of the linkages of the various typologies of power. Moreover, the study
pioneers an ameliorated conscription in the accumulation and asperity of power.
Hyperbole or not power’s extensive discourses have come to encompass a transformation
of its accumulative resource definitions. The awareness of the widening scope and dimensions
of power arises, therfore, to manifest a more peacful coesistence. Thus, an extensive
comprehension of power that adheres the linkages of the competitive multiple typologies of
power is required to cope with the dynamic paces of contemporary world politics.
In accordance, therefore, this paper consists of three parts. The first part analyzes the
traditional definitions of tangible and intangible definitions of power as a resource explaining
factors which depict the main failures of the Realists defined characteristics of power. The
following part looks at the analogies of soft power. The various strategies and policies that
have been applied in streaming the main features of power from its traditional analogies are
explained in this part. The last section discusses the issues and problems in justifying the linkages
of power as explicated by Realist theorists. This section further explains the misconceptions
and suggests the way forward to exasperating initial corrections. Policy options and plan of
action are emphasized to better understand the various typologies of power which can enable
the efficacy of power in contemporary world politics. This part is followed by conclusion and
appendices consisting of bibliography held to importance in this study.
The Tangible and Intangible Definitions Resources of Power
The aggregated views of national power, traditionally, entailed addressing concrete
measure of the resources as potential elements of power. These understanding had curtailed
the definition of power as the sum total of a country’s available resources. As such, has
traditionally equated power to a stock of tangible (material) resources a country has. This
has allowed the ranking of diverse capacities in a quantifiable manner using observable and
measurable variables. Also token as an advantage by some it only applied to tangible resources
of power foregoing the importance of other types. The capacity of power, however, with
the dynamic rise of globalization has come to accommodate various capacities of tangible
(material) and intangible (nonmaterial) elements of power overlooking the constricted
traditional perceptions of power.
Military
The exaggerated understandings of military power have underestimated the importance
of nonmilitary forms of power. War regarded through history as an important and ultimate
element has dominated the auspices of power accumulation to focus on the strength of
military power. Even now the notion is still upkept. For instance, the ability of the United
States of America to use its military power to compel others to change their foreign policies
(Barnett and Duvall, 2005).
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This was founded upon Realists equivocation of military power to state power. They
adhered on the definition of power as the capabilities and preparedness of a country’s
military to defend its national interests. The tendency to single out force as the ultimate
measuring rod to which other forms of power should be compared was an anthem to the
approach (Lasswell and Kaplan, 1950 Cited in Baldwin, 2005:184).
Although it has not completely overridden the initial power equation for military
capacity, the scope has certainly expanded to compound other capacities of a state in
today’s contemporary world politics. Military capability and preparedness have always been
certified as a primary element of power, however, now far advanced with technology, the
supplementation of economic, industrial and other capacities of development induce the
substantiality of power. As well it is important to note that also, the question of when military
force should be used cannot be answered without consideration of alternative instruments of
statecraft (Baldwin, 1995).
Economic and Industrial capacity
Furthermore, with the escalating epistemologies of power accumulation and usage, the
orthodoxical monolithic and unidimensional perspectives of power have come to encompass
diverse conveniences in scope, domain, weight, cost, means, and other initial features.
Consequently, the reference of the economic and industrial capacity of a state has more often
than military capacity raised in articulating checks and balances of power among states.
Economic power is measured as GDP (Gross Domestic Product) equating the total amount
of goods and services produced in a state in a given year. For instance, the prestige Japan
enjoys as one of the powerful states of the world indeed does not rise from its military
capacity but from what it accomplished economically and industrially. The element of
national power, therefore, no longer are only inclusive of the traditional tangible material
definitions of power but also the intangible nonmaterial elements.
The importance of this tangible power arises from its fungibility. The fungibility of
economic and industrial capabilities utilization to aggregate other desired forms of power
have increased their importance as an indispensable typology. They are of great interests
as they play invaluable roles in strengthening the economy of a country supplementing the
economic and industrial power. As one form of power is a purchasing unit of another. Most
of the time besides investing it in development auspices many countries spend it to equip
their military power.
The harnessing of development cementing the greatness of the country’s power has been
enabled with globalization and advances in technology. The formation and maintenance
exercised by institutions, therefore, certainly is a tool in strengthening the role a country
wishes to play in the international arena. Moreover, the one's state-dominated economic and
industrial power has now been incorporated various different organizations that surpass state
power. For instance, the extent the World Bank and International Monetary Fund serve to
contain the US Foreign Policy.
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Geography/Geopolitics and Natural Resources capacities
In the scope of material elements of power geography compounding natural and energy
resources takes a vital prominence accommodated by the above mentioned economic and
industrial capacities. Geography as a study of the partition of spaces and politics as a manager
of these partitions (Gottmann, 1951, cited in Fall, 2005).
The heartland theory was hypothesized by 20th-century British geopolitical scholar,
Halford Mackinder demonstrating that the core of global influence lies in what is known
as the Heartland. A region of the world situated in Eurasia due to its sheer size, a wealth
of resources, and a high population (World Atlas). According to the theory’s geopolitical
concept, the political and economic success of the world’s regions is determined by
geography. Thus, has been described as the geographical pivot of history captivating many
empire aspiring leaders such as the British Empire and later on Nazi Germany.
In current world politics, familiar connotations of geopolitics that instigate competition
and rivalry can be observed in the issues of the Nile river and the construction of the
Renaissance dam by Ethiopia, the controversy between Britain, USA, and Greenland over
the control of Arctic, and the manipulative perspectives of Turkey as a bridge between the
West and East. the study of geopolitics has come to be understood, therefore, as an important
generator of power.
In addition to geographical location, the topography and natural resources of a country
also play a vital role as an element of power. For instance, the mostly flat plains of Poland
consistently led it to be attacked by its more powerful neighbors. With its chunks of land
been partitioned, it came to be nonexistent for more than a century. While Afghanistan’s
forbidding topography has made the country difficult to conquer in the past and now. It
continues to be targeted as a hideout by many terrorist groups.
Furthermore, tangible elements of national power such as natural resources have been
witnessed through history to be entangled in a carrot and stick policies. The 1970s oil
embargo by OPEC (the members of Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)
was to influence U.S. policies in the Middle East. And the engagement of the big powers
during those times, the Cold War, in proxy wars was to secure valuable strategy. Therefore,
the articulation of power from geography is not only limited to the location of a country but
also its topography and what it has in it.
Population
The gradual changes in the elements of power in addition to revitalizing the understandings
of military capability also came to override the assumption of big population equation to
mean big power. It does not necessarily mean great power. However, the dynamic growth
of India and China does not guarantee the assumption to be infinitely correct. As during
the Napoleonic wars, a huge population possessing valued skills may certainly be an asset.
Otherwise, population number may not correspond to power standing of a country but may
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end up being a liability during a crisis, be it man-made or natural.
This has not only given way to the inclusion of other measurable resources of power
but also significance to nonmaterial intangible elements of national power. In spite of being
characterized as difficult to analyze the escalating prioritization of national character, morale
has ruptured the encapsulation of nonmaterial power contents.
The Analogies of Intangible Resources of Power
Since the beginning of the 1990s at the latest practitioners as well as academics have
realized that knowledge was perhaps the critical resource, rather than land, machines, or
capital’ (Earl 2001, p. 215). Although they cannot be quantified or observably measured
intangible resources of power find their significance in their ability to compensate for other
forms of power. The hard power derivation of coercive mechanisms by utilizing military
threat or economic inducements are substituted with persuasive emulations of soft power.
The adherence of soft power are various and entangle different nonmaterial resources
manipulations. For example, the history of Ethiopia never been colonized was the driving
force of deterrence.
This is to be summed up, however, with the quality of leadership and governance a country
constitutes to proliferate other elements of intangible powers. As Hans Morgenthau (1948)
has stated the creations of intangible(nonmaterial) resources of power are a psychological
relation between those who exercise it and those over whom it is exercised. Mustafa
Kemal Atatürk success in finding the Republic of Turkey is an undeniable articulation of
Morgenthaus psychological analysis.
In contrary to the globalization triggered developments of material power, nevertheless,
national character and morale are resurfacing as the major contingencies of intangible
power. Noted through history these intangible features of national power, unlike prejudice
instigated religious or ethnic inflicted morale, bear powerful positive ontologies.
National morale as one of the most important resources of soft power may involve
positive features like that of the Dunkirk spirit, the spirit the British public showed to
overcome adversity during the Battle of Dunkirk in 1940. Unfortunately, national morale
does not always involve positive features to fight adversity, it also can create adversity
when a nation comes to unite under a foregone prejudice, Nazi Germany or the rise of AntiAmericanism, Islamophobia, and more examples have utilized the elements to destruction.
The nature and quality of government at the level of national power and the international
society as advocated by English scholars are the ones that have come to draw a line to the
misuse of power.
Consequently, diplomacy has evolved in response to the push and pull in the dynamic
international political carcass. Like the balance of power, diplomacy plays a crucial role in
the preservation of peace (Dougherty and Pfaltzgraff, 2001:79). It determines and assesses
compatibility to employ persuasion, compromise, and threat of force to maximize security.
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Furthermore, first introduced by Nye (1990) as when one country gets other countries
to want what it wants-might be called co-optive or soft power in contrast with the hard or
command the power of ordering others to do what it wants, enhanced the capabilities of
power from the definition of “control” to “influence”.
With many defining it as Smart power lately, not coercive in contrast to the traditional
hardcore power, soft power analogies have complied intangible means that bestowed farreaching effect. The predominant stages the Hollywood movies racket in comparison to the
influence USA projects as the largest GDP and military force radiates the exemplary role
entertainment and media reflect as soft power. The same effect Turkish series movies are
accumulating, the education system of developed countries is promoting, and the credibility
of a charismatic leader without the threat of military force is reaping.
Issues and Problems in Justifying the Linkages of Power
Realist International Theory assumptions have come across objective lacking to endow
the concept of power with a static meaning. The objective rules that govern international
political relations are emphasized to be rooted in human nature. And history has provided
us with evidence when statesmen act to attain their national interests they utilize their
assumptions of power. Therefore the definition and usage of power to grasp what is conceived
as a national interest come to vary with the objective goals of a statesman's perspectives of
what it is. This makes the meaning of interest to be defined as power and its contents to not
be easily determined.
Power in Realist IR
Granted in the field of international relations the concept of power has come to be
associated with realism argumentation that power is the sine qua non of international politics
(Schmidt, 2005: 524). However, the enhanced exasperations of power with the entourages of
realist scholars has not been static. The close relationship that exists between the realist school
and the concept of power stems from its basic insights: conflict and competition are intrinsic
to the practice of international politics. It has advanced to evolve to be structurally defined and
modified from its initial classical definitions.
These connotations are remolded with the domain of an actor’s capabilities to be conceived
powerful or not. A state no longer necessitates the need to be considered as powerful all over the
globe to be recognized as powerful, like what the British empire aspired to uphold. Indulging
in the studies of regionalism the power capacities of a state in a region it is found can list it
as being powerful. Looking at the power displays of contemporary Turkey in the fields of
international relations, despite being less effective in other parts of the world, the role it plays
in the Middle East, Central Asia or the influence it continues to radiate on the Balkan countries
validifies it to be considered in the circles powerful countries, denoting power as situationally
and regionally specific (Dougherty and Pfaltzgraff, 2001: 74).
The imposed costs for noncompliance with the ways, power can be exercised in current
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world politics have inclined the means as a dependent variable to the willingness of the
influencer. Treating the potential of power as a resource what may function as a powerful asset in
one situation may be a power liability in a different situation. A policy contingency framework
in current world politics exasperates the capabilities of states to the stages of potential power.
The accuracy of one estimate over the other form of power depicts to overlook the issues which
require immediate intentions. Thus, the status quo may lead to a mingled exasperation of the
fungibility of power problems. In the contending articulations of contemporary world politics
fungibility of power is the ease with which power resources useful in one issue-area can be
used in other issue-areas (Dougherty and Pfaltzgraff, 2001: 180).
The Vital Linkages of the Various Typologies of Power
In contradiction to the contextual understandings of power as resources in the
conceptualization of national power, the relational typology of power promotes it as an
interaction that entails multidimensional divergent scope of varying issues and actors. The
domain it subjects to influence virally grows with the weight of probability it stands to affect
actor’s behaviors. Thus upheals the traditional consticting views of power dimensions as
monolithic.
This allowed for the possibility that power could increase on one dimension while
simultaneously decreasing on another(Baldwin, 1995: 178). Readjustment in the scope
has increased the efficacy of power usage. Moreover, the costs toned to achieve desirable
goal hikes up with the symbolic, economic, military and diplomatic means the actors see
fit to utilize.
As coined by Baldwin the fungibility of power increases with the power of states. The
more a state is powerful the more it can easily shift the meaning of its power resources
to attain issues in different areas rather than where it initially intended. These phenomena
are the result of power as interaction to overcome the unexpected effects arising beyond
the horizon of national powers. The exchange rate of the US dollar, for instance, although
fundamental triggered by the rise of interest rates in the United States Reserve system to
affect the domestic economy the interactive relations spirals out of the compounds of the
USA triggering ups and downs in the economies of countries around the globe. Thus, to
measure and put checks and balances on the vicious cycles of power invoked problems come
to be challenging as the dimensions of power are not constant and do not sustain to comply
with the same solution.
The debatable assumptions of fungibility of power rejected by the relational approach
tend to mold the lump concept of power in a multidimensional casual manner. The relational
explanations of power have been bid to change since the measurement capabilities relate to
one another. Within this auspice of fungibility of power, the United States ranks among the
top powerful countries of the world all in all, although, China and Russia are leaders when it
comes to both size and military capability. The fungibility of power, therefore, coupled with
the power-seeking nature of states escalates the carcass of the security dilemma to entangle
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states determination.
The fact that power is defined at the heart of the international relations by Realists giving
more priority in comparison to other theories the balance of power overtakes the cruciality
in its entailed features of growing fungibility. As the concept broadens the misinterpretation
balance of power transcends the monologue technicalities of military power alignments
of the European powers during the World Wars. In current world politics, such kind of
alignments has been rendered ineffective due to the exponentiating presence of transnational
actors that bedim traditional state domination of power.
Furthermore, when states are fighting for survival their competitions overlook moral
principles to abstract annotations. The formulation led by the clash of interests exasperates
the theoretical definitions of realism rising the requirement to filter it through space and time.
Giving to the fact that the morality states pursue being quiet variant from the morality of
individuals, the particularity cares political consequences of judgment. Morgenthau asserts
that political realism does not identify the moral aspirations of a particular nation with the
moral laws that govern the universe.
Morgenthau on the autonomy of the political sphere stresses that states to affirm their
status quo retain a political policy that seeks either to keep, to increase, or to demonstrate
power (Morgenthau, 1948. Cited in Dougherty and Pfaltzgraff, 2001: 77). Through the
entangled webs of international politics, therefore, the vitality of accumulation of power
has had statesmen act in the controversies of compliance and noncompliance adhere to their
national interests. Measurable and relational means to confirm their long-term goals and
short-term objectives are accommodated by states as security maximizers. These measures
adopting different means have come to shape the assumed understandings to maximize
security as a power maximizer.
Problems and issues, arising from the measures taken to enhance power in international
relations, have endured the probability of players to speedily comply others to their wishes.
The magnitude of sanctions bears the costs and number of options available in the institutions
reflecting power relations. The prevalent manner power has been diffused to either constrain
or provide existence enslaves domestic politics to mirror the effects relational power radiates.
This has had a tremendous effect on the national power making its characteristics and morale
difficult to analyze.
The institution's capabilities to affect and shape domestic politics in the interplays of
relational power have played into shaping the regime type of many national powers. The
rising acceptability of democracy advocated by dominant power players in international
politics certainly strained far weaker countries to comply. The example of many African
countries to adhere democracy in their regime sets after independence although debatably
not ready to do so is a prominent example of compliance under the stretched arms of Western
countries and their institutions such as the World Bank and IMF.
The capabilities of these institutions have come to transcend borders of domestic politics
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and power. Manipulated by some actors in international relations as a means to an end and by
others as an end, they are monitored to promote buzzwords such as democracy advocating
most of the time than not the carrot stick principle. Under the pretext of being detrimentally
beneficial to the interests of those affected these institutions have gradually descended to
provoke issues that manifested out to be predicaments constraining prosperous development
in many third world countries.
Conclusion
The various typologies of power in the current world politics, therefore, have been
rendered to be entangled to the point their diverging and converging points are unfathomable
to be analyzed by just the Realist International theory. To unweave the relations of power
and explicate how domestic politics affects national power and relational power or vice
versa stands in need of thorough understanding of the features of regimes and other key
actors at the center of these problems and issues haunting contemporary world politics.
Thus and so, it is important to note that the key assumptions of power cemented by
realism endure a disparity utilized in the process of theory building (Schmidt, 2005). Thus,
to fully grasp the dynamic dimensions of power the importance of not only focusing on the
contemplations of Realist International theorists but also other theoretical approaches raises.
Only then can a thorough understanding of the various typologies of power entanglements
in the current world politics be achieved.
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Türkiye Türkçesinde ve Urducada Ortak Kullanılan Bazı
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Özet
Ticaret yoluyla başlayan Hint-Arap ilişkilerinin geçmişi 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
başlamışlardır. Arapça bir din dili olarak görüldüğü için de kendi dillerini etkilemeye
başlamıştır. 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 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, UralAltay 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
*

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı Yüksek Lisans
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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, Dinî Terminoloji, Çağatay Türkçesi, UralAltay, Hint-Aryan, Ordu, Nestâlik
Abstract
The beginning of Indian-Arab relations, which began by trade, dates back to the 11th
century. Arab Muslims entered India's Western and Southern coasts: Sind and Malabar and
began to settle down slowly. It was thought that Arab soldiers and seafarers had been arriving
for Indian spices even before the pre-Islamic period. Even though the Arabs had a different
religion, language, ethnicity, and culture different from the native people in the region, they
were able to establish a good relationship with them and exchange culture, religion and
language. Other than this region, they continued to use their own Indo-European languages.
As a result of this interaction between the Arabs and Indians, Indians began to accept
Islam. As Arabic is seen as a language of religion, it started to affect the language of the
region. Day after day, a large number of Arabic words began to be used in Indian languages,
especially in Urdu. Most of the words, which naturally passed over from Arabic to Indian
languages, are words related to religious terminology.
The relations between Indians and Turks are also very old. After the Arabs, India was
ruled by rulers of Turkish origin. While the culture and court language of the Turks in India
was Chagatai Turkish, the official language of correspondence was Persian. Turkish is a
member of Ural-Altaic language family, Urdu is one of the Indo-European languages from
the Indo-Aryan family and it is derived from the Turkish word 'Ordu'. While the Turkish
language was written in Arabic script until the first quarter of the 20th century, Urdu is still
written in the Arabic script. Urdu is a language influenced by different languages such as
Persian, Arabic, Turkish and Sanskrit.
Arabic being a religious and language of knowledge, many of its words became part
of both Urdu and Turkish language over time. The most commonly used Arabic words in
both languages are the subject of this study. In this research, I would like to discuss the
similarities, common uses, and differences of these words, examples such as “Misafir”,
“mülakat”, “meslek”, “muflis”, “mihnet”, “heyet”, “ceza”, etc. In this study, the influence of
the Arabic which impacted both languages can also be seen.
Keywords: Indo-European Languages, Religious Terminology, Chagatai Turkish, UralAltay, Indo-Aryan, Urduca, Nestalik

52

www.internationalstudentsymposium.com

Türkiye Türkçesinde ve Urducada Ortak Kullanılan Bazı Arapça Kelimeler Üzerinde Bir Değerlendirme

Giriş
Hint-Arap ilişkileri 11. yüzyıla dayanmaktadır. Ticaret yoluyla Hindistan’ın Batı ve
Güney kıyılarına gelen Araplar buradaki farklı dil, din, etnik taşıyan insanlarla yakın ilişkiler
kurarak kültür ve dil etkileşiminde bulunmuşlardır.
Söz konusu ilişki ve etkileşim sonucunda Hintliler, İslâm’ı kabul etmeye başladılar.
Müslüman olanlar da yavaş yavaş Arap dilinden etkilenmeye başlamışlardır. Zamanla bu
dil etkileşimi hızla artı ve Hint dillerinde -özellikle de Urducada- çok sayıda Arapça kelime
kullanılmaya başladı. İlk başlardaki Arapça alıntı 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 (Özcan,
2014). 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
gelmektedir. Türk dili, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Arap alfabesi ile yazılmıştır. Urduca,
Arapçanın nestâlik yazısı ile yazılmış ve halen yazılmaktadır. Urdu dili, Farsça, Arapça,
Türkçe ve Sanskritçe gibi farklı dillerden etkilenmiş bir dildir. Bu dillerin arasında Farsçanın
etkisi çok daha fazladır. Nitekim eldeki bazı araştırma sonuçlara göre Urduca kelimelerin
%50’den fazla Farsçadan alınmıştır ve Urduca gramer kurallarının pek çoğu Farsçaya
dayanmaktır.
Urduca üzerinde etkili olan bir diğer dil Arapçadır. Zira Arapça İslam kültür ve
medeniyetinin ortak dilidir. Bugün Türkçe ve Urducada, Arapça kökenli bariz, basit, evlât,
ebedî, ecnebi, ısrar, gıda, hücum, hadise, hediye, hukuk, imkân, kadim, karar, katil, lazım,
masum, mümkün, münasip, maksat, mühim, meslek, mezhep, makbul, sahil, şevk, zevk gibi
pek çok ortak kelime vardır. Ayrıca, Türkiye Türkçesinde Arapça ve Farsça kök ve eklerle
türetilmiş zengin bir söz varlığı da bulunmaktadır. Bunlara şu örnekler verilebilir:
 Türkçe+Arapçadan oluşan kelimeler: baş+hekim= başhekim, baş+müdür= başmüdür, baş+muharrir= başmuharrir, iş+adam= iş adamı, iş+ehel= iş ehli, kara+câhil= karacâhil vb.
 Arapça+Türkçeden oluşan kelimeler: feth+etmek= fethetmek, kahve+altı= kahvaltı, keyifi+gelmek= keyfigelmek, miras+yedi= mirasyedi, meslek+taş= meslektaş,
sanat+çı= sanatçı vb.
 Arapça+Farsçadan oluşan kelimeler: beyân+nâme= beyânnâme, bel+ki= belki,
cür’et+kâr= cüretkâr, cüz+dan= cüzdan, din+dar= dindar, ders+hane= dershane, ecza+hane= eczane, haber+dâr= haberdar, hüküm+ran= hükümran, ikâmet+gâh= ikametgâh, kütüp+hane= kütüphane, misafir+perver= misafirperver, muhâfaza+kâr= muhafazakâr, minnet+dar= minnettar, sanat+kâr= sanatkâr vb.
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 Farsça+Arapçadan oluşan kelimeler: bed+dua= beddua, der+hal= derhal, hem+fikir= hemfikir, her+kes= herkes, her+zaman= her zaman vb.
Bu örneklerin sayısını arttırmak mümkündür. Türkiye Türkçesinin söz varlığında önemli
bir orana sahip olan Arapça ve Farsça ek ve köklerle türetilmiş kelimeler üzerine yapılmış
birçok çalışma (örnek olarak bak. Dursunoğlu, 2014; Khan, 2014; Syed, 2011) vardır.
12. yüzyılda Hint alt kıtası ve civarı bölgelere İranlıların gelmesiyle beraber bölgede
Farsça ortak bir dil olmuştur. Hatta bugün İngilizcenin durumu gibi Farsça da bir dönem
resmi dil olarak kullanılmıştır. Netice olarak, başta Urduca olmak üzere Hintçe, Bengalce,
Pencapça, Gucrati, Telgu, Malyalem gibi Hint alt kıtası dilleri Farsçadan sayısız kelime, ek,
deyim, deyiş ve atasözleri almıştır. Bunlar günümüzde hem edebi dilde hem de halk dilinde
halen kullanılmaktadır. Farsça kökenli bazı Türkçe ve Urduca ortak kelimeler: aheste, arzu,
ateş, aşina, avaz, avare, aferin, bahar, bahane, bahşiş, dert, kelle, paça, meyve, pişman,
peynir, sade, saye, sine, siyah, şalvar, tenha, tez, zehir, zemin, zindan vb.
Gazneliler, Delhi Sultanlığı ve Babür İmparatorluğu dönemlerinde Farsçanın yanı
sıra Türkçe’nin de Urdu diline etkisi oldukça fazla olmuştur. Yukarıda belirttiğimiz gibi
Urdu kelimesi Türkçedeki “Ordu” kelimesinden gelmiştir. Urduca, Türk-Fars askerlerinin
konuştuğu bir dil olduğundan “zebân-ı leşker” (asker dili/askerî dil) de denilir. İşte Urdu
dili, Sanskritçe, Farsça, Arapça, Hintçe, Türkçe ve Moğolca gibi dillerin kelimeleriyle
zenginleşip ortaya çıkan bir dildir. Nitekim Türkçe, Urduca ve Hintçe dillerinde; baba, bacı,
barut, begüm, hatun, dayı, elçi vb. kelimeler ortaktır.
Urduca ve Hintçe, İndo-Aryan dilleri grubundan gelmektedir. Her iki dilin de güney
Hindistan bölgesinde konuşulan ve Sanskritçenin bir diyalektiği sayılan “Khariboli”den
ortaya çıktığını söylenmektedir. Hintçe ve Urduca her zaman ayrı birer dil olmakla birlikte,
kullanılan güncel “Hindustânî dili” terimi her iki dili de kapsamaktadır.
Türkler, Göktürk alfabesi ve Uygur alfabesinden sonra İslâm dininin etkisiyle yedi
yüz yıl gibi uzun bir süre Arap alfabesini kullanmışlardır. Özellikle 13. yüzyıl itibariyle
Türkçeye, Farsça ve Arapça kelimelerin giriş oranı artmıştır. Bugün Türk Dil Kurumunun
güncel Büyük Türkçe Sözlüğü ’ne baktığımızda Arapça kelime sayısının 6467 ve Farsça
kelime sayısının da 1359 olduğu görülür.
Her iki dilde de Arapça kelimeler o kadar nüfuz etmiş, Türkçe ve Urduca kelimelerle
iç içe girmiştir ki bazen ayırt etmek bile zor olmaktadır. Bütün ortak kelimeleri bir bildiri
içine sığdırmak mümkün olmadığından Arapça kökenli Türkiye Türkçesinde ve Urducada
ortak kullanılan kelimelerden bir seçki yapılmıştır. Böylece genel olarak bu tip kelimelerin
her iki dildeki durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Kelimeler tespit edilirken her iki dilde
de sık kullanılan kelimeler olmalarına dikkat edilmiştir. Kelimelerin Arapçadaki şekli,
kökeni, anlamı ve türevleri verildikten sonra Urduca ve Türkiye Türkçesindeki kullanımları
sıralanmıştır. Kelimelerin kullanımının ve anlamının daha iyi anlaşılabilmesi için bazı şiir,
deyim, atasözü ve birleşik cümlelerden örnek verilmiştir.
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Misafir ( )مســافرArapça sfr kökünden gelmektedir. Arapça sāfara “ ســافرyola gitti,
seyahat etti” fiilinin mufā’alat vezni ismi-i fâilidir, anlamı ise “sefer eden”, “yolcu”dur.
Bazen “bir yere gitme ve terk etme” anlamına da gelir. Arapçada safar ( )ســفرgenellikle
uzun yürüyüş ve yolculuk anlamına gelmektedir. Urducada “yolcu” ile beraber “yabancı”,
“ecnebi” anlamına da gelir. Türkçede esasen “konuk” ve Eski Türkçede tıp terimi olarak
“gözün saydam tabakasında herhangi bir sebeple oluşan beyaz lekeyi” de ifade eder.
Urducada “musâfirân-ı ‘âdem” ölen kişiler için kullanılır (Elhac, 2014). Türkçede
“misafir ağırlamak”, “misafir etmek”, “misafir gibi oturmak”, “misafir kalmak”, “misafir
olmak” gibi birleşik fiiller, “misafir kısmeti ile gelir”, “misafir umduğunu değil bulduğunu
yer” gibi atasözleri ve “misafirhane”, “misafir odası”, “misafir salonu”, “başmisafir”, “kulak
misafiri”, “şeref misafiri”, “tanrı misafiri” gibi kalıplaşmış sözler de kullanılır (örnek olarak
bak. TDK, 2011, Kubbealtı, 2005). Burada hep ‘ziyaretçi, konuk’ anlamı ön plandadır.
Urducada bu kelimenin kullanılışı Arapça ile benzerlik gösterirken Türkiye Türkçesinde
anlam daralması söz konusudur.
Mülakat ( )مالقــاةArapça lḳy ( )لقــيkökünden alıntıdır. Mülakat kelimesi liḳā ()لقــاء
“karşılama, yüz yüze gelme” “rastlama”, “tesadüf etme” kelimesinin mufā’alat vezni
mastarıdır. Mülakat kelimesi Türkçede ilk kez Kâbusnâme’de geçer. Mülakat kelimesi
Arapça ve Urducada “karşılama”, “buluşma”, “toplanma”, “kavuşma”, “rast gelme”,
“birbiriyle görüşme” ve bazen “röportaj” gibi geniş anlamlara gelirken, Türkçede yalnızca
“iş görüşmesi” ve “röportaj” anlamına gelmektedir. Yukarıda ifade ettiğim gibi laḳiye ()لقــي
fiili Arapçada “karşılaşma” anlamındadır. Aşağıdaki şiirde ise laḳiye ( )لقــيfiilin geçmiş
zamanı kullanılmıştır.
كل من تلقاه يشكو دهره
ليت شعري هذه الدنيا لمن
(Karşılaştığı herkes zamandan şikâyetçi,
Keşke bu dünyanın kimin olduğunu bilsem!) (Karslı, 2013)
Meslek ( )مســلكArapça kökünden gelmektedir. slk ( )ســلكkelimesi sulūk (“ )ســلوكbir yolu
izleme, yol alma, seyahat etme “ kelimesi ile eş kökenlidir. Meslek kelimesinin çoğulu
mesâliktir. Arapçada yalnız “yol” anlamına gelirken Urducada “yol” anlamı ile beraber
“düstur”, “tarikat”, “kural” anlamlarına da gelmektedir. Fakat Türkçede “bir kimsenin
geçimini sağlamak maksadıyla seçtiği sürekli iş veya iş dalı” gibi bambaşka bir anlama
gelmektedir. Meslek birliği, meslektaş gibi kullanımlarda da daima iş, geçim yolu anlamını
muhafaza etmektedir.
Müflis ( )مفلــسArapça bir kelime, fls ( )فلــسkökenden gelen mufˁil vezni ismi fâilidir,
çoğulu ise müflesûn’dur. Bu kelime Kutadgu Bilig’de de geçmektedir: özi boldı muflis
çıġaylık yidi (kendisi iflas etti, fakirliğe düştü). Müflis kelimesi ekonomi ve hukuk terimi
olarak Arapça ve Türkçede borçlarını ödeyemez duruma düşen, bir işte bütün parasını
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batırmış, batkın, iflas etmiş, malını mülkünü batıran kimse gibi aşağı yukarı aynı anlamlarda
kullanılmaktadır. Türkçede batkın kelimesi, müflis kelimesinin eşanlamıdır: “Bir müflis,
medyun adam vefat eder” (Faik Reşat).
Türkçede müflis, kimi zaman parasız pulsuz, beş parasız (kimse) için de kullanılır:
Bundan öte olsun mu aceb maskaralık kim
Hem müflis olup hem olasın dilbere âşık (Refi C. Ulunay) (Kubbealtı, 2005)
Arapçada aflasa ( )أفلــسfiil-i mâzîdir, yani iflas etti, malını mülkünü kaybetti. Örnek
olarak; (افلــس الشــركة مــن ســوء االدارةŞirket, kötü idare yüzünden kaybetti).
Urducada genel olarak parasız, para pul olmayan, yoksul, fakir, züğürt, muhtaç gibi
anlamlara gelmektedir. Aşağıdaki şiirde kelime aynı anlamı ifade etmektedir:
کب لگاتا ہے کوئ اس دل بيحال کا مول
سب گٹھا د يتے ہيں مفلس کے غرض مال کا مول
)(سرؤر
(Kim bilir bu halsiz, dermansız gönlünün kıymetini,
Azaltır herkes yoksulun malının kıymetini bile) (Dehlevî, 1987)
müflisi main âta gila) yani güçlüklerin ve zor(  مفلســي میــں آٹــا گيــاAyrıca Urducada
müflis se sual haram hai) yani(  مفلــس ســے ســوال حــرام ہــےdurumların art ardaya gelmesi ve
.yoksullara eziyet vermek caiz değildir (Dehlevî, 1987) gibi deyimler de mevcuttur
Mihnet ( )محنــةArapça mḥn ( )محــنkökünden alıntıdır. Mihnet, maḥana (“ )محــنazap etti”,
“işkence yaptı”, “imtihan etti” fiilinin mastarıdır. Mihnet kelimesi Türkçede yazılı olarak ilk
kez Atebet-ül Hakayık’ta geçer. Mihnet kelimesi, genel olarak Arapça, Urduca ve Türkçede
üzüntü, sıkıntı, zorluk, eziyet, zahmet, meşakkat, dert, elem, keder, gam, ıstırap gibi hemen
hemen aynı anlamları ifade eder.
Giden gelmez gelen meçhuldür bil kadrini hâlin
Bu dehrin mihnet ü zevki bütün efkâra tâbidir
(Ziyâ Paşa)
Her mihnet kabulüm yeter ki
Gün eksilmesin penceremden
(C. S. Tarancı) (Kubbealtı, 2005)
Türkçede mihnet kelimesi, mihnet çekmek “sıkıntılı bir duruma katlanmak ve sıkıntı
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çekmek” gibi fiil şeklinde de kullanılır.
Mecaz olarak da mihnet-âbâd kelimesi “dünya” için kullanılır:
Yürürken sâha-yı halvette dil-şâd
Neden oldu mekânın mihnet-âbâd
(Şamseddin Sivâsî) (Kubbealtı, 2005)
Ayrıca, mihnet-keş, mihnet-keşan, mihnet-serâ(y) gibi deyimler de kullanılır.
Arapçada mihnet çoğulu mihendir. Arapçada bela, sıkıntı, imtihan, musibet, meşakkat
anlamlarında kullanılır ve dünya “darü’l-mihne” olarak nitelendirilir.
و ما حل بي من محنة فهو محنة
و قد سلمت من حل عقد عزيمتي
(Başıma gelen sıkıntılar, benim için ikram sayılır,
Çünkü kararlılığım düğümü çözmekten kurtulmuştur) (Karslı, 2013)
Urducada da hemen hemen aynı anlamda kullanılmaktadır ve fiil olarak ‘mihnet karna’
“çabalamak, faaliyet göstermek ve çiftçilikle uğraşmak” kullanılır.
Mihnet-i şâkka “büyük sıkıntı”, mihnet-mezdürî “çalışma ve işçilik”, mihnet-keş
“çabalayan, zorluklara göğüs veren”, mihnetana “iş gücünün karşılığı olan para ve mal”
“ücret”, mihnetî: “çalışkan”, “cefâ çeken”, “eziyet ve sıkıntıya katlanan”, “cefakâr” (Dehlevî,
1987; Elhâc, 2014) gibi kalıplaşmış sözler de mevcuttur.
Bunun dışında ( محنــت کــو راحــت ہــےmihnet ko rahat hai) “sıkıntıyla uğraşan insan gelişir”
gibi deyim ve( بربــاد گنــاہ الزم محنــتmihnet berbat günah lazım) “çaba boşa gittiği gibi, üstelik
iftira edildi” gibi (Elhâc, 2014) atasözleri de kullanılmaktadır.
Münasebet ( )مناســبةkelimesi, neseb ( )نســبkelimesinden türetilmiş mufāˁalat vezni masdarıdır.
Çoğul eki –ât almış şekli münâsebât’tır. Nasaba (ب
َ “ )نَ َسilgili idi” fiil-i mâzîdir. Münâsebet
kelimesi, Arapça, Urduca ve Türkçede “ilişki”, “uygunluk”, “ilinti”, “alaka”, “yakışık” gibi
anlamları taşımaktadır: Söylediği ile yaptığı arasında hiçbir münâsebet yoktur. “Karabet”,
“rabıta”: Onun bize biraz münâsebeti vardır. “Sebep”, “vesile”, “bahane”: Ne münâsebetle
gelmiş? Münâsebet düşerse anlatınız.
Ayrıca, Türkçede münâsebet almak “yakışmak, uymak, muvafık ve münasip olmak”,
münâsebet düşmek “uygun bir durum ortaya çıkmak”, münâsebet kurmak “iki şey
arasında ilişki bulmak, yakınlık görmek”, münâsebete girmek “tanışma yolu açmak, ilişki
kurmak”, kat’-ı münâsebet etmek “darılmak, artık konuşmamak, hiçbir veçhile münâsebette
bulunmamak” gibi birleşik fiiller de kullanılır. Münâsebet kelimesinin kökeninden çıkan
kelimelerin anlamlarına bakarsak kökün anlamından çok farklı anlam taşımaktadır:
www.internationalstudentsymposium.com
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Münasip: “Uygun, yakışan, lâyık, şayan, yerinde”: Bizim bu dünyadaki hayatımız da bir
çileden ibaret olduğu düşünülecek olursa en münasip çilenin de burada olması icap ediyordu
(A. H. Çelebi). “Beğenilen, hoşa giden”:
Yaşta küçük amma boyda münasip
Sallanıyor bir fidanca dal gibi
(Dadaloğlu) (TDK, 2011)
Nispet: Alaka, ilişki, ilgi, ilinti, oran, birini üzmek için yapılan iş.
Tenasüp: Birbirine uyuma, yakışma, bir şeyin parçaları arasındaki uygunluk, (matematik)
orantı.
Mensûp: Bir kişiye, bir görüş ile bağlantısı, bir yere veya şeyle ilgisi, bağlı bulunan.
İntisap: Bağlanma, bir yere ya da bir kişiye bağlanma, kapılanma. İntisap etmek
“bağlanmak, girmek, kapılanmak”.
Müntesip: Bir yere, birine bağlanmış, kapılanış intisap etmiş olan, ilgisi bulunan, ilgili.
Heyet ( )هيئــةkelimesi, hyA ( )هيــئkökünden gelmektedir. Heyet ( )هيئــةhāˀa ( )“ هــاءderli
toplu ve biçimli idi” fiilinin masdarıdır. Heyet kelimesi Arapçada Türkçedeki kurul ve
konsey anlamının yanı sıra bir şeyin hali, biçimi, keyfiyeti, sureti, görünüşü gibi anlamlarda
da kullanılır: “Heyet ve miralay Galip Bey huzura girdiler” (N. F. Kısakürek). Eski Türkçede
ayrıca gök bilimi, biçim, kılık, dış görünüş anlamlarında da kullanılmaktaydı. Urducada ise
yalnız bir şeyin hali, biçimi, keyfiyeti, sureti anlamlarını ifade eder.
Türkçe’de “heyet raporu”, “umumi heyet”, “fasıl heyeti”, “hakem heyeti”, “ihtiyar
heyeti”, “istişare heyeti”, “köy ihtiyar heyeti”, “mütevelli heyeti”, “tahrir heyeti”, “teftiş
heyeti” gibi kalıplaşmış sözler de kullanılır. (TDK, 2011, Kubbealtı, 2005)
Arapça’da “heyetun riyasiyye” başkanlık kurulu, “heyetun ihtiyariyye” ihtiyar heyeti,
“heyetun idariyye” yönetim kurulu, “ilmü’l hey’et” kozmografya, “heyetü’l intihabatu’lülya” yüksek seçim kurulu “ilmü’l heyeti” Astronomi, kozmografya “heyetü’l mahkeme”
)mahkeme hsyeti gibi kalıplaşmış sözler vardır. (Sarı, 1982; Maluf, 2005; El Maanî, 2010
Hücum ( )هجــومkelimesi Arapçada “ansızın birine yetişme”, “üzerine atılma”, “ansızın
saldırma”, “kovma”, “düşman üzerine hücum ettirme”, “göz içine batırma”, “sakin olma”
anlamları taşır:
كانك قد هجمت علي مشيبي
كما هجم المشيب علي شبابي
(Yaşlılığıma saldırmış gibisin, tıpkı yaşlılığın gençliğime saldırdığı gibi) (Karslı, 2013)
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Urducada lugavî anlam “ansızın saldırma” ıstılâhî olarak ise “çok kalabalık” anlamında
:kullanılır ve bu anlam daha yaygındır
)ساتھ اس يوسف لقا کے کارواں ہو جائیگا (وزير
اور وہ خوش ہیں کہ یہ بزم سے تنہا نکال

جس طرف نکال ہجوم عاشقان ہو جائیگا
میں چال لے کے ہجوم غم و حسرت ہمراہ

(( ) زکیDehlevî, 1987)
Bazen de “kitle”, “küme”, “halkın bir yere fazla üşüşmesi”, “yığılma” gibi anlamlarda
da kullanıldığı görülür.
Türkçe’de “saldırı”, “üstüne yürüme”, “üşüşme”, “bir yere toplanma”: “O geliş hücumdan
başka bir şey değildi” (Ahmet Mithat Efendi). Ayrıca spor karşılaşmalarında “sayı kazanmak
amacıyla yapılan akın, hamle” ve mecaz olarak da sert eleştiri anlamında kullanılır. Bunun
dışında “hücum etmek”, “hücuma geçmek”, “hücuma kalkmak”, “hücum kulesi”, “hücum
oyuncusu”, “hücum borusu” gibi fiiller ve kalıplaşmış sözcükler de kullanır. Arapçada ise
“hücumu’l-mütemerridin” isyancıların saldırısı, “hücumun irhâbiyyun” terörist saldırı,
“hücumun intihariyyun” intihar saldırısı, “hücumun arziyyun” kara saldırısı gibi kalıplaşmış
sözler vardır.
Cezâ ) (جــزاءkelimesi, czy ( )جــزيkökünden gelir ve cazā (“ )جــزاbedelini ödedi, tazmin
etti” fiilinin mastarıdır. Cezâ, Arapça “verme”, “yerine getirme” ve “bir şeyin karşılığı”
anlamında kullanılır. İster iyi olsun ister kötü:
“Ödüllendirme” ve “kazandırma” gibi iyi karşılığı:واتقــوا يومــا ال تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا
“Kimseye bir şey kazandırmayacağı günden sakınınız” (Bakara Suresi, 48). جــزاك هللا خيــرا
Allah, yaptığının karşılığını (hayırla) versin.
Ödeme, ceza verme gibi kötü karşılığı:
ان عفوت فمن و ان جزيت فعدل” قول إبراهيم بن المهدي مخاطبا المأمون
“Affetmek iyilik, ceza vermek ise adalettir”. Urduca’da Arapçadaki “bir şeyin karşılığı”
anlamı ile beraber “mükâfat”, “telafi”, “intikam” anlamlarına da gelmektedir.
Türkçede ise ceza kelimesi iyi karşılığı anlamına gelmek yerine daha ziyade kötü karşılığı
anlamına gelmektedir: “para cezası”, “hapis cezası”, “hücre cezası”, “mektepte yalnız bir
nevi ceza vardı: Dayak” (Ömer Seyfettin.). Fuzuli ve Nabi’nin kullandığı gibi nadiren iyi
karşılık anlamına da gelmektedir:
Yok, bende bir amel sana şâyeste âh eğer
A’mâlime göre vere aldın cezâ bana (Fuzuli)
Savmdır kullarına lutf-ı Hudâ
Savma bizzat eder Allah cezâ (Nabi) (Kubbealtı, 2005)
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Yukarıda söylendiği gibi tarihî ve kültürel süreçlerin etkisiyle Türkçe ve Urducada ortak
kullanılan ve yaygın kullanıma sahip olan Arapça kökenli kelimelerin sayısı çok fazladır.
Yukarıda sıralanan bu dokuz kelimenin her üç dilde anlamları ve kullanım alanları
karşılaştırıldığında konuyla ilgili olarak şu sonuçlara varmak mümkündür:
1. Arapça kökenli bu kelimeler her iki dilde çoğunlukla temel anlamı muhafaza etmiştir.
2. Temel anlam muhafaza edilirken her iki dilde de Arapçadaki anlam çeşitliliği yerine bir
yeni anlamın tercih edilerek kullanıldığı görülmektedir. Diğer bir deyişle anlam daralması söz konusudur.
3. Kelimeler köken olarak Arapça olmalarına rağmen her iki dil de kelimeleri bünyelerine
farklı şekillerde katarak kelimeleri bir anlamda Urducalaştırmış ve/veya Türkçeleştirmişlerdir.
4. Her üç dilde de farklı anlam taşıyan kelimeler de mevcuttur. Fakat böyle tamamen farklı
anlam kazanan kelime sayısı çok azdır.
5. Dil canlı bir varlıktır, sürekli bir değişim ve devinim içerisindedir. Bir dilden başka
bir dile geçen kelimeler ilk başlarda kökendeki anlamı muhafaza ederken benimsenip
kullandıktan sonra zaman içinde yeni dilde tamamen farklı anlamlar ve kullanım alanları
kazanabilmektedir.
Kaynakça
Sarı, M. (1982). El- Mevarid İstanbul: Bahar Yayınları.
Dehlevî, S. M. A. (1987). Ferheng Asifiyye (2. Baskı). Lahur: Urdu Science Board.
Hayber, A., Mehmet, B. (2004) Yeni Türkçe Lügat Ankara: TDV Yayın Matbaacılık ve
Tic. İşl.
Maluf, L. (2005). Al-Muncid fi’l lügati ve’l edeb ve’l ulûm. Beyrut: Katolika Yayınevi.
Hamid, A. (2006). Türkçe ve Urducadaki Ortak Kelimeler. Yeni Delhi: Shahid
Publications.
Erkan, A. (2006). Al-bayan-Arapça-Türkçe büyük sözlük. İstanbul: Huzur Yayın Dağıtım.
İşler, E., Özay, İ. (2008). Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük (1. Baskı). Ankara: FCR Yayın
Reklam Bilg. San ve Tic. Ltd. Şti.
Güneş, K. (2009). Al-Mu’cemü’l Arabî- Arapça-Türkçe Sözlük. İstanbul: Ravza Yayınları.
Manwer, S. (2011, 11 Kasım). Languages: Urdu and the borrowed words. www.dawn.
com.

60

www.internationalstudentsymposium.com

Türkiye Türkçesinde ve Urducada Ortak Kullanılan Bazı Arapça Kelimeler Üzerinde Bir Değerlendirme

Develioğlu, F. (2011). Osmanlıca – Türçe Ansiklopedik Lugat. Ankara: Aydın Kitabevi
Yayınları
Eşref, A. B., Soydan, C. (2012). Urduca-Türkçe Türkçe-Urduca Sözlük. İstanbul: Türk
Dili Kurumu Yayınları.
Karslı, İ (2013). Arapça-Türkçe Yeni Sözlük. İstanbul: Neşe Basın-Yayın.
Erniş, H. (2014). Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü (2. Baskı). İstanbul: Ensar
Neşriyat Tic. A. Ş.
Elhâc, M. F. (2014). Firozu’l Lügat. Lahor: Firoz Sanan Privat Limited.
Özcan, A. (2014). Türk-İslam tarihinin kayıp Parçası: Hindistan. Köln: Sabah Ülkesi
Kültür ve Sanat Dergisi.
Dursunoğlu, H. (2014). Türkiye Türkçesindeki Arapça sözcükler ve bu sözcüklerdeki
ses olayları. Turkish studies / ınternational periodical for the languages, literature and
history of turkish or turkic, 9/9 (Summer), Ankara.
Khan, G. M. (2014). Türkçe ve Hintçe-Urducada ortak kelimeler. Yüksek Lisans Tezi.
Erzurum: T.C. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Alkhateeb, M. M. A., Hasnein. H. (2016). The İnfluence of Arabic on Indian Language:
Historically and Lingustically. Babylon: Babylon Üniversitesi. College of Basic
Education.
Çöldemli, S. (2018). Similar Words between Turkish and Hindi (Urdu) Languages in
terms of the Open and Closed Morphemes. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Karabük
Üniversitesi.
Etimoloji Türkçe https://www.etimolojiturkce.com (erişim tarihi: 30.01.2019)
Isabel, M., Yapıcı, M. Common Vocabulary in Urdu and Turkish Language: A Case of
Historical Onomasiology. Pakistan Vision, 15/1, Karaçi.
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, (2011). (2. Bakı) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Kubbealtı Lugâtı, (2005). İstanbul: Kubbealt Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı.

www.internationalstudentsymposium.com

61

Üsâme İbn Münkız’ın Anılarında Haçlılar

Üsâme İbn Münkız’ın Anılarında Haçlılar
Alaa Aljafari1*
Özet
Kitâbü’l-İʿtibâr, Haçlı Seferleri döneminde yaşamış bir devlet adamı, diplomat, savaşçı
ve şair olarak bilinen Üsâme İbn Münkız tarafından otobiyografi türünde yazılan eşsiz
bir eserdir. XII. yüzyılda Suriye’deki Haçlı toplumunun yaşamı hakkında bilgi edinmek
isteyenler için önemli bir kaynaktır. Üsâme, 96 yıllık ömründe Musul, Dımaşk ve Kahire
gibi birçok şehri gezmiş ve birçok savaşa katılmıştır. 15 Kasım 1188 Dımaşk’ta ölümünden
birkaç yıl önce günümüze ulaşan en ünlü eseri Kitâbü’l-İʿtibâr’ı yazmıştır. Kitap, müellifin o
dönem hakkındaki gözlem ve tecrübelerini içermektedir. Suriye ve Filistin’de o dönemdeki
kültürel, içtimaî ve iktisadî hayatı, Haçlılar ve onların Müslümanlarla aralarındaki ilişkiler,
avlanma usulleri, dönemin tedavi ve savaş yöntemleri gibi konularda orijinal bilgiler
vermektedir. Haçlılarla iyi bir ilişki tesis eden Üsâme, onların siyasî, askerî ve kültürel
yaşam tarzlarına derin bir bakış açısı sağlamıştır. Özellikle Haçlıların ahlâk ve âdetleri
hakkındaki şahsî müşahedelerini kaydetmiştir. Ayrıca Müslümanlarla uzun süre yaşamış
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 İbn Münkız’ın kitabına ne
şekilde yansımış olduğu incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Haçlı Seferleri, Üsâme İbn Münkız, Suriye, Musul, Dımaşk, Kahire,
Haçlılar, Filistin. .
The Crusaders in the Memoirs of Usamah Ibn Munqidh
Abstract
Kitab al-l’itibar, a unique work written in the genre of autobiography by Usamah Ibn
Munqidh, a statesman, a diplomat, a warrior, and a poet who lived in the period of the
Crusades. It is an important resource for those who want to learn about the life of the Crusader
society in Syria in the 12th century. In his 96-year life, Üsâme traveled to many cities such
as Mosul, Damascus, and Cairo, as well as participated in various battles. He wrote his most
famous work Kitâbü’l-İʿtibâr few years before his death in Damascus on November 15th,
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1188. The book contains the observations and experiences of the author during that period.
In addition to providing original information about the cultural, social and economic life of
Syria and Palestine, the relations between the Crusaders and Muslims, hunting procedures,
treatment and wars techniques of that period in history. Usamah, who have established a
good relationship with the Crusaders, provided a deep perspective on their political, military
and cultural lifestyles. In particular, he recorded his personal observations on the morals
and customs of the Crusaders. He also stated that the Crusaders, who had been lived with
Muslims for a long time, were better than those coming from Europe, because they had been
influenced by Islamic traditions and habits in the region where they lived for some time.
In this study will determined how the existence of Crusades in the Syrian and Palestinian
territories was reflected by Usamah Ibn Munqidh in his book.
Keywords: Usamah Ibn Munqidh, Crusades, Syria, Crusaders, Mosul, Damascus,
Cairo, Palestine.
Giriş
Ebü’l-Muzaffer (Ebü’l-Hâris) Müeyyidüddevle Necmüddîn Üsâme b. Mürşid b.
Alî b. Mukalled b. Nasr b. Münkız eş-Şeyzerî el-Kinânî el-Kelbî, 4 Temmuz 1095 (27
Cemâziyelâhir 488) pazar günü, Haçlı Seferleri için Papa II. Urbanus’un Clermont’ta yaptığı
çağrıdan dört ay önce, Hama’nın yaklaşık 20 km. kadar kuzeyinde bulunan Şeyzer şehrinde
dünyaya geldi (İbn Kesîr, 2000, s. 38; İslâm ansiklopedisi [DİA], 2010, s. 106; Zehebî,
1996, s. 170). Şeyzer kalesinin hâkimleri, bilginleri ve yiğitleriyle ünlenen Münkızoğulları
sülalesine mensuptur (İbn Hallikân, 1978, s. 196).
Üsâme önce babası Mecdüddin Mürşid’in, sonra amcası Ebü’l-Asâkir İzzeddin Sultan’ın
yanında yetişti. Okuma yazma öğrendikten sonra Arap dili, Arap şiiri, Tefsir, Hadis gibi dini
ilimler sahasında dersler aldı. Daha sonra genel tarih, coğrafya, diplomasi, hitabet, savaş
sanatı ve avcılıkta uzmanlaştı (İbn Münkız, 2004, s. 6).
Şeyzer hâkimi olan amcası Ebü’l-Asâkir Sultanın oğlu olmadığı için Üsâme’nin
emirlik makamına geçeceği düşüncesiyle iyi bir asker ve idareci olarak yetiştirildi. Fakat
amcası Sultan’ın bir oğlunun olması üzerine tehlikeyi hisseden ve kendine bir kötülük
yapılmasından korkan İbn Münkız 1128 (522)’de Şeyzer’den ayrılıp Musul’a gitti. Orada
Musul Atabeyi İmâdüddin Zengî’nin hizmetine girdi ve onun Haçlılara karşı düzenlediği
seferlere katıldı. 1138 (532)’de Bizanslıların Haçlılarla beraber Şeyzer’i kuşatmaları
üzerine Üsâme, şehre yardım etmek için Zengîler’in desteğiyle oraya döndü. Kuşatmanın
başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra İbn Münkız, babası Mecdüddin Mürşid’in ölümü
üzerine amcası Ebü’l-Asâkir Sultan’ın kendisini rakip gördüğünü anlayınca Dımaşk’a
gitmek zorunda kaldı ve Emîr Muînüddin Üner’in hizmetine girdi ve aralarında kısa sürede
iyi bir dostluk kuruldu. Dımaşk’ta sekiz yıl kalan Üsâme, Dımaşklılarla Haçlılar arasında
yapılan savaşlara katıldı ve Kudüs Haçlı Krallığı’yla yapılan diplomatik görüşmelerde
yer aldı. 1140 (534) yılı başlarında Kudüs Kralı Fulk ve Dımaşk hâkimi Cemâleddin
Muhammed arasında bir barış antlaşması yapılmasını sağladı (DİA, 1999, s. 221; İbn
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Münkız, 2003, s. 14-15, s. 29, s. 55). Ayrıca 1140-1143 (534-536) yılları arasında çok
defa Haçlı işgali altındaki Kudüs, Akkâ, Nablus, Hayfa ve Taberiye gibi Suriye ve Filistin
şehirlerini ziyaret etti. Bu sırada Haçlı şövalye, prens ve krallarıyla iyi bir ilişki tesis etti
(Cobb, 2005, s. 28-29).
Ancak zamanla karşılaştığı sıkıntılar yüzünden İbn Münkız 1144 (539)’de Mısır’a
gitmek zorunda kaldı. Fâtımîler’in siyasî mücadelelerine ve saray entrikalarına katıldı. On
yıl sonra 1154 (549)’de Mısır’dan ayrılarak Dımaşk’a dönüp Nûreddin Mahmud Zengî’nin
hizmetine girdi. Fakat 1157 (552) yılında Şeyzer’de meydana gelen şiddetli deprem
sırasında Münkızoğulları’nın İbn Münkız dışındaki bütün mensupları öldü. Buna son derece
üzülen İbn Münkız, Dımaşk’tan ayrılarak Hısnıkeyfâ (Hasankeyf) Artuklu Emiri Fahreddin
Karaaslan’ın yanına gitti. Burada 1174 (570) yılına kadar Artuklular’ın hizmetinde huzurlu
bir hayat yaşayan İbn Münkız edebiyat ve tarihe dair bazı eserlerini yazma fırsatı buldu.
Nûreddin Mahmud’un ölümünden sonra İbn Münkız ailesiyle dost olan Selâhaddîn
Eyyûbî’nin daveti üzerine Hısnıkeyfâ’dan Dımaşk’a geldi; yaşı sekseni geçmişti. İbn
Münkız’a büyük saygı gösteren Selâhaddin kendisine maaş bağladığı gibi ev ve arazi verdi.
Bununla birlikte onun siyasî ve askerî tecrübelerinden faydalanmayı da ihmal etmedi (DİA,
1999, s. 221; İbn Münkız, 2003, s. 15-17).
İbn Münkız, 15 Kasım 1188 (23 Ramazan 584) salı günü vefat edinceye kadar Dımaşk’ta
ikamet etti ve Kasyun Dağının doğusuna defnedildi (İbn Hallikân, 1978, s. 199). İbn Kesîr’in
zikrettiğine göre Üsâme’nin ömrü, başlı başına bir tarihti. Dımaşk’taki evi faziletli kişiler ve
âlimlerin uğrak yeriydi (2000, s. 39).
Doksan altı yaşına ulaşan Üsâme, büyük bir kısmı günümüze ulaşmamış olsa da edebiyat
ve tarih alanında çok sayıda önemli eser yazmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Dîvânü
Üsâme İbn Münkız, Kitâbü’l-ʿAsâ, Kitâbü’l-Menâzil ve’d-Diyâr, Kitâbü Lübâbi’l-Âdâb ve
Telhîsu Menâkıbi’l-ʿÖmereyn li’bni’l-Cevzî.
Bu çalışmada esas alınan Kitâbü’l-İʿtibâr, Üsâme İbn Münkız’ın günümüze kadar
gelen en önemli eseridir. O, kitabı vefatından birkaç yıl önce kaleme aldı. Eser, müellifin o
döneme ait değerli anı ve gözlemlerini ihtiva eder. Aynı zamanda tarihi bir roman izlenimi
verir. İbn Münkız anlattıklarının büyük bir kısmında bilfiil rol oynadığı gibi birçoğuna
da şahit olmuştur. Eser, Suriye ve Filistin’deki siyasî, içtimaî, iktisadî, askerî ve kültürel
hayata büyük bir ışık tutmaktadır. Haçlıların yaşayış tarzı, içtimaî ve iktisadî hayatı,
Müslümanlarla ilişkileri ve savaşları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Onların
ahlâkı, alışkanlıkları ve uyguladıkları tedavi yöntemlerini yakından tanımış ve eserine
kaydetmiştir (DİA, 1999, s. 222).
İlk defa 1880 yılında Fransız âlim Hartwig Derenbourg tarafından Madrid'deki Escorial
kütüphanesinde bulunan Kitâbü’l-İʿtibâr’ın eşsiz nüshası keşfedildi. Eser, Fransızca,
İngilizce, Almanca ve Ruşça’ya çevrilmiş, Arapçası Philip Hitti, Abdülkerîm el-Eşter ve
Kâsım es-Sâmerrâî tarafından neşredilmiştir. Ayrıca Selahattin Hacıoğlu ve Yusuf Ziya
Cömert tarafından Türkçeye de tercüme edilmiştir. .
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Haçlıların Ahlâkı
Frenkler olarak adlandıran Haçlıların ahlâkı ve tuhaf düşünüşlerini yakından tanıma
fırsatını bulan Üsâme, onların “sadece kuvvet ve yük taşıma gibi özelliklere sahip olan
hayvanlar gibi yalnızca cesaret ve savaşçılık yeteneğine sahip” olduklarına şahit oldu ve
onların “cesaret dışında insanların faziletlerinden hiçbirine sahip” olmadıklarını gördü
(İbn Münkız, 2008, s. 96, s. 167). Ancak, Üsâme’nin Haçlıların cesaret ve savaşçılık
kabiliyetlerine sahip olduklarını görmesine rağmen aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere
onların Müslümanlara yönelik davranışlarının vahşet olduğunu söylemek daha doğrudur.
Savaşçı vasıflarına dair örneklerden bazıları şöyle sıralanabilir:
“Şahit olduğum en korkunç mızrak darbelerinden biri bir Frenk şövalyesinin
Sabah İbn Kuneyb adlı Kilabî kabilesine mensup bir süvarimize vurduğu ve onun sol
tarafındaki üç kaburga kemiğini kırıp keskin ucuyla da direğini kesen, kasabın bir
eklemi ayırması gibi ikiye ayıran darbeydi.” (İbn Münkız, 2008: s. 78)
“Antakya ordusu çadırlarını her zamanki gibi kurdukları yere kurarak bizim
karşımızda kamp kurdu. Aramızda nehir vardı. Düşmanın karşısındaki bir tepede
görevli bir müfrezemiz bulunuyordu. Savaşçılardan biri atıyla kamptan çıktı
ve bizim müfrezenin alt yanına kadar geldi. Aramızı su ayırıyordu… O savaşçı
çevresine bakındı, nehrin kendi tarafında bizim atlardan dördünü gördü… Savaşçı
onlara saldırdı, onları kaçırdı, içlerinden birini yakaladı, mızrağını salladı ama
isabet ettiremedi, atı, mızrağıyla istediği şekilde vurmasını sağlayacak kadar hızlı
gitmemişti. Sonra kampa döndü.” (İbn Münkız, 2008, s. 99)
“Antakya Prinkepsi Tankred Şeyzer’e saldırıp da birçok hayvanı önüne katıp bazı
adamlarımızı öldürdüğünde, bazılarını da esir aldığında buna benzer bir şey olmuştu.
Dağın ortasına asılmış gibi yüksek ve ulaşılması güç bir mağaranın bulunduğu Zelin
köyünün yakınında bir yere kurmuştu. Mağaraya yukarıdan inmek için de bir yol yoktu
aşağıdan çıkmak için de. Oraya sığınmak isteyen, ancak ipler yardımıyla ulaşabilirdi.
Bu olay 502 yılı Rebiü’l-âhir’inin yirmi beşinde meydana geldi. Savaşçılarının
arasında bir iblis Tankred’e geldi ve “Bana ağaçtan, içine oturabileceğim bir sandık
yapın. Dağın tepesinden, sandığa bağlayacağınız demir zincirlerle beni düşmanın
üstüne atın. Zincirle indirin ki kesemesinler, ben de düşmeyeyim.” Onlar da ona
bir sandık yapıp zincirlerle mağaranın ağzına sarkıttılar. O da orayı ele geçirdi,
oradaki her şeyi Tankred’e götürdü. Şöyle ki, mağara, gizlenecek yeri olmayan açık
bir avluydu. Oradan onlara ok atmaya başladı. Yerin darlığı ve içerisinin kalabalığı
yüzünden attığı okların hepsi isabet ediyordu.” (İbn Münkız, 2008, s. 102-103)
İbn Münkız, Haçlıları “şeytan” veya “iblisler” olarak nitelemesi ve adlarından sonra
“Allah onlara lanet etsin” diye beddua etmesine rağmen onlarla çok yakın ilişki kurdu,
Kudüs’teki Templier şövalyelerinden birinin ona “kardeşim” şeklinde hitap ettiğini rivayet
ederek onun tuhaf düşünüşü hakkında şunları nakleder:
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“Kral Fulk’un ordusunda ülkesinden haccetmek üzere gelmiş, sonra tekrar oraya
dönen saygın bir şövalye vardı. Aramızda yakın bir dostluk doğdu, arkadaşlığımız
öyle bir noktaya vardı ki bana kardeşim demeye başladı. Aramızda karşılıklı
dostluk ve arkadaşlık bağları oluştu. Deniz yoluyla memleketine dönmeye karar
verdiğinde bana şöyle dedi: Kardeşim, memleketime gidiyorum ve oğlunu benimle
beraber göndermeni istiyorum (O zamanlar oğlum on dört yaşındaydı ve yanımda
bulunuyordu). Orada savaşçılarla tanışır, bilgelik ve şövalyelik öğrenir. Bilge bir
adam olarak döner. Bu işittiğim sözlerin akıllı bir adamın ağzından çıkması mümkün
değildi. Zira oğlum esir bile olsa, o esaret ona Frenklerin ülkesine götürülmek kadar
kötülük olmazdı. Yine de adama şöyle dedim: İnan, ben de hep bunu düşünürdüm.
Beni, bunu yapmaktan alıkoyan tek şey ninesinin ona çok düşkün olmasıdır. Öyle
düşkün ki meselâ şimdi, onu kendisine geri götüreceğime dair yemin almadan
benimle gelmesine izin vermedi. Bunun üzerine, annen hâlâ yaşıyor mu? diye sordu.
Evet dedim. Haa! dedi, öyleyse ona itaatsizlik etme.” (İbn Münkız, 2008, s. 167-168)
İbn Münkız, Filistin’deki Nablus şehrinde haçlı bir nalbant ile köylü arasında kanlı bir
düello hakkında şunları kaydeder:
“Bir gün, Nablus’ta, iki Frenk arasındaki bir düelloya tanık oldum. Düellonun
sebebi bazı Müslüman korsanların Nablus’un köylerinden birine yaptıkları baskındı.
Köylülerden biri, köye gelen korsanlara yol göstermekle suçlanıyordu. Köylü kaçmıştı.
Kral adamlarını gönderdi ve köylünün çocuklarını yakalattı. Bunun üzerine köylü
krala geldi ve “adalet yerini bulsun, eşkıyaya yol gösterdiğimi söyleyen adamı
düelloya çağırıyorum” dedi. Kral, köyü arpalık olarak elinde bulunduran mutasarrıfa
“bununla düello edecek birini bul” dedi. Adam köyüne gidip yabancı bir nalbandı
tuttu ve ona düello etmesini emretti. Böylelikle kendi köylülerinin ölmemesi ve malının
eksilmemesini garantiye almıştı.
Nalbandı gördüm. Güçlü, genç bir adamdı. Ancak yüreksizdi. Birkaç adım atıp
oturdu ve içki istedi. Düello çağrısında bulunan köylü, yaşlı bir adamdı. Ancak ruhen
güçlüydü. Düellodan hiç korkmadığını göstermek için parmaklarını şırlatıyordu.
Sonra viskond (viscound, el-biskund), yani köyün sahibi geldi ve iki rakibe birer kalın
sopa ve birer kalkan verdi. Orada bulunanların da etraflarında halka oluşturmalarını
sağladı. İki adam karşılaştılar. Yaşlı adam, nalbandı, seyircilerin yanına kadar itti,
sonra meydanın ortasına döndü. İki adam, kana bulanmış direkler gibi oluncaya kadar
birbirlerine vurmaya devam ettiler. Kavga uzadı. Viskond “çabuk olun” diye bağırıyor,
kavgayı hızlandırmaya çalışıyordu. Doğrusu, çekiç sallamış olmak, mesleği dolayısıyla
nalbanda büyük avantaj sağlıyordu. Yaşlı adam yorulmuştu. Nalbandın bir vuruşu onu
düşürdü. Sopası da arkasından düştü. Nalbant adamın üzerine çöktü, parmaklarını
rakibinin gözlerine sokmaya çalıştı. Ancak, fışkırmakta olan kanın çokluğu yüzünden
başaramadı. Sonra kalktı ve adamı öldürünceye kadar sopayla kafasına vurdu. Sonra
ölen adamın boynuna bir ip bağladılar, sürüklediler ve astılar. Nalbandı getiren efendi
nalbanda kendi pelerinini giydirdi, onu yanındaki ata bindirdi ve onunla birlikte gitti.
Bu hadise Frenklerin ne biçim bir hukuka ve hükümlere sahip olduklarını gösteriyor.
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Allah onlara lanet etsin!” (İbn Münkız, 2008, s. 174-175)
Kitâbü’l İ’tibâr’da, Haçlıların kadınlara nasıl davrandıkları en dikkat çekici konulardandır.
Muhafazakâr toplumdan gelen Üsâme’ye Haçlıların ahlâka mugayir hareketleri şok edici
görünmüş olmalıdır (Ibn Munqidh, 1929, s. 16). Buna dair şu kaydı düşmüştür:
“Frenkler kıskançlık ve hassasiyetten tamamen yoksundur. Biri, karısıyla birlikte
yürürken başka bir adamla karşılaşsa, karşılaştığı adam karısını eliyle kenara çekip
konuşabilir. Koca da sohbet bitene kadar karısını kenarda bekler. Sözün uzaması halinde
karısını adamla baş başa bırakır ve çeker gider.” (İbn Münkız, 2008, s. 171-172)
Bu konuyla ilgili Nablus’ta bizzat şahit olduğu bir olay nakleder:
“Nablus’a gidişlerimde daima Mu’izz adlı, evi Müslümanlar için bir misafirhane
özelliğinde olan adamda kalırdım. Evin yola bakan pencereleri vardı. Pencerelerin
karşısında, yolun öte yakasında tüccarlara şarap satan bir Frenk’in evi vardı. Şişeye
biraz şarap doldurur ve “evet, tacirler! Bu şarabın fıçısı yeni açıldı. Almak isteyenler
filan yerde bulabilirler” diye bağırarak çevrede dolaşırdı. Frenk’in bu ilana karşılık
aldığı ücret, şişesindeki şaraptı. Bir gün bu Frenk eve gitti ve karısının yatağında
bir adam gördü. Adama, “karımın odasına ne cesaretle girdin?” diye sordu. Adam,
“yorgundum, dinlenmek için girdim” diye cevap verdi. Frenk, “ama yatağıma nasıl
girdin?” diye sordu. Öteki cevap verdi: “serilmiş bir yatak buldum, girip uyudum.”
“Ama” dedi Frenk, “karım da seninle birlikte uyuyor!” “Doğru”, diye cevap verdi
öteki, “ama yatak onun. Onu kendi yatağını kullanmaktan nasıl menedebilirdim?”
Frenk, “dinim hakkı için” dedi, “bunu bir daha yapacak olursan, bozuşuruz.”
Frenk’in, itirazının ve kıskançlığının ifadesi bundan ibaretti.
“Bunlarda ne kıskançlık vardır ne de gurur. Ancak cesurdurlar. Gerçi cesaret de
kötü bir üne sahip olmaktan kaçınma gayretinin ürününden başka bir şey değildir.”
(İbn Münkız, 2008, s. 171-172)
İbn Münkız benzer bir olaya şahit olur:
“Sûr’daki umumi hamama girdim ve müstakil bir bölmede yerimi aldım.
Kölelerimden biri, bana, “hamamda, bizimle birlikte bir kadın var” dedi. Dışarı
çıktığımda, taş çıkıntılardan birine oturdum. Bir de ne göreyim, hamamdaki kadın
çıkmış, giyinik olarak babasıyla birlikte karşıda dikiliyor. Ancak, kadın olduğuna kanî
olamadım. Yanımdakilerden birine, “bak bakalım gerçekten kadım mıymış” dedim.
Bununla, gidip sormasını kastetmiştim. Ancak o gitti, eteğini kaldırdı ve dikkatle ona
baktı. Bunun üzerine babası bana döndü ve “kızımdır” dedi, “annesi öldü de, başını
yıkayacak kimsesi olmadığı için onu hamama getirdim ve başını yıkadım.” Ben de
“aferin, iyi yapmışsın!” dedim, “Allah bunun mükâfatını sana verir.” (İbn Münkız,
2008, s. 172-173)
Haçlı Şövalyelerinin İtibarı
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İbn Münkız’ın kaydettiğine göre Haçlılar “şövalyelikten başka yüksek rütbe ya da imtiyaz
tanımazlar, şövalyelerin başka kimseye güvenmezler (2008, s. 96). Onların tavsiyesine
itimat ederler. Hukuki kararları ve hükümleri onlar verirler.” İbn Münkız konuyla ilgili
olarak şunları anlatır:
“Bir defasında, onların bir mahkemesinde bulundum. Konu, bazı koyun sürülerinin
aramızda mütareke olduğu bir sırada Banyas hâkimi tarafından alınmasıydı. O
zaman ben Dımaşk’taydım. Kral Fulk’a şöyle dedim: “Bu adam hakkımıza tecavüz
etti, kuzulama zamanında sürülerimizi aldı. Koyunlar doğurdu ve kuzular öldü. Pek
çoğu zayi olduktan sonra koyunları iade etti. “Kral, oradaki altı-yedi şövalyeye,
“Kalkın ve bu konuda hüküm verin” dedi. Şövalyeler kabul salonundan çıktılar, bir
tarafa çekilip aralarında istişare ettiler. Sonunda bir karar üzerine ittifak edip kralın
kabul salonuna döndüler. “Kararımız şudur ki, Banyas hâkimi onların koyunlarına
verdiği zarar miktarınca cezalandırılsın” dediler. Kral da bu karar doğrultusunda
ona cezayı ödemesini emretti. Dört yüz dinarı kabul edinceye kadar bana yalvarıp
yakardı. Şövalyeler böyle bir kararı verdikten sonra ne kral ne de Frenklerin
herhangi bir rütbelisi değiştiremiyor ve iptal edemiyordu. İşte şövalyeler böylesine
yüksek itibar sahibiydi.” (İbn Münkız, 2008, s. 96-97)
Müslümanlarla Anlaşmalarını Bozmaları
On beş yaşında ilk defa bir savaşa katılan Üsâme İbn Münkız, Antakya Prinkepsi
Tankred’in bir Müslüman şövalyesine verdiği sözü tutmadığına dair şu olayı kaydeder:
“Antakya’nın Bohemond’dan sonraki ilk hâkimi Tankred bundan önce bize karşı
mevzilenmişti. Savaştan sonra uzlaştık; bize, amcam İzzeddin’in adamlarından
birine ait olan bir atın kendisine verilmesini isteyen mesaj gönderdi. Asil bir
küheylandı. Amcam, Tankred’in huzurunda diğer atlarla yarıştırmak üzere üzerinde
genç, yakışıklı ve yiğit savaşçılarımızdan Hasanûn adlı bir Kürt ile atı ona gönderdi.
Hasanûn yarıştı ve onun atı yarışa katılan bütün atları geçti. Bunun üzerine,
Tankred’in huzuruna getirildi. Şövalyeler, onun kolunu yoklamaya, gençliği ve ince
fiziği karşısında şaşırdılar. Onu yiğit bir savaşçı olarak gördüler. Tankred ona bir
şeref kaftan hil’ati verdi. Ancak Hasanûn, “Ey efendim, savaş zamanında elinize
düştüğümde beni bağışlamanız ve serbest bırakmanız için emannâme vermenizi
istedim” dedi. Tankred ona Hasanûn’un kanaatince emannâme verdi. Hasanûn’un
kanaatince diyorum, çünkü bunlar Frenkçe’den başka bir dil konuşmazlar ve biz
onların dediklerini anlayamayız.
Bir yıl veya daha fazla bir süre geçti. Mütareke dönemi bitti. Tankred, Antakya
ordusunun başında tekrar harekete geçti. Aşağı Şeyzer’in surlarının yakınında bir
savaş başladı. Süvarilerimiz onların öncüleriyle karşılaştılar. Adamlarımızdan
Kâmil el-Maştub adlı bir Kürt onlara karşı çok iyi mızrak kullanmaktaydı. Kâmil ve
Hasanûn, yiğitlikte birbirlerine denktiler. Hasanûn, kısrağının üstünde, babama yakın
bir yerde duruyor ve hizmetçisinin bakıcıdan getireceği atını ve yeleğini bekliyordu.
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Hizmetçi geç kalmış, Kâmil el-Maştub’un vurduğu mızrak darbelerini izleyen
Hasanûn sabırsızlanmaya başlamıştı. Babama, “ey efendim, bana biraz teçhizat ver”
dedi. Babam, “işte silah ve zırh yüklü katırlar orada duruyor. Ne lazımsa al” dedi.
O anda ben babamın arkasında dikiliyorum. Çok gençtim. İlk defa gerçek bir savaş
görüyordum. Hasanûn yelekleri denedi, katırların üzerindeki yeleklerden hiçbiri ona
uymadı. Bu arada, ileri atılıp Kâmil el-Maştub gibi savaşmak için yanıp tutuşuyordu.
Silahsız olarak atına atladı. Bir Frenk savaşçı onu gözlemiş ve kısrağını sağrısından
vurmuştu. Kısrak da can havliyle, binici üzerinde olduğu halde fırlamış, sonunda
onu Frenk saflarının ortasına atmıştı. Onu esir aldılar ve işkencenin her türlüsünü
ona uyguladılar. Hatta sol gözünü çıkarmak istediler. Ancak Tankred (Allah ona lanet
etsin) onlara “Yoo, sağ gözünü çıkarınki kalkanı eline aldığında sol gözü kapansın
da hiçbir yeri görmesin” dedi. Onlar da Tankred’in emri doğrultusunda sağ gözünü
çıkardılar ve fidye olarak bin dinarla birlikte Hafâce soyundan, mükemmel bir at olan
babama ait siyah bir atı istediler. Babam da o atı fidye olarak verdi ve Hasanûn’u
kurtardı.” (İbn Münkız, 2008, s. 97-98)
Haçlıların Müslümanlarla yapılan anlaşmalara ihanet etmeleri ve en sevdiği dört bin
kitabın Haçlıların tarafından çalınması sebebiyle Üsâme’yi ziyadesiyle üzen olay şöyle
cereyan etmiştir:
“Dımaşk’ı ele geçiren Nûreddin Mahmud Zengî’nin hizmetine girdim. O, Mısır’da
kalmış ve cömertçe ağırlanmış olan zevcem ve çocuklarımın yola çıkarılmaları
konusunda el-Melikü’s-Sâlih’le haberleşti… Nureddin Haçlılar kralıyla haberleşip
“sana ailen için bir himaye belgesi temin edeceğim ve onları getirmesi için birini
göndereceğim” dedi… Bir Frenk teknesiyle Dimyat’tan hareket ettiler. Kralın
bulunduğu Akkâ’ya yaklaşırken kral küçük bir kayıkla birkaç adam gönderdi. Bu
adamlar tekneyi insanlarımızın gözü önünde baltalarla tahrip ettiler. Kral, atının
üstünde sahilde durdu ve orada ne varsa yağmaladı. Adamlarımdan biri yüzerek
kralın yanına gitti, yanındaki himaye belgesini göstererek krala, “sayın kral, bu
sizin himaye belgeniz değil midir?” dedi. “Gayet tabii” diye cevap verdi kral.
“Ama Müslümanlara yönelik uygulama böyledir. Ne zaman bir şehrin yakınlarında
tekneleri batsa, ora ahalisi tekneyi yağmalar”. Sonra kral (Allah ona lanet etsin)
onları bir eve koydu, kadınları arattırdı ve neleri varsa aldırdı.” … el-Melikü’l-Âdil,
çocuklarımın, kardeşimin çocuklarını ve zevcelerimizin sağ ve salim gelmiş olması
uğradığım kaybı önemsiz görmemi sağlamıştı. Ancak gemide dört bin cilt kadar kitap
vardı ve bunlar çok kıymetli evsaftaydı. Onların kaybı bende hayatımın sonuna kadar
var olacak bir yürek sızısı bıraktı.” (İbn Münkız, 2008, s. 62-63)
Haçlı tarihçisi Willermus Tyrensis kitabında bizzat Üsâme’nin adını anarak “ondan zorla
alınan kitapların paha biçilmez bir değere sahip olduğunu” itiraf etmektedir. Çağdaş Arap
tarihçisi Philip Hitti bu ilginç tanıklığı aktarıp şöyle der: Herhalde Surlu Willermus’un bu
sözleri tüm Haçlı Seferlerini özetleyen en veciz cümledir (İbn Münkız, 2004, s. 7).
Üsâme, onun babası Mecdüddin Mürşid’in ve amcası İzzeddin Sultan’ın Kudüs Kralı
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Baudouin’e yaptıkları iyiliğe karşılık onun da Antakya’ya ödemeleri gereken borcu
kaldırdığını kaydeder ve olayı şöyle nakledir:
“Şöyle ki, Nureddin Belek onu esir almıştı. Belek’in ölümünden sonra
Hüsameddin Timurtaş b. İlgazi’nin eline geçti. O da babamla amcam fidye miktarının
belirlenmesinde aracı olsunlar diye Baudouin’i Şeyzer’e getirdi. İkisi de ona ihsanla
muamelede bulundular. O kral olduğunda bizim Antakya’ya tazminat borcumuz
vardı. Baudouin o borcu üzerimizden kaldırdı. Sonra biz, Antakya’nın meselelerinde
çok etkili bir hale geldik.” (İbn Münkız, 2008, s. 155-156)
Savaş Yöntemleri
Kitâbü’l İ’tibâr’da Haçlıların savaş sırasında tuzak kurmaya pek hevesli olduklarına
işaret edilmektedir. Üsâme Şeyzer’de bizzat şahit olduğu bir olayı şöyle nakleder:
“Bir gün, erkenden, sabah namazı vakti kalktığımızda aşağı yukarı on süvariden
oluşan bir Frenk müfrezesini gördük. Aşağı taraftaki kapının önündeydiler ve kapı
henüz açılmamıştı. Kapı görevlisine sordular: “Bu şehrin adı nedir? Kapı, üzerinde
boydan boya kirişler olan ahşap bir kapıydı ve görevli kapının iç kısmındaydı.
“Şeyzer” diye cevap verdi. Bunun üzerine Frenkler kapı aralığından ona bir ok
attılar ve atları tırıs giderek geri döndüler… Bu arada Frenkler de endişesiz bir
şekilde yollarına devam ediyorlardı… Ben amcama, “emret, adamlarımızı alayım,
düşmanı takip edip fazla uzaklaşmadan işlerini bitireyim” dedim. Savaş konusunda
benden çok daha tecrübeli olan amcam, “hayır” dedi, “Suriye’de Şeyzer’i bilmeyen
Frenk var mıdır? Mutlaka bu işte bir bit yeniği var.” Sonra iki çevik kısrağa binmiş
iki süvariyi çağırdı ve “gidip Tell-Milh’e bir bakın” dedi. Burası Frenklerin zaman
zaman pusu kurdukları bir yerdi… O iki adamımız Tell’e nazır bir mevkiye varır
varmaz Antakya ordusu hep birden onlara saldırdı.” (İbn Münkız, 2008, s. 88)
Müslümanlara Kötü Davranmaları
Üsâme İbn Münkız, Dımaşk Emîr Muînüddin Üner’le birlikte birkaç defa Kudüs ve diğer
Filistin şehirlerini ziyaret etmişti. Nablus’ta bulunduğu sırada Haçlıların ağır cezalarına
maruz kalan bir Müslümanla görüşmüş ve onun hikâyesini şöyle anlatmıştı:
“Bir defasında Emîr Muînüddin’le Kudüs’e gitmiştim. Nablus’ta durduk. Orada,
Müslümanlardan, henüz genç ve iyi giyimli olan kör bir adam kendisini Emîr’e takdim
etti. Yanında Emîr’e hediye etmek üzere meyveler vardı. Emîr’in, kendisini Dımaşk’ta
hizmetine almasını istiyordu. Emîr kabul etti. Adamı soruşturdum, annesinin bir
Frenk’le evlendiğini, sonra da o Frenk’i öldürdüğünü öğrendim. Kadının oğlu
Frenk hacılara saldırıyor, onları annesiyle yardımlaşarak öldürüyordu. Sonunda
onu suçladılar ve Frenk usullerine göre cezalandırdılar. Büyük bir fıçı getirip suyla
doldurdular. Üzerine de tahtadan bir iskele kurdular. Suçladıkları adamın ellerini
bağladılar omuzlarının etrafına bağladıkları iple fıçıya sarkıttılar. Düşüncelerine
göre, adam masumsa suya batacaktı. Onlar da suyun içinde boğulup ölmesin diye iple
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adamı çekeceklerdi. Suçluysa suya batmayacaktı. Adam, kendisini suya attıklarında,
batmak için elinden geleni yaptı, başaramadı. Mecburen, verdikleri cezaya razı oldu.
Allah onlara lanet etsin! Gözlerini dağlayarak kör ederler.” (İbn Münkız, 2008, s.
175-176)
Tedavi Yöntemleri
Haçlılar ve Müslümanlar arasındaki kültür ve medeniyet farklarını anlayan Üsâme,
Haçlıların uyguladığı ilkel ve tuhaf tedavi yöntemlerini ele almıştır. O duyduğu garip bir
hikâyeyi şöyle aktarmaktadır:
“Muneytira (Lübnan’da) hâkimi, amcama bir mektup yazarak halkı arasındaki
bazı hasta kimseleri iyileştirecek bir tabip göndermesini istedi. Amcam ona Sabit adlı
bir Hristiyan hekim gönderdi. Sabit, on gün kaldıktan sonra döndü. Ona, “hastalarını
ne çabuk iyileştirdin!” dedik. Şöyle cevap verdi:
“Bana, bacağında büyümekte olan bir çıban bulunan bir savaşçı kuruluk
hastalığına yakalanmış bir kadın getirdiler. Savaşçıya çıbanı açıp iyileştirecek bir
merhem uyguladım, kadına da tabiatını nemlendirecek bir perhiz verdim. Derken
Frenk hekim geldi ve onlara, “bu adam tedavi konusunda hiçbir şey bilmiyor” dedi.
Sonra savaşçıya, “tek bacakla yaşamak mı istersin, yoksa iki bacakla ölmek mi?”
diye sordu. Adam, “tek bacakla yaşamak isterim” diye cevap verdi. Hekim, “öyleyse
bana güçlü bir asker, bir de keskin balta getirin” dedi. Bir savaşçı, elinde baltayla
geldi. Ben de yanlarındaydım. Hekim, hastanın bacağını bir kütüğün üzerine koydu
ve askere, baltayla bacağa vurup bir defada kesmesini emretti. Gözlerimin önünde
asker baltayla vurdu, ama bacak kopmadı. Adam bir daha vurdu. Bu vuruşla bacağın
iliği çıktı ve savaşçı oracıkta öldü. Sonra kadını muayene etti. “Bu kadının başında
şeytan var, ona sahip olmuş. Saçını kazıyın” dedi. Saçını kazıdılar ve kadın yeniden
onların hardal ve sarımsaktan ibaret olan perhizlerine devam etti. Kuruluğu daha
da arttı. Bunun üzerine hekim, “şeytan onun başının içine girmiş” dedi. Bir ustura
aldı ve kafa derisini haç şekilde çizdi. Çiziğin ortasından itibaren kafatası kemiği
açılıncaya kadar deriyi soydu ve orayı tuzla doldurdu. Kadın ruhunu hemen teslim
etti. Bunun üzerine benim hizmetime artık ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Menfi
cevap alınca da döndüm. Daha önceden tababetlerinin nasıl olduğunu bilmiyordum,
öğrenmiş oldum.” (İbn Münkız, 2008, s. 168-169)
Üsâme’nin Haçlıların çok farklı olan tedavi usullerine şahit olduğu bir örnek ise şöyledir:
“Frenk Kralının Bernard adlı, Frenkler arasında en mel’un ve en şerirlerinden
olan bir hazinedarı vardı. Bir at onu bacağından tepti, bacağı iltihaplandı ve on
dört farklı yerden patlak verdi. Yaralardan biri kapandığında başka bir yerinden bir
başka yara açılıyordu. Bunlar olurken ben de onun helaki için dua ediyordum. Sonra
bir Frenk hekim gelerek onu tedavi etti. Bacağındaki bütün merhemleri temizledi ve
bacağı keskin bir sirkeyle yıkamaya başladı. Bu tedaviyle bütün yaraları iyileşti ve
adam şifa buldu. Yeniden, şeytan gibi ayağa kalktı.
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Onların ilginç tedavi usullerinin bir örneği de şu:
Şeyzer’de Ebu’l-Feth adlı bir usta vardı. Oğlunun boynu sıraca hastalığına
tutulmuştu. Bir yeri kapandığında bir başka yeri açılıyordu. Bu adam, oğlunu da
yanına alarak, bir iş için Antakya’ya gitmişti. Oğlan, bir Frenk’in dikkatini çekti ve
babasına çocuğun durumunu sordu. “Oğlumdur” diye cevap verdi. Frenk ona, “sana,
bu oğlanı iyileştirecek bir tedavi önerirsem, bu tedaviyi başkalarına ücret karşılığı
vermeyeceğine dinin hakkı için yemin eder misin? Eğer söz verirsen sana bu çocuğu
iyileştirecek bir ilaç öğreteceğim” dedi. Adam yemin etti ve Frenk şöyle bir ilaç önerdi:
“Ezilip yıpranmamış cam otu yapraklarını topla, onları yak, küllerini zeytinyağı
ve keskin sirkeyle karıştır. Bu ilaç sıracaya, üzerindeki büyüyen leke kayboluncaya
kadar tatbik et. Sonra erimiş kurşunu manda yağıyla karıştırarak uygula. Bu onu
iyileştirecektir.”
Adam, oğlunu, bu anlatılan usulle tedavi etti. Çocuk iyileşti. Yaralar kapandı ve
çocuk normal hale döndü.” (İbn Münkız, 2008, s. 169-170)
İslâmî Gelenek ve Alışkanlıklardan Etkilenmeleri
Avrupa’dan yeni gelen Haçlıların “Müslümanlarla uzun süre ilişkide bulunmuş ve alışmış
olanlara nispetle daha kaba saba” oldukları Üsâme’nin dikkatini çekmiş ve bu farklılığı izah
eden olayı şöyle anlatmıştır:
“Her Kudüs’e gidişimde, yanında Frenklerin kiliseye çevirdikleri küçük bir
mescid bulunan el-Aksâ Camii’ne girerdim. Benim tanıdığım mabet (Templier)
şövalyelerinin denetiminde bulunan el-Aksâ Camii’ne girdiğimde şövalyeler, benim
namaz kılmam için bitişikteki küçük mescidi boşaltırlardı. Bir gün bu mescide girdim.
Tekbir getirip kıyama durdum. Frenklerden birisi gelip üzerime atıldı ve yüzümü doğu
tarafına çevirerek şöyle dedi: “bu tarafa dönerek namaz kılmalısın!” şövalyelerden
birkaçı ona koştular, tutup benden uzaklaştırdılar. Ben namazımı iade ettim. Öbürleri
başka bir şeyle meşgulken o adam tekrar üzerime geldi, yönümü doğuya çevirerek
“bu tarafa döneceksin” dedi. Şövalyeler tekrar gelip onu uzaklaştırdılar. “Bu Frenk
ülkesinden yeni gelmiş ve şimdiye kadar doğudan başka hiçbir yöne doğru ibadet
eden kimseyi görmemiş bir yabancıdır” diyerek özür dilediler. Bunun üzerine, kendi
kendime, “bu kadar namaz yeter” dedim. Sonra dışarı çıktım. O iblis herifin kıbleye
doğru ibadet eder, birini gördüğündeki davranışı, yüzünün renginin değişmesi,
titremesi, haleti ruhiyesi beni hayrete düşürmüştü.” (İbn Münkız, 2008, s. 170-171)
Müellif “Frenkler arasında Müslümanlara alışıp uyum sağlayanlar da vardır. Bunlar,
Frenk topraklarından yeni olanlara nazaran daha iyidir. Ancak bunlar istisnadırlar ve genel
eleştirilemezler” diye ilave etmiş ve şu örneği vermiştir:
“Adamlarımdan birini bir iş için Antakya’ya göndermiştim. O sıralar
Antakya’da, aramızda bir dostluk bulunan Reis Theodoros Sophianos vardı.
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Antakya’daki nüfuzu kuvvetliydi. Bir gün, adamıma şöyle dedi: “Bir Frenk dostum
beni davet etti. Sen de benimle gel de âdetlerini öğrenirsin.” Adamım, hikâyeyi şu
sözlerle anlattı:
“Onunla birlikte gittim. Frenklerin önceki seferlerinde gelmiş yaşlı kuşaktan
bir şövalyenin evine vardık. Kütükten düşülmüş, hizmetten alınmıştı. Antakya’da
bir mülkü vardı ve o mülkün geliriyle geçiniyordu. Şövalye, son derece temiz ve
leziz yiyeceklerle dolu olağanüstü bir sofra kurdu. Yemekten kaçındığımı görünce
“gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Ben Frenk yemekleri yemem. Yemeleri, kendi
pişirdiklerinden başka bir şey yemeyen Mısırlı kadınlarımız pişiriyor. Ayrıca, evime
kesinlikle domuz girmez” dedi. Çekine çekine yedim. Sonra oradan ayrıldık.” (İbn
Münkız, 2008, s. 176-177)
Ancak Üsâme İbn Münkız, Haçlıların bir kısmının Müslümanlarla evlenmelerine rağmen
“kendi cinslerinden başka hiçbir şeyle imtizaç etmeyen lanetli bir kavim” olduklarını
kaydederek buna dair babasından duyduğu bir hikâyeyi şu sözlerle anlatmaktadır:
“Frenklerin esir alınan kadınlarından bir kısmı babamın evine getirilmişti…
Babam, o kadınlar arasında ilk gençlik çağlarında olan bir kız gördü ve hizmetçiye
“bu kadını hamama götür, elbiselerini değiştir ve yolculuğa hazırla” dedi. Hizmetçi
denileni yaptı. Babam kızı, bir kölesine teslim ederek, arkadaşı olan Ca’ber kalesi
emîri Şihabeddin Mâlik İbn Sâlim’e gönderdi… o da kızdan hoşlandı. Onu kendine
aldı. Kadın, ona Bedran adlı bir oğlan doğurdu. Babası Bedran’ı kendine veliaht
olarak tayin etti. Sonra yaşlandı. Babası öldüğünde Bedran şehrin ve ahalinin valisi
oldu. Yine de gerçek güç annesinin elindeydi. Kadın, bir grup adamla anlaştı. Onların
yardımıyla kaleden aşağı ip sarkıtarak indi. Adamlar onu o zamanlar Frenklerin
elinde olan Serûc’a götürdüler. Kadın orada bir Frenk ayakkabı imalatçısıyla
evlendi. Oğlu da Ca’ber kalesi emiriydi.” (İbn Münkız, 2008, s. 165-166)
İslâm’a girip tekrar Hristiyan olan bir Haçlı adamının hikâyesi de şöyle anlatılmaktadır:
“Babamın evine getirilen Frenk esirler arasında yaşlı bir kadın vardı. Çok güzel ve
genç bir kadın olan kızı ve yetişkin oğlu da bu yaşlı kadınla beraberdi. Oğlan İslam’a
girdi. Namaz kılıp oruç tutmasına bakılacak olursa, İslam’ı kabul edişinde samimi idi.
Bizimle birlikte uzun bir zaman kaldıktan sonra babam onu takva sahibi bir ailenin kızıyla
evlendirdi. Karısından iki oğlu oldu. Çocuklar büyüdü. Beş-altı yaşlarına geldiklerinde
onlara sahip olmaktan dolayı çok mutlu olan babaları genç Râ’ul, annelerini ve evdeki
her şeyi aldı ve ertesi gün Efamiye’deki Frenklere katıldı. Namazı ve akidesiyle birlikte
o kadar süre İslam’ı yaşadıktan sonra orada çocukları kendi de Hristiyan oldu. Allah,
dünyayı böyle insanlardan temizlesin.” (İbn Münkız, 2008, s. 166)
Sonuç
Üsâme İbn Münkız, Suriye’deki Haçlılar hakkında hiçbir İslâm kaynağında bulunmayan
oldukça orijinal bilgiler vermiştir. Haçlıların yaşamının her yönüyle ilgili kapsamlı malumat
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vererek onların cesaretleri, kabalığı, Müslümanlarla yaptıkları anlaşmalara ihanetleri,
savaşlar sırasında yaptıkları hileleri ve hastalarının tedavisinde uyguladıkları garip usullerini
anlatmıştır.
Üsâme, o dönemde Haçlıların ahlaki, siyasî ve içtimaî birçok alanda geri kalmış bir
toplum olduğunu göstermiştir. Onların Müslümanlara verdikleri söze saygı göstermediklerini
ve kendileri aleyhinde bulunduklarını belirtmiştir. Eserde Haçlıların, Müslümanlara en ağır
cezaları uyguladıklarına ve Müslüman esirleri Suriye’de işgal ettikleri şehirlerin pazarlarında
sattıklarına işaret etmiştir. Bununla birlikte müellifin Haçlıların ilginç tedavi yöntemlerine
dair kaydettiği rivayetlerde onların yanlış inançlara ve efsanelere dayanmaları görülmektedir.
Aynı zamanda, uzak ülkelerden gelen bu yabancı toplumun alışkanlıklarına ve ahlâklarına
Müslüman toplumun bakışını da yansıtmıştır. Özellikle kadınlara karşı yeterince kıskançlık
duymamaları Haçlı toplumunun Müslümanlardan en fazla ayrışan taraflarındandı.
Kitâbü’l İ’tibâr’da Haçlılar hakkında zikredilen rivayetler sayesinde onlar ve
Müslümanlar arasındaki kültür ve medeniyet farklılıkların ne kadar derin olduğu ortaya
çıkmaktadır. Ancak Üsâme’nin ifade ettiğine göre Birinci Haçlı Seferi’nde (1095-1099)
ve sonrasında gelen eski Haçlılar, bölgede uzun süre yaşamaları sebebiyle Müslümanların
yiyecek ve kişisel temizlik gibi gelenek ve âdetlerinden etkilendiler, daha ılımlı ve esnek
davranmaya başladılar. Öte yandan yıllar sonra gelen yeni Haçlılar ise Batı’nın taassubunu
ve barbarlığını benimseyerek aşırı fikirlere ve sert davranışlarına kapıldılar. Üsâme, eserinde
yıllarca süren Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlar ve Haçlılar arasında bazen düşmanca
bazen de dostça devam eden ilişkiler tasvir etmektedir.
Nihayet İbrahim el-Aris’in (2012) makalesinde söylediği gibi “Üsâme, Haçlıların yaşamı
ve âdetlerini ayrıntılı olarak anlattığı Kitâbü’l İ’tibâr’da onları her şeyden önce, sadece
düşman olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak görmüştür.”
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4. Uluslararsı Ö ğrencilik Sempozyumu

İbn Kesîr, İsmail (2000). Büyük İslâm Târîhi: el-Bidâye ve’n-Nihâye (Vol. 13). (Mehmet
Keskin, Trans.). İstanbul: Çağrı Yayınları.
İbn Münkız, Üsâme (2003). Kitâbü’l İ’tibâr. In Abdülkerîm el-Eşter (Ed.). Beyrut: elMektebü’l-İslâmî.
İbn Münkız, Üsâme (2004). İbn Munkız Haçlılara Karşı (Selahattin Hacıoğlu, Trans.).
İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınları.
İbn Münkız, Üsâme (2008). İbretler Kitabı (Yusuf Ziya Cömert, Trans.), İstanbul:
Kitabevi.
Sevim, Ali (1999). İbn Münkız, İslâm ansiklopedisi (Vol. 20, pp. 221-222). İstanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı.
Zehebî, Muhammed (1996). Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l (Tabakatü’l) meşâhîr ve’laʿlâm (Vol. 41). In Ömer Abdüsselâm Tedmürî (Ed.). Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî.

76

www.internationalstudentsymposium.com

S. Orozbakov Nüshasına Göre Manas Destanında İslam Öncesi ve
İslami Döneme Ait Kırgız İnanç Unsurları

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. S. Orozbakov’un
nüshasına göre Manas destanı dini motifler bakımından zengindir. Asli yapısını ilk
dönemlerdeki inançlar, totemizm, animizm, fetişizm, Şamanizm gibi kavramlar ile kazanan
Manas Destanı, evrim süreciyle gelişmiş ve nihai aşamalarda Tanrıcılık ve sonradan kabul
edilen İslam gibi semavi inanç sistemleriyle son şeklini almıştır. Manas Destanı’nda dikkat
edilmesi gereken en önemli husus, yukarıda bahsedilen dini inançların birbirine geçmiş,
kaynaşmış olması ve ayrılmaz bir bütün oluşturarak yenilenmesini devam ettirmekte
olmasıdır. Kahramanların şahsında trajik hayat hikâyeleri ve kahramanlık örnekleri olarak
seyreden destan, bu anlatımlar eşliğinde özel olarak Kırgız, genel olarak Türk kültür, din ve
inanç dünyası hakkında sınırsız bir malzeme kaynağıdır. Makalemizde, söz konusu inanç ve
dini motifler, destandan alınan örneklerle eşleştirilerek analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: “Manas Destanı”, Totemizm, Animizm, Fetişizm, Şamanizm,
Tanrıcılık, İslam Dini, Kırgız Türkleri.
Abstract
The Epic of Manas, one of the longest epics in the world is the national epic of Kyrgyz
people, which is the part of Turkic tribes, and one of the most important products of world
literatüre. According to S. Orozbakov’s version, The Manas Epic is rich in religious motives
perspective. In its early versions, The Manas Epic has gained its first original structure
through religious beliefs of early periods such as totemism, animism, fetishism, shamanism,
developed through evolutional process and in final stages took its final form in divine belief
systems such as Theism and later-accepted Islam. The most important point to be considered
in the Manas Epic is that the religious beliefs mentioned above have passed and fused to one
another, continuing to be renewed by creating an inseparable whole. The epic tells the tragic
life stories and heroic examples through the character of heroes and presents us an unlimited
source of material about the culture, religion and faith of Kyrgyz people and Turkic World in
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general. In this article, the above-mentioned beliefs and religious motives will be analyzed
by matching with the samples taken from the epic.
Keywords: The Manas Epic, Totemizm, Animism, Fetishism, Theism, Islam, Kyrgyz
Manas Destanı’nın Doğuşu ve İçeriği Hakkında Birkaç Not
Kırgız Türklerinin “Manas” adını taşıyan destanları, Türkolog âlimlerin çoktan dikkatini
çekmiş olmasına rağmen buna ait etraflıca bir araştırma henüz yapılmamıştır. Bu mühim
destanı ilk önce ilim dünyasına tanıtan ve buna dair bilgi veren zat Kırgız-Kazak Türlerinden
Türkolog, âlim Velihan oğlu Çokan Töre olmuştur. Çokan’ ın “Manas”dan bahseden ilk
makalesi, 1861’de “Rus Coğrafya Cemiyeti Yazıları” mecmuasının I. II. kitaplarında
çıkmıştır. Manas’ın bir epizodu olan “Kökütey hanın yoğu”da, kezalik Çokan tarafından
tespit edilmiş ve bunun Rusça tercümesi ölümünden sonra “Velihan oğlu Çokan’ın
Mecmuayı Asarı” adiyle çıkarılan kitapta basılmıştır Çokan’dan sonra 1861 de meşhur
Türkolog Radloff, Kara-Kırgızlar arasında yaptığı araştırmalar sırasında “Manas” destanını
toplamış, bunu bir önsöz ile “Türk” halk Edebiyatı Numuneleri külliyatının V. cildi olmak
üzere 1885’de Almanca tercümesiyle beraber yayımlamıştır. Radloff’un yayımladığı “Manas
Destanı” 12.452 mısradan ibarettir (İnan, 1987: 99).
Türkiye’de ise “Manas” Destanı üzerinde ilk ilmi çalışmalar 1934 yılında yapılmaya
başlamıştır. “Manas” Destanı hakkında Türkiye’de ilk makale Rusya’dan Türkiye’ye gelen
Başkurt ilim adamı Abdülkadir İnan’a aittir (İnan,1934). Türkiye’de 1970 yıllarına kadar
“Manas” Destanı üzerinde ilmi makaleler yayınlayan tek ilim insanı olan Abdülkadir İnan,
Sovyetler Birliği döneminde Manas üzerinde olan tartışmalardan haberdar olup bunlara ve
kendi tespitlerine göre makalelerini yayınlamıştır.
Türkiye’de “Manas” Destanı üzerinde ilk tez çalışması de 1934 yılında yazılmıştı Şaziye
Berun tarafından yapılmıştır. Bu tez çalışmasının danışmanı ünlü tarihçi ve edebiyatçı
Mehmet Fuat Köprülü olmuştur. Fuat Köprülü’nün, Abdülkadir İnan gibi, “Manas” Destanı
hakkında sağlam bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Bu bakımdan Köprülü, Türkiye’deki
bilim adamları arasında Manas ile ilgili bilgi veren ilk âlimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Köprülü, 1935 yılında da başka bir öğrencisinin “Manas Destanı” adlı tez çalışmasına
danışmanlık yapmıştır (Rahmi, 1935). Dolayısıyla Mehmet Fuat Köprülü’nün, “Manas’a”
ilgi duymuş olduğunu anlıyoruz (İsakov,2015: 1452).
O günden bugüne kadar “Manas Destanı” üzerinde çeşitli konularda pek çok ilmi çalışma
yapılmıştır. Kısacası, diyebiliriz ki “Manas” Destanı üzerinde ilmi çalışmaların başlangıcı
XIX. yüzyılın sonu – XX. yüzyılın birinci çeyreğinden başlamış olup günümüze kadar
gelmektedir. “Manas” Destanı’nın mısralarında gizli açılmayan daha birçok sırların, gelecek
yıllarda ilim adamlarının çalışmalarına konu olacağı ve bu çalışmaların devam edeceğinden
hiç şüphemiz yoktur.
Destan, 2014 yılında UNESCO’nun somut olmayan kültürel miraslar listesine girmiştir.
Manas-Semetey ve Seytek bölümlerinden oluşan destan, hacminin büyüklüğü bakımından
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da tektir. Beş yüz binden fazla mısradan oluşan destanda altı yüzden fazla kahraman tasvir
edilmiş, sekiz yüz civarında ise yer-su adı tespit edilmiştir. Diğer taraftan yüz bin civarında
mısrayı gece gündüz demeden günlerce sesli (nağmeli) olarak okuyan başka bir halka
rastlanılmaması da kendince bir fenomendir. Bu, göçmen uygarlığın müstesna bir şaheseridir.
Elbette ki, Manas destanın sözlü miras olarak günümüze kadar aktarılmış olmasında
Manas okuyucularının üstün emeği söz konusudur. Destanın farklı varyantlarında destanın
ana teması korunmuş olup Kırgız halkının tarihi gelişiminin bütün aşamaları, bütün
unsurları, dolayısıyla hayat şatları, dünya görüşü ve gelenekleri yansıtılmaktadır. XIX.
yüzyılda dünyaya gelmiş olan büyük Manasçı Sagımbay Orozbakov, bu zenginliği yansıtan
ve devam ettiren kişidir.
Manasçı Sagımbay destanı can dünyasında muhafaza ederek destanın bütün içeriğini
ansiklopedik nitelikte geniş kitlelere ulaştırmıştır. Eserin yüz bin mısradan oluşan bölümünü
ustalıkla icra etmesi başka halklarda rastlanılmayan bir gerçektir (Manas, 2017: 7).
Eserleriyle dünya edebiyatında tartışılmaz bir yere sahip, Türk kültür zenginliğini bütün
dünyaya tanıtmış olan ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un, “Eski Kırgız ruhunun zirvesi” adlı
makalesinden küçük bir parça alalım: “Kırgız halkının eski ata mirasının zirvesi «Manas
Destanıdır». Gerçekten de «Manas Destanı» benzeri olmayan edebi gücü ile onca asrın
hüzünlü, ağır olaylarını kendine sığdırmış; inançlı, felsefi sonuçları ile halkın yaşamını
sosyal ve toplumsal olarak her yönden-günlük hayat, sorumluluklar, aile şartları, türlü adet
ve gelenekler ile dünyada nadir karşılaşılan eserlerden biridir.
“Manas Destanı’nda” gerçek hayatın ve Kırgız halkının kaderini ilgilendiren tarihi
olayların yansıtıldığı tartışmasızdır. Hatta destanın ortaya çıkması da önemli bir tarihi
olayla ilgili olabilir. Fakat Manas tarihi bir şecere değildir. Manas Destanı, öncelikle tarihi
ve gerçek olaylara dayanarak Kırgız halkının dehasından ortaya çıkmış, gittikçe gelişmiş,
fazla yüklerinden kurtularak arı hale gelmiş, gerekli yeni eklemeleri özüne sindirmiş, bu
özellikleriyle günümüzdeki zirvesine ulaşmış bir edebi eserdir. Onun için bu eserde geçmiş
hayat ile birlikte, akıl ermez muhteşem fanteziler, korkunç mistik varlıklar, tarihi olayların
uzaktan yansıtılması ile birlikte doğal şekilde yanana anlatılmaktadır. Onları birbirinden
ayırmak, bölüp çıkarmak doğru olmaz. Çünkü onlar birbirleriyle iyice kaynaşmış, işlenmiş
vaziyettedir. Halkın edebi şuuru ile nesilden nesile, babadan oğula miras olarak bırakılan
“Manas Destanı”, bu şekilde olgunlaşmış, güçlenip zirvesine ulaştığı şekliyle bize, şimdiki
devre gelmiştir. Bu onun büyük tarihi bahtıdır (Manas, 2017: 13-14).
Destan Tanımı ve Konuları
“Destan” kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. “Destan”, çeşitli sözlüklerde, “hikâye,
masal, kıssa, manzum hikâye, manzum kıssa” gibi kelimelerle karşılanmaktadır. Bizi burada
ilgilendiren taraf, “destan” terimine verilen karşılıktır. Türk Dil Kurumu’nca yayınlanan
Türkçe Sözlükte, destan, “tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağan
üstü olayları konu alan şiir”; Millî Eğitim Bakanlığı›nca yayınlanan Türkçe Sözlükte, “bir
milletin tarih sahnesine çıktığı ilk devirlerde başından geçen büyük hadiseleri, savaşları,
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kahramanlıkları, göçleri, vb. gibi şeyleri mitolojik unsurlarla da süsleyerek lirik bir dille
anlatan eserler» diye açıklanıyor (Gündoğdu, 2009:146).
Kırgız Türklerinde destanı karşılayan en eski kavram “comok” tur. Bu kavram Kırgız
sözlü edebiyatını ele alan eserlerde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Yudahin Sözlüğünde
comok, “kahramanlık destanı, bu kabilden bir eser, cöö comok ise “masal” olarak verilirken,
comokçu ifadesi için “masalcı, hikâyeci”, comokto- fiili için de “anlatmak, hikâye
söylemek”, comoktol- “masala mevzuu olmak, masallarda tasvir edilmek”, comoktoo ise
“masal” şeklinde tasvir ve anlatma anlamlarında kullanılmıştır. Kırgız Türklerinde “comok”
terimi hem masal hem de destan anlamına gelmekle beraber; nesir şeklinde, hacimsiz,
fantastik öğelerin egemen olduğu tür “cöö comok”; manzum, hacimli, büyük kahramanlık
vakalarının hikâye edildiği epik yaratmalar da “comok” olarak adlandırılmaktadır
(Akmataliyev, 1995:223).
Türk edebiyatında kullanılan destan kelimesi Kırgız Türklerinde “dastan” şeklinde olup
bizim anladığımız manadan daha farklıdır. Dastan kavramı Kırgız-Sovyet Ansiklopedisi’nde
“Dastan, Orta Asya’da çok yaygın olan bir epik türdür. Bu tür, şifahî lirik şiirlerden veya nesir
türündeki romantik, kahramanlık-fantastik konularını içeren masal, ulama, şecerelerden
oluşur. Nesir türünde ise genellikle şiirle diyalog ve monolog yan yana gelir. X.-XV.
Yüzyıllarda Pers, Tacik, Özbek, Azerbaycan edebiyatlarında bazı romantik eserlere (Leyla
vü Mecnun, Hüsrev ü Şirin) ve epik (Firdevs’in Şehnamesi) esere dastan adı verilmiştir.
Dastanın bu iki türünde de kahramanları abartarak anlatma metodu kullanılır. Kırgız
edebiyatına dastan türü, XVI.-XVIII. yüzyıllarda girmiştir. Oğuz, Özbek, Karakalpak,
Kırgız gibi Türk boylarında dastan türü bolca yaratılmaktadır ve Kırgız folklorunda da
“Canış-Bayış‟, “Kurmanbek‟ veya buna benzer edebi eserlerin bazen dastan adını aldıkları
şeklinde tanımlanarak “dastan” kavramının bazen şimdi kullandığımız destan (epos, comok)
kavramına, bazen halk hikâyelerine bazen de divan şiirinde mesnevi şeklinde yazılan uzun
manzum anlatılara yakın olarak ele alındığı görülmektedir. Kırgız Tilinin Tüşündürmö
Süzdügünde de dastan, şiir şeklinde yazılmış hacimli eserler, kahramanlık masalları ve
lirik şiirlerdir” şeklinde tanımlanıp tanımın unsurları bazen hacme bazen konulara göre
belirlenmiştir. Burada da dikkat edilirse dastan hem kahramanlık masalı hem de lirik şiir
olarak düşünülmüş, böylece dastan ile Kırgızca’daki comok, Türk edebiyatındaki “destan”
kavramına eş manalar yüklenmiştir. Fakat lirik şiirlerin de dastan olduğu dile getirilerek
böylece divan şiirindeki uzun aşk konulu mesneviler kastedilmiştir (Çeribaş, 2010:164).
Sözlük anlamlarının ötesinde destan, edebî bir terim olarak daha geniş anlamlar kazanmıştır.
Nitekim Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğünde destan, “milletin yüksek
duygularını, düşüncelerini ve ortak ülkülerini yansıtır. Destanlar, ferdi değil sosyal eserlerdir.
Olağanüstü özelliklere sahip kahramanları ve toplumu derinden sarsan hadiseleri konu
edinir” şeklinde tanımlanmaktadır (Akyüz, 2013:14).
Kırgızlarda Türk edebiyatındaki destan kavramına karşılık gelen terimlerden biri de
dünya edebiyatında da yaygınlık kazanmış “epos”tur. Epos, Kırgızlarda bugün itibariyle en
yaygın kavramlardan biri olup kavramın ortaya çıkmasıyla birlikte “comok”, “cöö comok” ve
“dastan” gibi kavramlar neredeyse unutulmuştur. Bu kavram Kırgız Türkçesinde Sovyetler
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Birliği Dönemi’nde girmiş olup edebî dilde oldukça yaygın hale gelmiştir. Manas ve diğer
destanlardan bahsedilirken sürekli Manas Eposu, çoŋ epos, kence epos, baatırdık eposköönö epos, tarıhıy epos, miftik epos, sotsiyaldıkturmuştuk epos, arhaik epos gibi terimlere
de rastlanmaktadır. Kırgız Adabiyatının Tarıhı adlı eserde ise epos kavramı epikalı canr (epik
türler) başlığı altında verilmiş, önce epika kavramı tanımlanırken, kavramın Yunanca “epos”
sözünden yaratılıp “söz, söyleyiş, hikâye” anlamlarına geldiği; bu başlangıçta insan yaşamını
ele alan, basit, sosyal anlatılar şeklinde ortaya çıktığı, sonradan türün edebî değer kazandığı
söylenmiştir. Bugün için ise epos, “şiir şeklinde ve konusu halkın tarih ve yaşamla ilgili,
hacimli şifahî eserlerin hepsine denir” diyerek tanımlanmış “hacimli, vakaları karışık, şiir
şeklindeki, yüksek edebî değere sahip eserlere de epopeyak” belirtilmiştir. Bu tanımlardan
anlıyoruz ki epos terimi bütün dünyada olduğu gibi hem Kırgızlarda hem edebiyatındaki
destan terimine karşılık olarak kullanılmakta hem de destanın bütün alt türlerini (hacimce
çoŋ, kence, uluu epos, baatırdık, kaarmandık epostoru, miftik, lirikalıkepostor, lirikalıkepikalık epos, köönö epos) kapsamaktadır (Çeribaş, 2010:149). Fakat günümüzde Kırgız
Edebiyatı kitaplarında son beş sene içerisinde yazılmış eserlerde de epos kelimesi yerine
dastan kelimesi daha çok tercih edilmektedir. Kırgız Milli Dil Komisyonu tarafından kontrol
edilmektedir. Yabancı kelimelerin yerine öz Türkçe kelimeleri kullanma meyli uyanmaktadır.
Kırgız sözlü edebiyatında profesyonel destancı anlamına gelen terim Manasçı ‘dır. Bu
terim, daha önce de belirtildiği gibi ilk defa 1930 yılında ortaya çıkmıştır. Daha önceleri
comokçu, ırçı, akın gibi kavramlar bazen şair kavramını, bazen de destan anlatıcılarını
karşılamak için kullanılmıştır. Manasçı kavramı adını Kırgızların çoŋ epos diye
adlandırdıkları Manas Destanı’ndan almıştır. Böylece dünya literatüründe ilk defa bir destan
ve onu söyleyenler aynı adla anılmıştır. Hatta Manas Destanı’nın devamı olan Semetey’i
söyleyenlere de Semeteyci adı verilmiştir. Kırgız edebiyatında Manasçı kavramına yaklaşım
ve kavramın anlam çerçevesi diğer terimlere nazaran daha az farklılık arz etmekle birlikte
yine de değişik şekillerde tanımlanmıştır. Kavram, Kırgız-Sovyet Entsiklopediyası’nda
“Kırgızlarda Manas söyleme sanatını hususi iş edinen akın, ırçı” şeklinde tanımlanıp
kavramın Ekim Devrimi’ne kadar kullanılmadığı, bu kavramın yerine comokçu ve ırçı
terimlerinin Kırgızlar arasında bilindiği ve terimin ilk defa Husayin Karasayev tarafından
Kızıl Kırgızistan (şimdi Kırgızstan Tuusu) adlı gazete yazdığı Manas başlıklı makaleyle
ortaya çıktığı yazılıdır. Uluttuk Kırgız Filarmoniyası adını taşıyan kitapta ise Manasçı
tanımlanmadan önce Kurmanbek, Er Tabıldı, Er Töştük, Canış-Bayış gibi kahramanlık
destanlarının yanında Olcabay menen Kişimcan, Kococaş, Sarıncı Bököy, Kedeykan gibi
sosyal hayatla ilgili destanlar olmuştur. Bunların hepsi comokçular tarafından söylenmiştir.
Comokçuların icra yeteneğine göre comokçular (nesir türündeki comokları söyleyenler),
akın-comokçular (manasçılar) ve camakçı-comokçular (halk destanlarının parçalarını,
rivayetlerini söyleyenler) gibi çeşitlere ayrıldığı, halkın günümüzde bütün comokları
söyleyenlere aytuuçu, Manas’ı söyleyenlere manasçı, Semetey’i söyleyenlere de Semeteyçi
dediği yazılıdır (Çeribaş, 2010:163). Belli başlı Manasçılar şunlardır: Akılbek, Dıykanbay,
Çoyuke, Kalça, Tınıbek, Sayakbay ve Sagınbay. Bu insanlar hayatları boyunca Manas
söylemişlerdir (Börübayev, 2016:7).
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Manas İsmi ve Menşei
Manas ismi hakkında görüşler çeşitlidir. Sanskritçe’ de “dıya-us asman”, Yunanca
“Zevs, Zaus”ve Asman’ın Manas’a dönmesi ve değişmesi zor bir mesele değildir.
Dolaysıyla Manas’ın asman gökyüzünün bir varlığı ve güneşin Tanrısı olduğu, destanın
kendisinde şu şekilde anlatılmaktadır:
Ayın menen künündün, (Ay ve güneşten,)
Bir özünön bütköndöy... (Özlerinden doğulmuş...)
Közünön calın şırkırap, (...gözünden yalın sıçrayıp,)
Oozunan tütün burkurap. (Ağzından duman, sis çıkar) (Borbugulov, 2004:13).
Bazı araştırmalara göre Manas, Nogay boyundandır. A. İnan, konuyla ilgili olarak “Kırgız
destanının başkahramanı da Nogaylıdır; Sarı Nogay, Er Manas” ifadesi kullanır. Bununla
beraber kahraman Manas’ın şeceresi ile ilgili söylenenler hala kesinlik kazanmamıştır.
Manas’ın Nogay, Sarı Nogay, Kıpçak boylarından birine mensup olduğunu söyleyenler de
vardır. Belek Soltonoyev, Manas’ın kesinlikle tarihî bir şahsiyet ve atalarının isimlerinin
de sırasıyla; Cakıp, Tümin Han (VI. yüzyıl), Böyön (Bumin) Han, Kara Han (XI. yüzyıl)
olduğunu söyler. Bu bilgilerden hareketle Manas’ın muhtemelen XI-XII. Yüzyılda yaşadığını
söylemek mümkündür. Ancak, araştırmacı A. Bernştam, Manas’ın Nogay olabileceğini
kabul etmekle birlikte onun daha eski bir tarihte, IX. Yüzyıldaki bir Kırgız kahramanının adı
olduğunu iddia eder. Ona göre Manas ismi ise, Mâni tanrısı (Manu) veya bu dinin yayıldığı
yerdeki (Manisa) adlı dağdan alınmadır.
Manas isminin etimolojik izahında araştırmacılar arasında henüz bir ortak görüş yoktur.
R. Sarıpbekov’a göre bu kelime İndo-Avrupa dillerinde değişik formlardadır. Latince
“Mens” kelimesi aynı soydandır. Bu kelime şu manalara gelir: 1) ruh, 2) akıl, 3) yürekli,
cesur 4) gayretli, 5) gaye, maksat.
Kırgız Manasçı’ların çeşitli varyantlarında farklılık sadece ismin veriliş şeklindedir.
Örneğin, S. Karalayev’in varyantında adı “Çon Cindi (Büyük Cinli)”, M. Musulmankulov’un
varyantında ise halk kendisine “Aşırbek”adını koyar. Miftakov’un derlemesinde gerçek adı
“Sardar”, “Manas” onun sıfatıdır. Destanda sadece Manas değil, Çubak, Sırgak, Serek,
Acıbay, Yaşlı Kırgıl, Kanıkey yaptıkları işlerin önemine göre isim alırlar. Cusup Mamay’ın
varyantı dikkat çekicidir. Burada ise çocuk doğduğunda avucuna ismi yazılıdır, “Çocuk
doğduktan sonra Adilbek, Balta ve Cakıp çocuğa dikkatlice baktılar. “Manas” adının yazılı
olduğunu gördüler. Akbalta hemen adı değiştirip “Çon Cindi” koydu. İsim koyulduktan
sonra avuçtaki yazı kayboldu”. Kırgız Halk edebiyatında genelde çocuk isimleri bilinmeyen
derviş tarafından koyulur sonra kendisi kaybolur. Manas’ın bazı varyantlarında da bilinmeyen
derviş isim verir. Radloff’un varyantında belirsizdir. S. Orozbakov’un varyantında diğer
varyantlara göre farklıdır. Cakıp, oğluna isim verilmesinin şerefine büyük bir toy düzenler.
Toyun sonunda ileri gelen yaşlılar uygun bir isim bulamazlar. Aniden bir derviş ortaya
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çıkarak:
Eğer bana izin verirseniz,
Ben ona ad vereyim,
Diye derviş cevap verir.
Nihayet ona ad ver,
Diyerek halk sesini yükseltti.
Bırak sözün başı “mim” olsun,
Peygamberin adının başıdır,
Ortada ise “nun” olsun,
Evliyaların adına işarettir. Sonunda da “sin” olsun,
Bu aslanların görüntüsüdür.
Sonunda nereye vardık
Bu üç harften?
Okuyarak, anladı “Manas”,
Böyle bir söz ağzından çıktı,
Ona adı verildi “Manas” diye.
Bu ve buna benzer K. Yusupov’un ve S. Musayev’in varyantlarında “Manas” adını derviş
koyar (Yılmaz, 1999:39). Bizim ele aldığımız Bağış Sazanov’ın varyantında “Kankor”
olarak geçmektedir. Kankor kelimesi günümüz Kırgız Türkçesinde “zalim, acımasız”
manasında kullanılmaktadır. Fakat bazı Manasçı ve Manas araştırmacılar bu manaya karşılar
ve olumlu anlamında kullanıldığını savunurlar. Onlardan bir tanesi de Borbugulov’dur. O
kankor kelimesin şu şekilde açıklar: “Bu kelime sadece ve sadece Manas’a ait özelliktir.
Zalim anlamında değil titul diğer bir değişle yüksek bir unvandır der. Buna ilaveten Manas
iyi ve güzel işlerin başında daima kan çıkartıyor. Yani koyun ve at kesiyor” (Borbugulov,
2004:27). Bizim incelediğimiz varyanta kankor kelimesi çok defa kullanılmıştır.
Kırgız Türkleri arasında “Manas” ismi kutsal bir özelliğe sahiptir. Çocuklar, bu adın
manevi ağırlığına dayanamadıkları için onlara “Manas” ismi konulmaz. Ancak Orta
Asya’da özellikle Kırgızistan’da coğrafi mevki adı kullanılmaktadır. Mesela, Uluslararası
“Manas” havalimanı, Talas’taki Manas Kabristanı, Manas Bölgesi, Manas Zirvesi ve Manas
Kıştakı vb. isimler günümüzde mevcuttur (Börübayev, 2016:10).
Manas Destanında Eski Türk – Kırgız İnançları
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Bazı araştırmacıların görüşüne göre Fetişizm, Animizm, Totemizm, Şamanizm temel din
olarak görülmektedir. Bunların temel din olup olmadığı konusuna girmeden, genel olarak
“din” hakkında açıklama yapılmalıdır. Çoğu araştırmacılara göre, genel şekilde din-sosyal
görünüştür. Dini görüşler hiçbir zaman şahsi faaliyet ve yaşamla sınırlanmaz. Muhakkak
sosyal düzenin bir faktörünü oluşturur. Din, insanın tabiatüstüyle olan ilişkisidir. Rus
araştırmacısı Tokarev’e göre din, sadece insanların Tanrı’ya karşı davranışı değil, Tanrı
hakkında görüşleri nedeniyle insanların birbirine karşı davranış şeklidir (Abdykoulova.
1997: 8-9).
Totemizm antropologlar tarafından ilkel toplumların en eski inancı olarak kabul
edilmektedir. Totemizmde insanın belli bir hayvan soyundan geldiğine inanılır ve bir bağ
onun bedensel ve toplumsal varlığını, totemin simgeleştirdiği atalarına bağlar ve onunla
özdeşleştirir. Totem bir hayvan, bir bitki ve bazen de tabiî bir fenomendir. Totem bir saygı,
korku ve kült konusudur. Kabilenin birliğini simgeleyen ve ona adını veren toteme inanma
eski Kırgızlarda da mevcuttu. Kırgızların kabile düzeni ve onların belli bir totem ile akrabalık
kavramları ile ilgili görüşleri sonradan oluşan büyük Kırgız boylarının adlarına taşınmıştır.
Kabile toteminin çarpıcı bir örneği günümüzde Kırgızların “Bugu” (Geyik) boyunun
geyik kökenli oldukları inancıdır. Geyik mitolojik dönemde eski Türk topluluklarında ata
veya koruyucu ruh olduğuna inanılan hayvan-tanrıdır. Altay mitolojisinde de kendisinden
türenildiğine inanılan su menşeli hayvan-ana, tanrıçadır. Köken olarak Kırgızların “Bugu”
boyuna yakın olan diğer bir boy “Sarıbağış” (Sarı Geyik) boyunun adı da bunun bir örneğidir.
Buna ek olarak bazı boyların içerisinde onların Totemizm inançlarını yansıtan “Kiyiknayman”, “Kuran-nayman” ismini taşıyan uruğlar da vardır. Kırgızlarda erken devirlerden
itibaren “kiyik” veya “kayıp” dağ keçisi, dağ koyunu da kutsal bir hayvan olarak kabul
edilmekteydi. “Kiyik” totem ile ilgili konular Kırgızların günlük hayatlarında da önemli
yer tutmaktaydı. Kırgızların bu inançlarının onların folklorunu ve tarihi destanlarını önemli
ölçüde zenginleştirdiği anlaşılmaktadır. Belirtilmesi gereken bir diğer husus bazı boyların
bir köpek ve bir kurttan türediklerine dair pek çok efsane bulunmasıdır. Buna benzer köpek
kültü ile ilişkili hikâyelerin Moğollarda ve Türkmenlerde olduğu bilinmektedir. (İmanova,
2015: 191-192).
Manas’ı muhafaza eden hayvanlar söz konusu olduğunda onun köpeği – Kumayık
unutulmamalı. Genellikle Kırgızlarda köpeğin piri Kumayık sayılır. Manasın köpeğine
böyle isim verilmesi köpeğin piri, ona olan halk inançlardan dolayı olduğu öne sürülmüştür.
Kumayık köpeğin piri, kollayıcısı olarak kabul edilmiş ve onun kutsallığına inanmak
âdeti Kırgızların zihninde yüzyıllarca muhafaza edilmiştir. Bundan dolayı onun doğması,
büyümesi özel başarıları olağan üstü bir şekilde anlatılmıştır. Destanda Manas çıkmaktayken
“Kumbulak’ın gözü açılmamış köpek yavrusunu bulması” ve ona inanç şeklinde beyaz
atın kesildiği gibi epizotlar vardır. Bulunduğu köpeğe Kumayık adını vermesi ve onu
büyütmesindeki merhalelerde Kırgızların köpeğe olan totem inancı ortaya çıkmıştır.
“Büyük savaşa” giderken Almanbet Sırgak’a gözetlemeye gittiğinde Beecin’i (şimdiki
Pekin) kurnaz ördek ile dağ koçu sürekli yanında olduğunu ve koruduğunu gördüğünde
söyler:
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“Kuu ördök degen ördök bar,

“Kurnaz ördek diye ördek var,

Kuu ördök köldön uçkandır

Kurnaz ördek gölden uçmuştur,

Kuyrukka möör baskandır,

Kuyruğa mühür koymuştur,

Kulcası belden kaçkandır,

Kulcası tepeden kaçmıştır,

Müyüzgö cazuu cazgandır.”

Boynuzuna yazı yazmıştır”

(Orozbakov, S. 4.Cilt. s. 209).
Manas Destanında Animist Telakkiler
Animizm inancı, tabiatı canlı olarak kabul etmektir. Her şeyin ruhu var zannetmektir. Bu
düşünce animizmin temelini oluşturmaktadır (Abdykoulova. 1997: 9).
Bokburun’un babası Kökötöy’ün ruhuna yaptığı hareketi atalarımızın ruhuna olan inancı
gösteriyor:
“Atakemdin arbagı alın kelse koldo dep,
Kırk min moldo toktolup,
Oktorulup oktolup,

“Babamın ruhu gücün yetse destekle diye,
Kırk bin imam gelmiştir,
Hazırlanıp durmuşlar”

(Orozbakov, S. 3.Cilt. s.60).
“Ayban çalış naadanga,

“Hayvan gibi utanmaza,

Aldırsam arbak urbaybı.”
(Оrozbakov, S. 3.Cilt. s.159).

Boyun versem ruhu rahatsız olur”

Manas Destanında Fetişizmi Andıran Unsurlar
Fetişizm de her türlü dinin daimî elemanlarından biridir. Din tarihinde uluslararası
görüştür. Bunda tapınılacak eşyanın dış görüntüsü değil, insanoğlunun tabiatüstü dünyasıyla
muamelesidir. Schultz’ye göre de her şeye karşı saygı ise, Stenberg’e göre dünyadaki
cansızlara karşı saygıdır. Daha tam açıklamayı Taylor, Spenser, Schurz vermektedir. Onlara
göre fetişizm, eşyaya olan saygı değil, onun içindeki ruhuna olan saygıdır. Herhangi bir taş
alet, hayvan derileri, insan şeklini gösteren bebekler, fetiş olabilir (Abdykoulova, 1997: 10).
Böylece mucize hususiyete sahip olan Almanbet:
“Tegerete ters okup,

“Çepçevreye ters okup,

Kıtayça duba neçe okup,

Çince dua bir kaç okup,

Surdanıp Alman kalganı,

Yüzü sararmış Alman’ın,
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Suuga ıyık taşın salganı

Suya kutsal taşını koymuş”

(Оrozbakov, S. 4.Cilt. s.180)
diye Manas’ın isteğiyle Kökötöy’ün anma ziyafetinde atları tek sıra halinde getirmeden
önce Almanbet yağmur yağdırır.
Totemizm, animizm, fetişizm gibi eski dini inançların gelişmesi Şamanizm’in ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Orta Asya Türkleri, İslamiyet’i kabul etmeden önce, çeşitli
dinleri kabul etmişlerdir. Türklerin ilk dini inancı olan Şamanizm, tek tanrı düşüncesinin
hâkim olduğu bir dindir.
Eski Türklerin Şamanizm dininde herhangi bir kitabı olmadığından, bu dinin reisleriki bunlara “kam” veya “şaman” adı verilirdi. Birçok vazifeleri olan kimselerdi. Şamanlar,
astronomiden anlarlar ve ay ile güneş tutulmalarından sonra geleceğe dair haberler verirlerdi.
Şamanlar, hastalık ve ölüm zamanlarında da vazife görürler ve hastanın yanına giderek dua
ederler, tedavide bulunurlardı. Şamanlık, aileden aileye geçer ve daha çocukluk yıllarında
büyüklerinden şaman adetlerini öğrenirlerdi. Büyük kısmı erkek olan şamanların yanı sıra,
kadın şamanlara da rastlanmaktadır. Şamanlar, ak ve kara olmak üzere, ikiye ayrılırlardı. Ak
şamanlar iyi ruhlara, kara şamanlar ise kötü ruhlara hitap ederlerdi (İzgi. 2017: 74).
Böyle bir özelliğe sahip olmasına onları her zaman kutsal hayvanlar, kutsal eşyalar ve
atalarının ruhları, dağ, taş, ağaç, toprak, suların desteğine insanın ihtiyacı var düşüncesini
belirtmektedir. Böyle bir görüşler destanda geçer. Ama bunları genellikle her zaman ruhlar
ve melekler destekliyor.
Manastı – “Arbagı kıyın ugulat,

Manası – “Ruhu güçlü duyulur,

Manas kanday er eken,

Manas ne kadar cesurmuş”

(Orozbakov, S. 4.Cilt. s.33);
Koşoydu – “Arbagı curttan artkanı,
Alp sakalduu Koşoydo”.

Koşoy’o – “Ruhu halktan üstün,
Alp sakallı Koşoy’do”

(Orozbakov, S. 3.Cilt. s.178);
Bakayga – “Atım Bakay bolgonu,

Bakay’a – “Adım Bakay olmuştur,

Arbagım başka kongonu”.

Ruhum başa konmuş”

(Orozbakov, S. 2.Cilt. s.119);
Almanbet – “Badışanın astında,
Arbagı biyik Almanbet”.

Almanbet’e – “Padişahın önünde
Ruhu yüksek Almanbet”

(Orozbakov, S. 4.Cilt. s.178);
86

www.internationalstudentsymposium.com

S. Orozbakov Nüshasına Göre Manas Destanında İslam Öncesi ve
İslami Döneme Ait Kırgız İnanç Unsurları

Kanıkey – “Akıldaşıp olturgan,
Eki kayıp, bir peri,
Erkek pende eç körböyt,
Anın kıyın bir ceri”.

Kanıkey’e – “Danışmandaşıp olturmuş,
İki kayıp, bir peri,
Erkek insanoğlu hiç görmez,
Onun yüksek bir yeri”

(Orozbakov, S. 4.Cilt. s.205).
Bahsi geçen takma atlar başka insanlara söylenilmiyor. Kanaatimizce sadece “ruhu
yüksek”, “ruhu güçlü” diyen düşünceler kutsal, mucize insanlara söylenilen inançlardır.
Eski Türklerde bir ve büyük Tanrı hakkında vazıh bir inanç ve telakki mevcut
olup olmadığını bilmiyoruz. Herhalde büyük imparatorlukların kurulduğu devirlerde
imparatorluğa dâhil bütün uluslar için Gök-Tanrı kültü müşterek ve umumi bir kült
olarak kabul edilmiş, Gök-Tanrı da tanrıların en büyüğü sayılmış olsa gerekir. Yukarıda
kaydettiğimiz veçhile Orta Asya’da devlet kuran sülalelerin hepsinde Gök-Tanrı kültünün
bulunduğunu Çin kaynakları tespit etmişlerdir (İnan. 2017: 23).
Kalmak, Kıtay, tarsa, cööt,

“Kalmuk, Çinli, Tarsa, Yahudi,

Karap turgan kança köp,

Bakıp duran çok var,

Öz dininçe okunup,

Kendi inançlarıyla dua etmiştir,

Kün çıgışka bet alıp,

Güneşin çıkmasına bakmışlardır,

Kökö Tenir koldo dep,

Kök Tanrı bize yol göster diye,

Batasın kıldı kol cayıp”.

Duasını kılıp ibadet etmişler”

(Orozbakov, S. 3.Cilt. s.186).
Kırgızca Göktanrı “Teñirçilik” ifadesiyle, özel anlamda Kırgızların kendilerine özgü
inancı kastedilmektedir. Kırgız boyları İslamiyet’i kabul etmeden önce yer yer yukarıda
bahsedilen değişik inançları benimsemişlerdir. Bilindiği eski Türk dini inanç sisteminde
başlıca yer Täñrı/Tenğri yani Gök Tanrı’sına ayrılmakta ve Orhun-Yenisey yazıtlarında da
ondan söz edilmektedir. Bilindiği kadarıyla Hun göçebe Türk boyları arasında da yaygın bir
inançtı. Kül-Teğin’e adanan yazıtta şunları okuruz: “Türk halkının adı ve ünü daim olsun
diye babam hakanı ve annem katunu yüceltmek Gök, Hanlara devletler bahşeden Gök, Türk
halkının adı ve ümü daim olsun diye beni bakan yaptı”.
Eski Türk yazıtlarında Gökle ilgili bilgiler onu devlet yöneticilerinin kaderlerini
çizen yüce tanrı olarak tasvir etmektedir. Hakanların hâkimiyetinin Gökten verildiğine
inanılmaktaydı ve bu düşünce göçebeler arasında yaygındı. Kırgızlar erken dönemlerde
tıpkı diğer Türk boyları gibi “Kökö Tenir”/Göklerin Tanrı’sına inanmaktaydılar. Yenisey
yazıtlarında geçen “Tenğri elim” (kutsal yurdum) gibi ifadeler onların Göklerin tanrısına
olan inancına işaret etmekteydi (İmanova, 2015: 204).
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Manas Destanında İslami Unsurlar
Erşahin Kırgızların İslamlaşma sürecinin, büyük Türk kitlesinin bu dini benimseme
dönemi olan X. Yüzyıldan başlatılması gerektiğini, ancak diğer Türk boyların İslamlaşması ile
kıyaslandığında, Kırgızların İslami büyük çoğunluk olarak özümseme ve benimsemelerinin
daha geniş bir zaman dilimine X-XVIII. Yüzyıllara yayıldığını belirtmektedir (İmanova,
2015: 215).
“Çalışmamızda İslam dinine ait mısralar çok bulunmaktadır. Örneğin, Manas’ın babası
Cakıp han Buhar’a Kanıkey’i aramaya gittiğinde:
“Al angıça meçitke,

“Onlar durmadan Camiye,

Azan aytıp iygeni,

Ezan okumuştur,

Adamdardın baarısı,

İnsanların bütünü,

Namaz şamga kirgeni,

Akşam namazına gelmesi,

Okup bolup namazın,

Namazını kılmayı bitirmiştir,

Ordosun közdöy köp cürdü”.

Ordusuna gitmeye hazırlanmışlar”

(Orozbakov, S. 2.Cilt. s.360).
Kırgızların İslam’la tanışmadan önce uzun zaman kendine has olan inançları ve dünya
görüşleri vardı. Bu unsurların oluşmasında göçebe bir hayat yaşamalarından büyük tesiri
olmuştur. Kırgızların İslamiyet’i kabul edişiyle bazı geleneksel inançlar unutulmuş bazılar
ise canlılığını korumuştur. Hatta bunların İslam’la yoğrularak günümüze kadar geldiği
anlaşılmaktadır (İmanova, 2015: 215).
Sonuç
Halk arasında sözlü olarak anlatılan destanlar ve halk hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden
dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak, ait oldukları milletlerin tarihlerine, coğrafyalarına, adet,
gelenek ve göreneklerine, inanışlarına daha da önemlisi dillerine ışık tutmuşlardır.
Milletleri millet yapan unsurların başında dil gelmektedir. Milletler dillerini korudukları
sürece yaşamlarını sürdürebilirler. Dilleri bozulan ya da tamamen unutulan milletlerin
kısa bir süre sonra benliklerini de kaybettiklerini görmekteyiz. Kırgız Türkçesinin gelişip
günümüze kadar özelliklerini kaybetmeden gelmesinde destan ve halk hikâyelerinin önemli
bir rol oynadığı unutulmamalıdır (Alper, 2004:429).
Türk Dünyasının önemli bir parçası sayılan Kırgız Türkleri, kendilerine özgü tarihî,
sosyo-kültürel süreçlerden geçmiş, birkaç defa bağımsız devlet kursalar da genellikle
Hun, Avar, Göktürk, Karahanlı Türk devletleri ile Moğol ve Kalmuk, son olarak da Sovyet
Rusya gibi devletlerin egemenliğinde hayatlarını idame ettirmişlerdir. Atlı-göçebe denilen
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Türklere özgü yaşam biçimini yakın zamana kadar sürdüren Kırgızlar, Ruslar bölgeyi
işgal edene kadar Türk kültür ve dilinin en önemli mümessillerinden biri olmuşlardır.
Fakat Sovyetlerin bölgeyi işgal etmesinden sonra bütün emperyalist güçlerin yaptığı gibi
böl-parçala-yönet metoduna uygun olarak Kırgız Türkleri hem Türk kültüründen hem de
Türkistan coğrafyasının hâkim edebî dili sayılan Çağatay Edebî Dili’nden koparılmak
istenmişlerdir. Rusların uyguladığı politik süreç bugün de kendini hissettirmekte, Kırgız
Türkleri hem dil hem de kültür bakımdan güneyli-kuzeyli ayrımını yaşamaya devam
etmektedir. Kuzeyli Kırgızlar güneyli Kırgızları Sart (Özbek Türk’ü anlamında), güneyli
Kırgızlar da kuzeyli Kırgızları Rus olmakla suçlamaktadır. Bu durum siyasi yapıya da
sirayet ederek Kırgız coğrafyası hem Kırgız boyları hem de Kırgızlarla diğer Türk boyları
arasında çatışmaya uygun hale getirilmek istenmektedir. Yukarıda değinildiği üzere
mevcut kültürel ve siyasî yapı Kırgız Türklerinin Uluslaşma sürecini tamamlayamadığını,
boyculuk ve bölgeciliğin hâlâ etkin olduğunu göstermektedir. Feodal yapıyı yıkmanın en
etkin yollarından biri ortak inanç, dil ve kültürel altyapıyı meydana çıkarmak; fertleri
bu yapının etrafında ortak tarih, şuur ve geleceğe hazırlamaktır. Bu bağlamda Kırgız dil
ve folkloruyla ilgili yapılacak çalışmalar bir yandan Kırgızların Uluslaşma süreçlerine
katkıda bulunurken diğer yandan da Türk dünyasındaki müştereklerimizin tespit ve tahlili
açısından önemli bir görev ifa edecektir.
Kırgız Türkleri, İslâmiyet’e en son geçen ve yakın zamana kadar atlı-göçebe Türk
yaşam biçimini devam ettiren ender Türk boylarından birisidir. Bu yaşam biçimine
işgaller ve boylar arasındaki çatışmalar eklenince destan türünün yaratılması için uygun
şartlar oluşmuş, Kırgız tarihi adeta destanlarda kendini bulmuştur. Böyle olması hasebiyle,
destan anlatıcıları için birçok kavram yaratılmış, destan kahramanları ve destancılar kutsal
kişilikler olarak halk nezdinde yerlerini almışlardır. Comokçu, Irçı, Akın, Manasçı gibi adlar
alan Kırgız destan anlatıcıları, rüya görme şeklinde bu işe başlayarak hem manevi güçlerini
artırmışlar hem de Türk dünyasının bütün bölgelerinde amil olan bir geleneği devam
ettirmişlerdir. Kırgız Türklerinin destancılara verdiği büyük manevi değer, zamanla-Türk
Âşık Edebiyatında da gördüğümüz-meslek erbabı bir sınıfın tecelli etmesine, bu sınıfın da
kendi arasında mekteplere bölünmesine zemin hazırlamıştır. Bu anlamda Kırgız Türklerinin
felsefesi, kültürü, sosyolojisi, tarihi, etnografyası düzeyinde görülen Manas Destanı ve
kahramanı Manas evliya, pir katarında, onun anlatıcısı Manasçılar da en az Manas kadar
Kırgız Türklerinin manevi önderleri olarak tarihte ve edebiyatta yerlerini almışlardır
(Çeribaş, 2010:1235).
Çalışmamızda S. Orozbakov’un nüshasında göre Manas Destanında İslam öncesi ve
sonrası inanç unsurları incelenmiştir.
Kaynakça
İnan, A. (1987). Makaleler ve İncelemeler. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara.
Orozbak Uulu, S. (2017). Manas. İstanbul: Türk dünyası belediyeler birliği yayınevi.
İzgi, Ö. (2017). Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları. Ankara: Türk tarih yaınları.
www.internationalstudentsymposium.com

89
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Abstract
Leadership represents a key role in moral values and rectitude among the young
generation. There is a significant challenge in institutional administration related to the
young generation exhibiting various types of personal and professional value systems. In
the 21st century, there is a so much common problem to the Muslim young generation in
the world that suffers from poor leadership as well as the distance from the Holy Quran and
Sunnah. The Prophet Muhammad is the first person who has taken outstanding steps to close
the conflicts between Arabian societies. He founded Helpful Fujul as well as established
first Islamic State by dint of outstanding leadership quality. However, this research tries to
show that the principles of the leadership of the Prophet Muhammad (Pbuh) are so much
amazing if young generation follows, they can resuscitate the modern society. It is so much
important to reflect the Prophet Muhammad’s leadership quality in the Muslim youths as
well as solving the problem of differentiation. It is evident that the prophetic leadership is
a pragmatic method which is applicable in every human life in the world. The leadership
quality of the prophet has been playing a significant role in the world in acquiring his
purpose to distribute the message of Islam. The aims of this paper will analyze the personal
and professional qualities that are required to the young generation in the 21st century based
on the Prophet Muhammad’s leadership principles.
Keywords: Leadership, Prophet Muhammad (Pbuh), Prophetic Leadership, Muslim
Youth Leadership, Islamization of Knowledge.
21. Yüzyılda Gençlik Liderliği Krizi: Muhammed (A.S.) Hakkında Yaşam
Çalışması; Karizmatik Bir Lider
Özet
Liderlik, genç nesiller arasında ahlaki değerler ve doğruluk açısından kilit bir rol üstlenir.
Kurumsal yönetimde, çeşitli kişisel ve mesleki değer sistemlerini sergileyen genç nesle
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ilişkin ciddi bir zorluk vardır. Dünyadaki Müslüman gençlik kuşağı için, Kur'an ve Sünnet'ten
uzak olmanın yanı sıra, ayrıca zayıf liderlikten de kaynaklanan çok yaygın bir sorun var.
Peygamber Muhammed Arap toplumları arasındaki çatışmaları kapatmak için göze çarpan
adımlar atan ilk kişidir. Üstün liderlik yeteneğiyle Hılf ül-Fudulü kuran da ilk İslam devletini
kuran da yine odur. Bu araştırma, Peygamber Muhammed'in liderlik ilkelerinin son derece
etkili olduğunu göstermeye çalışır böylece genç nesiller eğer bu ilkeleri takip ederlerse,
modern toplumu yeniden diriltebilirler. Bununla birlikte, Müslüman gençlik kuşağında
Peygamber Muhammed'in liderlik kalitesini yansıtmak farklılaşma problemini çözmek için
de hayati rol oynar. Peygamberlik liderliğinin dünyadaki her insan yaşamında uygulanabilir
pratik bir yöntem olduğu açıktır. Peygamberin liderlik kalitesi onun tüm dünyaya tebliğ
yapma amacını gerçekleştirmesinde de son derece önemli bir rol oynamıştır. Bu makalenin
amacı, Hz. Muhammed’in liderlik ilkelerine dayanarak, 21. yüzyılda genç nesiller için
gerekli olan kişisel ve mesleki nitelikleri analiz etmektir.
Anahtar kelimeler: liderlik, Peygamber Hz. Muhammed'in Hayatı (A.S), Peygamberlik
Liderliği, Müslüman Gençlik Liderliği, Bilginin İslamlaştırılması.
Introduction
From the very beginning of human civilization, Allah has guided the way of His chosen
life system by Islam. All Prophets (A.S.), as well as a beginning prophet Adam (a.s.), were
invited to Islam. In this sense, the development of the Islamic world has begun, since ancient
times of human civilization. At the presence of the Muslim world belongs around at onefourth terrains as well as 57 countries. The geographical position of the Muslim states is so
much momentous including the economic power of the Muslim states is very important in
the international arena. The current Muslim youth faces many challenges of anti-Islamic
forces. Judaism, Christianity, Hindu extremist power has been united. American imperialism
and his associates are propagating the rise of fundamentalism to destroy the image of Islam.
The anti-imperial Muslim countries are called terrorist country. In many countries, the
brutal torture that runs on Muslim populations and unprofessional role of so-called global
conscience about it is the smoke of anger and anguish in every Muslim's heart. They do
not find the means to prevent or remedy them due to lack of necessary power and strength.
On the other hand, even Muslim rulers are not doing so against their crimes for the sake of
maintaining their self-control. In this situation, Muslims and youth will have to face this
challenge unitedly and to win this fight of humanity against imperialism.
Research Question
This academic research will assist us to grow our attention to the Muslim youth leadership
crisis in the 21st century. For this reason, the research question of this study will be• How is the Muslim youth leadership facing a plethora of problems in the 21st century?
• Why is the Muslim youth destructing the character and spreading the deadly disease?
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• Is it possible for the solution to the youth leadership crisis in the 21st century with
following the Prophet’s (Pbuh) life?
Literature Review
According to Dr. Yusuf al-Qaradawi, When Muslim countries start coming out of colonial
rule, the western countries have taken steps for a far-reaching conspiracy and intrigue to
establish an illegitimate Israeli state in Palestine after mounting the power of superpower.
International terrorism has been launched primarily to force the indigenous Palestinians to
migrate through the establishment of the illegal Israeli state of the nerve center in the Muslim
world. Israel slaughters a lot of youth generation in Palestine. However, today it is being
accused of terrorism, the Islamic personality, the organization, and the obituary Muslim
society and Muslim youth as well. The presses of the current world are basically under the
control of the Jewish group. As well as many international socio-economic development
organizations and their influence are well-established. Globalization, open market, economy,
women empowerment, etc., is behind the slogan, their far-reaching concepts and the strategy
of blue design implementation. By blaming the brains of politicians, intellectuals, bureaucrats,
and business people in the Muslim world, they have already been successful enough to
stop or control the activities of Islamic organizations based in the Muslim world to prevent
Islamic awakening. In some countries, they have achieved great success in eradicating the
Islamic movement through state power. In the future, to prevent the movement of Islam from
anywhere else, they made efforts to mislead the world's public opinion through terrorism
(Qaradawi, 2014: 32).
Abbas Ali has a similar point of view; Cultural aggression is an imperial war. Western
culture is being imposed directly and indirectly on the Muslim youth generation. It is
remarkable that European countries prohibit the hijab by its law. It proves that Western
cultural aggression can go to any level. They cannot tolerate modesty. They do not act against
nudity, their struggle against modesty. Imperialist super naturalist cultural aggression, due to
the most dangerous cultural aggression for the Muslim world, the number of special groups
that are raised in the foreign sense is increasing in the Muslim country. An increasing number
of Muslim intellectuals transform into a slave on behalf of attractive scholarships, medals;
rewards as well as cash payments. In the Muslim world, they have engaged themselves in
the pursuit of aggressive power which is a great hit in the beliefs of the new generation of
Islamic countries in the Islamic consciousness (Ali, 2015: 118).
M. A Saeyd points mentioned that The Muslim world has been facing by the conspiracy of
neo-imperialists countries. The imperial countries are using all the strategies for destroying
the character of Muslim young generation. Imperialists want to control the economy of
the Muslim world. Globalization slogan the main thing is to sell western products. They
are doing it because of the free trade. The World Bank, the IMF is working to protect the
interests of the West, especially the United States. In this regard, M. A. Saeyd also included
that, "Although the Muslim world has owned sixty percent of the world's resources, their
own economic base could not be strengthened due to imperialist conspiracies. Despite the
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ownership of 75% of the world's reserve oil and 35% of manganese, the Muslim world is
still backward. (Syead, 2014: 199).
Mutiur Rahman points out, "The global conspiracy is against Islam and Muslims youth.
These conspiracies and conspirators are at the root of the Zionist and Jewish groups and their
support groups. Their latest activities, in the name of suppressing so-called international
terrorism, in the internal politics of different countries of the world, unexplained, unwanted
and disgraceful events like naked interference are going on one after another. On the other
hand, the doors of global socioeconomic development activities are being blocked by the
slogan of globalization and free market economy. In other words, the liberation sovereignty
of different poor countries has become meaningless. To address this situation there is no
alternative to mass awareness. At the same time, Muslim youth should also be made aware
of this situation. The people of the Muslim world, as well as Muslim youth, will have to take
practical steps as soon as they think deeply as well as will they have to play a vital rule at
a time by creating massive mass awareness against the conditions of various international
organizations and donors who are against social moral values, contrary to self-respect,
against the country and national interests. (Rahman, 2002:58)
Objectives of the Study
The main purpose of this paper is to explore and document the Muslim youth leadership
crisis in 21st centuries: life study on Muhammad (Pbuh); a charismatic leader. The following
objectives have been set for the study:
• Identify the term of Youth leadership;
• Identify the current misfortune of the Muslim youth and Ummah as well;
• To explore the ways to overcome from crises of the Muslim Youth;
• To explore the Islamic worldview about the Muslim youth;
• To develop a model of the potential role, the principal of Islamic Science as well as
the following the Prophet (Pbuh) could play an important role in the Muslim youth.
Leadership: Definitions & Descriptions
Leadership comes from a single word of the leader which carries the meaning of a person
or thing that leads. In this sense, leadership can be defined as the position, function, and
ability to lead other people to greater success (Zerfass & Huck, 2007). Youth development is a
procedure to ready a youth generation to challenges boyhood as well as adulthood, including
acquiring full potent. Youth development flourishes through operations and expertise that
collaborate to the young generation with social, emotional and cognitive progress. Youth
leadership is a sister concern of youth, development procedure and corroborates to the young
generation in progressing:
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• The proficiency to explore his or her own capacity as well as disability, prepare of individual and professional goals, and have a self-reverence, dependence, inspiration, and
efficiency for carrying out them;
• The proficiency to lead on a course of action, impact the intention as well as the attitude
of others including serving as a role model (Wehmeyer, Agran, & Hughes, 1998).
Williams, C defined leadership as the process of influencing others to achieve a group or
organizational goals. This simply means that leadership is about setting direction and aligning
people to the desired direction (Williams, C. 2006).
Youth leadership is a term which indicates to the youth development by achieving the
knowledge, education reform, performing social activities with reformation to the society.
There are a plethora of activities which are more important to the Youth leadership that to teach
the young generation particularly strengthens the youth empowerment and youth voice also.
Leadership: An Islamic Perspective
There is an Arabic word like “Imam” which means ‘“Leader”. Imam is the leader
of a country, World and Muslim ummah who runs executives as well as administrative
duties. Leader owns various kinds of characteristics including the excellence of personal
attitude and proficiency and motivates to others towards the determination of distinctive
goals are on the pinnacle of the catalog. Leadership has been discussed in Islam as an
Amanah which indicates to responsibility, trust, liability as well as an obligation. Allah
mentions in the Holy Quran that human beings as his ambassadors to the world giving
them various kinds of efficiencies, proficiencies, skills, and instruments to operate their
lives towards loftiness. There are various types of sources in leadership’s principles.
But, leadership qualities and principles of Islam are basically derived from the Holy
Quran, the prophet of Muhammad’s (Pbuh) life, the followers of the Prophet like Caliphs
as well as righteous followers.
There are 6346 verses in the holy Quran that discuss various aspect of human life. The
word “Imam” (Leader) is mentioned seven times in the Quran as well as another word
“A’iamma” (plural word of Imam) is mentioned five times in the holy Quran. Allah says
“And We made them leaders, guiding by Our command; and We inspired them to do good
works, and to observe the prayer, and to give out charity. They were devoted servants to Us”
(Qur’an 21:73). Allah mentions in another verse, for you, the life of the Prophet is a good
model of behavior (Qur’an 33:21).
The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History Book by Michael H.
Hart, George Bernard Shaw, Thomas Carlyle, French Philosopher Lamartine and many other
intellectuals’ assent that the prophet of Muhammad was one of the picked leaders who ever
lived and pay him great tributes. Because he recognized Al Âmin (Trustworthy) from every
religious group and compromised in stooping different war in Arab.
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Findings and Analysis
There are lots of leadership’s qualities and characteristics in the life of Prophet
Muhammad (Pbuh) as well as it is so much important qualities of Prophet Muhammad
(Pbuh) like Faith and belief, Knowledge and Wisdom, Courage and determination, Mutual
consultation and Unity (Fraternity and brotherhood.), Superior communication, Justice and
compassion, Morality and Piety (Honesty, trust) and Patience and Endurance.
At the 21th centuries, Muslim youths have been wrested in western countries as well
as Israel. Western countries are spreading in their culture to the Muslim world. As a result,
the horrific wounds spread in the Muslim society, such as the rampant inmates, girlfriend’s
culture, live together and homosexuality. In the process of the so-called civilization of
Muslims, Western media is promoting these immoral relationships in the society of Muslims.
It has a bad impact on the destruction of the Muslim culture of Tajid and Tamoodan. Through
this, young women are presented as attractive consumer goods. Thus, Muslim women's hijab
has been challenged. The expansion of the non-Islamic nature of certain degradation, free
sexual intercourse, free maternity of men and women is largely the result of the expansion of
women's advertising culture (Abdullah, 2016: 79). Besides, most of the people do not know
about the status of Ummah and Islam, among the Muslim youth in the ideological direction.
Below is highlighted about the current disasters of the Muslim youth.
The Current Misfortune of the Muslim Youth Leadership
Most of the Muslim countries of the world have been used in deviated rules instead of
following the rules of Islam. There is no evidence that the main two governing systems of
the World like democracy and communism are better than in Islamic rule. The real problem
is that Muslim youths have lost their ability to use Islamic methods. It is also not true that
the use of invented methods in the West can be achieved faster worldly. If so, then all the
Muslim countries would have been better. Now, most of the Muslim youths believe that
they are is no any relationship between religion and politics. It’s a different thing. They
are confusing to understand this idea. Therefore, the current problems of Muslim Youth
Leadership have been discussed below.
The Present Situation of The Muslim Ummah And Leadership
The current situation of the Muslim Ummah & youth is more tragic and horror than
the colonial rule. During the colonial rule, there was a chance to play a progressive role
against colonial rule. Despite having more than sixty independent Muslim countries, it
could not able support to the Palestine oppressed people. Even in independent Muslim
states, the news of the Zionist and Yahudiwadi groups has increased greatly. Talking about
Islam in the independent country of Muslim, artificial obstructions are being created in the
hands of unknown invisible forces to demand Islam. Even though the Jewish Christian-led
NGO has been given the opportunity to do free activities, the activities of Islamic service
organizations are being disrupted nasty. The international intelligence agency has broken all
records of the past, even on the charitable acts managed by personal donations of charitable
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people of Muslim rich countries. Islamic organizations are helping to poor Muslim, but they
are being faced a lot of problems. Currently, western countries are creating militant groups
like ISIS, Boko Haram, Al Shabab, as well as they are using such terrorist organizations
against Muslims. On the other hand, West imperialist countries attack Muslim countries
on the charge of militancy and destroy the culture and civilization of Muslims. At the same
time, they are trying different ways to destroy the character of Muslim youth.
In the name of counter-terrorism based on bona fide information, the shameful and nude
interference concerns in the internal affairs of Muslim countries are increasingly growing.
Because of which it is far-reaching, almost everywhere the Muslim populace sank in fear. In
almost all countries of the Muslim world, except for a small class politician and intellectuals,
everyone is fiercely disturbed in the mind against this situation. The international climate
and environment have been also used against Muslim leadership (Rahman, 2002: 34).
Dissemination of Dawah and Teachings
Islam is a missionary religion, no one is unknown. Islam has expanded and gained all
over the world through the dawah process. Many people have been blessed with acceptance
of Islam in the blessing of the selfless religion propagator, businessman, and the true Sufisaint. Only new guests came to the bonds of Islamic brotherhood through Dawah and the
Tablighi who later became capable of playing an unprecedented role in the Muslim world due
to their creative talent and extraordinary ability. Syed Abdul Hasan Ali Nadwi said, "Every
year, many non-Muslims continue to accept Islam by willingly and freely. The reason is
that Islam maintains superiority over other religions because of the reasoning of education,
the religious ideology of Tauhadivadi consciousness, social justice and global brotherhood.
There is no place for untouchability and casteism in Islamic society. The Holy Quran, the
Messenger of Allah and the teachings of Islam conquered the hearts and consciences of
the people. If the circumstances of the situation were to continue in this way, then perhaps
the entire world would have emerged as a greater religious power. Later, the feeling of
intolerance and non-violence led to a huge obstacle in the way of Dawat and Tablighi of
Islam (Nodovi, 2012: 76).
Imperialism & Intellectual Challenges
Neo-imperialism is currently the biggest challenge for Muslim youth leadership. This is
a political challenge or aggression that has been seen in Afghanistan and Iraq. The United
States did not have any rights under international law to attack Afghanistan. The United
States is a country that does not mean any international law. They captured Iraq. They want
to rule the world in all spheres of politics. The United States wants to comply with the
prohibition of their orders; they will continue to do so. Through the World Bank IMF or
World Trade Organization, they also continued to intensify imperialist exploitation. Because
of the neo-imperialist exploitation strategy, the Muslim world is gradually becoming poorer
(Syed, 2014: 199).
The intellectual challenge is affecting the Muslim world including youth generations.
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Intellectually the Western world trying to consume Islam as terrorists. It has not any
evidence till now that Muslim attacked Washington's Wald Tract Center, Twin Towers
and the Pentagon's attack in New York. Still, no one can say for sure what happened on
September 11. The US government has not yet reached a formal judicial inquiry. No judicial
commission did. Without investigating the case, Muslims are being held responsible for not
proving the court. Terrorism is just a tool to attack Islam and the Muslim world. Today, Islam
and Muslims are being attacked as propaganda of terrorism (Nodovi, 2012: 87).
On the Problem of Extremism & Misinterpretation
The problem of extremism is one of the most problems in the Muslim world. Because
extremism is not the path of Islam, Islam believes in a moderate way, in the past, the group
of Kharjis was born among the Muslims; they were an extremist in religious affairs, even
an extremist in the political field. They should adopt extremism in the field of politics or
religion, and Muslims should protect them from such extremism, and the welfare of the
Muslim community is to eliminate extremism. At present, another major problem in the
Muslim world is the problem of misinformation. Now many translations of the Quran and
Hadith have come out. In the minds of people who read the translations in general, many
questions arise in the context of different subjects, they are trying to explain themselves. The
problem is, they do not know the basic principles and rules that explain itself. For this, it is
necessary to know the Islamic Jurisprudence, Islamic Law as well. For this, it is necessary to
publish the easy-to-read books of Islamic Jurisprudence (Syed, 2014: 203).
The proliferation of lamps, sculpture and porn sky culture
In the Muslim world, the luminosity of the culture of the Western world is flourishing.
The lampposts that are being named in various places of worship, monuments,
historical places like Shikhaa Anirban is essentially part of fire-worshipping Greek and
Brahmanical culture. Through the spread of culture at Shikhi, the Muslim states are
being brought into the fundamental belief of the people. Another aspect of the invasion
of Western un-Islamic culture in the Muslim states is the establishment of sculptures
and statues. The idols of the famous people of the respective countries were set up
at different important places to the country like the historical place, roads, islands,
universities. In this way, the blind followers of Western culture are taking an attempt to
develop the countrymen as idol worshipers by spreading the statues nationwide (Asad,
2001: 56). Jewish, Christian, and Brahminess’s have adopted a far-reaching plan to
eradicate Muslim nationalism and its perpetual culture. As part of this, in the name
of the sky culture, the consumer pagan and nude foreign culture has been tactically
put into practice. In the Muslim world, expose of erotic movies, plays, dance songs,
modeling, beautiful competition, nudity, perfusion, etc. are being spread through the
'Dish Anantina', which is known as 'Utopia of Culture'. Thus, Western culture is being
developed by eliminating Islamic Tahjib and Tamaddun as well.
In the 21st century, there is also another problem of youth leadership crisis like Western
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leadership and its impact-reaction, Muslims youth are allies of ignorance, Worldwide
market grab, and capitalist domination, Family tie-breaks, Different Day Observations,
Education problem, Presentation as a consumer and women empowerment, Partial Role of
the United Nations and various aid agencies. Generally, most of the young generation in the
present Muslim world is Impatient, Selfish, Insatiable, greedy, Inattentive, Disrespectful,
Dissatisfied, A society without imaginary goals and Unaware of its own.
Ways to Overcome It: Life Study on The Prophet Muhammad (Pbuh)
In the current era, Western colonial powers are trying their best to establish authority
over Muslim countries and plunder their resources. For this mission, they are trying to
instill divide or conflicts based on language, color, caste, and other differences. So, in
this age Islamic unity has become more urgent than the past. It is important to realize that
various aspects, paths, and leadership of the whole of the Muslim world, that Islam and
Muslims today are victims of massive, torture, injustice and conspiracy worldwide. To
achieve this, Muslim youth leadership must enrich themselves with the aim of salvation as
well as must be widely united.
Besides, to build a strong Ummah, they must build education, economics, and defense.
Prior to viewing the ideological issues, these are the areas of priority. The unity of the
Muslim youth and the Ummah is an important subject which is deeply rooted in the history
and culture of Islam. The importance of the historical significance of the Holy Qur'an,
namely Allah Almighty and His last Messenger, the Prophet Muhammad (peace be upon
him) has repeatedly warned Muslims and youth. After the Prophet (Pbuh), the noble other
great men or religious leaders of the Muslim Ummah also called the people to Islamic unity
and tolerance. An honest and sincere Muslim child can be convinced that there is no big
difference between many Muslims in the fundamental issues of religion. If Muslim religious
leaders and religious scholars are honest and devoted, it is not possible to eliminate the
disputes of minor matters completely, but it will certainly be excited to reduce them. Below
are some of the ways of passing the Muslim youth leadership out of the way:
The Formation of Strong Muslim Ummah
The situation of the Muslim Ummah is not very good today. So far, there is a lot of
ignorance about the status of the Ummah between Muslims and the Muslims in ideological
terms. Bid’at is present here. Shirk is entering most of the Muslim world. Overall, the Muslim
Ummah involves ignorance bidat. Materially speaking, illiteracy and poverty prevail in most
Muslim countries. Apart from development, they are far behind. Apart from some countries,
the economy of most countries in the Muslim world is very bad, their defense system is very
weak. What should they do to form a strong Ummah when this is the idealistic condition
of the Muslim world, their material condition? To build a strong Ummah, they must build
education, economics, and defense. Prior to viewing the ideological issues, these are the
areas of priority. Everyone knows about the teachings of the Muslim world. Not all countries,
most of the countries are not meeting the requirement of Islamic education.
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Faith Is the Power of The Muslim Youth
Islam is the nationality of the Muslim world, the Messenger of Allah (Pbuh) is his
religion and the belief that the source of his energy and resources depends on which he has
confronted other ethnic groups and has won. The secret of his power, his effective weapon
and a capable tool, which was the day, is there today, which can fight against the enemy, save
his own existence, and reach his message to others.
If the Muslim Youth must fight with communism and Jewism or to confront another
enemy, he cannot fight based on which Britain gives him or America gives him or her.
Muslim youths can deal with the enemy through faith in Allah. Through the belief that the
Muslims could defeat the great empires like Rome and Persia. And Muslim youths raised
the flag of Islam there. Besides, they could show evidence of justice, peace, and generosity
to the world.
He cannot fight with the heart that loves life deeply and hates death. He should remember
that with weak faith, suspicion, and withholding power, no matter how much the battleground
can be won. Syed Abdul Hasan Ali Nadwi said about this “The most notable of the Muslim
leaders is that they should work and cooperate from Muslim peasants to businessmen,
teachers, academics, scientists and common people to believe in faith and immense faith in
God. Besides, their duty is to inspire people to move towards the motivation of struggle in
the way of Allah and increase interest in Paradise.” (Nadwi, 2015, 342).
The Role of Religious Leaders in the Modern World
Those leaders who are giving leadership to the Muslim countries, who are engaged in
governing the state and administration, and control various economic and social institutions,
they have to play an important role to end this situation. The scholars must come forward
regarding the role of the special entrepreneur in turning them into supportive forces without
considering the opponents of modern educators. The modern educators are not enough to
solve the problem of the Ummah, only the Youth scholars could play an effective role. In the
basic call of Islam based on the Quran and Hadith, the knowledgeable modern educated need
to cooperate with the scholar. Similarly, in the modern administration of the state institutions
and socio-economic activities, scholars have enough knowledge and understanding from
modern educators about their practical experience.
The Remedy from Extremism
The remedy is uninterrupted due to extremism. The causes of these are various and
complex, as well as its remedies. Extremism cannot be eliminated by any magic touch
or cannot be brought back to the middle level. It is a strange religious problem, with the
psychological, social and political aspects of extremism and foresight to the Muslim world.
So, all aspects of the Islamic perspective should be considered. Contradiction and anarchy
between the current era and the deviation of Muslims from Islam contributed to the spread
of extremism. Therefore, this Muslim youth leadership must play a positive role in its
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removal. The primary step is to renew their sincere, firm and viable commitment to Islam. It
is possible only through the oral announcement, some interesting slogans or declaration of
'Islam to the state religion' in the constitution, but it is possible only with the close following
of the true teachings of Islam. To explore extremist remedies, the behavior of the Muslim
nation must be balanced, thoughtful and liberal. This superficial hysteria will not be helpful
in solving this strange, but this tendency creates fear. Above all, this extremism by distorting
the truth and the actual incident, the screwing judgment of the trial, and the pollution of
healthy thoughts. The fact that whatever judgment is given against any matter, it is bound to
be unfair or at least incomplete (Nadwi, 2015, 345).
Autonomy in Business and Economic Management
Islam says that it is not a matter of being the owner of wealth and status and being the
favorite of Allah. It is not right that Allah is pleased with them, among them those two are
found. Allah's satisfaction is dependent on faith and duties. Despite being deprived of a
treasure and position, it can be considered honorable and beloved of Allah by the grace of
faith. On the other hand, it may be cursed after gaining a wealthy and high status. Because
the world has been established as an action field for the people. At the same time, the world
has not been established as a reward for the people. So people have to work on earth. People
will receive all their rewards in the Hereafter.
Whose full reward he will get in the Hereafter. It does not prove that one's being
prosperous is that Allah is happy with his work, and that is why he is his favorite pot.
Someone's sadness does not prove that Allah is unhappy with him. Abbas Ali Khan said,
"Whether there is abundance of money or poverty, political and social high status, or
humiliation and harassment, these two issues are related to divine law to test people for
special purposes. The main purpose of his creation is to test people in different ways in
the world. The entire management of the created world testifies to this truth. Since it was
the most important and fundamental subject of human life, it has repeatedly recalled in the
Qur'an. The purpose of human creation and the examination of Allah have been highlighted
in detail and in various ways. (Khan, 2015: 52).
Knowledge of Science, Industrial Technology, and Military Preparation
Once upon a time, the holder of science, the Muslim world will have to move forward
in the field of science studies and the latest technology must be realized. MA Saeed said,
"Muslims are reluctant to have science and technology. Muslims must realize the necessity of
using all their resources and being self-reliant by avoiding this mentality (Saeed 2009: 218).
The work of the Muslim youth is not finished here. If he has the desire to preach the message
of Islam and if he wants to carry out the essential work of world leadership and guidance,
then he will have to take full preparation in special power and training, knowledge-science,
industrial-technology, trade, and commerce. He must be free and self-reliant from the
western side in every branch of life, every division and every need of his life, and it must be
to this stage, he should be self-sufficient in the food of his own garment and his life. He can
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create his own weapons as himself. She can do herself in the event of all matters of her life
and keep it in her own hands (Saeed 2009: 219). The hidden mineral resources themselves
can lift themselves on the earth and they can benefit from it. Their government can manage
themselves with their own resources and their own people. The enemy's confrontation will
be made by warships, artillery weapons made in their dockyard. The export is more than
their imports, and the Western countries do not want to take credit for borrowing and do not
have to go to any of them and are not forced to join any block or camp.
Implementation of Islamic Education System
Education is one of the main issues for the Muslim Ummah and Muslim youth generation.
The Muslim world should take this issue very seriously. The author of Islamization of
Knowledge as a name of Ismail Razi al-Faruqi said, “Education is so much important issue
for the Ummah. American dictatorship, American challenge, to challenge the West, there is no
doubt that the Muslim world must set a good education system. Whatever the challenges of
America and the West, whether it is political, economic or cultural, there is a need for a good
education in the Muslim world to stand against it. Islam will win against civilization, whether
it is anonymity if there are a good education and well-educated manpower. Or if the Muslim
world can build it, then it is expected that it will be possible” (Faruqi, 2001: 19). It is important
for the Muslim world that the education system for the young generation will be reorganized
in such a way that it is compatible with the Spirit and its message. The Muslim world had
established its wise leadership in the ancient world and was mixed with the bone of the world's
intellectual and civilization-culture. He made his home in the heart of the world's literature and
philosophy. The civilized world at this century thought with its intelligence, wrote it with its
pen and wrote it in its own language, wrote the book. Then came the era of Europe's progress
and rise. The world surrendered to this education system for the second time and the Muslim
world had to naturally fall in front of it, who had long since been subjected to sensitivity and
stagnation in the world of sensitization and thought, and because of the lack of humility, their
liberation only assumed itself under the blind imitation of Europe. He accepts this education
system despite all his weaknesses and errors, and that education system is now alive in every
corner of the Muslim world (Faruqi, 2001: 19).
Analysis of Dialogue and Reality with Extremists
Through discussion and logical debates, people are brought from the wrong path to the
correct path. The Prophet (Pbuh)- in his lifetime, discussed various issues with Quraish
leaders. This period of discussions with the extremists continued in the era of the companions.
For example, Ali (R) first discussed with the Kharijis. Hazrat Abdullah Ibn Abbas (ra)
discussed with them, which resulted in nearly 2,000 people returning to Islam again. And
with such discussion and debate, extremism can be suppressed (Khalid, 1998: 121). Many
people are unaware of the disaster of the Muslim Ummah. Many authors, entanglements and
political extremism were involved in various extremist activities due to lack of proper ideas.
Even many religions also call extremism. It is, therefore, necessary to make it clear to all by
analyzing the main aims and motives of extremism. So that everyone may be informed about
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his badness. Also, it is necessary for people to be motivated to stay away from it. Because
of not knowing the real situation, many people find it as good and get attached to it. For
the reason of the emergence of Orthodoxy and extremism in some places, because of it's
intellectual, psychological, social and political, it will also have to be resolved considering
Islam, considering all those aspects (Khalid, 1998: 123).
Applying Real Intellectualism
In every case of human life, the essential necessity of intellectualization is to play the
right role in the eyes of Islam and achieve success in life and this intelligence should be
fair. What is the real intelligence in Islam that is that people's eyes will be focused on the
moment of getting Allah's satisfaction? Humans do not behave in a way that neglects and
turns away from the thought of attaining Allah's satisfaction and which is the reason for their
displeasure. That is why Allah has repeatedly attracted people's attention and said: That is,
"There are a few months in Hajj, well-known. In those months, the person who fulfills the
pilgrimage of Hajj, it is not permissible for him to be treated with a wife. Neither do any
uncomfortable work nor is it just permissible to argue and dispute at the time of Hajj, and
whatever good you do, Allah knows it, and take you with the rest and the best way is to fear
Allah. Always be mindful of me, you that are endowed with understanding! There is no sin
on you, seeking of the bounty of your Allah (Qur’an 2:197).
Expansion of The Personal Information Store and Using Social Media More Carefully
Muslims must build their own information store. So, the situation of the enemy needs
to be known by the Muslims. Besides, the Muslim world is far behind in the media. So,
this situation needs to change. The Muslim youth needs to build its own strong and quality
media network. If Muslims are lagging in this, it would not be possible to believe and protect
themselves from imperialism's aggression. Along with this, the extremists are inclined
against the teachings of Ahl al-Sunnah and Jama'at, and the Shari'ah's supremacy is contrary
to it and they tried to spread and establish their mischief in society. Therefore, it is necessary
to spread and promote the purity of the people. To achieve this goal, it is necessary to teach
the holy Akida schools, colleges, madrasas, universities including mosques and maktabs
(Khalid, 1998: 123). This topic must be included in the text list of various educational
institutions. To free the society, the country, and the nation from the violent extremism of
the extremists, proper religious activities should be continued to improve the human rights
of the people.
Recognizing the Ability of OIC To Form an Effective Organization
To make the Organization of Islamic Cooperation, (OIC) effective and strong and to play
an active role, everyone needs to come forward. The imperialist countries do not show favor
to any Muslim country or ruler in exchange for his interests. So, not just OIC; Rather, it is
essential for the Muslims of today to make the various organizations under OIC effective and
stronger. In addition to being self-reliant in Muslim world arms, balancing can be possible.
Through this, world peace will be guaranteed. So, the Muslim world must achieve military
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power. The Muslim world has the capability to create the necessary weapons for it. The
enemies of the Muslim world will have nuclear weapons, and the Muslim world will depend
on the mercy of others like helplessness, it cannot be allowed to run this way for a long
time, especially to the present time. Therefore, Muslim countries must make every effort to
achieve nuclear power (Khalid, 1998: 123).
However, the prophet Muhammad (Pbuh) mentioned various types of methods from
crises of leadership qualities. But, Muhammad (Pbuh) significantly addressed like Accept
leadership with reluctance, look for innovative solutions, seek advice, prioritize pardon,
check your ego at the door, focus on obedience, not outcomes, Nationalism must be left out
of opportunism, build resistance against the un-Islamic thought, Strengthen the unity of the
Muslim youth as well as the nation and overcome discrimination.
Recommendation
It has conveyed some advice to the Muslim youth in the passing of the Muslim Ummah
crisis. Some of the recommendations have been discussed below:
• The Muslim society tried to solve these problems as well as the effort to develop in all
areas, including economic and material progress. As a result, the Muslim world now
believes in the inevitable solution of Islam, that is, the implementation of Islamic
Shariah in all areas of life. Therefore, it is no surprise that Muslim youths must move
forward with courage and determination.
•

The fundamentalism of the Muslim youth cannot be refined by envy and threat. Muslims should have no doubt about their devotion and sincerity towards the religion of
Allah. The only remedy is to work with them in good faith and sincerity and realize
their mind-mentality and to get rid of wrong ideas through intellectual discussion.

• The glorious beauty of Islam, equality, and fraternity must be properly told the world.
Islam must hate terrorism, there is no relation to Islam with terrorism.
• In light of the teachings of the people of Madina, the foundation of recent coexistence
must be built.
• In the victory of the Treaty of Hudaybiyah and Mecca, the great Prophet (Pbuh) has
given examples of unprecedented examples of absolute tolerance to mankind.
• Muslim youth utilizes time properly as well as using social media in the right way.
• Those who are involved in terrorism in the name of Islam, who are working under
the inspiration and who are implementing their agenda, Muslim youth must present it
properly.
• Employment opportunities will be made by preparing suitable fields of the potential
youth of the Muslim Ummah.
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• Who is benefiting from war and conflict, and consequently what is the harm to the
Muslim Ummah?
• Muslim leaders must take the appropriate role to end the fracture and conflict of Muslim Ummah.
Conclusion
Today's Muslim world and youth openly turn away from their religion. It seems that they
chose hypocrisy of life. They have not taken the true Muslims, not even with the enemies of
Islam, but have chosen a way in between, whose thoughts, goals, motives are unclear. They
have failed to achieve any progress or success even after trying to attain the satisfaction of
Allah through the full following of Islam. The result is just lagging. That's the real disaster.
The person who has grabbed his ideals, whether it is averse to the social weather, the flag of
his ideology has upheld many hurdles. To implement their goals and objectives, sacrifice,
and whoever does not remain idle in his ideology, whose model changes in the social
climate repeatedly and cannot do anything. Maybe just to defraud with yourself. It is also a
mental disaster. However, Allah made the Muslim Ummah organized and compulsory to be
organized. Moreover, there is no alternative to the organization and association to protect
the existence and the identity of a nation. Unity is itself a great force. Nobody can easily
defeat and wipe out any organized and united nation. Any race can be won by unity, union,
abandonment, and struggle-pursuit, gain, honor, success, and improvement. Any enemy
must comprehend such a nation. It is not easy to repel such a nation. Even there is no one to
stop their progress. Meanwhile, the Muslim nation must take the talent and training of the
true faith. The first step towards crossing the disaster is the training of pure faith. Therefore,
by taking full training of the Muslims of old age, men and women, and all over the world,
they must reach such a level of faith, when they reach that level, they will not fear any other
power than Allah. Faith is not the name of any intellectual thought or attitude, which is only
limited to through the world. For this, pure Faith should be established in the heart and in
its entirety of life, its implementation and reflection must be done. Surprisingly, there is no
importance in purifying the faith of a class and implementing it in the career. In addition,
against the anti-Islamism and misinterpretation of imperialism, capitalism, communism, the
pure Akida believes that it can give strength and courage to speak, to change the thoughts
and attitudes, and to demonstrate individuality in all cases. When the Muslims get the right
Akida, then they will have knowledge of Islam. They will understand that the people of the
ignorant people had to live in mischief, because of this misconception that Muslims would
throw the unconscious idea. In fact, when the feelings and beliefs of the Muslims become
pure, then they will possess strong mental strength and will start an active new chapter in
their lives.
In addition, the backbone of the nation will have to be promoted to the youth, enhanced
character, ambition, and heroism. The youth will be encouraged by the spirit of the revival of
Islam. The Messenger of Allah (Pbuh) taught the Companions of higher morale and heroism.
He encouraged all the work that he had been excluded from underdevelopment and he was
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able to stand up to his head in the society. Therefore, the basis of the unity of the Muslim
Ummah will be 'Habibullah or rope of Allah'. That is, Allah's book, al-Qur' an and Sunnah,
adopts the Prophet (s.) As the ideal and follow them both. All brothers will be loyalty, follow
and imitate the foundations of religion at once. Everyone will help each other stay at each
other's foundation. If a nation has the best living and the perfect life system, and it exists
only for the establishment of a life-giving system, then the importance of organization for
the nation is much more. It cannot be accomplished without organizing any revolution. No
purpose and object can be achieved without association. The Muslim world's peace, the
main tool of progress, will go forward in unity.
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Bangladeş Basınında Türkiye İmgesinin İncelenmesi
Mobassera Jahan Fatima1*
Özet
Bu çalışmada Türkiye ve Bangladeş’in toplumsal, ekonomik ve siyasal ilişkileri
tarihsel süreçte ortaya konarak; 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bangladeş ziyaretleri ekseninde Bangladeş basınında
Türkiye imgesi analiz edilecektir. Araştırmanın temel amacı Bangladeş basınını inceleyerek
Türkiye’nin siyasi liderleri üzerinden Türk/Türkiye imgesini ortaya koymaktır. Bu araştırma
kapsamında tarihsel bir yaklaşımla, öncelikle imgenin ne olduğu tartışılıp, sonra Bangladeş
ve Türkiye kültürlerinin erken dönemlerinde Türk imgesinin tarihsel kökenleri açıklanmaya
çalışılarak Türkiye tahayyüllü ele alınacaktır. Dolayısıyla “İmge”, “Bangladeş”, “Türkiye”,
“Bangladeş-Türkiye ilişkileri” ve “Bangladeş Basını” kavramları bağlamında daha önce
yapılan çalışmalardan faydalanmak için literatür taraması yapılmıştır. Ancak bu konuda
yapılan ilk çalışma olması sebebiyle oldukça kısıtlı bir literatür mevcuttur. Çalışma
kapsamında Bangladeş’in günlük gazetelerinden dokuz tanesi: Dainik İttefak, Dainik
Prothom Alo, Dainik Samakal, Dainik Bhorer Kagoj, Dainik Jugantor, Dainik Janakantha,
Dainik İnqilab, The Daily Star ve The Bangladeş Observer incelenmiştir. Söz konusu
gazetelerin içerikleri 2010 yılının Şubat ve Kasım ayı ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın
bulgularında, niteliksel içerik analizi yöntemiyle incelenen, söz konusu ziyaretlere yönelik
yazıların (haberler, başyazılar ve köşe yazıları) tamamı olumlu bulunmuştur. İki ziyaret
ekseninde belirlenebilen en baskın beş haber teması ticaret, işbirliği, ekonomi, ziyaret ve
ikili ilişkidir. En önemlisi Bangladeş basınında Türkiye imgesinin olumlu bir eğilim içinde
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın ziyareti Bangladeş basınında olumlu karşılanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İmge, Bangladeş, Türkiye, Siyasal Liderler, Bangladeş-Türkiye
İlişkileri, Bangladeş Basını.
Examination of the Image of Turkey in Bangladeshi Press
Abstract
In this study, Turkey’s image in the Bangladeshi press is examined by considering some
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important relationship factors. As such, the definition of image is discussed, and then the
historical origins of Turkey’s image is explained on the basis of cultural relationships in
the early periods. In 2010, two important political figures of Turkey, former President
Abdullah Gul and Prime Minister Recep Tayyip Erdogan visited Bangladesh. Considering
the caliber of these identities on social, political, and economic sectors, Turkey’s image in
Bangladeshi press is analyzed. Focusing “Image", "Bangladesh", “Turkey", “BangladeshTurkey relations” and “Bangladeshi press”, aliterature review is conducted. The scope of
the study is examined among nine Bangladeshi daily newspapers namely Dainik Ittefak,
Dainik ProthomAlo, Dainik Samakal, Dainik Bhorer Kagoj, Dainik Jugantor, Dainik
Janakatha, Dainik Inqilab, The Daily Star and Bangladesh Observer with the contents
limited to February and November of 2010.Content of these newspapers related to the visits
are analyzed by qualitative content analysis method, thus all of the contents related to the
visits are in a positive trend. The five dominant news themes, which can be determined on
the axis of two visits, are trade, cooperation, economy, visit and bilateral relations. Most
importantly, Turkey’s image in Bangladeshi Press has been found to be in a positive trend.
Keywords: Image, Bangladesh, Turkey, Political Leaders, Bangladesh-Turkey
Relationship, Bangladeshi Press.
Giriş
Bangladeş Güney Asya’da bulunan Hindistan ve Myanmar ile çevirili bir ‘Halk
Cumhuriyetidir’. Ayrıca yaklaşık 150.000 kilometrekare toplam alana ve %97’den fazlasının
Bengalce dilini konuştuğu 160 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Bununla birlikte nüfusunun
büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkede farklı din ve etnik kökene mensup insanlar
da yaşamaktadır. Öte yandan Türkiye; Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan stratejik
konumu, büyük ekonomisi, askeri kabiliyeti ve nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan
oluşan demokratik yapıya sahip olan bir ülkedir. Türkiye 769.604 kilometrekare toplam
alana ve çoğunluğunun Türkçe dilini konuştuğu 80 milyondan fazla nüfusa sahiptir.
Bunun yanı sıra 1947’de İngiliz hükümeti sona erdiğinde Müslüman nüfusun çoğunlukta
olduğu bölgelerle Pakistan Cumhuriyeti ve Hindu nüfusun çoğunluk olduğu bölgelerle Hindistan
Cumhuriyeti kurulmuştur. Şu anki Bangladeş o zaman Doğu Pakistan olarak ve şimdiki Pakistan
Batı Pakistan olarak tanıtılıyordu. Daha sonra Doğu ve Batı Pakistan arasındaki sosyo-kültürel
gerginlik ve en son siyasi anlaşmazlıktan dolayı başlayan savaşın sonucu olarak 16 Aralık 1971
yılında “Doğu Pakistan”, “Bangladeş” adıyla yeni bir ülke olmuştur.
Diğer taraftan 1299 yılında Sultan Osman Gazi tarafından 600 yıl boyunca varlığını
sürdürecek ve dünyanın üç kıtada (Asya, Avrupa ve Afrika) hüküm sürecek olan “Osmanlı
İmparatorluğu” kurulmuştur (Suad, 2010:12). Fuat Köprülü’ye (1981:1-50) göre Osmanlı
Devleti’nin gelişmesi, yeni toprak kazançları elde etmesi gelişigüzel değil, bir program
dâhilinde ve şuurlu bir biçimde gerçekleşmiştir. Ayrıca devlet, askeri, siyasi ekonomik ve
kültürel yönden çok yüksek bir seviyeye erişmiştir. Ancak daha sonra Avrupa’da meydana
gelen Rönesans, Reform, Fransız İnkılâbı gibi gelişmeler, bu kıtada büyük değişikliklere yol
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açmış ve Batı Medeniyeti denilen bugün hala varlığı, gücü devam eden yeni bir medeniyet
doğmuştur (Turan, Safran, Hayta, Çakmak, Dönmez, Şahin, 2017: 9-10). Ne yazık ki
Osmanlı Devleti’nde aynı paralelde gelişmeler olmamış ve 20.yüzyılın başlarında çöküşle
karşı karşıya kalmıştır. Daha sonra 1923 yılında Türk Kurtuluş Savaşı ile Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkiler, köklü tarihi ve kültürel temellere sahiptir.
Türkkaya Ataöv’a (2017: 34) göre 1203 yılında Bengal’ bölgeye ilk gelen Türk yerleşimciler
yerel halktan insanlarla evlilikler yapmışlardır. Böylece yeni bir “Bengal-Türk” toplumu
ortaya çıkmıştır. Öte yandan Bengal tarihinde İslamileşme ilk olarak 1204 yılında Orta
Asya’dan gelen Türk komutanı İhtiyar Uddin Muhammad Bin Bahtiyar Kholji tarafından
Bengal bölgesinde Müslüman bir hükümet kurulması ile başlamıştır. Ardından 23 Haziran
1757’ye kadar farklı Müslüman kralların Bengal bölgesini yönettiği söylenmektedir.
Bununla birlikte Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda maddi ve manevi yardımda bulunan
Güney Asya Müslüman halklarından biri de Bengallilerdir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı [http://www.mfa.gov.tr]).
Ayrıca Türkiye22 Şubat 1974 yılında Lahor’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (o dönemdeki
adıyla İslam Konferansı Örgütü) Zirvesi vesilesiyle, Bangladeş’in bağımsızlığını tanımıştır
(Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçiliği [http://dhaka.emb.mfa.gov.tr]). Bunun yanı sıra M.
Allama Siddiki’ye (2017:20) göre 1970’lerin ortasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından beri
iki ülke arasında, iş birliğinin neredeyse bütün alanlarını kapsayan çok sayıda anlaşma yapılmıştır.
Üst düzey siyasi temas ve ziyaretler, ilişkileri şekillendirmektedir (Siddiki, 2017:20).
Diğer taraftan Mehmet Özkan’a (2011:131) göreTürkiye’nin Asya açılışı kapsamında
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2010 yılı 12-13 Şubat tarihlerinde Bangladeş’i ziyaret
etmiştir. Ardından aynı yılın 13-14 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin o dönem Başbakanı olan
Recep Tayyip Erdoğan da Bangladeş’i ziyaret etmiştir (Özkan, 2011:131). Aynı yılın içinde
Türkiye’nin iki önemli siyasi lideri tarafından Bangladeş’e gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler
iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Özellikle Türkiye’nin
Bangladeş’teki görünümünün daha da üst mertebelere taşınmasında önemli rol oynamıştır.
Daha sonra Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina, Türkiye’yi 2011 ve 2012 yıllarında ziyaret
etmiştir (http://www.mfa.gov.tr). En son 19 Aralık 2017’de Bangladeş Başbakanı Sheikh
Hasina’nın davetlisi olarak Türkiye’nin o dönem Başbakanı olan Binali Yıldırım Bangladeş’e
resmi ziyaret gerçekleştirmiştir (Sözcü Gazetesi[http://www.sozcu.com.tr]).
Buna rağmen Müslüman nüfusun çoğunluğu oluşturduğu iki ülkenin toplumsal, siyasal,
kültürel, ekonomik vb. konularda çok az sayıda akademik çalışma bulunmaktadır. Siyasal
ilişkileri uzun yıllara dayanan bu iki dost ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkileri
basın eksenli olarak bugüne kadar hiç incelenmemiştir.
Kavramsal Çerçeve
Basın
Geleneksel kitle iletişim araçlarından biri de basındır. Kitle iletişim alanında basının
toplum üzerinde etkisi olmakla birlikte, toplumunda basına karşı olumlu ve olumsuz
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tepkileri vardır. Bununla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Toplum üzerinde basının
güçlü bir rolü olduğu görülmektedir. Ayrıca, Televizyonda Yayımlanan Şaka Programları
ile ilgili son bir çalışmada (Evecen, 2018) kitle iletişim araçlarının birer bilgi sanayisi
olduğunu söylemiş ve kişilerin algılama becerilerini, değer yapılarını ve duygu dünyalarını
yönlendirerek gerçekliğin kurulmasında önemli araçlar olduğunu söylemiştir (Schmidt’ten
aktaran Özgökbel Bilis, 2011:97).Bunun yanı sıra Türk, Bıyık, Güven ve İşi (2013) “Türk
Gazetecilerin Haber Değeri Algısına Yönelik Bir Araştırma” adlı makalede medyanın
toplum üzerindeki etkisinden şöyle bahsetmişlerdir, “Toplum, medya aracılığı ile hayatını
düzenlemekte, politik tercihlerini şekillendirmekte, eğlenmekte veya bilgi edinmektedir”.
Buna ek olarak Evecan (2018) “Gösteriden Yeniden Üretime Televizyonda Yayımlanan
Şaka Programları” isimli makalede kitle iletişim araçlarından şöyle söz etmiştir, “Kitle
iletişim araçlarının en temel özellikleri; haberleri, duygu ve düşünceleri yazı, resim ve ses
olarak çoğaltmak suretiyle geniş bir kitleye ulaştırabilmeleri ve halkı aydınlatma, eğitme ve
eğlendirme amacına yönelik olmalıdır.” Diğer kitle iletişim araçları gibi basın da bu temel
amaçları karşılamak için doğuştan beri çaba sarf etmektedir. Ayrıca demokratik bir hükümetin
temel sütunlarından birisi de basındır. Güz, Nurettin (1989) “Atatürk’ün 50. Ölüm Yıldönümü
Anma Konferansları”nda sunmuş olduğu bir makalede basının öneminden şu şekilde söz
etmiştir, “Basın, demokratik ülkelerde yasama, yürütme, yargıdan sonra dördün¬cü kuvvet
haline gelmiştir. Buna ek olarak basının bazı kamu görevleri vardır. Örneğin haber verme,
denetim ve eleştiri, kamuoyunu açıklama ve oluşturma vs. dır.” Bununla beraber Güz’e
(1989) göre basının bu kamu görevlerini yerine getirebilmesi için haber, fikir, dü¬şünce ve
kanaatleri toplayabilmek; haber, fikir, düşünce ve kanaat¬leri yorumlayıp eleştirebilmek;
haber, fikir, düşünce ve kanaatleri serbestçe basıp dağıtabilmek haklarına sahip olması
gerekmektedir. Dolayısıyla yöneti¬min yapısına göre bazı devletler basını idarenin denetimi
altına al¬dıkları halde, bazıları basın hürriyetini kanunla sınırlandırmıştır (Güz:1989). Fakat
her durumda basının önemi ve toplum üzerindeki etkisi artarak devam etmiştir (Güz:1989).
İmge
İmge” kavramını tanımlamaya yönelik gerek edebiyat gerekse iletişim bilimlerinde
birçok çalışma yapılmıştır. Böylece bu çalışmalarda kavrama, çeşitli tanımlar koyulmuştur.
Hâlbuki neredeyse tüm tanımların üzerinde durduğu iki temel nokta bulunmaktadır (Etike,
2010:12). Bunlardan biri imgenin, kavramların zihindeki karşılıkları olduğu, diğeri ise
imgelerin bireyin zihninde veya en genel anlamda toplumsal yapılarda üretildiğidir. Bu
bağlamda birçok bilim dalı imge kavramının üzerinde durmuştur. Etike’ye (2010:12)
göre imge kavramıyla ilgili en yoğun çalışmalar dilbilimciler tarafından edebiyat alanında
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında iletişim, siyaset, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve
sosyal psikoloji gibi sosyal bilimler içerisinde yer alan bilim dallarında da imgelerin ne
olduğu ve nasıl üretildiğiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır (Etike, 2010:12).
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde “imge” kavramının 4 temel anlamı vardır
(Türk Dil Kurumu [TDK], 1932). Bunlar ise zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen
şey, düş, hayal, hülya; genel görünüş, izlenim, imaj; duyu organlarının dıştan algıladığı bir
nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj; duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu
112

www.internationalstudentsymposium.com

Bangladeş Basınında Türkiye İmgesinin İncelenmesi

olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imajıdır.
Bangladeş Basını
Bengal eyaleti, daima sanat, edebiyat, bilim, siyaset ve gazetecilik gibi devletteki sosyal
yaşamın her alanında yansıması olan güçlü bir entelektüalizme ve zengin bir kültürel mirasa
sahipti. Basu, Arani (2013) “History of Media in Bengal: A Chronological Overview” adlı
makalesinde Bengal toplumu üzerinde Bengal basınının etkisinden şu şekilde söz etmiştir,
Rönesans döneminden itibaren Bengal basını, mevcut hükümetin, Hindistan’ın bağımsızlık
mücadelesi sırasında İngilizlerin saldırılarının ve burjuvaziye karşı kitleler için tutarlı bir
muhalif sesin dinamik ve eleştirel bir tavrı olmuştur. 1780’de Hindistan’a gelen İrlandalı
James Augustus Hickey, Kalküta’da Hindistan’ın ilk gazetesi Bengal Gazette’yi yayınlamıştır.
23Mayıs 1818 tarihinde Serampore Mission Press tarafından yayınlanan ilk Bengalce gazete
Samachar Darpan sebebiyle 1818 yılı, Bengalce gazeteciliğin başladığı tarih olarak kabul
görmüştür (Basu, 2013). Bu gazete Misyoner Carey ve Marshman tarafından ilk başta aylık
olarak yayınlanmış, ancak kısa sürede haftalık bir gazeteye dönüştürülmüştür. Ne yazık ki birkaç
krizden kurtulduktan sonra, 1852’de Bengal Gazette kapanmıştır. Aynı zamanda,1821 yılında
Rammohan Roy’un öncülüğünde bir başka dikkat çekici Bengalce Dergi Sambad Kaumadi
yayınlanmış, ancak uzun süre varlığını sürdürememiştir. Ayrıca 1839’da Ishwar Chandra
Gupta öncülüğünde çıkartılan ilk Bengalce günlük gazete Sambad Prabhakar idi (Basu,
2013). Öte yandan Ananta Yusuf’a (2015) göre, 1857 yılındaki Hint İsyanı Hindistanlıların
milli inancını çok etkilemiştir ve o yıldan 1870 yılına kadar 87 tane yerel gazete yayınlanmaya
başlamıştır. Bu yerel gazetelerden en dikkat çekici olanı ise Kangal Harinath’ın Grambarta
Prokashika gazetesi idi. Gazetenin en takdir edilen özelliği ise ilk defa İngiliz hükümeti ya
da elitler yerine halk için basılmış bir gazete olması ve cesur bir şekilde halka bilgi vermeye
çalışmasıdır. Bengal’in bölünmesi, Birinci Dünya Savaşı ve Sovyetler Birliği›nde sosyalizmin
ortaya çıkışı da Bengal bölgesindeki haber yayınlarını etkilemiştir. Bunun yanı sıra 1952 yılı
Doğu Bengal’in Dil hareketinde Bengalce gazeteler önemli rol oynamıştır.
Ayrıca, Bangladeş’in Kurtuluş Savaşı sırasında da basın önemli bir rol oynamıştır.
Bağımsız bir ülke olma konusunda henüz yolun başındayken söz konusu ülkede sadece
birkaç gazete, TV istasyonu ve radyo istasyonu vardı. Ancak, şimdi çok sayıda TV kanalı,
yerel radyo ve FM radyo da dahil olmak üzere radyo istasyonları, online haber portalları,
haber ajansları, yerel ve ulusal gazeteler bulunmaktadır. M. Abul Kalam Azad’a (2018) göre,
Bangladeş’teki medya kapsamı, uydu televizyonunun ortaya çıkması ve internetin yayılması
nedeniyle son bir buçuk yılda çok hızlı değişimler yaşamıştır. Artık, daha hızlı internet
hizmetleri, başta genç nesil olmak üzere insanları, sürekli artan çevrimiçi haber hizmetlerine
ve sosyal medyaya yönlendirmiştir (Azad, 2018).
Bangladeş Bilgi Bakanı 11 Ocak 2018’de ülkedeki kayıtlı gazetelerin toplam sayısını
açıklamıştır. Onun açıkladığı bilgilere göre ülkede 3,025 adet kayıtlı basılı medya mevcut
ve bunların 1,191’i günlük gazetelerdir (BBC News Bengali [https://www.bbc.com/bengali/
news]). Öte yandan, bu gazetelerin çoğu, Bangladeş’teki her idari bölgeden yayınlanmakla
birlikte, asıl yayın merkezleri başkent Dakka’da bulunmaktadır. 2017 yılında Film ve Yayın
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Bakanlığı (Department of Film and Publications [DFP])’nın en son verilerine göre, başkentin
dışında en az 276 yerel gazete yayınlanmaktadır (https://www.bbc.com/bengali/news). Ayrıca,
tüm yerel günlük gazetelerin düzenli olarak yayınlanmadığı bilinmelidir. Ancak bunlardan
bazıları düzenli yayınlanan ve aynı zamanda tutulan ve tanınmış yerel günlük gazetelerdir.
Örneğin Dainik Azadi, Dainik Karatoa, Dainik Purbokone ve Dainik Puranchal kendi
alanlarında tutulan yerel gazetelerdir. Bir başka şaşırtıcı şey ise bazıları dışında, İngilizce
gazetelerin Bangladeş’te çok az bir tiraja sahip olmasıdır. İngilizce günlük gazetelerin sayısı
32’dir ve çoğu da başkentten çıkmaktadır. Buna ek olarak, pek çok Bengalce gazeteye benzer
şekilde, İngilizce gazetelerin çoğu da zamanında yayınlanmamaktadır (Azad, 2018).
Araştırmanın Yöntemi ve Varsayımlar
Yöntem
Bangladeş basınında Türkiye imgesinin incelendiği çalışmada tarihsel bir yaklaşım
benimsenmekte, öncelikle imgenin ne olduğu tartışılmakta, daha sonra Bangladeş ve Türkiye
kültüründe erken dönemlerinde Türk imgesinin tarihsel kökenleri açıklanmaya çalışılmaktadır.
Ardından 2010 yılında Türkiye’nin iki önemli siyasi liderinin Bangladeş’e gerçekleştirdikleri
ziyaretler Bangladeş basını ekseninde analiz edilmiştir. Dolayısıyla “İmge", "Bangladeş",
“Türkiye", “Bangladeş-Türkiye ilişkileri” ve “Bangladeş Basını” kavramları bağlamında daha
önce yapılan çalışmalardan faydalanmak için literatür taraması yapılmıştır. Ancak bu konuda
yapılan ilk çalışma olması sebebiyle oldukça kısıtlı bir literatür mevcuttur.
Varsayımlar
• Bangladeş basınında Türkiye imgesi olumlu bir eğilim içindedir.
• Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ziyareti Bangladeş basınında olumlu karşılanmıştır.
• Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti Bangladeş basınında olumlu karşılanmıştır.
Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Bu araştırmanın kapsamı, 2010 yılında Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri ekseninde Bangladeş
basınındaki Türkiye imgesinin incelenmesidir. Bunun için söz konusu ülke gazetelerinden
dokuz tane gazete rastgele seçilmiştir. Ardından gazetelerin içeriğinin inceleneceği zaman,
ziyaretlerin öncesinde yapılan tahminlerin ve ziyaretlerin sonrasında yarattığı etkilerinin
de incelenebilmesi açısından Şubat ve Kasım ayı ile sınırlandırılarak 1 Şubat 2010- 28
Şubat 2010 ve 1 Kasım 2010-30 Kasım 2010 olarak belirlenmiştir. Ne var ki 2010 yılında
Bangladeş’teki çoğu gazetenin online haber sitesi yoktu. Bu yüzden internet üzerinden
ulaşılamayan gazeteler PIB (Press Institute Bangladesh) arşivinden taranmıştır.
Verilerin Analizi
Söz konusu gazetelerinin ziyaret ile ilgili yazıları (haberler, başyazılar ve köşe yazıları)
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niteliksel içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ardından yazıların değerlendirilmesi
yapılmıştır. Daha sonra değerlendirme sonucunda ortaya çıkan görüş ve düşünceler için bir
kategori tablosu oluşturulup analiz yapılmıştır. Ziyaretler hakkındaki haberler ve yazılar
olumlu ise olumlu tepki kategorisine koyulmuştur. Olumsuz haberler ve yazılar ise olumsuz
tepki kategorisine koyulmuştur.
Bulgular ve Yorumları
İncelenen Gazetelere Genel Bir Bakış
4 Kasım 1998 yılında yayın hayatına başlayan ProthomAlo gazetesi Mediastar Limited’in
bir yayınıdır. Kuruluş tarihinden beri bu gazetenin yayımcı ve editörü Matiur Rahmandır.
ProthomAlo gazetesi, tirajı bakımından Bengalce günlük gazeteler içinde ikinci sırada
yer almaktadır. Bangladeş Film ve Yayın Bakanlığı’nın en son verilerine göre söz konusu
gazetenin tirajı 501800’dir.
Dainik Janakantha (Günlük Halkın Sesi)
21 Şubat 1993 yılında yayın hayatına başlayan “Janakantha” gazetesi Janakantha
Limited’in bir yayınıdır. Bu günlük gazetenin editörü Mohammad Atikullah Khan’dır.
Bangladeş Film ve Yayın Bakanlığı’nın en son verilerine göre “Janakantha” gazetesinin tiraj
sayısı 240,000’dir.
Dainik Bhorer Kagoj (Günlük Şafak Gazetesi)
Dainik Bhorer Kagoj gazetesi, Mediascene Limited’in bir yayınıdır.1992 yılında yayın
hayatına başlamış bir günlük gazetedir. Gazetenin şimdiki editörü Shyamal Duttadır. Günlük
“Bhorer Kagoj” gazetesinin tirajı en son verilere göre 161,150’dir.
Dainik Jugantor (Günlük Başka Dönem)
“Jugantor” gazetesi Jamuna Group Limited’in bir yayınıdır. Gazete 1 Şubat 2000 yılında
yayın hayatına başlamıştır. Dainik “Jugantor” gazetesinin şimdiki editörü Saiful Alamdır.
Ayrıca “Jugantor” gazetesi tirajı bakımından Bengalce günlük gazeteler arasında beşinci
sırada yer almaktadır ve tiraj sayısı 240,000’ dir.
The Bangladesh Observer (Bangladeş Gözlemci)
1949 yılında Hamidul Huq Choudhury tarafından kurulan “Pakistan Observer” gazetesi,
Aralık 1971’de Bangladeş’in bağımsızlığına kavuşmasından hemen sonra “Bangladesh
Observer” olarak yeniden adlandırılmıştır. Ocak 1972 yılında, Bangladeş hükümeti gazetenin
yönetimini ele geçirmiştir. Sonra General Hussain Mohammed Ershad’ın askeri hükümeti,
Ocak 1984'te gazeteyi asıl sahibi Hamidul Huq Choudhury'ye kavuşturmuştur. Daha sonra
Haziran 2010 yılında “Bangladesh Observer”, geçici olarak yayımını durdurduğunu açıklamıştır
(Bdnews24.com [https://bdnews24.com/bangladesh]).Fakat söz konusu gazete 2011 yılın Şubat
ayından itibaren isim değişikliği yaparak “The Daily Observer”olarak yayını devam etmektedir.
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Ayrıca en son verileri göre “The Daily Observer” gazetenin tiraj sayısı 33,800’dir.
The Daily Star (Günlük Yıldız)
“The Daily Star” gazetesi Bangladeş’in günlük İngilizce gazetelerinden en önde gelen
gazetedir. En son verileri göre 44.592bin tiraja sahip bu gazetenin yayıncı şirketi Mediaworld
Limited’dir. 14 Ocak 1991’de yayın hayatına başlayan Daily Star gazetesinin şimdiki editörü
ise Mahfuz Anam’dır.
Dainik Ittefaq (Günlük İttifak)
Bangladeş’in en eski Bengalce günlük gazetesidir. 24 Aralık 1953’te yayın hayatına
başlayan gazete Ittefaq Publication Limited’in bir yayınıdır. Söz konusu gazetenin şu anki
editörü Tasmima Hossain’dir. Tasmima Hossain Bangladeş’te günlük gazetelerde editörlük
yapan iki kadından biridir. Birinci kadın editör ise Jugantor gazetesinin editörü Slama
Islamd’ı. “Ittefaq” gazetenin en son verilerine göre tiraj sayısı 240,000’ dir.
Dainik Samakal (Günlük Çağdaş)
Times Media Limited’in bir yayınıdır. 31 Mayıs 2005’te yayın hayatına başlamıştır.
Gazetenin şu anki editörü Mustafiz Shafi’dir. Samakal popüler günlük Bengalce gazetelerden
biridir. Ayrıca Bangladeş Film ve Yayın Bakanlığı’nın 2 Haziran 2016’da yayınlanan
verilerine göre söz konusu gazetelerinin tirajı 207,445’dir.
Dainik Inkilab (Günlük İnkılâp)
Inkilab publication Limited’in bir yayınıdır.1 Şubat 1986 yılından beri yayın hayatına
devam etmektedir. A.M.M. Baha Uddin gazetenin şu anki editörüdür. Eski Bengalce günlük
gazetelerden biridir. Ayrıca Inqilab gazetesinin tiraj sayısı 125,460’dir.
Bangladeş Basınında Abdullah Gül’ün Ziyareti Bağlamında Türkiye İmgesi
Bu araştırma kapsamında Türkiye’nin 2010 yılındaki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
aynı yılın 12-13 Şubat tarihlerindeki Bangladeş ziyareti ile ilgili gazetelerin yazıları
(haberleri, başyazıları ve köşe yazıları) incelenmiştir. Söz konusu ziyaret ekseninde
“Bangladeş Basınında Türkiye İmgesinin İncelenmesi” için toplam dokuz gazete (Dainik
ProthomAlo, Dainik Janakantha, Dainik Bhorer Kagoj, Dainik Jugantor, The Bangladesh
Observer, The Daily Star, Dainik Ittefaq, Dainik Inqilab ve Dainik Samakal) üzerine tarama
yapılmıştır. Bu sekiz gazetede söz konusu ziyaret ile ilgili toplam 15 tane yazı yer almaktadır.
Ayrıca 15 tane yazının 14 tanesi haber ve bir tanesi başyazıdır. Bununla beraber söz konusu
ziyaret ile ilgili hiçbir köşe yazı bulunmamaktadır.
Burada vurgulanması gereken nokta ise Bangladeş’teki günlük gazetelerde günün en
önemli iki konusu ya da haberi üzerine editör paneli tarafından iki başyazı yazılması ve bu
yazılarda kimsenin isminin kullanılmamasıdır. Bu yazılarda her gazetenin izlediği “yayın
politikası (newspaper policy)” na göre haber ya da konu seçilmektedir ve yazı dili de bu
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politikaya göre değişmektedir. Ayrıca Bangladeş’teki gazetelerde başyazı ve köşe yazısı için
her gazetede bazen ayrı iki sayfa ya da sadece bir sayfa olarak yer ayırılmaktadır. Böylece
günlük haberlerden başyazı ve köşe yazılarını ayırt etmede kolaylık sağlanmaktadır.
Bununla birlikte her gün çoğu günlük gazetede iki başyazı ve iki ile dört arasında köşe
yazısı bulunmaktadır. Başyazılar genellikle ulusal önemli konular üzerine yazılmaktadır.
Eğer özel durumlar, çok ilgi çekici bir konu ya da Bangladeş’in ekonomi ve politikasını
etkileyebilecek bir olay varsa o zaman başyazıda uluslararası konular da yer alabilmektedir.
Gazetelerin incelenmesi sonucunda Dainik ProthomAlo, Dainik Janakantha, Dainik Bhorer
Kagoj, Dainik Jugantor, The Bangladesh Observer, The Daily Star gazetelerinde Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün Bangladeş ziyareti ile ilgili birer tane haber bulunmuştur. Bunun yanı sıra
Dainik Ittefaq gazetesindesöz konusu ziyaret ile ilgili yer alanbeş adet haber ile bu konuda en çok
haber bulunduran gazetedir. Buna ek olarak Dainik Samakal, incelenen sekiz gazeteden ziyaret
ile ilgili en çok haber (dört tane) yayımlanan ikinci gazetedir. Samakal, söz konusu ziyaretle ilgili
başyazının bulunduğu tek gazetedir. Ayrıca “Inqilab” gazetesinin 2010 yılının Şubat ayına ait
basılı kopyaları PIB arşivinde bulunamamaktadır ve Bangladeş’te internetin gelişimi 2010 dan
sonra gerçekleştiği için gazetenin online arşivi de bulunamamaktadır.
Aşağıdaki Tablo 1’de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bangladeş ziyareti ile
ilgili yazıların temaları ve ziyarete karşı tepkilersunulmuştur.
Tablo 1: Türkiye’nin2010 Yılındaki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Aynı Yılın 12-13
Şubat Tarihlerindeki Bangladeş Ziyareti ile İlgili Haberlerin Temaları Ve Ziyarete Karşı Tepkiler
Gazete Adı

Haberin Teması

Ziyarete yönelik tepki
kategorisi
(Olumlu/ Olumsuz)

1.Dainik ProthomAlo

İkili ilişki, Ticaret, Ekonomi

Olumlu

2. Dainik Janakantha

Ticaret, Ekonomik işbirliği

Olumlu

3. Dainik Bhorer Kagoj

İkili ilişki, Ticaret

Olumlu

4. Dainik Jugantor

İkili ilişki, Ticaret

Olumlu

5. Bangladesh Observer

İkili ilişki, Ticaret, Ekonomi

Olumlu

6. The Daily Star

İkili ilişki, Ticaret

Olumlu

7. Dainik Ittefaq

İkili ilişki, Ticaret, İşbirliği, Dostluk,
Olumlu
Yardım

8. Dainik Samakal

İkili ilişki, Ticaret, İşbirliği, Dostluk,
Ekonomi, Demokrasi, Hukukun Olumlu
üstünlüğü

Tablo 1’de görüldüğü gibi dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bangladeş ziyareti
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ile ilgiliincelenen haberler, başyazılar ve köşe yazıların genel temaları ikili ilişki, ticaret,
ekonomi, ekonomik iş birliği, dostluk, yardım, demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür. İnceleme
sürecinde yazıların ana fikirleri dikkate alınmıştır. Gazetelerin incelenme sürecinde söz
konusu ziyaret ile ilgili haberlerde iki ülke arasındaki dostluk, kültürel yakınlık, ekonomik iş
birliği, yatırım vs gibi olumlu konular ele alındığı zaman bunlar bu ziyarete yönelik olumlu
tepki olarak sayılmıştır.
Bununla beraberAbdullah Gül’ün Bangladeş ziyareti ile ilgili ProthomAlo günlük
gazetesinde 2010 Şubat ayı içinde yayınlanan haberlerin temaları ikili ilişki, ticaret ve
ekonomidir. Sırası ile “Janakantha” gazetesinde 2010 Şubat ayı içinde yayınlanan yazıların
temalarıticaret ve ekonomik iş birliğidir. Ayrıca “Bhorer Kagoj” gazetesinde söz konusu
ziyaret ile ilgili yayınlanan şubat ayındaki yazıların temaları ikili ilişki ve ticarettir.
“Jugantor” gazetesinde Abdullah Gül’ün ziyareti ile ilgili yayınlanan yazıların temaları ikili
ilişki ve ticarettir. İngilizce günlük “Bangladesh Observer” gazetesinde ziyaret ile alakalı
yayınlanan yazıların temaları ikili ilişki, ticaret ve ekonomidir. Diğer İngilizce günlük
“Daily Star” da ziyaret ile ilgili yazıların temaları “Jugantor” ve “Bhorer Kagoj” ile aynıdır.
En eski Bengalce gazetelerden biri olan “Ittefaq” gazetesinde söz konusu ziyaret ile şubat
ayı boyunca yayınlanan yazıların temaları ikili ilişki, ticaret, iş birliği, dostluk ve yardımdır.
Ayrıca “Samakal” gazetesinin yazılarında dikkat çeken temalar ise ikili ilişki, ticaret,
işbirliği, dostluk, ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür.
Tablo 1’den anlaşıldığı üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bangladeş ziyaretine
yönelik sergilenen olumlu tutumlar dikkat çekmektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi söz
konusu ziyaret ekseninde belirlenebilen en baskın altı haber teması ticaret, ikili ilişki,
ekonomi, iş birliği, dostluk ve yardımdır.
Bangladeş Basınında Recep Tayyip Erdoğan’ın Ziyareti Bağlamında Türkiye İmgesi
Bu araştırma kapsamında Türkiye’nin 2010 yılındaki Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
aynı yılın 13-14 Kasım tarihlerindeki Bangladeş ziyareti ile ilgili yazılar (haberleri,
başyazıları ve köşe yazıları) incelenmiştir. Toplam sekiz gazete (Dainik ProthomAlo, Dainik
Janakantha, Dainik Bhorer Kagoj, Dainik Jugantor, Dainik Inqilab, The Daily Star, Dainik
Ittefaq ve Dainik Samakal) üzerine tarama yapılmıştır. Gazetelerin incelenmesi sonucunda
ziyaret ile ilgili 25 tane yazı (haber ve başyazı) bulunmuştur.
Ayrıca 25 tane yazı içinden söz konusu ziyaret ile ilgili sadece bir tane başyazı
bulunmaktadır ancak hiçbir köşe yazısı bulunmamaktadır. Söz konusu ziyaret ile ilgili en çok
haber (dört tane) yayımlayan gazete The Daily Star’ gazetesidir. Öte yandan diğer gazeteler
(Dainik ProthomAlo, Dainik Janakantha, Dainik Bhorer Kagoj, Dainik Inqilab, Dainik
Ittefaq ve Dainik Samakal) ziyaret ile ilgili üçer tane yazı yayımlamıştır. Bununla birlikte
“Jugantor” gazetesinin ziyaret ile ilgili yayınladığı üç yazısından bir tanesi başyazıdır. Diğer
gazetelerin yayınladığı yazı türü ise haberdir. Ayrıca daha önce belirtiği gibi “Bangladesh
Observer” gazetesi Haziran 2010 tarihinde geçici olarak yayınını durdurmuştur. Bu nedenle
2010 yılının Kasım ayının basılı kopyası bulunmamaktadır.
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Aşağıdaki Tablo 2’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bangladeş ziyareti
ile ilgi yazıların temaları ve ziyarete karşı tepkiler sunulmuştur.
Tablo 2: Türkiye’nin2010 Yılındaki Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aynı Yılın 13-14
Kasım Tarihlerindeki Bangladeş Ziyareti ile İlgili Yazıların Temaları ve Ziyarete Karşı Tepkiler

Gazete Adı

Haberin Teması

Ziyarete yönelik
Tepki kategorisi
(Olumlu/
Olumsuz)

1. Dainik ProthomAlo

İş birliği, Terör, Ticaret, Anlaşma,
Olumlu
Ziyaret, İkili ilişki, Hava taşımacılığı

2. Dainik Janakant-ha

Ticaret, Anlaşma, Kültür, İşbirliği,
Yardım, Ziyaret, Büyükelçilikler için Olumlu
arazi, Hava taşımacılığı

3. Dainik Bhorer Kagoj

Terör, Yardım, Ticaret, Yatırım, Ziyaret,
Olumlu
Anlaşma, İşbirliği

4. Dainik Jugantor

Ziyaret, Resepsiyon, Terör, Anlaşma,
Yardım, İşbirliği, Yatırım, Kültür, Din, Olumlu
Hava taşımacılığı, Barış, Güvenlik

5. Dainik Inqilab

Tarihi ilişki, Ziyaret, Dostluk, Anlaşma,
Resepsiyon, Yatırım,
Olumlu
İşbirliği, Destek,
Hava taşımacılığı, Ticaret

6. The Daily Star

Ticaret, Yardım, Yatırım, Işbirliği,
Anlaşma, Ziyaret, Toplantı, Dostluk

7. Dainik Ittefaq

Resepsiyon, Ziyaret, Yatırım, Ticaret,
Olumlu
Anlaşma, İşbirliği

8. Dainik Samakal

Ticaret, Ziyaret, İşbiriliği, Yardım,
Anlaşma, Büyükelçelikler için arazi, Olumlu
Hava taşımacılığı, Ekonomik büyüme

Olumlu

Tablo 2’de görüldüğü üzere dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bangladeş
ziyareti ile ilgili incelenen haberler, baş yazılar ve köşe yazılarının genel temaları işbirliği,
terör, ticaret, anlaşma, ziyaret, ikili ilişki, hava taşımacılığı, kültür, yardım, büyükelçilikleri
için arazi, yatırım, resepsiyon, din, barış, güvenlik, tarihi ilişki, dostluk, destek, toplantı
ve ekonomik büyümedir. Ayrıca Tablo-2’de görüldüğü gibi söz konusu ziyaret ekseninde
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belirlenebilen en baskın altı haber teması ziyaret, işbirliği, anlaşma, ticaret, yatırım ve hava
taşımacılığıdır. İnceleme sürecinde yazıların ana fikirleri dikkate alınmıştır. Gazetelerin
incelenme sürecinde söz konusu ziyaret ile ilgili haberlerde iki ülke arasındaki dostluk,
kültürel yakınlık, ekonomik işbirliği, yatırım, barış, ziyaret, hava taşımacılığı, tarihi
ilişkigibi konular ele alındığı zaman bunlar ziyarete yönelik olumlu tepki olarak sayılmıştır.
Yani Türk / Türkiye imgesine karşı olumlu tutum sergilenmiş sayılmıştır. Bununla beraber
Recep Tayyip Erdoğan’ın Bangladeş ziyareti ile ilgili “ProthomAlo” gazetesinde 2010 yılı
Kasım ayı içinde yayınlanan yazıların temalarıiş birliği, terör, ticaret, anlaşma, ziyaret,
ikili ilişki ve hava taşımacılığıdır. Sırası ile “Janakantha” gazetesinde 2010 yılı Kasım
ayı içinde yayınlanan yazıların temaları ticaret, anlaşma, kültür, iş birliği, yardım, ziyaret,
büyükelçilikleri için arazi ve hava taşımacılığıdır. Ayrıca “Bhorer Kagoj” gazetesinde söz
konusu ziyaret ile ilgili yayınlanan Kasım ayı yazılarının temaları terör, yardım, ticaret,
yatırım, ziyaret, anlaşma ve işbirliğidir. “Jugantor” gazetesinde ziyaret ile ilgili yayınlanan
yazıların temaları ziyaret, resepsiyon, terör, anlaşma, yardım, işbirliği, yatırım, kültür,
din, hava taşımacılığı, barış ve güvenliktir. Ayrıca “Inqilab” gazetesinde ziyaret ile alakalı
yayınlanan yazıların temalarıtarihi ilişki, ziyaret, dostluk, anlaşma, resepsiyon, yatırım,
işbirliği, destek, hava taşımacılığı ve ticarettir.
İngilizce günlük “Daily Star” da ziyaret ile ilgili yazıların temaları ticaret, yardım,
yatırım, işbirliği, anlaşma, ziyaret, toplantı ve dostluktur. En eski Bengalce gazetelerden
biri olan “Ittefaq” gazetesinde söz konusu ziyaret ile Kasım ayı boyunca yayınlanan
yazıların temaları resepsiyon, ziyaret, yatırım, ticaret, anlaşma ve işbirliğidir. Ayrıca
“Samakal” gazetesinin yazılarında dikkat çeken temalar ise ticaret, ziyaret, işbirliği,
yardım, anlaşma, büyükelçilikleri çin arazi, hava taşımacılığı ve ekonomik büyümedir.
Dolayısıyla Tablo 2’den de anlaşıldığı üzere dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Bangladeş ziyaretine yönelik sergilenen olumlu tutumlar dikkat çekmektedir.
Sonuç
Basın geleneksel kitle iletişim araçları arasında önemli bir yere sahiptir. Web 2.0
ın gelişimi ile en hızlı değişiklik yaşayan alan iletişim alanıdır. Bu yüzden basın yayın
organları günümüzde hem basılı hem de çevrimiçi olarak yayın yapmaktadır. Basının
en önemli görevleri haber üretmek, yazmak, eğitmek ve eğlendirmektir. Ayrıca iletişim
araştırmacılarına göre basın toplumun düşünce, görüş ve fikirlerini de şekillendirmektedir.
Çalışmanın bulgularını özetlemek gerekirse; gazetelerin ziyaretle ilgili yazıları niteliksel
içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve analiz sonucunda ziyaretlerle ilgili yazıların
olumlu bir tutum içinde olduğu tespit edilmiştir. İki ziyaret ekseninde belirlenebilen en baskın
beş haber teması ticaret, işbirliği, ekonomi, ziyaret ve ikili ilişkidir. Ayrıca 2010 yılı Kasım
ayında dönemin Başbakanıolan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili yazılar, aynı yılın
Şubat ayında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ziyareti ile ilgili yazılardandaha
çok yer kaplamıştır. Bunun sebebinin ise ikinci ziyaretin gündemini oluşturan Türkiye’nin
Bangladeş’eyapacağı yatırımlar ve iki ülke arasında daha geniş alanda ekonomik işbirliği
hedeflenmesini söyleyebiliriz. Özellikle bu iki ziyaretten sonra iki ülke arasında işbirliği
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ve ticaret büyümüş ve hızlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti Bangladeş basınında olumlu karşılanmıştır. Sonuç olarak
Bangladeş basınında Türkiye imgesinin olumlu bir eğilim içinde olduğu tespit edilmiştir.
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Dağlık Karabağ’ın Tarihi
Teymur Gasımlı1*
Özet
Dağlık Karabağ, Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarıdır. Bölgenin
yüzölçümü 4,400 km2 olup, nüfusu 1990 sayımına göre 192.000 kişidir. Nüfus Ermeniler
(%25), Azerbaycan Türkleri (%70), Kürtler, Ruslar ve Rumlardan oluşmaktadır. Başta
gelen büyük şehirleri Orta Hankendi (Stepanakert) ve Şuşa ilidir. Eskiden Albaniya (Kafkas
Albaniyası) olarak adlandırılan bölge, M.Ö. MS 95 yılında Tigran tarafından işgal edildi. IV.
Yüzyılın başında Albanlar Albaniya geri döndüler ve M.Ö 387'de tekrar Albaniya girdiler.
Sekizinci yüzyıldan beri Albaniya toprakları 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 Anlaşmasıyla Rusya'ya devredildi. 1822 yılında Karabağ
Hanlığı kaldırıldı ve Rus hükümeti, Türkiye ve İran'dan 1 milyondan fazla Ermeni Karabağa
köç ettirdi. 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 Ermenistanın birleşmesi talepleri Ermenistan ve Azerbaycan arasında
bir savaşa dönüştü. 1994 yılında Kırgızistan’ın baikenti 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.
Anahtar Kelimeler: Karabağ Hanlığı, Dağlık Karabağ, Ermenistan işgali,
Abstract
Nagorno-Karabakh- Azerbaijan in the territory of the region was occupied by Armenia.
Region, the territory of 4,400 square. In 1990, the population 192,000, up to reached. This
population of Armenians (25%), Azerjban (70%), Kurds, Russians, and Greeks consisted of.
Center Khankendi (Stepanakert), other major cities, and the Susa was in the past Albania
(Caucasian Albania) was part. BC). In 95-m to year king Tigran II was captured. E. IV
century at the beginning of the Albanians returned and E 387 year he again Albania became
part of the. The VIII century and since then Albania on its territory and cross, Principality,
available as was. In the early seventeenth century Iran, in the XVIII century, and in the
* İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora öğrencisi teymur1911@gmail.com
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Karabakh khanate of autonomy to it. In 1813 the Gulistan Treaty with the NagornoKarabakh Russia has passed. In 1822, the year in Karabakh khanate was liquidated, and
the Russian government there from Turkey and Iran more than 1 million Armenians. In
1923, the Nagorno-Karabakh Autonomous oblast was established. In 1989, the Azerbaijani
Parliament's decision autonomy were eliminated. In the late 1980-ies at the end in the
beginning of 1990-ies in this region occur ethnic clashes between Armenia and NagornoKarabakh "in its composition to combine requirements between Armenia and Azerbaijan
turned into a war. The agreement on ceasefire in 1994 in Bishkek (Kyrgyzstan) was signed.
In Nagorno Karabakh the local "authorities" in 1991 of independence “declared”. But still
this “independence, no country in the world by not recognized.
Keywords: Nagorno Karabakh, Armenian Occupation, Özal, Demirel, Elçibey, Aliyev,
Ter Petrosyan, Diaspora, OSCE-Minsk
Giriş
Karabağ Azerbaycan'ın en eski tarihi illerinden biridir. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir
parçası olan Karabağ'ın adı, Azerbaycan'da "siyah" ve "bahçe" kelimelerinden türetilmiştir.
"Siyah" ve "bahçe" kombinasyonu, Azerbaycan halkının eski bir tarihe dayanıyor. Dünyanın
herhangi bir yerindeki bu sözcük kombinasyonunun Azerbaycan'ın belirli topraklarına ait
olduğu inkâr edilemez. Azerbaycan halkının, yerli halkının bir kısmına verdiği "Karabağ"
kelimesi ilk olarak 1300 yıl önce (7. yüzyıldan) yazılmıştır. “Garabağ” daha önce belirli
coğrafi bir bakış açısını tarihi coğrafya olarak nitelendirdi ve daha sonra Azerbaycan'ın
geniş coğrafi alanına yönlendirildi. Bu arada, Azerbaycan için bir özellik: Nahçıvan şehirNahçıvan bölgesi, Şeki şehri - Şeki bölgesi, Gence - Gence bölgesi, Lankaran şehri Lankaran bölgesi ve i. Karabağ'ın Azerbaycan'ın belli bir bölgesindeki bir bölgesi olarak
oluşma tarihi etimolojisinin daha bilimsel bir açıklaması yapılmasına izin verir. Çünkü
Azerbaycan'da (diğer Türk dillerinde de) "karanlık", "kalın", "büyük", "karanlık" ve diğer
anlamların başka anlamları vardır. Bu açıdan, "Karabağ", "büyük bahçe", "yakın bahçe",
"kalın bahçe", "bahçeler" vb. olmak üzere "kara bahçe" olarak adlandırılır. Bu nedenle,
Karabağ'ın kendisi olarak "Karabağ" da Azerbaycan halkına aittir.
Dağlık Karabağ Tarihi
Azerbaycan’ın yüz yıllar boyunca en büyük sorunlarından biri olan Karabağ sorununun
son aşamasından bugüne otuz yıl geçti. Geride kalan sürede, savaşın kanlı mahiyeti azalmış
gibi görülse de, savaşın ve tecavüzün “sonuçları olan facialar, kurbanlar ve kayıplar
azalmadı. Çünkü cephede ateşkes olmasına rağmen savaş sürüyor ve doğal olarak savaşın
sonuçlarının sayısı istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Göçmen hayatının zorunlu
şartları içinde, vatanında vatansızlık kaderine mahkûm olan yüz binlerce insanın ıstıraplarını
aks ettiren “yurdum hey! “sedaları, yabancı sayılabilecek obalarda sürdürülmeyen çalışılan
zoraki hayat, Karabağ’ın dışında doğan Karabağlı bebeklerin göremedikleri Karabağ’a
doğru uzanan bakışları, Karabağ özlemi ile dolup taşıyor ve bir sel olup Karabağ’a doğru
akmaya hazırlanıyor Karabağ dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Karabağ en eski
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tarihi günlerinden bugüne, Azerbaycan Türk’ü olarak adlanan milletin ezeli toprağı olmuş
ve bölge üzerinde kurulan tüm devletler, hanlıklar, idari birimler onlar tarafından kurulmuş
ve onlara ait olmuştur.1 Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu kanıtlamak için tarihi belge,
kanıt aramaya hiç gerek yoktur.2 Çünkü bu iddia değil gerçektir ve bunu çürütebilecek hiçbir
kanıt ya da belge yoktur. Karabağ adı, bir bölgenin coğrafi adı olduğu gibi, Azerbaycan’ın
çeşitli bölgelerini de kapsayan bir ifade biçimidir. Örneğin; bir zamanlar Karabağ Hanlığının
veziri olan Mirze Cemal Cevanşir “Karabağ Tarihi “adlı eserinde şunları yazar: “ Eski tarih
kitaplarının yazdığına göre, Karabağ vilayetinin sınırları şöyledir: güneyde Hudaferin
köprüsünden Kırık köprüye kadar Aras nehridir.3 Şimdi ( Kırık köprü ) Kazak, Şemşeddil
ve Demirci – Hesenli cemaatı arasındadır ve Rus devlet memurları onu Rus istilasından
sonra Krasnı most, yani Kırmızı Köprü olarak adlandırmışlardır. Karabağ’ın doğu tarafı da
Kür nehridir ki, Cevad köyünde Aras nehrine kavuşarak Hazar Denizi’ne dökülür. Kuzeyde
Karabağ’ın Yelizavetpolla (Gence) sınırı Kür nehrine kadardır. Goran Nehri ve Kür nehri
buradadır. Batıdan ise Aras nehri geçer.” Tarihi Kaynaklar, Karabağ yerlilerini, yalnız
Azerbaycan’da değil, bütün dünyanın en yaşlı insanlarından biri olarak tanımlıyor. Bunlardan
biri olan Azığ mağarasında ortaya çıkarılan insanlardan birine değinelim. Azığ mağarası o
insanın konutudur.4 Bu konut Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve Doğu Afrika da dâhil olmak
üzere insanlığın ilk vatanlarından biri olduğunun kanıtıdır. Azığ mağarasının alt katlarında
bulunan tarihi el yapımı araçların KURUÇAY kültürüne ait oldukları teyit edilmiş ve kayda
alınmıştır. Kuruçay kültürünün yaşının bir milyon iki yüz bin yıl olduğu da kanıtlanmıştır.
1968 yılında Azığ mağarasında, “Azığantrop “adı verilen bir insanın çene kemiği bulundu.
Bu Azığ adamının üç yüz elli, dört yüz bin yıl önce yaşadığı düşünülmektedir. Karabağ
toprakları eski Azerbaycan devletinin topraklarıydı. M.Ö IV. – M.S. VIII yüz yıllarda var
olan Albaniya devleti, tüm Karabağ bölgesini kaplıyor ve tüm Karabağ arazisinin sahibi
idi.5 XIII. Yüz yılda Moğolların Azerbaycan’ı tam işgal etmeleri ile Karabağ toprakları da
önce Büyük Moğol hakanlığına, sonra ise Hülâgüler devletine bağlandı. O zamandan bu
yana Karabağ adı, coğrafi ad olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dağlık Karabağ’daki Moğol
valilerinin aralarındaki devlet seviyeli olayların devam etmesi, Karabağ adının coğrafi adı
gibi kullanılmasına yol açtığını belirtmek önemlidir. Örneğin Kazan Han ve Arpa Han
hanedanları Karabağ tahtına oturdular. Arkun Han ve Abu Said Han Karabağ’da öldüler.15.
yüz yılda Karabağ, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Azerbaycan devletlerinin bir bölgesiydi.
Safevi Azerbaycan devletinin kurulmasıyla birlikte, Karabağ bölgesi bu devletin dört ana
(1) Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək). Z.M.Bünyadovun və Y.B.Yusifovun redaktəsilə, I cild, Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994, 628 s.
(2) Abbasqulu Ağa Bakıxanov. «Gülüstani-İrəm», V fəsil
(3) Qarabağnamələr. İkinci kitab. Tərtib edəni və çapa hazırlayanı professor N.Axundov. Bakı, Yazıçı,
1991, s.360-397
(4) Abdullayev M.İ. Rusiyanın Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti // Azərbaycan tarixinin
çağdaş problemləri məcmuəsi, Bakı, 2000, s.37-53
(5) Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər. Prof. S.S.Əlyarlının redaktəsilə. Bakı,
«Azərbaycan» nəşriyyatı, 1996, 872 s.
www.internationalstudentsymposium.com

125
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bölgesinden biri haline geldi.1 İki Azerbaycan han hanedanı, Gence ve Karabağ hanlıkları
Karabağ’da kurulmuştur. Sarıcalı köyünden olan ve elinde, obasında kahramanlığı ve adaleti
ile herkesin takdirini kazanan Penaheli Bey Cevanşir, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan
Karabağlıların kendi tarihi vatanlarına dönüşlerinin garantörü oldu ve 1747 yılında Karabağ’ı
bağımsız devlet ilan etti. 2Bu hanedanın konumu, Nadir Şah’ın zorla göç ettirdiklerinin geri
dönmeleri ile güçlendi. Onlar Penahali Han’a yakın oldular. 1748’de Penahali Han, eski
bir Türk kabilesi olan Bayat adına bir kale inşa etmeye karar verdi ve daha sonra bu kale
hanlığın idari merkezi haline geldi. 1797 yılında Karabağ’a ikinci bir sefer düzenliyor. Yine
şiddetli bir direniş ile karşılaşsa da Şuşa şehrini ele geçiriyor, fakat orada öldürülüyor.3
“18. Yüz yılın başından 19 yüz yılın başlarına kadar Rusya, Azerbaycan’daki faaliyetlerini
arttırdı. Gürcistan’ın yanı sıra Car- Balakan topluluğu ve Gence Hanlığının işgalinden sonra
sıra kuşkusuz Karabağ’a gelmişti. Büyük bir imparatorluğa karşı koymak mümkün olmadığı
için Karabağ Han’ı İbrahim Halil Cevanşir Han, zorunlu olarak imparatorluk birliklerinin
komutanı olan Sisianov ile Küerkçey anlaşmasını imzalar. Bu anlaşmaya göre, Karabağ
Hanlığı bütünü ile Rusya’ya Azerbaycan toprağı olarak bağlandı. Bu anlaşma, Karabağ’ın
Azerbaycan’a ait olduğunu kanıtlayan en inandırıcı belgelerden biridir. Bundan sonra
Ermenilerin Karabağ’a getirilmeleri prosesi başladı. Şimdi dönem ile ilgili yazılanların
bazılarına bakalım. 1828 yılında Rusya ile İran arasında imzalanan Türkmençay ve 1829
yılında Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan Edirne anlaşmalarına göre,
yüz binlerce Ermeni Kuzey Azerbaycan dâhil olmak üzere Karabağ’a göç etmişlerdir. Resmi
verilere göre 1828 – 1830 yılları arasında İran’dan kırk bin ve Osmanlı İmparatorluğundan
doksan bin kişi kuzey Azerbaycan’a göç etmiş ve bunların çok büyük bir kısmı Karabağ’a
yerleştirilmiştir. Çar hükümetleri, Karabağ’a yerleştirdiği Ermeileri ekonomik bakımdan
güçlendirmeye özel bir önem vermişlerdir. Onlara en güzel topraklar ücretsiz veriliyor, özel
finans kaynakları yaratılıyordu. Geniş ölçekli vergi ve gümrük ayrıcalıkları sağlanıyor ve
en önemlisi bunlar sivil devlet görevine alınıyorlardı. 19. yüz yılın sonlarından itibaren,
Ermeniler Çar hükümetlerinin izni ve hoş görüsü sayesinde, Azerbaycan Türklerine
yaptıkları soykırımları şiddetlendirdiler. Karabağ’daki muazzam soykırım, daha trajik
sonuçlara neden oldu. Binlerce kişi öldürüldü, yüzlerce köy yakıldı, ülke yangın yerine
döndü. O dönemde Ermeiler, imparatorluk ve güçlü bir muhalefet haline gelen Bolşevikler
tarafından destekleniyordu. Yani, o dönemden itibaren, Ermeniler, ülkeye kim hâkim olursa
olsun, onlara yanaşıyorlar ve her yeni yönetim tarafından destekleniyorlardı.
Sonuç
Şubat 1988 olaylarından sonra Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’ndeki ayrılıkçı teröristler
ve Ermenistan silahlı kuvvetleri, Dağlık Karabağ’ı tamamen ele geçirmek için askeri
operasyonlar başlattılar. Ermenistan’da görevli olan SSCB Silahlı kuvvetleri ve Dağlık
(1) Ağamalı F.R. XVIII əsrin II yarısı - XIX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan xanlıqlarının sosial-iqtisadi vəziyyəti. Bakı, Azərbaycan Ensiklopediyası, 1999, 302 s
(2) Ağamalı Y.F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və digər dövlətlərlə münasibətləri (namizədlik
dissertasiyası). Bakı, 2002.
(3) 6.Axundov N. Qarabağ salnamələri. Bakı, Yazıçı, 1989, 232s
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Karabağ Özerk bölgesi polis güçleri de onlara katıldılar. Açıkça şunu söylemekte yarar
olduğunu düşünüyorum; Moskova’nın rızası olmadan Rus askeri güçleri işin içine giremezdi.
Moskova’nın onayı ile Rusya silahlı kuvvetleri de Ermenilerle birlikte hareket etti. Böylece
SSCB’nin yıkılmasından sonra Şubat 1917’de Çarlık hükümeti dönemine benzer bir durum
yaşandı. Sovyet ordusunda hizmet eden Ermeni askerleri ile eski Sovyet askeri birlikleri
Azerbaycanlılara karşı birleştiler ve tek bir cephede askeri operasyonlara giriştiler. Çağımızın
en trajik olayı 25 – 26 Şubat gecesi oldu. Ermeni askeri birlikleri, çeteciler, Rusya’nın
366. Mekanize taburu ile birlikte Hocalı köyüne saldırdılar. Köyü ele geçirdiler ve burada
yaşayan Azerbaycanlıları soykırıma tabi tuttular. Ana karnındaki bebeklere kadar ellerine
geçirdikleri herkesi acımasızca katlettiler. Bu, İkinci Dünya Savaşı’nda işlenen insanlık
suçlarından sonra, günümüzde 21. yüzyılda Ermenilerin insanlığa karşı işledikleri en büyük
suç olarak tarihe geçti. Şehirleri yakıp yıktılar, tarihi sanat eserleri bile bu vahşi katliamdan
kurtulamadılar. Savaşlar sırasında 20 bin Azerbaycanlı öldürüldü, 100 bin kişi yaralandı ve
50 bin kişi esir edildi ya da kayboldu. Göçmen olmuş ya da yerinden yurdundan edilmişlerin
sayısı bir milyon kişiyi geçti. Resmi bilgilere göre 323 kadın, 54 çocuk ve 410 yaşlı olmak
üzere 4852 Azerbaycan vatandaşı Ermeniler tarafından rehine olarak alındı. Ermeni devlet
yöneticileri esir ve rehine sayısını uluslararası insani kurumlardan dahi gizlediler. Esirlere
insanlık dışı işkenceler yaptılar, köle gibi çalıştırdılar, hakaret ediyorlar ve alçaltıyorlardı.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu savaşı Adaletsiz bir savaş olarak kabul etti ve Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini ve Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından
işgal edildiğini ilan ederek doğruladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi, Ermeni Siahlı
Kuvvetlerinin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını terk etmeleri için dört karar (822, 853,
874, 884) aldı. Ancak Ermeni işgalcileri bu kararları uygulamadılar. Ermeni işgalcileri ile
yapılan savaşlarda Azerbaycan’ın askeri – ekonomik ve insani güçlerinin seferber edilmesine
büyük ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla 2. Kasım günü Haydar Aliyev televizyondan halka
hitabetti. Alınan ciddi, askeri – ekonomik tedbirleri açıkladı. Milleti bu kararlara destek
olmaya çağırdı. Sonuç olarak Azerbaycan halkının işgalcilere karşı mücadelesinde bir
dönüm noktası yaratıldı. Azerbaycan ordusunun başarılı bir şekilde yönetilmesi sonucunda
5. Ocak. 1994’te Horadız yerleşimi Fuzuli’de stratejik öneme sahip 22 köy işgalden
kurtarıldı. Ardından Cebrail bölgesinin bir bölümü, Kelbecer ilçesinin Bozlu, Tekekaya,
Babaşlar, Kanlı Köy, Çepli, Susuzluk, Kasımbinesi, Yanşakbine, Kamışlı, Bağırlı yerleşim
yerleri de kurtarıldı. Çiçekdağı gibi, stratejik yükseklikler ele geçirildi. Kelbecer – Laçın
yolu tüneli kontrol altına alındı. Ermenistan bu harekât sırasında dört bin asker ve subay,
50 zırhlı araç, 15 top ve çok fazla silah kaybetti. Savaşta Azerbaycan’ın bu başarısı, işgal
edilen toprakların bir kısmının kurtarılması, Azerbaycan güçlerini ve savunmasını moral
olarak takviye etti. Ordunun takviye edilmesi, modern silahların sağlanması ve bölgenin
ileri hat olarak takviye edilmesi savunma hattını güçlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti,
bu şartlar altında 8. Mayıs. 1994’te Ermenistan ile Bişkek ateşkes protokolünü imzaladı.
Ateşkes emri 12 Mayıs’ta cepheye ulaştı. Ermeistan Azerbaycan’a karşı yürüttüğü işgalci
savaş döneminde Azerbaycan sınırlarının 360 km’lik bölümünde ileri sokularak Azerbaycan
topraklarının % 20’sini işgal etmiş, Fuzuli ilçesindeki Horadiz kasabasından Zengilan’a dek
198 km’lik Azerbaycan – İran sınırını kontrol altına almıştı. Ermeni işgalleri sonucunda
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Dağlık Karabağ bölgesinde 50 bin kadar Azerbaycanlının yaşadığı iki şehir, bir kasaba, 53
köy işgal edildi. Dağlık karabağ’dan sonra Azerbaycan toprakları dâhil 890 şehir, kasaba,
köy Ermenilerin eline geçti. İmha edilen objeler, ormanlık alanlar ve konut sayıları aşağıda
verdiğimiz gibidir: Konut: 150.000 ev ve kamu binaları, 7000 genel eğitim kurumları, 693
siyasi nesneler, 695 Km yollar, 800 köprü, 160 su boru hattı, 2300 Km elektrik hattı, 15.000
km kare ormanlık alan, 28.000 hektar ekili alan, 200 bin tarihi anıtlar ve 464 müze. İlk
tahminlere göre Azerbaycan Cumhuriyeti’ne 60 Milyar ABD doları yatırım gerekiyor. Ayrıca
cıva, obsidiyen ve perlit rezervlerinin tamamı, inşaat ve kaplama malzemelerinin %60’ı,
orman ürünlerinin %23,8’i, su kaynaklarının %7,8’i işgal edilmiş topraklarda kalmıştır.
Ayrıca bu topraklarda üç kutsal alan ve üç büyük rezervuar bulunmaktadır.
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İran’da Anayasalcı Hareket ve Siyasal Modernlik İlişkisi
Raheb Mohammadi Ghanbarlou1*
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 üretebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla
İran toplumunun karmaşık yapısı ve çatışma halinde olan muhalif grupların siyasal
kültürleri, İran meşrutiyet dönemindeki siyasal modernliği analiz etmekte birtakım sorunları
da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda İran’da anayasalcı hareket ve siyasal modernlik
arasındaki ilişkiye açıklık getirilmiştir. Bu çalışmada Modernlik kuramları ışığında, nitel
araştırma yönteminin doküman incelemesi tekniğiyle veriler toplanmıştır ve bulgular içerik
analizle yorumlanmıştır. Bu doğrultuda şu sorulara da yanıt vermeye çalışılmıştır; 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 düşünseltoplumsal zeminden kaynaklanmıştır?
Anahtar kelimeler: Anayasalcı Devrim, Siyasal Modernlik, Modernlik.
Abstract
The constitutionalist revolution was a milestone for Iranians to meet modernity. It was
a new beginning in Iranian history, and the reforms enlightened the twentieth-century
political history of Iran. The political modernity of Iran’s constitutionalist process is a worth
studying in different perspectives and essential matter. It is thought within a sociological
framework that evaluating the politics of modernity phenomenon, regarding the conflict
between ideological groups and the modernity intellectuals, may find solutions to various
* Avrasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi.
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deficiencies of today’s political modernity. Accordingly, the complex structure of Iranian
society and the political cultures of opponents in conflict bring about some sorts of problems
while analysing the political modernity of constitutionalism period of Iran. In this regard,
the relationship between the constitutionalist movement of Iran and the political modernity
is clarified. In this study, within the consideration of modernity theories, the data was
collected qualitatively by a documental review, and the findings were interpreted with
contextual analysis. This study aims to answer the following questions; what kind of attitude
did the modernity supporters and the opponents have towards the political modernity for
the constitutional revolution? What kind of path did the political modernity follow with
the traditional and modern ideas of Iran? From which intellectual or social ground did the
political modernity arise during the constitutional period?
Key words: Constitutionalist Revolution, Political Modernity, Modernization, Iran.
Giriş
Kaçar dönemi anayasalcı hareket günümüz İran’ın siyasal modernlik sürecinde bir
dönüm noktası olarak farklı açılardan çalışmalara tabi tutulsa da sosyolojik yaklaşım ve
ideolojik çatışma perspektifi açısından yeterli literatür oluşturulmamıştır. Bu mesele Türkiye
literatürüne gelince daha da dar bir alanı oluşturmaktadır. İran toplumunun karmaşık yapısı,
çatışma halinde olan muhalif grupların siyasal kültürleri, iç ve dış güç dengesine bakıldığı
zaman bu konuda analizlerin ne kadar güç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Anayasalcı
akım İran modernliğinde çok ideolojik ve çok kültürlü bir olay olarak başlamıştır. Afary’ye
(2000) göre, bu hareket birçok dönüşümler ve yapısal çelişkilerin temsilcisi olarak
sayılmaktadır. Ayrıca bu dönüşüm ve çelişkiler ülkeyi ciddi durumlarla karşı karşıya
getirmiştir ki hala bu meseleden doğan sorunlar çözümünü bulmamıştır. İşte bu dönemde
ilk kez İran’ın tarihsel sürecinde aydınlar kanun, seçime dayalı hükümet ve toplumsal adalet
gibi kavramları otoriter güce alternatif olarak düşünmeye başladılar. Bilinçli bir biçimde
kamu kurumlarının kurulması ve ekonomide kendi kendine yeterlilik ve emperyalist güçlerin
karşısında direnmeyi hedef edindiler (Amanat, 2003: 29). Bu dönemde en önemli kazanım
ilk anayasanın yazılmasıydı. İslam’dan sonra İran tarihinde, toplumsal, siyasal ve kültürel
dönüşüm dönemleri bağlamında, en önemli dönemlerden biri son yüzyıllık dönem, yani
yirminci yüzyıl ki “Meşrutiyet Devrimi” ve de derin sosyo-politik dönüşümlerle başlamış
ve İranlıları bin yıllık uykularından uyandırmıştır. Bu son yüz yıl içerisinde İranlılar, Millet,
Devlet, Devrim, Ferdiyet, Toplum, kültür, Sınıf’a benzer yeni kavramlarla tanışmışlardır.
Bazı düşünürler modernlik ve modernizasyon arasında ayrım yapmaktadırlar. Bu doğrultuda
Cohen modernlik sürecinin teknolojik yönünü-ki tartışmasız olarak Batı dünyasının
uygarlığına aittir- modernizasyon olarak tanımlar (Cohen, 2000: 11). Hâlbuki Berman her
iki yönü yani teknolojik ve teknolojik olmayanı, objektif olmak şartıyla modernizasyon
olarak tanımlar (Berman, 2000: 15).
Modernlik tarihsel bir dönemde Avrupa’da dünya görüşü ve değer sistemi olarak
şekillendiği söylenebilir ve modernizasyon ise o dünya görüşünün objektif sonucu,
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yöntemleridir denebilir. Modernlikte her şeyden önce “modern insan” ontolojik ve
epistemolojik merkezde yer almaya başladı, hâlbuki modernizasyonda toplumsal düzenin
yapılarına, kurumlarına ve araçlarına daha çok dikkat gösterilmektedir.
Batı ülkelerinin çoğunda modernlik ve modernizasyon birbiriyle eş zamanlı ve uyumlu
bir biçimde ilerlemiştir. Fakat birçok ülkede bu eş zamanlılık ve uyumluluk görülmemektedir.
1905’te Meşrutiyet Hareketi, İran din adamları arasında yol ayırımına neden olmuştur.
Ruhanilerden ayrılan bir grup âlim Meşrutiyeti destekleyip, meşrulaştırılmasını hızlandırmaya
çalışırken, ruhanilerin devlete yakın kanadı, İslami Hükümet'in sadece Şeriata dayalı
kurulabileceği iddiasındaydı. Meşrutiyet karşıtı bu ruhaniler, meşrutiyet yanlısı ruhanilerin,
"halkın istekleri/iradesini Tanrı iradesinin üstende tutma çabasında oldukları" bahanesiyle
suçluyorlardı (Rahnama, 2000: 27).
Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve
"Modern" kavramı "modernizm" olarak kavramsallaştırıldığı durumda, bir vaziyetin
göstergesi anlamına gelmektedir. Bu vaziyet, Vatimo çağdaş İtalyan filozofu tarafından
"modern olmanın bir değer haline geldiği bir durum olarak açıklanır. Aslında, modernlik çağı,
"yeniyi ilgi odağına yerleştiriyor" (Vatimo, 1998: 99-100). "Değer"in, yeni sayılan her şeyle
eş kimlikte olması, değişmenin eksenini belirler. Bu anlamda modernlik, kapsayıcı bir biçimde
değişim ve değişimin gereksinimlerine yöneliktir (Giddens, 1990: 4). Bu çerçevede "değişim,
modernliği anlamlandıran temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır "(Smart, 1992: 1).
Bu çerçevede modernlik olumlu değerleri, yeni bir konum, özgün, evrilen ve rasyonel
değerlere bağlılık olarak belirlenebilir. Geleneksel değerlerin ise önden, modern öncesi,
önemsiz, durağan ve irrasyonel olduğu varsayılmaktadır. Bu tarz bir yaklaşım -ki büyük
ölçüde yaygın olarak benimsenmektedir- Said’in vurguladığı Batı-merkezci ve “Oryantalist”
eğilimlerle ilintilidir. Connoly, modernliği “olumlu bir vaziyette kendini daha önceki karanlık,
daha hurafeci, daha az özgür, eleştiriye daha az tahammül eden, bireye daha az saygılı, daha
az bilimsel ve teknolojik açıdan, modern durumun en iyi halinden daha az gelişmiş bir durum
olarak tanımlamaktadır” (Connolly, 1998: 2).
Siyasal alanda modernlik ve modernizasyon arasında ayrıma yapmamak ve özellikle
modernliği modernizasyona indirgemek birçok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Örneğin;
Modern biçimlerde despotluğun ortaya çıkması, genel bir şekilde hareket etmemek nedeniyle
değişimin yüksek maliyetli olması, toplumsal-ekonomik ilerlemenin kırılgan olması, akılcılık,
özgürlük, demokrasi ve insan haklarının kurumsallaşmamasını beraberinde getirmiştir.
Fransız düşünür Maurice Barbier’ye göre; modern öncesi devlet organize edilmiş insan
grupları veya siyasal topluluklardan ibaret olan, yaşamına ait gereksinimleri yetkisinde
bulundurarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Topluluk üyeleri bir bütünün parçaları
olarak sayılmaktadır. Yani ne kişisel özerkliğe sahiptir ve ne de topluluğun dışında bir
varlığa sahiptir. Aslında bireyler mensubu oldukları ve bağımlı oldukları grubun üyesi olarak
indirgenmektedirler. Sonuç olarak grup bireyden üstündür ve bireyler grup içinde ve grup
yardımıyla var olabilmektedirler (Barbier, 2002: 17).
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Tecrübe açısından siyasal modernliğe sahip toplumlarda kurumlar, dernekler ve sivil
toplum örgütlerinin oluşması şarttır. İşte halk bu yollarla isteklerini kamusal alanda ve
günlük yaşamda gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca bu türden toplumlarda hükümet kontrolü
dışında kitle iletişim araçları, gazeteler ve görüş bildirecek mikrofonlar mevcuttur. Kişiler
bunların aracılığıyla özgürce inanç, görüş ve eleştiri ifadelerini yansıtabilmektedirler. Hatta
onların görüşleri, çoğunluk veya hükümetin görüşleriyle ters yönde olsa bile. Modern
devlette, devlete ait olan bir kamu alan bir de toplumla ilgili bir özel alan vardır. İnsan da
bu iki alan gibi iki farklı varlığa bölünmektedir. Bir taraftan yurttaştır çünkü devletin üyesi
sayılmaktadır ve diğer taraftan medeni camia da yaşadığı için de bireydir. Bu tanımda ideolojik
ve teokrasi hükümetleriyle yönetilen toplumlardaki gibi insan bir bütünde erimiş bir parça
olarak dönüşmemektedir. Barbier’ye göre genellikle ve tanıma göre totalitarizm siyasal
modernliği inkâr etmektir. Çünkü devlet ve medeni camia ayrımını, kamusal alan ve özel alan
ve dolayısıyla yurttaş ve birey ayrımlarını reddetmektedir. Barbier’nin görüşüne dayanarak
sadece hükümette modern araçları uygulamak dolayısıyla totaliter devletlere modern öncesi
devletler gibi yaklaşmak gerekmektedir.
Barbier din ve siyaset ilişkisinde üç durumdan bahsetmektedir; birinci dinin devlet
üzerinde egemenliği Lutter, Calon ve Do Mistro gibi geleneksel muhafazakârlar ve mezhepsel
reformistler aracılığıyla destekleniyordu. Bu yaklaşıma göre gücün kaynağı tanrıdır ve onu
kendi temsilcileri yani ruhanilere devretmiştir. İkinci durum, devletin din üzerinde egemenliği,
dolayısıyla yönetmek için dini güçlü bir araç olarak kullanmak hedeftir. Makyavelli', Spinoza
ve Thomas Hobbes dinin siyasal güce tam uyum sağlamasına vurgu yapmışlardır. Bu yüzden
din temsilcilerinin devlet temsilcilerinin tam emrinde olmak kanısındadırlar. Bu durumda din
devletle birlikte olduğu müddetçe, dinin kimliği de devlet adamları tarafından belirlenecektir
(Barbier, 2003).
Üçüncü durumda ise, din siyasetten ayrıdır ve aralarında liberal bir ilişki hâkimdir. Başka
bir deyişle din kişisel bir meseledir ve bireyler hiçbir baskı ve zor uygulanmadan kendi
mezhepsel inançlarını yaşamakta özgürlerdir. Barbier’ye göre siyasal modernitenin oluşması
için din ve siyaset alanlarının birbirlerinden ayrı olması gereklidir. Bu iki alan birbirlerinin
işlerine müdahale etmemelidirler.
İran’da Anayasalcı Devrim
Siyasal Bilincin Gelişmesi
İran'da meşrutiyet hareketine kadar, Kaçar despotluğunda siyasi partilerin örgütlenmesi
ve oluşması için uygun şart ve ortam elde edilememişti. Devlet ve genel anlamıyla hükümetin
karşısında muhalefet olarak ruhanilerden başka herhangi bir sivil oluşum bulunmamaktaydı.
Bu husus pratik olarak ruhanilerin sorumluluğunda idi. Toplumsal gücün paylaşımı iki
yönde yapılmıştı; dinin iktidar alanı ve saltanatın iktidar alanı. Sivil toplum kuruluşlarının
muhalefette olmadığı bu dönemde, sosyo-kültürel ve sosyo-politik düzeyde halkın yanında,
Şah, Sadrazam ve vezirleri "Ruasay-i Devlat" (Devlet Erkânı), Müçtehitler (fetva yetkisi
olan din adamları) ve Meraci (dini konularda referans olan din adamları) "Ruesay-i Millet"
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(Millet Erkânı) olarak adlandırılmaktaydı. Millet, şeriat, din, görenek, ayrıca bazen din ve
göreneklerin izleyicileri, "devlet" ise saltanat, hükümet ve hükümetin uzantıları anlamında
kullanılmaktaydı. Yargı aygıtı, mülkiyet ve anlaşmaların kayıt altına alınması (noterlik
işlevleri), hukuki davaların bakılması ve bunlarla ilgili ahkâm çıkartmak ve karar vermek,
millet erkânı yani ruhanilerin uhdesinde iken, siyasal hükümet (hüküm çıkartmak) devlet
uhdesine terkedilmiştir. Örf mahkemeleri pratik olarak güçsüzdü ve mali düzen de ikiye
ayrılmıştı. Ruhaniler şer'i vergileri alırken devletliler örfi vergileri toplarlardı. Bu ikili
iktidar yapısında, her bir tarafın karşı tarafın alanını ihlali söz konusu olamıyordu (Behnam,
2000: 4550-).
Diğer Doğu toplumları gibi İran toplumu da kaçınılmaz olarak modernlik ile karşılaşmış
ve sonuçlarından etkilenmiştir. Bu doğrultuda İranlı aydınların ve düşünürlerin modern
yaklaşımlarla karşılaşmaları yeni bir dönemin başladığına işaret eder. 18031828- yılları
boyunca, İran Rusya ile olan savaşlarında sürekli kayıplar yaşamakla birlikte, Batı ile yeni
yeni karşılaşmaktaydı (Behnam, 1994: 19). 19.Yy'ın başında İran, genelde bir tarım toplumu
olup, mutlak bir devletin yani kraliyet idaresi altında idi. Bu dönemde toplumsal ve siyasal
süreci etkileyen gruplar, sadece ulema ile tüccarlardı. Ulemanın birçoğu, Şah'ın gücünü
sınırlandırma vesilesi niteliğinde olan “Meşrutiyet”e yönelmekle, İslam kurallarının Meşruti
prensipleriyle uyumlanmasına yoğunlaşmışlardır. Dönemin üst düzey ulemalarından Seyit
Muhammed Tabatabai ve Seyit Abdullah Behbahani her ne kadar meclis ile yasamayı
şeriata dayalı ve ondan kaynaklı görmüyor iseler de Kaçar döneminde düzeni sağlamak ve
güçlendirmek için her iki kurumu da halen gerekli görmekte idiler.
Anayasal Sistemde Hukukun Üstünlüğü
Kanunun ilk özelliği onun yaygın ve kapsayıcı olmasındadır. Dolayısıyla bireylere
öngörebilme kabiliyetini vermektir. Başka bir deyişle kanunun varlığı ve tanımlanması
durumunda birey beklenilen davranış hakkında tahminde bulunabilmektedir. Modern
devletin diğer özelliklerinden biri yasanın üstünlüğü ve işlerliğidir. “Yasa” kavramının
sadece kendisi sorunu çözemez ve yasanın meşruiyet kaynağı da incelenmelidir. İran’da da
yasanın hâkimiyetinin kabul edilmesi konusu da siyasal modernliğin oluşmasında önemli
bir adım olmuştur. Katuziyan’a göre İran’da uzun yıllar halkın can ve mal güvenliği ender
bir biçimde kanuna bağlı olmuştur ve genellikle sultanın iradesine bağlı olmuştur. Başka
bir ifadeyle İran’da daha çok despot hâkimiyetler kendini göstermiştir. Batıda ise diktatör
hâkimiyetler daha çok var olmuştur. Dolayısıyla Batı’da en azından padişahın istinat edeceği
bir kanunun mevcuttu hâlbuki İran’da kanunun padişahın iradesiydi. Sadece anayasalcı
dönemde ilk kez ülkenin yönetimi için yazılmış kanunun onaylandı (Katuziyan, 2000: 25).
Meşrutiyete karşı çıkan kesim ki genellikle din adamlarıydı insanın yasa koyma
yetkisinin olmadığını söyleyerek bu duruma karşı çıkmaktaydılar. Bu nedenden dolayı Seyit
Cemal Vaiz, meclisin yasa koyma görevini ret ederek bu hakkın sadece Allah’a mahsus
olduğunu beyan etmiştir. Tanrı ise bu yasaları Kur’an-ı Kerim’de eksik olmayan bir biçimde
indirmiştir. Dolayısıyla meclise düşen görev şeriat kurallarını denetleme ve yürürlükteki
engelleri ortan kaldırmaktır (Fathi, 1993: 708). Bu çelişkiye bazı ulemalar örneğin Sikkatul
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İslam Tebrizi şer’ kurallarıyla örf kuralları arasında ayrım yapmakla aşmak hedefindeydi.
Sikkatul İslam’a göre kanundan amaç, yeni şer’ icadı değildir. Hz. Muhammed’in şeriat
kanunu iptal edilmeyecektir. Milletin ve milletvekillerinin istediği şey İslam kurallarının
denetiminde olan mülki ve siyasal kuralladır (Farasatkhah, 1995: 395).
Anayasalcı harekete karşı olan dönemin etkin ulemalarından olan Şeyh Fazlullah Nuri
insani yasaların egemenliğinin sonuçlarını şiddetle kınamıştır. Ona göre İslam’da hiç
kimsenin yasa koyma ve hükümlerde sahtecilik yapmaya yetkisi yoktur. İslam’ın eksiği
yoktur. Dolayısıyla onun tamamlanması ihtiyacı da söz konusu değildir (Zargarinejad, 1995:
166). Şeyh Fazlullha yasa yazımını bir yenilik ve buluş olarak nitelendirmekteydi. Çünkü
ona göre bizim yasamız İslam’dır ve İslam velayet işidir, insanların oyu ve özgür ifadesiyle
alakası yoktur. Ona göre yasaların en iyisi ilahi yasadır ve bunun en mükemmeli Şiilerin
elindedir (Malakzadeh, 1949).
Anayasalcı Dönemde Güçler Ayrışması ve Özgürlükler
Modern ve modern öncesi devletleri ayrıştıran en önemli bileşenlerden biri güçler
ayrışması ve gücün paylaşımı meselesidir. Bu girişim gücün tek elde toplanmasından
doğan yolsuzlukları engellemek için gerekli bir husustur. Güçler ayrışması teorik olarak Jan
Lock ve Montesquieu’nün görüşlülerinden kaynaklanmıştır. Bu hususta meşrutiyet yanlısı
ulamalardan olan İmadul Ulema Halhali ülke güvenlik ve devlete güven olmaksızın bayındır
olamaz, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı olması durumunda bu istek karşılanır.
Bu görüşe karşı çıkanlar mutlak hâkimiyetin Allah’a mahsus olduğunu söyleyerek, İslam
yasalarının mükemmel ve eksiksiz olduğuna vurgu yaparak insanların meclis yoluyla yasa
koymalarını doğru bulmuyorlardı. Meşrutiyete karşı muhaliflerden biri Akbar Tebrizi’ye göre,
meşrutiyeti uygulayan devletlerde yeterli ilahi hükümler bulunmadığı ve siyasal konularda
yeterince hüküm olmadığı nedeniyle ulema ve akillerden oluşan bir yasama meclisine
ihtiyaç duyulmuştur. Ve yönetenler meşruiyetlerini oy çokluğundan elde etmektedirler.
Başka bir deyişle iki meclise ihtiyaç duyulurdu; kanun koymak için yasama meclisi ve o
kanunları yürürlüğe koymak için yürütme meclisi. Dolayısıyla İslam mensuplarının yeterli
şer’i hükümlere sahip olduğu için yasama meclisine de ihtiyaç duyulmamaktadır. Şah ve
halk kendini şer’i yasalarına tabi tutmakta ve onun aksini önermemektedir. Yürütme meclisi
ise şah ve yakınlarına aittir (Zargarinejad, 1995: 112).
Fakat sonuç itibariyle anayasalcılar modern devletin önemli bileşeni olan güçler ayrımını
anayasada ilk kez olarak kondurabildiler. Anayasanın 27. Maddesi gereğince; ülkenin güçleri
üçe ayrılmıştır: Kanun koymakla yükümlü olan yasama organı. Bu meclis şah, Meclis-i
şurayı milli ve sena meclisinden oluşmaktaydı. Her üç merci kanun koyma yetkisine sahipti.
Fakat geçerli olup olmadığı şeriat kurallarını ihlal etmemeğe bağlıydı. İkinci, yargı organı,
bu organ şeriat işleriyle şer’i mahkemeleri ve örf işleriyle adliye mahkemelerinin ilgilendiği
bağımsız bir organ mahiyetindeydi. Üçüncü, yürütme organı, bu organ padişaha mahsus
idi. Yani yasalar ve hükümler devlet memuru ve bakanlar tarafından fakat şahın adına
yürütülmekteydi. 28. madde gereğince ise bu üç güç sonsuza kadar birbirinden bağımsız ve
ayrı kalmak zorundaydı.
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Anayasalcı akımların modern devlet adına elde ettikleri diğer önemli hususlardan biri de
özel mülkiyete saygı ve çalışma özgürlüğü ilkesiydi. Bu konuyla ilgili 9. Maddede: kişiler
mal, konut, can, haysiyet bakımından her tür taarruza karşı korunmalıdırlar. Sadece kanun
hükmü ve gereğince söz konusu hususlara el konulabilir (Meclisi Şurayı Millînin birinci ve
ikinci dönem kararları dizisi, 1939).
Tüm toplum bireylerine yurttaşlık hakları tanımak modern devletlerin vaz geçilmez
şartlarındadır. Eski zamanlarda sadece özel kişiler yurttaşlık hakkına sahiplerdi. Hatta Yunan
devlet-şehirlerinde bile toplumun birçok kesimi ve kadınların tümü bu haklardan yoksunlardı.
İran’da meşrutiyet döneminde yurttaşlık hakları eşitlik, adalet ve ayrımcılığı yok etme
kavramları ekseninde talep edildi (Zargarinejad, 1995: 98). Siyasal modernlikte elde edilen
haklardan biri seçme ve seçilme hakkı olan siyasal katılımdır. Bu konuda da meşrutiyeti
savunanlar ve karşı çıkanlar arasında fikir ayrılığı yaşanmıştır. Savunanlar safından Naini
dini azınlıklar ve İslami olmayan fırkaların seçim ve seçilme haklarını savundu ve onlarında
mecliste temsilcilerinin olduğunu gerekli bulmuştur (Naini, 1982: 95). Meşrutiyet karşıtları
Nuri’nin önderliğinde meclisi Darul Kübrayi İslami olarak görmekteydiler ve onun rolü
Şii devletine hizmet ve yardımda bulunmak ve Caferi mezhebine mensup insanların hak
hukuklarını korumakla mükellefti. Bunlara göre eğer milletvekillerinin amacı şeriat
hükümlerini uygulamaksa o zaman çoğunluğun oyuna göre toplanmak, istişare etmek
ve yasa koymak gereksiz işlerdir. Çünkü şeriatın uygulanması istişareye muhtaç değildir
(Rezvani, 1983: 43). Bütün bunlara rağmen siyasal katılım olgusu meşrutiyet döneminde ilk
kez resmi olarak tanındı. Her ne kadar bu katılım sınırlı alanları kapsamakta olsa da ancak
toplumun birçok kesimi bu hakka sahip değillerdi. Fakat önemli olan İran tarihinde ilk kez
bir devlet siyaset işinde halkın bir kısmının iradesine başvurmaktaydı ve bu da dönemin
siyasal modernlik gelişmeleri açısından son derece önemli bir kazanımdı.
Yine meşrutiyet döneminde siyasal modernlik çerçevesinde talep edilen meselelerden
bazıları ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mezhep özgürlüğü konularıydı. Şeyh
Muhammed İsmail Mahallati meşrutiyet yanlısı âlime göre; meşrutiyet halkı kölelik ve
bağımlı olmaktan kurtarır ve mutlak hürriyet verir. Aynen Avrupa ülkelerinde meşrutiyetin
dair olduğu ve yararlarının görüldüğü gibi. Mahallati özgürlüğü ikiye ayırmaktadır; Birincisi
despotluk ve zulümden özgür olmak diğeri ise Allah’ın kulluğundan hürriyet bulmaktır.
Mahallati birincisini kabul eder ama ikincisini ret eder. Ona göre meşrutiyetteki hürriyet ve
özgürlüğün anlamı dini bağımlılıktan özgürleşmek anlamında değildir (Zargarinejad, 1995:
521).
Şey Fazlullah Nuri ifade özgürlüğü hakkında kalem ve basın özgürlüğünü eleştirir.
Bunların din için zararlı olduğunu ve iftira gibi hususlara yol açacağını vurgulamıştır
(Türkeman, 1983: 65). Nihayet ifade ve basın özgürlüğü anayasada yer aldı ve 20. Maddede
şu ifade yer almıştır; caydırıcı ve dine zararlı olmayan tüm yazı ve kitaplar basılabilir.
Fakat her zaman basın yasalarına aykırı bir durum tespit edilirse yayımlayan veya yazar
basın yasalarına göre yargılanacaktır (Meclisi Şurayı Millînin birinci ve ikinci dönem
kararları dizisi, 1939). Bu maddeye dikkat edildiğinde, mezhep özgürlüğünün yer almaması
meşrutiyet dönemi din adamlarının çoğunun bu hususu kabul etmedikleri anlaşılmaktadır.
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Yazma ve ifade özgürlüğü de mezhepsel yasalara ters olmadığı sürece kabul edilmiştir.
Sonuç ve Değerlendirme
Çalışma boyunca da görüldüğü gibi modernliğin kazanımlarından biri olan anayasalcı
hareket İran toplumunda 19. Yüzyılda girmeye başlamıştır. Bu yolda her ne kadar anayasalcı
hareketi savunanlar olsa da ciddi bir muhalif kitlesi de var olmuştur. Anayasalcı harekete
en sert tepki veren kesim din adamları olmuştur. Bunlar tarafından ileri sürülen gerekçe ise
anayasalcı hareketin dini kuralları çiğnediği için İran toplumunda uygulanamaz, olmasıydı.
Dolayısıyla anayasalcı hareket gelenek ve modern arasında yaşanan birçok çatışma gibi
ciddi engelle karşı karşıya geldi. Modern gücün kaynağı ve geleneksel dini güç kaynağı
arasındaki tartışma günümüzde de çözüm bulamamış ve tartışmakta olan bir konudur.
Anayasalcı sisteme karşı çıkan kesim önde ruhaniler olmak üzere çok sert bir şekilde
siyasal modernliğin bileşenlerine yönelik düşmanlıkla yanaştılar. Anasaylcı sistemi
destekleyen kesim ise sistemin bileşenleriyle dini değerler arasındaki tutarsızlıklara ciddi
çözüm üretemediler. Dolayısıyla bazı birleştirmelerde birinin diğerinin lehine tahriflerde
bulundular. Genellikle bireylik, özerklik ve sivil toplumun siyasal alandan bağımsızlığı gibi
modernliğin önemli bileşenleri tartışmaları meşrutiyet akımının muhalifleri ve yandaşları
arasında aslında meselenin özü kavranmamıştır.
Sonuç itibariyle meşrutiyet veya anayasalcı hareketi siyasal modernliğin önemli
bileşenlerinin ülkenin siyasal kültürüne girmesi açısından önemli bir dönem olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca bu dönemi modern ve modern öncesi devlet ayırımında da
bir sınır olarak görmek mümkündür. Fakat bu sonralar meşrutiyetin yenilmesiyle ve Rıza
Şahın saltanata geçmesiyle durum değişmişti veya farklı eksene kaymıştır. Her geçen
gün siyasal modernlik bileşenleri zayıflamış ve biçimsel modernizasyon yaygınlaşmaya
başlamıştır. Fakat bu kadar çaba ve gayret sonucunda gazeteler, partiler ve seçimlerin sayısı
artsa da modernliğin; ifade özgürlüğü, siyasal alanla medeni alan arasındaki ayırım ve
bireysel haklara saygı gibi gerçek bileşenleri ve değerleri hala belirsiz ve amaca ulaşmamış
bir durum sergilemektedir. Esasen, Meşrutiyet Hareketi’nin İran toplumunda yaratmış
olduğu derin, içerikli sosyo-kültürel ve sosyo-politik değişim ve dönüşümler dikkate
alındığında bu dönüşümlerin daha çok yüzeysel veya biçimsel olduğu anlaşılmaktadır.
Çünkü söz konusu gelişmeler var olan sorunlara yönelik kalıcı bir çözüm üretememiştir.
Bu da genelde modernlik ve özelde siyasal modernliğin ruhunun anlaşılmaması veya
eksik anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada, Batı'nın aydınlanma felsefesi ile
modernlik anlayışının İslami toplumlara ve konumuz itibarıyla İran’a yaptığı etkileri hep
yarım kalmıştır. Dolayısıyla bu noktada modernliğin Batı’ya özgü bir süreç olduğu daha da
net anlaşılmaktadır. Batı dışı toplumlar sadece bu süreci taklit ederek modernizasyon denilen
olguyu takip etmektedir ki bu da söz konusu ülkelerin kendi tarihsel, kültürel, toplumsal ve
siyasal bileşenleriyle bağdaşmakta ciddi çelişkilerle karşılaşmaktadır. Nitekim ki İran Kaçar
dönemi örneğinde de gördüğümüz gibi siyasal modernlik dönemin aydınları tarafından ne
kadar benimsenmeye çalışılsa da istenilen sonuç alınamamıştır.
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Postmodernizm Döneminde Popüler Kültür Ürünlerinde
Ölümün Cazipleştirilerek Gösterilmesi: Sheguang Hu’nun
Giyim Koleksiyonu ve Diğer Örnekler
Zhamilia Karymbaeva

Özet
Ölüm hayatın ayrılmaz bir parçası olarak her zaman tüm toplumları ilgilendirmektedir.
Günümüzde ise postmodernizmin etkisi ile ölüm simgeleri medyada sıkça kullanılmaktadır.
Postmodernizm döneminde estetik ölçütleri sanatçının kendisi tarafından belirlenmeye başladı,
yüksek sanat ve kitle sanatı arasındaki ayrım kaldırıldı, dehümanizm popülerize edildi. Böylece,
sanatta sınırlar esnek hale geldi ve estetik üzerine tartışmalar yapılmaya başladı.
Ölüm simgeleri sıkça gösterildiği için norma dönüşerek meşrulaştırılmaktadırlar. Ölüm,
sevilen bir şey olmadığına rağmen popüler kültürde cazip bir şey olarak gösterilmektedir. Popüler
kültürde ölüm ve hatta intihar konusu pop ve rock starlar tarafından sıkça kullanılmaktadır.
Dünyaca ünlü ve milyonlarca hayranı olan starlar bu tür imgeleri kullanarak onların cazip bir şey
olarak algılanmasına neden olmaktadırlar.
Modada kışkırtıcı konular insanların markaya olan ilgisini canlı tutmak için kullanılır.
Gençler iskelet, kafatası, kemikler, tabut ve diğer imgeleri içeren giyimleri, aksesuarları “havalı”
görünmek için tercih etmektedirler. 2016 yılı Çin moda haftasında tasarımcı Sheguang Hu kendi
koleksiyonuyla izleyicileri şok etti. Onun koleksiyonunda kan renginde kırmızı rengi kullanılarak
ölüm, acı, yeni doğmuş çocukların ölümü, şeytan konularına yansıma yapıldı. Bu korkunç, hatta
iğrenç, itici duygusunu yaratan giyim modelleri artık son derece yaratıcı olarak algılanmaktadır.
Araştırmada örnek olarak verilen dergilerde de ölüm ve intihar konuları ele alınmaktadır.
Moda günümüzde insanlar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğundan dolayı onun ürünleri
kendisiyle beraber bir ideolojiyi getirmektedir. Bu ideoloji insanlara yeni postmodern değerleri
sunarak onların bilincini kontrol etme amacını gütmektedir. İlk bakışta anormal olarak görülen
şeyler git gide norm haline gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Moda, Postmodernizm, Dehümanizm, Ölüm Simgeleri, Popüler Kültür.
Abstract
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As an integral part of life, death always concerns all societies. Today, with the effect
of postmodernism, death symbols are frequently used in the media. The aesthetic criteria
during the postmodernism period began to be determined by the artist himself, the distinction
between high art and mass art was removed, dehumanism was popularized. Thus, the
boundaries in art became flexible and discussions about aesthetics began.
Since the symbols of death are frequently shown, they are justified by becoming the
norm. Although death is not something that is loved, it is shown as something attractive in
popular culture. In popular culture, death and even suicide are frequently used by pop and
rock stars. World-famous stars and millions of fans are using such images to make them
perceived as attractive.
Provocative issues in fashion are used to keep people's interest in the brand alive.
Young people prefer skirts, skulls, bones, coffins and other images to look “cool”. In
the Chinese fashion week of 2016, designer Sheguang Hu shocked the audience with its
collection. İn his collection he used blood red, the were made a reference to suffering,
death of newborn children, and devil symbols. This awful, even disgusting, repulsive
clothing model is now perceived as highly creative. Death and suicide issues are discussed
in the journals that are given as examples in that research. Since fashion now has a strong
influence on people, its products have an ideological meaning. This ideology aims to
control people's consciousness by presenting new postmodern values. At first glance, what
is seen as abnormal is becoming the norm.
Modernizemden Postmodernizme Geçiş Süreci ve Kültür
Modern çağ, üretimin gelişmesi ile insanlığın yaşam kalitesini yükselterek birçok yarar
getirdi. Aynı zaman modern çağ bireyselleşme, yabancılaşma, duyguların ve tutkuların
bastırılması gibi olguları da beraberinde getirdi (Fromm, 1976, akt. Özbek, 2005, s. 1).
Modernizmin getirdiği en yüksek değeri özgürlük olmasına rağmen, özgür insanın sağlam
ilişki kurma yeteneğini yavaş yavaş yitirdiği ve böylece sosyal yaşamdan dışlandığı
görülmektedir (Özbek, 2005, s. 1). İnsanlar yabancılaşma sonucunda meydana gelen boşluğu
doldurmak için tüketime odaklandı, ancak bu geçici doyumlar boşluğun genişlemesine
neden oldu. Bu durumdan rahatsız olanlar (aydınlar, düşünürler, sanatçılar) bu çağı
eleştirerek tepkilerini gösterdiler. Bu tepki özellikle sanat alanında gerçekleşerek “farklı
anlayışlar, farklı bakışlar, farklı tarzlar” getirerek postmodern kavramının ortaya çıkmasına
neden oldu (Özbek, 2005: 2). Postmodern kavramı çok tartışıldığına rağmen bilime, sanata,
edebiyata, felsefeye, kültüre ve diğer alanlara getirdiği etkilerden dolayı çok önemli role
sahiptir. (Özkul, 2013, s. 110). Modernizemden Postmodernizme geçiş süreci “kültürün
demokratikleşmesi” şeklinde de betimlenebilir (Özkul, 2013, s. 117). Postmodernizmin
ortaya çıkışı Avrupa merkezciliğinin yerine Amerikan hâkimiyetinin yerine gelmesine
de bağlıdır. “Postmodernizme yol açan gelişmeler, tek ve mutlak bilim anlayışının
reddedilmesiyle başlamakta, aşırı rasyonelleşmenin insani duyarlılığı yok etmesi, araçsal
aklın egemenliğinin yıkıcı sonuçları ve nihai olarak yaşam alanının yok olmasına tepki
olarak şekillenmektedir. Rasyonalizme karşı da öznenin de öne çıkması yönünde bir gelişim
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gözlenmektedir” (Karaoğlu, 2006, s. 101, 102). Aynı zaman postmodernizmin gelmesiyle
kültürün sadece seçkin bir grup tarafından tüketilen unsur olmaktan çıkıp daha geniş kitleler
için erişilebilir olmaya başlandığına neden olmuştur (Özkul, 2013, s. 117). Aynı şekilde
medyanın gelişmesi sonucunda yerel ve azınlık kültürlerine söz hakkı tanınmaya başlandı
(Karaoğlu, 2006, s. 101).
Postmodern fikrine göre postmodernizm siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlar
arasındaki çizgileri yok eder (Kumar, 1999, s. 127). “Sanayi sonrası toplumun kültürü” olarak
betimlenen postmodernizm (A.g.k., 1999, s 138) Kant’ın “aklın yolu birdir” önermesine
karşı postmodern felsefenin önermesi “Aklın yolu çoktur” şeklinde oluşmuştur (Özkul,
2012, s. 116). Böylece postmodern düşünce için “göreli bir durumun geçerli olduğu” fikri
savunulmaktadır (A.g.k.). Postmodernizm kavramı çok tartışıldığına rağmen onun “kes
yapıştır karakteri, bütünlükten yoksun oluşu” onun hem güçlü hem de zayıf yönü olup her
kişinin onda gönlüne göre bir şey bulabileceği için imkân sunduğu düşünülmektedir (Aslan
ve Yılmaz, 2001, s. 98).
Postmodern Sanat
Postmodernistler halk kültürü ve yüksek kültürü arasındaki hiyerarşik düzeni yok ederek,
sanat ve gündelik hayat arasındaki sınırları da kaldırmıştır (Karaoğlu, 2006, s. 110).
Özbek’e göre (2005) postmodern sanatın karmaşıklığı sıradan tüketicinin onu sıkılmadan
tüketmesine engel olmaktadır. Özbek “çıkılması zor bir orman” olarak adlandırdığı
postmodern sanatın yorumlanması oldukça zor olup netice tüketicinin donanımına bağlı
olduğu düşüncesindedir. “Zaten Post-modern yapıtların içsel tutarlılığından söz edilemez;
yorumcudan da mantıklı eleştiriler beklenemez, yorumcudan beklenen, tutarlılık, savlarını
ortaya koyarken, bilimsel tutarlılık sergilemek, yani düşüncelerini temellendirmektir”
(Özbek, 2005, s. 14). Ayrıca postmodernizm belirsizliği, heterojenliği ve farklılığı öne
çıkartarak tanıyarak (Harvey, 1989, akt. Larrain, 1995, s. 147, akt. Özer, Dağtaş, 2011, s.141)
disiplinleri “radikal bir sorgudan” geçirerek aradaki sınırları yok etmeye çalışmaktadır
(Özer, Dağtaş, 2011, s.141). Postmodernizmin en çok başvurduğu uygulamaları parodi ve
pastiş sayılmaktadır. “Hem parodi hem de pastiş öykünme (imitasyon) ya da daha iyi bir
ifadeyle, diğer biçemlerin taklidi ve özellikle öteki biçemlerin aşırı kullanımları (aşırma,
mannerism) ve biçimsel seğirme (twitches) ile ilişkilidir” (Karaoğlu, 2006, s. 113).
Sefa Yüce (2016) sanatın her dönem ve devirde yeniden yorumlandığını öne sürmektedir.
Sanat eserinin fonksiyonlarından bahsederken Yüce sanat eserinin hiç değişmeyen, kalıcı
yeni değerleri üretmek zorunda olmadığını da savunmaktadır. “Sanat, insan tabiatının
değişkenlerini ifade eder. Sanatçı da bu değişkenleri her dönemde farklı bir biçimde ifade
etmeye çalışır” (Yüce, 2016, s. 106, 108).
Postmodernizm ve Alımlama Estetiği
Edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton estetik anlayışı açısından postmodernizm
kavramını şu şekilde açıklamaktadır: “Belki şöyle bir fikir birliğinden söz edilebilir: tipik
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postmodernist ürün, şakacıdır, kendi kendiyle dalga geçer, hatta şizoiddir; aynı zamanda,
yüksek modernizmin gösterişsiz kendine yeterliliğine, ticareti ve meta biçimini arsızca
kucaklayarak tepki gösterir. Kültürel geleneğe karşı tavrı saygısız bir pastiş görünümündedir;
kasıtlı olarak amaçlanmış derinlik yokluğu, her tür metafizik ağırbaşlılığın altını oyar. Bu,
bazan acımasız bir sefalet ve sarsına estetiğine açılır” (Harvey, 1997, s. 21).
Postmodern sanat anlayışının belirsiz olmasına rağmen gene de bir kurama ihtiyaç
duyulmuştur, bundan dolayı öne tüketiciyi çıkaran bu yöntem “alımlama estetiği” ismini
taşımaktadır. Bu yöntem tüketicilerin birikimine, düşünce tarzına dayanarak postmodern
yapıtlarının birkaç perspektif açısından gerçekleştirilebileceğini öne sürmektedir (Özbek,
2005, ss. 3, 4).
“Her sanat yapıtı gibi, her yazınsal ürün de bir değil, birden çok anlam içerir.
Sanat yapıtının bir anlamı olduğunu, yorumcunun işinin bu saklı anlamı ortaya
çıkarmaktan ibaret olduğunu söyleyen geleneksel yorum anlayışı, bugün Post-modern eğilimlerin yaşamın hemen her alanında kendini duyumsatmasıyla birlikte
popüler olmaktan çıkmıştır. Bunu kavrayan eleştiri çevreleri tek doğru, tek anlam
peşinde koşmanın eskimişi bir yaklaşım olduğunu, yeni sanat anlayışını çözümlemede kısır kalacağını gördüler ve sanat üretim biçimlerindeki değişimler karşısında yeni bir tutum belirleme, yeni bir konum alma gereğini duydular; kendi bakış
acılarının yapıtın üretimine katkı oluşturacağının, ona anlam zenginliği katacağının bilincine vardılar; sanat yapıtının ilettiği anlamın yalnız yaratıcısından kaynağını almadığını, tüketici deneyiminin, birikiminin ve gerçeğinin de yapıta can
verdiğini gördüler (Lensch, 2005, s. 56, akt. Özbek, 2005, s. 7)”.
Postmodernizm ve Etik
Dedeoğlu (2004) etiğin bir ahlak bilimi olarak önemli miktarda değerlerle bağlantılı
olduğundan ve” iyi-doğru” kavramlarıyla yakından ilgilendiğinden bahsetmektedir. “İyi
ve kötü” ölçüleri yer ve zamana göre değişmesine rağmen bütün insanlar için ortak iyi
ve ortak kötü anlayışlardan da bahsedilebilir. “İşte postmodernizmle birlikte bazı şeylerin
değil, her şeyin görece (rölatif) olarak nitelendirilmeye çalışılmasıyla birlikte, ahlakın da
eşzamanlı olarak alabora olmasının önemli bir nedeni bu durum: “Kimin iyisi?”, “kime göre
iyi? Sorularıyla beraber iyinin de doğrunun da içi boşaltılmaya çalışılıyor belli bir süredir”
(Dedeoğlu, 2004, 115). Bauman etik hakkında bahsederken günümüzde etik dışı görünüşler
olarak görülen savaş, doğanın yitimi, yoksulluk dünyanın her yerinde mevcut olmaya devam
ettiğini vurgulamaktadır. Bu durumun insanların “etik bir körlüğün” oluşmasına uygun bir
zemin hazırladığı görünmektedir (Kineşçi, 2017, s. 129).
Popüler Kültür
Popüler başlangıçta Latince “popülaris” kelimesinde türeyerek “halka ait” anlamına
gelen “hukuki ve siyasal bir terimdi”. Aynı zaman aşağı, değersiz anlamında da kullanılırdı
(Erol, 2002, 42). Günümüzde ise popüler “çoğunluk tarafından sevilen ve seçilen” anlamına
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gelmektedir. Popüler kültür kültüre ait olan “şeylerin” teknolojik araçlar tarafından üretilmesi,
pazarlaması, dağıtımı ve tüketimi yapılan bir kültür anlamına gelmektedir. Popüler kültür
anlamlar ve zevkler üretir ve onları halka sunar. Popüler kültür sürekli değişiklikleri talep
eder (Erdoğan, Alemdar, 2005, s. 34) ve böylece tüketicinin ilgisi canlı tutulur. Popüler kültür
üreticilerin amacı kar elde etmektir, bundan dolayı halkın tercihleri dikkate alınır ve ona göre
ürünler üretilir.
Kapitalist piyasada ürünlerinin satılması için kitle iletişim araçları kullanılmaktadır.
“Neticede kültür ya da bilinç endüstrileri olarak da adlandırılabilecek medya ve kitle iletişim
sistemleri, ticari kültürün bir parçası, onun üreticisi ve dağıtıcısı konumundadır” (Yaylagül,
Korkmaz, 2008, s. 7). Kitle iletişimde “popüler” ifadesi egemen medyanın sunduğu ürünlerinin
halk tarafından sevilmesi anlamında kullanılmaktadır (Erdoğan, Alemdar, 2005, s. 33).
Üretilen bu ürünlerin standartizasyonlaştırılması söz konusu olup, onların üreticiler tarafından
üretilerek topluma “endüstriyel süreçler sonucunda” dağıtılır (Çelik, 2012, s. 113).
Popüler Kültür Ürünü Olarak Moda
İnsanlar giyiniş tarzları üzerinden toplumdaki diğer üyelerine kendileri ile ilgili bilgi vermiş
oluyorlar. Bu anlam sistemi insanların toplum içinde belli statü, cazibeliği kazanmalarını ve
yaşadıkları topluma ayak uydurmalarını sağlamaktadır (Davis, 1997, s. 16, Karaoğlu, 2006,
s. 14). “Yaratıcı biçimlerin üretimi” anlamına gelen moda (Erdoğan, Alemdar, 2005, s. 150)
böylece farklı mitleri yaratmaktadır. “...Bireyciliği, bireysel tercihi, bireysel zevki, çağdaşlığı,
en son olanı takip etmeyi ve zamanı yakalamayı, şık olmayı, en son olana ayak uydurmayı,
değerli görüntü ve gösterişi, tüketim demokrasisini, herkesin istediğini giydiği ve yaptığını,
dolayısıyla sınıf farklarının ortadan kalktığını ve farkın bireysel öznellik olduğunu vurgularlar”
(Erdoğan, Alemdar, 2005, s. 151). Simmel ise buna karşılık olarak “modaların daima sınıf
modaları” düşüncesini savunmaktadır. Simmel moda üzerinde şöyle bir açıklama yapmıştır:
“Toplumsal formlar, giysiler, estetik değerlendirmeler, insanın kendini ifade ettiği tüm stiller,
modanın yarattığı kesintisiz dönüşümler çerçevesinde kavranıyorsa, o zaman moda -yani
yeni moda- bu bakımlardan sadece üst zümrelere etki eder. Alt tabakalar üsttekilerin stillerini
sahiplenmeye başladığında, üsttekilerin kendi etraflarına çektiği sınırı aşmış, o modayla
simgelenen sınıfsal bütünlüklerini ortadan kaldırmış olurlar; işte o zaman üst zümreler o
modadan vazgeçip, yine kendilerini geniş kitlelerden ayırt etmelerini sağlayacak başka bir
modaya yönelirler. Ve oyun baştan başlar” (Simmel, 2003, ss. 108, 109, akt. Ertürk, 2011, s.
8). Bu fenomenal durum kendinde çelişkileri içermektedir. Bir taraftan moda kendi önemini ve
yaygınlığını toplumun seçkinler tarafından taklidi üzerinden kazandı ve “yukarıdan” “aşağıya”
modanın geçişini sağladı. Diğer taraftan ise insanlar modayı takip ederek hem farklılaşmayı
hem de diğer bir grup insanlara benzemeyi amaçlıyorlar (Karaoğlu, 2006, s. 15). Simmel’in
ifadesiyle “verili bir örtünün taklidi” olan moda bireyin bulunduğu topluma uyum sağlamasını
gerçekleştiren bir alettir (Ertürk, 2011, s. 7). Moda “planlı pazarlama oyunu” olarak kitlelere
“değerli bir sosyal kimlik” miti aracılığıyla kitleleri satın almaya teşvik etmektir (Erdoğan,
Alemdar, 2005, s. 152). Ürünlerini satabilmek için “sahte farklılık yaratma pratiği” miti
ortaya çıkartılarak standartlaşmış ürünler üretilerek standartlaşmış tüketici kitlesi yaratılmış
olmaktadır (Erdoğan, Alemdar, 2005, ss. 152, 153).
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Karını artırmak isteyen üreticiler insanların modanın mevsimden mevsime değişiminin
peşinde koşmalarını sağlamaya çalışırlar ve dolayısıyla sürekli tüketime yönlendirirler.
Günümüzde tüm sınıflara açık olan moda insanlar üzerinde bir egemenlik kurarak kitleleri
kendini takip ettirmeye mecbur bırakmaktadır. Moda kurallarına göre hareket etmek
istemeyenler ise ötekileştirilir ve dışlanır.
Tüketim Toplumu ve Moda
Karaoğlu (2006) postmodern toplumun kültürel yapısını ifade eden kavramlarının tüketim
toplumu, tüketim kültürü, kitle kültürü, popüler kültürün olduğunu öne sürmektedir (Karaoğlu,
2006, s. 115). Postmodernizm dönemindeki kültür tüketim kültürüdür. Bu kültürün kitleler
tarafından daha fazla tüketilmesi için felsefe, bilim, sanatın ve dinin bile dünyevileştirilmesi
gerekir (Özkul, 2013, s. 118). Sürekli değişim sürecinde olan postmodernizm döneminde
her şey metaya dönüştürülmüş haldedir. Bilgiden başlayarak sanata kadar her şey tüketim
aracı olarak kullanılmaktadır (Karaoğlu, 2006, s. 115). Baudrillard tüketim toplumunda
insanlar tükettikleri üzerinden kendi kimliklerini doğrulamaya çalışarak tüketimden zevk
aldıklarını savunmuştur. (Özer, Dağtaş, 2011, s. 146). Tüketim, bir işaret diline dönüşerek
yeni anlamlar kazanmasına neden olmaktadır (A.g.k., s. 146). Tüketim toplumunda eşyanın
“yarar işlevi” yerine “gösterge işlevi” öne çıkmaya başladı (Karaoğlu, 2006, s. 146). Bu
göstergelerin satılabilmesi için reklamcılar farklı teknikleri kullanarak satılan eşyayı sevgi,
romantik duygular, cinsel arzular, prestij gibi imgelerine bağlarlar. Bu yüzden tüketicinin
herhangi eşyayı alarak aslında reklamda gördüğü mutluluğa, sevgiye, huzura veya romantik
duygulara ulaşmak istediği söylenebilir.
Karaoğlu tüketim toplumun özelliklerini şu şekilde tanıtmıştır: “Tüketim toplumu ve
tüketim kültürünün, bireyleri tüketime dayalı yaşam biçimlerini "satın almaya" zorlayan
"yanlış ve sahte ihtiyaçlar" üretmektedir. Artan cinsel özgürlüğün, daha geniş maddi bolluk
ve tüketimin, kültüre daha kolay ulaşmanın, daha iyi barınma koşullarının, artan toplumsal
hareketliliğin, düşüncenin kontrol edilmesinde gittikçe artan manipülasyona ve karmaşık
biçimlere, entelektüel ve manevi yaşamın gittikçe daha çok alçaltılmasına, varlığın değer
yitirmesine ve insanlıktan çıkmasına eşlik eden şeyler bu toplumun temel karakteristikleri
arasında yerini almıştır. Modern birey ne kadar mutlu ise, farkında olmadan kurulu sosyoekonomik sistemin iktidarına o kadar şaşmaz bir biçimde teslim olmaktadır” (Karaoğlu,
2006, s. 146). Tüketim toplumunun önemli aleti olan moda da “Geleneksel güçleri, din,
eğitim ve sanat gibi dikkate alarak ve onları bir noktaya kadar süzgeçten geçirerek, medya ile
bağlantısını kurarak, belki de her gün milyonlarca insanın kolektif hayal gücünü belirleyen
en etkin güç haline gelmiştir” (Karaoğlu, 2006, s. 92).
Roland Barthes’un modayı sürekli değişen ve kitlelere “yukarıdan” hazır şeklinde
sunulan bir olgu şeklinde tanıtmıştır:
“Modanin dizgesinde gösterge, aksine (göreli olarak) buyrultusaldır: Her yıl kullananlar kitlesi tarafından değil (dili yapan konuşan kitlenin dengi olacaktır), fakat
moda isteyen grup (le fashion grup) olan dar bir makam veya belki de, yazılı moda
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durumunda, dergi yazarları, tarafından hazırlanır; kuşkusuz moda göstergesi, kitle
dediğimiz kültürün içinde üretilmiş gösterge gibi yerleştirilir, söylenebilirse, benzersiz veya oligarşik bir kavramın ve kolektif bir imgenin karşılaşmasında, o (moda
göstergesi), aynı zamanda hem zorla kabul ettirilmiş ve hem de istenmiş olur. Fakat
yapısal bir biçimde, moda göstergesi daha az buyrultusal değildir: O, ne bir ilerlemeci evremin (bundan hiçbir ‘kuşak’ özünde sorumlu olmayacak), ne de kolektif bir
uzlaşmanın sonucudur; aniden doğar ve bütünüyle, her yıl, buyruk aracılığıyla (bu
yıl, yarışlarda basmalar zafer kazanacaktır) gerçekleşir; moda göstergesinin buyrultusallığını ifşa eden bu, açık bir biçimde zamanda ortaya çıkandır: Moda evrimleşmez, değişir: Sözlük dağarcığı, aynı dizgeyi koruyacak fakat kelimelerini bozuk para
(monnaie) gibi aniden ve düzenli bir biçimde değiştirecek bir dile benzer biçimde,
her yıl yenilenir” (Barthes, 1967: 243-244, akt. Sayın, 2014: 69, 70).
Ölüm ve İntihar
Ölüm, her insanın hayatının sonunda yaşayacağı bir “gerçek” olduğundan dolayı
insanoğlunun geldiği ilk zamanlardan itibaren bugüne kadar herkesin ilgisini çekmektedir.
Dünyada yaşamış ve şu an yaşayan her insan ölümlü bir varlık olduğundan dolayı ölüm
denilen bu “tecrübe” istisnasız her birimizle alakalıdır. Ölüm herkes tarafından erken veya geç
yaşanacağı bir gerçek olduğu için son derece önemli bir yere sahiptir. “Tıbbi açıdan sinirsel
faaliyetlerin ya da beyin fonksiyonlarının kalıcı kaybı ve biyolojik işleyişin geri döndürülemez
şekilde bitişi” şeklinde tanımlanan ölüm, bütün toplumların kendisini konu edinmesini
sağlamıştır. Bu yüzden bütün toplumlarda ölüm ile ilgili inançlar, ritüeller ve töreler mevcuttur.
İnsanın bu dünyadaki fiziksel varlığının sonunu sembolize eden ölüm çoğu insanların zihninde
yerleşerek korku duygusunu yaratmaktadır (Başok Diş, 2018, s. 378).
Mısır’da Ölüm
Mısır kültüründe ölümle ilgili inançlar şu şekilde betimlenmiştir. Mısırlılar ölen kişinin
ruhunun Tanrılar ile aynı arada olabilmesini onun statüsüne değil, insani niteliklerine
bağlıyorlardı. Çeşitli büyülerle ölünün Cennet’e bir kuş gibi ulaşabilmesi ya da bir
merdivenle çıkabilmesi sağlanabilirliğine inanılırdı. Cennet’e ulaşan ebedi mutluluk içinde
yatardı. Verimlilik ve yeniden doğma Tanrısı Osiris’in yardımcı olması için ölünün cesediyle
birlikte Ölüler Kitabı gömülürdü. Bu kitapta canlanan ruhun Osiris’le birleşmesi için sınavda
doğru cevaplar yazılıydı. Mısır’da ruhun Tanrılar tarafından sınava alındığına ve sonuçta
cezalandıracağına ya da ödüllendirileceğine inanılırdı (Augustine ve ark., 2002, s. 13).
Yunanistan’da Ölüm
Yunanlıların öteki dünya ile ilgili düşünceleri karamsardı. Bu hakkında Homeros’un
Odysseia’sında bahsedilmektedir. Odisseus’un ‘Hades’ olarak adlandıkları yere yani
Cehennem’de annesinin gölgesiyle görüşür. Annesinin gölgesini kucaklamaya çalışınca
bunun mümkün olmadığını anlar. Annesi de durumu şöyle açıklar: “İnsanların öldükten
sonra böyle olmaları buyrulmuştur. Kaslar, et ve kemikleri bir arada tutamazlar çünkü onlar
ateşin gücüyle yok olmuşlardır ve can beyaz kemiklerden ayrıldı mı, gölge bir an üzerinde
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dolaşır, sonra uçar gider”. Yunanlıların inancına göre ‘ateş’ bedenin yakılmasıdır; can ise,
bedenle birlikte yok olan maddi varlık, ‘thumos’tur; ‘gölge’ ya da psyche ise ondan sonra
Hades’e inen ruhtur”. Homeros’un namuslu insanların öldükten sonra Elysium adlı mutluluk
ve sürekli bahar ülkesinde bulunacakları ile ilgili düşünceleri vardı. Ilginç olanı ölümden
sonra seçkinler için ayrı bir yerlerin olduğu düşüncesinin mevcut olmasıdır (Augustine ve
ark, 2002, s. 16).
Musevilik’te ve Hıristyanlık’ta Ölüm
Daniel Kitabı’nda “Ve yerin toprağında uyuyanlardan birçoğu, bunlar ebedi hayata
ve şunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar” sözleri ölümden sonra dirilme ve ölülerin
yargılanması ile ilgili inanç ortaya çıktı. Yehova Tanrısı Musevi’nin halka zulmedenleri
kıyamet günü cezalandıracağına inanılırdı (Augustine ve ark., 2002, s. 16). Ancak Musevilik
inancında ölüm sonrası hayat hakkında zıt görüşlerin mevcut olduğu bilinmektedir (Akbaş,
2002, s. 38). Hıristyanlık’a göre Tanrı ve onun yarattığı insan ruhunun ölümsüz olduğu
düşüncesi desteklenmektedir (Augustine ve ark., 2002, s. 21).
Hinduizm ve Budizm’de Ölüm
Hinduizmde Tanrılar hiyerarşisi getirilerek onların “tüm doğalarda ve tüm insanlarda var
olduğu” bir güç olduğuna inanılırdı. Hinduist inancına göre her canlının içinde Tanrı vardır
ve ölümden sonra “ruhun bireyselliğini kaybettiğini ve daha büyük bir varlıkla birleştiği”
düşüncesi vardır. Hinduizmde “ölümün bir saçmalık olduğunu ve her şeyle herkesin ebedi
yaşama sahip olduğunu” savunan düşünceler var (Augustine ve ark., 2002, s.18).
Hinduizm’den çıkan Budizmde “cennetler dizisi” vardır ve bu boyutlara ulaşmak bireyin
erdemine ve meditasyon yapma çabasına bağlıdır. Veda’nın bir parçası olan Rig-Veda’da
Ölüler Tanrısı ve onların yargıcı Yama hakkında bahsedilmektedir (Augustine ve ark., 2002,
ss. 18, 19).
İslamiyet’te Ölüm
İslamiyet’te cezalandıracak ve ödüllendirecek olan Allah’ın kendisidir. İslam’da cennet
ve cehennem anlayışı vardır (Augustine ve ark., 2002, s. 20). Ayrıca, İslam anlayışına göre
ruh ölümsüzdür. “Her nefs aynı ölümü tattığı halde, berzahta her ölü aynı düzeyde yaşamaz.
Ölümden sonraki insanlar, beraberlerinde götürdükleri nefislerinde… yaşarlar. Herkes imanı
ve inkârı oranında bir nur veya zulmet düzeyinde ölür. Bu yüzden berzahta kimi insanların
hayatları ölü gibi, kimileri de en canlıdan canlı gibidir” (Bozdağ, 2014, s. 125).
İntihar
İntihar Latince “sui” yani “ben” ve “cedere” yani öldürmek anlamına gelen iki kelmenin
birleşmesinden oluşan “suicedere” olarak geçmektedir (Shneidman, 1985, Eskin, 2003,
s. 3). İntihardan bahsederken sadece ölümle sonuçlandırılmış olay değildir, genel olarak
intihar davranışı olarak ele alınmaktadır. Intihar davranışı ise “düşünceyle başlayıp ölümle
sonuçlanan bir davranış yelpazesi ve süreci” olarak tanımlanmaktadır (Eskin, 2003, s. 4).
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İntiharın nedenleri
Kişiyi intihara iten farklı risk etmenleri vardır. Bu tür risklerin kesiştiği ortak noktası
kişinin büyük ruhsal acı çektiğidir. Ruhsal acıların çektikleri nedenler kişiden kişiye göre
değişmektedir. “Bunlar ruh sağlığı sorunları, olumsuz yaşam olayları, önemli kayıplar ve
sonrasında yaşanan mutsuzluklar, umutsuzluklar olabilir” Bu tür acıları binlerce kişi yaşamış
olabilir ama bunlardan sadece küçük bir kısım kendi hayatını sonlandırmaya kadar gider. Bu
tip insanlar risk grubuna girdikleri için diğerlerine göre daha fazla psikolojik durumuna
dikkat etmelidirler. İntihar ne kadar bireysel bir edim gibi görünse de aslında sosyal bir
olgudur. Toplumsal ortamın değerlerinin de insanların intihara karşı olan algıları etkilediği
düşünülmektedir (Eskin, 2003, s. 43).
Medyada ölüm ve intihar
Günümüzde medya izleyicinin ilgisini kazanmak için her türlü manipülasyonları
kullanmaktadır. Kimi zaman toplumsal değer ve ahlak sistemine aykırı gelen mesajlar
da yayınlanmaktadır. Baudrillard (2011) pornografik içerikli imgelerin sadece cinselliğe
bağlı olmadığını, mahremiyetin kaldırıldığı ile alakalı olduğunu savunmaktadır. Onun
pornografi tanımlaması şu şekildedir: “Pornografide müstehcen olan yalnızca cinsellik
değildir; günümüz haber ve iletişim, iletişim ağları ve devreleri de pornografik bir görünüme
sahiptirler. Düğmesine basınca çalışan, her keseye uygun, kullanışlı, kolaylıkla ayarlanabilen,
kendisinden değişik şekillerde yararlanılabilen, değişik anlamlar yüklenebilen ve her biçime
girebilen nesneler ve işlevler de pornografik bir görünüme sahiptir” (Baudrillard, 2011, s.
88, akt. Yelmen, 2018, s. 36).
Yapılan araştırmalara göre medyada yer alan intihar haberleri çocuk ve ergen
izleyicileri etkilemektedir. Örneğin, Saddam Hüseyin’in asılarak idam edildiği anlarının
medyada yayınlanmasından sonra çocukların taklit şeklinde intihar etme oranları artmıştır.
Çocukların bunu bir oyun zannederek gerçekleştirdikleri iddia edilmektedir. Bu intiharlar
sosyal öğrenme yoluyla ve medyanın katkısıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir. Özellikle
ünlü kişilerin intihar haberleri medyada yer aldığında o kişinin intihar etme yöntemini
taklit ederek hayatına son verenlerin sayısının diğer intihar türlerine göre beş kat artığı
gözlemlenmektedir (Çelik ve diğerleri, 2016, s. 81).
Modada Ölümle İlgili İmgeler
Ölüm filozofları ilgilendiren bir konu olmasına rağmen insanlar tarafında düşünülmesi
istenen bir konu da değildir. Ancak son zamanlarda fark edildiği gibi medyada ölüm konusuna
çok önem verilmektedir. Medyada ölüm her gün milyonlarca insan tarafından yaşanan bir
eylem olup her gün haberlerde ve farklı televizyon programlarında yer almaktadır. Ölüm ile
ilgili mesajların sayısı o kadar artmış ki ekran arkasında gösterilen ve insanların ölümüne
sebep olan şiddet, felaket, savaş gibi faktörleri izleyici tarafından alışılmış, sıradan bir
olay olarak algılanmaktadır. Sayısızca Hollywood ve dünya sinemasında konu edilen ölüm
sahneleri izleyicinin gerçeklik algılayışını olumsuzca etkilediği iddia edilmektedir. İnsan
gittikçe daha az duygusal olmaya başlamıştır. Bununla birlikte, ölüm konusu çocuklara
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yönelik animasyon filmlerinde, ergenler için hazırlanmış kıyafetler ve aksesuarlarda, popüler
kültürde, modada çok sık kullanılmaktadır. Ayrıca, postmodern kuramında “ölüm” en çok
tartışılan konular arasında yer almaktadır (Kineşçi, 2017, s. 128).
Sheguang Hu Hakkında Genel Bilgi
İç Mongolia’da doğmuş Sheguang Hu 16 yaşında Niderlanda’ya taşındı ve Amsterdam’da
kendine özgü moda mağazasını açtı (Brennan, 2016). Sheguang Hu Gerrit Rietveld
Academisi’nde Güzel Sanatlar ve Tasarım (Fine Arts and Design) bölümünü bitirdikten sonra
Niderlanda’da kraliyet ailesinin temsilcileri için giyim tasarımını yapıyordu (Rasi, 2013).
Çin moda haftası 2016 Sheguang Hu giyim koleksyonu hakkında bilgi
Giyim koleksiyonunda kullanılan renk: Kan kırmızı.
Giyim koleksiyonunda kullanılan semboller: Şeytan, Şeytan boynuzlar, demir teller,
kollar, maskeler, bebek oyuncaklar.
Tasarımcının ilettiği duygular: Korku, şiddet, acı, ölüm, sadizm, delilik.
Yan anlamda ilettiği mesajı: “Cehennem” şık bir şey ve modanın ana tematiğidir. Acı,
şiddet, ıstırapta da güzellik vardır.
Sheguang Hu’nun elbiselerinin örneklerit

Fotoğraf 1. Şeytani kıyafet
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Fotoğraf 2. Altı başlı varlık

Fotoğraf 3. Kırmızı kadın ve kanlı bebekler

Fotoğraf 4. Şeytani varlık.
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Modada İntihara Dönük İmgeler
2006 yılında Vice Magazine dergisi intihar konusunu temel alarak “Last words” (“Son
sözler”) adlı fotoshoot yaptı. Bu fotoshoota ünlü kadın-yazarları katıldı. Fotoğraflarda farklı
yollarla intihar eden yazarlar moda kıyafetlerini giyerek poz vermektedirler (Sauers, 2013).
Kendi provokatif çalışmalarıyla ünlü olan Terry Richardson Lindsey Lohan adlı ünlü aktrisi
intihar edecekmiş gibi poz verirken fotoğrafını çekti. “Girls and Corpses” dergisinin resmi
sitesinde derginin içeriği hakkında bahsedilmektedir. Dergide bulantı, kusma, raşitizm,
bağırsak gazı, genital bölgede mavimsi renk tonu, görülmemiş kasık saç büyüme, yüz tikleri,
ateş, anal döküntü, kanama delikleri, gerçekdışılık duygusu, iktidarsızlık, gözbebekleri saç
büyüme, alından penis büyümesi, rastgele yerlerde meydana gelen meme, psikoz, cinayete
dair düşünceler, coprophagia, kötü kokulu ter, dil tümörleri, idrar ishal, uygunsuz kahkaha,
histeri, şizofreni, synesthesia, damar parçalanmaya, kafa karışıklığı, anti-sosyal davranışlar,
erken yaşlanma, ölüm, yeniden doğuş, körlük, spontan orgazm, paranoya, kasık çürüklüğü,
deri dökülmesi, absürd mental durum, ölümsüzlük ve kendiliğinden yanma gibi konular ele
alınmaktadır”. Bu site, ölü şeyler görüntüleri, karanlık komedi ve yaşamla ölüm arasında
sevginin simüle eylemlerini içermektedir (http://www.girlsandcorpses.com/).

Fotoğraf 5. Vice Magazine. İntihar sahnesi 1
Terry Richardson’un Fotoğrafları
Fotoğrafların Değerlendirilmesi
Görüldüğü gibi örnek olarak verilen fotoğraflarda ölüm cazipleştirilerek
gösterilmektedir. Sheguang Hu’nun koleksiyonunda seçilen kan kırmızı rengi izleyiciye
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korku, dehşet duygularını yaşatmaktadır. Hu’nun bu koleksiyonu pornografik içerikte
olduğu düşünülmektedir. Koleksiyonda kullanılan bebek oyuncaklar kanla kaplı şekilde
gösterilmektedir. Bu performansta satanist ritüele gönderme yapıldığı iddia edilmektedir.
Ayrıca, erkek mankenin kadın kıyafetini giymesi cinsiyetler arasındaki doğal sınırı kaldırma
teşebbüsü olarak kabul edilebilir. Sheguang Hu bu koleksiyonunda cehenneme de gönderme
yaparak Şeytan ve buna benzer doğaüstü yaratıkları konu ederek kıyafetleri üretmiştir. Genel
olarak koleksiyon izleyiciye itici gelen kan, şiddet, korku, dehşet duygularını iletmektedir.
Normalde olumsuz olarak bakılan bu duyguların konu edilmesi ve moda gösterisi kapsamında
kullanılması bu tür eylemlerin meşrulaştırılmasına ve zamanla insanlar tarafından norm
olarak kabul edilmesine yol açacaktır.
Vice Magazin’de edebiyatta ünlü kadınların intiharı konu edilmiştir. Moda içerikli
dergide bu tür konunun hangi amaçla seçildiği sorusu ortadadır. İnsanın ölümü çok üzücü ve
çok mahrem bir andır ve onun güzel bir şeymiş gibi gösterilmesi estetik anlayışının deforme
edilmesi anlamına gelmektedir.
Terry Ricardson’un ünlü aktris Lindsey Lohan fotoğraflarda intihar etme niyetinde
gösterilmektedir. Bu fotoğraflar üzerinden iletilen meta mesaj intiharın “havalı”, “eğlenceli”
bir şey olmasıdır. Özellikle bir fotoğrafta Lindsey Lohan elinde silahla başına doğru
yönlendirerek ağzında sigara ile gösterilmektedir. Bu fotoğrafta Lohan’ın sigara ile
gösterilmesi intiharın ölüm ile sonuçlanmadığı, onun bir ciddiyeti olmayan oyun olduğu
mesajı iletilmeye çalışılıyor.
“Girls and Corpses” dergisinde ölüm ve cinsellik en çirkin ve itici şeklinde
gösterilmektedir. Derginin kendi sitesinde derginin içeriği ile ilgili bilgiler hakkında
yukarıda bahsedilmiştir. Bu dergide insan fizyolojisinin en mahrem konular cinsellikle bir
arada konu edilmektedir. Bu mesajlarda güzellik ve çirkinlik arasındaki sınır tamamen ve
çok kaba, absürt şekilde kaldırılmaktadır.
Sonuçlar
Günümüzde üreticilerin asıl amacı kar elde etmek olunca ahlaki değerlerin arka plana
atıldığını görmek mümkündür. Bundan dolayı, postmodernizme atıf göstererek iyilik ve
kötülük üreticiye göre tanımlanmaktadır. Ahlak dışı imgeler tüketicinin ilgisini artırmak için
kullanılarak “iyilik ve kötülük”, “güzellik ve çirkinlik” arasındaki sınırı yok edilmektedir.
İnsan görsel bir varlık olduğundan dolayı öğrenmede görsel iletişimin önemli olduğu
düşünülmektedir. “Çevremizden gelen yansımaları görsel iletişim sistemleri içinde
değerlendirir, çoğu zaman günlük yaşamımızda alışverişte veya iş hayatında, görsel iletişim
sayesinde eylem ve düşüncelerimizi yönlendiririz. Bu görsel tavır adeta insanın genlerinde
vardır. Görsel algı toplumdan topluma değiştiğine rağmen genel olarak “geniş bir anlam
bütünlüğü ve yaygınlığa sahiptir” (Uçar, 2004: 86, 87). Bundan dolayı, insanların etrafında
dağıtılan mesajlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Ölüm, tüm kültürlerde üzerinde düşünülen ve tartışılan konulardan biridir. Ölümle ilgili

www.internationalstudentsymposium.com

153
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farklı inançlar, gelenekler vardır. Öteki dünya inancı evrensel olmasına rağmen toplumdan
topluma ölüm ve öteki dünya ile ilgili inançlar değişmektedir. Kimi ölümü ışık ile kimi de
cehennem ıstırabı ile bağdaştırmaktadır (Augustine ve ark, 2002, s. 11). Günümüzde ölüm
konusu popüler sosyal ağlarda ölüm, intihar konularla ilgili gençlerin ziyaret ettikleri oldukça
fazla forumlar bulunmaktadır. İnternette “İntihar için müzik”, “İntihar grupları” gibi topluluklar
vardır. Bu tür forumlarda ölüm bir kült haline getirilerek ve romantize edilerek gösterilmektedir.
Bu tür site ve forumlarda intihar etme talimatları okuyuculara sunulmaktadır. Hatta forumlarda
intihar etmeyi düşünenlere diğer topluluk üyeleri tarafından bu konuda öğütler verilmektedir.
Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi intihar işlemeyi düşünen risk grubu altında bulunan
kişiler vardır. Bu kişileri intihara iten faktörlerin ne olduğunu ve medya ürünlerinin bu konuda
etkisinin olup olmadığı az değinen bir konudur. Ancak bu konuda bazı sorular ortaya çıkabilir.
İntihar etmek isteyen birey hangi metot ile bunu gerçekleştirmek isteyebilir? Büyük ihtimalle
daha önce filmlerde, haberlerde gördüğü bir yöntemi seçecektir.
Sembol, piktogramlar mesajın çabuk algılanmasını sağlar. “Algılama bir yandan elde
edilen görüntü, diğer taraftan düşünce içerikleri ve edinilmiş deneyden etkilenen sübjektif
bir olaydır”. İnsanın anlamlama süreci sosyo-kültürel durumuna, zekâsına, eğitimine,
edinilmiş deneylere, estetik değerlere ve bulunduğu toplumda kalıplanmış değerlere
bağlıdır (Uçar, 2004, s. 61). Tehlikeli olan, bu tür imajların sıkça bulunduğunda norm hale
gelmesi ve alışkanlığa dönmesidir. Bu imajlar insanların bilincine girdikten sonra yeni değer
sistemin yaratılmasına yol açabileceği iddia edilmektedir. Bu yeni bilince sahip toplumun
ortaya çıkmasını ve geleneksel değerlerin yıkılmasını da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla,
popüler kültürün yaydığı mesajlara dikkat edilmelidir.
Kaynakça
Akbaş, M. (2002). Yahudi ve Hiristiyan Düşüncesinde Ölüm Sonrasi Hayat ve Diriliş
Inancinin Dini ve Teolojik Temelleri. D.E.Ü. İlahiyat Fakaltesi Dergisi, Sayı XV, İzmir
2002, ss.37-60. http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00036/2002_15/2002_15_AKBASM.pdf
adresinden 29.09.2019 tarihinde edinilmiştir.
Aslan, S., Yılmaz, A. (2001). Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm.
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss. 93-108. https://www.
researchgate.net/profile/Seyfettin_Aslan/publication/311903816_Modernizme_Bir_
Baskaldiri_Projesi_Olarak_Postmodernizm/links/598470b9458515605844bd8a/
Modernizme-Bir-Baskaldiri-Projesi-Olarak-Postmodernizm. pdf adresinden 27.09.2018
tarihinde edinilmiştir.
Augustine, K., Blackmore, S., Broughton, R. S., Haraldsson, E., Hough, P., Osis, K.,
Randles, J., Varnes, A., Vedantam, S., Wood, J.G. (2002). Ölüm ne Yana Düşer Ya da
Hayat Benim Neyim Oluyor? (Çev. Çelik, Ö., Er, T., Evsal, V., Harmancı, M., Öner, Ç.,
Türk, S. H., Varım, G.) (1. Baskı), İstanbul: Omega Yayıncılık.
Başok Diş, S. (2018). Modern Bir Teşebbüs: Ölümü İnkâr ve Ölümle Mücadeler.
Beytulhikme İnternational Journal of Philosophy. Sayı 8, Cilt 1, ss. 377-393. https://
154

www.internationalstudentsymposium.com

Postmodernizm Döneminde Popüler Kültür Ürünlerinde Ölümün Cazipleştirilerek
Gösterilmesi: Sheguang Hu’nun Giyim Koleksiyonu ve Diğer Örnekler

www.researchgate.net/profile/Sebile_Basok_Dis/publication/326033761_Modern_Bir_
Tesebbus_Olumu_Inkar_ve_Olumle_Mucadele/links/5b34c5a5a6fdcc8506d79040/
Modern-Bir-Tesebbues-Oeluemue-Inkar-ve-Oeluemle-Muecadele.pdf
adresinden
29.09.2018 tarihinde edinilmiştir.
Bozdağ, M. (2014). Sonsuzluk Yolculuğu “Öteki Dünya”. İstanbul: Yediveren Yayınları.
Brennan, S. (31 Mart, 2016). Sexy As Hell! PVC-Clad Models Clutch Demonic Dolls And
Sprout Devil’s Horns In Bizarre Chinese Catwalk Show That Is The Stuff Of Nightmares.
Erişim tarihi: 30.09.2018. https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3517748/HuShegang-s-Chinese-Fashion-Week-saw-models-clutching-demonic-dolls-sproutingdevil-s-horns.html
Çelik, M., Kalenderoğlu, A., Almış, H., Turgut, M. (2016). TV Programı Sonrası Gelişen
Ölum Kastı Olmayan Taklit İntiharlar: Beş Yaşında İki Olgu. Arch Neuropsychiatr 2016;
53: 80-81.
Dedeoğlu, G. (2004). Etik Düşünce ve Postmodernizm. İstanbul: Telos Yayınları.
Erdoğan, İ., Alemdar, K. (2005). Popüler Kültüre ve İletişim. Halk Kültürü ve Kitle
Kültürü ve Popüler Kültürün Üretim Dağıtım Tüketim Pratiklerinin Doğası (2. Baskı).
Ankara: ERK yayınları.
Ertürk, N. (2007). Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmalar.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E
MAYIS 2011-07, ss. 2-32.
Erol, A. (2002). Popüler Müziği Anlamak (1. Baskı). İstanbul: Bağlam Yayınları.
Eskin, M. (2003). İntihar Açıklama, Değerlendirme, Tedavi ve Önleme (1. Baskı).
Ankara: Çizgi Tıp Yayınları.
Harvey, D. (1997). (Çev. Savran, S.). Postmodernliğin Durumu Kültürel Değişimin
Kökenleri (Birinci Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
Karaoğlu, A. (2006). Moda ve Postmodernizm. Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7808/189201.
pdf?sequence=1 adresinden 15.11.2018 tarihinde edinilmiştir.
Kineşçi, E. (2017). Postmodern Etik Kavrayışı ve “Müziğimiz” Filmi. SDÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2017, Sayı: 41, ss. 123-144. http://dergipark.
gov.tr/download/article-file/348242 adresinden 27.09.2018 tarihinde edinilmiştir.
Kumar, K. (1999). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın
Yeni Kuramları (Birinci baskı). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
Rasi, A. (2013). “Stinging” fashion by designer Sheguang Hu. Erişim Tarihi: 19.05.2016

www.internationalstudentsymposium.com

155
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Suriyeli Mülteciler ve Eğitim
Mohamad Said Kanbar1*
Özet
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya genelinde en vahim sorunlarından biri olarak
mülteci sorunudur. Özelikle yirmi birinci yüzyılda bu tür insani vahşetin önünde durmayı
bilmeyen uluslararası kurumlar sadece insani yardımlar yapmak için kendilerini sahalarda
göstermektedir. Ancak bugünün sanal ağları ve sosyal medya kanalları kullanarak sivil
kuruluşların bu tür sorunlara karşı durmaya çalışırsa belki biraz olsa azaltabilir.
Bugün Suriye’de yüz binlerce insan hayatını kaybederken yüz binlercesi ülkenin
sınırları yer değiştirmek zorunda kalmışken yüz binlercesi de sınır dışına çıkmıştır. Türkiye
Suriye’nin iç savaşının ilk yıllardan beri açık kapı politikası izlerken ancak son birkaç yılda
kapatmış ve insanlar para karşılığı kaçak yollarla Suriye’den Türkiye’ye gelmekteymiş.
Aynı zamanda Türkiye’de okuyan Suriyeli öğrencilerin eğitimi tamamladıktan sonra nasıl
bir sorunla karşılaşacağı hala belli değildir.
Anahtar kelimeler: Suriye, İç Savaş, Mülteciler, Eğitim, Öğrenciler.
Giriş
Eski çağlardan beri savaşlar ve doğal afetler yüzünden insanlar mecburi olarak göç
etmiştir. Kabile, milletler, farklı dini inançları, imparatorluklar arasında, ulus devletlerin
arasında oluşan kavga ve savaşlar ve son olarak da farklı siyasi görüşler yüzünden
insanlar yerinden olunmaktadır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra ve özellikle
Müslüman ülkelerinde devam eden iç ve dış çatışmalar ve son olarak da Arap coğrafyasının
bazı ülkelerinde rejim değişikliği yüzünden 21.yüzyılda milyonlarca insan göç etmiştir.
Yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Yani göç ve iltica kavramları yeni olmayıp eskiden
beri varlığı devam etmektedir. Hatta giderek daha sorunlu hale gelmiştir.
2010 yılında Tunus’ta başlayan protestolar bir domino taşı gibi Arap ülkelerine dağılmıştır.
2011 İlkbaharında protestolar Suriye’ye sıçrayarak bir yıl sonra iç savaşa dönüşmüştür.
Libya, Yemen ve Mısır’da olduğu gibi Suriye’de de binlerce insan gerek sınırları içinde
gerekse komşu ülkelere ve Avrupa ülkelerine zoraki göç söz etti. Birleşmiş Miletler Mülteci
Yüksek Komiserliğinin verilerine göre İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en yüksek göç söz
konusu olmuştur. 2014 yılının sayılarına göre dünya genelinde 11 milyondan fazla Suriyeli
*

Marmara Üniversitesi Ortadoğu İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarih Ve Uluslararası İlişkiler E-Mail: omercanmsk@hotmail.com

www.internationalstudentsymposium.com

159
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yerinden edilmiştir (AY, 24 Kasım 2015). Ancak bu sayı bugün 13,1 milyon Suriye içinde
yardım ihtiyacı olan, 6,6 milyon yerinden edilmiş, 2,99 milyon ulaşması zor ya da kuşatılmış
yerlerde hayatlarını sürdüren bulunmaktadır (rapor, 2018). Ancak bu sayılar sadece kayıt
altına alınan kişilerdir.
Dolaysıyla bu savaşlarda insanlar sadece ekonomik, kültürel, psikolojik ve sosyolojik
olarak zarar görmeyip yeni doğan ve eğitim yaşına gelen çocuklar da bu olumsuz şartlardan
nasiplerini almaktadırlar. Bugün özellikle Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkelerde birçok
okul ve üniversite zoraki olarak eğitime son vermiş veya bölgede yaşan çatışmalar
yüzünden insanlar çatışma alanından uzaklaşmak zorunda kalmışlardır. Çatışmalar bir
taraftan şiddetlenirken diğer tarafından insanlar ev, iş ve eğitimini yarıda bırakarak
çatışmasız bölgelere ve komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu ülkelerde savaşın
durduğu bölgelerin bazılarında kalitesiz eğitim verilirken bazı bölgelerde ise eğitim söz
konuş bile değildir. Ancak bu ülkelerden diğere ülkelere mülteci ve sığınmacı olarak
yerleşen Suriyelilerin yüksek bir oranda çocukları, bulundukları devletlerin okullarında
okutulmaktadır. Fakat bir kısmı da maddi durumlarından dolayı yaşamlarını sürdürmek için
çocuklarını atölyelerde çalıştırmaktadırlar.
Göç ve Göçü Etkileyen Faktörler
Tarihteki ilk büyük kitlesel göç olayı, 4. yüzyıl ortalarında Çin devletinin
egemenliğinden kurtulmak için batıya doğru hareket eden Hunların Karadeniz’in
kuzeyine yerleşmesi sonucunda buradan kaçan Cermen kavimlerinin yıllar boyunca
Avrupa Kıtası’nı istila etmesi olarak kendisini gösteren ve bugünkü Avrupa devletlerinin
temelini attığı kabul edilen Kavimler Göç’üdür. Farklı bölgeler arasında gerçekleşen bu
kitlesel göçler Avrupa’da yeni ülkelerin oluşmasına ve imparatorlukların / devletlerin
kurulmasına neden olmuştur. Kıtalar arası göç olayları Amerika kıtasının keşfi ile deniz
aşırı bir boyut kazanmıştır. 16. yüzyıldan itibaren insanlar kitleler halinde Avrupa’dan
yeni bir hayat umuduyla okyanus ötesine yani Amerika kıtasına göç etmiş ve yerleşmiştir.
15. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupalı tüccarlar Kuzey Afrika'dan topladıkları yaklaşık
15 milyon insanı köle olarak çalıştırmak üzere Güney Amerika'ya, Karayıp adalarına
ve Brezilya'ya götürmüşlerdir. Böylece Avrupa üç yüzyıl boyunca dünyanın göç
hareketlerine yön vermiştir. İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa gelişen
nüfuslarına yeni yerleşme yerleri sağlamak üzere sömürgeler kurmuş, 1830–1930 yılları
arasında (yoğunlukla 1850-1914 yılları arasında) 55–60 milyon Avrupalı denizaşırı
ülkelere göç etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bu göç dalgası için ULUSLARARASI
GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE TSA / YIL: 18 S: 1, Nisan 2014 181
–Kanada, Brezilya ve Arjantin’e göre- ana hedef ülke olmuş, uluslararası göçün doruk
noktasına ulaştığı 1900–1909 yılları arasında 8,2 milyon, 1892-1924 yıllar arasında ise
toplamda yaklaşık 20 milyon göçmenin bu ülkeye girdiği kaydedilmiştir (Boyle vd.,
1998:25; Doğanay vd., 2011:88). 1830-1860 yılları arasında İngilizler, İrlandalılar ve
Almanlar Amerika kıtasına göç edenlerin büyük çoğunluğunu oluşturmuştur. 18601890 yılları arasında bu göçe İskandinavlar da katılmıştır, 1890-1950 yılları arasında ise
göçün Kanada’ya doğru kaydığı görülmektedir. Yaşanan bu uluslararası göç dalgaları
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dünyanın demografik, etnik ve kültürel yapısını önemli ölçüde değiştirmiştir. Avrupa
kökenli göçmenler Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'da
yeni devletlerin oluşumuna yol açmışlardır. Bu yeni devletlerde yerliler ise azınlık
durumuna düşürülmüştür. 19. yüzyılda milyonlarca insan Çin ve Hindistan’dan Amerika
ve Avrupa’ya sözleşmeli işçi olarak gönderilmiş; 20. yüzyılda meydana gelen iki büyük
dünya savaşı milyonlarca insanı yurdundan etmiştir. 1920'li (Türkiye – Yunanistan,
Türkiye – Bulgaristan; Rus Devrimi) ve 1930’lu (Nazi Soykırımı) yıllar büyük çapta
nüfus mübadeleleri ve sürgünler sürecine sahne olmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra
yeniden ayağa kalkmaya çalışan Avrupa ülkeleri, işgücü gereksinimini karşılamak üzere
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden işçi göçü kabul etmeye başlamıştır. Bu ülkelerin
başında gelen Almanya 1954 yılından 1970’lere kadar Yunanistan, İspanya, Portekiz ve
Türkiye’den; Fransa ise Fas, Tunus ve Cezayir ‘den insan gücü alımı gerçekleştirmiştir.
Ekonomik etkenlerle oluşan bu göç ilişkisini daha çok insanların arzularına bağlı
olarak geliştiği için gönüllülük çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. 1947 yılında
Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması neticesinde dünyanın gördüğü en geniş göç dalgası
yaşanmış ve yaklaşık 18 milyon Hindu ve Müslüman mübadele edilmiştir. 1945 ve 1961
yılları arasında Berlin duvarının inşası ile birlikte yaklaşık 3,7 milyon Doğu Alman
Batı’ya kaçmıştır. İsrail’in kurulmasından sonra kısa sürede yaklaşık 250.000 Yahudi
İsrail’e göç ederken, yüz binlerce (tahminen 700.000) Filistinli komşu ülkelere iltica
etmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında düzenlenen Romanya – Bulgaristan sınırı nedeniyle
yaklaşık 100.000 Bulgar Bulgaristan’a ve 120.000 Romen Romanya’ya göç etmiştir.
1979 yılı aralık ayından itibaren SSCB işgali nedeniyle yaklaşık 2.5 milyon Afganlı
Pakistan’a iltica etmiştir. İran-Irak Savaşı ve Körfez Savaşı sürecinde yüz binlerce Iraklı
Kürt ve Şii ülkelerini terk ederek Türkiye ve İran’da mülteci ve sığınmacı durumuna
düşmüştür (DENİZ, 2014).
Yukarıda sözünü ettiğimiz göç dalgaları kapsamında Türkiye bir yandan göç alan,
bir yandan ise gelen göçmenlere geçiş alanı yaratan bir ülke konumuna gelerek daha
kalıcı bir göçmen nüfusa sahip olmuştur. Ancak, öncelikle göçmenlik ile mültecilik veya
sığınmacılık arasında birtakım farklar bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Mülteci
ve sığınmacıyı göçmen olarak adlandırabilmekle birlikte her göçmen kişiyi sığınmacı ve
mülteci olarak tanımlamak mümkün değildir. Göçmen, yaşadığı ülkesini kendi isteğiyle
daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak amacıyla terk eden kişi olarak kabul edilirken,
mülteci ülkesini zorunlu sebeplerden dolayı terk eden kişi olarak görülür. Mültecilerin
Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne göre mülteci, “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı
bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen
veya dönmek istemeyen kişi”dir. Sığınmacı ise, mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini
terk eden ama mültecilik statüsü başvurusu sonuçlanmamış kişiyken, mülteci sığınma
başvurusu kabul edilen kişidir (ÜNAL, 2014). Pek çok güçlüğü bünyesinde barındıran
göç hareketleri, süreç içerisinde hem göç eden hem de göç alan toplumlarda kültürel
değişimlere neden olmaktadır. Bununla birlikte, zorunlu göçlerde mülteci veya sığınmacı
olmanın toplumsal dinamikleri ekonomik nedenli göçlerden farklılık göstermektedir.
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Silahlı çatışma ve şiddet olayları, yaşamlarını ülkelerinde sürdürülemez kıldığı için
yurtlarını ya da içinde yaşadıkları toplumları terk etmek zorunda kalan sığınmacıların
çoğu ilk sığınma yeri olan komşu ülkelerde kalmayı tercih etmektedirler. İleride daha
iyi ekonomik ve sosyal fırsatlar sunan ülkelere göç ise sadece küçük bir azınlık için
mümkün olabilmektedir. Bu durum ise, finansal kaynaklar, insani sermaye (eğitim vb.)
ve gidilecek ülkelerdeki sosyal ağlara sahip olma ile bağlantılı olarak gelişmektedir.
Seguin’e göre;
“Ülkelerini ve bölgelerini terk etme nedenleri ne olursa olsun ya da vardıkları
yerde nasıl karşılanırlarsa karşılansınlar göç edenler, özelliklerine bağlı olarak
(göçün şekli, zamanı, nedeni, zorunlu ya da istemli olması, göç edenlerin cinsiyetleri,
yaşları, göç edilen yerin özellikleri vb.) farklı derecelerde de olsa uyum güçlükleri
yaşamaktadırlar” (TUNÇ, 2015).
Yeni yaşayacakları ortama uyum sağlama çabası içerisinde olan mültecilerin davranış
biçimleri ve beklentilerinin benzerleri ile örtüştüğü görülmektedir. Yine aynı şekilde farklı
bir nüfusu ülkesinde barındırmak zorunda kalan göç alan toplumların davranış biçimleri,
algı ve kaygılarının da benzerleri ile ortak özellik taşıdığı görülmektedir. Mülteci davranışı
boyutunda Castles ve Miller’e göre;
Ayrıca veriler kadın ve çocukların mülteci popülasyonunun ortalama %80’ini
oluşturduğunu, özellikle kadınların belirsizlik ortamını sevmediklerini, gelecek gördükleri
ülkede kalıcı olarak kalmayı tercih ettiklerini belli bir sürenin üstünde bir yerde
kalındığında, çocukları okula başlayıp kendileri de iş bulduklarında kolay kolay ülkelerine
geri dönmediklerini, göç ettikleri ülkeye yerleştiklerini ve yeni ülkede etnik azınlık
oluşturduklarını göstermektedir. Castles ve Miller’e göre; göç alan toplumların davranış
biçimleri boyutundaki veriler ise
“Mültecilerin göç alan toplumların belli kesimlerinin sert tepkisini çektiğini; göç
sonucunun ağırlıklı olarak çok boyutlu toplumsal değişim ve ekonomik yapılanma
olarak kendini gösterdiğini; hayat koşulları değişmekte olan insanların sıklıkla
yeni gelenleri güvensizlik nedeni olarak algıladığını; toplumun yaygın algısının, bu
insanların kendi mesleklerini aldıkları, ev fiyatlarını yukarıya çektikleri ve sosyal
hizmetlere aşırı yük getirdikleri yönünde olduğunu; toplum tarafından işsizliğin,
hastalığın ve suçun nedeni olarak görüldüklerini; toplumu huzursuz eden ve yabancı
düşmanlığına yönelten konuların başında işini ve/veya gelir seviyesini kaybetme
korkusunun geldiğini göstermektedir.”
Suriye’nin Mülteci ve Sığınma Durumu
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle oluşan göç hareketi; nedenleri itibariyle
“siyasi”, şekli itibariyle “kitlesel”, taşıdığı şartlar itibariyle “zorunlu” (22,5 milyonluk
nüfusun büyük bölümü tehlike altında olup, dört milyon insan yaşadığı yerden ayrılmak
zorunda kalmıştır.), coğrafi sınırlar itibariyle bir “dış göç” (BM’ye göre bir yıldan daha
fazla süre ile gerçekleştirilmiş yer değiştirme ve yerleşme hareketi dış göç olarak kabul
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edilmektedir) hareketidir. Evrensel mülteci profili incelendiğinde, mültecilerin ağırlıklı
olarak farklı dil, kültür ve yaşam tarzına sahip oldukları, sosyo ekonomik düzeylerinin
düşük olduğu, sığınma talebinde bulunan nüfus içerisinde kadın ve çocuk oranının yüksek
olduğu ve eğitim seviyelerinin düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’de geçici sığınma
altındaki Suriyelilerin profili incelendiğinde de Suriyelilerin evrensel mülteci profili ile
benzer özelliklere sahip olduğu görülmektedir (TUNÇ, 2015)
Türkiye, Suriyeliler için uygulanan “açık-kapı politikası” ile giriş yapan Suriyelilere
“geçici koruma statüsü” verildi. 2012 yılından itibaren Suriye içinde yaklaşık 7 milyon
kişi yer değiştirmek zorunda kalırken 11 milyon kişi ise yardıma muhtaç kalmıştı.
Suriye’den Türkiye’ye yaklaşık 252 bin kişi gelmiştir. Kobani Olaylarıyla birlikte bu
sayı yaklaşık 2 milyona yaklaştı. Ancak bu sayı yıldan yıla artış göstermekteydi ve son
olarak 2018 Göç İdaresi verilerine göre mülteci veya sığınma talebinden bulunan Suriyeli
sayısı yaklaşık 3 milyon 585 bin 738 kişidir (Derneği, 2019). Birleşmiş Milletler Mülteci
Yüksek Komiserliğinin Kasım 2014 tarihli verilere göre komşu ülkelerden en çok göç
alan Türkiye idi (KAP, Aralık 2014). İlk göçler önce sınır bölgelerine, daha sonra ise
büyük şehirlere yapılmıştır. Sınır bölgelerine kurulan çadır kentler, insanların birçoğu
orada kalmışlardır. Türkiye şu anda, yaklaşık altı yıldan bu yana 10 şehirde kurulan 26
geçici barınma merkezinde 256.971 Suriyeli yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Bunun
dışında, geçici barınma merkezleri dışındaki 2.521.907 Suriyeli yabancıya sağlık, eğitim
ve gıda yardımı sağlanmaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerin çoğu Suriye-Türkiye sınırına
yakın olan bölgelerden gelmektedir. Bu bölgeler aynı zamanda yoğun çatışmaların olduğu
bölgelerdir. Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların yüzde 10’u Türkiye’deki 10 kentte
bulunan 26 geçici barınma merkezine yerleştirilmiştir ve yüzde 90’ı geçici barınma
merkezlerinin bulunduğu 10 kent de dâhil olmak üzere çeşitli kentlerde geçici barınma
merkezleri dışına yerleşmiştir. Bu 10 kent, Türkiye’nin güney ve güneydoğusundadır ve
Suriye-Türkiye sınırına yakındır (GİGM, 2016). Ancak bu sayı sadece sınır bölgelerinde
kalmayıp hemen hemen Türkiye’nin her şehrinde Suriyelilere rastlamak mümkündür.
Dolayısıyla bazı şehirlerde Suriyeli nüfuslarının hemen hemen yerel nüfus ile aynı oranda
olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda bu sayıdaki mülteciler belli meblağda
maliyet oluşmaktadır. Prof. Dr. Murat Erdoğan’ın yaptığı bir araştırmaya göre Köln
Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre Almanya’daki bir mültecinin Almanya’ya 3 yıllık
maliyeti 15.000 €, aylık 1.250 €, günlük ise 41 € olarak hesaplanmıştır. Bu durumda
Almanya’daki 507 bin Suriyeli sığınmacının Almanya’ya yılda 7,6 milyar €’ya mal olduğu
anlaşılmaktadır. Türkiye’de bulunan 3,2 milyonu aşkın Suriyelinin Almanya’da olması
durumunda bunun maliyetinin yıllık 48,7 milyar €’ya çıkacağını görmekteyiz. Eğer 20112017 arasında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin Almanya’da olduğun varsayımı ile bir
hesap yapılırsa o zaman 6,5 yıllık maliyet 197 milyar € anlamına gelmektedir. Türkiye ile
yapılan 3+3 milyar € anlaşmasına bu yönü ile bakıldığında tablo daha da çarpıcı bir hal
almaktadır. Kuşku yok ki mali külfet paylaşımındaki dengesizlik rahatsız edicidir ama mali
külfet bir biçimde karşılansa da burada daha da önemli sorun üstlenilen diğer risklerdir.
Örneğin sosyal, ekonomik, siyasal ve özellikle de güvenlik riskleri kitlesel göçlerde
en fazla tedirginlik yaratan husustur. Önceliği, “mültecileri ve komşu-mağdur ülkeleri

www.internationalstudentsymposium.com

163
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desteklemek değil AB’yi mültecilerden korumak” olan Türkiye-AB “protokolünün”
bu çerçevede tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylemektedir (ERDOĞAN, 2017).
Ancak Türkiye ile Almanya bu konuda bir karşılaşma söz konusu oluşa Türkiye’deki
Suriyeli sığınmacılar yüksek oranda geçimlerini kendilerince karşıladıklarını söylemek
mümkündür.
Türkiye’de bulunan Suriyeliler, kamplarda ve kamp dışında yaşamaktadırlar.
Kamplarda yaşayanların büyük kısmı, refah ve sosyal imkânlar açısından kamp
dışındakilere göre daha iyi durumdadır. Buna karşın Suriyelilerin yaklaşık %85’lik kısmı
kamp dışında yaşamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki Suriyelilerin karşı karşıya kaldığı
sorunların esas boyutunu kamp dışında, şehir merkezlerinde yaşayanlar oluşturmaktadır.
Şehirlerde yaşayan sığınmacıların sosyal uyumunda birçok sorun yaşanmaktadır. Öncelikle
kısa süreli ve geçici bir durum olarak görülen göç dalgası, gün geçtikçe kalıcı bir hâl
almaktadır. Bu durum göç eden ve göçü kabul eden insanların psikolojilerini ve tepkilerini
kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Türkiye, Suriyeli mülteci krizinden siyasi, toplumsal
ve ekonomik olarak etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Suriyelilerin sığınmak
için Türkiye’yi tercih etmesi Türkiye’de hukuktan dış politikaya, güvenlikten sağlığa,
eğitimden istihdama, ekonomiden kültüre toplumsal yapının tümünde kendini hissettiren
yeni bir olguyu ortaya çıkarmıştır (Koyuncu, 2014). Krizin başlarında savaştan “etkilenen”
konumunda olan Suriyeliler, artık Türkiye sosyal denklemi içerisinde “etkileyen” duruma
gelmişlerdir (TUNÇ, 2015)
Türkiye’de Suriyeli mültecilerin sayısının giderek artmasıyla beraber ev kiraları,
Türkiye’de nasıl bir gelecek kurulacağı, çocuklarının geleceği için nasıl bir temel
kurulacağı gibi problemler söz konusu olmuştur. Giderek yaşam şartlarının zorlamasıyla
birçok Suriyeli mülteci yasak yollarla bir şekilde deniz, kara ve hava yoluyla birçok
Avrupa ülkesine göç etmek zorunda kalmıştır. Akdeniz, Ege Denizi yasak yollarla giden
Suriyeliler belli bir zaman sonra artık bir mülteci krizi oluşmaya başlamıştı. Dolaysıyla
bu krizlerin önüne geçmek için Avrupa birliği Türkiye ile belli bir miktar para karşılığında
anlaşma gerçekleşti. Avrupa Birliği, Türkiye ile 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşması
kapsamında söz verdiği ikinci 3 milyar Euro’luk yardım dilimine onay verilmiştir. Ancak
yasak yollarla Avrupa’ya eski veya sağlam olmayan sandallarla geçen mülteciler denizlerde
facialar yaşamaktaydı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü 2014-2015 yıllarında
Akdeniz’de hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili istatistiki bilgiler verilmiştir. Toros’un
sunumunda yer alan bilgilere göre 2014 yılında 3 bin 279 ve 2015 yılında ise 3 bin 771
olmak üzere sadece 2 yılda 7 bin 50 göçmen hayatını kaybetmiştir (DEMİRCAN, 2016).
Ege Denizi’ni aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecilerden 2014 yılından bu yana
519 kişi yaşamını yitirmiştir. Buna karşı Türk Sahil Güvenliği, bu faaliyetleri kapsamında
2014'te 574 Ege'yi geçme denemesine müdahale ederek 14 bin 961 mülteciyi yakalamıştır.
2015'te ise 2 bin 430 geçme denemesine müdahale ederek 91 bin 611 mülteciyi yakaladı
(BBC, 2018).
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Şekil1.https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/10B09/production/_102416386_
chart-migrants_italy_greece_spain-4sp79-nc.png
Ancak yasak yollarla göç hala önüne geçilmemektedir. 2012’den bu yanı Avrupa ve
sadece 2015 yılında Türkiye’den Yunanistan’a yasak yollarla gerçekleşen göçün sayısı
1.015.078 kişi olarak bilinmektedir. Bu sayı ikinci dünya savaşından sonraki en yüksek
orandır. Avrupa ülkelerinden en çok göç alan Almanya’ya yaklaşık bir milyon Suriyeli
sığınma talebinde bulunmaktadır (İNGLİSH, 2016).

Şekil 2.
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/10B09/production/_102416386_chartmigrants_italy_greece_spain-4sp79-nc.png alınmıştır.
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Suriye’nin iç savaşı giderek kızgınlaşırken Türkiye’de Suriyeli mültecilerin artık iç
politikasında yeri almıştı (ERDOĞAN, 2017) bile ve daha sonra bir dış politika konusu haline
dönüşmekteydi. Avrupa Birliğinden Suriye mülteciler konusunda yardımlar geleceği haberleri
yapılmaktaydı. Kamplarda yaşayan Suriyeliler için yapılan yardımlar ve Suriyelilere gösterilen
kolaylıklardan dolayı bazı Türkiyeli vatandaşlar Suriyelilerden rahatsız olmaktaydı. Suriyeliler
ağırlıklı olarak bölge ilerinde yoğun olarak yerleşmiş durumdadırlar. İllerde yaşayan Suriyeli
nüfusun il nüfusuna oranı ile yerel halkın Suriyelileri tehdit olarak görme ve güvensizlik hissi
arasında doğru orantılı bir ilişki görülmektedir. Yani, Suriyeli nüfus oranı yükseldikçe, tehdit
algısı artmaktadır. Suriyelilerin etnik köken, mezhep, din gibi demografik verileri ile ilin
sosyal dokusu arasında ise ters orantılı bir ilişki görülmektedir. Yani, Suriyelilerin demografik
verileri ilin sosyal dokusundan farklılaştıkça yerel halkın Suriyelileri tehdit olarak görme
ve güvensizlik hissi artmaktadır. Bu durum bazı illerde etnik ve mezhepsel kutuplaşmaları
(TUNÇ, 2015). Türkiye’de özellikle Halk TV ve Sözcü gazetesinde ve başka bazı medyada
göçmenler, azınlıklar ve diğer etnik ve dini grupları tanımlamak için bazı metaforlar
kullanılmaktadır. Kullanılan metaforların genellikle tehditkâr, küçümseyici, ötekileştirici
metaforlar olması dikkat çekicidir. Metaforlar anlatımlarla yalnızca göçün tehditkâr olduğuna
yönelik kavramsal fikri desteklenmekle kalmamakta aynı zamanda göçmenlerin ülkeye
girişleri tehditle ilişkilendirilmektedir. Yine medya aracılığıyla göçmenlerin dışarıda tutulması
gereken yabancılar olarak tanımlanması ve göçmen sorununun biz ve onlar karşıtlığı üzerinden
ötekileştirmesi yapılmaktadır (ÖZDEMİR, May 2017). Yayınlanan haberler yüzünden bazen
bazı şehirlerde her iki halkın arasında kavgaların olduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda
bütün olayların Türkiyeliler tarafından başladığını söylemek doğru olmaz. Suriyelilerin
Türkiye’ye sığındıktan sonra kendileriyle getirdikleri bazı olumsuz adetleri yüzünden ve
Türkçe bilmedikleri için her iki halkın iletişim eksikliği yüzünden ve ucuz işçi meselesinden
sorunlar giderek artmaktaydı. Bir başka sorun da Suriye’nin iç savaşı nasıl ve ne zaman
biteceği tam olarak bilmedikleri için Türkiyeli devlet yetkilileri tarafından verilen “savaş bitme
süreci” yakında biteceği ve Suriyeli halkın evlerine yakında döneceği söylemleriyle Türkiyeli
halklara biraz da olsa ümit verilmekteydi. Ancak savaş uzadıkça Türkiyeliler tarafından
Suriyeliler “din kardeşi, geçici misafir zulme uğrayan din kardeşi” gibi söylemlerle savaşın
uzun sürmesiyle daha önce saydığım nedenlerden dolayı Suriyeliler mülteci olmuş ve bundan
dolayı da toplumda rahatsızlık olmuştur.
Türkiye’de bazı yerel halk bir taraftan bu yoğun göç akımından dolayı tedirgin olurken
diğer taraftan da kiraların yükseltmesi, ucuza çalıştırma vs. sebeplerden dolayı göçmenleri
kendileri için bir gelir kaynağı olarak görmektedirler. Kiraların yükselmesi, ucuz işçi olması
ve kiracılar arasında rekabet oluşması bilmukabele sorunlar da artık yüzünü göstermeye
başlamıştır. Her evde birden çok aile kalması, mali krizlerden dolayı çoğunluğunun kiraları
geciktirmesi ve en kötüsü ise kirasını vermeyip kaçak yollarla Avrupa’ya göç etme veya yer
değiştirmelerinden dolayı her iki halk arasında sorunlar ve kavgalar başlamıştır. Bir farklı sorun
da Suriyelilerin kendi kültürünü ve yaşama tarzını kendileriyle İstanbul’a taşıması olmuştur.
Mesela geç saatlere kadar ve gürültülü oturma, yüksek sesle konuşması, temizlik konusunda
hassas davranmama vb. sorunlar birlikte yaşamak konusunda sıkıntılar ortaya çıkarmaya
başlamıştır. Suriyelilerin düşük kira ödemek için genelde merkeze uzak mahalleleri tercih
166

www.internationalstudentsymposium.com

Suriyeli Mülteciler ve Eğitim

etmesi çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmadaki artışa neden olmakta Suriyelilerin merkeze
uzak mahallelerde bir arada yaşamlarını sürdürmeleri ise uyum sürecini zorlaştırmaktadır
(TUNÇ, 2015). Resmi nikâhı olmayan Suriyeli gelinlerin hukuki statülerinin korunamaması,
Suriyelilerle evlendirme konusunun maddi çıkar sağlama (başlık parası vb.) aracına dönüşmesi,
Suriyeli kadınlar tarafından evliliğin kurtuluş olarak görülmesi, bu evliliklerden doğan
çocukların nüfusa kayıt ettirilememesi neticesinde ortaya çıkan vatansız çocuklar, kayıp nesil
oluşma riski, kadın ve çocuk istismarı, Suriyeli aileler tarafından çocuklarının eğitim yerine
çalışmalarının tercih edilmesi ve çocuk işçiliği özellikle Suriyeli kadınlar ve çocuklara ilişkin
tehdit/riskleri oluşturmaktadır.
Uyum konusunda karşılaştığımız en büyük sorun elbette ki Türkçe dil yetkinliğinin çoğu
göçmende olmamasıdır. Düzensiz bir şekilde dağılan ve kendi akrabalarının yanında veya
aynı mahallede sürekli hareketli olması iki halkın etkileşim sorunlarını ortaya koymaktadır.
Yerel halkla birbirlerini yeterince anlayamamaları, Türklerin Arapça, Suriyelilerin Türkçe
bilmemesinden kaynaklı anlaşmazlıklardır. Ama bir gerçek de var ki Suriyeliler için İstanbul
yeni bir şeydir. Buradaki yaşam tarzı, sosyal faaliyetler ve maddi gerçekler birçok Suriyeli için
bir kültür şokuna neden olmuştur (Yasemin Cakırer, 2017). Suriyelilerin işgücüne etkilerine
genel olarak bakıldığında ekonomik etkilerde olduğu gibi risk ve fırsatların iç içe geçtiği bir
tablonun söz konusu olduğu görülmektedir. BMMYK verilerine göre, Suriyelilerin %42,3’ü
18-59 yaş aralığındaki çalışma çağındaki insanlardan oluşmaktadır. Bu veri, çalışma çağındaki
nüfusun iş gücüne katkı sağlama potansiyeli anlamında değerlidir ve Suriyelilerin güçlü
yönünü oluşturmaktadır. Türkiye’de Suriyelilere verilen şartlı mülteci statüsü ile çalışma izni
almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurma hakkı verilmiştir. Çalışma
koşulları ve sürelerinin güvence altına alınması imkânı getirilmiştir. Bunun dışında ticari işyeri
açabilme imkânı da sağlanmıştır. Diğer taraftan Suriyelilerin gelir getirici bir mesleğe sahip
olmamaları, eğitim düzeyinin düşük olması, çalışma izinlerine ilişkin düzenlemelerin yetersiz
olması ve bölge halkının çalışma izni ile ilgili olumsuz görüşleri zayıf yönü oluşturmaktadır.
Suriyelilerin sağlayabilecekleri fırsatlara bakıldığında ise Suriyelilerin demografik verileri
dikkate alındığında ağırlıklı olarak vasıfsız işgücü gerektiren tarım ve sanayi sektörü, fabrikalar
vb. iş kollarında değerlendirilebilecekleri görülmektedir. Ancak bu noktada toplumsal boyuttaki
hassasiyetlerin dikkate alınmasına ve yerel halkın çalışmayı tercih etmediği iş kollarındaki
açığın kapatılmasına öncelik verilmesinin önemli olduğu görülmektedir. Kilis, Gaziantep ve
Adıyaman’da göç sonrasında işsizliğin düşmesi ve istihdam kapasitesindeki artış diğer illere
yaygınlaştırabilecek bir model olarak incelenmeye değer görülmektedir. Sınır illerindeki
firmalar, işyeri sahipleri ve sanayiciler boyutunda ucuz işgücü imkânı da çalışan bakımından
huzursuzluk verici bir konu olmakla birlikte işgücü piyasasına yönelik fırsatlar olarak ortaya
çıkmaktadır (TUNÇ, 2015).
Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitimi Durumu
Büyük şehirlere gelen göçmenler ilk olarak iş yeri açmaya planlarken diğer taraftan
da eğitimi yarıda kalan öğrenciler, eğitimine tekrar başlamak amacıyla üniversitelere
başvurmaktadır. Ancak Türkiye’ye gelen herkes okuma şansı bulamamıştı. Durumları çok
kötü olan ailelerin çocukları çalışmak zorunda kalmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
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verilen bir kararla üniversite öğrencilerine Türkiye’de bulunan bazı eğitim kurumları
öğrencilerin denklik yapma şartıyla yeniden okumasına fırsat verilmiştir. Bu sayede birçok
öğrenci üniversiteyi kazanmış ve eğitimi başarıyla bitirmiş öğrenciler bile vardır. Aynı
zaman da devlet birçok öğrenciye burs sağlamaktadır.
2011 yılından sonra savaşın giderek bölgede yayılmasıyla beraber Türkiye ve diğer
komşu ülkelerine göç başlamıştı. Türkiye gelen Suriyeli mültecilerin kamplara yerleşen
ailelerin çocuklarına verilecek geçici Arapça eğitim daha sonra savaşın uzun süreceği ön
görülmekle birlikte MEB tarafından eğitimlerine ara vermek zorunda kalmış kamp içindeki
Suriyeli çocuklara sene kaybı yaşamamalarını sağlayacak bir nitelikte eğitimin sunulması,
• Bu bağlamda yürütülecek eğitim hizmetlerinin koordinasyonunun MEB’in sorumluluğunda olması,
• Öğretmen ihtiyacının, o ildeki norm fazlası öğretmenlerden, yeterli olmaması
durumunda şartlara uygun Arapça bilen kişilerin ders ücreti karşılığında MEB
tarafından görevlendirilerek karşılanması,
• Aynı şekilde Suriyeli vatandaşlar arasından çocuklara eğitim vermek isteyen öğretmen veya şartlara uygun kişilerin, MEB tarafından değerlendirilerek ancak ücret talep etmemesi koşulu ile tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde görevlendirilmesinin yapılması,
• Eğitimin içeriğinin ise, MEB’in kontrolünde, Suriye Ulusal Koalisyonu Yüksek Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanması, ayrıca Türk asıllı Suriyelilerin talep etmeleri halinde Türkiye müfredatında da eğitim görebilmesi,
• Türkçe öğrenmek isteyen Suriyeliler için tesis imkânları doğrultusunda Türkçe ve
mesleki eğitim kursları açılması,
• Kampların dışında kalan Suriyelilerden oturma izni olanların 16 Ağustos 2010’da yayımlanan 2011/48 sayılı “Yabancı Uyruklu Öğrenciler” konulu genelge kapsamında
kayıtları yapılarak okullaşmalarının sağlanmasıdır (EMİN, 2016)
Bir sonraki aşamada ise ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilere ise ilk yıllarda
Arapça eğitimi veren özel okullar açılmış. Bu okullar ailelerin durumlarını gözetmeksizin
öğrenci başına yüksek fiyatlar almaktadır. Daha sonra bu okullar devlet tarafından
kapatılmış, tüm öğrenciler devlet okullarında okutulmaya başlanmıştır. Bu sayede durumu
müsait olan ailelerin çocuklarını okutmaya imkân sağlanmıştır. İlk ve ortaokula başlayan
öğrencilere resmi ders saatlerinden sonra takviye veya kurslara da başlanmıştır. Bazıları ise
hiç Arap okullarına gitmeden doğrudan devlet okullarına kayıt olmuş ve eğitimine devam
etmektedir. Eğitim-öğretim döneminde devlet ve derneklerin öğrencilere verdiği desteği
unutmamakla birlikte, Suriyeli öğrencilere büyük katkılar sağlanmış ve bu sayede birçok
öğrenci hayallerine kavuşmuştur.
Geçici koruma statüsü ile eğitim hakkı elde eden Suriyelilerin eğitimlerine yönelik, MEB
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önceki yılda çıkardığı genelgenin kapsamını daha da genişleterek yeni bir genelge çıkarmıştır.
23 Eylül 2014 tarihinde 2014/21 sayılı “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri”
başlıklı bu genelge ile Suriyeli çocuklara sunulacak eğitim hizmetleri belirli bir standarda
bağlanmış ve güvence altına alınmıştır. Genelgeye göre, Türkiye’deki yabancı öğrencilerin
eğitim öğretim hizmetleri Bakanlık ve İl Komisyonları tarafından yürütülmektedir. İl
Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ise bir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube
Müdürü başkanlığında her tür ve derecedeki eğitim kurumundan en az bir müdür ve yabancı
öğrencilerle mülakat yapabilecek yabancı dil öğretmeni veya tercüman ile vali tarafından
gerekli görülen İl Göç Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü, İl
Müftülüğü, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü kurumlarından
yetkili birer kişi ve Geçici Eğitim Merkezleri bulunan illerde eğitim koordinatörlerinden
oluşmaktadır. Söz konusu genelge çerçevesinde Türkiye’deki yabancı öğrencilere sunulan
bazı hizmetler şunlardır:
• Kayıt kabulü için gerekli olan şartları taşıyan öğrenciler, diploma ve öğrenim belgelerine göre denklikleri yapılarak yerleştirilmekte ve öğrenim göreceği okula yönlendirilerek eğitim öğretim hizmetinden faydalanmaktadır. Yabancı kimlik numarası
bulunan yabancıların her türlü veri girişi e-okul ve yaygın otomasyon sistemleri üzerinden yapılmaktadır.
• İkamet izni olmayan, yabancı kimlik numarası edinemeyen, ilgili kurumca yabancı
tanıtma belgesi verilmek suretiyle kayıt altında olan ve sınır dışı edilmeyenler de dâhil
olmak üzere yabancı öğrencilerden öğrenim belgesi bulunmayanlar, beyanlarına dayalı
olarak mülakat, gerektiğinde yazılı veya sözlü sınav yoluyla ülkelerinde öğrenim
gördükleri sınıf seviyesi üzerinden denkliği belirlenerek öğrenim göreceği eğitim
öğretim kurumuna yönlendirilmektedir. Ayrıca yabancı kimlik numarası bulunmayıp
yabancı tanıtma belgesi bulunan Suriyeli öğrenci ve öğretmenlerin veri girişi Yabancı
Öğrenciler Bilgi İşletim Sistemi (YÖBİS) üzerinden yapılmaktadır. Pek çok dilde
işlem yürüten YÖBİS sistemi üzerinden öğrencilerin devam, ders notu bilgileri
girilmekte, karne, tasdikname, diploma verimi sistem üzerinden yapılmaktadır. Daha
sonra kimlik numarası alan öğrenciler e-okul sistemine aktarılmaktadır.
• Kitlesel akın ile Türkiye’ye gelen yabancılar için illerde barınma merkezleri oluşturulması halinde buralarda Geçici Eğitim Merkezleri kurulması için gerekli tedbirler
alınmaktadır.
• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumu ile oluşturulan
Geçici Eğitim Merkezlerinde Türkçe öğretilmektedir. Türkçe dersleri için Türkçe
ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve yabancı dil dersi
öğretmenleri görevlendirilebilir.
• Yaygın eğitim kurumları vasıtasıyla mesleki beceri kazandırılmakta, sosyal ve kültürel içerikli kurslar düzenlenmektedir. Talep gören alanlara imkânlar dâhilinde yaygın
eğitim kursları ve kurs dışı faaliyetler açılmaktadır.
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• Yurt dışından gelen öğrencilerin ülkemize ve okula uyumlarının sağlanması, ayrıca onlara rehberlik edilerek yetiştirilmeleri amacıyla okul müdürlüklerince takviye
kursları açılabilir.
• Geçici Eğitim Merkezlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine gönüllü olarak
destek veren yabancılara paydaşlarla iş birliği çerçevesinde yapılan anlaşmalar doğrultusunda maddi, manevi ve mesleki destek verilmektedir (EMİN, 2016).
Bununla beraber bazı kurumlar ve dernekler öğrencilere kolaylıklar sağlamaktadır.
Suriye’de savaştan önce ilkokula gidenlerin oranının yüzde 99, ortaokula gidenlerin
oranının ise yüzde 82 olduğu, ayrıca kız ve erkek çocuklarının okullaşma oranlarının büyük
ölçüde eşit olduğu belirtilmektedir. Tahminlere göre ülke içinde ve dışında yaklaşık 3
milyon Suriyeli çocuk okul dışında kalmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim döneminde AFAD
tarafından kurulan 25 kampta yaşayan okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 90’ının
eğitimlerine devam ettiği ancak kamplardaki çocuk sayısının, okul çağındaki Suriyeli çocuk
nüfusunun sadece yüzde 13’ünü teşkil ettiği görülmektedir. Kampların dışında yaşayan
Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim durumunun ise kamp içine kıyasla çok daha geride
olduğu söylenebilir. 2016-2017 öğretim yılında yaklaşık yarısı Suriye’de eğitimlerini yarım
bırakmak zorunda kalıp Türkiye’ye gelen ve yatay geçiş ile üniversitelere alınan, diğer yarısı
ise Türkiye’de liseyi tamamlayarak sınavlara girmek suretiyle üniversitelere giren 14.740
Suriyeli üniversite öğrencisi bulunmaktaydı. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri olmak
üzere 140 farklı üniversitede öğrenim gören bu öğrencilerin sayısı 2017-2018 öğretim yılında
19.650’yi aşmıştır. Özellikle de nitelikli Suriyelilerin Türkiye’den kaçışının devam ettiği bir
süreçte bu sayılara ulaşmak son derece değerlidir. Ancak kapsamlı iletişim stratejisi eksikliği
nedeni ile bu konunun aynı zamanda bir toplumsal gerginlik alanı olduğu da bilinmektedir.
İlgili kurumların hem yanlış anlamaları ortadan kaldıracak açıklamalar yapması hem de bu
gençlerin de ileride Türkiye’de gönüllü olarak kalmasına imkân sağlayacak iş imkânlarını
yaratması gerekmektedir. Unutmayalım ki Türk toplumunun birlikte yaşamak durumunda
kalacağı Suriyeliler arasında başta eğitim ve diğer yetkinlikler bakımından olumsuz bir
tablo söz konusudur. En iyimser göstergeler, okuryazar olmayan ya da okula hiç gitmemiş
Suriyelilerin oranını %30’larda göstermektedir. Bu nedenle de geleceğin uyum politikalarının
asli bir unsuru olarak Suriyeli nitelikli gençlerin Türkiye’de kalmasını sağlayacak cazibe
alanlarının yaratılması gerekmektedir (ERDOĞAN, 2017).
Raporun basın bülteni halinde sunumunu yapan Murat Erdoğan “Türkiye’de üniversiteye
giden öğrenciler 2’ye ayrılıyor. Birincisi; daha önce eğitimini yarıda bırakıp gelenler,
ikincisi; Türkiye’de 3, 4, 5 senedir bulunup burada okullara gidip üniversitelere girmeye
çalışan çocuklar” şeklinde açıklamıştır. Türkiye’deki son verilere göre 14 bin 747 Suriyeli
üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 83’ü lisans öğrencisi,
yüzde 8’i yüksek lisans öğrencisi, yüzde 7’si ise ön lisans programlarında yer almaktadır.
Doktoraya devam eden öğrenci sayısı ise yüzde 2 civarındadır. YÖK Başkanı Yekta
Saraç’ın açıklamasıyla; Türkiye’de Suriyeliler, 680 öğrenciyle Gaziantep Üniversitesi, bin
öğrenciyle İstanbul Üniversitesi, 927 öğrenciyle Karabük Üniversitesi ve takiben Mersin,
Kahramanmaraş Sütçü İmam, İnönü, Çukurova, İstanbul Aydın ve Sakarya Üniversitelerinde
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okumaktadır. 35 devlet ve 8 vakıf üniversitesinde ise 50’nin üzerinde Suriyeli öğrenci
bulunmaktadır. Tüm üniversitelerde sayılar gün geçtikçe artmaktadır (Yasemin Cakırer,
2017). Başkan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya imzasıyla yayımlanan 04 Eylül 2013 tarihindeki
“Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü Maddesi konulu”, 57802651/1008 sayılı genelgesinde;
Suriye’deki olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilip yükseköğretim kurumlarına
yerleştirilen Suriye vatandaşlarından birinci öğretim ve açık öğretim programlarında,
program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ve yeni kayıt yaptıranların öğrenim
ücreti ödemeyecekleri açıklanmıştır (SEYDİ, 2014).
Faruk LEVENT ve Semih ÇAYAK tarafından Suriyeli öğrencilerin okula kayıt sistemleri,
dil, öğrenci-öğretmen ilişkiler üzerinde yapılan çalışmalarda şu şekilde sonlanmıştır.
• Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak eğitim gördüğü okullara imkânlar ölçüsünde Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri ya da Arapça bilen öğretmenler gerekli
eğitimleri aldıktan sonra ücret karşılığı isteğe bağlı olarak okullarda koordinatör olarak görevlendirilebilir.
• Başta Suriyeli öğrenciler olmak üzere ihtiyaç duyan tüm Suriyelilere üzerlerindeki
savaşın yıpratıcı ve korkutucu izlerini azaltmak için psikolojik destek hizmetleri sağlanabilir. Özellikle okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlar tarafından Suriyeli
öğrencilere yönelik hazırlanacak programlar çerçevesinde psikolojik destek verilmesi teşvik edilebilir.
• Okul yöneticilerine ve öğretmenlere Suriyeli öğrencilerin geldiği kültür ile Türk öğrencilerin geldiği kültür çerçevesinde eğitim hizmetini en iyi şekilde sunabilmeleri
için çok kültürlü eğitim seminerleri verilmelidir. Ayrıca ülkemize gelen Suriyelilerin
uzun yıllar ülkemizde kalacakları göz önüne alındığında eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının meslek yaşamları süresince çok kültürlü eğitime yönelik yeterliliklerini geliştirmek adına çok kültürlü eğitime yönelik (ilgili derslere) bir ünite dâhil
edilebilir (Faruk LEVENT, 2017).
Sonuç
2011 yılından beri devam eden iç savaş nedeniyle, Suriye nerdeyse üçe bölünmek
üzere. Özellikle son üç yıldan beri Suriye nüfus demografisi üzerinde oynanan oyunlarla
adeta etnik ve inanç olarak bölmeye çalışılmaktadır. Yani bugün Suriye sahasında savaşan
ülkelerin kendi inançlarına yakından olan insanlarını merkezini toplamaya devam ederken
yüz binlerce insan Suriye sınırları içinde ev ve topraklarından edilirken, yüz binlercesi de
komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldı.
Türkiye başta olmak üzere, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus, Fas ve Irak gibi Müslüman
ülkelere göç ederken 2 milyona yakın insan ise Avrupa ülkelerine göç etmiştir. Bununla
beraber yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan Suriyeliler
diğer ülkelerde yaşayanlardan daha şanslı olduklarını tahmin edilmektedir. Bu insanlar
arasında bazıları kamplara yerleşirken bazıları ise ülkelerde bulunan farklı şehirlere
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yerleşmiştir. Ancak şehirlerde yaşayan insanlar kamplara nazaran çok rahat ve istediklerini
yapma şansı elde etmektedirler. Aynı zaman da Türkiye devleti Suriyeli öğrencilere sağladığı
kolaylıklardan dolayı yüzlerce öğrenci eğitim hayatına devam etmeye sağlanmaktadır.
Son iki yılda ve özellikle Türkiye’de vatandaşlık alan Suriyelilerin diğerlerine göre burada
yaşamaya kararlı oldukları görünmektedir. Ama geri kalan Suriyelilere de bazı kolaylıkların
gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle sığınmacı durumda olanların şehirlerarasında
geçişlerine kolaylıkların tanınması, Göç İdaresi personellerinin ve özelikle Kocaeli Göç
İdaresinin Suriyelilere yapılan kötü muameleden vaz geçmesi en yakın zamanda önüne
geçilmelidir. Aynı zamanda Suriye sınırları içindeki çatışmasız bölgede yaşayanlar için
uluslararası devletlerin bünyesinde denetim sağlanması ve bölgedeki insanlara kolaylıklar
tanıması gerektiğini duyurmaktadır. Aynı zamanda da Suriye savaşının en yakın zamanda
durdurulması için gereken adımları atmak gerekmektedir. Bu sayede gerek Suriye sınırları
içinde gerekse dışında olumsuz göç olayların durdurulması sağlanmış olacaktır. Bütün
bunlar olurken 1950 yılından beri var olan Birleşmiş Miletler ve buna bağlı sivil kuruluşlar
bu tür sorunlara yol açan olumsuzlukları daha çok gündemine almalıdır.
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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 ya da Kıtay, Hıtay terimlerini çok sık kullanmışlardır.
Çinliler ise, Ming Hanedanı’nın kayıtlarına göre Osmanlılardan “Lumi” (Rumi), Osmanlı
Devleti’nden ise “Lumi guo” (Rumi Ülkesi) adlarıyla söz etmişlerdir. Asıl ismi “Kânunnâme-i
Çin ü Hıtây” olan “Khitainame” (Khatayname) yani Ali Ekber Khitayi’nin “Hıtainame” ve
Seyfî 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 yedi 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 o dönemde iki
devletin ilişkileri incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Ming Hanedanı, Osmanlı-Ming İlişkileri,
Lumi, Hıtainame, Mingshi
A Study on the Ottoman Empire-Ming Dynasty Relations in the 16th-17th Centuries
Abstract
The Ottoman Empire and the Ming Dynasty in China were the two largest states in the
*
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world and the most influential international powers in their surrounding area in the 16th-17th
centuries. Despite its geographic distance, the Turks and Chinese relations, that started from
the ancient ages, continued with the Ottomans and Ming Dynasty in this period.
The Turks often used the terms of Chin, Kıtay, Hıtay to refer to the Chinese. According
to the records of the Ming Dynasty, the Chinese made reference to the Ottomans as “Lumi”
(Rumi) and to the Ottoman Empire as “Lumi guo” (Rumi State). Thus, interesting information
about China were mentioned in some of Ottoman sources such as “Khitaynameh” (Book of
China) of Ali Akbar Khatai, the original title was “Kânunnâme-i Çin ü Hıtây”, and “Kitab-ı
Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây” (Book of Histories of the Rulers of the
India and China) of Seyfi Çelebi. Similarly, the Ottomans were also mentioned in the
official records of the Ming Dynasty such as “Mingshi” (History of Ming) and “Ming shilu”
(Veritable Records of the Ming).
In particular, many Ottoman envoy groups arrived in China and gave their tributes to the
Ming Dynasty in the 16th-17th centuries. Since the year of 1524 and continued in 1527, 1559,
1564, 1576, 1581 and 1618, the Ottoman Government totally seven times sent their tributes
to the Ming Dynasty. By utilizing the sources such as “Khitaynameh”, “Kitab-ı Tevarih-i
Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây” and “Mingshi”, this study will research the relations
of the two states in that period.
Keywords: Ottoman Empire, Ming Dynasty, Ottoman-Ming Relations, Lumi,
Khitaynameh,
Mingshi
Giriş
Osmanlı İmparatorluğu ve Çin’deki Ming Hanedanı arasında coğrafi uzaklıktan dolayı
nispeten sınırlı oranda ilişki kurulmuştur. Aynı zamanda bu ilişkilere dair bilgilermiz de
yeterli değildir. Buna karşılık Türklerin Çin algısı üzerine daha fazla veriye sahibiz.
Tarih boyunca Çin Şi Huangdi (Qin Shi Huang 221-210 M.Ö) dönemi hariç, Çinliler hiçbir
zaman kendi ülkelerine Çin dememişlerdir. Onlar kendi ülkelerini中国 “Zhongguo” ya da中华
“Zhonghua” (orta ülke) adlarıyla ifade etmişlerdir. Bununla birlikte etnik aidiyet ya da millet ismi
olarak Çinli değil, 汉 “Han”, 汉人 “Hanren”, 汉族 “Hanzu” (Han Halkı) ya da夏 “Xia”, 华夏
“Huaxia” (Han Milleti veya Han Ulusu) terimlerini kullanmışlardır (İnayet, 2007). Fakat çoğu zaman
Batı’daki milletler bu bölgeyi Çin diye tanımlamışlardır. Bu isim aslında Çin tarihinde kurulan
dördüncü devlet olan “Qin” (Ch’in veya Çin, 221-206 M.Ö) Hanedanı’nın adından gelmektedir.
İktadarı kısa sürmüş olmasına rağmen Qin Hanedanlığı yıkıldıktan sonra şimdiye kadar Batılılar,
bölgede kurulan yeni hanedan veya devletlere “Çin”, bu ülkenin halkına “Çinli” demeye devam
etmişlerdir. Arapça’da ise “Sin” adı, Ortaçağ’daki Sanskritçe’de “Cina” kelimesinden gelmektedir
(Fei, 1999). İskoçyalı Şarkiyatçı Henry Yule’nun (1820-1889) açıklamasına göre, Arapça’da, “ch”
sesi olmadığından “Çin” ve belki de bazen “Thin” haline gelmiştir (Yule, 1915).
Çin’i tanımlamak için kullanılan hanedan isimleri yalnızca Qin (Çin) ile sınırlı değildir.
Benzer bir şekilde bölgeyi adlandırmak için “Kitay” (ya da Kıtay, Hıtay) da kullanmaktadır.
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Bugünkü İç Moğolistan ve Çin’in kuzey bölgesinde yer alan Kıtanlar (Kidan, ya da
Karahıtay) (Taşağıl, 2001) tarafından kurulan ve Song Hanedanı’na karşı karşıya gelen
Liao Hanedanı (907-1125) döneminden gelmiştir. Dolayısıyla kuzey ve batı kavimleri Çin’e
“Kıtan” demişlerdir. Bu terim Müslüman yazarları tarafından “Hitay”, “Hatay” şeklinde,
Avrupalılar tarafından “Catai”, “Cathay” şeklinde ifade edilmektedir (İnayet). Ruslar,
Yunanlılar ve Farslar Çin’e “Khitai”, Orta Asya Türkleri Çin’e ve Çinliler’e “Kıtay” veya
“Hıtay” demişlerdir (Yule) (Özerdim, 1950).
Türkiye Türkleri ise, Çin’i ve Çinliler’i kastetmek için Çin, Çinli veya Kıtay, Hıtay
terimlerini sık kullanmışlardır. Ayrıca, Kaşgarlı Mahmud “Divanü Lugat-it Türk” (XI.
Yüzyıl) adlı eserinde “Tawgaç”, “Maçin” gibi başka terimler de tercih etmiştir:
“Tawgaç: Maçin’in adıdır. Burası, Çin’den dört ay uzaktadır. Çin, aslında üç bölüktür:
Birincisi “Yukarı Çin”dir ki, doğudadır; buna “Tawgaç” derler. İkincisi “Orta
Çin”dir; burası “Xıtay” adını alır. Üçüncüsü “Aşağı Çin”dir, “Barxan” adı verilir; bu,
Kaşgardadır. Lâkin, şimdi “Maçin”, “Tawgaç” diye tanınmıştır. “Xıtay” ülkesine de
“Çin” denilmiştir.
Tawgaç: Türklerden bir bölüktür. Bu diyarda otururlar; bu sözden alınarak, bunlara
“Tat Tawgaç” denir, “Uygur” demektir; “Tat”tır, “Çinli”dir. Bu “Tawgaç”tır.
Tawgaç: Büyük ve eski yapıların hepsine birden “tawgaç edhi” adı verilir. Nitekim
Araplar bu gibi izerlere “ulusunun izeri” derler. Bu kelime ile Hanlar da lakaplanarak
“Tawgaç Xan” denilir; “ülkesi eski ve büyük” demektir” [Kaşgarlı Mahmud, 1985].
Aslında “Tawgaç” (Tabgaç, Tavgaç) isimleri antik Çin’deki “Xianbei” Siyenpiler
(Siyanpi) kabileleri içerisindeki “Tuoba” (Tuoba shi) bilinen Tabgaç boyu adından gelmiştir.
Bu nedenle batıdaki kavimler Çin’i “Taugast” (Tabghach veya Tawghach) yani Tabgaç
olarak adlandırmıştır. Orhun Yazıtlarında görülen “Tabgaç” adı Orta Asya’da Çağatay
Hanlığı (1227-1370) dönemine kadar kullanılmıştır (İnayet). Bununla birlikte, Kaşgarlı
Mahmud “Divanü Lugat-it Türk” eserinde de şöyle yazdı:
“Çin ve Maçin halkının ayrıca dilleri vardır. Bununla beraber şehirliler Türkçeyi
iyi bilirler. Mektuplarını, bize, Türk yazısı ile yazarlar” ve “Çin ülkesi Tibetin doğu
tarafındadır. Batı tarafında Kişmir, kuzayında Uygur illeri, güneyinde Hind Denizi
bulunur” [Kaşgarlı Mahmud].
Buna göre, Maçin ise “Manzi” (Man-tze ya da Man-tsu, Latince ise: Mangi, yani
barbarlar anlamına gelir) denilen Çin’in güney bölgesine verilen bir addır (Yule).
Görülüyor ki, coğrafi mesafe bile Türklerin Çin algısının oluşumuna engel olmamıştır.
Ancak iki ülkenin ilişkileri konusunda Ogier Ghiselin de Busbecq’in (Auger Gislen
de Busbeck, Augerius Gislenius Busbequius, 1522-1592) “Kitay”a bir Türk dervişinin
seyahatini anlatan çalışması dolaylı kaynak olarak kullanılabilmiştir (Yule). XV. yüzyıldan
XVIII. yüzyıla kadar Osmanlıların Çin algısı yeni bir döneme girmiş, Ming Hanedanı
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döneminde Çin’e yönelik yeni tanımlamalar ortaya çıkmıştır (Béller-Hann, 1987).
Osmanlı Coğrafî Kaynaklarında Çin İmgesi: Kânunnâme-i Çin ü Hıtây ve Kitab-ı
Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây
Şimdiye kadar bilinen en eski Ming dönemindeki Çin’e seyahat kitabı ve ilk sefaretnamesi
Hoca Gıyâsüddin Nakkaş tarafından Hicrî 825’te (1421-1422) Farsça olarak kaleme alınan
“Acâibü’l-Letâif” adlı eserdir. Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tarih 828 numarada kayıtlı olan
bu eser, Hicrî 1140’da (1727-1728) Şeyhülislam Kûçek Çelebizâde İsmail Âsım tarafından III.
Ahmet döneminde Damat İbrahim Paşa’nın emriyle “Hıtây Sefâretnâmesi” adıyla Osmanlıca
Türkçesi’ne çevirilmiştir (Mutlu, 2011) (Eğri, 2012). Timur’un oğlu Mirza Sahruh, Hıtay’a
elçi gönderdiğinde elçi heyetinde Hoca Gıyâseddîn Nakkaş bulunmuştur. Gıyâseddîn Nakkaş
1419’da Herat’tan yola çıkmış, Hıtay’a giderken ve oradan memleketine dönerken gördüğü
şeyleri kaydetmiştir (Özerdim). Onun “Hıtây Sefâretnâme”sinde Çin hakkında din inanışları,
toplumsal yapı, emniyet sistemleri, kanunları uygulayış şekli, coğrafi özellikler, mimari
özgünlük, yabancı elçileri kabul kuralı gibi birçok konular görülmektedir (Mutlu).
Kânunnâme-i Çin ü Hıtây
Gıyâseddîn Nakkaş’ın “Hıtây Sefâretnâme”si dışında Maveraünnehir kökenli olan
tüccar Ali Ekber Khitayi (Hıtâi)’nin “Hıtainame”nin Çin’e ilişkin en eski Osmanlı seyahat
kitaplarından biri olduğu bilinmektedir. Asıl ismi “Kânunnâme-i Çin ü Hıtây” olan
“Khitainame” (Khatayname) yani “Hıtainame” 1500-1510 yılları civarında Çin’e seyahat
eden Ali Ekber Hıtâi tarafından Farsça yazılmıştır (Eğri). Ali Ekber’in Mayıs 1516’da bitirdiği
bu seyahatname, önce Yavuz Sultan Selim’e, sonra 1520’de Kanuni Sultan Süleyman’a takdim
edilmiştir (Emiralioğlu, 2012) (Kauz, 2005). Bundan sonra, III. Murad döneminde 1582’de
“Terceme-i Târîh-i Nevâdir-i Çîn Mâçîn” adıyla Farsça’dan Osmanlı Türkçesi’ne tercüme
edilmiştir (Emiralioğlu). “Hıtainame”nin bu nüshasından bazı bölümler Hezarfen Ahmed
Çelebi tarafından “Tenqihu’t-tevarikh” adlı eserinde alıntılanmış, ayrıca Katib Çelebi’nin
Arapça yazdığı “Keşf ez-zunûn ‘an esâmî el-kutub ve l’fünûn” adlı bibliyografya eserinde
“Qanun-nameh-ye Chin ve Khita” ismiyle bahsedilmiştir (Emiralioğlu) (Béller-Hann). Hicrî
1270’te (1853-1854) Mühendishane matbaasında “Kanun-name-yi Çin u Hita ve ya Hitayname” (Kanunnâme-i Çin ü Hıtây) adıyla yayınlanmıştır (Eğri). Kaveh Louis Hemmat’ın
değerlendirmesine göre, günümüzde bu eserin 16 nüsha, 5 tane Farsça ve en az 11 tane Osmanlı
Türkçesi el yazması bulunmaktadır (Hemmat, 2014).1
(1) Farsça nüshaları: Kahire’de Dar al-Kutub: TP 528-Tal’at Farsça Koleksiyonu 528 (1273/18561857); İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi: AE 249-Aşir Efendi 249 (XVI. yüzyılda), EE
609-Esad Efendi 609 (1154/1741-1742), EE 610-Esad Efendi 610 (1154/1741-1742); Paris’te
Bibliothèque Nationale Française: SP 1354-Supplément Persan 1354 (XIX. yüzyıl); Leiden’de:
LW 854-Legatum Warnerianum Or. 854 (1696). Osmanlı Türkçesi: İstanbul’da Süleymaniye
Kütüphanesi: EE 1852-Esad Efendi 1852 (995/1587), EE 1853-Esad Efendi (1141/1729), EE
2107-Esad Efendi 2107 (1089/1678), AS 3188-Ayasofya 3188, HME 4941-Haci Mahmud Efendi
4941 (1270/1854), R 1644-R.1644 (1144/1703), VE 1963-Veliyeddin Efendi 1963/3; Dresden’de
Dresdener Bibliothek: Morgenlaendische Handschriften, Nr. 71 (1081/1670); Berlin’de Bibliothek: HD 95-Hs. Diez A. 80. Oct. 95 (1728), HD 898-Hs. or. Quart 898 (1836); Paris’te Bibliothèque Nationale Française: ST 1130-S Supplément Turc 1130.
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XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu eser birçok araştırmacı tarafından dikkate
alınmıştır. Öncelikle, Heinrich Leberecht Fleischer (1801-1888), Berlin ve Dresden’deki
Osmanlı Türkçesi nüshasını bulmuş ve 1851’de dördüncü bölümü Almanca’ya çevirmiştir
(Fleischer, 1993). 1861’de Julius Theodor Zenker (1811-1884), Farsça orijinalini herhangi bir
Avrupa kütüphanesinde hala bulamadığından Osmanlı Türkçesi nüshasından ilk dört bölümü
tekrar çevirmiştir (Zenker, 1993). Daha sonra Charles Schefer (1820-1898) İstanbul’daki
Farsça nüshayı kullanmıştır. Farsça metindeki yazım, sözdizimi ve tekrarlama gibi hata göz
önüne alındığında, “Hıtainame”nin yazarının büyük olasılıkla Orta Asya’dan Osmanlıcası
Farsça’dan daha iyi olan biri olduğu anlaşılmaktadır (Schefer, 1993). Özellikle, Paul E. Kahle
(1875-1964) Ali Ekber’in açıklamalarının tamamen güvenilir olduğunu ve yazarın daha
önce yaptığı çalışmalarda görüleceği gibi Marco Polo “Seyahatnamesi”ni kopyalamadığını
savunmuştur (Kahle, 1934). Kahle “Hıtainame”nin ciddi olarak ele alınmayı hak ettiğini
öne sürmüştür, çünkü Ming Hanedanı dönemine ilişkin en değerli kayıtları içerdiğini ve
neredeyse hiç Çince olmayan bir kaynak olarak İmparator Zhengde’nin hükümdarlığı
hakkında önemli bilgiler verdiğini belirtmiştir (Emiralioğlu, 2006). Buna karşın A. Zeki
Velidi Togan, “Hıtainame”nin Çin’e dair orijinal bir kaynak olarak kabul etmediğini iddia
etmiştir. Ona göre Ali Ekber, Gıyâseddîn Nakkaş’ın eserini tarafından istifade edilmiş ve
851 yılı civarında Çin’i seyahat eden Süleyman el-Tacir’in “Ahbârü’s-Sîn ve’l-Hind” adlı
eserinden almıştır (Togan, 1978). Halbulki, 1967’de doktora tezi çalışmasında Lin YihMin, Çin kaynaklarıyla karşılaştırarak Ali Ekber’in Çin’de bizzat seyahatı dışında eserini
yazarken Gıyâseddîn Nakkaş’ın eserinden yazarlandığı incelemiştir (Lin, 1967).
Anlaşılıyor ki, “Hıtainame” ya da “Terceme-i Târîh-i Nevâdir-i Çîn Mâçîn”, Çin
topoğrafyası, tarihi, iktisadı, geleneklerinin yanı sıra toplumu üzerine gerçekten zengin
bir antolojidir. Kronolojik olarak (bir tarih gibi), yazarın güzergahı (bir seyahat günlüğü
gibi) veya mekansal olarak (bir coğrafya gibi) düzenlenmemiş, fakat bir tanımlama
olarak, ansiklopedik bir dizi halinde bölümlere ayrılmıştır (Hemmat). 20 bölümden oluşan
“Hıtainame”de Çin hükümetinin, ordusunun ve yönetiminin yapısının yanı sıra Ming
Hanedanı’ndaki gelenekleri, gümrükleri ve Çin toplumunun yaşam biçimi aydınlatılmıştır
(Emiralioğlu). “Hıtainame” içerisinde şu başlıklar altında konular ele alınmıştır: “Bâb-ı
Evvel: Hıtânın Yolları ve Mülkünün Muhâfazası Beyânındadır” (Çin’de güzergâhlar), “Bâb-ı
Sânî: Muhtelif Dinler Beyânındadır” (Çin’de çeşitli dinler), “Bâb-ı Sâlis: Şehr ve Hisâr
ve Dîvânhâneleri Beyânındadır” (Şehirler ve hisarlar, posta istasyonları), “Bâb-ı Râbi: Ol
Şehrde Bulunan Asâkirin Kânûn ve Nizâmları Beyânındadır” (Ordu), “Bâb-ı Hâmis: Hazîne
ve Gılâl Mühimmâtları Beyânındadır” (Hazineler), “Bâb-ı Sâdis: Taht ve Saltanat ve Sarây
ve Nişânları ve Hâdimleri Beyânındadır” (İmparatorluk sarayı, mahkemesi ve çalışanlar),
“Bâb-ı Sâbi: Zindânları ve Ehl-i Zindân Ahvâllerin Beyânındadır” (Hapishane), “Bâb-ı
Sâmin: Alay ve Saltanatların Beyânındadır” (Törenler ve bayramlar), “Bâb-ı Tâsi: Mülk-i
Hıtây Kaç Kısım Olup ve Metâları Beyânındadır” (Çin’in 12 eyaleti), “Bâb-ı Âşir: Iyş u
İşretleri Beyânındadır” (Eğlence ve bahçeler), “Bâb-ı Hâdî-Aşer: Sâzende ve Nüvâzendeleri
Beyânındadır” (Saz sanatçısı ve onların güzel kızları), “Bâb-ı Sânî-Aşer: Nücûm Vesâir
Fünûn-ı Garîbe Beyânındadır” (Şaşırtıcı ve benzersiz sanatlar, tedaviler, maskeli balolar ve
astronomi), “Bâb-ı Sâlis-Aşer: Zabt-ı Beldesi Beyânındadır” (Çin’de kanun yapan kimse),
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“Bâb-ı Râbi-Aşer: Hattât-hâne ve Muallim-hâneleri Beyânındadır” (Devlet daireleri ve
okullar), “Bâb-ı Hâmis-Aşer: Ol Beldeye gelen Ashâb-ı Ticâret Ahvâli Beyânındadır”
(Batı’dan bölgeye gelen tüccarlar), “Bâb-ı Sâdis-Aşer: Ol Beldenin Kabâyili Beyânındadır”
(Bölgedeki Tibetliler ve onların mastifleri, Doğu Hindistan’dan gelen tüccar), “Bâb-ı SâbiAşer: İdâre-i Mülk Beyânındadır” (Tarım ve itfaiye, mangal kömürü), “Bâb-ı Sâmin-Aşer:
Meskûkât ve Sarrâfları Beyânındadır” (Altın, gümüş paraları ve kağıt parası), “Bâb-ı TâsiAşer: Kavânînin ve Kavâidinde Dikkatleri Beyânındadır” (Onların kanun ve ilkelerine
saygıları), “Bâb-ı Işrûn: Elbise ve Ta’zim-hâneleri Beyânındadır” (Kıyafetlerin bereketi ve
kağıt kesme sanatı) (Eğri) (Hemmat).
Birinci bölümde Ali Ekber, İslam ülkelerinden Çin’e giden yollar hakkında detaylı
bilgiler vermiştir. Ona göre, o dönemde Çin’e üç ana kara güzergâh vardı (Liu, 1983).
“Mülk-i Hıtâ’nın diyâr-ı İslâm’dan üç yolu vardır. Cânib-i [taraf] berrden [kara] biri
Keşmir ve biri Hoten ve biri Moğolistan... Hoten ve Keşmir yolu abâdândır [mamur].
Adım adım üzerine suyu ve alefi vâfirdir [çoktur]. Ve ammâ Moğolistan tarîkının on beş
günlük mesafesi susuz ve alefsizdir. Ammâ her menzilde adam boyu kazsalar, su çıkar.
Ve bazı mahallinde bir zirâ’ (75-90 cm) mikdarı kazıldıkda su çıkar. Ammâ Moğol yani
Çağatay yolu vâsi’ [geniş] ve latif yoldur” [Eğri].
Bununla birlikte, Çin’e gitmek için uzaklığından söz edilmiştir:
“Ve kenâr-ı Ceyhûn’dan serhadd-i Hıtâ’ya varınca üç aylık yoldur. Ve her gün bir
menzildir...” [Eğri].
İkinci bölümde imparatorluk tapınaklarında imparatorun ibadet biçimleri üzerinde
durulmuş, saltanat süren imparatorun gizli bir Müslüman olduğu söylenmiş ve iktidarda
kesiminin dini ideolojisi, Budizm ve Çin’deki Müslümanların durumu anlatılmıştır. Ona
göre, din etnografyaya ait değil, ancak din, ictimai ve toplumsal düzene bütünleyici olarak
düşünülmelidir. Eserde Ming İmparatoru buradaki Müslümanları Çin bürokrasisinin
tasallutundan hukuka ilişkin üstün bilgisiyle koruyan bir tövbeli kripto-Müslüman olarak
tasvir edilmiştir (Hemmat).
Üçüncü bölümde yazar, şehirler ve onların savunması, mimari durumu ile kervansaraylara
benzer olan posta istasyonları hakkında bilgiler vermiştir (Hemmat).
Dördüncü bölüm Çin ordusu ve harp yöntemleriyle orduların teçhizatına (tüfek ve
top gibi savaşın tüm silahları) ayrılmıştır. Ancak yazar, sözü edilen hususları çok kısa bir
şekilde anlatmıştır. Devlet bürokrasisinde çalışanların maaşları ve yatırım yapma imkanları,
askerlerin günlük faaliyetleri ile ordu içindeki hiyerarşi ve askerî taktikler de bu bölümde ele
alınan konular arasındadır (Hemmat).
Kısaca işlenen beşinci bölümde ise; hükümetin muhafaza ettiği ambar ve hazineler
anlatılmıştır. Çin’deki hazine ve depolar; altın, gümüş, ince kumaş, tahıl, kuru meyve, fındık,
yem, yakıt gibi önemli malzemeleri içerir. Bu ambarlar her şehirde mevcuttur (Hemmat).
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Saraydaki hükümetin merkezî idaresini ayrıntılı olarak anlatan altıncı bölüm, Çin’in
siyasi tarihi açısından kitabın kalbi sayılabilir. Bu bölümün içeriğinin çoğu, saray içinde
merkezi hükümet bürokrasisi ile ilgilidir ve bürokratik işlemleri ele almaktadır. Bu bölüm
özellikle binlerce erkek hizmetçi ve cariye dahil olmak üzere idari birimleri ve görevlileri
ve bunların nasıl işe alındığını ve eğitildiğini kapsamaktadır (Hemmat). Ali Ekber erkek
hizmetçi ve “nüshi”leri (cariye) hizmet alanlarına göre yedi başlık altında ele almaktadır: 1)
saray bahçeleri ve bitkilerden sorumlu kişiler, 2) belge toplama sorumluluğu olan görevliler,
3) belgeleri okuma ve işaretlemeden sorumlu kişiler, 4) belgeleri incelemekle görevli bayan
cariyeler, 5) Çin hükümetinin hazinesinden sorumlu kişiler, 6) 12.000 nüshi sorumlusu, 7)
imparatorun sarayında çalışan bayan cariyeler (Liu). Ayrıca, sarayların içinde ve dışında
iletişim kurar, yazılı evrak yığınları ve bohçaları gönderir ve alırlar. Dahası, saraydaki
törenler ve idarî işlemler ve kurallar, hanedanın intikali yanı sıra devlet dairesinin yapısı
ve bürokrasinin sorumlulukları ifade edilmiştir. Saraydaki törenlerin kısmen algısal ve
ekphrasis oluşu ve sarayın ana yüzleri-kapılar, duvarlar, köşkler, bürokratların kıyafeti,
imparatorun ejderha işlemeli tahtı bu bölümde işlenen diğer konulardır (Hemmat).
Eserin ilk yarısında Çin’in politik ve sosyal yapısı anlatılmış; ikinci yarısında ise, yedinci
bölümden başlayarak, devletin yönetim şeklinin iç özellikleri olarak tanımlayabileceğimiz
çeşitli konular ele alınmıştır. Yedinci bölümde Çin’deki hapishaneler anlatılmış; bölümün
büyük bir kısmı, deneyimlerine dayanarak, hapishanelerin nasıl çalıştığına dair bazı
gözlemlere ayrılmıştır. Ali Ekber için, hapishanede bulunmak, ona sağlam ve güçlü
koşullar ile övgüyle karşıladığı adalet sistemi hakkında bilgi edinme imkânı sunmuştur.
Mahkum yalnızca cezalarla ilgili tespitlerde bulunmamış aynı zamanda tutukluların nasıl
denetlendiğini de ayrıntılı bir şekilde ele almıştır (Hemmat).
Sekizinci bölümde Çin’deki yılbaşı bayramı anlatılmıştır. Bu bölümde, bayram şenlikleri
yanında yeni imparator (Zhengde İmparatoru) da tasvir edilmiştir. Bu bölümde imparatorun
son zamanlarında Müslüman olduğu belirtilmiş ve imparatorun bürokrasiyle ilişkisi
tartışılmıştır. İmparator, bürokrasiler onun din dönüştürmesi yasadışı ilan ederken “kanun
harici [şeyler] üzerindedir” yani kişisel inanç üzerinde herhangi belli bir yargı bulunmadığı
cevap vermiş (Hemmat).
Dokuzuncu bölüm, Çin’in on iki eyaletine ve ürettikleri mallara ayrılmıştır. Çin’deki
eyaletler arasında Khanbaligh ve Daydu (Barthold, 1997) eski isimlerini kullanılan başkenti
yer alır. Ali Ekber, başkentin 840’da (1436-1437) kurulduğuna dikkat çekmiştir [Ming
Hanedanı’nın kuzey başkenti olarak Pekin’in yeniden kurulmasının doğru tarihi budur]
(Hemmat). Bu arada metinde bazı yanlış bilgiler de yer almıştır. Ali Ekber, Çin’de 12
rakamının kutsallığına dayanarak eyalet sayısını 12 olarak vermiştir. Ancak döneme ait Çin
tarihi kaynaklarında geçen eyalet sayısı 15’dir (Liu).
Onuncu ve onbirinci bölümler Çin kültürü’nün zevk ve sefaya düşkünlüğü ile cezbedici
görünüşünü anlatır. Onuncu bölüm ayrıntılı bir şekilde bayram etkinlikleri üzerinde durur;
etkinliklerde rol alan müzisyenler hakkında bilgi verir ve şenlikler sırasında tüketilen pirinç
şarabanı anlatır. Onbirinci bölüm’de ise, yoksullar ile yoksul mahalleri veya “kırmızı ışıklı
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mahalle” (kharabat) olarak tanımlanan semtler ve onların müdavimleri (kharabatiyan)
incelenmiştir (Hemmat).
Sonraki üç bölüm Çin’deki sanat ve bilimleri anlatır. Onikinci bölüm çeşitli sanat
ve zanaatları tarif eder; bunların arasında astronomi ve tıp vardır. Yoldaşlarından birinin
kalbi üzerinde yapılan cerrahi bir operasyon ile yaşadığı kronik bir nasıl tedavi edilidği
bu bölümde işlenen konulardır. Onüçünçü bölüm uzun zaman önce yaşayan bir vezir olan
Çin’in yasamacısı, yani kanun yapıcısı “zaixiang”a ayrılmıştır. Ondördüncü bölüm çok
kısadır (tek bir sayfa) ve Çin’deki okulları ele almaktadır. Her eyalette okul vardır ve sadece
merkezi idarede tarafından okul inşa edilebilir, o okullarda ağırlık olarak yönetim bilimi
öğretilirdi. Bu bölüm, ayrıca Çinlilerin günlerinin ve gecelerinin nasıl sıkı bir şekilde disiplin
altına aldığını ve uygun zamanın dışında hiçbir şeyin yapılamayacağını da göstermeketedir.
İmparator, özellikle uykudan dolayı sorumlulukların yerine getirilmemesinden çok rahatsızdı
(Hemmat).
Onbeş ve onaltıncı bölümler, Çin’in dış ilişkilerini, özellikle de Müslüman halklar ile (16.
Bölüm) Moğollar ve Tibetliler ile ilişkilerini anlatır. Onbeşinci bölüm, haraç getirenlerinin
nasıl kabul edildiğini anlatır. Törende, hükümet tarafından kabul edilen malların listesi ve
onlar için verilen mükâfat ile tanımlanmıştır. Onaltıncı bölüm, daha nötr tonlarda, hükümete
haraç vermek ve ticaret yapmak için Çin’e gelen binlerce bireyden oluşan dev gibi Moğol
grupları anlatır. Aynı zamanda, Tibetliler ve onların mastiflerine değinilmiştir (Hemmat).
Kalan bölümler sanat ve bilim konularına geri döner, önemli bir tema da Çin’in
zenginlik ve refahıdır. Onyedinci bölümde tarım (genellikle sulamadan ziyade yağmura
dayanır) potansiyeli, çeşitli itfaiye araçları ve yangın önleme yöntemleri ile yakıt olarak
kömür kullanımı anlatılmaktadır. “Pekin’de kara bir dağ vardır ve Pekin’in yakıtı o
dağdan gelmiştir” der Ali Ekber. Ancak bu yakıtın sarayda kullanılmadığını belirtir. Öte
yandan bu bölüm, Şaolin Manastırı-Sakyamuni [Gotama Buda] zamanına ait bir tapınak
ve bu tapınağın ustaları da ele alınmış ve buranın aktif bir ibadethane olduğu anlatılmıştır.
Onsekizinci bölümde, yarım sayfada saf metalden yapılmayan madeni para sistemi ve kâğıt
parayı anlatmış. Sonraki bölümde, basitçe kanunun gayretli bir biçimde takip edildiği ve
böylece ebeveynlerin çocuklarını mutlu bir şekilde teslim etmeleri ve tam tersi gibi, iki
kez de aynı emir vermek gerekmez. Son bölüm, Çin’de tapınaklar, kutlamalar, kâğıt kesme
sanatı, bolluk ve giysilerin düşük fiyatı gibi çeşitli zenginlik ve güzellik biçimlerinin bir
derlemesidir ve orada bulunacak en iyi meyve ve çiçekleri tanımlar (Hemmat).
Nitekim bazen yanlış telaffuzlar ve bilgiler bulunmasına rağmen hiç süphesiz, Ali Ekber
“Hıtainame”si Ming Hanedanı dönemde Çin üzerine açıkça ve değerli bir Osmanlı kaynağı
olduğu anlaşılmaktadır.
Kitab-ı Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây
Çin’e yönelik bir sonraki önemli Osmanlı eseri, çalışmasını 1590 yılı civarında bitiren
Seyfî Çelebi’nin “Kitab-ı Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây” isimli tarihidir
(Béller-Hann). İki yazma nüshadan biri Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’nde, diğeri Paris
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Milli Kütüphanesi’nde bulunan bu eser, Çin, Hindistan, Maveraunnehir ve İran’ın tarihi,
coğrafyası, iktisadi yaşamı, gelenekleri ve yöneticileri üzerine bir çalışmadır (Matuz, 1968).
Leiden nüshasına göre, eserin şu şekilde ismi tanımlanır: “Kitâb-ı tevârîh-i pâdişâhân-ı
vilâyet-i Hind ü Hıtay u Keşmîr ve vilâyet-i Acem ü Kaşgar u Kalmak u Çîn ve sâyir
pâdişâhân-ı pîşîn ez-evlâd-ı Çengîz Han ve hâkan u fağfûr u pâdişâhân-ı Hindüstân der
zamân-ı Sultan Murad İbn Sultan Selim Han. Min te’lîfât-ı defterdar Seyfî Çelebi el-merhûm
fî sene 990 (1582) tarihinde” (Woodhead, 2009).
Seyfi Çelebi’nin bu eseri dokuz bölümden oluşmakta, ilk bölüm Çin’i anlatmaktadır.
Bu bölümde, Seyfi Çelebi ondan önceki Ali Ekber gibi, ülkedeki adalet ve Müslümanlar
üzerinde durmakta ve aynı zamanda zenginlik ve refahın önemini belirtmiştir (Emiralioğlu).
Öncelikle, Seyfi Çelebi bölgenin haritasını yapmaya çalışır ve ticaret için önemini
bildirir:
“Kaşgar vilayeti dahi çok vilayetdir ve bir adı dahi Hoten’dir [bugünkü Kaşgar ve
Hotan Doğu Türkistan’da yer alan şehirlerdir]. Hoten Kaşgar’dır neteki Acem vilayeti
hem İran derler ve hem Acem derler. Ve bunlara Çin ve Maçin dahi derler. Maçin yine
Hitaya derler ki anda hakan vilayetidir. Ve Çin yine beri Kaşgar’a derler ve tahtının
adı Yarkend’dir ki [bugünkü Doğu Türkistan’da yer alan bir ilçesidir]. Padişahları anda
oturur kırk günlük yoldur Kaşgar’ın bu ucundan o ucuna ve mamurdur” [Emiralioğlu].
Birinci bölümün başka bir kısmında Seyfi Çelebi, Çin’de birçok Müslüman olduğunu
haber verir ve buradaki dini yaşantının resmini çizer:
“Şimdi Padişahın adı Cüneydidir [muhtemelen İmparator Jiajing’dir], lakabına
Hakan [yani Kağan] derler ve Fagfur [aslında Çin İmparatoru] dahi derler, Hitay
dilince ve Hitay’da mütemekkin olan Müslümandır da’ima han derler Türkice zira ki
Hitay’da Müslüman çokdur ve Hitay’ın şimdiki padişahın adina Cündi derler derler,
kafirdir puta taparlar ve haşa güneşi kıble bilürler” [Emiralioğlu].
Bununla birlikte, Seyfi Çelebi, Ali Ekber’in Çin’in önceki imparatorlarından birinin
İslam’a girdiği iddiasını da doğrulamıştır:
“Bu hakandan evvel bir hakan vardı, bu hakanın ammuzadesi idi. [yani İmparator
Zhengde’dir çünkü o, İmparator Jiajing’nin kuzeni idi] 960 tarihinde hazret-i resul-i
ekrem salla Allahu aleyhi wa sallam bir gece vakı’asına girüp Müslüman ol deyü emr
etdi ana buyurdu ki senün ahurunda bir se’is vardır ana var ki sana İslam telkin eylesün
ol dahi gice nısfında ahura seğirdüb vardı gördü ki ahur kapusunda ol aziz hakana karşu
geldi zira ki anun dahi vakı’asina resul’i ekrem girüp buyurmuşlar ki şimdi hakan sana
gelür ana İslam telkin edesün deyü hakanla buluşup iman telkin eyledi” [Emiralioğlu].
Bundan sonra, Seyfi Çelebi, Çin’in saraylarını tanımlayarak Çin’in refahını vurgulamıştır.
Ona göre, imparatorun ikametgâhı olan Çin sarayı, içinde vadilerin ve gemilerin geçebildiği
nehirlerin olduğu geniş bir mekândır. İmparator bu su yollarında gemiyle seyahet edebilir
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ve sarayda av partileri düzeyebilirdi. Sadece iç sarayda bile yedi bin hademe çalışmaktaydı.
Bu kadar genişliğin ve imkânın olması Çin imparatorunu sarayın dışına çıkma ihtiyacından
kurtarıyor, imperator vaktinin neredeyse tamamını sarayda geçiriyordu.
“Hakan her giz seraydan çıkmaz taşraya ve serayı gayetle vasidir içinde ovalar
sahralar ve gemi gezer büyük sular var üstünde ata binüp ol sahraları gezer ve üstünde
gemiye binüp gezer ve her ne cins av ve şikar canavarları var elin tutup geturüp ol
sahraya bırakupdurlar… ve hakanın içerü serayında yedi bin hadım hidmet eder”
[Emiralioğlu].
Seyfi Çelebi’nin “Kitab-ı Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây”, bunun
dışında, Çinli hükümdaları ve bunların kanunlara ne kadar riayet ettiklerini anlatır: “Bir
kanunları var asla ol kanundan taşra çıkmazlar Hitay dilince kanuna li derler”.
Neticede, Seyfi Çelebi, altın, gümüş ve özellikle ipek bolluğunun bir tanımlamasıyla Çin
ile ilgili bölümünü sonuçlandırmıştır. O öne sürdü ki:
“Hitay’da altun ve gümüş madeni şöyle çokdur ki, ancak elli maden işlenur kalanını
kapayıbdurlar. Eğer cümlesi işlene altun ve gümüş ragbetsiz olup kimse yüzüne bakmaz
ve ibrişim gayetle çok olur vilayet halkının giydikleri hep ibrişimdir” [Emiralioğlu].
Görülüyor ki, Seyfi Çelebi’nin Çin’e dair açıklamaları, Ali Ekber’in kitabındakilerle
dikkat çekici benzerlikler taşımıştır. Her iki yazar da Çin’in aynı görünüşlerine odaklanmış:
Müslüman, saray, zenginlik ve refah. Seyfi Çelebi’nin Ali Ekber’in eserini görmüş ve
okumuş olması mümkündür. Aslında, Seyfi Çelebi, Çin’in tarihi, coğrafyası, toplumu ve
hükümdarını sadece yirmi sayfada anlatmıştır. Geri kalanında, Hindistan, Maveraunnehir ve
İran hükümdarlarının tarihi ve soyağacına odaklamıştır (Emiralioğlu). Karşılaştırıldığında,
Ali Ekber ve Seyfi Çelebi, her iki Osmanlı entelektüelinin gözünde Hıtai (Çin), hem
halkın hem de hükümdarın yasalara uyduğu, zengin, bayındır ve düzenli bir toprak idi
(Emiralioğlu). Özellikle, hem “Hıtainame” hem de “Kitab-ı Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i
Hindu ve Hitây”, Çin’i tanımlarken başlıca dört temaya odaklamış: Coğrafya ve ticaret
yolları, sınırsız zenginlik ve refah, ülkede yaşayan Müslümanların koşulları, kanuna itaat ve
saygı (Emiralioğlu). Bu iki esere göre, hiç kuşkusuz, Osmanlıların Uzakdoğu bilhassa Çin’e
yönelik büyük ilgilerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bir taraftan, önceki dönemlerde Uzakdoğu,
Çin ile Orta Doğu bağlantıları, ticaret ağlarının yanı sıra meraklarının devamı idi, diğer
taraftan keşif çağı bilinen XVI.yüzyılda Doğu-Batı ilişkisi daha yakınlaşmaya başlarken
Hint Okyanusu’na etki genişleten Osmanlıların Uzakdoğu’da tesirlerinin yayılmasıydı.
Uzun zamandır, Çin ipekleri, porselenleri yanı sıra bakır sikkeler, Avrupa, Güney Asya
ve Ortadoğu’da talep edilmiştir. Çinli tüccarlar, özellikle Müslüman olanlar bu bölgeler ile
sağlam bağlar kurmuşlar. Osmanlılar, Çin porselenleri çok ilgilendirmiştir. Bu dönemde
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çin yapımı bilinen Yuan ve erken Ming porselenleri Topkapı
saray mutfağını süslenmiş ve İznik seramik desenlerine de etkilemiştir (Carroll, 1999).
Ayrıca, bu dönemde Osmanlıların Uzakdoğu’da faaliyeti ve etkilerinin genişlemesini de
görülmüştür. Bazı kaynaklara göre, Endonezya’daki Açe’de küçük bir Türk tüccar kolonisi
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kurulmuş ve onu Türkî ya da Rumî olarak adlandırılmıştır (Göksöy). Ancak Portekizlilerin
Hint Okyanusu’na hakim olmaya faaliyetleri ve Uzakdoğu ile Batı Asya deniz ticareti kendi
elline geçirmesiyle Müslüman tüccarları büyük rahatsızlık duymaya başlamıştır. “Allah elçisi”
unvanı yürüten Osmanlı Padişahları’nın tüm Müslümanlar’ı koruma zorunlu bir sorumluluğu
nedeniyle Osmanlıların Hint Okyanusu yanı sıra Uzakdoğu’da faaliyetleri ve ilgileri daha
fazla görülmüştür. Dolayısıyla hem Ali Ekber hem de Seyfi Çelebi’nin açıklamalarında
Çinli hükümdarların ve yerlilerinin dini nasıl uyguladıklarını taşımak yerine, onlar özellikle
Çin’de Müslümanlara odaklanmışlardır. Çin imparatorlarının ve İslam’ın yerlilerinin
saygısının ve hoşgörünün, bilhassa de Çin İmparatoru’nun İslam’a dönüştür eğiliminin altını
çizmişlerdir (Emiralioğlu). Onlara göre, Müslümanların yaşadığı, İslam uygulamalara saygı
duyulduğu ve Çin imparatorları yanı sıra halkı tarafından takip edildiği bir ülke idi. Çin’de
yaşayan çok saygın Müslümanların olduğunu göstererek, okurlarına Çin’in garip dinlere ve
uygulamalara sahip bir ülke olmadığını hatırlatmışlardır. Her iki yazar, okurların dikkatini,
Osmanlı dünyasının çevresine kasıtlı olarak yerleştirdikleri bu uzak ülkeye çekmiştir. Hatta
yazarlar Çin’in zenginlikleri defalarca vurgulamışlardır. Bu bölge ile Osmanlı İmparatorluğu
arasında da bir bağlantı kurmuşlar, çünkü Osmanlı gelenekleriyle neredeyse aynı olan Çin
saray törenini önemini belirtmişlerdir. Amaçları Mevhibe Pınar Emiralioğlu’nun açıklaması
gibi, Osmanlı padişahları bu ülkeyi fethetmeye ve Osmanlı İmparatorluk teşebbüsünü bu
bölgeye genişletmeye ikna etmemişlerdir (Emiralioğlu).
Ming Tarihi’ne göre XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-Çin İlişkileri
XVI-XVII. yüzyıllarda Osmanlı-Çin ilişkileri Çince kaynaklarında da bulunmaktadır.
Ming Hanedanı’na ait olan 明实录Ming shilu (Ming Kayıtları), 大明会典Daming hui
dian (Ming Hanedanı’nın Toplanmış Tüzüğü) ve 明史Mingshi (Ming Tarihi) gibi resmi
hanedanlık kayıtlarında bazen Osmanlı Devleti’nden bahsedilmektedir (Ma, 2011). Ming
Hanedanı’nın kayıtlarında Osmanlılar için 鲁密 “Lumi” (Rumi), Osmanlı Devleti ise鲁密
国 “Lumi guo” (Rumi Ülkesi) adlarıyla söz edilmiştir (Fidan, 2011). Çin’in batı tarafında
yer aldığı için Osmanlı Devleti Mingshi kayıtında西域列传Xiyu liezhuan (Batı Bölgeleri
Kayıtları) adlı bir bölümde yazılmıştır. Bundan başka, Tibetçe kayıtında Türkiye ya da
Osmanlı İmparatorlğu’dan bahsedirken Rum kelimesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte,
“rum-pa” kelimesi Türk, Türkiye’den gelen kişi anlamına gelmektedir (Jäschke, 1992).
Baltık Almanları olan Sinologu Emil Bretschneider (1833-1901) Chinese Intercourse with
the Countries of Central and Western Asia during the Fifteenth Century adlı bir araştırmada
Çince kaynaklarında bahsedilen Lu Mi ile Rum, seslerin benzerliğine ve Lu Mi’nin Çin’den
çok uzakta olduğu açıklamıştır. Ona göre, Rum, Küçük Asya, Ermenistan, Suriye’nin
tamamını içeren bir bölgedir. Bununla birlikte, Şahname’de Rum ve Kayser-i Rum sıklıkla
söz edilmiştir. Zafername’de de Rum, Anadolu ile özdeşleşmiştir (Bretschneider, 1887).
Aslında “Rum” terimi yalnızca Çin ve Tibet’te değil, aynı zamanda Ortadoğu’daki
kaynaklarda da Osmanlı aleminin merkez topraklarını belirtmek için Roma karşılık olarak
kullanılmıştır (Kafescioğlu, 1999). Rum, genellikle Osmanlılar tarafından ve şimdi de
Türkler tarafından, Anadolu ve etrafındaki Yunan kökenli Ortodokslar için kullanılmasına
rağmen bazen Osmanlılar için kullanılmıştır. Belli ki, Osmanlı Padişahlarının Doğu Roma
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İmparatorluğu’nun mirasını el koyması bir beyandı (Ergul, 2012). Hatta Osmanlı kimliği
içerisinde Rumların etkinliğini sorguladığımızda “Osmanlılar neden Rumi dirhem ya da
Rumi takvimi kullandı?” ve “Bazı Osmanlı Padişahları neden Kayser-i Rum unvanını tercih
etti?” gibi birkaç soruyla karşılaşırız (Ergul). Bu kapsamda 1930’lü yıllarda Avusturyalı
tarihçi Paul Wittek’in Osmanlı toplumunda Rumların pozisyonu hususundaki çalışmaları,
Osmanlı tarihçiliğindeki ilk örnekleri teşkil etmektedir. Wittek, Osmanlı yerine “Rum
Türkleri” terimini teklif etmiştir (Ergul). Ondan sonra, Mehmet Fuat Köprülü, Osmanlı
kimliği ve Türk tarihine ilişkin olarak Rumlardan bahseden ilk Türk tarihçilerinden
biridir (Ergul). Halil İnancık’a göre Rumeli terimi Anadolu ile Osmanlı İmparatorluğu
aynı bağlamda kullanılmıştır ve Bizans’tan ele geçirilen topraklara başvurulmuştur
(Ergul). Ayrıca, İlber Ortaylı da Osmanlı İmparatorluğu’nu “Müslüman Roma” olarak
tanımlamıştır. Hatta, Osmanlı İmparatorluğu’nun, Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde klasik
Roma İmparatorluğu’na benzeyen tek devlet olduğunu öne sürmüştür. Bu nedenle, Osmanlı
İmparatorluğu, “Üçüncü Roma İmparatorluğu” hatta sonuncusu ve Müslüman modeli olarak
tanımlanmıştır. Dolayısıyla, Türkler ülkelerini “Rum ülkesi, iklim-i Rum”, “Romalı”ya
karşılık gelen “Rumi” ifadesini kullanmışlardır (Ortaylı, 2010).
Nitekim Rum kavramı, Osmanlı yöneticileri ve soyluların kendini tanımlamasının
yansımasıydı. Dahası, Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantı halindeki birçok ülkede bu kendi
kimlikleri kabul edildi. Osmanlıların, Rumi ifadesinin kullanıldığı çok sayıda örnek vardır.
Mesela, Osmanlı ve Timur İmparatorluğu arasındaki Ankara Savaşı’nı (1402) anlatırken
Timurlenk, Yıldırım Beyazid’ı Kayser’i Rum olarak ifade etmektedir (Bretschneider).
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1517’de Yemen’i ele geçirmesinden önce, Yemen ve
Hindistan’da yaşayan Osmanlı askeri, denizci, topçu ve silâhlı soyguncu’yu Rum veya
Rumlu olarak ifade etmiştir. Diğer taraftan Arabistan, İran, Orta Asya ya da Endonezya gibi
bölgelerde, Osmanlı’yı ifade etmek için Rum adı da kullanılmışlardır (Ergul). Dolayısıyla,
hiç kuşkusuz Çin’deki kaynaklarda Rumi ifadesinden bahsedirken aslında Osmanlılar
kastedilmektedir.
Bilindiği üzere, Çin tarihi boyunca Çin hanedanlıkları süzeren ve vassal devletler ile
ilişkileri kurmak için haraç sistemi bir dış politikası olarak sürdürmektedir. Bu sistem, Çin’in
kültürel egosantrizm (benmerkezcilik) bir ifadesi gerçekleştirilmiştir (Fairbank, 1942).
Önceki hanedanlar gibi, Ming Hanedanı döneminde haraç sistemi Çin’in dış politikasında
önemli rol oynamıştır. Bu dönemde, Kore, Japonya, Ryukyu (bugünkü Japonya’daki Okinawa
Adaları), Annam (Vietnam), Siyam (Tayland), Champa (Vietnam’ın orta bölgesinde yer
alan eski bir krallık), Java gibi Çin’e haraç veren heyet ve devletleri oluşturmaktadır (Tablo
3). Tüm Ming haraç ilişkileri “Libu”nun (Tören Bakanlığı) “Zhuke si”nin (Kabul Dairesi)
yönetimi altındaydı (Fairbank - Têng, 1941).
Dolayısıyla, bu dönemde Osmanlı-Çin ilişkileri de haraç yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle, Mingshi, Benji bölümünde Osmanlı Devleti’nden bahsedilmiştir. Benji, yani
kronoljik yazılmış tarih, Ming İmparatorları dönemlerinin sırasıyla ve yılın olaylarına göre
hazırlanmıştır. Bu bölümlerde Osmanlı Devleti’nden ilk bahseden kayıt, 1524 yılına aittir.
Buna göre, Mingshi, Cilt 17, Benji 17, Ruizong 1, yani İmparator Jiajing döneminde şöyle
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yazılmıştır ki:
“Jiajing Saltanatı’nın 3. yılında [yani 1524 yılı]. Bu yıl, Ryukyu [Okinawa] haraç
getirdi; Rumi Ülkesi aslan ve gergedan hediye getirdi”.
Ayrıca, aynı kayıtta Osmanlı hakkında başka bir bilgi bulunmuştur:
“Jiajing Saltanatı’nın 6. yılında [yani 1527 yılı]. Bu yıl, Rumi haraç getirdi” [
明史-卷十七-本纪第十七-世宗一].
Ondan sonra, Mingshi, Cilt 18, Benji 18, Ruizong 2, yani yine İmparator Jiajing
döneminde Osmanlı Devleti ile alakalı bir bilgi bulunmaktadır:
“Jiajing Saltanatı’nın 38. yılında [yani 1559 yılı]. Bu yıl, Turfan [bugünkü Doğu
Türkistan’da yer alan bir şehir], Tianfang [al-Haji, yani Arabistan], Semerkant,
Rumi, Hami [ya da Kumul, bugünkü da Doğu Türkistan’da yer almaktadır], Siyam
[Tayland’ın eski ismi] haraç getirdi”. Ayrıca, yine bu ciltte şöyle bahsetmiş: “Jiajing
Saltanatı’nın 43. yılında [yani 1564 yılı]. Bu yıl, Xifan, Hami, Annam [Vietnam’ın
eski ismi] hediye getirdi. Rumi Ülkesi aslan hediye getirdi” [明史-卷十八-本纪第
十八-世宗二].
Haraç yoluyla Osmanlı-Ming ilişkileri Ming Shenzong yani İmparator Wanli döneminde
de devam edilmiştir. Mingshi, Cilt 20, Benji 20, Shenzong 1 bölümünde yazmış ki:
“Wanli’nin 4. yılında [yani 1576 yılı], bu yıl Annam [Vietnam], Ryukyu, Wu Si
Cang [Tibet’in eski adı], Turfan, Tianfang [al-Haji], Semerkant, Rumi, Hami hediye
getirdi”. Aynı bölümde “Wanli’nin 9. yılında [yani 1581 yılı], bu yıl Ryukyu, Annam,
Turfan, Tianfang [al-Haji, Arabistan], Semerkant, Rumi, Hami, Wu Si Cang [Tibet’in
eski adı] hediye getirdi” [明史-卷二十-本纪第二十-神宗一].
Mingshi, Benji bölümlerinde Osmanlı Devleti hakkında son bahsedilen kayıt, 1618
yılında, yani yine İmparator Wanli döneminde idi. Mingshi, Cilt 21, Benji 21, Shenzong 2
bölümünde yazmış ki:
“Wanli’nin 46. yılında [yani 1618 yılı], bu yıl, Turfan, Tianfang [al-Haji,
Arabistan], Semerkant, Rumi, Hami, Wu Si Cang hediye getirdi” [明史-卷二十一-本
纪第二十一-神宗二].
Böylece, Mingshi, Benji bölümlerinin kayıtlarına göre, 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. 1524, 1527, 1559 ve 1564 yılında
gönderilen hediyeler Ming Ruizong (1521-1567) yani İmparator Jiajing Saltanatına aittir.
1576, 1581 ve 1618 yılında gönderilen hediyeler Ming Shenzong (1572-1620) yani İmparator
Wanli Saltanatına attir. Görülüyor ki, 1524, 1527, 1559 ve 1564 Yılında Ming Hanedanlığına
yapılan seyahatler Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde gerçekleştirilmiştir.
1576 ve 1582 yılındaki iki seyahat III. Murad (1574-1595) döneminde ve 1618 yılında olan
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son seyahat Genç Osman döneminde yapılmıştır. Amerikan Sinologu John K. Fairbank da
Lumi’nin (Rum) XVI. yüzyılda 6 kez, XVII. yüzyılda ise 1 kez (1618) haraç gönderdiğini
belirtmiştir (Fairbank - Têng).
Benji yanında Mingshi’daki hikâye olarak hazırlanan Liezhuan (yani monografi)
bölümlerde de Osmanlılardan bahsedilmiştir. Öncelikle, Mingshi, Cilt 206, Liezhuan 44, Jie
yiguan, Zhangluoshu Zhanglu üzerinde bölümde şöyle yazdı:
“Batı bölgeleri Lumi, aslan ve batı ineği ve yerel ürünlerini hediye getirdi. Getirdikleri
malların değeri 23.000 altın. Gidiş dönüş için 7 sene sürmektedir. Çin’in onları
ödüllendireceğini elde etmektedirler. Lu dedi ki: “Ming İmparatoru bu getirdiklerini
ilgilenmemektedir. İki aslan günde bir koyun yer. 700’den fazla koyun eder. İnekler ot
yerler, şimdi ise sebze ve meyve yemektedirler. Bunların yedikleri de insanın yediğiyle
aynıdır. Getirdiklerinizi size geri vermek isteriz. Onları az bir şeylerle geri göndermeliyiz,
gönülü sonraya kalır”. İmparator bu sözleri ciddiye almadı” [明史-卷二百六- 列传第
九十西-解一贯].
Ayrıca, Mingshi, Cilt 332, Liezhuan 220, Xiyu 4 Tianfang (Batı bölgeler monografisi 4,
al-Haji yani Arabistan) bölümde Rumi ifadesinden bahsedilmiştir:
“Wanli’nin 17 yılında, elçiler Çin’in iç bölgelerinde gelip gezmek istediler. Nezaket
yetkilisi şüphelidir, bu görülmemiş bir şey diyerek onlara izin vermedi. 22. yılında
Turfan, Hami, Lumi ülkelerinden at ve ülkelerine ait şeyler getirdiler. Sonra her 5-6
sene bir haraç. Wanli döneminde bu geliş devam etti” [明史-卷三百三十二-列传第二
百二十-西域四].
Bununla birlikte yine aynı Xiyu 4 bölümde Rumi üzerinde şöyle yazmaktadır:
“Lumi, Çin’den çok uzaktır. Jiajing 3.yılında aslan, batı ineği getirdi. Zheng Yi Peng
der ki: “Lumi daha önce haraç getirmemişti, aslan verimli olmayan [beslenemeyecek]
hayvanlar, bunları istemiyoruz, ancak imparatorumuzun alicenaplığı göstermek
için alabiliriz.” Yetkili diğer ifade eder: “Lumi “wang hui” [Çin ile çok ilişki olan]
listeye yazmaz, onların özgünlüğü, gerçekliğini bilinmiyor. Turfan’a yakındır Kansu’ya
[bugünkü Çin’in kuzeybatı bölgesinde yer alan bir eyalettir] birçok kez [izin olmadan]
girmişlerdir, Lumi’den gelenlerin arasında anladığımız kadarıyla Turfanlılar da var.
Bize zarar vermek istedikleri açıktır, aldatıcı insanlar, casusluk suçuyla ülkemizden
çıkmalarını isteriz.” İmparator sınırdaki görevlilere konuyla ilgilenmelerini emreder” [
明史-卷三百三十二-列传第二百二十-西域四].
Benzer bir şekilde, Emil Bretschneider’in çalışmasında Lumi elçi heyetlerinin Çin’e
gelmiş oldukları belirtilmiştir. Ona göre, Çin’den çok uzak olan Lumi, 1524’te bir elçi Çin’e
gelmiş, bir aslan ve bir batı öküzü haraç olarak vermiştir. Ming Hanedanı’nın yetkililerinden
biri, imparatora önce Lumi’nin haraç göndermediğinden alışkın ülkeler arasında yer almayıp
ayrıca bir aslanın tutulması uygun bir canavar olmadığından bu hediyeleri kabul etmemeyi
önermiştir. Bir başka üst yetkili, sınırdaki Çinli yetkililerin, Lumi’den gelen elçilerine ait
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kişiler arasında, Turfan’ın bazı adamlarını tespit ettiklerini ve Turfan’ın Çin’e sürekli olarak
yırtıcı saldırılar yaptığını bildirip Lumi’den elçiyi casus olarak muamele etmeyi, onu Çin
sınırının ötesine göndermeyi önermiştir. Hâlbuki, imparator Lumi’nin hediyeleri kabul etmiş
ama sınırdaki yetkililerin konuyu sorgulamasını istemiştir (Bretschneider). 1526 yılı kışı,
Lumi’den bir elçi yine önceki gibi hayvan haraç olarak getirmiştir. Ancak saraydaki kurul
üyelerinden birinin itirazı üzerine, haraç kabul edilmemiş ve elçi burada yetersiz bir ücretle
gitmek zorunda kalmıştır. Ondan sonra, 1543 yılında Lumi, Tienfang ve diğer ülkelerin
elçileriyle birlikte Çin’in başkentine bir elçi göndermiştir. Ülkenin atları ve kendi ürünlerini
sunmuşlardır. Bir sonraki yıl elçi memleketine dönmüştür. Ganzhou’ya [Jiangxi eyaletinin
bir ilçesi] ulaşırken, kuzeyden gelen haydutlar Çin sınırını saldırmış, Çin komutanı, elçi
gruplarından doksan adam seçmiş ve haydutlara karşı göndermiştir. Bu seferde dokuz kişi
öldürülmüştür. İmparator bu olayla ilgili bilgilendirildiğinde, şehitlerin şeref izlerleriyle
birlikte gömülmesini emremiştir (Bretschneider). 1548 ve 1554 yılında Lumi’den elçi tekrar
gelmiştir. Onlar, mercan, kehribar, elmas, porselen kaplar, “so fu” [Herat veya Arabistan’da
üretilmiş bir ipek ya da kumaş], “sa-la-ha” (şal)’dan [Bengal ve Chola’da bir üretici]
yapılmış perdeler, “ling yang” (antilop), batı köpeklerin derileri, “she-lie-shun” [shelasun
yani Moğolca’da vaşak] ve “t’ie-kio-pi”nin [tam anlamıyla deniz boynuz] derileri haraç
olarak sunmuşlardır (Bretschneider).
Görülüyor ki, Ming kayıtlarına göre, Osmanlılar birkaç kez aslan, gergedan, batı ineği
ve öküz gibi Çinlilerin gözünde garip olan hayvanları Çin’e hediye olarak vermişlerdir. Bu
tarz hediyelerin asıl amacı neydi? Gücü simgeleyen bu hayvanların Çin’e hediye verilmesi
Lumi’nin kuvveti gösterdiğinden mi yoksa sadece ilginç olmasından mı? Amacı hala
tartışma konusu olmasına rağmen bu dönemde Osmanlı-Ming ilişkisi “aslan diplomasisi”
olarak adlandırılmaktadır (Kırilen, 2009).
Mingshi dışında Ming shilu, Zui wei lu, Huang ming shi fa lu ve Shu yu zhou zi lu gibi geçen
kayıtlarda birçok Osmanlı elçi heyetlerinin Çin’e geldikleri yazmaktadır. Bunlara göre, Ming
Hanedanı dönemi boyunca Osmanlı elçileri 19 kez Çin’e gelmişlerdir (Ma, 2007). Bunların
ilki 1388 yılında Ming Hanedanı’nın ilk imparatoru Hongwu döneminde gerçekleşmiştir
(Ma, 2011). Yongle döneminde bir kez 1423 yılında, Hongxi döneminde de bir kez 1425
yılında, Xuande döneminde ise iki kez 1427 ve 1433 yılında, Zhengtong döneminde bir
kez 1445 yılında Osmanlı elçi grupları Çin’e gelmişlerdir (Ma, 2011). Ayrıca, Hongzhi
döneminde 1488’de de bir Osmanlı elçi heyeti ziyarette bulunmuştur (Fidan). Ondan sonra,
Jiajing döneminde 8 kez 1524, 1526, 1527, 1543, 1548, 1554, 1559 ve 1564 yılında, Wanli
döneminde ise 3 kez 1576, 1581 ve 1618 yılında Osmanlı elçi grupları Çin’i ziyaret etmiştir
(Ma, 2011). Bazı kayıtlarda son olarak Tianqi döneminde 1627 yılında Osmanlı elçisinin
de geldiği belirtilmektedir (Ma, 2007). Gürhan Kırilen’in çalışmasına göre, Osmanlıların
Çin’i ziyaretlerinin en yoğun yaşadığı dönem Jiajing ve Wanli saltanatları arasında olmuştur.
İki hükümdar zamanında yaklaşık on Osmanlı heyeti Ming Hanedanı’na gönderilmiştir.
Fakat bu sırada yazarın belirttiği zamanlar diğer kaynaklardan biraz farklıdır. Ona göre,
Osmanlı heyetleri sırasıyla 1525 başta olmak üzere 1528, 1544, 1549, 1555, 1560, 1565,
1577, 1582 ve 1618 yılında Çin’e gelmiştir (Kırilen). Aslında, Gürhan Kırilen’in belirttiği
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yıllar diğer kaynaklarla özellikle Mingshi, Benji bölümler yanı sıra başka araştırmalar
ile karşılaştırıldığında şöyle birkaç düzeltme yapmak gerekir: Mingshi kayıtlarına göre,
Jiajing’in 3. yılı 1524 yılı idi, 1525 değildi; Jiajing’in 6. yılı 1527 yılı idi, 1528 değildi
(Fang, 1980); Jiajing’in 38. yılı 1559 yılı idi, 1560 değildi ve Jiajing’in 43. yılı 1564 yılı
idi, 1565 değildi (Fang). Bununla birlikte, Wanli’nin 4. yılı 1576 yılı idi, 1577 değildi ve
Wanli’nin 9. yılı 1581 yılı idi, 1582 değildi (Fang).
Çoğu Ming kaynaklarında Çin’e gelen Osmanlı elçi heyetleri hakkında ayrıntılı bilgi
bulunmamaktadır. Bazı hediyeler üzerinde bilginin dışında başka şey bahsedilmemiştir.
Fakat神器谱Shenqi Pu’nun结合式武器Jiehe shi wuqi (Birleşim Silahlar Kılavuzu) adlı
bir kaynağa göre, elçi heyetlerinde bulunan 朵思麻Duo Si Ma isimli bir Osmanlı elçisinin
yanında bir Osmanlı tüfeği getirdiği ifade edilmektedir. Buna göre Duo Si Ma, Ganj Nehrini,
“Xueling” (karlı dağlar) ve Kunlun Dağlarını geçerek Pekin’e ulaşmak sekiz yılını almıştı
(Fidan). Duo Si Ma’nın Çin’e yolculuk süresi 8 yıl aslında Mingshi kayıtları ile arasında
hemen hemen benzerlik görülmektedir. Ancak Duo Si Ma’nın kimliği, onun gerçek ismi
ne olduğu ne zaman Çin’e geldiği, hangi elçi heyetine ait olduğu hala bilinmemektedir.
Giray Fidan’a göre, Duo Si Ma (ayrıca 曾米固Zeng Mi Gu olarak başka ismi de kullanmış),
Osman, Desim, Tursun ya da Dursun gibi isimlere sahip olabilir, aynı zamanda Çin’deki
Qinghai eyaletinde bulunan bir Tibetli yerleşimidir. Duo Si Ma’nın Çin’e geliş tarihi
hakkında 1550’li yıllar olabileceğini düşünen Giray Fidan, daha çok 1559 yılındaki elçi
heyetinde olabileceğini düşünmektedir (Fidan).
Sonuç
Görülüyor ki, kısıtlı olmasına rağmen XVI.-XVII. yüzyıllarda Osmanlı-Çin ilişkileri
üzerine Ali Ekber “Hıtainame”si (Terceme-i Târîh-i Nevâdir-i Çîn Mâçîn) ve Seyfî
Çelebi’nin “Kitab-ı Tevarih-i Padişahan-ı Vilayet-i Hindu ve Hitây”ı gibi Osmanlı kaynakları
ile Mingshi gibi Çin kaynaklarında önemli bilgiler bulunmaktadır. Osmanlılar Çin’e, bazen
“Hıtai” bazen de “Maçin” demelerine karşın, Çinliler de Osmanlı’yı “Lumi” (Rumi)
şeklinde adlandırmışlardır. Hiç kuşkusuz çok uzak ve anlayışları az olmasına karşın iki ülke
arasındaki ilişkiler yine de devam etmiştir. Dolayısıyla tarihte milletlerin birbirleriyle olan
ilişkilerinde mesafelerin pek de bir anlam taşımadığı söylenebilir.
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Factors Influencing International Students’ Motivation for
Selecting Turkey as Their Destination
Walaa Mdookh
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. 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 distortion. The
qualitative research design were used. The semi-structured interviews were held with sixteen
foreign student. The semi-structured interview was used to obtain data which is analyzed by
content analysis method. The sample was selected according to Maximal variation sampling
which is a purposeful sampling. Based on the goals of the study the findings are classified
to three main themes. First, the factors influence students’ motivation to study which were
classified to two categories cultural factors and developed country factors. Cultural category
included Life style including customs, and traditions, “Geographical reason”, “Exploration,
self-interest, and language”, and religion. While developed country category contained
high level of education, scholarship opportunities, rights and freedom, and policy. Second,
difficulties faced by international students while studying which classified to academic,
Psycho-social, economic, and environmental. The academic difficulties divided to three
subcategories including the language, communicational difficulty with teachers/supervisor,
and lack of awareness about education system. Third, the suggestions provided by current
international students to students seeking to study in Turkey.
Keywords: International Students, Motivation Factors, Turkey, Ataturk University.
Türkiye’yi Seçme Hedefindeki Uluslararası Öğrencilerin Motivasyonlarını
Etkileyen Faktörler
Bu çalışmanın amacı, Erzurum’da eğitim alan uluslararası öğrencilerin yüksek eğitim için
Türkiye’yi seçmedeki teşvik eden nedenler belirlenmiştir, çalışmalar boyunca karşılaşılan
zorlukların yanı sıra ve bu zorlukların üstesinden gelmek için öneriler tanımlanmıştır.
Araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
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4. Uluslararsı Ö ğrencilik Sempozyumu

olarak ele alınan bu çalışmada 16 yabancı uyruklu öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.
Amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir.
Araştırmanın amaçlarına dayanarak bulgular üç ana temaya ayrılmıştır. Birincisi, nedenleri
iki kategoride kültürel faktörler ve gelişmiş ülke faktörleri olarak sınıflandırılan Türkiye'de
öğrenmeye teşvik etti. Kültür kategorisinde genel olarak yaşam biçimi, “Coğrafi sebep”,
“keşif, kişisel çıkar ve dil” ve din vardı. Gelişmiş ülke kategorisi, yüksek düzeyde eğitim,
burs olanakları, hak ve özgürlük ve politika içeriyordu.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Motivasyon Faktörler, Türkiye, Atatürk
Üniversitesi
Introduction
Students seeking higher education are affected by the requirements of the globalized
world. Technology and development is a weapon of two edges. Although several kind of
tools are available for education and self-development, one can face several difficulties.
Meanwhile, there are multiple choices of academic institutions around the world.
For the youth, higher education represents experiencing culture of higher education,
gaining knowledge of certain science, a stage towards future dreams, making friends and
step towards guaranteeing future life (Snoubar, 2017).
Internationally, new policies and procedures are being adapted to appeal more
international students. Enhancing the educational partnership and quality are the academic
logic of internationalization, while increasing income and hiring qualified experts are the
economic logic of it, and encouraging the cross-cultural understanding is the socio-cultural
logic (Knight &de Wit,1999), and Turkey is not an exception.
The geographical position of Turkey as a bridge between Asia and Europe has great
contribution in making the land as cradle of many civilizations (Kırgöz, 2005). Due to
Turkey’s location as a crossroads of east and west, besides other elements, have allowed
Turkey to possess a leading role in the Middle East, black sea basin, and central Asia
(Aschner, et al., 2009).
Now a days Turkey is attracting more international students, as their number has
significantly increased (Çetin, et al., 2017). Most of the students come from the Middle East
and Turkish Republics, as thousands of foreign students are receiving their higher education
in Turkish public and private universities. The Turkish universities allocated certain seats to
international students (Snoubar, 2017).
Research objectives
-
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Investigating the factors that influence international students’ motivation to study in
Ataturk University in Erzurum.
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-

Identifying the factors that distort the students’ motivation and their suggestions to
overcome these distortions.

Method
Research design
This study adopts qualitative research methodology to collect data since the qualitative
research adds situational examples to the readers’ experience (Stake, 2010) as this study
tries to provide understanding for the situation of international students studying in Atatürk
University. Because the case study is used to investigate current events within its real life
context (Yin, 2014), the case study is appropriate in investigating the current event of the
international students studying in Atatürk University. In order to achieve the goal of the
study which is investigating the factors that influence international students’ motivation to
study in Ataturk University from their own point of views, the intrinsic case study is used as
the intrinsic case study is the case itself of interest (Stake, 2003).
Study Group
The study group consisted of international students studying in Ataturk University in
the academic year 2018-2019. Sixteen students from different countries including Yemen,
Palestine, Egypt, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Syria, Bangladesh,
Sudan, Mauritania, Gambia, and Indonesia. Their demographic information are presented in
table (1). They are selected according to Maximal variation sampling which is a purposeful
sampling which is an identification and selection of a wide range of cases for data collection
and analysis (Christensen et al., 2014).
Gender

f

1

Female

11

2

Male

5

Department
1

Computer engineering

3

2

History

1

3

Geographic

1

4

International relations

1

5

Medicine

1

6

Pharmacy

1

7

Turkish Language literature

2

8

Civil Engineering

1
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9

Architecture Engineering

1

10

Business administration

1

11

Veterinary medicine

2

12

Molecular biology and genetics

1

Academic level
1

Bachelor

5

2

Master

5

3

Doctorate

6

Total

16
Table 1: Demographic Characteristic of Study Group

Data collection tool
An interview form was developed based on the purpose of the research consisted of
three questions. The interviews were held with international students studying in Ataturk
University. The interview was used as it is the primary means of inquiring about some
phenomenon (Maykut& Morehouse, 1994). The semi structure of the interview form has
been revised by specialists in the field of education management, inspection, planning, and
economics as well as experts in the field of education. Then the researcher has modified
the form according to the experts notes until reaching the final form of the interview
that contained three questions aiming to understand the reasons influencing international
students to select Turkey as their destination of study as well identify the obstacles that ruin
this motivation while studying and what are the taken steps to overcome this destruction.
Besides, providing some suggestions to other students who are planning to study at Turkey..
Data Analysis
Based on the fact that the qualitative data analysis is an iterative process of describing,
classifying (categorizing), and connecting data, and stated that ‘linking data involves
recognizing substantive rather than formal connections between things (Dey, 1993: 152;
Flick, 2014: 23-24). First, the transcript of the conducted interviews was written, then the
main themes has been set according to the questions used in the interviews. Second, the
researchers classified the data to categories and then used the data to form codes as (Bogdan
& Biklen, 2002: 161) stated that coding categories ‘are a means of sorting the descriptive
data you have collected, so that the material bearing on a given topic can be physically
separated from other data’
Findings
The views of the international students studying at Ataturk University about the factors
influenced their motivation to select Turkey as their destinantion for study were analyzed as follows.
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Cultural Factors
The cultural factors divided to four factors according to what stated by the international
students participated in the study as well to the factors that contribute to forming the culture.
Religion
Seven students indicated that Islamic religion prevailing in Turkey is one of the factors
that lay behind their motivation to select Turkey as their destination for study. S5 explained:
“I just found that Turkey is the most suitable for me as Turkey is a Muslims country and
being a Muslim I am not going to face any kind of racism against the Muslims so this was
a main reason to select Turkey”. Also, S7 stressed “Turkey was the suitable for me and my
family too as most of the people here are Muslims which facilitate for me many difficulties”.
In addition, S12 said: “Turkey is a Muslim country so that I can wear the vail”, and S13
clarified, “Turkey is well-known as a modern Islamic country which lies between Europe and
Asia continent”.
Exploration, Self-interest, and Language
Five students have related their selection motivation factor to internal one as they express
their interest in exploring new culture, learning new language, knowing new people, and
even chasing their passion as S2 has said: “I have selected Turkey because here they teach
Ottoman language and in Turkey there is the biggest archives”, S6 declared “I was interested
in Turkish culture and people”, S7 mentioned: “I select Turkey as I was eager to learn a
new language”, S12 stated: “Containing the Turkish language many Arabic words, I felt that
learning Turkish language will not be very difficult”, and S15 acknowledged: “I wanted to
experience a new culture”.
Life Style in General Including Customs, and Traditions
Three has expressed that one of the factors that lead them to select Turkey as their
destination of study is the cultural similarities among Turkey and their home countries. S1
stated: “The close culture between Turkey and the Arab countries in general and Yemen
in specific”, S5 mentioned: “As well my home country and Turkey have some cultural
similarities in between the both countries this is also a reason to apply for Turkey”, and S8
said: “The cultural similarities between my country and Turkey”.
Geographical Location
One student has related his selection to the neighborhood of his home country and Turkey
saying that “What motivate me to select Turkey for study is that it is very close to my country”.
Developed Country Factors
Scholarship Opportunity
Ten students stated that they select Turkey because of its stable socio-economic situation
www.internationalstudentsymposium.com
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with different expression most of them shed light on enjoying free education besides covering
living expenses as they consider it as an advantage or one of external motivations factors
that assisted them to select Turkey as their destination of study. To illustrate, S1 mentioned:
“having a scholarship, the good reputation of Turkey regarding tourism, economic and
religion, and provide the suitable environment for study and the psychosocial and spiritual
stability”. S4 also expressed: “I selected to Turkey because of the good economic relationship
with my country, as well one of the important reasons is winning a scholarship”
High Level of Education
Seven students indicated that the high level of education provided in Turkey’s universities
was one of external motivation factors that contributed in their decision of selecting Turkey
as their destination of study especially when comparing with other Muslims countries
in the regions. For example S5 revealed: “My other second reason is that the education
system in Turkey is higher than the education system in any other Muslim’s country as well
more developed”. In addition S9 decalred that “Turkey is known for its higher education
opportunities in bachelor’s, master’s and doctorate degrees, Turkey universities offer excellent
support facilities”. As well they considered the facilities as part of the high education level
as S11 said: “Turkey’s education quality, education facilities such as laboratory facilities,
library and research facilities and high educated professors”
Rights and Freedom
Two students refer to Turkey’s climate regarding respecting and enjoying rights and
freedom which is considered one of the characteristics of the developed countries. Hence,
Turkey’s climate of rights and freedom is considered as one motivational factor influencing
International students to select Turkey as their destination for study. S1 stated: “protect the
rights of foreigner and respect him and activate the law without discrimination” mwanwhile
S5 said: “I also can enjoy a high standard of education life in Turkey without feeling any
kind of difficulties or racism”.
The Governmental Policies
Two students have pointed out to the governmental policies that encourage the
international students to study in Turkey. Thus, it has been considered as one external
motivational factor influenced their selection. For example, S1 stated that: “The direction
shown by the formal entities to support education and concerns about students” while
S9 mentioned that “The government offer a flexible environment for every students’
needs”.
Difficulties and Ways to Overcome
Students has expressed various kinds of difficulties which have been categorized to four
main categories as follows:
Academic
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Academic difficulties have been subcategorized to three elements as mentioned below
Language
Thirteen students have clarified that language is a big obstacle that face them during their
academic life in Turkey starting from the preparation academic year in which they start to
learn the language and continue with them even during their studying at their major. S1 said
that S1“The language were an obstacle among the student and the formal entities during the
daily treatments”. Meanwhile, S5 added, “the first difficulty also the main difficulty that I
was facing last year was the Turkish language you know that the language of instructions in
our university is totally in Turkish” in the same context S7 declared, “Most difficult thing
was the language as I felt that the level of language we learned in the language center was
not enough to understand the scientific terminology”, While, S11“For me language caused
some problem during my studying. However I have learned Turkish language for a year,
but it is not enough to study or do research with a year background in foreign language”.
All these statements and others focused on the difficulty of language as the main and first
difficulty a foreign student face during his study in Turkey.
Communicational with Teachers/Supervisor
Three students have related the academic difficulty to a difficulty of communication and
misunderstanding with their teachers or their own supervisor. As S2 expressed, “I have a
communication difficulty with my supervisor as I am not like the Turkish students for him”.
On the other hand other students uses sometimes the English language to communicate but
still face the difficulty of misunderstanding as she stated, S3“sometimes I speak English
with teacher but we have misunderstanding”. Another students has revealed, S12“I faced
the difficulty of attending a class while the teacher speaks very quickly at the same time he
uses new terminology”.
Lack of guidance about education system
S3“The system of the university varies from the system in my home country at the same
time I lack guidance” S15“When I started my courses, it was difficult to adapt to the Turkish
education system because I had to teach myself almost everything after school”.
Psycho-social
Dormitory (place of living)
Two students related the difficulty they face to the circumstances of the dormitory they
live in as they could be PHD or Master degree students while living with bachelor degree
students who differs in their ages, backgrounds and even their interests. As S1has mentioned
“The difficulty of living in the dormitory Specially for PHD students as they have to do
research continuously that require the students to stay up the night while having other
roommates who would like to listen to music or sleep” while S4 added “the culture, the life
style and even living in the dormitory”.
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Homesickness and Responsibility
Two students revealed some difficulty related to their feelings as leaving home and
living alone experiencing the academic life is a difficult thing. As, S8 clearly said “I felt
the difficulty of living far away from my family and be responsible” in addition to S9 who
stated, “I faced with some problems like homesickness”
Racism
Two students confirmed that they experienced racism presented by some attitudes. As
S12 stated that “I faced ridicules attitudes because of the color of the skin especially African
students”, as well S16 mentioned that “Most people get jealous when they know I’m getting
a scholarship, and they’re starting to be aggressive towards you, which is a challenge”.
Economic/ Financial
One student has expressed his financial difficulty stating that “Hardship of living while
just having one source of income besides the increasing in prices”.
Environmental/Weather /Climate
One student has mentioned the difficulty of the extreme cold in Erzurum, as he said that
“Erzurum’s weather when cold and hot”.
Ways to Overcome the Difficulties
Excessive Reading
Six students have clearly reported that one of the most important strategy to overcome
the language barrier while learning is the excessive reading. As S2 stressed that, “I read
many books related to my major”, S4 stated, “I read books”, S5 emphasized “I tried to
overcome this difficulty by reading a lot”, and S11 mentioned, “I tried to read more and
more books to get better with the language”.
Support of Previous Foreign Students, Turkish Friends and Teachers
Six students referred to the assistance provided by other foreign students who previously
mastered the language, or even the assistance of their teachers and class mates. As S1
mentioned, “I overcome this problem by the assistant of the friends who know the language
in front of the formal entities”, while S3 said: “I depended on my friends to explain for
me when I face difficulties”, in addition S5 added, “As well the teachers here are very
cooperative so that they can invite you to their room you can have any questions in front of
your professors”, S12 stated, “The teacher cooperated with me to overcome this difficulty by
giving me written notes of the lessons. Thus, I have a look before the lesson which allow me
to understand %90, I also used to ask about the things that I do not understand and I found
cooperation from all the teachers”
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English Language
Two students used the English language as a tool to overcome the barrier of the Turkish
language. As S1 “using the English language with people who know it” this is obviously
during the first days in Turkey and during the preparation course of learning Turkish, while
S5 “I try my best to read first in English or in my mother tongue also then in Turkish” who
uses English as a tool to assist him in understanding the subjects of his major during his
first academic year.
Internet and Socializing
Two students referred to the usage of google, and YouTube as a way to overcome the
difficulty of Turkish language. For instance, S4 said “I watched lessons on YouTube”, while
S5 mentioned, “As well when I don’t understand something I search about it on google or I
just open YouTube and see that particular topic in my own language or in English and then I
compare that context in Turkish”. Furthermore, Students tried to interact with Turkish people
and practice the language with them as a way to foster their skills in the Turkish Language.
For example, S4 said “interacted with roommates and tried to master the language with
patience”, and S13 added, “time by time I can adapt with this situation by learning by doing
and keep speaking practices with locals”.
Suggestions by International Students
Cureent international students provided variuos suggestions for the students seeking
to study in Turkey. Most of these suggestions revolove around lanuage, academic
opportunities, and culture. To expalin, S5 said “before coming to Turkey you have to
have a plan, you have to search about the Turkish universities about their educational
systems and if you find it is suitable for you can come because the opportunities are
very nice. You may not like the education system after you have come but the point is
there is also many advantages to study in Turkey for example you will a cross a very
new language so if you are a hard worker no problem you will be successful at your
department you will come across new culture and new people. I think it will be some
wonderful experience if they come to Turkey”. S1 also asserted on the idea of making
research about the country before coming, meanwhile focus on start to learn the language
before coming as he mentioned, “Acquire background about the Turkish language and
know the daily words, interact with the Turkish society and benefit from its activities
and culture, focus on acquire experience from the people and practice more rather than
just to read from the books, invest time with beneficial things because success tools are
available, know everything about the university before coming to Turkey, Respect the
culture of the country and follow laws”. It is obvious that knowing about situation and
circumstances of the destination is very importnat to help adapt during studying aborad.
To examplifiez, S10 stated that “the opportunities of schoolarship, and money are very
good but before coming to Turkey, you have to take the decission accoridng to your
research about Turkish people, culture, food, cliamte, history etc.”
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Discussion and Conclusion
Concerning the cultural factors that motivate international students to select Turkey as
a destination for study all the sixteen participant students declared that they select Turkey
because of the cultural reasons which were divided to four subcategories by the researcher
which are the religion, language and self-interest, life style and geographically closeness.
These finding were asserted by Snoubar (2017), as the study came out with %65.9 (n = 242)
selecting Turkey for cultural reasons. In addition, Cetinkaya, Cakir, and Kondakci (2009)
found that (%37) of the participated sample select Turkey because of their aspiration to
experience different culture, while (%27.7) of them were having self interest in Turkish
people and Turkish culture.
Various motivation factors influence students to select certain country as their destination
for study. As stated by Safakli and Ihemeje (2015), among the factors influencing students
to select certain country there are languages, personal experiences, culture, and climate.
Specifically, nowadays, Turkey became a desired destination for many higher education
seekers. International students select Turkey due to the level of education quality provided in
its universities. According to Özoğlu, Gür, and Coşken (2015), many international students
reported that they thought that education in Turkey was on higher level of quality when
compared with education in their home countries. The thing that come in parallel with the
finding of the study as seven students of sixteen have preferred Turkey because for its quality
of education.
Furthermore, the study concluded that ten international students obviously revealed
that they have selected Turkey for the scholarship opportunities provided for them. This
is also come in line with (Snoubar, 2017), as %63.5 (n = 233) preferred Turkey because of
scholarship opportunities.
Regarding the difficulty face the international students thirteen of them indicated that
they face the language barrier in Turkey even after passing the preparation course of Turkish
language. In a related context, Bulić (2015), stated that %92 of the students is studying in
Turkish Language. In their opinion studying in Turkish is the biggest problem related to
their universities. One year of studying Turkish Language before starting the program is
not enough. Moreover, Yükselir (2018) pointed to this issue in his study as stated by the
academics they intend to provide support for international students during their academic
performance however, international students’ language proficiency and educational
background presents a real challenge to go on with the cadmic process.
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Turdi Mettursun1*
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 zekâsının 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
Multiple Intelligence Theory in Teaching Turkish as a Foreign Language
Abstract
Gardner's multi-intelligence theory can undoubtedly be a great source of inspiration for
the complex situations of measuring and evaluating the Turkish level of students in teaching
Turkish as a foreign language. The multi-intelligence theory emphasizes the diversity of
human intelligence, the difference of the distribution of the intelligence types that students
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have, and emphasizes a subject should be explained in various ways according to the
intelligence types of students. Therefore, it is equally accessible to students have different
intelligence types when using modern education techniques appropriately in light of multiintelligence theory. Moreover, it can be beneficial for students to perceive the same subject
from a different perspective to comprehend the subject completely and consolidate it even
better. Multiple intelligence theory not only increasing the Turkish level of foreign students
in Turkish teaching process, but also facilitates their learning ability, and in the other hand
it can be increases the results of teaching Turkish as a foreign language. The application
of modern educational technology in the teaching of Turkish as a foreign language under
the theory of multiple intelligences can have a great positive effect on the educational
model, the evaluation of the education and the training event. In this study, the author try to
introduce the multiple intelligences theory, at the same time, put force the positive effects of
teaching Turkish to foreigners, and then tried to suggest practices related to various types of
intelligence in teaching.
Keywords:Teaching Turkish, Foreign Language, Theory, Multiple Intelligences
Giriş
Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi ve uluslararası ilişkilerde gittikçe nüfus elde etmeye
başlamasıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin sayısı her geçen sene büyük bir oranda artış
göstermektedir. Onların Türkiye’de ilk karışılacağı ve bütün eğitim hayatı boyunca etkisini
kaybetmeyeceği büyük zorlukların biri de Türkçe öğrenmeleridir.
Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üniversitelerin veya farklı kurumların
yabancılara Türkçe öğretim merkezleri ve birimleri tarafından, büyük oranda da eğitim
fakültelerinin Türkçe eğitimi bölümleri tarafından yürütülmektedir (Alyılmaz, 2010, s. 729).
Ankara üniversitesi bünyesinde kurulan Türkçe Öğretim Merkeziyle (TÖMER) kurumsal
bir kimlik kazanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Daha sonra farklı üniversitelerde de kurulan Türkçe öğretim merkezleri sayesinde büyük
gelişmeler yaşanmıştır. Günümüzde yabancılara Türkçe öğretimi çağın koşullarına uygun
bir şekilde gelişerek devam etmektedir (Balcı, Gündüz, Gönültaş, & Aramak, 2016, s. 61).
Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşuyla da alandaki çağdaş dil öğretimi anlayışının
pekiştirilmesi ve bu çerçevede yapılan uygulamaların, dünyanın farklı coğrafyalarına
ulaştırılması konusunda önemli katkılar sağlanmıştır. Bu kapsamda Türkçenin Türkiye’de
daha uzak coğrafyalarda, daha farklı hedef kitlelere öğretimi ve Türkçenin öğretimi sırasında
farklı dil ve kültür zemininden gelen öğrencilerin niteliklerinin göz önünde bulundurulması
gerektiğine ortam hazırlanmıştır (Balcı vd., 2016, s. 66).
Yabancı dil öğretiminde dilin nasıl öğretileceği daima tartışma konusu olmuştur. Bu
tartışmalara paralel olarak da pek çok öğrenim ve öğretim yöntemi ortaya çıkmıştır. Her
yöntem, kullanılmakta olan diğer yöntemlerde eksik olan ya da yetersiz kalan noktaları
tamamlamak amacıyla geliştirilmiştir. (Eryiğit, 2016, s. 161).
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Bireysel farklılıkların çok çeşitli olması, eğitim sisteminde çoklu öğrenme ortamının
kullanılmasını zorunlu kılar. Bu nedenle yabancı dil öğretim derslerinde kullanılacak
materyaller, farklı zekâ türleri dikkate alınarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır (Aktaran:
Eryiğit, 2016, s. 162; Yalın, 2010).
Çoklu zekâ kuramı ışığında çağdaş eğitim tekniklerinin yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde kullanılması ve yabancı uyruklu öğrencilerin de Türkçe öğrenim süreçlerinde
bu teknikleri etkin uygulamaya çalışmaları, öğretiminin kazançlarının artmasına büyük
katkılar sağlayabilir.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimde Çağdaş Eğitim Tekniklerinin Kullanımı
Durumu
Eğitim teknikleri, ders anlatımında gerçekleştirilen önemli araçlardır. Aynı zamanda
eğitim teknikleri; eğitimde kullanılan yeni görüşleri, yeni düşünce türlerini ve uygulama
yollarını da kapsar.
Son zamanlarda bilgi teknolojisi ve diğer teknik uygulamaların öğretim alanında geniş
ölçüde kullanımı, öğretimin içeriği, araçları, yöntemleri ve öğretim modelinin kökten ıslah
edilmesini tetiklemekle beraber eğitim ideolojisi, eğitim görüşleri ve öğretim- öğrenim
teorileri hatta bütün eğitim sisteminin kökten ıslah edilmesine neden oldu.
Günümüzde çağdaş eğitim tekniklerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı
yeterli değildir. Derste; bilgisayar, tepegöz, DVD, kısa filmler, haber videoları, sinema, çizgi
vs. araçların kullanımı ve başka çeşitli teknik uygulamalar ve etkinliklerden yararlanılması
yeterli sayılmaz. Çağdaş teknolojiden yararlanmış olanlar olsa da sadece slayt göstermekle
ve ders kitabındaki dinleme bölümlerine ait olan sesli malzemelerden yararlanmakla
yetinmektedir. Bazılarıysa çağdaş teknolojilerinden yararlanırlar ama sadece yararlanmış
sayılmak için yararlanırlar. Bunları uygularken öğrencilerin herhangi bir çeşit zekâsına veya
öğrenme terzine yönelmeyi hesaba katmazlar. Öğrencilere yönelik değerlendirme sisteminde
de belirli bir zekâ desteğinin yeri bulunmamaktadır.
Öğretim teknolojisi, eğitim sürecinin önemli bir ögesi olarak kabul edilmektedir. Eğitim
sürecinin belirlenen hedeflere ulaşması, eğitim ortamının düzenlenmesiyle büyük ölçüde
ilişkilidir. Ancak teknoloji, tek başına bireyin öğrenmesine ne kadar yararlı olabilir? Bireyin
öğrenme biçimi ile ilgili bilgilerle bütünleşmeyen teknolojinin istenen yararı sağlaması
olanak dışıdır. Öğretim teknolojisi araçlarının etkililiğini, bireyin nasıl öğrendiği ve insan
beyninin nasıl bir sistemle çalıştığına ilişkin verilerin sağlanmasıyla olanaklıdır (Gardner &
Veenema, 1996; Rhodes, 1994; Callister & Dune, 1992; Aktaran: Acat, 2002).
Çoklu Zekâ Kuramının Tanımı
Çoklu zekâ kuramı, beynin nasıl çalıştığına dayanarak aktif öğrenmenin ve başka öğrenci
merkezli öğrenme yaklaşımlarının belli prensiplerini basitçe dile getiren bir kuramdır.
Çoklu zekâ kuramı, çağdaş eğitim tekniklerini verimli bir biçimde destekler. 1983
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ve 1999 yılında Harvard üniversitesi profesörü Gardner “Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ
Kuramı” (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences) adlı eserlerinde çoklu zekâ
kuramını ortaya koydu. Hovard Gardner'in Çoklu Zekâ teorisi; bizim, insanın yeterlilikleri
konusundaki düşüncelerimizi kökten değiştirmemize yardım edebilecek bir potansiyele
sahiptir.
Çoklu zekâ teorisi; zekânın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı
derecelerde, çeşitli zekâlara sahip olduğunu öne sürüyor. Bunun da kişilerin öğrenme
biçimlerini, ilgi, yetenek ve eğilimlerini açıkladığını vurgulayarak eğitimcilere, bu teorinin
temel prensiplerini yaratıcı biçimde kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer
veren ve bunları güçlendiren programları hazırlayabilmelerini için olanak sağlıyor (Vural,
2004, s. 232).
Bu nedenlerle, çoklu zekâ kuramı kılavuzluğunda çağdaş eğitim teknolojisinin yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde kullanımının araştırılması; en yeni teoriler eşliğinde öğrencilerin
çeşitli zekâ türlerini oldukça etkin duruma getirecek, dersin içeriğini zenginleştirecek,
öğrencileri öğrenime motive edecek, öğrencileri gerçek öğrenim ortamında tutarak onların
doğal kullanım dilini öğrenmelerine ve onların Türkçe ve Türk kültürünün gizemlerini
hissetmelerine imkân sağlayacaktır.
Çoklu Zekâ Kuramı Kapsamında Çağdaş Eğitim Tekniklerinin Yabancı Dil Olarak
Türkçe öğretiminde Kullanımı araştırmaları, yabancı dil olarak Türkçe öğretim teorileri
ve yöntemlerinin yenilikçi gelişimine, yabancı uyruklu öğrencilerin çoklu kültürlerini
hoşgörü karşılamalarına ve dünyanın her çeşit kültüründen olan kişilerin birbirlerine uyum
sağlamalarına katkı saplayacaktır.
Standart psikometrik araçlarla ölçülebilen tek bir zekâ boyutu olduğuna dair geleneksel
kuramı şiddetle eleştiren Gardner’in çalışmaları eğitim, sanat, bilişsel psikoloji ve tıp
alanlarındaki görüş ve düşünceleri yakından etkilemiş, u alanlarda yeni bir ekol yaratmıştır.
Çoklu zekâ teorisi, insanlardaki zekâya IQ temelli bakış açısına karşı gelir, zekânın çok
parçalı olduğunu ifade eder, bireyleri öğrenme ortamına farklı zekâ öncelikleriyle geldiklerini
vurgular (Kılıç vd., 2015, s. 151).
Bu nedenlerle çoklu zekâ kuramı ışığında çağdaş eğitim tekniklerinden yararlanarak
öğretim planı tasarlandığında ve öğretim gerçekleştirildiğinde planlanan kazanım planına
daha kolay ulaşılabilir.
Çoklu Zekâ Kuramının Ders Anlatımında Çağdaş Eğitim Tekniklerinin Kullanımına
Olan Desteği ve İlhami
Tarih boyunca çoğu okul tek tip olmuştur. Öğrenciler aynı şekilde öğrenir ve benzer
şekilde değerlendirilir. Bu yaklaşımın adil olduğu düşünülür, ne de olsa herkes eşit muamele
görüyordur. Oysa bahsedilen yaklaşım özünde adil değildir. Dilsel, mantıksal ve matematiksel
zekaları güçlü olanlara ayrıcalık tanırken, az çok farklı zihinsel profil sergileyen birçok kişi
açısından okulu zorlaştırmaktadır (Gardner, 2013, s. 74).
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Tek tip okullar hakkında Gardner şunları kaydeder: Dünyanın her yerinde insanlar tek
tip denen okulları desteklediler. Bir tek tip okulda herkes her şeyi aynı şekilde düşünür, aynı
şekilde sınava tabi tutulur ve bunun adil olduğu düşünülür. Çünkü herkese aynı muameleyi
yapıyoruzdur, bu da kulağa çok adil geliyor. Fakat bundan uzun yıllar önce bunun adil
olmadığını işaret ettim. Çünkü bu tek bir düşünce tarzını seçmekti, her zaman aynı dilmantık zekâsı ve ne kadar bu kalıba uyarsanız o kadar kolay bir eğitim sisteminiz olur.
Ancak dil- mantık zekânız yoksa eğitim sizin için bir hayal kırıklığıdır. Çünkü herkes sizde
işe yaramayan bir tarzda eğitim görmektedir. Bu yüzden benim eğitim diyebileceğim şey
kişiye özgüdür, kişi merkezlidir. Bu da her çocuğa en kolay öğrenebileceği ver öğrendiğini
gösterebileceği bir yol vermek demektir (2010, s. 15).
Birey odaklı eğitim benmerkezci veya narsistik değil, aksine bireyler arasındaki
farklılıkları çok ciddiye alan bir eğitimdir. Bu eğitim türünde, eğitimciler her öğrencinin
kapasitesi ve eğilimleri hakkında olabildiğince fazla şey öğrenmeye çalışır ve bu bilgiyi
mümkün mertebe her çocuk için en iyi eğitim imkânını ustalıkla oluşturmak için kullanır
(Gardner, 2013, ss. 74–75).
Buradaki en iyi eğitim imkânları da çağdaş eğitim teknikli öğretim sistemi yani
multimedya öğretim sistemiyle sağlanır. Bu sistem, bir çeşit bireyselleşen kendi kendine
öğrenmeyi gerçekleştiren öğretim ortamı ve sistemidir. Aynı zamanda karşılıklı, ortaklaşma
kurulabilen öğretim ortamı ve sistemdir. O, geleneksel eğitimdeki anlaşılması zor olan soyut
kitabi bilgileri öğrenciler sevinçle kolay öğrenebilen üç boyutlu çoklu sisteme dönüştürerek
öğretim sürecini daha verimli hâle getirir ve öğretimin kazancını arttırır. Bütün öğrenim
sürecince çağdaş eğitim teknikleri, öğrencilerin çok ve çeşitli zekâ boyutlarına sahip
beyinlerinin aktif ve çok yönlü çalışmasını sağlar ve medya tekniklerinin desteğiyle
öğrencilerin doğal, gerçek dil ortamında dil öğrenmelerine, dil becerilerini edinmelerine
yardımcı olur. Dolaysıyla öğrenim sonuçları daha yüksek seviyelere ulaşılabilir. Bu nedenle
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çağdaş eğitim teknolojilerinden daha verimli
yararlanılması için öğrenici kitlesi ve onları oluşturan bireylerin öğrenme tarzları ve zekâ
boyutlarına önem verilmesi ve ona göre anlatılacak konulara farklı şekillerde ve farklı
yönlerden yaklaşılması gerekiyor.
Gardner’in araştırmalarına göre zengin ve besleyici her konuya –öğretmeye değer
her kavrama– çoklu zekâlarla kabaca örtüşen en az yedi farklı şekilde yaklaşabileceğini
gösteriyor. Konuları en az yedi girişli bir oda olarak düşünebiliriz. Öğrenciler, uygun giriş
noktası ve girişten sonra izlenecek yol hakkında çeşitlilik gösterirler. Bu giriş noktalarının
farkında olmak, öğretmenlerin yeni materyalleri çeşitli öğrenciler tarafından kolayca
kavranabilmek şekilde öğrenmelerine yardım edebilir. Öğrencilerse başka giriş noktalarını
keşfettiklerinden çoklu perspektif geliştirirler ki, bu basmakalıp düşüncenin en güçlü
panzehirimdir (Gardner, 2013, s. 166).
Yani çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanırken çoklu zekâ çeşitlerine göre konu
çeşitli yönlerden anlatılmaya çalışılırsa sınıftaki zekâları farklı boyutta gelişmiş olan farklı
bireylerin tümüne eşit derecede seslenilebilir. Üstelik öğrencilerin aynı konuyu çeşitli
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yönden algılamaları, konunu öğrencilerin bütünüyle kavrayabilmesine ve zihninde daha da
pekiştirilmesine yol açacaktır.
İyi öğretmen, aynı kavrama birçok farklı pencere açabilen kişidir. Böyle bir öğretmen bir
konuyu öğrencilere sadece tanımıyla, örnekleriyle veya nicel özellikleriyle sunmak yerine
farklı giriş noktasıyla sunar. Etkin öğretmen, “öğrenci müfredat aracısı” işlevini görür ve
uygun araçlar- ilgili içerikleri farklı öğrenme stilleri sergileyen öğrenciler için mümkün
olduğunca ilginç ve etkin olacak şekilde iletmeye yardım eden metin, film ve yazılımları
kullanır (Gardner, 2013, s. 168).
Çoklu Zekâ Kuramı ve Zekâ Türleri
Gardner, çoklu zekâyı şöyle anlatır: zekâyla ilgili geleneksel görüş der ki: zihnimizde
tek bir genel kapasite vardır. Bu ne kadar yüksekse siz her konuda zeki olursunuz. Eğer
zekânız orta düzeydeyse yaptığınız her şeyde vasat olursunuz. Eğer aptalsınız, yaptığınız
her şey aptalca olur. Çoklu zekâ teorisi der ki: beynimizde bir tek bilgisayarımız yok birden
fazla farklı bilgisayar vardır. Bunlar göreceli olarak bağımsız ve özerktirler (2010, s. 7).
Gardner'in bu kuramdaki asıl hedefi; zekânın tek bir yapıdan meydana gelmediğini ve
insanların en az birbirinden bağımsız yedi ayrı zekâya sahip olduğunu ve bunların zaman
içinde geliştirilebileceğini insanlara kanıtlamaktır.
Gardner, Çoklu Zekâ Kuramıyla ilk başta 7 zekâ türünden bahsetmektedir. Bunlar:
Dilsel Zekâ (linguistic intelligence), Mantıksal/Matematiksel Zekâ (logical‐ mathematical
intelligence), Müziksel/Ritmik Zekâ (musical intelligence), Uzamsal Zekâ (special/Visual
intelligence), Bedensel- kinestetik Zekâ (bodily‐ kinesthetic intelligence), Sosyal (kişiler
arası) Zekâ (interpersonal intelligence), İçsel Zekâ (intrapersonal intelligence) (Gardner,
1993, ss. 202–209). Daha sonraki araştırmalarında bunlara yine Doğa Zekâsı ve Varoluşçu
Zekâyı da eklemiştir. Ancak varoluşçu zekâyı tam bir zekâ alanı olarak şimdilik biraz daha
askıda durmasını tercih etmiştir (Gardner, 2010, s. 10).
Çoklu zekâ kuramı diğer farklı araştırmacılarca çok benimsenmiş ve kimilerince
farklı zekâ türleri de eklenerek genişletilmiştir. Örneğin, Gardner, farklı insanların bir
arada mutlu bir şekilde ve barış içinde yaşayabileceği bir dünyayı yaratmak için zekâyla,
ahlâkın nasıl bir araya getirilebileceğini de sorgulamamız gerektiğini düşünmüş ve ahlakın
tanımlayıcı olmaktan çok normatif olduğu gerekçesiyle onu bir zekâ türü olarak ortaya
atmaktan çekinirken üniversal bir ahlâkî kodun olasılığını göz ardı edemeyeceğini düşünen
Mustafa Zülküf Altan, çoklu zekâ kuramına onuncu bir zekâyı ekleyerek Ahlâkî Zekânın
yüzyılımızın en önemli zekâlarından biri olacağını öngörmektedir (Altan, 2012, s. 141).
Ancak bu çalışmada sadece Gardner'in kabul ettiği sekiz tür zekâ türünden bahsedilecektir.
1. Sözel/Dilsel Zekâ: Dilin, sözcüklerin kullanımı ve anlaşılmasına yönelik yeteneğidir.
Öykü, roman, şiir okuma, anlama, anlatma, yazma vb.
2. Mantıksal/Matematiksel Zekâ: Matematik sorularını çözme, mantıksal kuramlarla uğraşma, kıyaslamalar ve sınıflandırmalar yapma becerisidir.
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3. Görsel/Uzamsal Zekâ: Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu
nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir.
4. Müziksel/ Ritmik Zekâ: Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni
sesler, ritimler üretme becerisidir.
5. Bedensel/ Kinestetik Zekâ: Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin
ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir.
6. Kişilerarası/Sosyal Zekâ: Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözlü ve sözsüz iletişim
kurma, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, yorumlama ve insanları ikna
edebilme becerisidir.
7. Kişisel/İçsel Zekâ: Bireyin kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisi ile ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.
8. Doğacı Zekâ: Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.
Çeşitli zekâlardan oluşan bir sınıflama yapılınca mesleklerle zekâlar arasında eğitim
dünyasında bahsedilen türde gelen eşleşmeler bulmak da mümkün olur. Örneğin gazeteciler,
konuşmacılar, eğitimciler ağırlıklı olarak dilsel zekâyı; bilimciler, mühendisler, finans
uzmanları, muhasebeciler mantıksal- matematiksel zekâyı; mimarlar, grafik tasarımcılar,
taksi şoförleri uzamsal zekâyı; tezgâhtarlar, yöneticiler, öğretmenler, danışmanlar kişilere
yönelik zekâları; sporcular, inşaatçılar, oyuncular bedensel- kinestetik zekâyı; besteciler, ses
tasarımcıları, reklamcılar müziksel zekâyı; taksonomisitler, çevrebilimciler ve veterinerler
doğacı zekâyı; papazlar ve felsefeciler varoluşsal zekâyı kullanırlar. (Gardner, 2013, s. 246)
Çoklu zekâ kuramı eğitimde radikal bir fikir de olsa, bu fikirden yola çıkarak eğitimi
çoğullaştırma ve bireyselleştirmenin yanı sıra buna uygun ölçme ve eğitim yaklaşımları
geliştirebilmiş insanlar bulunmaktadır (Gardner, 2010, s. 21).
Çoklu Zekâ Kuramı Işığında Çağdaş Eğitim Tekniklerinin Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminde Kullanımı
Geleneksel Öğretim Görüşleri ve Metodunun Islahı
1960’lı yıllardan sonra bireyselliğin öne çıkmasıyla birlikte eğitim dünyasında öğretmen
merkezli geleneksel öğretim çerçevesinden, öğrenci merkezli öğretime doğru bir yönelme
gerçekleşmiştir. 70’li ve 80’li yıllarda yabancı dil öğretiminde de öğrencilerin sahip
oldukları duyuşsal özelliklerin vurgulandığı Sessiz Yol, Doğal Yöntem, Tüm Fiziksel
Tepki Yöntemi, Göreve Dayalı Öğrenme gibi farklı yeni yaklaşımlar ve teknikler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu yönelmeyle birlikte ortaya çıkan yaklaşım ve tekniklerde dikkati
çeken konu, Çoklu Zekâ Kuramında da olduğu gibi öğrencilerin farklı gereksinimleri ve
ilgilerinin eğitim sürecinin merkezini oluşturmasıdır. Buradan anlaşılacağı üzere yabancı
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dil öğretimi yöntem, yaklaşım ve teknikleri eğitim bilimlerindeki değişimlerden bağımsız
hareket etmemektedir. Bu etkileşimle birlikte Çoklu Zekâ Kuramı da yabancı dil öğretimi
alanında giderek yaygınlaşmaktadır. Çoklu Zekâ Kuramının eğitime uyarlanmasındaki
nedenler aynı şekilde yabancı dil öğretimine uyarlanmasında da geçerli olmaktadır. Eğitimin
her alanında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de öğrencilere ait farklı zekâ türlerinin
geliştirilerek öğrenme süreçlerinde olumlu değişikliklerin meydana getirilmesi, kuramın bu
alanda uygulanmasının önemini vurgulamaktadır (Meletli, 2007, s. 59).
Çoklu zekâ kuramı, kişinin belirli bir ortamda problemleri halletme ve yaratıcılık
yeteneğini vurgular. Çoklu zekâ kuramının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı
“öğretmenin anlatımı, öğrencilerin dinmelerini” temel alan geleneksel öğretim görüşlerinin
yenilenmesine yardımcı olur. Çoklu zekâ kuramı, her kişide birbirlerine karşılıklı olan farklı
derecedeki sekiz zekânın olduğunu ileri sürer.
Çağdaş eğitim teknikli öğretim sistemi bilgisayar başlık çeşitli çoklu medya araçlarının
rolüne önem verir. Bu medyalar metin, resim, çizgi film, sessiz film, sesli film, ses kayıtları
vs. kapsar. Bu gibi bilgi kaynakları dil öğrenenlerin girişkenliği ve karşılıklı etkileşim içinde
olmalarını sağlar. Öğretimde öğretmen sade bir biçimde konuşarak öğretmekten veya tahta,
duvar resimleri gibi otantik malzemelerle sınırlı kalmaktan kurtulabilir. Çağdaş görsel ve
işitsel araçlardan yeterince yararlanarak görüntülü, canlı bir biçimde hem dinleterek hem
göstererek, çeşitli yöntemlerle ders anlatabilir.
Örneğin, Sözel zekâya yönelik öykü dinleme ve tekrarlama; mantık ve matematiksel
zekâya yönelik problem çözme; bedensel zekâya yönelik drama, tiyatro; görsel zekâya
yönelik kısa filmi yorumlama, yön bulma; müzikal zekâya yönelik şarkı sözlerini ezberleme
ve şiir okuma; sosyal zekâya yönelik sohbet etkinliğin, bireysel zekâya yönelik günlük
tutma; doğacı zekâ yönelik doğa veya kültür gezisi gibi etkinlikler uygulanmalı ve öğrenciler
önerilmelidir.
Çoklu zekâ, kuramına öğrencilerin zekâ alanlarını geliştirmekten çok bir öğretim
yaklaşımı olarak daha fazla kabul görmektedir. Öğrenciler çağdaş eğitim tekniklerinin
yarattığı özel bir ortamda kendilerinin Sözel/Dilbilimsel Zekâ, Mantıksal/Matematiksel
Zekâ, Müziksel Zekâ, Uzaysal/görsel Zekâ, Bedensel/Duyusal Zekâ, Bireylerarası Zekâ,
Bireysel Zekâ gibi çeşitli zekâ alanlarını daha da aktif kullanabilir.
Çoklu Zekâ Teorisi Öğretim İçeriğini Zenginleştirir
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ikinci dil eğitimidir. Herhangi bir ikinci dil öğretim
sürecinde öğrencilerin öğrenme isteği her zaman en kritik öneme sahiptir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi kitaplarının içerikleri, yabancı uyruklu öğrencilerin çoğuna hiç tanıdık
değildir. Öğretmenler, çoklu zekâ kuramına dayanarak öğrencilerin sahip olduğu Sözel/
Dilbilimsel Zekâ, Mantıksal/Matematiksel Zekâ, Müziksel Zekâ, Uzaysal/görsel Zekâ,
Bedensel/Duyusal Zekâ, Bireylerarası Zekâ, Bireysel Zekâ gibi çeşitli zekâ alanlarından yola
çıkarak çağdaş eğitim teknikleri eşliğinde öğretim içeriğini çeşitli biçimlerde öğrencilerin
önüne sermelidir. Böylelikle Türkçe öğretimindeki nispeten soyut olan içerikleri canlı ve
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imajlı biçimde aktarabilir. Çağdaş eğitim teknikleri ses, metin, resim, videoyu bir araya
getirerek bilgi kaynağını çoğaltır, kapsamını genişletir, içeriğini zenginleştirir. Öğrenimi
imajlı, canlı ve daha da çekici kılar.
Çoklu zekâ kuramını kullanarak ders planlamaya yaklaşmanın en iyi yolu, öğretilecek
materyalin (içeriğin) bir zekâ boyutundan diğer boyutuna nasıl uyarlanabileceğinin
düşünülmesidir. Başka bir deyişle, bir dilsel sembolik sistemin, yani İngilizce gibi bir
dilin İspanyolca veya Fransızca gibi dillere değil, diğer zekâ dilleri, resimler, fiziksel veya
müziksel ifadelere, mantıksal semboller veya kavramlar, sosyal etkileşimler, içsel ve doğal
bağlantılara nasıl uyarlanacağı düşünülmelidir (Armstrong, 2009, s. 64).
Öğretmenler materyal sunumunda tüm zekâ alanlarını geliştirici ya da tüm zekâ alanlarını
kullanmaya yönelik etkinliler hazırlamalıdır. Böyle bir sunum sadece öğrenmeyi sağlamakla
kalmaz, öğretmeni de aynı konuyu değişik ve yaratıcı etkinlikler düzenleyerek öğretmeye
de güdüleyebilir. Farklı zekâ alanları kullanılarak öğrenilen konu daha iyi anlaşılabilir
(Demirel, 2015, s. 202; Talu, 1999, ss. 167–168).
İnsanların baskın olan zekâ bölümlerini ya da farklı bir değişle her insanın kendine
özgü, kolay öğrendiği öğrenme yolunu kullanarak o insana öğrenmede zorlandığı pek çok
şeyi öğretebiliriz. Daha açık bir ifadeyle, insanların kendilerine yakın gelen, en çok zevk
aldıkları ilgi ve yetenek alanlarını etkili birer araç olarak kullanarak, farklı alanları tanıma
imkânı verebilir ve öğrenme için yeni kapılar açabiliriz (Öztürk, 2005, s. 36).
Çoklu zekâ teorisine dayalı öğretim stratejileri çeşitlilik arz eder. Çünkü bütün çocukların
sekiz zekâ alanındaki eğilimleri farklı olduğundan, belli bir öğretim stratejisi belli bir
grup öğrenci için çok başarılı olurken başka bir grup öğrenci için başarısız olabilecektir.
Dolaysıyla, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar nedeniyle öğretmenlerin öğreti
sürecinde yöntem zenginliğine gitmeleri kaçınılmazdır (Saban, 2003, s. 105).
Örneğin, telaffuz öğretimi tarihten buyana yabancı dil öğretiminin güçlüklerindendir.
Ses organlarının hareket durumunun sözel olarak anlatılması bu güçlüklerin önünde gelir.
Multimedya malzemeleri ve tasarım uygulamaları bunu oldukça kolaylaştırmıştır. Dil
pozisyonu resmi taranılabilir veya çizilebilir. Öğretilmek istenen sesin dil pozisyonunu
resim üzerinde belirlenirse sezgiselliği artar. Öğrenciler doğal sezgi zekâsından yararlanarak
telaffuz organlarının pozisyonunu ve değişimini kolayca ve imajlı olarak görebilir.
İnternet kaynaklarından iyice yararlanılmalıdır. Öğretimin içeriğine ilgili metin, resim,
ses ve video gibi malzemeler toplanıp derlenmelidir. İnternette çağdaş edebiyata ait olan
edebi metinler, eleştiriler, denemeler, sıcak konular ve yine resim, ses ve video gibi işitsel
ve görsel malzemeler oldukça yaygındır. Bu malzemeler bir yandan öğretmenin ders
içeriğini tasarlaması ve zenginleştirmesini kolaylaştırır. Bir yandansa sınıfta farklı bir ortam
şekillendirir. Öğrencilerin derse, münazaralara aktif katılmalarını sağlar.
Bir kısa film, sınıfta bir diyalog platformu oluşturur. İyi bir ortamın hazırlanması
öğrencilerin diyalog kurma ve münazara isteğini arttırır. Dersin kazanımlarını arttırır.
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Eğer çocuğunuz problemler yaşıyorsa o vakit birçok zekâ fikri kullanılabilir. Çünkü
belki ders farklı bir şekilde işlenirse ya da çocuk anladığını gösteren farklı bir yol bulursa o
zaman daha başarılı bir eğitim ortaya çıkmış olur.
Gardner’in kanınca iki önemli eğitim fikri ortaya çıkıyor: birincisi “bireysel eğitim”; her
çocuk hakkında mümkün oldukça bilgi sahibi olun, her çocuğa uygun şekillerde öğretin ve
değerlendirin. İkincisi, her ne öğretiyorsanız farklı yollardan öğretin çünkü böylece daha
çok çocuğa ulaşabileceksiniz. Çünkü bazı çocuk dili kullanarak daha iyi öğrenir, bazısı
sanatta iyi öğrenir, kimisi kendi deneyimiyle, kimisi grup çalışmalarıyla daha iyi öğrenir.
Eğer bir şeyi farklı yollarla öğretirseniz, o zaman uzman olmak neymiş gösterirsiniz çünkü
uzman, bilgisini çok farklı şekillerde ortaya koyabilen kimsedir (Gardner, 2010, ss. 15–16).
Gardner (1999), zekâyı bir bireyin problem çözme, kendi kültüründe (veya başka
kültürde) değer bulan bir ürün ortaya koyabilme ve çözüm bekleyen yeni veya karmaşık
durumları tespit edebilme kapasitesi olarak tanımlamaktadır (Saban, 2003, s. 61). Gardner’in
teorisiyle, kültürel değerler de işin içine giriyor. Çünkü Gardner zekâyı, problem çözmenin
yanında, en az bir kültürde kabul gören, değerli sayılan bir ürün ortaya koyabilme olarak da
tanımlıyor (Vural, 2004, s. 232).
Çoklu zekâ teorisinin sınıflarda uygulanması için öğretmenlerin değişik ders metotları
ve onlara uygun değişik malzemeler kullanmaları gerekir. Bunu daha açacak olursak aynı
şeyi farklı metotlarla ve malzemelerle öğretmek, birbirinden farklı anlama kapasitesi olan
çocukların daha kolay öğrenmelerini sağlayacaktır (Öztürk, 2005, s. 36).
Çoklu Zekâ Kuramını Öğrenme ve Öğretme Süreçleriyle Bütünleştirilmesi
Çalışmaları gündeme geldikçe, zekâ türlerinin öğrenme üzerindeki etkileri de belirlenmeye
başlanmıştır. Bir zekâ türünde gelişme gösteren bir bireyin hangi etkinlikler veya araçlarla
daha kolay öğrenebileceği incelenmiştir. Elbette ki bireyler yaşamları boyunca sadece bir
zekâ türünde gelişme göstermezler, ancak bu noktada amaç, belli bir zekâ türünde dikkat
çeken bir öğrenciye ulaşma yollarının belirlenebilmesidir (Eyüp, Kara, & Dalaman, 2007,
s. 3).
Gardner’e göre Çoklu Zekâ Kuramı eğitime iki önemli yarar sağlamaktadır:
I. Öğrencileri istendik durumlara getirebilmek için eğitim programlarını planlamamıza imkân verir. (Örneğin, müzisyen, bilim adamı, düşünce adamı yetiştirme gibi).
II. Farklı disiplinlerde önemli kuram ve konuları öğrenmeye çalışan daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmamızı sağlar. Başka bir deyişle, öğrencilere bu zekâ alanları kullanılarak eğitim
verilirse öğrenme daha kolay gerçekleşir (Bümen, 2004: 21; aktaran: Talu, 1999, s. 167).
Yabancılara Türkçe öğretimde farklı zekâ alanlarına yönelik kullanılabilecek çeşitli
Uygulamalar
Yabancılara Türkçe öğretiminde zekâ türüne göre seçilecek uygulamalar Tanner (2001)’in
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yabancı dil öğretimiyle ilgili Shen ve Cheng (2004)’in ise yabancılara Çince öğretimiyle
ilgili tablolarından yararlanarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmaya çalışıldı.
Sözel/Dilsel Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: Metini sesli okuma, kelimeyi bağdaştırıp
öğrenme, kelime dizisi oyunu, gramer çalışması.
Dinleme ve konuşma öğretiminde: Türkçe radyo ve başka ses kayıtlarından metin,
hikâyeleri dinleme ve onların temel içeriğini tekrar etme.
Okuma ve yazma öğretiminde: Ders kitabindeki metinleri, Türkçe dergi ve gazetelerden
Türkçe seviyesine uygun haber ve hikâyeleri okuma, okuduklarını değiştirip yazma,
kompozisyon ve mektuplar yazma.
Mantıksal/Matematiksel Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: Kelime analizi, gramer analizi, sözdizimi
analizi yapma.
Dinleme ve konuşma öğretiminde: Dinlediği içeriğine göre münazara yapma.
Okuma ve yazma öğretiminde: Türkçe düzeyine uygun metinleri bulup okuma ve
paragrafları özetleme, ana fikri bulma ve önemli noktalardan özet çıkarma.
Görsel/Uzamsal Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: kavram haritası oluşturma, harita üzerinde yer
adları ve yöresel ürün veya kültürlerin adını öğrenme, sözdiziminde öncelik ve sonralık
ilişkilerini kavrama.
Dinleme ve konuşma öğretiminde: Kısa film, animasyon izleme, fotoğrafları inceleme,
filmin veya başka fotoğrafların içeriğini Türkçe anlatmaya çalışma.
Okuma ve yazma öğretiminde: şema veya grafiklerle okuduğu yazının konu içeriği,
yapısı ve çerçevesini ifade etme.
Müziksel/ Ritmik Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: metini müzik eşliğinde okuma, müzik ritmi
hafıza teknikleriyle kelime ezberleme, şarkı sözleri öğrenme.
Dinleme ve konuşma öğretiminde: metin ve başka yazıları müzik eşiğinde sesli okuma,
dinleme, şarkı okuma.
Okuma ve yazma öğretiminde: müzik eşliğinde kitap okuma, şarkı sözleri ve şiir okuma,
okuduğu yazı, şarkı sözleri ve şiirleri değiştirme veya yeniden yazma.
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Bedensel/ Kinestetik Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: mimik ve beden dillerini öğrenme, vurgu ve
tonlamalarda minik ve beden dillerinden doğru yararlanma.
Dinleme ve konuşma öğretiminde: konulu diyalog, rol oynama, tiyatro gösterme.
Okuma ve yazma öğretiminde: diyalog ve kısa tiyatro yazama karakterlerin hareketlerini
ifade etme.
Kişilerarası / Sosyal Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: gruplar halinde sesli okuma, gruplar halinde
kelime ezberleme, sözdizimi inceleme.
Dinleme ve konuşma öğretiminde: gruplar halinde tartışma, hikâyeyi tekrar söyleme,
kendileri aralarında röportaj yapma, beyin fırtınası, aralarında bilmece oyunları.
Okuma ve yazma öğretiminde: gruplar kompozisyon etkinliği, arkadaşlar arasında
birbirlerinin kompozisyonlarını değerlendirme, birbirlerine mektup yazma.
Kişisel/İçsel Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: kelime ezberleme, cümle kurma, gibi ödevler
Dinleme ve konuşma öğretiminde: bibliyografik eserler başta olmak üzere belirli bir
konu üzerinde kendi görüşlerini ortaya koyma, olayları değerlendirme.
Okuma ve yazma öğretiminde: bibliyografik eserleri okuma ve eser karakterini
değerlendirme.
Doğacı Zekâ
Telaffuz, kelime ve gramer öğretiminde: doğayla ilgili kelimeleri öğrenme, kültür ve
doğa gezileri aracılığıyla öğrenme.
Dinleme ve konuşma öğretiminde: doğayla ilgili tartışmalar, doğa gezisiyle ilgili
konuşmalar.
Okuma ve yazma öğretiminde: doğa bir ortamda kitap okuma, doğa manzaralarını
betimleyen yazılar yazma, doğa ve kültür gezileri sonrasındaki duygularını hissettiklerini
yazma.
Sonuç
Çağdaş eğitim teknikleri öğretim yöntemi ve araçlarında öğretilecek kitle ve öğretimin
içeriğine göre değişken ve çeşitli biçimde kullanılmalıdır. Çoklu zekâ kuramı ise bu teknik
ve araçların seçilimi, derste kullanım planının tasarlanmasını ve öğretim kazanımlarını
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destekler bir biçimde uygulanabilmesi için ışık tutar.
Yani çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanırken çoklu zekâ çeşitlerine göre konu
çeşitli yönlerden anlatılmaya çalışıldığı takdirde sınıftaki zekâları farklı boyutta gelişmiş
olan farklı bireylerin tümüne eşit derecede seslenilebilir. Üstelik öğrencilerin aynı konuyu
çeşitli yönden algılamaları, konunu öğrencilerin bütünüyle kavrayabilmesine ve zihninde
daha da pekiştirilmesine yol açacaktır.
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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 developing countries, with a population density of
more than about 1,252 people per sq. km. this statistics expressed by “The Statistics Portal”
the population of Bangladesh from 2005-2016, (Statista, october 2017) 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, Begging, Vulnerability, Poverty, Leda Refugee Site, National
Law, International Instruments.
Özet
Bir mülteci kampına gitmek asla kolay değildir. Gıda, eğitim, sportif faaliyetler ve eğlence
tesislerine erişimin sınırlı veya kısıtlı olduğu; yoksunluk ve yoksulluk içinde bir hayattır, bu
tam veya kısmi olabilir ve aynı zamanda birkaç fırsat olabilir. Ümitsizlik ve çaresizlik çok
fazladır. Bu, Myanmar'dan gelen yüzbinlerce Leda mültecisinin her gün yüzleşmek zorunda
olduğu bir gerçektir. İstatistik Portalı’nda mevcut olan verilere göre; gelişmekte olan ülkeler
arasında bulunan Bangladeş, nüfus yoğunluğu km2'de yaklaşık 1.252'den fazla olmasına
rağmen Myanmar’dan Rohingyalar gelmeye devam etmektedir. 2005-2016 yılları arasında
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Bangladeş nüfusu “İstatistik Portalı” ile ifade edilen bu istatistikler. Hükümet politikaları
son birkaç yıl içinde kayıtlı mültecilerin yaşamlarında bazı iyileştirmeler yapmış olmasına
rağmen çoğu mültecinin yaşam kalitesi halâ çok düşük seviyede devam etmektedir. Cox's
Bazaar bölgesinde yüksek düzeyde yoksulluk, açlık ve eğitimsizlik olmasının yanında
imkânların ve kaynakların da bölgede yetersiz olması yerli halk tarafından mültecilere karşı
olumsuz davranışlara sebep olmaktadır..
Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Yalvarma, Güvenlik Açığı, Yoksulluk, Leda Mülteci
Sitesi, Ulusal Hukuk, Uluslararası Araçlar.
Introduction:
The mass involuntary movement of people all over the world due to war, persecution
and human rights violations has given rise to the international problem of refugees and
involuntarily displaced persons.
Though Bangladesh is among the world’s least developing countries, with a population
density of more than 1252 people per square kilometer, it still allows more than 6/720,000
refugees from Myanmar for more than 20 years to stay in the country. The refugee lives
remain hard and earning livelihood and managing basic human needs remain difficult.
Government policies have brought some improvements to the lives of registered refugees
over the past few years but the quality of life for most, however, remains very poor. High
levels of poverty and illiteracy in local population of Cox’s Bazar district contribute to
negative attitudes towards the refugees as they see refugees as their competitors in earning
bread. If this is the scenario for registered Refugee, then it is not hard for us to foresee the
fate of the unregistered refugees.
Objectives
This paper engages in intersectional analysis of the causes and experiences of poverty
among the refugees in Leda refugee site; it pays particular attention to how poverty impact
on their life. Inter alia objectives of this study are as follows:
 How experiences of becoming refugees have affected livelihood and increased poverty among these groups and have changed over time.
 Strategies to prevent and reduce poverty among refugees, including individual and
community-based responses.
 To examine the status of the beggars and vagabonds among refugees under the existing national legislation.
This document will approach the question of poverty among refugees by looking at
different aspects of poverty, not only economic aspects, but also social and human aspects
of poverty, i.e. by recognizing the human rights approach to poverty reduction. It will
highlight some specific problems of refugees and IDPs that can be obstacles for efficient
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implementation of poverty reduction strategies, unless they are recognized. It also hopes to
suggest some more profiled strategies for targeting these particular groups who are vulnerable
not only in economic terms but also due to forms of social disintegration, exclusion, and
difficulties in the realization of important human rights.
Methodology
The mixed research approach was employed consisting of both qualitative and
quantitative techniques. The study adopted a Cross-Sectional design which allows the
researcher carry out the study in natural, real life settings. I have collected primary data from
different organizations who are engaged in social wellbeing activities within a human rights
framework for poverty reduction. I have also used Secondary data have been accumulated
from different published journals and books regarding poverty reduction, Social Vulnerability
of Refugees, migration and different instruments in social welfare which can solve poverty
and human rights problem.
Definitions of Poverty
Poverty is perhaps still most commonly defined as insufficient income to buy a minimum
basket of goods and services. This interpretation is known as ‘income poverty’, and it is
based solely on quantitative measures. A more comprehensive way of looking poverty and
poverty reduction strategies is to utilize the rights-based approach, as further elaborated
for instance by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights
(hereinafter referred as UN OHCHR). In its “Draft Guidelines for Poverty Reduction
Strategies,” emphasis is put on the importance of the human rights approach to poverty
reduction. The core message is that poverty cannot be banished without the realization of
human rights, since the denial of human rights is inherent in poverty.
According to these Guidelines, the human rights approach offers an explicit normative
framework- that of human rights, which states should adopt in their poverty reduction
strategies. By introducing the dimension of international legal obligation, the human rights
perspective adds legitimacy to the demand for making poverty reduction the primary goal
of policymaking. By doing it, poverty reduction becomes a legal obligation, rather than
charity or moral obligation. The recognition of the existence of legal entitlements of the
poor and legal obligations of others towards them is the first step towards empowerment of
the poor, which constitutes a crucial part of the human rights approach to poverty reduction.
(OHCHR, september 2002a)
Even if the poverty-reduction strategies are country-driven processes, it does not mean
that the strategies are the ownership of the governments alone. On the contrary, the strategies
have to be owned by all relevant stakeholders in the country, including the poor. The human
rights approach attaches as much importance to the processes whereby developmental
goals are achieved as to the goals themselves. Particularly it emphasizes the importance of
ensuring people’s participation, especially the active and informed participation by the poor
and otherwise marginalized groups, in all aspects of decision-making. The importance of
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participation is being increasingly recognized. The human rights approach reinforces this
recognition by drawing attention to the fact that participation is valuable as a fundamental
human right that should be realized for its own sake. In fact, participation of the poor is
not only consistent with, but also demanded by the rights-based approach because the
international human rights normative framework affirms the right to take place in the conduct
of public affairs. To ensure this, specific mechanisms and institutional arrangements through
which the poor can effectively participate are essential in human rights approach to poverty
reduction, as is the empowerment of the poor themselves so as to make their participation
effective. In this, the introduction of the concept of rights itself to the poor is essential. Other
capacity-building activities together with human rights education can play an effective role
in this process (OHCHR, september 2002a).
The human rights framework also reflects the crucial interdependence of rights, i.e. the
fact that the enjoyment of some rights may be dependent to the enjoyment of others. The
human rights framework thus reflects the crucial interdependence of economic, social and
cultural rights, on the one hand, and civil and political rights, on the other. Although poverty
may seem to concern mainly the former category of rights, the human rights framework
highlights the fact that the enjoyment of these rights may be crucially dependent on
enjoyment of the latter category. Therefore, the human rights approach to poverty reduction
is holistic in nature, encompassing civil and political rights as well as economic, social and
cultural rights (OHCHR, september 2002a).
Rights and obligations demand accountability. Unless they are supported by a system
of accountability, they may become “no more than window-dressing”. The human rights
approach to poverty reduction emphasizes obligations and requires that all duty-holders
be held to account for their conduct in relation to international human rights. (OHCHR,
september 2002a)
Poverty Situation in Bangladesh
Bangladesh is a model for developing countries. It has also been included in the lower
middle-income country category last year. The GDP growth rate of Bangladesh is 7.1% and
per capita GDP is $1516 (FY-2017). Increasing of GDP improves standard of living and
quality of life of citizens. But income distribution gap is increasing between rich and poor.
Gini coefficient shows income inequality between the rich and poor citizens of a country.
Gini coefficient of 2016 is 0.39 in our country. In 2014, this coefficient of Bangladesh was
0.31. Because of increasing imbalanced distribution of income; in 2016, Gini coefficient
also increases; it is 0.39. Because of unequal distribution of income, income gap is getting
wider between rich and poor. Rich become richer day by day, but the poor people become
poorer and confine themselves in poverty trap.
‘Life is about choice’ but poverty cannot be the choice of life. Blaming individuals
because of their being poor are like blaming the whole society. Poverty is a curse for a
country. The GDP growth rate, industrialization and per capita income are developing
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in our country but poverty as the anathema still exists in our country. 1.6 Core people of
Bangladesh are ultra-poor and more than three core people are living below national poverty
line (Rezvi, April 30, 2017).
There are many reasons behind the uncontrolled poverty rate. One of the reasons is top
down approach of economy. The main purpose of this approach is; When Economic growth
or GPD growth increases at center or core, it leads to develop economic growth on periphery
like trickle-down-effect. In reality, trickle-down-effect does not work in the long run and it
is also a problem of ensuring equitable income, individual development or inclusive growth.
It also raises large income gap between owners and laborers of industries.
Urban-centric development project is another reason of increasing poverty rate in
Bangladesh. 80% people of total population live in rural areas. Lack of job opportunities
or industries, unemployment rate is also high in rural areas. There is positive relationship
between poverty and unemployment. If they have no employment, they will inevitably
become poor. Poverty rate is also the highest in rural areas, at 36 per cent, compared with 28
per cent in urban area. Poor people cannot fill-up basic needs of their families. Many people
have not an adequate diet and suffer from periods of food shortage.
Positive news is that poverty rate is decreasing in our country. Now, annual national
poverty rate and extreme poverty rate in our country respectively 23.2% and 12.9% (HIES2016). It was in 2010, national poverty rate 31.5% and extreme poverty rate 18.5%. In last
six years, 8.3% national poverty rate and 5.6% extreme poverty rate has increased.
The following causes are the most common one for poverty:
 Rapid growth of population.
 Inequitable distribution of land, income and productive assets.
 Death of chief wage- earner.
 Incapability of chief wage- earner through accident, illness, and old age.
 Chronic irregularity of work due to disease, sickness, old age or other reasons for the
inability.
 Largeness of family.
 Low wage.
 Habits drinking, betting, and gambling.
 Careless housekeeping for improvident expenditure.
 Careless housekeeping for improvident expenditure.
 Natural calamities (river erosion, cyclone, tidal surge, excessive rain).
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 Underdeveloped communications system.
 Lack of education and skilled labor.
 Lack of administrative fairness and accountability.
 Lack of mass people’s participation in local government etc.
Defining poverty among Refugees and IDPs
Poverty from the human rights perspective consists of the non-fulfillment of a person’s
human rights to a range of basic capabilities. A common set of capabilities that are considered
basic in most societies include the capabilities of being adequately nourished, avoiding
preventable morbidity and premature mortality, being adequately sheltered, having basic
education, being able to ensure security of the person, having equitable access to justice,
being able to appear in public without shame, being able to earn a livelihood, and taking
part in the life of a community. The present Guidelines deal with this common set. Each
country must then ascertain, through a participatory process, which other capabilities its
people consider basic enough for their failure to count as poverty. (Hunt, Osmani, & Nowak)
The attempt to depict poverty among refugees according to multidimensional
definition of poverty utilizing the rights-based approach faces some problems in obtaining
comprehensive data. Since there is no single survey that would include all relevant indicators
for all aspects of poverty, the attempt is limited to systematization and analysis of data from
different sources and documents. Nevertheless, the available information and data are at
least sufficient for basic insights into poverty dimensions among refugees.
Interrelationship between Poverty and Vulnerability: case studies and analysis
Some researchers claimed that there are two differing perspectives on vulnerability. The
first perspective may be called the „risks-centric view‟ whereby vulnerability is typically
defined as variability in the living standard caused by consumption or income shocks.
The second perspective may be called the „rights-centric view‟ whereby vulnerability is
caused by the lack of social and political rights. Both the views are important in understanding
how poverty and vulnerability are interlocked. These views attach importance to differing
dimensions of poverty. The risks-centric view tends to highlight transient poverty while the
rights-centric view focuses on chronic poverty, though; admittedly, there is a considerable
gray area between the two. At a local level the highest levels of household vulnerability are
characterized by low household incomes.
‘Vulnerability’ is an important concept in both discussions of poverty and of livelihoods.
Sometimes, we use the terms “vulnerability” and “poverty” as synonymous of each other.
However, vulnerability is not the same as poverty, but they are strongly linked, and are
mutually reinforcing. Vulnerability is a broad phenomenon, encompassing not only income
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vulnerability but also such risks as those related to health, those resulting from violence, and
those resulting from social exclusion-all of which can have dramatic effects on households”.
In other words, vulnerability is about insecurity, defenselessness, exposure to shock and
hazards, and unequal power-structure. As Dercon(Calvo & Dercon, 2013) observes,
vulnerability is about the future:
“We use vulnerability as the existence and the extent of a threat of poverty and
destitution; the danger that is socially unacceptable level of well-being may materialize”.
Vulnerability pushes people into poverty, keeps them in poverty and stops them from moving
out of poverty and vice—versa.”
All poor people are vulnerable but not all vulnerable people are poor. “We are all vulnerable
in some way from sickness, accidents, job loss, but vulnerability, or different vulnerabilities,
are an important factor in the lives of poor people (Bank off et al., 2004)” For an example,
when poor refugee households lack asset, such as savings, to cope with the consequence of
drought, they either borrow from neighbors or local shopkeepers to manage their needs, or
migrate to other places for non-agriculture work, or sell their livestock as the last resort if any.
But the vulnerability for the extremely poor will likely to be severe during drought as they are
socially marginalized, and do not have any asset; the extremely poor may start either begging
or starving or selling child labor or trading sex to cope with crisis. This indicates that the extent
of poverty influences the level of vulnerability and coping strategies of refugee households. A
refugee household’s increased vulnerability in the face of repeated disasters can push it from
relative wealth to poverty and from poverty to extreme poverty or destitution.
Poverty is increasingly understood to be multi-dimensional and the result of multiple
deprivations: capability deprivation, low levels of material assets, and social or political
marginalization that make it impossible for the poor to exercise rights. It is the condition of
possessing an income insufficient to maintain a minimal standard of living. Chronic Poverty
Research Centre (CPRC) has classified the rural poverty into five categories: „always poor‟,
„usually poor‟, „cyclically poor‟, „occasionally poor‟ and „never poor‟. This suggests
that the rural poverty is hierarchical that needs to be addressed through a holistic approach.
Definitions of poverty are culturally specific, and thus relative to the social norms and
expectations endemic to a given nation-state. However, the condition of absolute poverty (i.e.
lacking the income to maintain a minimum diet) is acknowledged worldwide. The important
aspect of poverty is to define the extreme/chronic poverty and transient/seasonal poverty in
particular context. This helps effective targeting for any development project/program.
Poverty is the core dimension of vulnerability. The more the household is poor, the
higher the household is vulnerable. The given criteria of General Food Distribution program
are mainly focused on the households‟ composition, and do not explicitly manifest the
household’s economic capabilities, the asset holding status and the coping strategies at the
time of crises/shocks. As a result, some chronic poor or economically inactive and severe
food insecure households may have disqualified as the non-vulnerable households according
to the given criteria.
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Social and Human Poverty: Access to important rights and services, social exclusion
Besides economic drawbacks refugees have significant problems in exercising important
human rights, such as right to property, along with lack of supportive social networks (family,
friends, and host community networks) contribute to the social exclusion and poverty of a
large number of Refugees and IDPs. Problems in exercising these rights are constitutive of
poverty, as well as instrumental in securing other rights, such as food, health, etc. that again
are relevant for poverty reduction. This section will further highlight some problem areas of
refugees in their access to important rights and services, all of which contributes both to their
economic, social and human poverty.
Access to social protection/ social welfare
In the Leda refugee site, the term "social protection" is to some extent is faded away
as they have a little or no knowledge about personal respect. Because the people of that
site are totally, illiterate and they did not yet get the scope to think about their rights
and obligations, which make them more vulnerable. Therefore, here due to poverty the
refugees failed to be educated which adversely affect the social protection system.
A middle-aged man, Arif borrowed money from a borrower, who usually gives the money
with interest in the refugee site. By profession, Arif is running a tea stall, which is rented.
Income from his tea stall is very low which cannot be affordable for livelihood. Arif borrowed
money of BDT 100,000 (Taka One Lac) with interest for his son who is in Malaysia for
employment one year ago. However, Arif‟s fate betrayed him, as his son remains unemployed
since arriving Malaysia. Accordingly, Arif‟s son does not send money to him. Besides,
borrower keeps pressurizing him to return money. Arif failed to return money and the family
fled away from the Leda Refugee site to other place in fear of being harassed. Borrower used
to exchange hot talk to his family whenever he got chance. Being vulnerable and poor, Arif and
his family do not have social security and protection.(Refugee, 2017)
Health Conditions / Access to Health Services
The health sector is singled out as one of the most important areas in urgent need of
reform. Among the enlisted refugee population, 21% represent medically vulnerable
category. The major medically vulnerable category among refugees is the chronically ill
(70%). Disabled people represent 19% out of the health-affected refugee population.
The situation in displacement has clearly a negative effect on not only on physical,
but also the psychological well-being of the displaced. The experiences of humanitarian
organizations active in the field as well as various surveys show increased physical and
mental problems among the displaced. According to a survey by International Aid Network
(IAN), there is a tendency of deteriorating mental health condition among IDPs (as compared
with the situation before exile). As a consequence of a large number of extremely stressful
life events, there is high level of post-traumatic stress and psycho-pathological symptoms
(anxiety, paranoia, psychosis) found.(Network, 2001)
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He significant decline in resources and investments to the health sector have led not
only to dramatic decline in the quality of services, but also to the fall in utilization rate and
to serious shortages of medicines and medical supplies, all of which has contributed to the
decline in the health status of the Serbian population, particularly of vulnerable categories,
including refugees and IDPs.
Access to Education
Although the impact is equally negative to both local and refugee/IDP children, the
displaced school children are even more affected, due to their greater overall vulnerability.
Although there is almost full enrolment of displaced children in primary schools, the mobile
teams of UNICEF assessed that children in remote sites and particularly the children did not
attend school at all. The main reasons were identified as parents‟ lack of funds for proper
clothes, schoolbooks and materials and transportation costs. (UNICEF, December 2001)
Freedom of Movement
One of the basic human rights is the freedom of movement. Article 13 (2) of UDHR
provides that everyone has the right to leave any country, including his own and to return to
his country. In this regard, Allah Almighty says: he who emigrates (from his home) in the
cause of God, will find on earth many dwelling places and plenty to live by (4:100).
The right to liberty of movement and freedom to choose one’s residence is guaranteed
for example in the Article 12, section 1 of the ICCPR, Article 2 of the Protocol of European
Convention of Human Rights and Principle 14 of the Guiding Principles of Internal
Displacement.
In the Leda Refugee Site, people cannot move freely throughout the country even though
Cox’s Bazar district being undocumented refugees which make them more vulnerable.
Consequently, they cannot move for earning anywhere in Bangladesh. According to sources,
in 2017, around 27 refugee men at Leda Refugee Site have been arbitrary arrested for
undocumented while they were walking around the town looking for works for livelihood.
Consequence of arbitrary arrest, family of arrested people became vulnerable whine leads
poverty as well.
Social Exclusion, Marginalization, Discrimination
Poverty can be seen as a multiple source of social exclusion. The poor people are
excluded from many of the amenities that the society offers. The poor people are also
usually victims of discrimination on various grounds such as birth, property, national and
social origin, race, color, gender, etc. In most cases poverty is aggravated by some sort of
discrimination, either by governmental authorities and their actions, or by private actors.
These inequalities and discrimination may assume various forms, including legal inequalities
in status and entitlements and policies of indirect/direct discrimination. The scenario is same
in Bangladesh as the government promulgated a law naming the Vagabonds and Homeless
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Persons‟ (Rehabilitation) Act, 2011 (feNy‡i I wbivkªq e¨w³ (cybe©vmb) AvBb, 2011) which is totally
against the spirit of human rights.
The twin principles of equality and non-discrimination are among the most fundamental
elements of human rights law. This is why the international human rights normative framework
has a particular focus on vulnerable, marginal and socially excluded groups and individuals.
As most common discriminatory practices deny poor people equal access to fundamental
services and human rights, each poverty reduction strategy should start by addressing the
special needs of the poor not to be discriminated against. (OHCHR, September 2002b)
Finding ways to tackle the problems described above, to properly integrate refugees
by promoting good relations between refugees and the local communities through shared
social activities, proper provision of information and assistance in the fields of employment
(self-reliance) and housing, better access to social, economic and other rights is of crucial
importance. Integration should not be seen as opposite to return, or excluding return.
Integration is important for displaced in order to have dignified lives, with the access to all
the rights and services they are entitled to, without discrimination. This will enable them to
better manage their lives, to work for the improvement of their lives, and to fully participate
in the societies they live in. It will also make them better equipped to make decision about
their return, having the feeling of choice and proper control over their lives.
Particularly Vulnerable Groups Among Refugees
As with other groups in the society, there are certain groups among refugees that are
more at risk than others, due to their specific vulnerabilities. Each of these groups would
be worthy of separate surveys. Below, we will highlight just a few specific features of these
groups. By no means is this meant to be an exclusive “list‟, and all those groups that are
identified as most vulnerable among the general population also constitute vulnerable groups
among the displaced.
Persons With Disability
The disabled constitute one of the most vulnerable groups in Leda site, having multiple
problems in exercising their various rights, in accessing fundamental services, and facing
discrimination in various forms and levels.
The disabled are particularly vulnerable among refugees and their risk of falling into
poverty is “multiplied” because of their double-vulnerability, being both displaced and
disabled.
The story of Maleeka
Maleeka, aged about 60, is a physically challenged, living at Leda Refugee Site, has been
begging for seven years after her husband died. She has no one in her family for earning. She
has a son aged about 15-year-old and a daughter. Her son is not capable to earn being under
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aged. She maintains her family hand to mouth. Insufficient of income source and being
handicapped and aged, she begs. For begging, she goes out from the camp and she roams
around other villages like Hila, Leda, and so on. However, sometime she is being harassed
by local and administration as well. She earns at least 3 kilograms rice which equivalent to
taka at 90 per day. The low income cannot support to livelihood of 3-member of a family.
(Refugee, 2017)
Children
Children are often hit hardest by poverty; it can cause lifelong damage to them. Damage
suffered due to malnutrition and ill health during childhood impedes future learning and
cannot necessarily be repaired later in life. It is thus important that poverty reduction begins
with children, as also strongly favored by UNICEF, for instance. The well-being of children
is a key yardstick for measuring national development: the way society treats children,
particularly the poorest and most vulnerable ones is the ultimate criterion for gauging the
integrity of society.(UNICEF, March 2000)
A greater proportion of the population belongs to younger age group with 54% being less
than 18 years old. In Leda site, refugee children are more vulnerable. The children are being
exploited sexually. There are associated dangers that come with sexual exploitation and
abuse including teen pregnancy, infection with sexually transmitted diseases such as HIV/
AIDS. The responsibility to protect these children falls on the host government, the refugee
community, and other humanitarian organizations. The lack of structure in refugee camps
can lead to abuse. Improving awareness of the issue (both in and out of the camp), improving
access to education, and creating safe living conditions are all potential strategies to curb
sexual exploitation and abuse. Sexual exploitation and abuse can be publicly addressed and
dealt with through legal battles, adequate health care, psychological support, and protection
of the abused.(Agency, 2005)
Women Headed Household
Women need special attention, especially Muslim women have special needs as refugees,
but these are rarely taken into account by modern refugee law or State practice. In Leda
refugee site the women and girls are growing more vulnerable to sexual exploitation as
the level of poverty is increasing. Some women are driven into outright prostitution. With
Rohingya women have seen as vulnerable, they face sexual harassment in the streets and
exploitation by neighbor, landlords and charity workers on whom they rely, as described by
more than a dozen refugee women interviewed by the researcher. Rape is another common
phenomenon in the site. Separately, women are being physically assaulted by husband or
intimate partner. Women of Leda Refugee Site become head of the families as they are
disregarded being displaced and insolvent. Being head of the families, women can be
respected in the refugee site. One Jamela Khatun, aged about 55, came from Myanmar
around 12 years back but she has been living in this site for seven years. She is begging in
the site and adjacent villages of the Leda Refugee Site as her husband became insane about
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4. Uluslararsı Ö ğrencilik Sempozyumu

past six years. Being insane, Jamela‟s husband was away from the refugee site. Since then
Jamela is struggling for living with a-seven-year old daughter who is reading in Madrasa.
After being old aged, she is begging for earning. Her daily income is below at taka 80. She
is very unable to cope with the situation.(Refugee, 2017)
Regarding this Allah Almighty says
“No mother shall be treated unfairly on account of her child, not father on
account of his child……and fear God and know that God is All- Seer of what you
do (2:233)”. Again it is says that “O you who believe! When believing women come
to you as emigrants, examine them, God knows best as to their faith, then if you
ascertain that they are true believers, send them no back to the disbelievers, they are
not lawful (wives)” for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husband) for
them. But give the disbelievers that (amount of money) which they have spent (as
their Mahr) to them and there will be no sin on you to marry them. Likewise hold
not the disbelieving women as wives and ask for (the return of) that which you have
spent (as Mahr) and let them (the disbelievers, etc) ask back for that which they have
spent. That is the judgement of God. He judges between you. And God is all-knowing,
All-wise (Quran 60:10).
Some mothers in the Leda Refugee Site push daughters in their early teens into marriage,
either because they cannot afford to care for them or because they hope a husband will
protect them, only to have the girls abused by their much older husbands.
Measures of the extent of sexual exploitation are difficult to come by since women are
reluctant to come forward with complaints of abuse for fear of stigma. But in one sign of
their vulnerability and desperation, prostitution has increased significantly in Teknaf, said a
Police officer.
Poverty leads become vulnerable and that drag into sex work in the site as well. Women,
who have no male family members or been ignored by husband, they mostly engage
themselves to become sex workers because of poverty and insufficient of job opportunities.
Being vulnerable, women do sex work to save their lives. One of sex worker has chosen this
way to maintain her family as her husband does not pay money to her. Her husband is living
in Malaysia who left the Leda Refugee site for two years for earning money. However, she
has to make food and shelter for her children and her ailing parents. Following that she does
not have any other option to earn money since she is undocumented refugee, has no legal
entity and lack of opportunities.
Outcomes of the poverty and our existing laws:
Generally, Vulnerability pushes people into poverty, keeps them in poverty and stops
them from moving out of poverty and vice--versa. Sometimes due to the poverty people may
engage themselves with profession life begging, prostitutions. Most of the time vagabonds
started the so-called begging profession.
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In the Leda Refugee Site, according to database 182 people are beggars among 15000
population. Of the beggars, 149 are female beggars and rest of are male.
A 65-year-old man is begging for long time within the site and out the site. He has 14
children with two wives. His first wife is dead. Of the children, seven are male. Daughters
are married within the refugee site. He has two sons with second wife who are under aged.
Rest of sons are not willing to pay for father. In this situation and old age compilation he had
chosen to beg. What he earns in daily basis which are very low. He cannot afford his family
with his low income.
According to the Vagabonds and Homeless Persons‟ (Rehabilitation) Act, 2011 vagabond
means and includes “any person who do not have any house or specific place to live or who
annoying people in the road without any justification or any other person who engaged
himself with begging all by himself or out of the provocation of any person. According to
the same law if any vagabond leaves the rehabilitation center without the prior permission
then he will be liable to punish three months simple imprisonment”. (Constitution, 2011)
Since the Act come into force in 2011 the human rights activist, NGO worker and civil
society is in the opinion that this law is totally or partially conflicting with the fundamental
rights portion of our constitution.
Because according to the Act the Police not below the rank of SI (Sub Inspector) can
arrest any person if he thinks fit as vagabond. Therefore, under this Provision Police can
arrest anyone. This the biggest problem that is faced in Leda refugee site as Police randomly
pickup refugees without any kind of allegation or warrant of arrest. This provision violates
the right to movement and right to profession mention in our supreme law of the land. In
order to make the law up to date some initiatives can be taken like the beggar should not be
treated as vagabond so that they cannot be arrested under this law. Again, the sex worker
or the prostitute, drug addict and the street child should not be identified as the vagabond.
Moreover, the property of a vagabond can be used for the benefit of other vagabonds
which is not fair. Allah says-“O you who believe! Eat no up your property among yourselves
unjustly except it be a trade amongst you, by mutual consent and do not kill yourselves (nor
kill one another). Surely, God is the Most Merciful to you (4: 29)”, regarding security “Help
you one another in virtue righteousness and piety (5:2)”. These are supplemented by further
rights such as social solidarity, the right to education (39:9), (58:11) and to own property,
and freedom from slavery. It is not difficult to see why some would argue that many of the
rights acknowledged and guaranteed in the UDHR are rights that had been granted in Islam
some 15 centuries earlier.
Recommendations
The study recommends that the basic needs of refugees must be incorporated into all
stages of refugee life, including in the granting and documenting of refugee status, and in
the organization of refugee camps. Creating opportunities for alternative labor market for
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the refugees must be ensured and the amount of wages should be standardized according to
the demand of the locality. To avoid dependency, it is essential to allow access to education
and skill development for refugees who then are able to contribute to not only their family
income but would become a contribution to the local economy and at a greater level to the
country of asylum economy.
Conclusion
The break-up of social network that results from displacement results in poverty and
vulnerability as all means of earning livelihood and assets are lost. The refugees and
displaced people are considered as burden to the local host community. In many situations,
a situation of conflict appears between the displaced and local communities as they are
considered competitors for available resources, and if the region is already affected by
menace of poverty. It makes the situation worse and results in increasing vulnerabilities
unless appropriate strategies are taken. At last but not the least there is a need for improving
refugee protection system to account for persecution based on sex and gender, and must
make the documentation process available to the law enforcing agencies. People like Albert
Einstein, Madeleine Albright, Edward Said and Maria Augusta Von Trapp were all refugees
and they played an important role globally which is well recognized today and this all was
only through access to opportunities.
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Özet
Türkiye, batı ile doğu arasındaki stratejik konumu ile dünyanın dikkatini üzerine
çeken çok zengin bir kültüre ve 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 şekilde kararlılıkla sürdürmektedir.
Türkiye, sadece siyasi ve iktisadi alanlarda değil eğitim alanlarında da yeni çalışmalar
yeni projeler çizmektedir özellikle Türkiye'de eğitim gören uluslararası misafir öğrencilere
yönelik olumlu adımlar atılmaktadır. 2010 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığının kurulmasıyla birlikte uluslararası öğrenci hareketliğinde yeni bir çağa adım
atılmıştır. Türkiye, Türk Cumhuriyeti ülkeleri, komşu ülkeleri ve diğer ülkelerle sosyal,
kültürel ve ekonomik köprülerini genişletmektedir. Dünya'da ve Türkiye'de uluslararası
öğrenci hareketliği 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
derneklerinin payı büyüktür. Bu konuda UDEF’e bağlı uluslararası öğrenci dernekleri farklı
faaliyet ve etkinliklerle uluslararası misafir öğrencilerine kapılarını açarak entegrasyon
sağlamalarında büyük bir rol oynamaktadırlar. Bu dernekler arasında Konya'da bulunan
ve UDEF’e bağlı olan İki Doğu İki Batı uluslararası öğrenci derneği de yer almaktadır.
Bu araştırmada, uluslararası misafir öğrencilerin entegrasyon sağlamalarında uluslararası
öğrenci derneklerinin düzenledikleri faaliyetlerin önemine değinilecektir. Ayrıca Türkiye'nin
dört bir tarafında her yıl UDEF tarafından düzenlenen uluslararası öğrenci buluşmalarının
önemine sosyal ve kültürel açıdan Konya'da okuyan uluslararası misafir öğrencilere neler
kattığı da incelenecektir.
* Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Bilim Dalı,
Yüksek lisans Öğrencisi.
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Summary
The strategic position between East and West, rich culture, and deep-rooted history of
Turkey attract the world's attention. In recent years, Turkey has become a regional power
in the world and listed among the strongest developing countries of the region. This
development continues uninterruptedly with strong determination. Not only in the field
of politics and economics, Turkey is also involved in getting new projects in the field of
education that is a positive step to host the international students in Turkey. In 2010, a new
era was introduced in international student mobility by the establishment of the Presidency
of Turks Abroad and Related Communities. Moreover, Turkey has expanded the social,
cultural, and economic bridge among the Turkish Republic of countries, neighbors’, and
many other countries. With global and Turkey prospective, the international student’s
mobility is growing rapidly. Therefore, it is important to manage and control this rising
number according to the international standards. Furthermore, the integration of international
students with the surrounding people, fellow students, and with teachers of the university
is also an important topic under consideration. In different cities of Turkey, International
students associations plays major role to resolves the problems of international students.
In this regard, international student associations affiliated to UDEF plays an important role
in providing integration to international guest students with different activities and events.
Among these associations, Konya also has two Eastern and Western international student
associations that are affiliated with UDEF. In this research, the importance of the various
activities of international student associations for integration of international students is
demonstrated. In addition, the importance of international student’s meetings organized
every year all over the Turkey by the UDEF is examined in terms of social and cultural
aspects of international students studying in Konya.
Keywords: International Students, Education, Turkish, Associations.
Giriş
Uluslararası öğrenci hareketliği ülkeler arasında iletişim köprüsünün sağlam temeller
üzerinde atılmasını ve siyasi, ekonomi ve eğitim gibi önemli konularının pekiştirmesinde
oldukça önemlidir. Bilindiği üzere Türkiye'de uluslararası öğrenci hareketliği düzenli ve
sistematik bir şekilde ilk olarak Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarından sonra 19921993 yılında başlatılan Büyük Öğrenci Projesiyle olmuştur. Uluslararası öğrenciler genel
olarak büyük şehirleri tercih etmektedirler. Bu Tercihler arasında Türkiye'nin büyük
şehirlerinden biri olan Konya'ya da gelmektedir. Konya'da 94 farklı ülkeden yaklaşık
4000 uluslararası misafir öğrenci bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde uluslararası
öğrencilerin sayısı daha fazla olduğu için bazı sorunları da beraberinde getirmektedir.
Bu sorunların çözülmesinde sivil toplum kuruluşlarının da aktif bir rolü olması gerekir.
Türkiye'de uluslararası öğrencilerin başarılı olabilmeleri için eğitim gördükleri şehre,
üniversite ve sosyal-kültürel çevreye uyum sağlamaları oldukça etkin ve önemlidir. UDEF
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çatısı alında Türkiye'nin farklı şehirlerinde uluslararası öğrenci dernekleri bulunmaktadır. Bu
dernekler arasında Konya'da faaliyet gösteren İki Doğu İki Batı uluslararası öğrenci derneği
de yer almaktadır. Dernekler eğitim, sosyal ve rehberlik gibi farklı alanlarda uluslararası
misafir öğrencilere hizmet sunmaktadırlar.
Türkiye'de üniversite sayları son yıllarda artış göstermektedir. 2002 yılında 72 olan
Üniversite sayısı 2014 yılında 184'u bulmuştur (Kalkınma Araştırmaları Merkezi [KAM],
2015: 13).
Bu artış da yükseköğretimin uluslararasılaşmasında ve Türkiye'nin uluslararası öğrenciler
için daha cazibeli bir duruma gelmesini sağlamak için büyük bir önem taşımaktadır.
Uluslararası Öğrenciler Hareketliğinde Türkiye’nin Yeri
Daha önce ''yabancı öğrenciler'' olarak tanımlanan uluslararası öğrenciler farklı ülkeler ve
uluslararası kuruluşlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Uluslararası öğrenciler
eğitim süreci boyunca tamamında ya da değişim öğrencisi olarak belli bir zamanda başka bir
ülkede bulunmaktadır. Değişim öğrencileri, Erasmus ve Mevlâna gibi değişim programları
veya Üniversitelerin yurt dışındaki üniversiteler ile yaptıkları ikili anlaşmalar yoluyla
uluslararası hareketliliğe katılmaktadırlar (KAM, 2015: 18).
Bir Kampüs içerisinde uluslararası misafir öğrenci ve öğretim üyelerinin bulunması,
sunulan eğitimin biçimini ve niteliğini etkilemekte rol oynamaktadır, ayrıca kültürler arası
köprülerin kurulmasına, geliştirilmesine ve sağlam temeller üzerinde devam ettirmesine de
imkân tanımaktadır. (Özer, 2012:10).
Türkiye, son yıllarda eğitim alanında yeni bir çağa zemin açarak yükseköğretimde
büyük bir değişime imza atmıştır. Gerek farklı araştırma merkezlerinin kurulması gerek
Üniversite ve öğretim üyelerinin sayısının artması ve farklı sivil toplum kuruluşlarının çatısı
altında Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyette bulunan Uluslararası öğrenciler derneklerin
kurulması bu konuda önemli rol oynamıştır. Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı 1983
yılından 1997 yılına kadar artış göstermiş; sonra 1998 yılından 2003 yılına kadar azalmış;
son olarak 2004 yılından itibaren tekrar yükselmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda
uluslararası öğrenci sayısında görülen artış dikkatleri çekmektedir. 2007 yılında 16.829
olan öğrenci sayısı, üç yılda yüzde 56 artış ve 2010 yılında 26.228'e yükselmiştir (Özoğlu,
Gür&Coşkun: 2012: 51-52).
Dünyada öğrenci hareketliği git gide artış göstermektedir. Türkiye de bu rekabette son
yıllarda kendini göstererek gösterilen rakamlara göre 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık
110 bin uluslararası misafir öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayının 2023 yılında
200 bine çıkacağı söylenmektedir. Dünyada Uluslararası öğrenci sayısı yıllar sonra büyük
rakamlarla karşımıza çıkacaktır. Aşağıdaki tabloda göründüğü gibi bu artış hızlı bir
şekilde kendini göstermektedir.'' 24.10.2018 tarihinde https://www.ytb.gov.tr/uluslararasiogrenciler/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi adresinden alındı.
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Kaynak YTB
2010 yılında Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulması
ve Türkiye Burslarının da hayata geçirilmesi bu alanda yapılan önemli adımlardandır (KAM,
2015: 10).
1990'lı yılından itibaren dünyada meydana gelen hızlı değişim ve küreselleşme birçok
alanda olduğu gibi yükseköğretimde de kendini açık bir şekilde göstermiştir. Bu çerçevede
gelişmiş ülkelerin nitelikli insan gücü talebi, gelişmekte olan ülkelerin daha kaliteli eğitim
talebi birleşince uluslararası öğrenci hareketliğini önemli ölçüde artırmıştır. Ülkeler, Artan
bu öğrenci hareketliğinden daha fazla pay alabilmek için farklı farklı çalışmalar yaptıkları
görülmüştür. Türkiye'de uluslararası öğrencileri çekmeye yönelik atılacak adımlar en başta
yükseköğretim sistemindeki kaliteyi artırmaya katkı sağlayacaktır. Diğer yandan uluslararası
öğrencilerin Türkiye'de geçirdikleri süre boyunca eğitim hayatı ve sosyal imkânların memnun
olmalarını sağlayacak bir ortam sunabilmesi, Türkiye'yi olumlu yönde geliştirecek ve farklı
ülkeler ile dostluk ve kardeşlik köprülerinin kurulmasına vesile olacaktır. Herhangi bir ülke
Üniversitelerinin uluslararası misafir öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmek istiyorsa
yukarıda bahsi geçen hususlara dikkate alması büyük önem taşımaktadır (KAM, 2015: iv).
Entegrasyon
Uyum kavramı bireyin çevresiyle ve kendisi ile sağlıklı iletişim kurabilmesi kurduğu
ilişkilerini sürdürebilmesi ilişki kurarken karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmesi şeklinde
de açıklanabilir (Özçetin, 2013: 6).
Uluslararası misafir öğrencilerin farklı bir ülke, şehir ve kültüre geçiş yapmaları
onları daha çok içe kapalı durumuna getiriyor. Bu da onları temel itibarıyla bir eziklik,
ötekileştirilmiş bir insan olarak düşündürmektedir. Bu durum yerli öğrenciler için de söz
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konusudur. Türkiye'nin farklı illerinden farklı şehirlere eğitim için gelen yerli misafir
öğrencilere de bakıldığında onları da aynı psikoloji ile Üniversiteye başladıkları tespit
edilmektedir. Fakat yerli misafir öğrenciler daha rahat ve hızlı uyum sağlayabiliyorlar
(Yıldırım, 2015: 22).
Uluslararası misafir öğrencilerin yaşadıkları şehir ve insanlarıyla ilişkilerini
pekiştirmekte ve eğitim hayatlarını etkileyen engelleri ve toplumsal sorunları gidermekte
birden fazla faktörün rolü vardı. Misafir öğrencilerin, yerli öğrenciler ve öğretim üyeleri ile
ilişkileri önemli faktörlerden birisidir. Misafir öğrenciler, Türkiye'ye geldikleri zaman ilk
olarak TÖMER'de uluslararası misafir öğrenciler ve Üniversitelerde de yerli öğrencilerle
karşılaşırlar ve aynı ortamı paylaşmaktadırlar. Misafir öğrencilerin yerli öğrencilerle iyi
ve güvenilir bir ilişki kurmaları, uyum sağlamak için önemli noktalardan biridir. Yerli ve
misafir öğrenciler arasındaki bu bağı kurmak özel bir önem taşımaktadır. Üniversitelerde
bulunan öğrenci toplulukları, şehirlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve öğretim
üyeleri bu konuda önemli rol oynamaktadırlar.
Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere karşı talebini ve memnuniyet
durumunu devam ettirmek için ve yükseköğretimin uluslararasılaştırabilmesi için bir
takım stratejik politikaların yapılandırılması gerekmektedir. Uluslararası eğitim talebini
en belirleyici faktör, öğrencilerin eğitim amacıyla gittikleri ülkenin kendilerine göre
kültürel yakınlığı yanında eğitimin akademik niteliğidir. Üniversitelerin burs sunması,
öğrenim gördükleri Üniversitenin öğrenim ücretlerinin uygun olması ve öğrenim gördükleri
Üniversite çevresindeki sosyo-kültürel yaşamın kendilerine uygunluğu ve Üniversitenin
bilgilerine web sitesinden kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi faktörler, Üniversite tercihinde etkili
olmaktadır (Radmard,2017: 75)
Yapılan literatür çalışmalarında, dil yetersizliği, maddi sorunlar ve kültürel farklılıklar
Uluslararası öğrencilerinin uyum sağlamasında oldukça önemli olan sorunlar arasında yer
almaktadırlar (Özoğlu vd., 2012: 28, 29, 30).
Türkiye'ye farklı farklı ülkelerden gelen ve Türkçeyi bilmeyen uluslararası misafir
öğrencilerin ilk durağı TÖMER oluyor. Özellikle Türkçe bilmeyen öğrenciler için
TÖMER eğitimi yeni dönüm noktası olmaktadır. Türkiye'de eğitim hayatı TÖMER
eğitimi ile başlıyor. Bu süreç uluslararası misafir öğrenciler için zor aşamalardan
birisidir. Türkçeyi iyi öğrenip kavrayabilen öğrenciler hem Üniversite hayatında
başarılı olmalarında hem de şehre, üniversiteye, Türk kültürüne ve sosyal hayata
uyum sağlamalarında oldukça önemli bir işleve sahip olduğu görülmektedir. TÖMER
öğrenciler için oldukça önemlidir. Bir yıl süren Türkçe eğitimi sırasında Konya'daki
TÖMER idareleri ve hocaları öğrencilere çok yakından ilgileniyorlar ve öğrencilerin
ailelerine duydukları özlemi ve hasreti gidermekte yardımcı oluyorlar. Öğrencinin de
bunu hissetmesi ve düşünmesi oldukça önemlidir. Bu durumda Uluslararası misafir
öğrencilerin şehre entegrasyon sağlamalarında önemli noktalardan biridir. Türkçe
eğitimi yanında Türk kültürünü de öğrenmelerinde yardımcı oluyor. Ayrıca şehir içi ve
şehir dışı geziler de düzenleyerek farklı şehirleri de gezme fırsatı sunuyor. Bu gibi geziler
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öğrencilerin motive olmalarına ve Türkiye'ye uyum sağlamalarına vesile oluyor. Ayrıca
TÖMER'ler uluslararası öğrencileri uluslararası öğrenci derneklerine yönlendirerek
sosyal ve kültürel hayata da adım atmalarına vesile oluyorlar.
Türkiye'de uluslararası misafir öğrencilerin yaşadıkları sorunları araştırıp tespit etmekte
ve öğrencilerin sorunlarını analiz ederek çözüm yolları bulmakta uluslararası öğrenci
derneklerinin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir.
UDEF’e bağlı uluslararası öğrenci dernekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde aktif
bir şekilde faaliyet göstermektedirler. UDEF, 14 Aralık 2012'de 11 dernek tarafından
kurulmuştur. UDEF 75 şehirde 63 dernek ve 25 temsilcilikle çalışmalarını sürdürmektedir.
UDEF, Türkiye'de eğitim gören uluslararası misafir öğrencilere ev sahipliği yaparak
onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca
karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak amacıyla kurulan
sivil toplum kuruluşudur. UDEF’in misyonuna bakıldığında Türkiye'de eğitim almakta
olan uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmak. Türkiye'ye eğitim almak için gelmek
isteyen öğrencilere rehberlik yapmak. Türkiye mezunları ile irtibatı devam ettirebilmek
ve ortak çalışmaları yürütebilmek ve uluslararası öğrenci derneklerinin kurulmasını
teşvik ettirmektir. Vizyonu ise mensuplarının, insanlığın geleceğine yön verdiği, bir
kurum olmaktır. 04. 11. 2018 tarihinde https://www.udef.org.tr/tr/sayfalar/hakkimizda/
adresinden alındı.
Konya'da aktif bir şekilde faaliyetlerde bulunan İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci
Derneği, dernek bünyesinde bilimsel, kültürel ve sosyal gibi farklı farklı etkinlikler
düzenleyerek kapısını uluslararası öğrencilere açmış durumdadır. İki Doğu İki Batı Derneği,
uluslararası öğrencilerin şehre, Üniversiteye ayak uydurmalarında etkin bir rol oynamaktadır.
Dernek, uluslararası öğrencileri şehrin insanlarıyla ve bilim adamlarıyla buluşturmada
sağlam bir köprü oluşturmaktadır. Dernek vesilesiyle öğrenciler birlikte çalışma ruhunu
kazanıyorlar çünkü dernek etkinliklerin organizasyonunda uluslararası öğrencileri de dâhil
etmektedir. Bu durum da uluslararası misafir öğrencileri için kendilerini eğitim gördükleri
şehrin birer ferdi gibi hissetmelerine vesile oluyor.
Dernek rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, Sosyal Faaliyetler ve eğitim gibi bir sürü
faaliyeti düzenli olarak yürütmektedir. Bu gibi önemli faaliyetlerin gerçekleştirmesi ve
uluslararası misafir öğrencilere de yer verilmesi şehre ve topluma uyum sağlamak konusunda
etkili olduğu kaçınılmaz bir olaydır.
Yöntem
Çalışmada literatür taramasının yanı sıra saha çalışması da yapılmıştır. Çalışmada nitel
yöntem kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 15 kişi ile mülakat yapılmıştır.
Alınan sonuçlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bunu yaparken Konya'da faaliyet gösteren
uluslararası öğrenci deneklerinin önemine değinmek, uluslararası misafir öğrencilerine
sunduğu hizmetleri ve düzenlediği faaliyetleri değerlendirmeye gidilmiştir.
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Amaç
Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören uluslararası öğrenciler şehir ve üniversiteye
uyum sağlamakta birtakım sorunlar yaşamaktadırlar. Uluslararası öğrenci dernekleri
tarafından yapılan etkinliklerde uluslararası öğrencilere yer verilmesi sosyo-kültürel
açısından uyum sağlamakta nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Örneklem
Çalışmanın örneklemi Konya Selçuk Üniversitesinde eğitim gören uluslararası misafir
öğrencilerdir. Çalışmada 15 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. 2 Kazakistan, 2 Afganistan, 1
Mısır, 1 Kırgızistan, 1 Pakistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan, 1 Somali, 1 Ürdün, 1 İran, 1 Çat, 1
Filistin ve 1 Suriye. Katılımcıların 4'ü kız 11'i erkek. 7'si lisans, 1'i yüksek lisans ve 7'si de
doktora öğrencisi idi.
Mülakatta Uluslararası Misafir Öğrencilere Şu sorular sorulmuştur:
1. Şehre ve Üniversite'ye entegrasyon sağlamakta ve insanlarla iletişim kurmakta zorluk
çekiyor musunuz?
2. Konya'da Uluslararası öğrenci derneğini nereden duydunuz?
3. Konya'da uluslararası öğrenci dernekleri tarafından düzenlenen etkinliklere katılıyor
musunuz?
4.Uluslararası öğrenci dernekleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler uyum sağlamakta
katkıda bulunuyor mu?
5. Uluslararası öğrenci derneklerinin sizce önemi nedir? İki Doğu İki Batı Uluslararası
Öğrenci Derneği örneği.
6. Etkinlikler sırasında yerli veya başka ülkelerden gelen uluslararası misafir öğrencilerle iletişim kurabiliyor musunuz?
7. Uluslararası öğrenci buluşmalarına katılıyor musunuz? Neden? Sizde hangi duyguyu
uyandırıyor?
8.Uluslararası öğrenci derneği denildiğinde aklınıza neler geliyor?
Bulgular
Mülakata katılan öğrencilere ''Şehre ve üniversiteye uyum sağlamakta ve insanlarla
iletişim kurmakta zorluk çekiyor musunuz? Sorusu sorulduğunda. Alınan cevaplarda
genel olarak ilk geldikleri zaman zorluk çektiklerini ve Türkçe bilmedikleri için iletişim
kurmakta zorluk çektiklerini ifade ettiler. Daha önceden Türkçe bilen uluslararası misafir
öğrenciler ise şehre ve Üniversiteye daha çabuk uyum sağladıklarını dile getirdiler.
Uluslararası misafir öğrencilerin uyum sağlamalarında dil etkin bir rol oynamaktadır. İlk
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geldikleri zaman dil en büyük uyum sorunu olarak görülmektedir. Ancak TÖMER’lerin
ve uluslararası öğrenci derneklerin yardımıyla öğrenciler bu aşamayı atlatabiliyorlar. Zira
Konya’da faaliyet gösteren İki Doğu İki Batı Uluslararası öğrenci derneği yeni gelen
uluslararası misafir öğrencilerin bir araya gelmeleri ve tanışmaları için farklı programlar
düzenleyerek fırsat sunuyor ve derneğin uluslararası misafir öğrencilere kapılarının açık
olduğunu söylemektedir. Ayrıca bu gibi programlar yeni gelen misafir öğrencilerle kendi
ülkelerinden daha önceden Konya’ya gelen eski öğrenciler ile tanıştırma fırsatını sunuyor
ve yeni gelen misafir öğrenciler ilk aylarda yaşadıkları dil sıkıntılarını Türkçe bilen
arkadaşlarının yardımıyla daha kolay bir şekilde gideriyorlar. İlk aylarda öğrenci aile ve
memleket özlemini de hissettiği için şehre ve Üniversiteye uyum sağlayamıyor. Öğrenci dil
sıkıntısını giderdikten sonra uyum sağlama konusunda rahat bir nefes alabiliyor ve şehrin
insanlarıyla iletişim kurarak da sosyal ve kültürel hayata ayak uydurabiliyor.
Mülakata katılan bir öğrencinin cevabı şu şekilde idi '' Türkiye’ye ilk geldiğim zaman dil
bilmediğim için zorluk çekiyordum ama ülkemin kültürü ile Türkiye’nin kültürü benzediği
için uyum sağlamakta çok zorluk çekmedim'' (Mısırlı, Kız, Yüksek Lisans Öğrencisi).
Bir diğer öğrenci ise soruyu şu şekilde cevapladı '' İlk iki ay zorluk çektim dil bilmediğim
için bir şey yapamıyordum ancak iki ay sonra tek başıma çarşıya gidiyordum alışveriş
yapıyordum. Hatta başka şehirlere gitmek için gidip bilet alıyordum '' (Filistinli, Erkek,
Doktora Öğrencisi).
Aslında yerli öğrenciler de eğitim için geldikleri şehirlerde ilk aylarda zorluk çekiyorlar
şehre hemen uyum sağlayamıyorlar. O yüzden uluslararası misafir öğrencilerin ilk aylarda
uyum sağlamama durumları normal görülmektedir. Çünkü dil bilmedikleri için iletişim
kuramıyorlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Genel olarak cevaplara bakıldığında dil
çözüldükten sonra sosyal ve kültürel hayata öğrenciler uyum sağlıyorlar.
Konya’da uluslararası öğrenci derneğini nereden duydunuz? sorusu sorulduğunda. Genel
olarak öğrenciler arkadaşlarından duyduklarını ifade ettiler. Bazıları ise TÖMER’den.
Bu konuda TÖMER’ler ile uluslararası öğrenci derneklerin iletişim halinde olmaları
oldukça önemlidir. Çünkü dil bilmeyen öğrenci ilk olarak TÖMER’e başlıyor ve
şehirden habersiz durumdadır. TÖMER’ler tarafından yapılan bilgilendirme öğrenciyi
yönlendirecektir. Alınan cevaplar ise Konya’ya gelen yeni uluslararası misafir öğrenciler
arkadaşları tarafından Konya’da faaliyet gösteren İki Doğu İki Batı uluslararası öğrenci
derneğine davet ediliyorlar.
Konya’da uluslararası öğrenci dernekleri tarafından düzenlen etkinliklere katılıyor
musunuz? sorusuna da öğrenciler farklı cevapları vermişlerdir.
Bir katılımcının cevabı şu şekilde idi ''Evet genel olarak katılıyorum. Özellikler
bölümümle alakalı olan etkinliklere katılıyorum '' . (Afganistanlı, Erkek, Lisans Öğrencisi).
Bir başka katılımcı ise '' Birçok programa katılıyorum. Derneğin düzenlediği gezi
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programına katıldım ve birçok arkadaş edindim. Bazı kurslara da katıldım. Bir sefer de
ülkemin mutfağından yemekler pişirdik ve ülkemizi arkadaşlarımıza tanıttık'' (Kırgızistanlı,
Kız, Lisans Öğrencisi).
Kimi öğrenciler ise dernek tarafından düzenlenen kamp programlarına, konferanslara ve
uluslararası öğrenciler buluşmalarına katıldıklarını dile getirdiler.
Genel olarak uluslararası misafir öğrenciler farklı farklı etkinlilere katılıyorlar o yüzden
etkinliklerin çeşitlendirilmesi önemlidir.
Uluslararası öğrenci derneklerinin önemi nedir? İki Doğu İki Batı Uluslararası öğrenci
derneği örneği sorusuna ise öğrenciler farklı farklı ifadeleri dile getirdiler.
Bir katılımcı soruyu şu şekilde cevapladı ''Farklı ülkelerden gelen öğrencileri
birbirleriyle tanıştırıyor ve birbirlerinin kültürlerini öğrenmeleri için fırsat sunuyor. Yeni
arkadaş edinmekte yardımcı oluyor ve uyum sağlamakta da katkıda bulunuyor'' (Ürdünlü,
Erkek, Doktora Öğrencisi).
Başka bir öğrenci ise '' Birlik ve beraberliği sağlıyor. Öğrencilere yardım ediyor '' (Çatlı,
Erkek, Lisans Öğrencisi).
Bir öğrenci ise '' Yardım etmesi çok önemli. Toplumsal konularda da etkisi var'' (İranlı,
Erkek, Doktora Öğrencisi).
Bir katılımcı ise '' olması çok önemli yeni gelen öğrenciler için bir aile evi gibi
düşünüyorum''
(Kazakistanlı, Kız, Doktora Öğrencisi).
Bir diğer katılımcı ise’’ Öğrencileri bir araya getiriyor ve yapabileceği kadar kardeş gibi
yardım ediyor. (Somali, Erkek, Lisans Öğrencisi).
Bu soruya verilen cevaplara bakılıp incelendiğinde uluslararası öğrenci derneklerinin
şehirde faaliyet göstermesi uyum sağlamakta oldukça önemlidir. Çünkü dernekler, yerli
ve misafir öğrenciler arasında dostluk ve kardeşlik köprüsünün temelini atmakta çaba
harcamaktadır. Birçok programda öğrencilere birlik ve beraberlik ortamını sunuyor.
Etkinlik sırasında yerli veya başka ülkelerden uluslararası misafir öğrencilerle iletişim
kurabiliyor musunuz? sorusuna da öğrenciler geneler olarak iletişim kurduklarını ve
kaynaştıklarını söylediler.
Bir katılımcı ise soruyu şu şekilde cevapladı '' Evet iletişim kurabiliyorum ve etkinlik
sayesinde hem yerli hem de uluslararası misafir arkadaş edindim'' (Kırgızistanlı, Kız,
Lisans Öğrencisi).
Dernekler tarafından farklı farklı etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonda misafir
öğrencilere de yer verilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca yerli ve uluslararası misafir
öğrencileri bir etkinlikte toplamak misafir öğrenci ile yerli öğrenci arasındaki entegrasyonu
sağlamakta oldukça önemlidir.
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Uluslararası Öğrenci buluşmalarına katılıyor musunuz? Neden? Sizde hangi
duyguyu uyandırıyor? sorusuna geldiğimizde alın cevaplar uyum sağlamakta önemli
mesajlar taşımaktadırlar. Genel olarak Konya’da ikamet eden uluslararası misafir öğrenciler
buluşmalarına katıldıklarını söylediler.
Bir öğrenci nedenini şu şekilde açıkladı '' Çünkü orada ülkemi temsil ediyorum kültürümü
tanıtıyorum ve başka kültürleri de tanıyorum'' (Afganistanlı, Erkek, Lisans Öğrencisi).
Bir başka öğrenci ise nedenini şu şekilde dile getirdi '' Sorumluluk hissediyorum o yüzde
ülkemin standına gidiyorum ve bu görevi yapıyorum ve bunu yaparken eğleniyoruz. Bu gibi
buluşmalar ülkeler arasında dostluk köprüsünü kuruyor ve insanlar arasında birbirlerine
karşı olan ön yargıyı gideriyor '' (Kırgızistanlı, Kız, Lisans Öğrencisi).
Bir diğer öğrenci ise '' Orada ülkemi temsil ettim kültürümü tanıttım ve farklı kültürleri
tanıdım. Milletlerin bir olduğunu gördüm birlik ve beraberlik hissettim '' (Ürdünlü, Erkek,
Doktora Öğrencisi).
Bir başka arkadaş ise '' Eğer dernek bize bu fırsatı sunmasaydı bu gibi etkinliğe
katılamazdık kültürümüzü tanıtıp farklı farklı kültürleri de tanıyamazdık '' (Filistinli, Erkek,
Doktora Öğrencisi).
Bir arkadaş ise '' Orada kendi ülkemi hatırlıyorum sanki oradaymışım gibi hissediyorum''
(Çatlı, Erkek, Lisans Öğrencisi).
Genel olarak alınan cevaplara bakıldığında Konya’da okuyan uluslararası misafir
öğrenciler öğrenci buluşmalarına katılıyorlar ve bütün stantları gezip farklı kültürlere
yakından tanıklık ediyorlar. Ayrıca kendi kültürlerini tanıtmaktan büyük bir mutluluk
duyuyorlar. Şehrin insanlarıyla iç içe olup kaynaşıyorlar ön yargıyı gideriyorlar. Öğrenciler
öğrenci buluşmalarında milli kıyafetlerini giyip yöresel yemeklerini de stantlarını ziyaret
eden şehrin insanlarına ve uluslararası misafir öğrencilere ikram ediyorlar. Bunu yapmaktan
da büyük bir zevk alıyorlar. Buluşma boyunca aynı ülkenin öğrencileri kendi stantlarında
bir aile gibi oluyorlar birlik ve beraberlik ruhunu yaşıyorlar. Yalnız olmamaları ve şehir
insanlarının onlara karşı olumlu düşünmeleri onlar mutlu ediyor. Şehir halkı da onları ziyaret
ederek onlara karşı saygı ve sevgi duyduklarını dile getiriyorlar. Bu olay da onları motive
ediyor ve şehre uyum sağlamakta büyük katkı sağlıyor.
Uluslararası öğrenci derneği denildiğinde aklınıza neler geliyor? sorusunu sorduğumuzda
öğrenciler, uluslararası öğrenci derneği deyince akıllarından geçenleri şu şekilde açıkladılar:
Yardım Etmek, Hayır Severlik, Dostluk, Öğrenciler arasında iletişimi sağlayan, Sıcakkanlılık,
Kardeşlik arkadaşlık, Aile ortamı, Sosyal aktiveler, Kültürel toplantılar, Uyum sağlamak,
Organize, Konferanslar.
Sonuç
Konya'da aktif bir şekilde faaliyet gösteren İki Doğu İki Batı Uluslararası öğrenci
derneği, dernek bünyesinde farklı farklı etkinlikler düzenleyerek şehirde okuyan uluslararası
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öğrenciler arasında dostluk ve kardeşlik köprüsünü kurarak şehre ve Üniversiteye
entegrasyon sağlamakta büyük bir rol oynamaktadır. Dernek, öğrencilere rehberlik yaparak
sadece misafir öğrencilerle değil şehir halkıyla da kaynaşmalarına vesile oluyor. Öğrenciler,
ilk zamanlarda entegrasyon sağlamakta zorluk çekiyorlar çünkü Türkçe bilmiyorlar ve yeni
bir kültürle karşılaşıyorlar. Dernek de uluslararası misafir öğrencilere kapılarını açarak
hem Türk kültürünü tanımalarına hem de kendi kültürlerini şehir halkına ve uluslararası
misafir öğrencilere tanıtmalarına vesile olma konusunda özel bir işleve sahiptir. Uluslararası
öğrenci derneğinin bulunması ve farklı farklı programlar düzenlemesi ve bu programlarda
uluslararası misafir öğrencileri de dâhil etmesi öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettiriyor
ve yabancılık duygularını gideriyor. Öğrencilerin, şehir, Üniversite ve insanlarla uyum
sağlamaları eğitim hayatlarını da etkiliyor ve başarılı olmalarına da vesile oluyor.
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Dastanbek RazakUulu1*
Özet
Kırgızlar, Kırgızistan’dan başka dünyanın birçok ülkesinde bulunmaktadır. 19. yüzyılın
sonunda ve 20. yüzyılın başlarında Orta Asya bölgesi Rusya, Çin ve İngiltere tarafından
paylaşılmıştır. Neticesinde Kırgızların yaşadığı topraklar üç ülkenin içinde kalmıştır.
Afganistan bağımsızlığını ilan etmesiyle Kırgızlar o ülkenin doğu sınırlarını Çin ve Sovyet
Rusya’dan koruma görevlerini almıştır. Kırgızlar Pamir dağlarında resmi olarak özerk
olmasa da iç yüzünde özerklik gibi idareleri vardı. Kendilerine arasından Han seçiyorlardı.
1978-79 tarihlerinde Afganistan’daki iç savaşın patlak vermesi ve Sovyetler Birliği’nin
Afganistan’a saldırısı ile Pamir Kırgızları da yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlar.
Afganistan’ın Pamir dağlarından Pakistan’a göç eden Kırgızlar 1982 senesine kadar
Gilgit vadisinde mülteci olarak kalmışlar. 4 sene içinde 400’den fazla Kırgız sıcaklık ve
hastalıktan hayatlarını kaybetmişler. Mülteci kamplarında yaşayan Kırgızların durumları
ağırlaşınca Türkiye ve ABD ülkelerine mektup göndermişler. 1982’de Türk hükümeti
uçak ile Pamir Kırgızların Türkiye’ye getirmiş ve 1986 tarihinde Van’ın Erciş ilçesinin
dağlı bölgesine bir köy kurarak, Kırgızları oraya yerleştirmiştir. 1982’de gelen Kırgızların
sayısı 1700 civarındayken, günümüzde yaklaşık 4 bin Kırgız bulunmaktadır. Tarih boyunca
Türk kavimleri hep doğudan batıya göç etmişler. Pamir Kırgızlarının göçü Türklerin batıya
olan son göçü olarak değerlendirebilir. Çalışmanın amacı Pamir Kırgızların tarihini ve göç
zorunluluğu tarihsel sürece göre incelemektir. Türkiye’ye geldikten sonra yaşam hayatını
kısaca araştırma yapmaktır.
Anahtar kelimeler: Pamir Kırgızları, Van Kırgızları, Türkiye, Ulupamir, Göç, Mültecilik.
Summary
Kyrgyz are living in many countries of the world except Kyrgyzstan. The Central Asian
region was shared by Russia, China and the UK at the end of the 19th century and at the
beginning of the 20th century. Meanwhile, the territory of the previous illegal Kyrgyzans’,
where they used to live, was also occupied by the three countries. By declaring the
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independence of Afghanistan, the Kyrgyz took the duties of protecting the eastern borders of
the country from the China and the Soviet Russia. Although the Kyrgyz were not officially
autonomous in the mountains of Pamir, they had administrations like autonomy on their inner
sides. Generally, they were chose Khan from among themselves. In 1978-79, the outbreak
of the civil war in Afghanistan and the attack of the Soviet Union to Afghanistan and Pamir
Kyrgyz were forced to leave their homeland. Kyrgyzans migrated from Afghanistan's Pamir
Mountains to Pakistan and remained as refugees in the Gilgit Valley until 1982. In 4 years,
more than 400 Kyrgyz have lost their lives due to the hot temperature and the disease. By
explaining the dire Situations of Kyrgyz, living in the refugee camps had sent a letter to the
Turkey and the USA. In response to that, in 1982, the Turkish government has brought them
to Turkey via plane and by establishing Pamir Kyrgyz village in the mountainous regions
of Van Ercis district in 1986; the Kyrgyz have been settled there also. While the number of
Kyrgyz in 1982 was around 1700, at present there are about 4 thousand Kirghiz living there.
Throughout history, Turkish tribes have always migrated from east to west. The migration
of the Pamir Kyrgyz can be considered as the last migration of the Turks to the west. The
aim of the study is to examine the history of Pamir Kyrgyz and the necessity of immigration
according to historical process. The living standard of life of Kyrgyz, after coming to Turkey
is to make a brief research.
Keywords: Pamir Kyrgyz, Kyrgyz Van, Turkey, Ulupamir, Immigration, Refugees.
Giriş
Eskiden resmi olarak bugünkü gibi sınırlar belirli bir kurallara göre çizilmezdi. İsteyen
sınırlarını göç ile genişletebilirdi, aldığı topraklara devlet tarafından veya insanlar isteyerek
göç edebilirdi. Sınırlar belirli bir şehirler, kaleler, nehirler üzerinden belirlenirdi. Resmi
çizilen dünya haritası, sınırları başka ülkeler tarafından veya uluslararası boyuttan tanıma,
kendi sınırlarını örme, kapatma gibi işler XX. yüzyılında ancak başlamıştır. Türkistan
bölgesindeki hanlıklar ve aşiret halinde yaşayan halkların arasında da belirli bir sınırlar
yoktu. XIX. yüzyıl sonlarında dünyanın süper güç devletleri: Rusya, Çin ve İngiltere Orta
Asya topraklarını yerel halkın yaşama, kültür, tarih, coğrafyasın hiç göz önüne almadan
kendi menfaatlerine göre paylaşmışlar. Batı Türkistan dediğimiz bugünkü Orta Asya Rusya
elinde kalmıştı. Çarlık Rus imparatorluğunu yıkan ve yerine gelen Bolşevikler Sovyetler
Birliği devletini kurdular. 1924 senesinde Orta Asya’da ulus devletlerinin sınırları çizildi
ve Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerin temeli
atıldı. 1 Bundan sonra Kırgızların vatanı sadece Kırgızistan sınırları algısı oluştu. Aslında
Kırgızlar İç Asya’nın en eski kavimlerindendir. M.Ö. Çin kaynaklarında kendi devletini
kurabilmiş Kırgızlar sonra Tanrı Dağları, Isıkgöl, Fergana, Pamir, Tibet, Altay, Doğu
Türkistan, Yenisey, Moğolistan civarlarında izleri görülür. Kırgızlar Türkiye’ye 4 farklı
dönemde gelip yerleştiler. İlk gelenler 1953’te Rus istilasından sonra Afganistan’a sığınan
ve oradan Türkiye’ye gelenlerden oluşur. Bunlar Konya ve Ankara çevrelerine yerleşirler.
(1) 1924 senesine kadar Türkistan bütün bir Rusya genel-valiliği, Türkistanlılar için de bütün bir
devletti. Sovyetler Birliği içinde Orta Asya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler kurulmuştu.
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Bu grup toplamda 15 aileden oluşur. İkinci grup olarak 1920’lerde Kırgızistan’ın Özgen
şehrinden çıkıp, Pakistan’a yerleşen, oradan 1954’te Türkiye’ye gelen Haci Parpi Özgen ve
onun geniş ailesi gelir. Ardından üçüncü olarak Rusların Afganistan’a saldırması sırasında
kalabalık grup Pakistan’a göç ederler, 1982’de oradan Türkiye’ye gelip, Van’ Malatya
illerine yerleşirler. Dördüncü grup 1983’te Doğu Türkistan’dan yola çıkarak 25 kişilik bir
grupla İstanbul’a yerleşmişler (Kuntuz, 2017:345).
Pamir Kırgızları
Pamir dağları sadece Asya’nın değil tüm dünyada en yüksek dağlardan sayılmaktadır.
Hatta Pamir dünyanın tepesi diye sembol da verilmiştir. Pamir dağlarının büyük kısmı
Tacikistan’a ait olsa da, daha bir önemli ve büyük kısmi Afganistan’da bulunuyor. Dağın
doğu kısımları Çin sınırların içerir. (Cumabaev, 2009:26). Güneyde çok az kısmı Pakistan
sınırlarına uzanmaktadır. Ancak Pamir dağlarının eski ve yakın tarihinde de sürekli yaşam
geçiren Kırgızlardır. Çünkü yükselen dağlar ve vadiler tek hayvancılık ve göçebelik şarta
uygundur. Kırgızlar da eskiden göçebelikle ilgilendikleri için bu dağlara yerleşmişler.
Kırgızların ilk tarih kaynaklarında Moğolistan, Doğu Türkistan’ın kuzey-batı tarafı, Güney
Sibirya, sonra Yenisey havzasında yaşadıkları tarihi kaynaklarda bahsedilir. Sonraki Bizans,
Arap, Fars kaynaklarında ise Tanrı Dağlarda, Fergana ve Pamir’de görünmeye başlar.1
(Asankanov ve Osmonov, 2001:50) Pamir bölgesine Kırgızların yerleşmesini birkaç yönden
değerlendirebiliriz. Bunlar X.asırdan XX. asırlar aralığında genelde kuzey taraftan göç eden
Kırgız boylarıydı.
Х-ХII yüzyıllarda Merkezi Asya’da ilk Türk-Müslüman devleti olan Karahanlılar idi.
Bu devletin kurulmasına Çiğil, Yağma, Karluk boylarının katkısı büyüktür. Eski KırgızSovyet tarihçisi Omurkul Karaev (1983: 105) Çiğil ve Yağmalar Kırgız boyları olduğunu
iddia eder.
1. Karahanlılar tüm Orta Asya, Doğu Türkistan ve Pamir’e kadar İslam’ı yaymak için
gidiyorlar. Belki Kırgız boyları ilk defa Karahanlılar döneminde Pamir’e gelmiştir.
2.

Pamir Kırgızlarının boylarının birisi de Naymanlar’dır. Onlar Orta Çağda ayrı bir
Türk ulusuydu. Nayman devletin Moğollar yıktıktan sonra Nayman şehzadesi Küçlük Karahanlılar devletine, oradan da Pamir’e kadar kaçar. (Vostorov ve Mukanov,
1968:65) Küçlük Han ile beraber Nayman boyları da Pamir bölgesine gelerek yerleşmişler ve sonra Kırgızlaşmıştır. Cengiz Han tüm Asya’yı istila ettikten sonra Büyük
Moğol imparatorluğunu 4 evladına paylaşır. Orta Asya, Maverünehir, Pamir bölgeleri
Çağatay’a verilir. O zamanda Moğolistan taraftan çok Moğol kabileleri Orta Asya’ya
göç ediyorlar. Bunlar ile beraber Yenisey havzasından 200 bin Kırgız boyları da Orta
Asya’ya göç eder. (Karaev, 1995: 74) Muhtemeldir ki o göç sırasında Kırgızlar Pamir’e kadar göç etmişlerdir.

(1) Kırgızların tam yurdu neresi olduğuna dair türlü fikirler, tartışmalar mevcuttur. Tarihçilerin bir
kısmı Orta Asya tarihi yurdu derse, bir kısmı da Yenisey, Sibirya olarak gösterirler. Dolu bilgi için
bakınız...Asankanov, A., Osmonov, O Kırgızistan Tarihi, 2001, s.519
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3. XVII-XVIII yüzyıllarda Cungar Hanlığının Kazak, Kırgızlar ile sürekli savaşından dolayı Kırgızlar Fergana, Gisar, Alay, Pamir’e kadar göç etmek zorunda kalıyorlar. Cungar Hanlığı ortadan kaldırıldıktan sonra Kırgızların bir kısmı eski vatanına dönmüşler.
Bir kısmı da oradaki Kırgızlar ile kalmayı tercih etmişler. XVIII. yüzyılda Maanaev ve
Karataev’e (2003) göre Pamir Kırgızlarının sayısı 200 bine ulaşmaktadır.
4. Kırgızların Pamir’e olan göçü Çarlık Rusya ile bağlıdır. 1875-76 senelerinde Fergana’daki işgal sırasında Kırgızlar katliama uğramıştır. Rusya egemenliğini tanımayan
ve katliamdan kaçan bazı Kırgızlar Pamir’e göç etmek zorunda kalmıştır. 1898 tarihindeki Andican olayları, 1916’daki Türkistan’daki katliamlarda da bazı Kırgızlar
Pamir’e kaçmak zorunda kalırlar. O zamandaki giden Kırgızlar geri dönmemişlerdir.
5. Çarlık Rusya yerine gelen Sovyet Rusya Türkistan halkı için baskı ve işgal politikasını izledi. Türkistan Muhtariyetinin Sovyet askerleri tarafından yıkılışı ve ardından Basmacılar Hareketinin başlaması ile Fergana vadisi uzun seneler savaşın ocağı
olmuştur. 1922’lerde Sovyetlere yenilmeye başlayan Basmacılar Doğu Türkistan ve
Pamir’e sığınmışlar. Basmacılar arasında çok Kırgız korbaşılar, askerler, aileler de
bulunmaktaydı (Carkınbaev, 2005:107). Fergana ve Alay’daki 1927-28 yıllarındaki
Sovyet toprak reformları neticesinde toprakları ve mülkünü Sovyet iktidarına vermek
istemeyen Kırgızlar Pamir ve Çin’e göç etmişler.
Demek Kırgızların Pamir’e yerleşmesi farklı dönemleri kapsasa da Pamir yaylaları
bin senedir Kırgız vatanı haline gelmiştir. Kırgızların sürekli Pamir’e göç etme sebebi de
oralarda başka halkın bulunmamasıdır. Pamir yüksek olduğu için tarih boyunca Kırgızlardan
başka hiçbir halk yerleşmemiştir.
Pamir’deki Özerklik
Pamir Sovyetler Birliğine bağlı Tacikistan Sovyet Cumhuriyeti, Afganistan ve Çin’in
sınır içlerine paylaşmasına rağmen Pamir Kırgızları bu üç ülke sınırlarına serbest göçerkonar halinde yaşamışlar. İsterlerse yurt değiştirmişleridir. 1930’dan sonra Sovyetler
içindeki sorunları bertaraf ettikten sonra sınırlardaki durumu da kendi kontörlüne almak
amacıyla sınır kapılarını kapatarak, türlü bahaneleri ile Kırgızların liderlerine baskı
uygulamaya başlar, yakaladıklarını da hemen öldürmüşler. Bu devire kadar serbest hayat
geçiren Pamir Kırgızları Çin ve Afganistan tarafına göç ettiler (Maanaev, 1969:86). Bazıları
tekrar Tacikistan Pamir’ine dönerek oradaki Sovyet sisteminin zulümlerine, baskılarına
uğradılar. Birkaçı da Sovyetlerin şovenizm siyasetinin kurbanları oldu, çok insan suçsuz
öldürüldü, ağır cezaları çektiler (Tural ve Camankulova, 2013:19).
Pamir’deki Kırgızların tümü için bir lider yoktu. Orada bulunan Kırgızların: Teyit, Kesek,
Nayman, Kıpçak1 boylarının ayrı yöneticileri, hanları, beyleri veya binbaşıları idare ederdi.
İktidar saltanatı da babadan oğla miras halinde geçerdi. Bunun gibi boyların lideri olan
(1) Kırgız boyları büyük 3 gruba ayrılır. On Kanat, Sol Kanat ve İçkilik. Pamir bölgesinde sadece
İçkilik grubuna giren Kırgız boyları yaşamaktadır.
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Caparkul binbaşı idi. Caparkul binbaşı babaları Çarlık Rusya günümüzdeki Kırgızistan’ın
Alay bölgesini işgal sırasında kendi akrabalarını, köyünü alıp, Pamir’e göç etmişti. Pamir’de
de kendi iktidarını devam eden babası vefat ederken, iktidarını Caparkula bırakmıştır.
19281930- tarihlerinde Doğu Türkistan ve Sovyetlerde çıkan isyanlar sonunda bazı Kırgız
boyları oralardan ayrılarak Caparkul binbaşı etrafına yerleşmişler. Gelenlerin hepsini
Caparkul kabul etmiştir. Bundan sonra Caparkul’u Pamir Kırgızları Han olarak görmeye
başlarlar. 1942’de Caparkul Han vefat etti. Halk toplanarak Caparkul’un oğlu Rahmankul’u
kendilerine Han seçtiler. Fakat Sovyetler baskısını durdurmadılar, Rahmankul Hanı öldürme
teşebbüsleri, halkın hayvanlarını, mallarını yağmalamaları neticesinde Pamir’deki Kırgızlar
Doğu Türkistan’a göç etmeye mecbur kaldılar. (Muratov, 2004:9).
1949’da Çin’de Komünistlerin iktidara gelmesiyle sınırları kontrolüne alarak, tekrar
Rahmankul Han idaresindeki Kırgızlara baskı yapmaya başlarlar. Ağır durumda kalan
Rahmankul Han Afganistan Hanı Zahir Şaha Afganistan Pamir’ine yerleşmek için mektup
yazdı. 1950’de Çin Komünistleri sınırlarını kapattılar. Zahir Şah Rahmankul Han mektubuna
sıcak cevap verdi ve Kırgızlar Pamir’e gelip yerleştiler. Zaten, bazı Kırgız boyları çok
eskiden Afganistan Pamir’inde bulunmaktaydı.1 Önceden Pamir Kırgızları kâğıt yüzünde
üç ülkenin içinde kalırsa, 1950’den itibaren resmi olarak, kapalı sınırlar ile üç ülke içinde
fiilen kaldılar. Rahmankul Han kendi halkı ile Pamir’e geldiğinde oradaki Kırgızlar da sıcak
kabul ettiler ve tüm Afganistan Kırgızlarının Hanı olarak seçtiler. Burada Rahmankul Han’ın
iktidarı 30 sene sürdü. (Dor, 1993: 104) Bu yıllar arasında Rahmankul Han Afganistan
liderleri ile her zaman sıcak temaslarda bulundu. Afganistan Meclisine üye oldu. Rahmankul
Han Afgan liderleri ile görüşmeler sırasında Pamir Kırgızları ülkenin doğu tarafındaki
Sovyet ve Çin sınırlarını koruma görevlerini aldı. (bbc.kyrgyz:2018) Bunun karşılığında
Kırgızlar Afgan hükümetine vergiden ve askerlik yapmada muaf oldular. Rahmankul Hanı
Afganistan liderleri ile konuşma, buluşma, meseleleri çözme konusunda eşit hakka sahipti.
Çünkü Kırgızlar resmi olarak Afganistan ülkesine bağlı idi, ama Afganistan hükümeti
Kırgızlar için hiç eğitim, sağlık ve başka sosyal yardımlarda bulunmamıştı. Kırgızların iç
işlerine, yaşamına, kültürüne karışamazdı. 2 Rahmankul Han’ın liderli sadece Kırgızları
değil oradaki başka halkaları da kendine çekebilmiştir. Pamir’e yakın yerleşen başka Afgan
halkları da Rahmankul Han’a her zaman saygı göstermişler. Bir andan resmi olarak da
Afganistan Hükümeti Rahmankul’a bölgenin valisi görevini vermişti. (Kutlu, 1990:25).
1950’lerden sonra Sovyet ve Çin’de kalan Kırgızlar bu iki ülkenin komünist iktidarların
millet, din, dil baskısı, şiddetinde yaşıyorlardı. Afganistan’daki Kırgızlar ise bu konularda
her zaman serbesti. Pamir Kırgızları 30 yılca huzur içinde yaşadılar. Onların sürekli oturduğu
yurtları yoktu. Yılın her mevsiminde yer değiştiriyorlardı. Göçebe halinde çadırlarda, otağlarda
barınıyorlardı. Bu arada Batı bilim adamları Kırgızları araştırmak için Pamir’e çok gelmişler.
Çünkü Sovyet ve Çin’e giremiyorlardı. Oradaki Kırgızları araştırmak mümkün değildi.
(1) Burası Vahan koridorudur. Dolu bilgi için bakınız…Cumabaev, B. Pamir: Uluu Dercavalar Ortosundagı Sayasiy Küröş (Pamir: Büyük İmparatorluklar ortasında siyasi mücadele) B. 2009, S.133
(2) Pamir araştırmacıları Rahmankul Han’ın başarılarını resmi olmazsa da filen özerklik gibi idare
ettiğini söylüyorlar
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Pakistan’a Göç
Yukarıda belirttiğimiz gibi Kırgızlar Pamir’e yerleşmesi asırları sürmüştür. Büyük zaman
içinde göçün en son noktası Pamir olmuştur. Fakat Pamir Kırgızlarının göçü Pamir ile
sınırlanmadı. Bunları daha büyük göçler bekliyordu. 1978 tarihinde Afganistan’da Sovyetlerin
desteği ile sosyalist güçler iktidara gelmiştir. Ülkedeki İslami güçler, sosyalist güçler ve Şah
güçleri ortasında iktidar mücadeleleri başlamıştır. 1978’deki Nisan İhtilalından sonra iktidara
gelen komünistler eski iktidar ailesini, çocukların, torunların, akrabaların ve yakınlarına
baskıda bulundu, hapse attı ve bazılarını öldürdüler. Aynı senenin Ağustos ayından itibaren
eski iktidarı zamanında devlet işlerinde çalışanları tutukladı ve hapse sokmaya başladılar.
Bundan sonra önceki devletin büyük işlerinde çalışanlar, eyalet valileri, tüccarlar, zenginler
Pakistan’a sığınmak mecburiyetinde kaldı. Önceden de belirttiğimiz gibi Rahmankul Han
Şah ile sıcak temaslarda bulunmuştur. Yeni iktidar Rahmankul Han’da ulaşması belli idi. Bir
taraftan Rahmankul Han düşmanı olan Sovyetler onun peşinden düştüler.
1978 güz aylarında Afganistan komünist partisi ülkeni tüm kontrolüne almaya az kalmıştı.
Komünist sistemine en başından karşı olan Rahmankul Han Pamir’de derhal aksakallar
meclisini topladı. Rahmankul Han Ruslar ve Afgan komünistleri onun peşinde olduğunu ve
bu yüzden kendisi Pakistan’a gitmesi gerektiğini ortaya koydu. Fakat halk 40 senedir bizim
başçı, han, liderimizsin, sen nereye gidersen biz de seninle beraberiz diyerek kaderlerine
razı olduklarını belirttiler. Afganistan’da SSCB1 sistemi ile yeni iktidar geldi. İki ülkenin
amaçları aynıdır. Onlar zenginleri öldürecek, mal-mülkü alacaklar, dine yasaklıyorlar
düşüncesiyle Pakistan’a göç hazırlıklarını başladılar. Kırgızlar yaşadığı Pamir Büyük Pamir
ve Küçük Pamir olarak ikiye ayrılıyordu. (Pekacar, 2017:371) İkisinin arası çok uzaktı, at ile
2 gün sürerdi. Rahmankul Küçük Pamir’de kalıyordu ve Kırgızların çoğunluğu da ordaydı.
Büyük Pamir’de Kırgızlar azdı. Rahmankul Han liderliğinde Kırgızlar Hindikuş dağlarındaki
Taş-Köprü geçit üzerinden, Cumabay liderliğinde 60 aile Vagcir geçit üzerinden Pakistan’a
yola çıktılar. Bunların göç haberini alan Sovyet ve yeni iktidar askerleri peşinden düştüler.
Göç tam sınırlara ulaştığında Rahmankul Han oğulları kendilerine asker alarak kanyon
girişinde beklediler. Fakat onlar sınıra kadar gelmediler. Yine de güvenlik için peşinden
Sovyet askerleri gelmemesi için nehirdeki köprüyü yıktılar. Pakistan sınırına geçen Pamir
Kırgızları 5 gün yol yürüyerek 8 Ağustos 1978’de Kempir-Diyan köyüne ulaştılar. Bu köyde
Sovyet baskısından kaçan Basmacılar lideri Canıbek Kazı oğulları, torunları yaşıyorlardı.
2 Rahmankul Han öncede Pakistan’da bulunduğunda bunlar ile haberleşiyordu. Pamir’den
gelen Kırgızları duyunca Canıbek Kazının oğlu Mamatibraim onları karşıladı. Mamatibraim
Pakistan dilini biliyordu, bu yüzden Rahmankul Han, devlet görevlilerine onlar hakkında
haber vermesini rica etti. Mamatibraim köyün sorumlularına haber verince, 4 gün sonra
hükümet vekilleri ile 50 asker haber almaya geldiler. (Nurdinov, 2012:49).
(1) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(2) 1926’da Basmacılar lideri korbaşı Canıbek Kazı Sovyetlerden kaçarak kalabalık akrabaları ile
önce Çine, sonra Pakistan’a geçerek, orada Gilgit bölgesine yerleşirler. Geniş bilgi için bkz. Petr
Kokaisl, Kyrgyzstán a Kyrgyzové, Plıznı, 2008, s.301
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Fakat onlar geldiği kanyonda büyük nehir vardı. Pakistan hükümet görevlileri nehir
ötesine geçemediler. Nehir azalana kadar orada kalmasına söylediler. İki ay sonra nehir
azalınca oradan geçerek İmit, Barcan-Göl, Bircau, Barsu-At, Bilnaz gibi köylere dağılarak
yerleştiler. Pakistan hükümeti Birleşmiş Milletlere Kırgızların durumunu bildirdi. Birleşmiş
Milletler Pakistan’a gelen Kırgızları mülteci statüsünü verdi. 1979 baharında Rahmankul
Han Gilgit bölgesinin görevlilerinden yardım istedi. Devlet görevlileri köylerde dağıla
yerleşen Kırgızları bir yere toplanmasını istediler. Rahmankul Han tüm Kırgızlara haber
göndererek bir yere topladı. Pakistan hükümeti Gilgit şehrine yakın bir yere Birleşmiş
Milletler tarafından sevk edilen çadırları dikerek mülteciler kampını kurdu. Hem Pakistan
hükümeti hem BM tarafından yardımlar verilmeye başladı. Fakat Pakistan’da sadece 2 ay
kış kalan mevsimler sıcak olduğu için 3000-4000 metre yüksek dağlardan inen Kırgızlar
Pakistan iklimine dayanamadı. Sıcaklık, farklı iklimden dolayı insanlar hastalandı ve
ölümler başladı. Pamir’de iken Abdraşit isimli daha bir tesirli kişi vardı. Abdraşit da kendi
akrabaları, köyü ile Pakistan’a gelmişti. İklim dolayı hastalık ve onun ardından kişilerin
ölümü sebebi ile Abdraşit yanına 184 kişi alarak Rahmankul Han’ı haberdar etmeden gecede
Pamir’e döndü. Abdraşit Pamir’e geldiğinde oradaki Kırgızların Han’ı seçildi ve yaklaşık 30
sene idare etti. (Sarykol.ru 2010).
Rahmankul Han’ın Pamir’e geri dönmesi mümkün değildi, ama Pakistan’da iklim
dolaysıyla fazla kalamazdı. Bu durumu öne alarak 1979 tarihi sonlarında Türkiye hükümetine
göçmen vize isteki ile mektup yazdı. 1981’e kadar Türkiye’den cevap gelmedi. Çünkü o
zamandaki Türkiye’nin durumu farklı idi. Ülke içinde solcular, sağcılar çatışması, darbeler
yaşıyordu. Rahmankul Han birkaç yabancı dil biliyordu. Pamir’de iken her zaman dünya
radyolarını dinliyordu. Dünyada ne olduğundan her zaman haberdardı. Türkiye’deki yaşanan
olaylardan da haberdardı ve Pakistan ikliminden her gün bir Kırgız hayatını kaybediyordu.
Ayrıca yaşlılar, çocuklar, hastalar dayanamaz hale gelmişti. Bu durumda Han hangi ülke
olsa da kendi halkını korumak, sağ salim yaşatmak için çare aradı. 4 sene içinde yaklaşık
300 Kırgız hayatını yitirdi (Turdubaeva, 1998. s.7). 1981’de Amerika hükümetine mektup
yazarak Alaska eyaletinden yerleşme için toprak vermesini istedi. 1982’de hem Türkiye hem
ABD hükümetlerinden isteklerini kabul eden cevap geldi. Türkiye’de seksen darbesinden
sonra gelen iktidar mülteci Kırgızları Türkiye’ye yerleşmesine izin vermişlerdi.
Türkiye Yolculuğu
Rahmankul Han Kırgızların önde gelenleri ve aksakalları ile toplantı yaptı. Halkın
çoğunluğu hem yakın, hem Müslüman, hem akraba ülke olan Türkiye’ye gitmeyi karar
verdiler. Almış karardan iki gün sonra Türkiye’den 7 kişiden oluşan bir heyet Kırgızlar ile
görüştü. Oradaki eşyalarını, mallarını, hayvanlarını öncede bulunan Kırgızlara bıraktı. 8
Ağustos 1982’de heyet üyeleri ile Pakistan başkenti İslamabat şehrinden Türkiye’nin Adana
şehrine uçtular. İlk 200 kişi, 9 Ağustosta 350, 10 Ağustosta 350, 11 Ağustosta 238 kişi uçak
ile geldi. Toplam 298 aileden oluşan 1138 Kırgız Türkiye’ye geldi. Gelen Kırgızları Türkiye
devlet adamları ve Türkiye’nin en zengin iş adamları sayılan Sakıp Sabancı karşıladı ve Van
ilinde bulunan Karagündüz köyüne yerleştirdiler (Kayıpov, 2009:160). Orada her bir aileye
barınmak için ev verildi, yaşam malzemeleri ile sağladılar, 3 ay bedava yemek ısmarlandı.
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Kırgızlar Türkiye hayatına alışmak için Türkçe öğretildi. 3 ay sonra tekrar gıda, kıyafet
verildi. Kırgızlar bu köyde 4 sene kaldılar, erkekleri Van, Malatya şehirlerinde çalışarak para
kazandılar. Ondan başka yaşamı için her ay 6-7 bin lira devlet tarafından destekleniyordu.
Kırgızların hepsi Karagündüz köyündeki ev yetersizliğinden dolayı 72 aile Malatya’da
kaldı. Kırgızlar Pamir’de sadece hayvancılık ile uğraştıkları için dağlı ve hayvan
beslemeye uygun olan bir yere yerleştirmesini istediler. Türkiye Kırgızların isteğini göz
önünde bulundurarak Sarıkamış ve Erciş köylerini teklif ettiler. Kırgızlar Afganistan’dan
Sovyet tehlikesinden kaçarak gelmişlerdi. Sarıkamış Sovyet sınırında bulundu için
Rahmankul han Erciş’i tercih etti. Türkiye hükümeti ve Birleşmiş Milletler desteği ile
Erciş ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Altındere mevkisinde evler kuruldu. Bu
evlere 1986’da 274 aile için kullanmaya verilse, 1987’de 24 aile için ev verildi. 1987’de
tüm mülteci Kırgızlar evlere yerleştikten sonra Türkiye Hükümeti temsilcileri, Van ilinin
valisi, Erciş ilçesinin kaymakamı, millet vekiller, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve medya
vekilleri, gazeteciler katılımıyla köyün açılış töreni gerçekleşti. Açılış tören sırasında
köydekiler için Türkiye hükümeti kooperatif kurdu. Bunlar 8 üyesi varolan aile için 10
koyun, 10 aile için 14 koyun verdiler. Ondan başka her aile için tavuk, hindi, ördek verildi.
Tören sırasında Kırgızların lideri olan Rahmankul Han Türkiye hükümetine teşekkürlerini
sunarak, köyün ismine Ulupamir1 adı verme isteğinde bulundu. Buna Türkiye yetkileri
isteklerini derhal kabul etti ve köyün resmi ismi Ulupamir olarak kaydedildi ve gazetelere
yayınlandı (Bilgili, 1996:251). Kırgızların hepsine Türkiye vatandaşlığı verildi. Türkiye
vatandaşı olduğu için Kırgız gençleri askerlik yapmak zorunlu hale getirildi. Kırgızların
lideri olan Rahmankul Han 6 Ağustos 1990 tarihinde vefat etti. Bu dünyadan göçerken
halkına en önemli vasiyeti şuydu: “Türklüğünüzü unutmayın, geleneğinizi unutmayın,
dilinizi unutmayın” (Sağır, 2011:264).
Göçebe Hayattan Yerleşik Hayata Geçen Kırgızlar
Kırgızlar Erciş dağlarının arasına yerleştikten sonra yerleşik hayatı başlar. Öncede
belirttiğimiz gibi, Türk hükümeti tarafından Kırgızların geçmişteki hayatına bakarak her
aile için hayvanlar verildi. Köyde arazi yetersiz olduğu için, artık Pamir’deki gibi yayla,
göçebe hayatı durduruldu. 4 mevsimde köyde yaşamaya mecbur kaldılar. Ulupamir köyünde
önceki gibi çadırlarda değil, iki katlı, alt katı hayvanlar, üst katı insanlar için inşa edilen
evlerde kalıyorlar. İlk yıllarda bu yaşam tarzına alışmak zor oldu. Çünkü 3 bine yakın
Kırgız geniş Pamir yaylalarında (Türkiye’nin bir il yüzölçümüne beraber) göçer-konar
yaşıyorlardı. Elbette bundan sonra farklı iklim, farklı coğrafya, farklı koşullarda yaşamını
devam etmekti. Pamir çok yüksek olduğundan dolayı tarımcılık mümkün değil. Pamir’deki
Kırgızlar da geçmişinde hiç tarımcılık diyen bir anlayış bilmiyorlardı. Ama günümüzde
yavaştan tarımcılığa geçenler de bulunuyor. Geçmişteki gibi hayvancılık işlerini devam
ettirdiler (Razak uulu, 2016: 207). Hayvanların kış mevsimi için yazın ot toplamaya
(1) Afganistan’daki Kırgızlar mekân ettiği Pamir yaylaları Büyük Pamir, Küçük Pamir olarak
bölünüyordu. Rahmankul Han Pamir’den geldik, orada Büyük Pamir ver, Küçük Pamir var ve
Pamir’i unutmamak için köy ismini Ulupamir olmasını istemiştir.
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başladılar. Gelirleri sadece havyacılığa bağlandı. 20 yıl içinde köy büyüdü, nüfus çoğaldı
ve beslediği hayvanların sayısı da arttı. Kırgızlara verildiği köy ve araziler sınırlı olduğu
için sayısı çoğalan hayvanlar için yayla ve kış otları ürünlerinden sorun çıktı. Köyde gençler
için de iş yok. Bundan sonra Kırgız gençlerinin çoğunluğu Türkiye’nin büyük şehirlerine
çalışmak için giderek, oralarda kalıyorlar. Şu anda toplu mahallelerde Yozgat, Ankara,
Malatya şehirlerinde yaşıyorlar (Azattyk, 2018).
1980’lerde Türkiye’de patlak veren PKK terör örgütü doğuda türlü eylemleri düzenlemeye
başlar. Doğu’daki her köye saldırdığı gibi, Kırgızların yeni köyüne de saldırmışlar.
Kırgızlar kendi köyünü korumak için terörcüler ile mücadeleye giriyorlar. Devlet desteği
ile Kırgızlara silah verildi ve köyü korumak için birlik oluşturuldu. Kırgızlar eskiden at
üstünde iyi olduğu için süvari birliğini oluşturdular. Bundan sonra terör örgütüne yönelik
çok sayıda operasyonlarda katıldı. Günümüze kadar terör ile çatışma sırasında 6 Kırgız asker
şehit düşmüştür. Günümüzde 200 Ulupamir Kırgızlarından oluşan korucular birliği vardır
(Turmush.kg, 2018). Bunlar sıra ile köyü koruyorlar ve devletten maaş alıyorlar. Kırgız
korucuları sadece o köyü değil, komşu köyleri de güvenliğini sağlayıcılar. Ondan başka
Türk ordusunda Kırgızlardan çıkmış subay, çavuş görevini yapanlar da bulunmaktadır. Bu
köydekilerin gençleri üniversitelerden mezun olup da devlette, özel sektörde çalışıyorlar.
Kültürünü, geleneğini koruyan Kırgızlar Van’da da aynı hayatına devam ederler. Göçebe
hayat olmasa bile örf-adet, gelenek-görenekleler yaşatılıyor. Bunlar her biri ayrı bir makale
çıkar. Yemekleri çoğunluğu etten yapılır, hayvan derisi, yününden malzeme, kıyafet dikilir,
geleneksel oyunları, evlenme ve düğünlerini Pamir’deki gibi devam ettiriyorlar (Kayıpov,
2011:49). Beslediği hayvanların etini, sütünü, yününü üretip satıyorlar.
Üç Farklı Nesil Kırgızların Yaşamı
Kırgızların Van’a gelip, yerleşmesinin ardından 36 sene geçti. Köydeki insanların yarısı
Pamir’de büyümüş, yarısı da Türkiye’de doğup, büyüyorlar. Artık onlar Türkiye vatandaşları.
Ben kendim de Ulupamir köyünde bulundum.1 Oradayken köydeki Kırgızları konuşma, dil
açısından 3’e bölerek inceledim.
50 yaştan yukarıdakiler, yani Pamir’de doğulup, büyümüşler, oranın hayatını
tadanlar, yaşlılar daha iyi Kırgızca konuşuyorlar. Kendilerini hem Pamirli hem Türkiyeli
hissediyorlar. Türkiye’ye geldiklerinde 30-40 yaşlarındakiler için Türkçeyi öğrenmek
zor oluyor. Pamir’deyken kendi anadilinden başka hiçbir başka dili konuşmayan
halk yabancı dile alışmada biraz zorluk çekiyor. Bu yüzden bugün de bu grup eski
geleneklerini, kültürünü, dilini daha iyi bilenler, kullananlardır.
30-50 yaş arasındakiler, Pamir ve Pakistan’da doğulmuş olanlardan oluşuyor. Pamir
hakkında pek bilgili değiller. Türkiye’ye gelip ilk 5-10 yıl içinde doğmuş olanlar, halk
buraya alışana kadar sadece Kırgız etkisinde yaşayanlar. Fakat Türkçeyi hızlı örenerek,
Türk kültürüne alışmış olanlar. Bu yaştakiler Kırgızcayı biliyorlar, fakat Türkçeyi
(1)

1-6 Ağustos 2018’de arasında Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde bulundum ve bazı
araştırmaları yaptım.
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daha iyi konuşuyorlar. Kırgız kültürünü, kendi tarihlerini büyüklerden öğrenmiş olan
Kırgızlardan oluşuyor.
Üçüncü kısım ise 30 yaştan aşağısı. Bu nesil hepsi Türkiye’de doğduğu için isimleri
bile Türkçe koyulmuş. Okul, Üniversite, askerlik ve başka çalıştığı yerlerin hepsi Türkçe
olduğu için Kırgız dilini unutmuşlar. Tamamen unuttu demek yanlış tabi, fakat ortalama
%70 Türkçe konuşuyorlar (Orhaajans, 2018).
Van’daki Kırgızların ana dilini unutmasında kendileri veya Türk hükümeti suçlu
değildir. Kendileri de hem Türkçe ile Kırgızcayı da konuşmak istiyorlar. Kırgızcayı unutmak
istemiyorlar. Ancak çevredeki hayat şartlarına göre Kırgızca çok konuşulmuyor ve gençler
yavaştan ana dilini unutuyorlar. Köydeki halk, Kırgızistan’dan Kırgız dili öğretmeni
gönderilip, kendi dillerini de öğrenmeyi istiyorlar.
Sonuç
1. Pamir Kırgızları da doğudan batıya yurt değiştiren en son Türk boylarındandır. Hunlar
devrinden batıya göç eden Türk boyları: Hunlar, Avarlar, birçok nedenle 20.yüzyıla
kadar batı tarafa yurt değiştirmişler. Rahmankul Han liderliğindeki Kırgızlar bunların
en sonudur.
2. Sovyet hükümeti kurulduğundan itibaren mücadele başlatan Pamir Kırgızları Sovyetler yıkılına kadar karşı durdu. Sovyetler ile mücadele eden Orta Asya Türklerinin
liderlerinin içinden tek Rahmankul Han hayatı sonuna kadar dayanabildi. 1990’da
Rahmankul Han Türkiye’de vefat etti ve 1991’de Sovyetler Birliği de dağıldı.
3. Türkiye hükümeti Pamir Kırgızlarının hayatta kalması için büyük yardım etti. Türkiye’de hayatlarını devam ettirmek için arazileri verdi, köy kurdu, maddi ve manevi
olarak da yardımlarda bulundu. Onların dağınık halde değil, beraber yaşaması için
de katkı sağladılar.
4. Kırgızlar Pamir’den mülteci, sürgün statüsünde gelmelerine rağmen Türkiye’nin sıcak karşılaması ve yardımları neticesinde hayatta kalabildi, kültürünü, geleneklerini,
dilini devam ettirmekte.
5. Kırgızlar Pamir’de iken geçinmeleri sadece hayvancılık ve avcılıktan ibaretti. Türkiye
yerleşik hayata geçtikten sonra başka bir yaşam türünü kabul etmek zorunda kaldılar.
Pamir’deki duruma göre hayatları iyileşti. Onların geçinmeleri sadece hayvancılık ile
değil Türk halkı ile beraber ticaret, türlü alanlarda: inşaat, tarla, pazarlama, fabrika,
devlet işlerinde çalışmaya başladılar.
6. Kırgızlar Pamir’deki gibi olmazsa da ellerinden gelince kültürünü devam ettirmeye,
Kırgız adını kaybetmemek için çaba görüyorlar. Türkiye’deki türlü festivallerde köy
kültürünü tanıtarak katılıyorlar. Pamir’den ayrıldığına 30 sene geçtiği için, coğrafi,
kültürel durum değiştiği için artık Pamir Kırgızları etnik grup statüsünden ayrılarak
dünya Türkoloji bilimine Van Kırgızları etnik grubu adıyla girdiler.
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Tüketim Kültürü Bağlamında Kırgızistan Gazetelerinde
Yayınlanan Reklamların Analizi
Nuraiym Usmanova1*
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. Alışveriş sadece hafta
sonları değil, hafta içi de, evde oturarak, hatta çalıştığımız yerde oturarak da yapabilecek
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 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.
Kelimeler: Tüketim Kültürü, Kırgızistan, Reklam.
The Analysis of Newspaper Advertisements in Kyrgyzstan; In The Context Of
Consumption Culture
Nowadays shopping becomes the first choice to delight in the leisure times. Spending
weekends in different shopping centers with a full of joy and entertainment; is not only a
matter of fact for the youths but also for the adults. In contrast with the past, Shopping is far
away from any boundaries of time and place. Neither weekend nor weekdays, people can
(1) Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans
Öğrencisi
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shopping while they in home, in office even in different working places. On top of that, it is
not even related to shopping centers.
In recent times, TV channels, telephone shopping and definitely internet shopping ease
the sustaining consuming policy because consuming people are everywhere. Consuming can
explain almost daily living practices of a human being. In another word, people increasing
satisfaction with life in both residents and offices by consuming more goods and services
rather than passing leisure time. Advertisement has a great effect to increase the importance
of “Consuming”. Because the advertisers hope that the advertisement what they prepare;
need to reflect the viewer’s own will. The realization of this reflection will mean that the
prepared messages through the advertisement; reaches to the right people.
In this study aimed to analyze the advertising content of Kyrgyzstan; in the context of
consumption culture and the messages of the producers to the target audience and individuals.
Keywords: Consumption Culture, Kyrgyzstan, Advertisement
Giriş
Küreselleşme birçok alanda olduğu gibi dünya ekonomisinde tüketim kalıplarında da
etkili olmaktadır; insanlar daha çok gelire sahip olmak ve daha çok tüketmek eğilimine
girmişlerdir. Tüketim kültürü küreselleşme ile birlikte meydana gelen aşırı üretim sonucu
ürünlerin tüketilmesi adına ortaya çıkan kültürel bir olgudur. Tüketim, insan ihtiyaçlarının ve
arzularını karşılamak üzere üretilen veya alınan malların tüketilerek, yok edilmesidir (Köroğlu,
2012:6). Tüketim kültürü ise, günümüzde iki şekilde kullanılmaktadır. Birincisi, her toplumun
yaşamakta olduğu tüketim geleneğini, tarzını ve biçimini belirtmek amacıyla kullanılan bir
kavramdır. İkinci tanımlamaya göre, sadece Pazar ekonomisinin her boyutuyla hâkim olduğu
toplumlarda var olan bir olgu olarak görülür (Köroğlu, 2012:7). Başka bir deyişle tüketim
kültürü, tüketicilerin çoğunluğunun faydacılıktan uzak, statüler sağlayan, ilgi uyandıran ve
yenilik sunan ürünlere arzu duydukları, onlara sahip olarak, sahip olduklarını sergiledikleri bir
kültürdür (Aydın, 2014:3). Tüketim kültürünün bu kadar bizim hayatımızda yer almasının en
önemli unsurlarının biri, reklamlardır. Marshall McLuhan’a göre: “Tarihçiler ve arkeologlar,
bir gün herhangi bir toplumda yapılan geniş çaptaki aktivitelere en zengin ve en doğru
yanıtın, reklamlar olduğunu keşfedeceklerdir. Mısır hiyeroglifleri bu anlamda oldukça geri
kalırlar” demektedir. Bu anlamda değerlendirdiğimiz takdirde, reklamların kültürel yaşantı
ile bağını kurmamız zor olmayacaktır. Çünkü bir kültürün yapı taşlarını oluşturan kodları
kullanarak oluşturulan reklam metni, ancak o kültürün insanlarınca doğru olarak açıklanabilir.
Reklamlar toplumsal yaşantı içinde herkesin aşina olduğu ham materyalleri alır, kendi
amaçları doğrultusunda yeniden kurgulayarak melez bir anlam yaratır (Yavuz, 2). Reklamın
dönüştürdüğü kültürel modeller ve referanslar, onun çoğu zaman tüketim kültüründen aldığı
malzemelerin toplamıdır. Bu yüzden reklam, tüketim kültürünün her yerde beliren yüzüdür.
Bu çalışmada Kırgızistan’da gazetelerde yayınlanan reklamlar tüketim kültürü bağlamında
analiz edilmiştir. Kırgızistan’da nasıl bir tüketim kültürü olduğunun analizi amaçlanmıştır.
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Tüketim Kültürü Kavramı
Tüketimin insanlığı doğuşu ile başladığını söylemek mümkündür. İnsan yeryüzünde
yaşadığı andan itibaren tüketerek varlığını sürdürmüş olsa da, modern dönemle birlikte
tüketimin anlamı ve kapsamı değişmiş, günümüzde ise tüketim yaşamı sürdürme amacının
dışında, başlı başına bir yaşam biçimi haline gelmiştir. 1980’li yıllarda endüstriyel
kapitalizmin ve küreselleşmenin etkisini daha yoğun bir şekilde hissettirmesi ile birlikte
tüketim olgusunun içeriği de “bitirmek ve yok etmek” anlamından sıyrılmış, kültürle yoğun
bir biçimde ilişkilendirilen bir kavram haline gelmiştir (Aydın, Marangoz, Fırat, 2015: 25).
Tüketici ise, tüketen, yani bir eylemi gerçekleştiren birey anlamına gelmektedir. Tüketim,
ihtiyaçlarımızın hizmetkârı olma görevine üstlenir ve sosyo-kültürel ihtiyaçları da tatmin
ederek yaşamı sürdürmeyi amaçlar (Odabaşı, 1999:16). Featherstone’a göre tüketim kültürü
terimi, iktisadın salt maddi değil, iletişim aracı olarak da kullanımını ve kültürel ürünlerin
iktisadı çerçevesinde hayat tarzları, kültürel ürünler ve metalar alanı içinde işleyen piyasa
ilkelerine odaklanmayı içermektedir. Bu terim kapsamında tüketimi, her şeyden önce
göstergelerin tüketimi olarak anlamak gerekmektedir (Doğan, 2017:4). ‘Tüketme’ teriminin,
daha çok, “tahrip etmek”, “harcamak”, “israf etmek”, “bitirmek” anlamlarına geldiği ve
“tüketim” kavramı için de benzer çağrışımların geçerlilik taşıdığı ifade edilmektedir.
Ancak, tüketim olgusu sadece ekonomik anlamda ve yararcılık esprisi temelinde değil, aynı
zamanda gösterge, sembol ve işaretlerin de içinde olduğu sosyal ve kültürel bir olgu olarak
görülmektedir (Tükel, 2014:3).
Tanım içindeki özelliklerin ötesinde, tüketim kültürünün geniş bir çerçevesi çizilmek
istendiğinde, yedi özelliğin incelenmesi kaçınılmaz olmaktadır diyor Prof. Dr. Yavuz Odabaşı:
I. Tüketici kültürü, tüketmenin kültürüdür.
II. Tüketici kültürü, “pazar toplumu” nun kültürüdür.
III. Tüketici kültürü, ilk olarak evrensel ve kişisel olmayan niteliklerdir.
IV. Tüketim kültürü, özgürlüğü özel yaşam ve özel seçim ile özdeşleştirilir.
V. Tüketici ihtiyaçları ilke olarak sınırsız ve doyurulmazdır.
VI. Tüketim kültürü, post geleneksel toplumda kimlik ve statü belirlemede ayrıcalıklı bir
ortamdır.
VII. Tüketim kültürü, çağdaş güç deneyiminde kültürün öneminin artışını temsil eder.
Jean Baudrillard’a göre, günümüzde kapitalist üretim mantığının dayattığı tüketim,
doğal ihtiyaçların mal ya da hizmet aracılığıyla değil, kodlar ve kurallarla düzenlenmiş
global ve tutarlı bir göstergeler sistemi olarak yorumlanmalıdır. Gerçek ihtiyaçlar ile sahte
ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda, birey tüketim mallarını
satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanır
(Özdenkoş,1998:46).
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Tüketim Kültürü Toplumu
“Tüketim Toplumu” ya da “Kitle Kültürü” daha önce aralarında Frankfurt okulu
yazarlarının da bulunduğu birçok düşünürce eleştirilmişti. Bu düşünürler kendilerini
potansiyel de olsa bir toplumsal muhalefetin parçası olarak görüyorlardı. Frankfurt Okulu
teorisyenlerine göre, isteği dışında kendi hakikatine yabancılaştırılmış, iktidarca manipüle
edilmiş ama yine de bu durumdan kurtulma umudunun var olduğu bir toplum söz konusudur.
Benjamin, Adorno ve Marcuse gibi düşünürlerin kitle kültürüne eleştirel bakışına,
21.yüzyılda kültür endüstrisinin ana sektörlerinden biri olarak yerini alan televizyonun ve
reklamların konumu irdelenirken de gereksinim vardı. Tamamen bireysel bir bakış açısıyla
iktidarı da, muhalefeti de eleştirip dışlayan Baudrillard ise yeni yeni tüketim toplumunun
artık asıl/kopya, gerçeklik/görünüş gibi karşıtlıklar kurularak açıklanamayacağını, çünkü
yabancılaşılan bir insan özünün ve hakikatinin ve buna bağlı olarak hakikati temel alan
toplumsal muhalefet biçimlerinin yok olduğunu, bir simülasyona dönüşen gündelik
gönderme yapabileceği dolaysız yaşam biçimlerinin ortadan kalktığını iddia eder (Tükel,
2014:4). Buna göre Baudrillard tüketim toplumunu “tüketimin öğrenilmesi toplumu, tüketime
toplumsal bir biçimde alıştırılma toplumu, yani yeni üretim güçlerinin ortaya çıkmasıyla ve
yüksek verimlilik taşıyan ekonomik bir sistemin tekelci yeniden yapılanmasıyla orantılı yeni
ve özgül bir toplumsallaşma tarzı” olarak tanımlamaktadır (İlgaz, 2). “Tüketim toplumu,
tüketimin öğrenilmesi toplumu, tüketime toplumsal bir biçimde alıştırma toplumudur, yani
yeni üretim güçlerinin ortaya çıkması ve verimlilik taşıyan ekonomik bir sistemin tekelci
yeniden yapılanmasıyla orantılı yeni ve özgül bir toplumsallaşma tarzı” (Odabaşı, 1999:37).
Tüketici kavramı ise, basit anlamda tüketim eyleminin faili olarak tanımlanabilir. Daha
geniş anlamda tüketici “kişisel istek, arzu ve gereksinimler için “pazarlama bileşenlerini”
satın alan veya alma kapasitesi olan gerçek bir kişidir.”
Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler:
Değerler, dil, inanışlar, gelenekler, törenler, yasalar, materyal göstergeler gibi kültürel
öğeler tüketim davranışlarını da etkilemektedir. Tüketici şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarının
tatmini amacıyla gereken mal ve hizmetlerle ilgili olarak pek çok satın alma kararı verir.
Yeme, içme, giyecek, ulaşım gibi günlük yaşamla ilgili kararları verirken de birbirinden
farklı karar davranışları gösterir.
➢ Kullan-At Pratiği, geçici olmak ve hızlı tüketim popüler kültürün en büyük özelliklerindendir ve bu nedenle ürün kullanılmalıdır ve yerini bir süre sonra yenileri
almalıdır. Tam bu noktada şöyle ‘kullan ve at’ pratiği karşımıza çıkar.
➢ Anı Yaşamak, popüler kültür geçici olduğu için geleceğe bir şey bırakma amacı gütmez, zaten böyle bir özelliğe de sahip değildir. Popüler kültür insanlara ‘anı yaşama’
adına bir takım vaatlerde bulunur. Dün ile yarın arasında yaşanması gereken bugünün
mutluluğudur.
➢ Boş Zaman Etkinliği Olarak: Alışveriş, tüketim kültürünün ortaya girmesinden do264
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layı insanlar artık boş zamanlarını “eğlenceli” geçirmek amacıyla alışveriş yapmaya
harcıyorlar. Amaçları, bir şeyler satın almak değil, halkın alışveriş yapabileceği alanları doldurmaktır. Tüketim, günümüzün en büyük salgın hastalığı haline gelmiştir ki,
insanlar alışveriş yapmanın yanı sıra, tüm bunların dışında kalan eğlenme, boş vakit
geçirme, bir yakınıyla buluşma gibi eylemleri de tüketim alanlarında gerçekleştirme
davranışı içerisindedirler (Coşgun, 10-11).
Reklam Kavramı
Biz şu an bilginin çoğaldığı, aynı zamanda belirsizliğin arttığı bir çağda yaşıyoruz.
İletişimin küreselleştiği yeni yüzyılda, çok uluslu şirketler, keskin bir rekabet, çok büyük
markalar, tüketim odaklı bireyler ve iletişimin sağladığı büyük bir etkileşim var. Bilgi iletişim
teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri birçok alanda değişime
yol açmıştır. Bu değişmeden reklamcılık da dışarı kalmaz. Bu nedenle günümüzde reklam,
pazarlama iletişiminin hem de tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgusu durumuna
gelmiştir.
Reklamcılık çok geniş bir alan olduğu bilinmektedir. Bu yüzden ona farklı açıdan, farklı
tanımlar verilmiştir. Ancak reklamın tanımın yapmadan önce reklam teriminin ne olduğuna
bakalım. Reklam Latince “domare” kelimesinden “çağırmak” anlamına gelir. Türkçeye,
Fransızcadan okunuşu bakımından alınmıştır. Genel sözlük anlamı ise, “tanıtma” dır
(Tikveş, 2003:192).
Fransızcanın ünlü sözlüğü olan “Lemis” ten okursak: “Reklam, halk üzerinde psikolojik
etki yaratarak bir ticari işletmeyi tanıtmak, bir ürünün satışını arttırmak için başvurulan
bütün olanaklar.” (Ömürkulov, 2015:2-3)
Amerikan Pazarlama Birliğinin reklam tanımı günümüzdeki reklam tanımının ilkidir:
“Herhangi bir malın, hizmetin veya fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kime ödendiği anlaşılacak
biçimde yapılan ve yüz yüze satışın dışında kalan tanıtım faaliyetleridir.” (Kim, 2016:25)
Ünlü pazarlama uzmanı Philip Kotlere göre: Reklam, belirli müşterinin fikirlerin,
hizmetlerin veya ürünlerin ücretli olmayan kişisel promosyonudur (Kotler, 2000:699 ).
Tüketicileri kendi istekleriyle belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmeyi, bir ürüne,
hizmete, fikre ve kuruluşa dikkat çekmeyi ya da belirli bir düşünceye yönelmeyi kapsayan
bu reklamdır. Reklam, dikkatleri çekerken hedef kitlesine vermek istediği bilgiyi, mesajı
da aktarmakta; onların görüş ve alışkanlıklarını değiştirmeyi, belirli bir görüş ya da tutumu
benimsemelerini sağlamayı hedeflemektedir (Özkan, 2014:37).
Genel olarak bir sonuç çıkarırsak, Reklam:
➢ Ürün, hizmet veya fikri tanıtmaktır
➢ Kısa süreli bir faaliyettir
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➢ Ücreti ödenen bir faaliyettir
➢ Satışı arttırmayı amaçlar
➢ Tüketicilerin tutumlarını değiştirerek, satın almaya ikna eder
➢ Kişisel olmayan bir iletişim biçimidir
➢ Talep yaratma sanatıdır
➢ Pazarlama iletişimini oluşturan bileşenlerden biridir vs.
Reklamlar belirli bir ürünün satın alınmasıyla, ‘ütopik, yeni, çok çekici, çok başarılı ve
çok saygın bir siz imajı’ sunarak, bireye yeni bir kimlik önerir, böylelikle reklamlar bir yandan
bireylere toplumda yaygınlaşması istenen değerleri öğretirken öte yandan da toplumsal
davranışlarda özdeşleşme sağlar. Bu açıdan reklam tüketim talebini yönlendirmenin yanında
bir tür toplumsallaşma aracı olarak da işlev üstlenmektedir (Aydoğan, 5).
Tüketim Kültürü Bağlamında Kırgızistan Gazetelerinde Yayınlanan Reklamların
Analizi
Kırgızistan’daki reklamın tarihin “Sovyet dönemindeki” ve “Sovyet döneminden
sonraki” diye ikiye ayırabiliriz. Kırgızistan egemenliğine sahip olduktan sonra diğer alanlar
gibi reklam da gelişmeye başlamıştır. Bu işleme sadece Kırgızistan’da değil Orta Asya
ülkelerinde de yaygınlaşmıştır.
Sovyet döneminin başlamasıyla yeni şirketler açılıp, üretim çoğalmaya başladığında
reklamın kullanılmasına imkân bulunmuştur (Grisuk, 2010:31).
İlk reklam duyurusu “Erkin Too” gazetesinin 1925. Yılı çıkmış olan 5. Baskısından
dolayı farkında oluruz. O zamanlarda gazetenin okuyucularını arttırmak amacıyla (6 aylık,
yıllık süreçteki) 6 ödül hazırlanmıştır.
1. Ödül- Bir deve için 100 som
2. Ödül- Bir at için 80 som
3. Ödül- Bir inek için 50 som
4. Ödül- Bir soko için 50 som
5. Ödül- Bir semaver için 25 som
6. Ödül- Bir hırka için 15 som (Halilov, 2002:21).
1917. Yılındaki Ekim devriminden sonra Sovyet Birliği’nin duyurduğu fermana göre
tüm resmi ve özel şirketler, işletmeler, inşaatlar devlet adına değiştirildi. Dolayısıyla
ticari reklamlar da devletin kontrolü altına geçti. 1921 yılında yayımlanmış olan fermana
266
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göre toplum birliklerinin, şirketlerin, özel insanların gazetelere reklam vermesine izin
verilmemiştir.
Böylelikle reklamın gelişmesi mümkün olmamıştır. Bunun gibi ideolojiler reklamın
bütün türünü etkilemiştir. 1926 yılının 16. Nisan’ından başlayıp ticari reklamın yerine
sosyal ve siyasi reklamlar serbestleşmiştir. Tüm fonların, şirketlerin reklamları komisyon
tarafından kontrol edildikten sonra gazetelere çıkmasına izin verilmiştir (Çakın, 2014:28).
1960-1970 yıllar arasında Rostorgreklam Glavkooptorgreklam ve ticari reklam
organizasyonlarını toplamak için Sovyetler Birliğinin Satış Bakanlığının başkanı altında
Sovyet satış reklamı çalışmaya başlamıştır (Grisuk, 2010:37).
Bununla beraber diğer ülkelerde de reklamı kontrole alan ve ona izin veren
organizasyonlar faydalı olmuştur. Kırgızistan’da bu alanda Kırgız satış reklamı çalışıp
devlete bağlı olan ticari organizasyonların reklamlarını bu örgütün izniyle gazete sayfalarına
yazmaya başlamıştır (Çakın, 2014:13).
Kırgızistan basınında ilk olarak 1970-1980 yılları arasında ticari reklamları görebiliyoruz.
Aslında onlar elde resmi çekilmiş olan duyuru halindeki basit dizayn ile yapılan reklamlardan
ibaret olmuştur. 1970’li yıllarda reklamın türü ve kalitesi gelişmiştir. Kırgız gazetelerinin
sayfalarında reklamların sayısı artıp ürünlerin bütün türleri yayınlamaya başlamıştır.
Kırgızistan 1991 yılında egemenliğini kazandığı günden başlayıp ekonomik özgürlüğe
sahip çıkmışlardır. Ne zaman liberal ekonomiye geçti o andan başlayıp Kırgızistan’da
birkaç uluslararası firma çalışmaya başladı. Liberal ekonomi, Kırgızistan reklam alanında
batı ülkelerinin gelişme örneklerini getirdi. Sovyet döneminde aktif faydalanılan sosyal
reklamlar ticari düzeye geçti. Egemenliğin ilk yıllarında Kırgızistan’ın içinde işini yapmaya
başlayan firmaların reklamları gazetelerde, sokakta, radyo ve televizyonda yayınlandı
(Çakın, 2014:30-32).
Pazar yolunda gazetelerin altındaki birinci sorun bir de para konusuydu. Dolayısıyla
gazetelerde mali kaynak olarak reklama olağanüstü önem verilmiştir. Ticari “Bişkek
Akşamı”, “Sat ve Satın Al”, “Her şey”, “Pek Time” ve başka gazeteler çalışmıştır. Bunlar
reklam ürünleri olarak kendi çevresini arttırmak amacında çalışarak çeşitli alanlar ilginç
ve duyum makalelerini, faklılarını, uzmanların tavsiyelerini vermişlerdi (Tümönbayev,
2002:60-63).
Aslında radyolar diğer kanalların programlarının rol yoluyla kendi yayınlarını
düzenlemişlerdir. Bu yol tez ve kolay popüler olmanın makul bir yoludur. Maliyeti zor
durumdayken olduğu radyo istasyonu için bu çok önemli olmuştur. Çünkü büyük reklam
vericilerin değerlendirilmesi yüksek ve belirli radyo istasyonlarda reklamların sunumlarını
yapabildiler (Bakirova, 2016:10).
Elektronik medyaların reklam pazarının çoğunun %85 televizyondaki reklama bağlı
ve yaklaşık onun %15 radyolardaki reklamları olmuştu. 2002 yıllarından sonra reklam
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ajansların sayısı da arttı (Cumamüdünova, 2016:172).
Dünya pazarındaki reklam TV pazarında gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yıllık nakit
bütçenin üstündedir.
2002’li yıllarda Kırgızistan’daki medya pazarı gelişme süresinden başlayıp kendi yolunu
buldu. O zamanlar reklam ajanslarının arasında yapılmış ve sonuçta ORT KTR, Piramida
televizyon birlikleri reklam verileri için özel belirli kanallardan olduğu belli olmuştur
(Cumamüdünova, 2016:74).
Bununla birlikte dıştan reklamlar ülkenin en önemli yerlerinde sokaklarında, büyük
binaların yanında, yolun kenarlarında yerleşmiştir. Dışarıdaki reklamların en çok kullanılan
billboard türlerinde olmasıdır. Binaların bütün yerlerine asılıp çok kullanılmaya başlamıştır
(Çakın, 2014: 31).
Araştırma Bulgularının Analizi
Yöntem
Gazetelerde yayınlanan reklam metinlerinin analizinde uygulanacak olan yöntem,
İngiliz Kültürel Çalışmaları ve Stuart Hall’un medya metinlerinin eklemlenmesi kavramı
ve semiyolojinin bazı kavramlarıyla yapılacak olan çoklu okumadır. Hall’un medya
metinlerinin okunmasıyla ilgili yaklaşımının temel unsurları şöyle özetlenebilir:
• Metinlerin okuma süreci eklemlenme, kullanım/tüketim sırasındaki üretim süreci olarak değerlendirilmektedir.
• Anlam metnin kendisinde değildir, eklemlenme ile oluşur.
• Anlam spesifik bir bağlamda ve tarihsel andan oluşur.
• Eklemlenme boşlukta gerçekleşmez, toplumsal bağlamı vardır, kültürün içinde ele alınmalıdır.
• Metinler hâkim, tartışmalı ya da karşıt okunabilir (Dağtaş, 2012:95).
Bu bakış açısı içinde kalınarak metinlerin analizinde izlenecek olan model şöyledir:
1. Gösterenler
2. Gönderge sistemleri
3. Mitler
4. Analiz
Modelde ilk analitik araç olan gösterenler; semiyolojide gösterge kavramının bir parçası
ve anlamın oluşmasının sağlayan maddi unsurdur.
268
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Gösterge; “bir başka şeyin yerini turan, (...) kendi dışında bir şey gösteren her çeşit
biçim, nesne, olgu vb.” olarak tanımlanmaktadır (Rıfat, 1990:85).
Mitler bölümünde ise, Barthes’ın ve Levi-Strauss’un mit analizlerine dayanılarak, mitsel
ifadeler analiz edilecektir. Bu çalışmada reklamın da mit gibi işlev görerek, çeşitli çelişki ve
gerilimleri çözmeyi vaat ettiği belirtilmektedir (Dağtaş, 2012:97).
Modelin son bölümü olan analiz bölümünde, öncelikle reklam metni bir bütün olarak
değerlendirilerek, metnin tartışmalı ya da karşıt okumaya dayalı ideolojik çözümlemesi
yapılacaktır.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma “Super İnfo” gazetesi ile sınırlıdır. Bu gazetenin 2017 yılı Ocak-Temmuz
ayları arası yayınlanan sayıları incelenmiş olup, o tarihteki sayılarına rastlantısal seçilen 20
tane reklam örneğiyle sınırlıdır.
Reklam Metinlerinin Analizi
2017 Yılına Ait Kırgızistan’da Gazetelerde Yayınlanan Reklam Metinlerinin Analizi
Gazete olarak “Super İnfo” gazetesi alınmıştır. Bunun başlıca sebepleri gazetenin tüm
Kırgızistan bölgelerine ulaşa bilirliği, sayısının çok olması ve halk arasında en popüler
gazete olmasıdır.
“Super İnfo” gazetesi, 15-21 Eylül, 2017 yılı, 776.sayı.
“Carma Shoro” İçecek Reklamı:

“Carma Şoro”, arpa, buğday ve mısırın karışımından yapılan milli içecektir. Bu ürün
“Şoro” firmasınındır.
Gösterenler: Görsel metin (beyaz bir alanda etrafında kesilmiş ekmek, buğday ve süt
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uçmuş gibi gösterilen “carma” şişesi, reklamın köşesinde firma logosu, onun karşısında
firmanın sembolü olarak kullanılan şapkalı, bıyıklı adam), başlık (Carma şoro), slogan (Bir
şişede öğle yemeği).
Gönderge Sistemleri: Doğallık, faydalı, doyurucu.
Mitler: ***
Analiz: Bu reklam metni rasyonel bir içeriğe sahip. Yazılı metinde verilen ürünün
nerede kullanılacağını göstermektedir. Yani ürünün sadece içecek değil yanı sıra bir yemek
yerine de geçebildiği vurgulanmaktadır. Reklamın başlığı ise şöyle: “Carma Şoro”, yani
ürünün adı. Bununla ürünün “Şoro” firmasının olduğu gösterilmektedir. Reklamın sloganı:
“bir şişede öğle yemeği” şeklinde. Görsel metinde doğallığı, faydalılığı yeşil renkteki
yazı, şişenin renginin yeşil olduğu temsil etmektedir. Onun dışında kesilmiş, parçalanmış
ekmeğin, etrafındaki uçan buğday ve sütün yer alması ürünün doğal ve ürünün içecek
olmasına rağmen öğle yemeği yerine geçebileceğini, doyurucu olduğunu söylemektedir.
Bıyıklı, şapkalı her zaman “Şoro” firmasının sembolü olarak kullanılan kişinin reklamda yer
alması ürünün hangi firmadan olduğunu göstermek amacıyla kullanılmıştır. Sonuç olarak
bu reklam metninde verilen ürünün tanıtıldığı ve rasyonel vaatlerden ve sorunlardan söz
edildiği söylenebilir.
“Super İnfo” gazetesi, 13-19 Ekim, 2017 yılı, 789.sayısı.
“O!” Mobil Operatörünün Reklamı:

Gösterenler: Görsel metin (siyah fonda çok mutlu, gülen, genç ve selfi çekilen iki kadın,
iki erkek), başlık (Sen bağlandın mı?), slogan (O! Öğrenci tarifesine geç).
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Gönderge Sistemleri: Gençlik, mutluluk, ucuzluk, benlik algısı.
Mitler: ***
Analiz: Bu reklam metni, reklamın sloganı, reklam başlığın ve görsel metinden
oluşmaktadır. Metinde “Sen” kelimesinin kullanılması teklik, yani özel bir insana vurgu
yapmaktadır. Yine metinde Rus dilinin kullanılması her türlü ulustaki öğrenciler, gençler
için olduğunu göstermektedir. Yazılı metinde verilen hizmet hakkında hiç bir bilgi yoktur.
Reklamın başlığı ise, “Sen bağlandın mı?” diye geçmektedir. Sloganı da şöyle: “O! Öğrenci
tarifesine geç”. Görsel metinde öğrencileri temsil eden güler yüzlü, genç, enerjik ve selfi
çekilen iki kadın ve iki erkek vardır. Böyle bir durumu yansıtmak istediğinin sebebi de
sadece gençler için, sadece öğrenciler için tarife olduğunu göstermektedir. Güler yüzlü ve
mutlu olarak gençlerin selfi çekinmesi tarifenin öğrenciler için olduğunu ve ucuz olduğunun
ispat etmektedir. Sonuç olarak bu reklamda hizmetin tanıtıldığı söz edildiği söylenebilir.
“Super İnfo” gazetesi, 17-23 Kasım, 2017 yılı, 790.sayısı.
“Tay-Tay Baby” Çocuk Bezi Reklamı:

“Tay-Tay Baby”, Kırgızistan üretimindeki bir bebek bezidir.
Gösterenler: Görsel metin (çıplak, elinde saati var, gözlüklü, sarışın elini çenesine
koyarak kendini büyük hisseden bir çocuk), başlık (Tay-Tay baby), sloganı yok.
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Gönderge Sistemleri: Güç, büyüklük hissi, bağımsızlık, kalite.
Mitler: ***
Analiz: Reklam metni başlık, yazılı metin ve görsel metinden oluşmaktadır. Başlıkta ürün
adı geçmektedir. Yazılı metinde ise Kırgızca, Rusça ve İngilizce dilleri kullanılmaktadır. Üç
dili kullanmasının başlıca sebeplerinin biri de Kırgızistan ürünü olmasına rağmen başka
ülkelere de satış yapmak istemesi ve potansiyel hedef kitleye ulaşma amacıdır. Metnin
içeriğinde ürünün kaliteli, zararsız olduğu vurgulanmaktadır. Onun dışında ürün özellikleri,
hangi yaştaki bebekler için olduğu, yani ürün tanıtımı yapılmaktadır. Görsel metinde elinde
saati var, çıplak ve gözlüklü bebek karakterini kullanmasının nedeni de ürünün özel bebekler
için, çocuk bezi kullanmasına rağmen kendini büyük, patron hissedebilen çocuk olacağı
vurgulanmaktadır. Genel bir değerlendirmeye bu reklam metninin, “Tay-Tay Baby” nin
imajına yönelik rasyonel bir metin olduğu söylenebilir.
“Super İnfo” gazetesi, 15-23 Mayıs, 2017 yılı, 335.sayısı.
“Toyboss” Sucuk Reklamı:

“Toyboss”, bu ürün de Kırgızistan üretimindeki bir sucuktur.
Gösterenler: Görsel metin (Kırgız oyaları basılan bez geçirilen bir sucuk ve altta çeşitli
sucuk türleri, “Kırgızistan Helal Endüstri” sinin logosu), başlık (Şimdi yeni ambalajda),
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sloganı yok.
Gönderge Sistemleri: Milliyetçilik, helal.
Mitler: Milliyetçilik miti.
Analiz: Başlık, yazılı ve görsel metin olarak gösterilmektedir. Başlık ürünün yeni bir
ambalaja sahip olduğunu göstermektedir. Görsel metinde ise, ürünün Kırgız oyaları çizilmiş
bezden geçmesi firmanın Kırgızistan’ın olduğunu söylemektedir. Milliyetçilik duygusu
hedef kitleyi etkileyebileceği söylenebilir. Alttaki dört tane sucuk ürünün her çeşidinin
kendi rengi, kendi ambalajı olduğunu belirtmektedir. Görsel metinden yer alan logolar ise,
“Kırgızistan Helal Endüstri” sinin olmasıyla ürünün özellikle Müslüman kesim için hitap
ettiği vurgulanmaktadır.
“Super İnfo” gazetesi, 1-6 Mayıs, 2017 yılı, 333.sayısı.
“Riha” Sucuk Reklamı

“Riha”, Kırgızistan üretimindeki sucuk ürünüdür.
Gösterenler: Görsel metin (Firmanın dondurulmuş ürünleri, kupon bileti, palm ve plaj
ayakkabısı ve bulmaca), başlık (Lezzetli Tatil), slogan (Türkiye Gezisine Çık).
Gönderge Sistemleri: Lezzet, faydalılık.
Mitler: ***
Analiz: Reklam metni, başlık, slogan ve görsel metinden oluşmaktadır. Bu reklam
kampanya reklamıdır. Başlıkta “Lezzetli Tatil” diye belirtilmiştir. Sloganda “Türkiye
Gezisine Çık” diye hedef kitleye adres göstererek, tavsiyede bulunmaktadır. Görsel metinde
ise, firmanın kampanya ürünü olan dondurulmuş pelmeni gösterilerek alıcıyı satın almaya
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yöneltme hissi vardır. Kupon bileti, bulmacanın reklamda yer alması ve alıcının bu hediyeyi
kazanması için nasıl bir hareket yapmasıyla ilgili yazının verilmesi reklamın alıcıyı harekete
geçirmek amacıyla yapılmıştır. Büyük harflerle ve tam ortada “Lezzetli Tatil” olarak başlığın
belirtilmesi ise ürünün lezzetli olduğunun vurgusudur. Sol kenardaki firma adı, sağ kenardaki
firma sitesi ise ürünün hangi firmanın olduğu ve alıcının ürün hakkında, kampanya hakkında
nereden bilgi alması gerektiği için verilmiştir. Fonda palmların yer alması, ürün yanındaki
plaj ayakkabısı ve başlığın yanındaki palmlar tatil simgesidir. Kupondaki “Türkiye Gezisine
Çık” yazısı da kazanılacak ödül hakkında bilgi vermektedir. Reklamın en altında yer alan
simgesel olarak gösterilen; fön, ketl, karıştırıcı, elektronik süpürge, ütük, fırın, tabakların
gösterilmesi birincilik ödülü dışında nelerin kazanılabileceğinin göstergesidir. Böyle bir
ürün kampanya reklamıyla firma alıcıyı harekete geçirebilir. Çünkü tüketim toplumunu artık
kampanyalar, indirimler ve hediyeler etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu reklamın başarılı
olduğu söylenebilir.
“Super İnfo” gazetesi, 10-16 Haziran, 2017 yılı, 340.sayısı.
“Da Da Day” Meyve Suyu Reklamı:

“Da Da Day”, bu meyve suyu Kazakistan’da üretilmektedir.
Gösterenler: Görsel metin (Balonların ortasında gülümseyerek, saçları ikiye örülen,
beyaz tişörtlü kız), başlık (Yeni “Da Da Day” tadına bak), slogan (“Evet” diye konuşma
sırası sana geldi haştegi).
Gönderge Sistemleri: Mutluluk ve gurur.
Mitler: ***
Analiz: Reklam metni yukarıdaki reklamlar gibi başlık, slogan ve görsel metinlerden
oluşmaktadır. Görsel metinde mutlu ve bakışlarıyla gurur duyduğu ifadesini veren kızı
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kullanmaları bu içeceği içtikten sonra böyle bir hissi yaşayacaksın göstergesidir. Özellikle
kızın gururla bakarak sadece bir tane içecekle fotoğrafta yer alması ürünün özel olduğunu
belirtmektedir. Karakter genç kız olması da ürünün çoğu zaman genç nesil için olduğunu
vurgulamaktadır. Kızın saçlarını ikiye örmesi de Kırgızların geleneklerine saygı duyduğu
algısını verme isteğidir. Fon olarak balonların kullanılması ise, çoğu zaman “balon” denildiği
zaman bayram, tören ya da özel gün akla gelmesinden dolayı onu kullanarak bizimle her gün
özel, her gün bayram olur fikrini göstermek amacıdır. Başlık olarak “Yeni “Da Da Day”
tadına bak” geçiyorsa, sloganı da “Evet” diye konuşmak sırası sana geldi” haştegi.
“Super İnfo” gazetesi, 15-21 Temmuz, 2017 yılı, 400.sayısı.
“Coca Cola” Reklamı:

Gösterenler: Başlık (Bu “Coca Cola” senin için), slogan (Kendininkini bul) ve görsel
metin (Yedi tane özel isimli “Coca Cola” şişesi).
Gönderge Sistemleri: Aitlik hissi.
Mitler: ***
Analiz: Bu reklam görsel metin, başlık ve slogandan oluşmaktadır. Başlıktaki “Bu “Coca
Cola” senin için” cümlesi insana aitlilik hissini vermektedir. Yani sadece sizin için yapıldığını
vurgulamaktadır. Slogan: “Kendininkini bul”, yine aitlik vurgusu. Yedi tane özel isimli
olan Coca Cola şişelerinin görsel metinde kullanılması sadece Kırgızistan vatandaşları için
yapıldığını belirtmektedir. Bu reklam hedef kitleye ulaşmakta başarılı olduğu söylenebilir.
“Super İnfo” gazetesi, 15-21 Temmuz, 2017 yılı, 400.sayısı.
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“Beeline” Mobil Operatörü Reklamı:

“ “Beeline” bir mobil operatörüdür.
Göstergeler: Reklamın başlığı (4G internet), sloganı (Çok hızlı 4G internet Kırgızistan’ın
her bölgesinde), gösterge metni (Sarı tişört giyen ünlü sinema oyuncusu, Kırgızistan haritası
çizgisi).
Gönderge Sistemleri: Hız ve ulaşılabilirlik
Mitler: ***
Analiz: Bu reklam rasyonel bir içeriğe sahiptir. Reklam başlık, slogan ve görsel
metinden oluşmuştur. Görsel metindeki ünlü sinema oyuncusunun kullanılması hedef
kitlede etki yaratmak amacıyla yapılmıştır. Onun Kırgızistan haritasına elini sunması “Artık
Kırgızistan’ın her yerinde “Beeline 4G” paketinin var olduğunu bildirmek amacındadır.
Sarı ve siyah renklerin kullanılması da kurum renkleri olduğundan dolayıdır. Genel olarak
reklam hedef kitleye ulaşılabilirliği söylenebilir.
“Super İnfo” gazetesi, 10-16 Haziran, 2017 yılı, 340.sayısı.
“Kulikovskiy” Pastanesi Reklamı:

Kırgızistan üretimindeki pastadır.
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Gösterenler: Bu reklam da başlık (“Kulikovskiy” Mobil Uygulamasında), slogan (“Biz
sizin için “Kulikovskiy” Mobil Uygulamasında tatlı hediyeler hazırladık) ve görsel metin
(“İphone” marka telefonunda gözüken mobil uygulama, tabakta pasta, kaşık, Noel ağacı, süs
topu ve App Store, Google Play logoları).
Gönderge Sistemleri: Teknoloji
Mitler: Yılbaşı miti.
Analiz: Reklam metni, bir önceki “Beeline” reklamı metni gibi görsel metin, başlık
ve slogandan oluşmaktadır. Görsel metinde Yılbaşını simgeleyen Noel ağacı ve süs topu
verilmiştir. Yani burada firmanın hedef kitleye Yılbaşı ile kutlaması ve onları düşündüğü
vurgusu yapılmaktadır. Başlık: “Kulikovskiy” Mobil Uygulamasında. Bununla hedef kitleyi
bu uygulamayı kullanmaya çağırmaktadır. “İphone” marka telefonun kullanılması ise, hedef
kitlenin önem verdiği, kullanmak istediği bir marka olduğundan dolayı onu göstererek
kendilerinin de öyle bir elit marka olduklarını belirtmektir. App Store ve Google Play
logolorunun reklamda yer alması her türlü telefon markaları için buralardan uygulamayı
indirebildikleri için bilgi verilmektedir.
“Super İnfo” gazetesi, 25-30 Mayıs, 2017 yılı, 340.sayısı.
“Tien-Shan Legenda” Su Reklamı:

“Tien-Shan Legenda” Su Reklamı:

“Şoro” firmasının suyudur.
Gösterenler: Başlık (Tien-Shan Legenda), slogan (Kırgızistan milli futbol takımının
resmi suyu), görsel metin (fonda futbol sahası, Kırgızistan bayrağı, Kırgızistan milli futbol
takımının futbolcuları, ürün adı ve futbolcuyu simgeleyen çizgi).
Gönderge Sistemleri: Gurur ve vatanseverlik.
Mitler: Milliyetçilik miti.
Analiz: Başlık, slogan ve görsel metinden oluşan bu reklam metninde, “Tien-Shan
Legenda” suyunun bazı amaçları belirtilmektedir. Görsel metindeki Kırgızistan bayrağının,
Kırgızistan milli futbol takımının futbolcularının yer alması ürünün vatanseverliğini,
bu ülkeden üretildiğini ve her zaman sporculara destek vereceği gösterilmektedir. Onun
dışında sporculara destek olması sporun susuzluk etkisi yaratacağı için böyle bir sponsorluk
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faaliyeti düşünülmüştür. Buna delil olarak kendi logosunun altında yerleştirilen futbolcuyu
simgeleyen sembol söylenebilir. Yani spor yap, bizim suyu tüket mesajı verilmektedir. Spor
ve “Tien-Shan Legend” suyu diye özdeşleşme yapılmaktadır.
“Super İnfo” gazetesi, 1-6 Haziran, 2017 yılı, 341.sayısı.
“Maksım Şoro” Reklamı:

“Maksım Şoro” Reklamı:

Gösterenler: Başlık yok, slogan (Göçebeler içeceği), görsel metin (şoro şişeleri, fonda
Kırgız yaylasında göçebe oyunu oynayan çift, “Dünya Göçebe Oyunları” organizasyonunun
logosu ve bu oyunları simgeleyen oya, sembolü).
Gönderge Sistemleri: Milliyetçilik, doğallık, gurur ve vatanseverlik.
Mitler: Tarih.
Analiz: Görsel metinde iki tane şoro şişesi, fon kısmında yaylada “Kız Kuumay”
oyunun oynayan iki çift, “Dünya Göçebe Oyunları” organizasyonunun logosu ve bu
oyunları simgeleyen oyu sembolü yer almaktadır. Bu reklamla “Şoro” firmasının “Dünya
Göçebe Oyunları” nı desteklediği görülmektedir. Firmanın tarihe, kültüre önem vermesi de
belirtilmektedir. Onun dışında milliyetçilik görüşlerinin olduğu da söylenebilir. Yaylanın
arka fonda verilmesi “Maksım Şoro” nun eskiden beri var olduğunu, faydalı, doğal olduğunu
göstermektedir.
“Super İnfo” gazetesi, 7-13 Haziran, 2017 yılı, 342.sayısı.
“Maxi Çay” Soğuk Çay Reklamı:

278

www.internationalstudentsymposium.com

Tüketim Kültürü Bağlamında Kırgızistan Gazetelerinde Yayınlanan Reklamların Analizi

Kazakistan üretimindeki soğuk çaydır.
Gösterenler: Başlık (Maxi Çay), Slodan (“Maksimum al ve kendine gel”), Gösterge
metin (Gözlüklü çay şişesi, buzlu soğuk çay bardağı, arka planda plaj).
Gönderge Sistemleri: faydalılık, doğallık.
Mitler: ***
Analiz: Bu reklam metni başlıktan, slogandan ve görsel metinden oluşmaktadır. Başlıkta
büyük harflerle firma adının verilmesi ürünün hangi firmaya ait olduğunu göstermektedir.
Çünkü “Maxi Çay” firmasının çeşitli ürünleri vardır. Slogandaki “Maksimum al ve kendine
gel” cümlesi ürünün sıcak günlerde kendine gelmen için ne kadar etkileyici olduğunu
belirtmektedir. Onun dışında iki dilde yer alması Kırgızca ve Rusça konuşan kesim için
de hitap ettiğinin göstergesidir. Reklamın Haziran ayında yayımlanması da önemli
noktalardandır. Çünkü Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Kırgızistan halkı tatile
çıkmaktadır. Çoğu zaman göllere ya da başka ülkelere gezmeye giderler. Bu nedenle reklamın
gösterge kısmında çay şişesinin gözlüklü olması, çay bardağının içinde buzun olması, arka
planda plajın yer alması hedef kitleye tatili çağrıştırma amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla
“bizim çayımızı tatil yaparken sıcak güneşli günlerde içerseniz size rahatlık verir” hissini
vermektedir. Genel olarak reklam ürünü tanıtmada ve hedef kitleye hitap etmede başarılı
olduğu söylenebilir.
“Super İnfo” gazetesi, 15-21 Haziran, 2017 yılı, 343.sayısı.
“Rahat” Şeker ve Abur Cubur Reklamı:
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“Rahat” Kazakistan malıdır.
Gösterenler: Başlık (Rahat), Slogan (Yeni Üretim), görsel metin (Firmanın yeni ürünleri,
fonda Ala-Too).
Gönderge Sistemleri: İstek, merak.
Mitler: ***
Analiz: Bu reklamda ön plana firma ürünleri çıkarılmıştır. Başlıkta firma adının verilmesi
rasyonel bir reklam olduğunu göstermektedir. Sloganda “Yeni Üretim” diyerek ürün
isteğini güçlendirmektedir. Arka planda Tanrı Dağlarının (Ala-Too) gösterilmesi, firmanın
Kırgızistan için yapılan bir reklam olduğunu haber vermektedir. Özellikle Tanrı Dağları
Kırgızlar için önemli olduğu gibi bu ürünlerin de önemliliğine vurgu yapılmaktadır. Ürün
çeşitlerinin de çok olması alıcıyı satın almaya yönlendirmeyi amaçlamıştır. Alttaki “Rahat”
75. yıl Dönümünü Kutluyor!” yazısının iki dilde (Kırgızca, Rusça) yazılması Kırgızistan’ın
iki resmi dilli olduğunun göstergesidir. Bununla Kırgızca da, Rusça da konuşan kesim için
hitap ettiğini belirtmektedir. Sloganın ise “Yeni Üretim” olarak verilmesi firmanın 75. yıl
dönümüne özel olarak yapıldığını simgelemektedir. Genel olarak rasyonel bir reklamdır.
“Super İnfo” gazetesi, 15-21 Haziran, 2017 yılı, 343.sayısı.
“Piala” Soğuk Çay Reklamı:

Kazakistan malıdır.
Gösterenler: Slogan (“Mükemmel Tazelik Tadı”), gösterge metin (yeşil çay tarlası,
“Piala” çay şişesi ve ürün logosu).
Gönderge Sistemleri: Doğallık, tazelik.
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Mitler: ***
Analiz: Reklamda başlık yoktur. Sadece slogan ve görsel metin vardır. Görsel metinde
yeşil çay tarlasında “Piala” çay şişesi yer almaktadır. Sloganda görsel metine vurgu yaparak
“Mükemmel Tazelik Tadı” diye yazılmaktadır. Yeşil çay tarlasında şişenin yer alması da
içeceğin taze, doğal olduğuna vurgu yapmaktadır.
“Super İnfo” gazetesi, 24-30 Haziran, 2017 yılı, 344.sayısı.
“Bonaqua” Su Reklamı:

Kırgızistan’da üretilen su.
Gösterenler: Başlık (“Bonaqua”), slogan (“Suyun Yaşayan Gücü”), görsel metin (iki tane
“Bonaqua” su şişesi, üç tane uçan kelebek ve su şişelerinin durduğu mavi alan).
Gönderge Sistemleri: Doğallık, temizlik.
Mitler: ***
Analiz: Reklam; görsel, metin, başlık ve slogandan oluşmaktadır. Reklamın başlığı, ürün
adını göstermektedir. Reklam metninin temel iletisi sloganda kodlanmış: “Suyun Yaşayan
Gücü”. Metin genel olarak değerlendirildiğinde sadece suyun güçlü olduğu söylenmektedir.
Görsel metinde ise iki tane su şişesine üç kelebek doğru uçmaktadır. Onların biri su şişesine
konmuştur. Kelebeklerin yansıtılması suyun doğal olduğunu söylemektedir. Altında ise
ürünün sembolü yer almaktadır. Buna yanı sıra kelebeklerin kullanılmasının ikinci sebebi,
kelebekler her zaman temiz şeylere dokunduğu için suyun temiz olmasının göstergesidir.
“Super İnfo” gazetesi, 1-6 Temmuz, 2017 yılı, 345.sayısı.
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“Kıtırak” Ekmek Kıtırı Reklamı:

Kırgızistan malıdır.
Gösterenler: Başlık (Kytyrak), slogan (İyisinden çok çok al), görsel metin (Ağzını açan
genç erkek, üç adet ürün paketi, firma logosu).
Gönderge Sistemleri: Bolluk, doyumsuzluk, güzel bir tat.
Mitler: ***
Analiz: Reklam metni, görsel metin, başlık ve slogandan oluşmaktadır. Görsel metinde
ağzını ekmek kurusuna doldurarak açan ve çok keyifli bakan bir genç erkek. Ağzına
ekmek kurusunu doldurmuş halde olması bolluğu, bu ürünün çok iyi olduğundan dolayı
böyle yaptığı vurgulanmaktadır. Başlık olarak ürün adı geçmektedir. Sloganı ise bolluğu
simgelemek için görsel metne uymak için “İyiden birçok” diye yer almaktadır. Bu slogan
da bu ürünün iyi olduğunu vurgulamaya çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Kenardaki üç
paket “Kıtırak” ürün çeşitlerini göstermektedir
“Super İnfo” gazetesi, 6-11 Mayıs, 2017 yılı, 329.sayısı.
“Maksım Şoro” İçecek Reklamı:

Göstrenler: Başlık (Maksım Şoro), slogan (Tahıl enerjisi), görsel metin (arka planda
Bişkek şehri, “Manas” ın heykeli, bisiklet kullanan Şoro firmasının ürünlerini simgeleyen
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kişi, kenarda ürünün kendisi ve firma logosu).
Gönderge Sistemleri: Enerji, güç.
Mirler: Milliyetçilik miti.
Analiz: Reklam metninde başlık, slogan ve görsel metin yer almaktadır. Başlık: “Maksım
Şoro”. Sloganı ise, “Tahıl enerjisi”. Görsel metinde Bişkek şehrinin sabah halinin verilmesi
insanlara bu içeceği içince böyle sabah sabah spor yapabileceğini, enerjik olacağını, pozitif
olacağını göstermektedir. Bir de orta yaştaki bir insanın gençlerin kullandığı bisikleti
kullanması içeceği içince genç kalacağına vurgu yapmaktadır. “Manas” destanı Kırgız halkı
için çok önemli olduğu için Manas’ın heykelinin yanında reklamın çekilmesi maksım şoroyu
içenler kahraman, ülkesini seven insan olacağı mesajı vermektedir.
“Super İnfo” gazetesi, 1-6 Ocak, 2017 yılı, 321.sayısı.
“Sheba” Kedi Maması Reklamı:

Gösterenler: Başlık (Enfes tadın yeniliği), görsel metin (siyah gri fonda siyah gri renkteki
kedi, iki adet ürün paketi, tabakta et, firma logosu).
Gönderge Sistemleri: İstek, arayış, güzel bir tat.
Mitler: Lüks miti.
Analiz: Reklam metni, başlık ve görsel metinlerden oluşmaktadır. Başlık: “Enfes tadın
yeniliği”. Görsel metinde sol tarafa merakla, arayışla bakan güzel bir kedi, iki adet ürün
paketi, kenarda ön planda tabakta et ve firma logosu yer almaktadır. Kedinin sol tarafı sanki
bir şey arıyormuş gibi bakması bir taraftan kıskanç, bir taraftan sanki doymayacak gibi
durduğunu göstermektedir. Tabaktaki et ise bu yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu gösterme
amacındadır. Onun dışında kedi mamasının tabakta verilmesi yüksek kesim kedilere hitap
ettiğini belirtmektedir. Reklamda siyah kedinin kullanılması ise firmanın logosundaki siyah
kediyi simgelemektedir.
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“Super İnfo” gazetesi, 6-11 Şubat, 2017 yılı, 324.sayısı.
“Djin” Çekirdek Reklamı:

Rusya üretimidir.
Gösterenler: Başlık (“Biliyoruz, seviyoruz ve yiyoruz!”), görsel metin (ön planda masada
dik duran bir çekirdek paketi, dört paket de yatmış halde, ayçiçek, arka planda yeşillik alanda
piknik yapan mutlu aile).
Gönderge Sistemleri: Barış, sevgi, bolluk.
Mitler: Mutlu aile miti.
Analiz: Yukarıdaki reklam metinleri gibi bu reklam da başlık ve görsel metinlerden
oluşmaktadır. Reklam başlığı: “Biliyoruz, seviyoruz ve yiyoruz!”. Çekirdek paketinin
ön plana çıkarılması ürünün önemini göstermektedir. Ayçiçeği ise doğallığı, tazeliyi
simgelemektedir. Arka plandaki yeşillikte piknik yapan mutlu aile (dede, babaanne, baba,
anne ve kız) bu çekirdeğin ailece sevildiğini ve çekirdeğin yanında bulunduğunda mutluluk
vereceğini vurgulamaktadır.
“Super İnfo” gazetesi, 15-21 Ağustos, 2017 yılı, 344.sayısı.
“Rodi Mood” Marka Reklamı

Türk malıdır.
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Türk malıdır.
Gösterenler: Görsel metin (beyaz fon önünde elinde dürbünle ağzı açık genç erkek, yazılı
metin “Rodi Mood”da indirim sezonu, %50 indirim, mağaza adresleri). Başlık (İndirim
sezonu), slogan (Rodi Mood’da %50 indirim sezonu).
Gönderge sistemleri: Alışveriş, heyecan.
Mit: ***
Analiz: Bu reklam metni gerçekçi bir yaklaşımdan öte markanın indirim oranını
yüksek ve heyecan yaratan düzeyde göstermeye çalışmaktadır. Yazılı metinlerde markanın
mağazalarının adresleri belirtilmektedir. Başlıkta “İndirim sezonu” ifadesiyle markanın
mağazalarında indirimli ürünlerin satışlarının başladığı ifade ediliyor, sloganda “Rodi
Mood’da yüzde 50 indirim” ifadesiyle de markanın adıyla indirim oranı vurgulanarak
indirim sezonunda yapılan indirim oranı vurgulanarak marka ürünlerinin indirimli uygun
fiyata alınabileceği işaret ediliyor. Görsel metinde genç erkeğin yüz ifadesi indirimi
gördüğünde şaşkınlık ve heyecan bildirmekte. Dürbünün kullanımı da indirimin yüksek
oranda olması sebebiyle gözlerine inanamayıp daha iyi görmek amacıyla kullanılan bir aracı
ifade etmektedir. Dürbün aynı zamanda indirim oranının yüksek olması sebebiyle gözlerin
büyümesi ve odaklanmayı da ifade ederek indirim oranının inanılmaz bir durum olduğu
ve aşırı heyecana sebep olduğu gösterilmektedir. Sonuç olarak mağazadaki indirimin oranı
ve insanlar üstündeki etkisini arttırmak için bu kurgusal düzenleme yapılarak insanlar bu
mağazadan alışverişe yönlendirilmeye çalışılıyor.
Sonuç
Bugün dünyaya baktığımız zaman, tüketim arzusu ve isteği bütün toplumu kuşatmış;
insanlar kapitalist zihniyetlerin ve güçlerin çıkarları doğrultusunda adeta bir tüketim ağı
içerisine sürüklenmiş durumda ve tüketimle birlikte tükenmektedir. Bu dünya hastalığı
ile Kırgızistan halkı da hastalanmaktadır. Yani bu ülke çarpında bakıldığında tüketim
kültürünün yer aldığı söylenebilir. Günden güne artan ürün çeşitleri, mağazalar alışveriş
merkezleri, küçülen dünya etkileri buna yol açmaktadır. Bu kültürün yaygınlaşmasına,
gerçekleşmesine ve gelişmesine yol gösteren araçların biri de reklamlardır. Reklam ve
tüketim kültürü birbirine bağlıdır. Reklam, tüketiciye bir ürünü satın al diyorsa, tüketim
kültürü de bu ürünün satın alınmasına yardım etmektedir.
Kırgızistan’a bakıldığında tüketim kültürünün izlerini bıraktığı görünmektedir. Yani
tüketim kültürü olgusunun var olduğu söylenebilir. Yayınlanan reklamlara bakıldığı
zaman çoğu durumlarda milliyetçilik mitine önem verildiği görülmektedir. Örneğin,
“Şoro” firmasının ürünlerinin “Maksım Şoro”, “Kıtırak”, “Tien-Shan Legend” vs. Bu ürün
reklamlarında milliyetçilik duygusunun vurgulanmasının başlıca sebeplerin biri de bu
firmanın Kırgızistan firması, yani Kırgızistan üretimi olduğundan dolayıdır. Halkın kendi
ülke ürünlerini satın almasına yönelik mesajlar verilmektedir. Yani bu tür reklamlarda
kozmopolit yapı yansımaktadır. Bununla birlikte reklamlarda aitlik hissi de önemli yer
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almaktadır. Her insan kendine özel bir şeyler ister. Reklamlarda bunu göstererek tüketime
daha fazla sokabilir insanı. Bu açıdan güzel reklamları üreten firmaların biri de “Coca
Cola”dır. Dünya çapında yapılan “Bu Coca-Cola Senindir” kampanyası da Kırgızistan’da
da çok başarılı olmuştur. “Kıtırak” ekmek kıtırı ürününün reklamının incelendiğinde
tüketicileri obur olmaya yönlendirdiği söylenebilir. Yani bu ürün reklamında obur olmak
methedilmiştir. Tüketim kültürü bağlamından bakıldığında insanları sürekli satın al ve tüket
denmektedir. “Rodi Mood” Türk markasının reklamları da yaptığı reklamların çoğunda
sürekli indirim hakkında bahsetmektedir. İnsanlar “indirim”i görünce, tüketmeye hazırlardır.
Tüketim kültürüne yol gösteren olayların biri de “indirim” olgusudur. Alışveriş yapıldığında
zaman “indirim” yazısını gören insan, ihtiyacı olmadan da fazlasından satın alır. “İndirim”
kelimesi tüketim kültürü hastalığına yol açan en önemli unsurlardan biridir. Kırgızistan’da
yayınlanan reklamlarda “lüks yaşam”dan da söz edilmektedir. Bunun başlıca örneklerinden
biri de “Sheba” kedi maması ürününün reklamıdır. Bu reklamda bakımlı kedinin rol alması ve
reklamda kenarda tabağa koyulan kedi maması söz konusudur. Bakımlı kedi, bu mamayı her
hangi sıradan bir kedi yiyemez, sadece özel kedilerin yemeğidir vurgusudur. Yani “Sheba”
ürünlerinin “lüks”, “elit” kediler tüketir demektedir. “Lüks” kediyle birlikte söz konusu
onun sahibidir. Çünkü “elit” insanın kedisi de “elit” olur diye vurgulanmaktadır. Bunların
dışında reklamlarda doğallık, faydalı olma vurguları da vardır. Örnek verirsek, “Maksım
Şoro”, “Maxi Çay”, “Bonaqua” ve “Borjomi” ürün reklamları bunu tespit etmektedir.
Doğallık vurgusu da tüketim kültüründe önemli yer alan konuların biridir. Son zamanlardaki
dünya insanı sağlıklı yaşam için çaba göstermektedir. İçecek olsun, yemek olsun, hatta giysi
ürünlerinde de ne kadar doğal malzemelerden yapıldığına önem vermektedir. Bunun için
yeşillik alanda, hayvanların katılımıyla, çocukların katılımıyla yapılan reklamlar ürünün ne
kadar doğal ve faydalı olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda marketlerdeki “eko paket”
olgusu da buna örnek olabilir. Yani insanların doğayı korumasına yönelik mesajlar yapılarak,
bir yandan tüketim kültürüne de yol açmaktadır. Özellikle çocukların katılımıyla yapılan
reklamlar “zararsız” algısını vermektedir. Mesela, “Maxi Çay” ürünün reklamı. Burada eğer
bebek de bu çayı tüketiyorsa, demek zararı yoktur demektedir. Yani reklam içeriği bunu
göstermektedir. Bunların dışında Kırgızistan’da reklamlarda “helal” mesajının verilmesi
de son zamanlarda artmaktadır. Çünkü son 5-6 yıl içerisinde en önemli noktaların biri de
helal konusudur. Eylül 2012 yılı tarihinde Kırgızistan Helal endüstrisinin işe başlamasıyla
birlikte “helal” kelimesi öncekilere göre daha çok bahsedilmektedir. Bunun sebeplerinin biri
de Kırgızistan halkının %74’ünün Müslüman kesim olmasıdır. Bu yüzden son zamanlarda
ülkedeki her çeşit ürünler ambalajı üzerine “helal” diye yazmaya başlamışlardır. Çünkü
Müslüman kesim için ürünün temiz olması lazımdır. Bu yönden bakılarak yapılan reklamlar
hedef kitlelerine kolay ulaşmaktadır ve kendi ürünlerinin tüketilmesine yol açmaktadır. Bu
da İslam dinindeki en önemli unsurlardan biri olan “israf” konusuna biraz uymamaktadır.
Yani tüketim kültürü bu unsurun ortadan kalkmasına yol açmaktadır.
Sonuç olarak, Kırgızistan ülkesinde de başka ülkelerdeki gibi tüketim kültürü olgusunun
yer aldığı söylenebilir. Başka gelişmiş ülkelere göre daha az sayıdadır. Buna delil reklamlardır.
Yani şu andaki Kırgızistan’da yayınlanan reklamların çoğu daha halkı bu kültüre alıştırmaya
ve sebep olmaya ışık tutmaktadır.
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Microfinance Institutions Challenges in Poverty and
Unemployment Reduction in Ghana
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Abstract
Micro-finance Institution is a very important tool for Poverty reduction, Employment
creation, and Economic Development in Ghana and most parts of the world. It targets
the low income individuals who are mostly in the rural communities through innovative
products such as savings, micro loans and lending in groups. The entire financial system has
a challenge and so micro-finance is not an exception. This article investigates the challenges
that microfinance institutions faced in trying to reduce poverty and create employment to the
poor. Primary and Secondary sources of data was used. With the Primary data, interviews
were conducted. The data were collected through interview guides and questionnaires with
some selected microfinance management and customers. The respondents were purposively
selected to respond to the questions. With secondary data, relevant related literatures were
reviewed in order to bring out the important issues on this subject matter. The results were
analyzed using Statistical Packages for Social Sciences. The researcher found out that, some
of the challenges micro-finance institutions faced are: Poor regulation and supervision,
inadequate knowledge and skills and panic withdrawals. Again, the results revealed that,
Micro- finance Institutions have a strong positive impact with poverty reduction and
employment creation in the country.
Keywords: Microfinance Institutions, Challenges, Poverty Reduction, Employment
Creation, Ghana.
Mikrofinans Kurumlarının, Gana’daki Yoksulluk ve İşsizlik Azatmaından
Karşılaşrıkları Zorluklar
Özet
Mikro-Finans Kurumu, Gana’da ve dünyanın birçok yerinde yoksulluğun azaltılmasında,
* Anadolu University e-posta: ramatussif@gmail.com, ramatuussif@anadolu.edu.tr
www.internationalstudentsymposium.com

289
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istihdam yaratılmasında ve ekonomik kalkınmada çok önemli bir araçtır. Çoğunlukla kırsal
topluluklarda yaşayan düşük gelirli bireyleri, tasarruf, mikro krediler ve grup kredileri gibi
yenilikçi ürünlerle hedefler. Tüm finansal sistemin zorlukları vardır ve bu açıdan mikrofinans bir istisna değildir. Bu makalede, mikrofinans kurumlarının yoksulluğu azaltmaya ve
fakirlere istihdam yaratmaya çalışırken karşılaştıkları zorluklar araştırılmaktadır. Birincil
ve İkincil veri kaynakları kullanıldı. Birincil verileri toplamada görüşmeler yapıldı. Veriler,
görüşme rehberleri ve anketleri bazı seçilmiş mikro-finans yönetimi ve müşterilerine
uygulanarak toplanmıştır. Yanıtlayıcılar, sorulara cevap vermek için özellikle seçilmiştir.
İkincil veriler olarak, bu konuyla ilgili önemli meseleleri ortaya çıkarmak için ilgili literatür
incelenmiştir. Sonuçlar Sosyal Bilimler için İstatistik Paketleri kullanılarak analiz edildi.
Araştırmacı, mikro-finans kurumlarının karşılaştığı bazı zorlukların: Kötü düzenleme ve
denetleme, yetersiz bilgi ve beceriler ve panikle vazgeçme olduğunu tespit etti. Ayrıca,
sonuçlar, Mikro-Finans Kuruluşlarının ülkede yoksulluğun azaltılması ve istihdam
yaratılmasında güçlü bir pozitif etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Mikrofinans Kurumları, Zorluklar, Yoksulluğun Azaltılması,
İstihdam Yaratılması, Gana
Introduction
Though microfinance institution in Ghana has a lot of challenges, yet still the importance
of the institutions are overwhelming. This is because MFI plays a key role in the financial
intermediation process and in the lives of the poor individuals who comprise majority of
the Ghanaian population (PHC 2010). Microfinance also helps to alleviates poverty among
the low income individuals. The stakeholders of the institution thus Governments, donors’
agencies, financial regulators, Policy makers, researchers, management and customers all
agreed to the fact that microfinance contributes to poverty and unemployment reduction but
as to how the poverty will be reduced by the institution is still a matter of concern to all hence
the need for this article to investigate how poverty is reduced through MFIs (Okoampah
Ayeh BoG, 2015). Said, one of the key challenges facing microfinance sector in Ghana
is lack of adequate funding for investing in infrastructure and granting of quality loans.
In the Ghanaian context, most microfinance institutions are established with the aims and
objectives of targeting the productive poor through socio-economic empowerment, creation
of employment, mobilization of internal resources, awareness creation, income generating
activities and the generation of self-employment targeting the rural poor. Microfinance is
one of the few effective instrument for reducing unemployment and poverty over the years
in Ghana. According to (Mr settor Amediku, 2017), the deputy head of financial stability
department at the Bank of Ghana that, as at the year 2000 Ghana made only eight (8)
saving and loans companies but by December 2010, the number increased to nineteen (19).
Currently, there are over five hundred (500) microfinance, savings and loans in the country.
This therefore shows that Ghana will soon achieve the objective of microfinance which
include increasing the outreach, impact and sustainability. So therefore, stakeholders must
help the institution in order to achieve these objectives. Again, for unemployment to be
reduced, the active poor needs a productive job which will lead to high incomes. Three major
290

www.internationalstudentsymposium.com

Microfinance Institutions Challenges in Poverty and Unemployment Reduction in Ghana

things through employment to alleviate poverty must be undertaken which are: generating
employment, increase employability and the labor market very effective and efficient. Ghana
Government has given due attention for micro-finance sector, by understanding that microfinance 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 microfinance proper regulations
and supervision in order to have a long term sustainability and profitability and to be able
to create more employments for all working age which will intend reduce the poverty levels
in the country.
Evolution of Microfinance in Ghana
Microfinance in Ghana is not a new concept. The people of Ghana started their savings
since time immemorial by taken smaller loans from individuals and groups in a form of
helping businesses, petty trading, farming, food processing, service provision, street vending
and other ventures within the country. In 1955 the Canadian Catholic Missionaries who
came and settled in Northern Ghana established the first Credit Union there and that was the
first Credit Union to be established in Africa according to available evidences. In the 1990’s
Susu which is also one of the widespread methods of microfinance currently is also said to
have originated from Nigeria to Ghana. In all, microfinance in Ghana has gone through four
stages like any other microfinance across the world. The following are the four stages:
Stage one
In 1950’s, the government provides subsidized credit. Starting from the 1950’s, the
government of Ghana provides clients with a credit at a subsidized price, when it was
assumed that lack of money is a serious problem and a reason why most people are poor
in Ghana. So in order to eliminate poverty in Ghana, subsidized credit was provided by the
government to interested customers and individuals.
Stage two
In 1960’s and 1970’s, the provision of microcredit through the Non-Governmental
Organization (NGOs). Micro credit was provided to the poor through the Non-Governmental
Organizations in the 60s and 70s. This was done in order to encourage self-sufficiency and
sustainability of microfinance institutions because; during those periods sustainability and
financial self-sufficiency were not in any way seen to be very important.
Stage three:
In the 1990’s, Formalization of microfinance institutions began. This formalization of
the microfinance institution leads to the introductions of more institutions.
Stage four
The final stage was in the mid-1990’s were microfinance institutions were
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commercialized. The commercialization of these institutions then began to gain importance
with the mainstream microfinance and its institutions moving into the financial system.
Statement of Problem
Ghana Microfinance Institutions like any other country are not without challenges.
The country’s MFIs is faced with numerous challenges such as poor financial regulations,
unsustainability, increase in poverty, high unemployment level, more illiteracy rate, high
population growth rate especially among the rural poor people living in low income
communities where they lack access to financial services or Formal Banking Systems. There
has been a problem of the active poor people savings / deposit in Ghana for a long period
of time. This has led to the movement of most of the rural active poor people from rural to
urban communities in search for jobs and shelter and also able to save their little earnings to
have improved living standards. These movements bring problem of overcrowding in the
cities and these posed further threat to the national security (Hernando, 2013). According
to Ghana living Standard Survey fifth round report, the poor households also need savings
account across the country in both urban and rural areas. Over 70 percent of adults in the
Ghana are lacking access to financial services and do not have a basic bank account (GLSS,
5 Report). Again, poor people also need employment to be working and gain income and not
always remain in poverty. Unemployment and poverty keeps alarming in the country hence
the need for this study in order to identify what are the causes and effects of this problems in
Ghana. The research is carried out based on the above background and the major objective
of this article is to determine microfinance institutions challenges in unemployment and
poverty reduction in Ghana.
Regulatory Framework in Ghana
The establishment of regulatory framework is an important aspect of microfinance
institutions and this leads to sustainability and improvement in the standard of living of the
poor people in Ghana.
Regulations of MFIs was introduced with the objective of protecting customers’ savings
and small deposits, offer training and capacity building to the institutions and to ensure
financial soundness and stability. Despite this, the poor people are believed to have limited
access to financial services such as loans, savings / deposits, insurance and other financial
services that are been provided by formal banking institutions. The reason being that, the
poor cannot provide the needed collateral security expected by the formal banks and also
the banks find it very difficult to recover the high cost involved in dealing with the poor
clients. The Rural and Community banks are regulated by the Banking Act of 2004, Act
673.The Savings and Loans are also regulated by the Non-Banking Financial Institutions
(NBFIs) Law 1993 (PNDCL, 328). Programmes that are currently addressing the sub sector
in Ghana include the Financial Sector Improvement Project (FINSIP), Financial Sector
Strategic Plan (FINSSP), the Rural Financial Services Project (RFSP), The United Nations
Development Programme (UNDP), Microfinance project, the Social Investment Fund (SIF),
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the Commonly Based Rural Development Programme (CDRDP), Rural Enterprise Project
(REP) and Agricultural Services Investment Project (ASSIP), (Asiama, 2007). The Bank of
Ghana is the sole regulator of microfinance institutions in the country currently.
Microfinance and Poverty Reduction
Microfinance is seen as a key development instrument not only in reducing poverty but
also for financial inclusion in most part of the world. Though microfinance started in Ghana
in the early 1950’s, in the form of Susu in the Northern Region part of Ghana through the
activities of the Canadian missionaries, in the 1970’s, Mohammed Yunus formally founded
the Grameen Bank which is the first microfinance bank to be established. In the 1990’s
microfinance popularly gain global attention which led to the organization of a summit in
1997 with thousands of delegates and hundreds of countries attended the summit. Quaraishi,
(2007) at the summit said; hundred million of the poorest people will be reached with
financial services that they lack such as credit and savings for self-employment and other
financial services was agreed by the delegates by 2005. In December 2003, at the UN General
Assembly, the year 2005 was announced the international year of microcredit. The then UN
Sectary general (Kofi Annan) of Ghana after the announcement said; “The International
Year of Microcredit 2005 underscores the importance of microfinance as an integral part
of our collective effort to meet the Millennium Development Goals. Sustainable access
to microfinance will surely help to alleviate poverty by generating income, creating jobs,
allowing children to go to school, enabling families to obtain health care, and empowering
people to make the choices that best serve their needs. The great challenge before us is to
address the constraints that exclude people from full participation in the financial sector.
Together, we can and must build inclusive financial sectors that help people improve their
lives”.
Related Literature Review
Microfinance Meaning
Microfinance are financial institutions with the main aim of providing financial services
that are micro in nature to its customers such as micro credit, micro savings, micro insurance,
remittances to poor or low income individuals (Asian Development Bank, 2000). Hartarska
(2005) defined microfinance as the provision of small scale financial services to low income
people. Again, the effective tool used to fight poverty among the low income individuals
by providing financial services to them and those who do not have access or who are
neglected by the traditional banks and other financial institutions is defined as microfinance
(Dokulilova et al, 2009).
Meaning of poverty
Poverty according to World Bank (2000, p. 52) is defines as lack of food and shelter, being
sick and cannot afford to see doctor, lacking access to school and being illiterate; that is not
understanding, knowing how to recite, read and write with understanding, being unemployed
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and being afraid of the future. Poverty again is powerlessness, no representation and lacking
freedom from servitude and not having hope for the future. However, Townsend (2010,
p. 99) describe poverty as people not having adequate resources of which more seriously
fall short of the resources that is commanded by the poor or average individual, household
or family in a particular community within which they are living in whether or not that
community is a local, national or international setting”. World Health Organization (WHO,
2012) described Poverty is an anything that is associated with the undermining range of
human attributes which include health. The poor people are exposed to more environmental
health and personal health risks; they are lacking nourishment, not having information or
have low information and also lacking access to health care facilities. They therefore have
a very high risk of sicknesses. Vulnerability and disability. In Ghana, Poverty is defined as
many dimensions which is characterized by low income, malnutrition, ill health, illiteracy,
and insecurity. Sense of powerlessness and exclusion (GSS, 2007).
Empirical Review in Ghana
In the impact assessment of microfinance institutions interventions in Ghana and
South Africa, Afrane (2002) found that microfinance programmes resulted in significant
improvements in terms of increased business incomes, improved access to life-enhancing
facilities and the empowerment of people, particularly women. However, Adjei et al. (2009)
conducted a research with Snapi Aba Trust Microfinance in Ghana to examine the role of
microfinance in asset building and poverty reduction. They conclude that the beneficiaries
can purchase durables, provide better education to their children and cater for the health
care expenses of their households. They also reveal that participation in the microfinance
credit enabled the customers to have investment and savings deposits and to become welfare
schemes members that provide insurance for them so as to pay off their debts in times of ill
health or death.
Empirical Review From Other Countries
The impact of microfinance on poverty alleviation in Nigeria was examined by While
James at ell (2011); An Empirical Investigation. Chi-square test, F-test and T-test were
employed. Their findings revealed that, those who use the microfinance program have
a significant difference and better off to those who do not use the program. There is a
bigger effect of microfinance institutions in poverty reduction by increasing the incomes
and changing economic standards of those who use the program. Their study argues that
microfinance really is a strategy to poverty reduction and a great instrument for providing
loans to the poor clients. Again, Provident & Zacharia (2008), investigated on the role of
microfinance Banks in poverty reduction in Tanzania, in the study questionnaires, semi
structured interviews, observations and documentary reviews was used. Their findings
showed that majority of the poor people do not access microfinance services credit due to
not having assets, businesses, guarantors, salaried employment, savings account in banks,
ability to make pre-loan weekly deposit on Special Savings Account which are required as
collaterals. Again, a study was carried out by Morduch (2002) on microfinance and poverty
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reduction using independent variables like assets, education, microcredit, family size and
income of household as dependent variable. Poverty assessment tools of the Consultative
Group to Assist the Poor (CGAP) was used in the study. Their findings revealed that, there
is a positive impact of microfinance on poverty reduction. While Littlefield, Morduch and
Hashemi (2003) conclude in their study that there is an increase in income and assets, and
there is a decreases in vulnerability of microfinance clients. Besides, Asemelash (2002) in
Ethiopia confirmed a positive and a significant impact of microfinance on the customers /
beneficiaries of the microfinance program as compared to non-beneficiaries of the program.
Their study showed that microfinance institution has positive and significant impact on
the incomes, the asset buildings, and access to schools going including attending medical
facilities in the study area.
Research Methodology
The methodology of this study on microfinance institution’s challenges in unemployment
and poverty reduction in Ghana is a descriptive and analytical research design. The data for
the study were obtained from primary source by conducting interviews. Secondary data
was also used as source of information and were collected from microfinance books, official
documents, journals, published and unpublished dissertations and the internet. There are
more than 500 licensed microfinance Institutions in Ghana. Out of this total population
of institutions, 80 respondents were selected as the sample size for the purpose of this
study. Quantitative analytical tools were used to assess the challenges of microfinance in
unemployment and poverty reduction in the country. while qualitative indicators are used to
assess the socio-economic empowerment of the active rural poor through the microfinance
program.
The Study Area
This research was conducted in Ghana. That is some selected microfinance institutions
across the country. The areas selected was convenient to the researcher due to the possibility
of acquiring data easily. The accessibility of the areas under the study leads to the collection
of reliable and relevant data within given limited resources in terms of time and money.
Sources of Data
The data of the study was obtained from both primary and secondary sources. The
primary data were collected with the use of pre-tested and well-structured interview guides
and questionnaires administered to selected microfinance institutions management and
customers. While from the secondary source, relevant information was obtained from books,
libraries, brochures, dissertations and through the internet.
Sampling Techniques
With regards to the selection of respondents for the conduct of the survey, the study
employed purposive and convenient sampling techniques. Convenient sampling which
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is also called the judgement sampling includes the selection of the samples haphazardly
the respondents that are very easy to obtain sample from since the process of the sample
selection continues up to the time required data sample size selected has been realized
(Saunders et al 2009). This method was adopted with regards to the selection of respondent
who can actually provide the correct data for the study. The researcher makes sure that all
filled questionnaires and interview guide are properly handled and returned for appropriate
data entry and analysis.
Analysis of the Findings
Gender of Respondents
It is very important to consider the gender issues in any research of this kind. The
researcher takes note of the sex of the respondents both the employers, employees and the
customers. The below table shows the statistics of the respondents.
Gender

Frequency

Percentage

Male

58

72.5

Female

22

27.5

Total

80

100

Table 1: Source: Field Data, 2018
From the field responses, out of the total sample size of 80 respondents’, the frequency
of the male respondent is 58 which constitute 72.5 percent while the female respondents’
frequency is 22 representing 27.5 percent of the total interviewed. This implies that, the
number of male management and customers in the MFIs far exceeds that of females. It was
observer that, microfinance in Ghana was constituted by majority of men.
Age of Respondents
The ages of the respondents were categorized according to four groups. From the
findings, the respondents were made up of more youth than the aged. More of them were
under age forty. This means that, the working population and the customers of the institution
are both young and energetic. The following table explains further the age categories of the
respondents.
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Class

Frequency

Percentage

15-25

19

23.75

25-35

31

38.75

35-45

26

32.5
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45-Above

4

5

Total

80

100

Table 2: Source: Own Field Research, 2018
According to the responses from the field, age range 25 - 35 represents the highest
frequency of 31. This constitute 38.75 percent of the total population interviewed. The
respondents in this class are those actively involved in the running of the MFIs in the country.
The next actively involved are the age group 35-45 with a frequency 26 representing 32.5
percent of the interviewed people. With age group 15 - 25 years having frequency of 19 and
23.75 percent of the population, most of them are part time workers and are school going
student who helps the institution in weekends collections or work during free times. Some
of these workers are those who most of the times lead the institution to bankruptcy and
collapse. The remaining respondents are the age group 45 and above with only frequency of
4 and 5 percent out of the sample size. We observe that, the age 15 to 25 are less involved in
the operations of the institution likewise the aged age 45 and above. The actively involved
are the youth who are 40 years and below who fall between 25 to 40.
Level of Education
The educational background of respondents was asked in order to know the literacy level
of the respondents. It also helps to know the skills level of the respondents. It is believed
that, the higher the level of education, the higher the knowledge and understanding of the
concepts of microfinance and hence better result and the lower the level of education, the
lower the understanding and knowledge. All things being equal. The table below indicated
the educational qualification of the respondents from the data collected.
Level of Education
Frequency
Secondary School / SHS
4
Diploma / HND
39
Bachelor
30
Masters
6
PhD
1
Total
80
Table 3: Source: Primary Data, 2018

Percentage
5
48.75
37.5
7.5
1.25
100

The academic qualification of the respondents from the researcher’s field data collection
of the managers and customers / beneficiaries of the microfinance institution was shown
in the above table. The distribution of the population points out that 39 of the respondents
representing 48.75 percent of the population have completed Higher National Diploma (HND)
followed by 30 respondent representing 37.5 percent of the people interviewed who have
also graduated from the university with degree qualifications. Again, 6 of the respondents
representing 7.5 percent of the total interviewed gradated with Master’s degree while 5 percent
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of the respondents are Secondary School graduates and only 1.25 percent had PhD. The
researcher observed during the study that, upon the academic qualification of the respondents,
most of them still lack knowledge and understanding of the concepts of microfinance. This
makes the operations very difficult and making some of the institutions unsustainable. They
operate based on experience and support from other staffs of different banks.
Marital Status
Marital Status
Married
Singled
Separated
Living Together
Divorced
Total

Frequency
45
21
7
5
2
80
Table 4: Source: Primary Data, 2018.

Percentage
56.25
26.25
8.75
6.25
2.5
100

From the responses, 56.25 percent of the respondents are married and 26.25 percent of
the population interviewed are singled. 8.75 percent got separated while 6.25 percent are
living together with partners but are not formally married. Only 2.5 percent of the respondent
said they have divorced. We observed that the marriage couples are more with the highest
percentage of 56.25.
Workers Experience
The table below indicates the number of years the respondents have work or been with
the microfinance institutions. It is believed that, the more years one has with an institution,
the more the experience acquired and the less the years of work, the lower the experience
all things being equal.
Number of Years
Frequency
One (1) Year
12
Two (2)Years
25
Three (3) Years
23
Four (4) Years
11
Five (5) Years and More
9
Total
80
Table 5: Source: Field Data, 2018.

Percentage
15
31.25
28.75
13.75
11.25
100

Loans Received from MFI
Table 6 below illustrate the number of customers who benefited from the loans offered by
the Microfinance Institution in Ghana. Out of 80 respondents, 55 said they are beneficiaries
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from the loans while the remaining 25 said they are not beneficiaries. Different customers
use this loans for different purposes and the income generated from it too was use for variety
of purposes. Some were able to pay back the loans and others default evidence from the
findings.
Loans Received
Frequency
Total

Yes
No
55
25
55
25
Table 6: Source: Own Research, 2018

Total
80
80

Uses of Loans from MFIs
The loans that were received from the microfinance by the 55 respondents was used
appropriately by majority of the respondents. From the interviewed, some of the customers
attested to the fact that, they use the loans to start a new business altogether. They said
without the loans from the microfinance program they cannot start anything new on their
own. Microfinance really help them to established a business and also employ few workers to
help in the running of the businesses said the beneficiaries. Aside starting of a new business
by some of the clients, other beneficiaries also use the loans to expand their businesses.
Other branches were opened and some increase the number of their products and services.
They said this increase their profit level and their living standards.
The Role of Microfinance Institution in Ghana
Microfinance in Ghana plays a very important role in the country’s economy. All the
stakeholders of the institution attested to this and is an undeniable fact. The managements of
the institutions, and customers all indicated in their responses that, microfinance has a great
impact and plays a significant role in the economic and socio cultural development of the
country. Below are the responses from the findings.
No

Role Of Microfinance Institutions

Frequency

Percentage

1

Create job opportunities to reduce unemployment in
the country
Through the employments created MFIs helps to
reduce poverty
Support SMEs with training and capital
Providing their customers with credit
Provisions of products and services to the poor
customers
Delivery of financial and financial services
Help the poor with star up capital to start new business

13

16.25

11

13.75

8
5
6

10
6.25
7.5

4
2

5
2.5

2
3
4
5
6
7
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8
9
10
11
12
13
14
15

Microfinance intuitions help the low income people 3
with income generating activities
Help in the expansion of customers businesses with 2
credit
Helps in Socio Economic development and growth of 6
Ghana.
Increase in the living conditions and standards of the 4
poor.
Microfinance help to increase the banking population 2
in the country
Helps in women and youth empowerment
8
Improves the growth and development of SMEs 3
through building their capacity.
Microfinance provide customers with money transfer 3
and micro insurances services.
Table 8: Source: Primary data, 2018

3.75
2.5
7.5
5
2.5
10
3.75
3.75

Based from the responses from the field data collection, respondents indicated that,
Microfinance Institution role in Ghana cannot be overemphasized and the above were some
of the factors they mentioned. The researcher found out that, microfinance helps a lot from
the above roles that they play in the Ghanaian economy.
Challenges of Microfinance Institution in Ghana
The study aimed at determining the challenges that the institution faced and how the
owners / managers are affected by them in their operations. from the researchers’ findings,
the respondents mentioned challenges such as regulations and supervision from regulators,
credit defaulters from customers, lack of support from government, high interest rates,
Ghana cedi depreciation as the main challenges they faced. The below table indicate the
remaining challenges according to the findings from the respondents.
No Challenges
1
Danger of Risk; ( credit default risk, systematic risk)
2
Regulations and supervisions issues; (National,
formal, semi-formal and informal institutions)
3
Problem of capacity building; (human capacity,
infrastructure and funding)
4
Targeting the vulnerable and the marginalized; (the
people with disability, women and the youth)
5
Credit delivering mechanism
6
Lack of consumer protection
300

Frequency
8
10

Percentage
10
12.5

5

6.25

5

6.25

4
5

5
6.25
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inadequate understanding of the definition, concepts 6
and terminologies of MFI by employees and customers
Categorization of Microfinance Institutions
5
Data/ information gathering and dissemination 4
(national data, institutional data and clientele data)
Problem of Collaboration and coordination of the 5
institutions
Classifying target groups
3
Inadequate research monitoring and evaluation
3
Lack of support from government
6
Collapse of other microfinance Institutions in the country 7
is a big challenge; which leads to panic withdrawal
High interest rate / Depreciation of the Ghana cedi. 4
Table 10: Source: Primary Data, 2018.

7.5
6.25
5
6.25
3.75
3.75
7.5
8.75
5

From the findings, management and customers stated the above as challenges that the
microfinance faced in Ghana which in one way or the other hinders the operations of the
institutions. Problems with regulation and supervision is seen as the greatest challenge with
the highest percentage of 12.5 followed by the credit defaulters and panic withdrawal from
customers of 10 percent and 8.75 respectively as seen in the above table. Lack of support
from the government of Ghana is also a big challenge facing the institution and inadequate
understanding of the definitions and concepts of microfinance by employees and customers
constituting 7.5 percent each.
Ways to Reduce Poverty in Ghana
There are so many ways to reduce poverty in Ghana which is referred to as the solutions to
Ghana poverty according to some respondents. Some of the ways include: Jobs / employment
creation, women empowerment and the girl child education, the minimum wages and salaries
should be increased, reduction in minimum capital requirement by Bank of Ghana Regulators,
encouraging the establishment of more microfinance institutions in the system, tax exemption
from some of the institution, providing very good health care facilities especially delivering
services, making the spending’s of government transparent, there should be good sanitation
portable and clean drinking water in all communities in Ghana, a nutritious and well-balanced
diet for children especially the infants in home and schools, gender equality making and
unmaking inequalities and finally managing sovereign debt.
Types of Business in Ghana MFIs
There are different types of business in Ghana that are engaged in the microfinance program.
These businesses according to the customers of the institutions get credit from the microfinance
program which help them to build the businesses by putting it into a good standing. Some of
the businesses mentioned by the respondents during the field survey include: Dressmaking,
www.internationalstudentsymposium.com
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Barbering, Petty trading, Food selling, Metal works, Bread Baking, Books and stationary,
Farming, Leather works, manufacturing, Transport owners and other small and medium
enterprises. We ascertained that, the credit collected are put into different uses by different clients.
The Role of Ghana Government
The government of Ghana has a key role in the operations and survival of microfinance
Institutions in the country. He has to ensure that favorable policies are formulated, a good
regulatory framework and best monitoring and supervision style is adopted so as to help
sustain the microfinance Institutions within the country. Rhyne and Otero 2006:19 indicated
that; most microfinance institutions have flourished and sustained where the government
keeps itself separate from policies, allow interest rates to be determined by the market,
credit allocation independent from other issues and the lending also independent from the
government. Through the Ghana poverty reduction Strategies 1 and 11 implemented by the
Government in the country (GPRS I and GPRS II), it is obvious that Microfinance in the
Country is considered by the government to reduce and fight poverty in Ghana and to help
create employment for the poor. The government should therefore review its laws, rules
and regulations towards the microfinance sector in order to implement favorable policies to
motivate and encourage microfinance institutions in the country.
Discussions of the Findings
It shows from the foregoing that, Microfinance institution plays a very significant role
in the socio economic development of Ghana though there are some challenges facing
the institution. Some of these challenges among other are: credit default from customers,
improper regulation and supervision, high interest rate, high minimum capital requirement,
lack of government and donor support, inappropriate reporting standards, panic withdrawal
due to the collapse of other banks. Again, the study found out that, microfinance program in
Ghana help to create employment by issuing loans to the befitting customers.
Additionally, the study observed that, the income that the clients of the microfinance
program gained help the poor to increase their living standards and condition. This in a
way help reduce their poverty levels. The youth in Ghana continuously complained about
unemployment in the country increasing and the poor people becoming poorer. Through
microfinance and their programs most of the poor people gain employment and are now
working as self-employed and making ends meet.
Despite the above, to reduce the challenges of the institutions, the government and
donors should support the microfinance program with funds, there should be currency
appreciation, proper monitoring and supervision from Bank of Ghana, capacity building
of the employers and employees by ministries of Finance and economic Planning of
the country (policy making body), and there should proper training on good reporting
standards by the regulators.
More so, for more employment to be created, there should be reduction in minimum
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capital requirement by Bank of Ghana Regulators so that more microfinance institutions can
be established in order to increase jobs, tax exemption for some of the institutions, customers
should pay the loans given to them so that other clients can also benefit from the program.
Finally, if the government, policymakers, donors, management and all other stakeholders
of microfinance institution would support the institution, the mission and vision of the
institutions will be achieved in the country.
Summary and Conclusion
Microfinance role in Employment creation and Poverty reduction cannot be sufficiently
stated and are overwhelming amazing if given a conducive environment in a country.
The institution encourages self-independent, create employment for the poor through
the credit given which intend reduce the poverty level of the clients. In addition, the
small and medium enterprises who are beneficiaries from the MFIs to some extend export
their goods, effectively and efficiently utilize local raw materials in the country and this
has imparted positively and significantly to the economic development of Ghana. For
these potentials of microfinance to be effectively harness, it is important that government
should encourage more microfinance into areas where it is lacking, support them with
funds, encourage more entrepreneurs by creating social amenities such as water, good
roads and encourage technical education. Furthermore, policies should be reviewed on
business ventures like excessive payment of levies which have a negative influence on
the income levels because that discourages potential entrepreneurs. More so, we realized
that microfinance in Ghana do not get all the necessary support needed from most of the
stakeholder such as government ministries (Mofep), Department and Agencies as well as
from other Banks and Institutions. The above were from the respondent’s responses from
some of the challenges they are facing in Ghana as microfinance institution operators and
customers.
Following the findings stated above, the researcher can conclude that, the importance of
microfinance institution in employment creation and poverty reduction in a country cannot
be overemphasized. Most of the interviewed respondents attested to the fact that, the credit
from the institution is very beneficiary to them and without microfinance program by their
door steps they would not have been able to start any business on their own let alone expand
the businesses nor able to pay their children’s school fees, making deposit, improving
their household consumption which all increase their standard and condition of living.
In Furtherance of the above, it can be concluded that, through the micro credit from the
institution, many poor clients have benefited from the program especially those in the rural
communities. Also, women who are supposed to be targeted are rather few in most cases in
the microfinance program. Targeting majority of women is a key concern in designing any
microfinance program since women and children are the most vulnerable and constitute the
poor class and also have less access to credits.
Recommendations
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Policy Recommendation
Based on the major findings from the research, some policy recommendations are made
in order to improve microfinance role in unemployment and poverty reduction. Some of the
policy recommendation are: Capacity building and intensive training of the management,
loan provision and support to the institutions, currency depreciation should be managed,
educational system improvement, the customer and their savings should be protected,
interest rate control and price control mechanism. The researcher believes that, if the policy
makers take the above into consideration, microfinance in the country would forever be
effective and efficient and the collapse rate will be reduced for the betterment of mother
Ghana’s economy.
Government Recommendations
Below are some recommendations which if the government implement would help
microfinance to be sustained in the country and could help accelerate self- employment, self
– independent and alleviate poverty from the country.
Firstly, the Government should encourage technical education where students can
learn different practical things to help them be on their own after school and not rely on
government for job.
Secondly, government should reduce the minimum capital requirement by microfinance
so that more institution will be established and also the existing ones sustained since the
institutions help create jobs for the masses and give credits to most of their customers.
Also, Government should give support to collapsing microfinance so as to sustained them
and the high Interest rates should be reduced to encourage more investors and depositors
into the institution.
Again, there should also be independent regulations and government should be
autonomous from the policies and operations of the microfinance institution. Furthermore,
there should be proper supervision, monitoring and evaluation of the institutions by the
government regulators.
When the above recommendations are properly implemented, the researcher believes
that microfinance in the country will stand on its feet and serve the purpose for which it was
established.
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APPENDIX A
Questionnaire on poverty and unemployment reduction in Ghana for Customers
This is a research concerning your opinions on the ‘’the challenges Microfinance
institutions faced in poverty and unemployment reduction in Ghana’’. The products and
the services the institution offered to you, what you think are their roles and the challenges
they face in trying to reduce unemployment and poverty in the country. The findings of
this research intends to provide solutions and recommendations to microfinance Managers,
government and policy makers towards improving service quality. Your participation in this
research is voluntary and you can end the interview any time you wish. Counting on your
cooperation. Thank you.
Name of Interviewer; ……………………….. Signature of interviewer………………
Name of Respondent; …………………. …… Signature of Respondent ……………
Date of Interview ……………………………. Location ……………………………
SECTION A: Demography
3. Your Gender please? Male ( ) or Female( )
2. What is your age please? A. 15- 25. ( ) B. 25-40 ( ) C.40-55( ) D. 55 and above( )
3. Please indicate your level of education?
A. SSS ( ) b. HND ( ) c. Degree ( ) d. Masters / PhD( )
4. Please your marital status? A. Married ( ) b. Singled ( ) c. separated ( ) d. Living together ( ) e. Divorced ( )
SECTION B: (Business information)
1. Can you please indicate your years of working Experience?
(One (1) Year, Two (2) Years, Three (3) Years, Four (4) Years, Five (5) Years and More)
2. For how long have you been in Operation?
A (2-5 years), b. (5-10 years), c.(10-15years), d. (15 years and Above)?
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3. Have you ever applied for credit in any MFIs? Yes, ( ) or No( )
4. 4a If yes, how much did you apply for GHc …………………………………………
5. Did you finish paying the credit or you defaulted? Yes, ( ) / No ( )
6. What was the credit use for? Start new business Expansion other specify
7. What are the challenges of Microfinance Institutions in the country?
……………………………………………………………………………………………
8. Upon the challenges, do MFIs help reduce unemployment for the poor? Yes, ( ) or
No( )
22a. If yes, by what means…………………………………………………………………
9. Do you think MFIs reduce poverty in the country? Yes ( ) or No( )
23a. If yes, how? ………………………………………………………………………….
10. Can you please give some recommendations to the MFIs, government and policy
makers?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Thank you for your time and responses.
APPENDIX B
Interview guide on poverty and unemployment reduction in Ghana for MFIs
Management
1. Respondents Gender / Sex (Male) or (Female)
2. Age of the respondent? A. (15-25), b. (25-35), c. (35-45), d.(45-Above)
3. Level of Education?
(Secondary School / SHS, Diploma / HND, Bachelor, Masters, PhD)
4. Marital Status of respondent?
a.(Married), b.(Singled),

c.(Separated), d. (Living Together), e.(Divorced)

5. What is your number of years Working Experience in this institution?
One (1) Year, Two (2) Years, Three (3) Years, Four (4) Years, Five (5) Years and More
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6. Did you offer Loans / Credits to MFIs / your customers please? Yes, ( ) or No( )
6a. If yes, please what types of loans did you offered them? …………………………
7. Can you please tell me the role of Microfinance Institution / your institution in Ghana?
………………………………………………………………………………………
8. What Challenges do Microfinance Institutions / your institution faced?
………………………………………………………………………………………
9. Can you please indicate some ways to reduce Poverty in Ghana?
………………………………………………………………………………………
10. Upon the challenges, do MFIs reduce unemployment for the poor? Yes, ( ) or No( )
10a. If yes, by what means………………………………………………………………..
11. Do you think MFIs reduce poverty in the country? Yes, ( ) or No( )
11a. If yes, how?
……………………………………………………………………………………
12. Please what is the Ghana Government’s role in microfinance institutions development?
……………………………………………………………………………………
13. Any recommendations to the government and policy makers on how to help sustain
and improve MFIs to continue to help in poverty and unemployment reduction in
Ghana?
………………………………………………………………………………………
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Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında
Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Başarılarını
Etkileyen Dil ve Kültür Faktörleri
Enes Yaşar1*
Özet
Bu çalışmanın amacı, Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında öğrenim gören
uluslararası öğrencilerin Türk diliyle almış oldukları eğitimlerin, teorik ve pratik alanlardaki
akademik başarılarını ve okuldaki sosyal çevresi ile ilişkilerini 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 Yüksekokulunda 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 Yüksekokullarında
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 Yüksekokullarında 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
*

Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, e-posta:
enesyasar@comu.edu.tr .
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komite sınavlarının uluslararası öğrencilerde olumsuz bir psikoloji oluştururken, Sağlık
Yüksekokullarındaki final sınavlarının uluslararası öğrencilere psikolojik bir avantaja
sağladığı görüşü hâkim olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu, Sosyal ve
Kültürel Etkileşim
Language and Culture Factors Affecting the Success of International Students
Studying in Medical Facultıes and Health Schools
The aim of this study is to determine that the education of the international students in the
Faculties of Medicine and Health Schools with their Turkish language affects their academic
success in theoretical and practical fields and their relations with the social environment in
the school. For this reason, the study was carried out with a phenomenology study pattern of
qualitative research methods. The data of the study were collected on a voluntary basis using
the interview method in 2017-2018 academic year with nine international students studying
at Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine and School of Health. In this
study, it is tried to determine the degree of the students who are not enough in terms of exam
time in theory courses, how they understand the terms of the exam correctly, what kind of
terms they have difficulty in understanding, the ways they work and their communication
with their classmates. As a result, it was determined that international students studying
in the Faculties of Medicine and Health Schools had difficulty in understanding the terms
and the questions in theoretical courses, and that they could not grow the exam questions.
In addition, it was observed that international students were negatively affected when they
could not communicate with their classmates. Finally, while the committee examinations
in the Faculties of Medicine constitute a negative psychology in international students, the
opinion that the final examinations of the Health High Schools provide a psychological
advantage to international students has been dominant.
Keywords: Turkish Education, Faculty of Medicine and School of Healty, Social and
Culture Alinteraction
Giriş
Uluslararası öğrencilerin başarılı bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için Türk
dilini oldukça etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu da dil bilgisel yeterlik,
iletişimsel yeterlik ve kültürel yeterlik gibi bir takım yeterliklerin başarılı bir şekilde
kullanılabilmesine bağlıdır (Alptekin, 2002; Çakır, 2006). Dolayısıyla başka bir ülkeye
eğitim amacıyla giden uluslararası öğrencilerin derslerinde başarı sağlayabilmeleri için o
ülkenin kültürel ve sosyal yapılarına da hâkim olmaları gerekmektedir. Özellikle sağlık
bilimleri alanlarındaki uluslararası öğrenciler, eğitim süreçlerinin ilerleyen dönemlerinde
staj amacıyla toplumla ve halkla çok fazla iç içe bulunacak olmaları nedeniyle dile ve
kültüre diğer alanlardaki öğrencilerden daha fazla hâkim olmaları gerekmektedir. Bu
bağlamda “bir öğrenci öğrendiği dilin kültürüne ne kadar hâkim olursa, bir anlamda ne
kadar kültürleşirse, o dili o kadar iyi öğrenir”(Shumann, 1978, s. 34) ve eğitim aldığı alanda
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o kadar başarılı olmaktadır. Dolayısıyla uluslararası bir öğrenci, eğitim süreci içerisinde
geniş bir ufka sahip olabilmesi için kültürel bağlarını da iyi kurması gerekmektedir. Aksi
takdirde yabancı ülkelerde yükseköğrenim gören öğrenciler, akranlarından farklı olarak yeni
bir kültürle karşılaşmaktan dolayı çok fazla stresin yol açtığı sorunlarla da karşı karşıya
kalabilmektedirler (Ercan, 1998).
Bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında
öğrenim gören uluslararası öğrencilerin dil ve kültüre oldukça hâkim olmaları gerekmektedir.
Nitekim staj dönemlerinde hasta ve hasta yakınlarıyla kurulacak etkileşim, uluslararası
öğrencinin başarısını büyük ölçüde etkileyecektir. Öğrenciye yalnızca derslerin teorik
kısımlarında başarılı olması yeterli olmayacaktır. Bildiklerini uygulaması için etkili bir
iletişim kurması gerekecektir ve bu da Türk kültürüne hâkim olduğu ölçüde mümkün
olacaktır.
Yöntem
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan fenomenoloji deseni
kullanılmıştır. Fenomenoloji deseninde araştırmacı, katılımcıların kişisel tecrübeleriyle
ilgilenmekte ve bireyin algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir (Baş
ve Akturan, 2008). Fenomenoloji deseni ayrıca araştırmanın yaklaşımını belirleyen ve çeşitli
aşamalarının bu yaklaşım çerçevesinde tutarlı olmasına rehberlik eden bir strateji olarak
tanı mlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011; 69). Bu nedenle çalışmada görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Görüşme yöntemi, araştırmacı ile araştırmanın öznesi konumunda yer alan kişi
arasında geçen kontrollü ve amaçlı sözel iletişim biçimidir (Cohen ve Manion, 1994: 271).
Çalışma grubu
Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında öğrenim görmekte olan toplam 9 uluslararası
gönüllülük esasına dayalı olarak katılmıştır. Katılımcı öğrenciler Türkiye’ye 2017 yılında
gelmiş olup TÖMER eğitimlerinin ardından bölümlerinde öğrenimlerine başlamışlardır.
Veri toplama aracı
Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yöntemi türleri
içindense yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmada uluslararası
öğrencilerle yapılan görüşmeler ses kaydı alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
uluslararası öğrencilerden, eğitim süreçlerinde akademik ve sosyal yaşamlarında
karşılaştıkları zorlukların anlatılması istenmiştir. Analizi yapılacak verileri elde etmek için
de görüşme yapılan öğrenciye yöneltilen sorular aşağıdaki gibidir;

1.) Komite, vize ve final sınavlarınızda süreyi yeterli buluyor musunuz?
2.) Derslerde Öğretim Elemanlarının terimleri evrensel isimleriyle mi yoksa Türkçeleştirerek kullanmaları mı daha kalıcılık sağlıyor?
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3.) Sınıflarınızdaki Türk uyruklu öğrencilerle kaynaşma durumunuz akademik başarılarınıza ne ölçüde etki ediyor?

4.) Derslerinizde başarılı olmak için belirlemiş olduğunuz bir çalışma yöntemiz var mı?
5.) Derse katılım sağlarken ya da söz isterken çekinceleriniz oluyor mu? Bu durum derslerinizi nasıl etkiliyor?

6.) Sizi en çok zorlayan dersler hangileridir? Neden?
Bulgular
Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin Tıp Fakültesinde ve Sağlık Yüksekokulunda
edindikleri Türkçe yeterliliklerine ilişkin bulgu ve yorumlar, uluslararası öğrencilerin
akademik başarılarında kültürel etkenlerin eğitiminden kaynaklı unsurları olarak aşağıdaki
başlıklar altında verilmiştir.
Komite, vize ve final sınavlarınızda süreyi yeterli buluyor musunuz?
Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin
başarıları, büyük ölçüde sınav süreleriyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla uluslararası
öğrenciler için başarının belirleyicisi Türk öğrencilerde olduğu gibi soruların zorluğu ve
kolaylığı değildir. Aksine bu durum ikinci planda kalmaktadır. Çünkü uluslararası öğrenciler
sınav esnasında başlıca olarak sınav süreleriyle mücadele etmektedir. Yani cevaplardan çok
soruların kendileriyle uğraşmaktadırlar. Bu yüzdendir ki bu öğrenciler için sınav, ancak
soruların kendilerinden ne istediğini anladıktan sonra başlamaktadır. Fakat böylesi bir
durumla karşılaşan öğrenciler, ne yazık ki sınavlarında başarı gösterememektedirler. Tıp
Fakültesinde öğrenim gören (A) öğrencisi bu durumu “Sınavda zaman sıkıntısı yaşıyorum.
Çünkü zaman yok. Soruları yanlış okumak demek yanlış cevaplamak demek” şeklinde ifade
ederek başarısız olma nedenini süre yetersizliğine bağlamaktadır. Yine Tıp Fakültesinde
öğrenim gören (B) öğrencisi ise süre sıkıntısından dolayı sınavlarda 100 sorudan 40 soruyu
hiç okuyamadığını ifade ederek asıl problemin soruları sınav süresi içerisinde anlayamamak
olduğunu vurgulamıştır. Komite sınavları haricinde Sağlık Yüksekokullarında yine benzer
durumlar yaşanmaktadır. Sağlık Bilimlerinde öğrenim gören olan (C) öğrencisi bu durumu
şu şekilde ifade etmektedir “Sınav süresi yetmiyor çünkü sınav soruları seçmeli olduğu için
birçok seçenek var. Hepsini okumak için zamanı az geliyor. Ayrıca klasik olduğu zaman
yazmada ve cümle kurabilmede de zorlanıyorum.”
Bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere bu alanlarda öğrenim gören uluslararası
öğrencilerin sınav başarılarını sorulardan ziyade verilen süre etkilemektedir. Bu da
öğrencilerin bölüme başlarken akademik literatüre, kavramlara ve terimlere hâkim
olmadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla oldukça ağır bir eğitim süreci olan bu bölümlere
gelecek öğrencilere daha yoğun bir akademik Türkçe dersleri verilerek okuduklarını anlama
becerisi kazandırılması gerekmektedir. Aksi halde öğrenciler için sınav süreleri hiçbir zaman
yeterli gelmeyecek ve hak ettikleri başarıları kazanamayacaklardır.
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Derslerde Öğretim Elemanlarının terimleri evrensel isimleriyle
Türkçeleştirerek kullanmaları mı daha kalıcılık sağlamaktadır?

mi

yoksa

Farklı bir kültürün kavramları içerisinde yaşamanın yanında eğitim almak uluslararası
öğrenciler için hiç de kolay değildir. Özellikle Tıp ve Sağlık alanlarındaki terimleri idrak
edebilmek diğer alanlara nispeten bir derece daha zordur. Nitekim bu alanın terminolojisine
hâkim olabilmek için çok sayıda terim ve kavramı ezberlemek gerekmektedir. Fakat bu terim
ve kavramlar ülkemizde öğretim elemanları tarafından Türkçeleştirilerek kullanıldıkları
için uluslararası öğrencilerde bir takım kavram karmaşalarına neden olmaktadır. Özellikle
daha öncesinde kendi ülkesinde de Sağlık Bilimleri alanında eğitim gören (D) öğrencisi,
terim ve kavramların Türkçeleştirilerek kullanıldığı durumlarda konuyu anlayabilmek
için daha fazla çaba harcaması gerektiği anlayışını kendisiyle yapılan görüşmede ortaya
koymuştur. Çünkü kendisinin de ifade ettiği üzere “En çok zorladım şey tıp terimleri. Çünkü
biz bunları hep Arapça olarak gördük Suriye’de. Bu nedenle terimler Latince olmadığında
doğal olarak arkadaşlarım benden hep bir adım önde oluyorlar. Bu beni olumsuz etkiliyor”.
Öyle ki Tıp Fakültesinde Öğrenim gören (G) öğrencisi de bu nedenle hocaların terimleri
Latince söylemelerini tercih ettiğini ifade etmektedir. Uluslararası öğrenciler terimlerin
Türkçeleştirilen anlamlarından ziyade daha çok herkesçe bilinen Latince ifadeleriyle
kullanıldığı takdirde dersleri daha iyi anlayabilecekleri kanaatindedirler. Nitekim Tıp
Fakültesinde öğrenim gören (F) öğrencisi bu nedenle düşüncelerini “Tıp terimlerini Türk
öğrencilere göre daha kolay öğreniyorum çünkü Latince ve yabancı dilim var” şeklinde
ifade etmektedir.
Sınıflarınızdaki Türk uyruklu öğrencilerle kaynaşma durumunuz akademik
başarılarınıza ne ölçüde etki ediyor?
Öğrencilerin eğitim süresi boyunca ders motivasyonlarını etkileyen önemli unsurlardan
birisini de sınıf ortamı oluşturmaktadır. Öğrenci içerisinde bulunduğu ortamda kendisini
rahat hissettiği müddetçe motivasyonu artmakta ve derslere daha aktif bir şekilde katılım
sağlamaktadır. Sınıf ortamına uyum sağlayamadığı takdirde ise arkadaşlarının kendisine
güleceği endişesiyle derslere katılım noktasında tereddütler yaşamakta ve pasifleşmeye
başlamaktadır. Bu durum uluslararası öğrencilerin özellikle ilk yıllarında yoğun bir şekilde
karşılaştıkları bir sorundur. Nitekim uluslararası öğrenci yeni bir kültür ve yaşam biçiminin
içerisinde Türk öğrencilerle ilk başlarda ortak bir paydada buluşma güçlüğü çekmektedir.
Bu da doğrudan derslerini etkileyen bir durumdur. Öyle ki Türk öğrencilerle iyi bir şekilde
iletişim kurabilen uluslararası öğrenciler, arkadaşlarının yardımlarıyla karşılaştıkları
zorlukların üstesinden gelebilmektedirler. Tıp Fakültesinde öğrenim gören (A) öğrencisi
“Türk arkadaşın olması çok önemli. Sana yardım eder. Anlamadığın yerde anlatır”
şeklindeki ifadesiyle sınıftaki ortama uyum sağlayabilmenin önemli bir etken olduğuna
işaret etmektedir. Yine benzer şekilde Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören (C) öğrencisi
düşüncelerini “Türk arkadaşlar çok yardımcı oluyor ders anlatma konusunda” şeklinde dile
getirerek derste anlaşılmayan konuların ders dışında arkadaş yardımıyla telafi edildiğini
göstermektedir. Fakat birden fazla aynı dili konuşan uluslararası öğrencinin aynı sınıfta
olması halinde Türk öğrencilerle kaynaşma ve derslerdeki yardımlaşma etkisini görmek
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pek mümkün olmamaktadır. Tıp Fakültesinde öğrenim gören (E) öğrencisinin “İlk yıllarda
aynı sınıfta çok olduğumuzda kendi aramızda konuşuyor, derste hep birlikte oturuyorduk”
sözlerinden de anlaşılacağı üzere çok sayıda uluslararası öğrencinin bir arada olması halinde
sorunu Türk öğrencilerden ziyade kendi aralarında halletmeye çalıştıkları görülmektedir.
Bu durum ise uluslararası öğrencilerin ilk yıllarda akademik kaygıları nedeniyle akademik
saha içerisinde Türk öğrencilerle iletişimlerinde azalmalara neden olmaktadır. Nitekim
uluslararası öğrenci, ders eksiğini giderebilmek için kendi dil ve kültüründen birisini tercih
ederek eksiğini daha kısa sürede giderme çabasındadır. Ancak bu durum öğrenci lehine
olmaktan ziyade aleyhinedir. Çünkü uluslararası öğrenciler ilerleyen yıllarda sınıfta kendi
kültür ve diline yakın öğrencileri bulamaması halinde yalnızlaşma ve derslerinde istediği
başarıyı gösterememe ihtimalini artacaklardır.
Derslerinizde başarılı olmak için belirlemiş olduğunuz bir çalışma yöntemiz var mı?
Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları, genel olarak öğrencilerin akademik alanlardaki ders
başarı durumlarını belirleyen önemli bir ölçüttür (Mattick, Dennis ve Bligh, 2004). Bu nedenle
öğrenciler çalışırken iyi ve etkili bir yöntem belirlemeleri gerekir. Aksi halde uzun ve yorucu
çalışmalara rağmen istenilen başarıları elde edemezler. Türkiye’deki eğitim sistemi içerisinde bu
gibi başarısızlık durumuyla en sık karşılaşan kitleyi ise uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır.
Tıp Fakültesinde öğrenim gören (E) öğrencisi, yaşadığı bu zorluğu şu şekilde ifade etmektedir
“Birinci sınıfta kaynaklar üzerinde durduğum için puanlarım düşük geldi. Sınav yöntemi bizim
ülkede klasik burada ise test şeklinde. Bu yüzden bana farklı geldi ve zorluk yaşadım. Kitap
üzerinde gitmesi daha iyi, daha yararlı ama burada slaytlara önem veriliyor”.
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere uluslararası öğrenciler kendi ülkelerindeki eğitim
sistemi dışına çıktıklarında büyük oranda başarısızlıklarla karşılaşmaktadırlar. Buradaki
başlıca etken, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de farklı bir eğitim sistemi içerisinde etkili
bir çalışma yöntemi geliştiremiyor olmalarıdır. (E) öğrencisinin ifadelerinden de anlaşacağı
üzere test ve slayt üzerinden öğrenci nasıl çalışması gerektiğini bilmemekte ve zorluklar
yaşamaktadır. Bir diğer zorluğu Sağlık bilimlerinde yaşayan (D) öğrencisi, Türkçe olarak
eğitim aldığı için tam olarak bir yöntem geliştirememiş ve derste anlatılan bütün konuları
yazma ihtiyacı duymuştur. Bu da zamanla öğrencide çok fazla çalışması gerektiği için
bıkkınlık hissi oluşturmuştur. Dolayısıyla öğrenci, etkili bir çalışma yöntemi geliştirene
kadar derslerinde istediği performansı yakalayamamıştır.
Bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere uluslararası öğrenciler, ilk yıllarında belirli bir
çalışma yöntemi geliştiremedikleri için çoğunlukla istedikleri başarıyı gösterememişlerdir.
Ancak ilerleyen dönemlerde Türkçeye daha fazla hâkim oldukları ve çalışma sistemini
geliştirdikleri için derslerinde daha fazla başarı yakalamışlar. Bu da uluslararası
öğrencilerin ilk yıllarında etkili çalışma yöntemi belirlemelerinde destek almaları gerektiğini
göstermektedir.
Derse katılım sağlarken ya da söz isterken çekinceleriniz oluyor mu? Bu durum
derslerinizi nasıl etkiliyor?
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Uluslararası öğrenciler çoğu zaman düşüncelerini yanlış ifade etme ve sınıf içerisinde
kendilerine gülüneceği endişesine kapılırlar. Hatta cevabını verebilecekleri sorularda bile
cevap verip vermeme noktasında tereddütte düşerler. Tıp Fakültesinde öğrenim gören
(A) öğrencisi, bu nedenle soruları özelden sormayı tercih ettiğini ifade etmektedir. Sağlık
Yüksekokulunda öğrenim gören (H) öğrencisi ise soruların cevabını bilmesine rağmen
arkadaşlarının cevabı verirken kendisine gülme endişesi yaşadığını ifade etmektedir.
Dolayısıyla bu kaygı durumu, öğrencilerin ders performansını düşürmektedir. Nitekim
öğrenci derse katılım sağlayamadığı takdirde anlayamadığı konularda soru soramayacak ve
o konuyla ilgili kavrama güçlüğü çekecektir. Derslerde kaygı ve endişenin düşürülebilmesi
için başlıca yapılması gereken şey ise uluslararası öğrencilerin kendilerini artık yabancı
bir öğrenci olarak görmemeleri gerektiğidir. Bu noktada öğrencilerin kendilerine destek
olabilecek Sivil Toplum Kuruluşlarına yönlendirilmeleri faydalı olabilecek bir etkendir.
Özellikle uluslararası öğrenci çalışmaları yapan Uluslararası Öğrenci Federasyonu
gibi kuruluşlar sosyal aktivitelerle öğrencilerin çekingenlik hislerini kırarak özgüven
aşılama çalışmaları öğrencilerin derslerindeki başarılarına katkı sağlamaktadır. Nitekim
öğrencinin sosyal çevresinde kazandığı özgüven hissi derslerde öğrencinin derse aktif bir
şekilde katılmasına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin akademik
başarılarının sosyal hayatın içerine dâhil oldukları kadar arttığını söylemek mümkündür.
Sizi en çok zorlayan dersler hangileridir? Neden?
Tıp Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulları genel itibariyle çok çalışılması ve güncel olarak
takip edilmesi gereken bölümler arasındadır. Bölümlerdeki komite sınavları ve birbirinin
devamı niteliğindeki derslerin sınavları öğrencilerin sürekli yoğun bir tempoda çalışmalarını
gerektirir. Bu da öğrencilerin hangi derse ne kadar çalışması gerektiği noktasında bir tercih
yapmaya sevk etmektedir.
Türk öğrencilere bakıldığında çoğunlukla sağlık alanı ile ilgili derslerde zorlandıklarından
alan derslerine yoğunlaşmaktadırlar. Ancak uluslararası öğrencilerde bu durum biraz daha
farklıdır. Özellikle her iki programda da var olan Halk Sağlığı ve YÖK dersleri gibi sözel ve
uzun okumalara dayalı dersler, uluslararası öğrencileri daha fazla zorlamaktadır. Bu nedenle
alanla ilgili derslerden ziyade bahsi geçen derslere ağırlık vermek zorunda kalmaları bu
öğrencilerin alan derslerine yeterince hazırlanamamasına neden olabilmektedir. Tıp
Fakültesinde öğrenim gören (G) öğrencisi bu durumu şu şekilde ifade etmektedir “ Bilim
Felsefesi, Davranış Bilimleri gibi yılın başında olan dersler daha zor oluyor. Çünkü daha
Türkçeye alışmış olmuyoruz. Ben Tıp ile ilgili derslerde zorlanmıyorum. Komitede iyi
puanlar alıyorum. Ama bu dersler yüzünden barajı geçemediğim için bir yılım uzuyor”.
Görüleceği üzere uluslararası öğrenci Tıp ile ilgili derslerde başarılı olmasına rağmen ilk
yılında karşılaştığı Eğitim Felsefesi ve Davranış Bilimleri gibi derslerden dolayı senesini
uzatmıştır. Bu da uluslararası öğrencinin Türkiye’deki eğitim hayatının ilk yıllarında
yalnızca Türkçe yetersizliği nedeniyle senesini uzatmasına neden olan bir durumdur.
Çözüm olarak ise iyi derecede Türkçe gerektiren bu gibi sözel derslerin öğrencilerin ilk
yılları yerine Türkçelerini daha da geliştirdikleri sonraki yıllara dağıtılması önerilebilir. Aksi
halde uluslararası öğrenciler, Türkçesinin yetersizliği nedeniyle Eğitim Felsefesi, Davranış
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Bilimleri ve Halk Sağlığı gibi derslerden başarısız olma ihtimalleri artacak ve yeterli puanları
alamadıkları takdirde de senelerini uzatmak durumu ortaya çıkacaktır. Yine benzer şekilde
Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler de Halk Sağlığı gibi derslerden istediği
puanı alamadığında diğer derslerine yeterince zaman ayıramayacaklardır. Karşılaşılan bu
durumlar ise uluslararası öğrencilerin akademik başarılarını etkileyecektir. Bu nedenle
Fakültelerdeki müfredat programları belirlenirken uluslararası öğrencilerin varlıkları,
yetkililer tarafından daha da dikkate alınması gereken bir durumdur. Hele ki uluslararası
hareketliliğin arttığın günümüzde bu durum daha fazla bir önem arz etmeye başlamıştır.
Dil ve kültür faktörü staj sürecinize nasıl bir etki oluşturdu?
Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler için klinik
uygulamaları teori derslerinde olduğu gibi bilgi sahibi olarak üstesinden gelinebilecek bir
durum değildir. Bilgi yanında tecrübe ve deneyimi de gerektirir. Özellikle hastalarla iletişim
halindeyken alanla ilgili çok fazla bilgiye sahip olmak dahi kimi zaman yeterli olmayabilir.
Nitekim hastaların stajyer doktor ve hemşirelere karşı vereceği tepkiler beklenilenin dışında
olabilmekte ve doktor ve hemşire adaylarını zorlayabilmektedir.
Uluslararası stajyer doktor ve hemşireler için bu durum biraz daha farklıdır. Özellikle
dil ve kültür faktöründen kaynaklı hasta-doktor/hemşire ilişkilerinde iletişim kopuklukları
ve anlaşmazlıklar daha sık olarak yaşanabilmektedir. Tıp Fakültesinde öğrenim gören
(B) öğrencisi bu durumla ilgili yaşadığı bir olayı şu şekilde ifade etmektedir “Klinik
uygulamalarında bir hasta bana boğazım gıdıklanıyor dedi. Ben de bir insanın boğazın
nasıl gıdıklanabileceğini düşünmeye başladım”. Görüleceği üzere uluslararası öğrenci,
hastaların kullandığı kültür ve dilin yerel ifadelerine tam olarak hâkim olamadığından
aslında çözümünü bildiği bir vaka karşısında duraklamak zorunda kalır. Yine benzer bir
yerel ifade ile karşılaşan Tıp Fakültesi öğrencisi (F), bir hastanın “böğrüm ağrıyor doktor
bey” şeklindeki şikâyeti karşısında ne yapması gerektiğini bilemez.
Bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere bu alanlarda öğrenim gören uluslararası öğrenciler,
hastaların yerel ifadeleri karşılaştıklarında iletişim kopuklukları yaşarlar. Ancak bu durumu
aştıkları takdirde büyük bir özgüvenle işlerini yapabilmektedirler. Sağlık Yüksekokulunda
öğrenim gören (C) öğrencisi, hastasına iğne yaparken onu sakinleştirebilecek bir Türkçeye
sahip olduğunda kendisine güveninin tam olduğunu ve bunu hastaya hissettirdiğinde hastanın
kendisine güven duyduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla staj sürecinde dile ve kültüre hâkim
olmak uluslararası doktor ve hemşire adayları için büyük bir avantaj oluşturmaktadır.
Sonuç
Tıp Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik
başarılarını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunların en dikkat çekicilerinden biri ise çalışmada ele
alınmış olan kültür ve dil faktöründen kaynaklı etkenlerdir. Teoride ve pratikte bunlar öğrenciden
öğrenciye değişiklikler gösterse dahi temelde birbiriyle ilişkili oldukları muhakkaktır.
Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin sınav süreleri, soruları doğru anlayabilme yetileri,
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ders çalışma yöntemleri, çevreleriyle olan ilişkileri ve sınıf içerisinde kaygı durumları kültür
ve dil bağlamı içerisinde değerlendirilmiştir. Elde edilen çıkarımlarda ise öğrencilerin sınav
sürelerinde sıkıntı yaşadıkları, soruları doğru bir şekilde anlayamadıkları için yanlış cevaplar
verdikleri, ders çalışma yöntemleri belirleyemedikleri kanaati ortaya çıkmıştır.
Sınav sürelerinin yetersizliği hususunda en dikkati çekici faktör uluslararası öğrencilerin
alan derslerinde değil de YÖK dersleri, Eğitim Felsefesi, Davranış Bilimleri ve Halk Sağlığı
gibi derslerde zorlanıyor olmalarıdır. Bu dersler öğrencilere ilk yıllarında süre noktasının
yanı sıra soruların doğru anlaşılabilmesi hususunda da zorluklar yaşatmaktadır. Özellikle
akademik Türkçe yetersizliği öğrencilerin çoğu zaman bu derslerden başarısız olmalarına
neden olmaktadır.
Alınan dersler öğrencilerle yapılan görüşmeler neticesinde değerlendirildiğinde genel
itibariyle alan derslerinde iyi puanlar alındığı görüşünü hâkim kılmaktadır. Ancak bahsi
geçen derslerden istenilen başarılar yakalanılamamaktadır. Çözüm önerisi olarak uluslararası
öğrencilerin de bu fakültelerde okuduğu dikkate alınarak müfredatın güncellenmesi ve
uluslararası öğrenciler için Akademik Türkçe derslerinin yoğunlaştırılması sunulabilir.
Dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın burs verdiği uluslararası
öğrenciler için başlatmış olduğu Akademik Türkçe dersleri daha fazla yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Ayrıca burslu olarak gelmeyen öğrenciler için de bunun gibi çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Uluslararası öğrenciler için seçmeli dersler arasına Akademik
Türkçe derslerinin eklenmesi bu faydalı çalışmaların bir başlangıcını oluşturabilir.
Teorik derslerin yanı sıra pratik derslerin uygulamalarında oldukça zorlanan uluslararası
öğrenciler, stajları sürecinde daha fazla sosyal ortamlarla iç içe geçme imkânı verilmesi
gerekmektedir. Nitekim yapılan görüşmelerin de bizlere göstermiş olduğu gibi bir doktor ya
da hemşirenin yetişmesinde yalnızca teorik derslerde başarılı olmaları kimi zaman yetersiz
kalmaktadır.
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Üzerinde İncelenmesi: Karaj Örneği
Shiva Saeighi Mameghai1*
Özet
Bu araştırmada İran’daki üniversite öğrencileri üzerinde yaratıcılık ve duygusal zekâ
ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Karaj üniversitesinde 2016-2017 öğretim
yılında eğitimini sürdüren bütün bölümlerden rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen toplam
100 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırma da veri toplama aracı Torrence J. (1960) geliştirdiği
yaratıcılık ölçeği ve BarOn. (1997) duygusal zekâ geliştirdiği ölçekler kullanılmaktadır.
Torrence 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 değerlendirmek 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 çıkmaktadır. Yani
araştırmanın 3 hipotezi kabul görünürken diğer hipotez, yaratıcılığın genişleme bileşeni
ve duygusal zekânın arsında ilişki bulunmayarak ret edilmektedir. Araştırmada elde edilen
sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Duygusal Zekâ, Üniversite Öğrencisi, İran
Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between creativity and
emotional intelligence among university students Iran. The research was comprised of
100 students from all departments of Karaj University in the 2016-2017 academic year.
The data which is taken from Torrence J. (1960) developed the scale of creativity and Baron. (1980) also was used scales in which emotional intelligence developed This research
also collects data from Torrence’s explorations of the four components (flexibility, fluidity,
* Avrasya Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi e-posta: saeighi.mameghani@avrasya.edu.tr
www.internationalstudentsymposium.com

321
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entrepreneurship and expansion) by presenting a general creativity score for each individual
on the creativity scale. According to research hypothesis, there is a positive relationship
between emotional intelligence and creativity and its components. Pearson correlation is
used to evaluate the hypotheses and statistical analysis. As a result of the research, creativity
in general and components; flexibility, while there is a significant and positive relationship
between fluidity and entrepreneurship and emotional intelligence, there is no relationship
between expansion and emotional intelligence. The results of the study were discussed in the
light of the relevant literature and suggestions were given.
Keywords: Creativity, Emotional Intelligence, University Student, Iran
Giriş
İnsanlığın ayırt edici özelliklerinden biri düşünce gücüdür. İnsanoğlu doğru kararlar
alarak sorunları çözebilecek mükemmelliğe erişmektedir. Dolayısıyla, tüm insani başarılar
ve ilerlemeler, verimli ve dinamik bir düşünceye dayanır. İnsan düşüncesinde ki karmaşıklık,
üst düzey ve heyecan verici özelliği olan bir düşünme şeklidir. İnsanın zihinsel yetenekleri
işlevsellik açısından şu şekilde (uyaran, dikkatli gözlemleme ve uygulama kabiliyeti olarak)
özetlenmektedir. Dolasıyla duygusal kayıt, bellekte işlenmek ve hatırlamak yeteneği olarak
tanımlanarak, üstelik bağımsızlık, analiz yapmak ve yargılama yeteneği anlamına da
gelmektedir (Hosseini, 2002).
Düşünce biçimleri;, 1.Yansıtıcı uygulama, 2. Analitik analiz, 3.Yaratıcı Sentez, 4.
Eleştirel değerlendirme şeklinde dörde bölünmektedir. Yaratıcı düşünce biçimi, tahminleri
görselleştirebilme ve yeni fikirler yaratabilme anlamına gelmektedir. Bu çağda bilgisayar
makineleri ilk üç aktivitelerden bazılarını yapmaktadır. Fakat hiçbir makinenin yeni fikirleri
oluşturamayacağı kesin gözüküyor. Yaratıcılık ilginç ve tartışılacak bir konu olmakla birlikte
bu konu alanında birçok soru meydana gelmektedir. Örneğin, yaratıcılık kalıtsal mıdır?
Yaratıcılığı geliştirme teknikleri nelerdir? Yaratıcılık zekâ ile eş anlamlı mıdır? Yaratıcılık ile
zekâ arasında ilişki var mıdır? Zeki insanlar yaratıcı mıdır? Yaratıcı insanlar zeki midirler?
Ayrıca bu konular üzerinde çalışmalar yapılmış ve çeşitli görüşler de ortaya çıkmıştır. Çeşitli
kavramlar yaratıcılık ile ilgi olduğundan, yaratıcılık ile zekâ arasındaki ilişkiler üzerine pek
çok çalışma yapılmış ve çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Zekâ ve yaratıcılık birbirlerine
yakın kavramlar gibi görünseler de manevi açıdan farklılık göstermektedirler. Zeki insan bir
problemi çözmek için en iyi çözümü bulacağını ve edindiği bilgileri ve zihninin hazinesiyle
elde ettiği bilgiyi kullanarak başarı kazanacağını ortaya koymaktadır. Yaratıcı insan ise
zihnin icat edilmesi ve uygulanması amacıyla kişinin zihninde toplanmış olan edinilmiş bilgi
ve zihinsel formlar kümesinde yakalanması, analizin temeli olarak görülmektedir (Khanian,
ve ark. 2002).
Rogers’a göre, bir birey doğal olarak yaratıcı doğar. Bunun yanı sıra o, yaratıcılığın
yaşamın ilk aşamalarında tam gelişmediği için, rehberliğe ve eğitime ihtiyacı olacağını
savunmaktadır. Rezaian, yaratıcı insanların, zekâ ve zihinsel yetenekleri, uzun yıllarını
en sevdikleri dersi öğrenerek ve mastır yaparak geçirmekle uğraşmaktadırlar. Yaratıcı
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insanlar mutlaka yüksek IQ'lara sahip olmak zorunda değildirler. Sorunlara duyarlı olmakla
birlikte akışkan şeyler arasında ilişki oluştururken esnektirler. Sözcükler yerine zihinsel
imajlarla düşünürler. Farklı bilgileri birleştirerek uygun olmalarını sağlarlar. Seif’e göre
yaratıcı çalışmaların zihinsel yeteneklerin üretilmesiyle sonuçlanan sayılarıyla ilgili olarak
tanımlanabilmektedir (Khanian ve ark. 2002).
Daniel Goleman beyin ve davranış konusunda harika bir çalışma yaparak, bilişsel zekâ
dışındaki diğer faktörlerin bireylerin başarısında rol oynadığını göstermektedir. Bu faktörler
Goleman'in duygusal zekâ dediği zekânın başka bir yönü olarak görülmektedir. Goleman
(1995) yılında "duygusal zekâ" terimini ortaya atmış ve birçok tartışmanın ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
Duygusal zekâdaki yetersizlik; evlilik, çocuk eğitimi ve fiziksel durumunun hasar
görmesine kadar neden olabilir. Duygusal zekânın eksikliği düşünmeyi altüst edebilir
ve insanların çalışmada profesyonel konumunu bozar. Üstelik bu durumlardan en çok
çocuklarımızın etkilendiği görülmektedir. Ama Goleman duygusal zekânın dünyaya
geldiğimizden sonra da gelişebileceği müjdesini vermektedir. Belki biraz şaşırtıcı olabilir
ama yaratıcılık olmadan hayat zor ve zahmetli olarak görülmektedir. Yaşamın geneline
göz atarsak, mevcut yaşamın imkânları ve teknolojisi geçmişe nazaran ne kadar değiştiği
görülmektedir (Hosseini, 2002).
Bu özelliklerden en önemlisi düşünmeyi teşvik eden düşüncedir. İnsanlar iki farklı
zekâ türüne sahiptirler. Bu iki zekâ türü rasyonel zekâ ve duygusal zekâ olarak insanların
performanslarını etkilemektedirler. Dolasıyla performansımızda sadece zekâ değil belki
duygusal zekâ ve duygu, duygularımızda önem taşımaktadırlar. Rasyonel zekâ duygusal
zekâ olmadan kendini en iyi şekilde gösteremez. Duygusal zekâ, empati, samimiyet,
heyecan yeteneği, yıkılmaya karşı direnç, neşeyi kaybetmeme, depresyonunu reddeden,
ümitli, kendi kendine dayanan ve başarısızlığa karşı gelme yeteneği gibi özellikleri
içermektedir. Yaratıcılık ile ilgili temel konulardan biri, onu etkileyen faktörlerdir. Örneğin;
zekâ ve yaratıcılık arasında ki ilişkinin olup olmadığı ve eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin
olumlu veya olumsuz olduğu. Bu konuda çeşitli çalışmalar olduğu göz önüne alınarak genel
olarak, bu araştırma da duygusal zekâ ve yaratıcılık hakkında temel fikirler geliştirilmesi
amaçlanmaktadır (Hosseini, 2002).
Araştırmanın Önemi
Yaratıcılık kavramı eğitim, işletme, psikoloji ve güzel sanatlar gibi pek çok farklı alanın
ilgi odağıdır. Tanımı ve ölçülmesi konusunda akademik çevrelerde bir hayli tartışmaya konu
olan bu kavram, bugün için pek çok büyük kuruluşun, personel seçiminde listenin başlarına ve
milli eğitim hedeflerinin ön sıralarına yerleşmiş bir kavram haline gelmiştir. Batı ülkelerinde
organizasyonlar son yıllarda en iyi mal ve hizmeti en ucuza sağlamak için gerekli rutini ve
optimizasyonu kurma anlamına gelen “etkililik” için yaratıcılığı gerekli bir unsur olarak
görmeye başlamışlardır (Basadur ve ark. 1999: 75). Bu da yaratıcı düşünce becerisini ortaya
koyabilen kişileri yetiştirme işini eğitim sektörünün hedefleri arasına yerleştirmektedirler.
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Yüksek IQ düzeyine sahip ve akademik açıdan başarılı kişilerin, bireysel ve sosyal
yaşantılarında neden aynı derecede verimli olamadıkları sorusu 1970’li yıllarda ses getiren bir
kaç bilimsel araştırmaya öncülük etmiştir. Vaillant (1977), Harvard Üniversitesinden mezun
olan 95 öğrenciyi orta yaşlarına kadar izlediği çalışmasında, okul sınavlarında en yüksek
notları tutturan öğrencilerin daha düşük notları olan arkadaşlarına oranla maaş, verimlilik ve
kendi alanlarındaki konumları açısından daha başarılı olmadıklarını saptamıştır. Ayrıca daha
düşük notları olan grubun yaşamlarından daha hoşnut ve arkadaş, aile ve aşk ilişkilerinde
de daha mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. Benzer bir başka araştırma Arnold tarafından 1992
yılında gerçekleştirilmiştir. Lise birincileri üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, bu
öğrencilerin üniversitede de yüksek başarı gösterdikleri ancak 20’li yaşlardan sonra ortalama
bir başarı düzeyi sergiledikleri görülmüştür (Goleman 1996). Liseden mezun olduktan 10 yıl
sonra ise, aynı yaştan gençlerle karşılaştırıldıklarında, ancak dörtte birinin, kendi seçtiği
dalda en yüksek başarı düzeyine ulaştığı, dörtte üçünün ise çok daha az başarılı olduğu
ortaya çıkmıştır. IQ’nun yaşam başarısını belirlemede tek ölçüt olamayacağına dikkat çeken
bir başka araştırmacı da çoklu zekâ kuramının yaratıcısı Gardner’dır. Gardner (1993) “kişisel
zekâsı zayıf olan 160 IQ’lu birçok birey, bu yönü kuvvetli olan 100 IQ’lu kişilerin altında
çalışıyor. Goleman, (1996)” şeklindeki açıklamasında, hayatta IQ’nun daha ötesinde anlam
taşıyan birtakım beceriler olduğunun altını çizmiştir. Son yıllarda yapılan güncel çalışmalar
da öncekileri destekler niteliktedir. Buna göre; psikologlar testlerle ölçülen zekânın
yaşam başarısı için önemli bir gösterge olmadığını belirtirken, başkalarının ve kendisinin
duygularını anlayabilen, onları kontrol edebilen bir zekâya sahip kişilerin daha mutlu ve
başarılı olduklarını saptamışlardır (Düzgün, 2004). Öte yandan, bugüne kadar toplumda,
çocukların akademik başarıları onların zekâları hakkında karar verilmesini sağlayan en
önemli unsur olarak görülmesine rağmen, bireylerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade
etmeleri, problem çözme becerileri ve derin sosyal ilişkiler kurup yürütebilmeleri gibi
özellikler duygusal becerileri bugün ve gelecekte başarılı birer sosyal birey olmalarını
sağlayacak kadar gereken önem gösterilmemiştir. Oysa "akademik zekâ yaşamdaki başarı
ölçütlerinin yaklaşık %20'si kadarına katkıda bulunurken, geri kalan %80'lik bölümünü
diğer farklı faktörler etkilemektedir" (Schilling, 2009: 31).
Ancak tek yönlü yaklaşım çocukların ve gençlerin var olan potansiyellerini keşfedip
ilerletmelerine bir engel teşkil etmiş ve onları psiko-sosyal çerçevede birçok problemle karşı
karşıya getirmiştir. Özellikle, okullarda son yıllarda sıklıkla görülen şiddet, saldırganlık,
madde kullanımı ve ergen hamileliği gibi kritik vakaların temelinde duygusal ve sosyal
yönden güçsüz ve benlik saygısı zedelenmiş bireylere rastlamaktayız. Okullarda ve diğer
toplumsal ortamlarda şiddet, madde kullanımı ve yaşamsal risk alma gibi sorunların
en baştan büyük bir oranda önlenebilmesi için çocukluk yıllarından itibaren bireylere
duygusal becerilerin kazandırılması önemle vurgulanmaktadır (Goleman, 1996, akt.
Schilling, 2009). Hızla değişen dünyada, çocukların zorlukları ve engelleri aşabilmeleri,
duygusal açıdan sağlıklı ve farkındalık düzeyi yüksek birer birey olabilmeleri, akademik
hayatta daha uyumlu ve sosyal hayatta daha bilinçli olabilmeleri; duygusal zekâlarıyla
yakından ilişkilidir.
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Bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde saptanması ve bu yöndeki çalışmaların güncellenmesi
duygusal zekânın ölçülmesini gerektirmektedir. Yapılan pek çok araştırmadan elde
edilen bulgular ışığında düşünme, akıl yürütme, sorun çözme, karar verme, algılama,
kavramsallaştırma, yargıya varma gibi yeteneklere önem veren bilişsel süreçlere dayalı
kuramlar, bireyin duygusal yönünü ihmal ettiği nedeniyle eleştirilmiş ve psikologlar
tarafından zekânın biliş boyutu dışındaki boyutlarını incelemek amacıyla alternatif zekâ
kuramları geliştirilmeye başlanmıştır (Güngör, 2008). Bu kuramlardan en önemlisi son
yıllarda gerek eğitim gerekse çalışma yaşantısında sıklıkla önemi vurgulanan duygusal zekâ
teorisidir. Duygusal zekâ birçok teorisyen tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. İsrailli
Psikolog BarOn, duygusal zekâ kavramını geliştirmeye başlamış; "Bir kişinin çevresel
baskılarla ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; duygusal kişisel ve sosyal
yeteneklerinin bir bütünüdür." şeklinde tanımlamıştır.
Peter Salovey ve John Mayer (1990)’da duygusal zekâyı; “Bir kişinin kendi ya
da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin
düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılmasıdır” şeklinde açıklamıştır (Moller, 2000).
Goleman (1995) yayınlanan Duygusal Zekâ adlı kitabında “Duygusal zekâyı kişinin kendi
duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamı
zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisi” olarak tanımlamıştır. Gardner (1983)
yılında “Çoklu Zekâ” teorisinde kişinin içsel dünyasını bilmesi ile sosyal beceri ayrımını
ortaya koymuştur. Bu kişiler arası ve içsel zekâ ayrımı duygusal zekâ teorilerinin gelişiminin
temelini oluşturmaktadır. Duygusal zekâ; kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını
kontrol etme, bunlar arasında seçim yapabilme ve kişinin bu duygularını hayatına yön
vermede kullanabilme yeteneğini içeren sosyal zekânın bir tipidir (Mayer VE Salovey,
1999).
Duygusal zekâ tek boyutlu bir kavram değildir. Duygusal farkındalık, dışa vurum,
bağımsızlık, özsaygı, kendini gerçekleştirme, empati, sosyal sorumluluk, sosyal ilişkiler,
problem çözme, esneklik, strese dayanma, dürtü kontrolü, mutluluk ve iyimserlik gibi pek
çok boyutu içeren bir kapsamdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında duygusal zekânın
eğitim ve psikoloji alanlarına katkısı yadsınamaz düzeydedir. Gerek bireylerin yalnızca
akademik başarıları üzerinden değerlendirilmesi konusunda bir takım tabuların yıkılması,
gerekse onların duygusal ve sosyal yaşantılarında daha yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi
açısından duygusal zekâlarının ölçülmesi ve geliştirilmesi konusu büyük öneme sahiptir.
Yaratıcılık Nedir
“Yaratıcılık nedir?” sorusuna cevap bulmak üzere yola çıkan Repucci 1960’ların
başlarında literatürde 50-60 arasında tanıma rastlamıştır (Parkhaust, 1999: 2). Yaratıcılık
kavramının literatürde bugün ki yerini almasını sağlayan yaklaşımları beş başlıkta toplamak
mümkündür (Treffinger, 1996: 4).
Akılcı Yaklaşım
Bu başlık altında yer alan araştırmacılar yaratıcılığın zihni ve bilişsel bir faaliyet olduğunu
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vurgulamaktadırlar. Yaratıcılığı gizemli, acayip bir olgu olarak ele almazlar, yaratıcılığı bireyin
zihnini özgün ve verimli bir tarzda kullanma yolu olarak kabul ederler. Yaratıcılık, bu yaklaşıma
göre, düşünme, muhakeme etme, birleştirmeler yapma veya problem çözme çeşididir.
Kişilik ve Bireysel Özellikler
Berkley Kişilik Değerlendirme ve Araştırma Enstitüsü (IPAR)’nün yürüttüğü araştırmada
sanatçı, bilim adamı, yazar gibi kişilerden oluşan örneklemden üst düzey yaratıcı olan ve
olmayan çiftlerin karşılaştırılması, klasik kişilik teorileri ve psikanalitik çözümlemelere
dayanan teorilerin oluşturduğu verilerle yaratıcı kişilerin belirleyici kişilik özellikleri
tanımlanmıştır. Bu yaklaşım söz edilen bulgulardan hareketle yaratıcılığı kişisel özellikler
açısından tanımlar.
Sosyal, Kişiler arası Faktörler
Değerler, rol tanımları ve beklentiler, normlar, ödül ve tasdik kurumlarına dayanarak,
desteklenecek ve desteklenmeyecek yaratıcı dışavurumların tanımlanmasını içerir. Çevresel,
antropolojik ve sosyolojik açıdan yaratıcılığı geliştiren ya da ketle yen bağlamsal/çevresel
faktörleri tanımlar.
Yaşam Şekli
Bu yaklaşım yaratıcıların yaşam tarzlarından hareketle yaratıcılığı günlük yaşama
adapte etme görüşünü benimser. Kişisel tamamlama, kendini gerçekleştirme, pozitif benlik
imajı ya da kişisel büyüme olarak yaratıcılığı tanımlamaktadırlar. 5. Mantıki olmayan
yön: Nöro-psikoloji, biyokimya ve diğer bilimlerdeki araştırmalar, biyolojik, fiziki ve
psikolojik faktörlerin etkileşimlerini araştırmaktadır. Yaratıcılığı, dünyayı farklı algılama,
girdileri farklı şekilde işleme ya da orijinal bir sistem olarak fonksiyonda bulunma olarak
düşünmektedir. Psikologlar, Kişilik ve Bireysel özellikler yaklaşımı ile Sosyal, Kişilerarası
Faktörler grubunu birleştiren önemli bir ara güç olarak kabul edilmekte ve “üçüncü güç”
olarak adlandırılmaktadırlar (akt . Aslan, 2011)
Araştırmanın Amacı
Goleman 1998 yılında duygusal zekânın inceleyerek kişinin, sosyal bilinçliliğin, özfarkındalık, karar verme yeteneği ve ilişkileri yönetmek, kişinin çalışma hayatında ki
ilerleme sağlayacağını öne sürmektedir. Duygusal zekâyı bir uygulamak kuramı olarak ortaya
koymaktadır. Yani bireysel duygusal zekâya bir tür öğrenilmiş yetenek olduğu anlamına
gelmektedir. Eğer lise, ilkokul öğrencilerinin ve hatta üniversite öğrencilerinin dosyalarını
incelersek birçoğunun yüksek puanlarla sınıflarını bitirmektedirler. Ama bu öğrenciler bir
şeyler yapmak istediklerinde, bir mektup yazma, makale yazmak gibi konularda başarısız
olduklarını görünüyor. Yüksek puan alan, hatta en zor sorunları bile çözebilen öğrencilerin
veya öğrencilerin çoğu daha az yaratıcılığa sahip oldukları görülmektedir. Nedeni nedir?
Bunun nedeni okulların ve üniversitelerin yaratıcılık ödevlerinin olmamasından mıdır?
Yaratıcılık öğrenilebilir bir şey midir?
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İncelediğimizde genellikle araştırmacılar ve insanların ilgilerinin, zekâya yaratıcılıktan
daha fazla olduğu görülmektedir. Duygusal zekâyı dikkate alarak yaratıcılığın gelişmesi
için uygun ortam yaratabilir miyiz? Bu araştırmada ayrıca duygusal zekânın yaratıcılık
ile ilişkili olup olmadığı sorusunu cevaplamaktadır. Ayrıca duygusal zekâ ile yaratıcılığın
dört bileşeni arasında ilişkisinin olup olmadığını incelemektedir. Bu çalışmada sunulan
hipotezler:
1.Yaratıcılık ile duygusal zekâ arasında bir ilişki vardır.
2. Esneklik ile duygusal zekâ arasında bir ilişki vardır.
3. Duygusal zekâ ve girişim arasında ilişki vardır.
4. Akışkanlık ve duygusal zekâ arasında bir ilişki vardır.
5. Genişleme ve duygusal zekâ arasında bir ilişki vardır.
İnsanın hayatta kalma ve yaşam ihtiyacını gidermek için çeşitli ihtiyaçları vardır. Yaşam
tarzları ve yaşam tarzlarına yönelik taleplerdeki değişimler nedeniyle bu ihtiyaçlar da
değişmektedir. Bunun yanı sıra, insanların yaşadığı koşullarda rutin olarak değişmektedir.
Dolasıyla eğer insan, ortaya çıkan yeni durumlarda ve değişen ihtiyaçların gidermesi için aynı
eski çözümleri kullanmak isterse, sonunda eski çözümlerin yeni koşulları karşılayamayacağı
durumuna gelir ve bu durumda, insan sağlığı tehlikeye girer. Yeni başlık sorunlarına çözüm
bulamayan toplumlar fena olmaya mahkûm kalırlar. Her alanda yeni çözümler bulmak
adına yaratıcı insanların fikirlerine ve bu konularla başa çıkmak becerisi olan kişilere
ihtiyaç duymaktadır. Sonuç olarak yaşamın devamını sağlıklı bir şekilde sağlamak için
yaratıcılık şart görünüyor. Bu nedenden dolayı, yaratıcılık eğitimi üzerinde durulması da
şart görülmektedir. Üstelik doğru zamanda (çocukluk dönemi) öğretilmesinin önemli olduğu
gerekmektedir (Esborn, 1996).
Yaratıcılık ile ilgili temel konulardan biri, onu etkileyen faktörlerdir. Zekâ ile yaratıcılık
arasında bir ilişki olup olmadığına dair çeşitli yaklaşımlar olduğunu göz önüne tutarak farklı zekâ
türleri ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın ana hedefi duygusal zekâ ve yaratıcılık arasındaki
ilişkiyi özellikle duygusal zekâyla yaratıcılığın dört alt dalı (esneklik, akışkan, genişlik ve
girişim) arasında ki korelasyonunu belirlemektir. Genel olarak, araştırmanın amacı duygusal zekâ
ve yaratıcılık hakkında temel fikirlerin geliştirmesidir. Üstelik genel olarak, bu araştırmacıların
sonuçlarından bu konuyla ilgilenen araştırmacıların yararlanması amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada, yaratıcılık ile duygusal zekâ arasındaki ilişki araştırmaktadır. Bu
araştırmada, İran ”Karaj Payame Noor Üniversitesi” öğrencileri hedef kitle olarak ele
alınmaktadır. Bu çalışmanın evrenini rastgele örnekleme ile seçilen “Karaj Payame Noor
Üniversitesi” öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada tanımlayıcı korelasyon çalışması
kullanmaktadır.
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Evren ve örneklem
Araştırma toplumu 2016- 2017 öğretim yılında “Karaj Payame Noor Üniversitesi”
öğrenim gören öğrencileri oluşturmaktadır. Bu evren; rastgele örnekleme ile farklı
bölümlerden seçilen toplamda “100” öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, Torrance (1960) yılında geliştirdiği “yaratıcılık ölçeği” kullanılmaktadır.
Yaratıcılık ölçümü konusunda yaklaşık olarak 1960’lardan bu yana ölçüm aracı
geliştirilmektedir. Bazı testler “a-c yaratıcılık yeteneği testi (Harris,r.h. ve Simerg a.l.,1959,
akt. Uzunçarşılı, 1999: 91-103)”gibi doğrudan ve yalnızca yaratıcılığı ölçerken, bazı ölçekler
“Khatena-torrance yaratıcı algılama envanteri” (akt. Uzunçarşılı, 1999: 91-103) gibi kişinin
kendi yaratıcılık algısını ölçmeye, bazıları da kişilik özelliklerini ölçerken bunların arasında
sıfat listesi (Savran, 1993) gibi dolaylı yoldan yaratıcılığı tespit etmeye yöneliktir.
Torrance yaratıcı düşünce testi doğrudan yaratıcılığı ölçmesi açısından literatürde
ayrı bir öneme sahiptir. E. p. Torrance, yaratıcılık alanında bir ölçüm aracı geliştirmekle
kalmayıp, kavramı tanımlama, yaratıcı öğrenme, öğretme ve bunun için çevrenin nasıl
düzenleneceği, üstün yetenekli bireylerin yaratıcılığını geliştirecek programlar geliştirme
gibi çeşitli çalışmalar da yürütmüştür. Test bataryasının ilk provaları 1958 yılında
gerçekleştirilmiştir. Torrance (1967: 137), Minnesota Üniversitesinde 1958 ile 1966 yılları
arasında devam eden araştırmalarını topladığı makalesinde testin çeşitli yaş grupları, meslek
ve eğitim seviyesi için kullanılabilir olduğunu belirtmektedir. Çocukların yaratıcı düşünce
faaliyetlerine ilişkin soru listesi, bireysel-sosyal motivasyon ölçeği (yaratıcı motivasyonu
ölçme dâhil), zorlanan seçimler aracı ve yaratıcı kişilik soru listesi, eş ve öğretmen aday
gösterme süreçleri, yaşam deneyimi ölçekleri ve bunun gibi araçlarla sürekli olarak test
geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. İlaveten, yaratıcı düşünce testi geliştirme çalışmaları
sırasında kültürlerarası çalışmalarda gerçekleştirilmiştir. Torrance ve Cunnington (1965,
akt. Torrance, 1967: 138)’un “hayali/el sanatı (İmagi craft)” adını verdikleri, eğitim ve
araştırma amaçlı yönlendirme materyalinde üç ana takım bulunmaktadır. Materyaldeki
büyük bilimsel ve coğrafi keşiflerdeki önemli anlarla, icatlar ve hayal gücü ile ilgili kayıtlar
aracılığıyla yaratıcı sürecin doğası, yaratıcı başarının değeri ve yaratıcı kişilerin çektiği
zorluklar hakkında çocuklara bilgi vermek amaçlanmıştır. Daha sonra Torrance ve grupta
tarafından Amerika Birleşik Devletleri eğitim Bürosu’na verilen raporda daha geniş ölçekli
bir test tanımlanmıştır (1964, akt. Torrance, 1967: 138). İkinci bir grup materyal bir takım
fikir kitabı ve alıştırmalarından oluşmaktadır. Myers ve Torrance’ın asistanlığı ile oluşan bu
materyal ortaokul seviyesinde pek çok sınıf deneyiminde kullanılmıştır (1965, akt. torrance,
1967: 138). Üçüncü grup materyal ise, ilkokul üstü yaş grubu için düzenlenmiş yaratıcı
araştırmalar yapma kavramını ve becerilerini öğretmeye yöneliktir (Torrance ve Mayers,
1962, akt. Torrance, 1967: 139). Dördüncü grup çalışma hizmetçi ve diğer eğitim programları
için düzenlenen materyallerden oluşmaktadır (Torrance 1965, akt. Torrance, 1967: 139).
Bu araştırmada kullanmakta olduğumuz ölçek Torrance’in teorisine ve onun yaratıcılık
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tanımına dayanmakta ve yaratıcılığın dört ana faktörden oluşmaktadır. Bu dört faktör
(Akışkanlık, Genişleme, Esneklik ve Girişimcilik) olarak ayrılır. Bu ölçek ne kadar da
Gluffield’in zekâ yapısı modelinden etkilenmiş olmasına rağmen, temelinde öğrenme
ve öğretim dokusu içermektedir ve Torrance’in yıllarca yaratıcılık üzerinde çalışmasının
sonucunda gelişmiş olmasıdır. Bu ölçeğin ve geçerliliği %80 ve %90 sahip olmaktadır ve
yüksek güvenilirliğe sahip olduğu görünüyor. Abedi. J (1982-1983) Torrance yaratıcılık
ölçeği İran kültürüne kabul edilebilir güvenilirlik ve geçerliliğe sahip olmakla birlikte,
nispeten kısa bir sürede ve ölçeklendirilmekte olan bir şekilde uyarlamaktadır. Bu ölçek 60
maddeden oluşan her madde 3 seçenek cevaplamasıyla puanlanmaktadır. Bu puanlar 4 gruba
ayrılarak, esneklik, genişlemek, girişimcilik ve akışkanlığıyla 4 puan elde edilmektedir.
Bu araştırmada kullanan diğer ölçek BarOn Duygusal zekâ ölçeği kullanılmaktadır.
BarOn ve EQ-i Testleri BarOn, kişilerin duygusal zekâ düzeylerinin ölçülmesi konusunda
geniş çaplı araştırmalar yaparak, psikolojik ölçüm literatüründe yer alan ilk duygusal
zekâ ölçeğini tasarlamıştır. BarOn’un Duygusal Zekâ Envanteri (Emotional Quotient 36
Inventory EQ-i) “neden bazı bireyler hayatta diğerlerine göre daha başarılı olma kabiliyetine
sahipler?” sorusunu temel alarak geliştirilmiştir. Yetişkinler için tasarlanan EQ-i, 133 sorudan
ve 5 genel duygusal zekâ alanından oluşmaktadır. İçsel iletişim, kişilerarası iletişim, stres
yönetimi, uyum ve genel ruh halinden oluşan 5 alan ise toplam 15 alt yetkinlik kategorisi
ile ölçülmektedir (BarOn, 1997: 12). BarOn 2000 yılında, öne sürdüğü duygusal zekâ
modelinden yola çıkarak, çocukların duygusal becerilerini ölçmek için BarOn Duygusal
Zekâ Ölçeği Çocuk ve Ergen Formunu tasarlamıştır. Ölçek, 7-18 yaş arasındaki çocukların
geliştirilmesi gereken duygusal becerilerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Türkçe dil
eşdeğerliği, geçerlik ve güvenirliği, Köksal (2007) tarafından gerçekleştirilen ölçek toplam
60 maddeden oluşmaktadır ve 5 alt boyutu vardır. Bunlar, bireye dönük, bireyler arası, stres
yönetimi, uyumluluk ve genel ruh hali alt ölçekleridir (Köksal, 2007). BarOn’ BarOn’un
30 madde ve 5 alt boyuttan oluşan, Duygusal Zekâ Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu Kısa
versiyonunun, dil eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ise bu araştırma kapsamında
gerçekleştirilmiş, ölçekle ilgili detaylı bilgi araştırmanın yöntem kısmında verilmiştir. Bu
ölçek (2003) yılında Dehshiri tarafından İran kültürüne uyarlayarak %73 a koron bak olarak
geçerlilik ve güvenirliği kabul görünmüştür. Araştırma, 1997’de geliştirilen zekânın çeşitli
yönlerini değerlendirmek için geliştirilen Baron Duygusal Zekâ Anketi’nin duygusal zekâsı
hakkında gerekli bilgileri toplamak için de yapılmıştır. Bu ölçekte 133 Likert ölçeğinde
sorulardan oluşmaktadır.
Bulgular
Değişkenleri ölçen Ölçümler Mesafe ölçeği türünden olduğu ve veri tipi sürekli
olduğundan dolayı bu kısımda, Açıklayıcı karakter, Ortalama Endeksler, Orta, Moda,
Standart Sapma, Kıyaslama ve Varyasyon dan yararlanmaktadır. Hipotezleri değerlendirmek
için, SPSS programı ‘’Pearson Korelasyon Katsayısı aracılığıyla ,% 95 ve% 99 güvenirliği
ve geçerliği, yararlanmaktadır.
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İstatistiksel
İndeks
Toplam yüzde
Kayıp
Ortalama
Orta
Görünüm
Standard sapma
Varyasyon
Domain
Min
Max
Toplam

Yaratıcılık

Girişimcilik Esneklik Akışkanlık

Genişlemek Duygusal zekâ

100
0
137/630
138/000
133/0
13/2082
174/458
61/0
100/0
161/0
13663/0

100
0
34/74
35/00
37
3/984
15/871
19
23
42
3474

100
0
24/26
23/00
23
4/034
16/275
27
19
46
2426

100
0
36/36
26/00
25
3/063
9/384
12
19
31
2636

100
0
51/52
51/00
55
4/935
24/353
23
37
60
5152

100
0
322/73
323/00
313
37/263
1388/543
185
205
390
32273

Tablo 1. İstatistik Endeks
İstatiksel endeks
100-120
121-140
141-161
Toplam

Frekans
11
52
37
100

Yüzde
11/0
52/0
37/0
100

Değişken yüzdesi
11/0
52/0
37/0
100

Toplu yüzdesi
11/0
63/0
100/0
100

Tablo 2. Yaratıcılık ölçeğin frekans yüzdesi
İstatiksel endeks
23-33
34-42
Toplam

Frekans
37
63
100

Yüzde
37/0
63/0
100

Değişken yüzdesi
37/0
63/0
100

Toplu yüzdesi
37/0
100
100

Tablo 3. Girişkenlik
İstatiksel endeks
19-25
26-31
Toplam

Frekans
39
61
100

Yüzde
39/0
61/0
100

Değişken yüzdesi
39/0
61/0
100

Toplu yüzdesi
39/0
100
100

Tablo 4. Esneklik
İstatiksel endeks
37-43
44-50
51-60
Toplam

Frekans
7
39
54
100

Yüzde
7/0
39/0
54/0
100

Değişken yüzdesi
7/0
39/0
54/0
100

Toplu yüzdesi
7/0
46/0
100/0
100

Tablo 5. Akışkanlık
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İstatiksel endeks
19-25
121-140
141-161
Toplam
İstatiksel endeks
205-235
236-266
267-297
298-328
329-359
360-390
Toplam

Frekans
64
34
2
100
Frekans
4
4
8
42
35
7
100

Yüzde
Değişken yüzdesi
64/0
64/0
34/0
34/0
2/0
2/0
100
100
Tablo 6. Genişlik
Yüzde
Değişken yüzdesi
4/0
4/0
4/0
4/0
8/0
8/0
42/0
42/0
35/0
35/0
7/0
7/0
100
100
Tablo 7. Duygusal Zekâ

Toplu yüzdesi
64/0
98/0
100/0
100

Toplu yüzdesi
4/0
8/0
16/0
58/0
93/0
100/0
100

Histogram 1. Örneklerin yaratıcılık değişkeni puanları
Yukarıdaki grafik, puanların ortalamanın üstünde olduğunu ve grafiğin neredeyse normal
dağılım olduğunu göstermektedir. En yüksek frekans 130’dan 140’a kadar olan sınıflarda
kaydedilmektedir. 120 ile 155 arası puanlar, yaratıcılık değişkeninde neredeyse bir ortalama
puanı olarak değerlendirilmekteler. 156’dan 161’e kadar olan puan, yaratıcılık değişkeninde
neredeyse mükemmel bir puan olarak değerlendirilmektedir. Yani bu kategorideki insanlar
yaratıcılık açısından üst düzeydeyken, 119 puan alanların yaratıcılıkta zayıf düzeyde
değerlendirilmekteler.
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Histogram2. Örneklerin girişimcilik değişkeni puanları
Yukarıdaki diyagram da puanların örneklemlerin genelinde girişken değişken açısından
30-39 düzeydeler ve bu grafikte devamlılık görünmemektedir. Örneklemlerin çoğu orta
puan alarak 30- 39 puan görünüyorlar. 40 puanın(yüksek puan girişimcilikte) üstü ve 30
puanın(zayıf puan girişimcilikte) altı olan örneklemlerin az olduğu görülmektedir. Grafiğin
normal dağılım olduğunu göstermektedir.

,

Histogram 3. Örneklerin esneklik değişkeni puanları
Histogram 3 de Yukarıda ki histogaram diagramında bütün örneklemler 23-29 düzeyinde
görünüyorlar yani esneklik açısından orta düzeyde hesaplnıyor ve puanların çoğunluğu
ortalama çevresinde bulunuyorlar. 30 puanın üstü olan örneklemler esneklik açısından üst
düzeydeler ama 20 puanın alıtında olan örnekler esneklik durumları düşük düzeydedirler.
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Diagram Normal dağılım görülmektedir.

Histogram 4. Örneklerin akışkan değişkeni puanları
Histogram 4 de gördüğümüz gibi diğer diagramlar gibi normal dağılım göstermektedir.
Örneklemlerin çoğu orta düzeyde puan elde etmişler. Yani 48-58 puan olanlar akışkanlık ta
zayıf ve akışkanlık düzeyleri yüksek olanların puanı 59 puanın üzerinde olmaktalar. Bağlantı
alt düzeyde olan puanlarda bitmektedir.

Histogram 5. Örneklerin genişlemek değişkeni puanları
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Histogram 5 de gördüldüğü gibi diğer diagramlarla küçük farkı vardır. Bu grafik sağ
tarfta çarpıklık göstermektedirve 45 düzeyde devamlılığın kesildiğini görünmektedir.
Dağılım normal olmaktadır. Ama 45 puanın üstü ortalamadan uzaklar ve 20-28 puanları
olanlar orta düzeydeyken 16 puanın altı düşün düzeyde değerlendirilmekteler.

Histogram 6. Örneklerin duygusal zeka değişkeni puanları
Histogram 6 da görüldüğü gibi 5 grafik gibi eğrilik ortada. Sol tarafta çarpıklık göstermekte
ama dağılım normal olmaktadır. 280-365 puanları olan örneklemler orta düzeyde olmakla
369 puanı olanlar üst düzeyi ve 245 puanları olan örneklemler duygusal zekâda düzeyleri
düşük olarak değerlendirilmektedir. Puanların çoğu orada görünmektedir. Üstelik dağılım
diğer değişkenlerden daha fazla görülmektedir.
Hipotezlerin değerlendirilmesi için, istatistiksel Modelin ,% 95 ve% 99 güvenirlik
düzeyin de Pearson korelasyon yöntemi kullanılmıştır.
Aşağıdaki tabloda, duygusal zekâ ve yaratıcılığın değişkenleri arasındaki ilişki
ölçülmüştür. Pearson korelasyon katsayısı 0/572 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir
düzeyde a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a’dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret
olmaktadır ve bu deneyim sonucunda yaratıcılık ve duygusal zekâ arasında anlamlı olarak
ilişkinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
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Yaratıcılık

Duygusal zekâ

0/572

1

0/000

0

100

100

1

0/572

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon
duygusal zekâ

Katsayısı

Pearson Korelasyon
yaratıcılık

Katsayısı

Tablo 8. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, duygusal zekâ ve esneklik değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/543 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda esneklik ve duygusal zekâ arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. Dolasıyla a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
Esneklik

Duygusal zekâ

0/543

1

0/000

0

100

100

1

0/543

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı duygusal zekâ

Pearson Korelasyon Katsayısı esneklik

Tablo 9. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, duygusal zekâ ve akışkanlık değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/525 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a’dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda akışkanlık ve duygusal zekâ arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
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Akışkanlık

Duygusal zekâ

0/525

1

0/000

0

100

100

1

0/525

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı duygusal zekâ

Pearson Korelasyon Katsayısı akışkanlık

Tablo 10. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, duygusal zekâ ve genişlemek değişkenleri arasındaki ilişki
ölçülmüştür. Pearson korelasyon katsayısı 0/258 ve p-vale= 540 hesaplanmış ve anlamlı
bir düzeyde a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a’dan yüksek olduğu için bu hipotez H0 ret
olmamaktadır ve bu deneyim sonucunda genişlemek ve duygusal zekâ arasında anlamlı bir
ilişkinin olmadığı görülmektedir.
Genişlemek

Duygusal zekâ

0/258

1

0/000

0

100

100

1

0/258

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı duygusal zekâ

Pearson Korelasyon Katsayısı genişlemek

Tablo 11. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, duygusal zekâ ve girişkenlik değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/501 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde a=0/05
ölçülmüştür. P=vale sayısı a’dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır ve bu
deneyim sonucunda girişkenlik ve duygusal zekâ arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
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Girişkenlik

Duygusal zekâ

0/501

1

0/000

0

100

100

1

0/501

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı duygusal zekâ

Pearson Korelasyon Katsayısı girişkenlik

Tablo 12. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, yaratıcılık ve girişkenlik değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/739 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda yaratıcılık ve girişkenlik arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.

Girişkenlik
0/739

Yaratıcılık
1

0/000

0

100

100

1

0/739

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı yaratıcılık

Pearson Korelasyon Katsayısı girişkenlik

Tablo 13. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, yaratıcılık ve akışkanlık değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/911 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda akışkanlık ve yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
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Akışkanlık

Yaratıcılık

0/911

1

0/000

0

100

100

1

0/911

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı yaratıcılık

Pearson Korelasyon Katsayısı akışkanlık

Tablo 14. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, girişimcilik ve esneklik değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/687 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda girişimcilik ve esneklik arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
Esneklik

Girişkenlik

0/687

1

0/000

0

100

100

1

0/687

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı girişkenlik

Pearson Korelasyon Katsayısı esneklik

Tablo 15. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, akışkanlık ve girişkenlik değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/616 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda akışkanlık ve girişkenlik arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
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Akışkanlık
0/616

Girişkenlik
1

0/000

0

100

100

1

0/616

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı girişkenlik

Pearson Korelasyon Katsayısı akışkanlık

Tablo 16. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, girişkenlik ve genişlemek değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/400 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda girişkenlik ve genişlemek arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
Genişlemek
0/400

Girişkenlik
1

0/000

0

100

100

1

0/400

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı girişkenlik

Pearson Korelasyon Katsayısı genişlemek

Tablo 17. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, esneklik ve akışkanlık değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/756 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda akışkanlık ve esneklik arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
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Akışkanlık
0/756

Esneklik
1

0/000

0

100

100

1

0/756

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı esneklik

Pearson Korelasyon Katsayısı akışkanlık

Tablo 19. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, esneklik ve genişlemek değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/422 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda esneklik ve genişlemek arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
Genişlemek
0/422

Esneklik
1

0/000

0

100

100

1

0/422

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı esneklik

Pearson Korelasyon Katsayısı genişlemek

Tablo 20. Korelasyon
Aşağıdaki tabloda, genişlemek ve akışkanlık değişkenleri arasındaki ilişki ölçülmüştür.
Pearson korelasyon katsayısı 0/435 ve p-vale= 0 hesaplanmış ve anlamlı bir düzeyde
a=0/05 ölçülmüştür. P=vale sayısı a dan küçük olduğu için bu hipotez H0 ret olmaktadır
ve bu deneyim sonucunda akışkanlık ve genişlemek arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. a=0/01 düzeyde de bu hipotez ret edilmektedir.
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Genişlemek

Akışkanlık

0/435

1

0/000

0

100
1

100
0/435

0

0/000

100

100

Pearson Korelasyon Katsayısı alışkanlık

Pearson Korelasyon Katsayısı genişlemek

Tablo 21. Korelasyon
Sonuç:
Yaratıcılık ilginç ve dikkat çekici üstelik tartışılır bir konudur. Bu yüzden çeşitli
şekillerde tanımlanmaktadır. Rogers’e göre insan doğal olarak yaratıcı bir varlık olarak
doğuyor. Bununla birlikte, yaratıcılığın yaşamın ilk aşamalarında tam gelişmemiş
olmasından dolay rehberliğe ve eğitime ihtiyacı duyduğunu öne sürmektedir. Bazı
yaratıcılık tanımları bireylerin kişilik özelliklerini dikkate almaktayken diğerleri yaratıcı
süreçlere ve yaratıcı çalışmalarına dikkat etmekteler. Ayrıca, birçok kavram yaratıcılık ile
ilişkilendirilmiştir. Bunlardan biri zekâdır. Zekâ ve yaratıcılık konusunda birçok çalışma
bulunmaktadır ve ilişkileri açısında çeşitli fikirler sunulmaktadır. Moseghi (2001), zekâ
ve yaratıcılığın benzer olduğu görünüşte olsa da maneviyat açısından farklı olduklarını
öne sürmektedir. Zeki birey, daha önce elde edilen bilgileri ile üstelik tecrübelerini
kullanarak sorunu çözmeye ve başarıya ulaşmak isteyen biridir. Ancak yaratıcı birey, aklın
icat edilmesi ve uygulanması yolunda kişinin zihninde toplanmış olan edinilmiş bilgi ve
zihinsel formların toplanmasında zihnin ele geçirilmesidir ve bu durum hayal gücüyle
gerçekleşmektedir. Goleman (1995), Duygusal Zekâ adı verilen başka bir zekâ türü ortaya
koymaktadır. Goleman, duygusal zekânın nasıl geliştirebileceğini ve güçlendirilebileceğini
açıklamaktadır. Goleman duygusal zekânın çerçevesini inceleyerek
Kişinin öz-farkındalık becerisini geliştirebilme yeteneği ve ilişkilerde sosyal bilinç ve
yönetimin düzenlenmesi ve nasıl ilerlemeye yol açabilmesini açığa çıkartmaktadır. Duygusal
zekâyı bir performans kuramı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı duygusal zekâ
ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Karaj üniversitesinde 2016- 2017 öğrenim
yılında öğretim gören öğrencileri üzerinde duygusal zekâ ve yaratıcılık arasındaki ilişki
bunun yanı sıra yaratıcılığın 4 alt boyutu ve duygusal zekâ arasında ki ilişkiyi tanımlaması
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemi, Karajı Payame Noor Üniversitesi’nden 100
öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışma Torrance’dan duygusal zekâ için gereken bilgileri
elde etmeyi amaçlamaktadır. Duygusal zekâ hakkında gerekli bilgileri elde etmek için Baron
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Duygusal Zekâ Anketi kullanılmıştır. SPSS 16 programı kullanarak verileri tanımlamak ve
analiz etmek için öncelikle ortalama frekans, standart sapmasının medyanı ve toplam veri,
minimum ve maksimum olarak açıklanarak duygusal zekâ ve genel yaratıcılık histogramın
yanı sıra yaratıcılık bileşenlerinin histagramı ile açıklanmaktadır. Çıkarım aşamasında,
sonuçları analiz etmek için Pearson korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Bunun sonuçları,
duygusal zekâ ile genel yaratıcılık arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Yaratıcılık,
esneklik, akışkanlığı ve girişiminin yani yaratıcılığın üç önemli bileşenleri ve duygusal zekâ
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saplanmıştır. Duygusal zekâ ile genişlemek arasında bir
ilişkinin olmadığı görülmektedir. Bu araştırmanın dört hipotezi doğrulanarak hipotezlerden
biri reddedilmektedir. Sonuçlara göz attığımızda yaratıcılık ve duygusal zekânın ilişkisi
olduğu ortaya çıkarak, hayatımızda duygusal zekâyı geliştirerek yaratıcılık becerimizi
veya yaratıcılık beceriyi geliştirerek duygusal zekâmızı da geliştirmekte olacağımızı bunun
yanı sıra rasyonel zekâmızın da en üst düzeyde kendini göstermesini sağlamış olacağımız
görülmektedir. Bu sebepten dolayı okullarımızda, duygusal zekâ veya yaratıcılığa yönelik
dersler eğitim programlarında yer verilmesini önerilmektedir.
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Abstract
The bangsamoro struggles to self- identity and right to self- determination has been
emphasize in many cases and study. For more than a half century the bangsamoro has been
continually aiming for these rights. The government of the Philippines has been work hand
and hand towards the realization of the bangsamoro struggle to self- rule, freedom to govern
themselves and autonomy. However, the real challenges of the bangsamoro do not and will
not end in the success of granting them their freedom, but rather the real challenges are
within themselves and being solely managing the people of their own.
This paper will explore and try to define the challenges through identifying and keenly
recognizing the challenges in the bangsamoro education both within the past and will bring
suggestion for the future. The paper will also strongly suggesting and recommending that
the bangsamoro will apparently face a much and huge challenges in both its present and its
future so there must have a big, serious and a strong preparation to be able to stand. The
Bangsamoro people must equip and develop themselves, through using every opportunity
and take advantage it. Education is a strong way of attaining such development; it will both
benefit the people of their own and the society as a whole.
Keywords: Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao, Philippine
Archipelago
Özet
Bangsamoro, öz kimlik ve öz belirleme hakkı için mücadele etmekte ve birçok durumda
vurgulanmaktadır. Yarım asırdan fazla bir süredir Bangsamoro sürekli olarak bu hakları
hedef almaktadır. Filipinler hükümeti, kendi kendini yönetme özgürlüğü ve özerklik
mücadelesinin gerçekleşmesi için el ele vermiştir. Bununla birlikte, Bangsamoro’nun asıl
zorlukları özerkliklerini kazanmalarıyla bitmemiştir ve bitmeyecektir. Asıl zorluk kendi
kendilerini yönetemedikleri için kendi içlerinden dedir.
Bu makale, hem geçmiş hem de Bangsamoro eğitimindeki zorlukları tanımlayarak
ve şiddetle tanıyarak zorlukları araştırıp tanımlamaya çalışacak ve gelecek için öneri
getirecektir. Ayrıca, bu makalede Bangsamoro eğitiminin geçmişteki karşılaştığı zorluklar
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ve gelecekte karşılaşabileceği zorluklar için öneriler verilmiştir; bu nedenle, ayakta
kalabilmek için büyük, ciddi ve güçlü bir hazırlık yapılması gerekir. Bangsamoro halkı, her
fırsatı kullanarak ve avantaj sağlayarak kendilerini donatmalı ve geliştirmelidir. Eğitim, bu
gelişime ulaşmanın güçlü bir yoludur; hem kendi halkına hem de bir bütün olarak topluma
fayda sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bangsamoro, Özerk Bölge ve Müslüman Mindanao, Filipin
Takımadalar
Introduction
In the southern part of the Philippine archipelago, there are 135 ethnic groups and 13
of those are Moro or bangsamoro tribes from the south who speaks different dialects with
different ethnicities, diverse beliefs, and practices (Abubakar, 1992). Each tribe and ethnic
group is having a unique in terms of cultures and even norms.
As etymological history, the word Moro was from the root word “Moor” which originated
from the Latin word “Mauru” which referred to the ancient Roman province of Mauritania
in northwest Africa, which now composed of Algeria, Mauritania and Morocco (Kamlian,
2012). The bangsamoro people are among the ethnic group which resisted and had been not
colonized by the Spanish and other colonizers that colonized the Philippines archipelago.
This Moro identity was not even recognizing each other and there was a huge lack of unity
but not until the broke of the Islamic revolution led by Nur Misuari who called united them
as one now known as the Bangsamoro (Abinales, 2000).
The world is fast changing. And so as the education nationally and even globally. And
as the bangsamoro consider a new part of era will expect much challenges throughout and
along the process of their way to improve themselves. As part of these improvements that
are needs to be done within the cycle of transition is the Education. The Education is solely
considered as solution to mobilize a country and to bring changes and strong uphold to
develop a country or nation (Cadir, 2017). The society is composed of the people and every
individual needs education to improve one self and to be able to build an educational system
that is based on their needs, in terms of political, cultural, norms, values and political era
(Cadir, 2017).
There are more than 7, 100 islands in the Philippine archipelago, the Moro or bangsamoro
are known to be found in the southern part of the island. Today, the Moro people are found
all over the Philippines. However, they are dominant in the provinces of Maguindanao,
Lanao del Sur, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. They are also numerous in some municipalities
of North Cotabato, Lanao del Norte, Davao del Sur, South Cotabato, Zamboanga del Sur,
Zamboanga Sibugay, and Palawan.
The educational policies of the region where bangsamoros are dominated are quietly
challenging. The region itself was declared and identified as one of the poorest regions in the
Philippine island. But apparently, the educational policies of the region have been working
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continuously to decrease the poverty and to provide enough and sustainable education
among bangsamoro.
Literature Review
Indeed, policy on institutionalization has not been successful in eradicating educational
dualism in the region. The Presidential Task Force for Education asserted that Philippine
education does not need to look far for solutions in education. It just need to focus its reform
and strengthen its implementation in the local level (Nebres, 2010). This could develop
strong tools to address the individual and unique educational concerns in every region.
The Bangsmoro as a new nation will challenge the whole to build own nation. In the
case of ARMM, educational reform is beset by various challenges. The most important of
which is the different views of Islamic and western secular education (Kulidtod, 2017).
Kulidtod (2017) further suggests that education as liberation of man from ignorance and
discrimination, Moro society must act earnestly on making Islamic education as integral
part of the national system through multiculturalist view of coexistence. He (2017) asserted
that this could result to a peaceful and harmonious coexistence. Moreover, multilingual and
multicultural societies need to consider the importance of incorporating local language to
preserve their cultural and national identity that could emphasize their role to the national
society (Lan, 2000;Young, 2002). This indicates the need of the region to have a thoroughly
structured local curriculum. Milligan (2001) strongly proposed that ARMM needs an
educational policy that is truly multicultural and decentralized from the national system.
Abalance policy that respects and recognizes both secular and Islamic education.
Thus this paper will focus on the challenges of education in the Bangsamoro land and
will also recall the history and origin of the nation. Furthermore, it will try to identify the
challenges and will suggest and recommend some solutions pertaining the education of the
bangsamor and the challenges that they are currently facing and had been faced.
Who are the Bangsamoro?
History
The Moro people comprise the 13 Islamized ethnolinguistic groups of Mindanao,
Sulu and Palawan. Along with the group known as Lumad in Mindanao, the Moros are an
indigenous population that had been living on the islands long before the coming of Spanish
colonialism (Kamlian, 2012).
A Kamlian continue, the Moro or bangsamoro people shared a common origin with the
Filipino which are also inhabitant of the island of Philippines in terms of race and cultures.
And linguistically, they belong to the Malayo- Polinesian speakers.
Among some of the historian, during the 13th century the Islam arrived in the islands
through religious missionaries. Some of these missionaries were Tuan Masha’ika who
arrived in the island of Sulu in 1280, where he established the first Muslim community
www.internationalstudentsymposium.com
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(Kamlian, 2012). After Masha’ika’s arrival, Karim-ul- Makhdum set his foot and followed
around the middle of 14th century. And moreover after, Rajah Baginda in the early 15th
century dated his arrival in the island. Rajah Baginda’s arrival gave birth to the political
aspects of Islam in the island of Sulu. Where his own son-in-law Abu Bakar facilitated and
build the Sulu sultanate and made Sulu as a capital (Kamlian, 2012).
As marked in the history, the struggle of the Bangsamoro for self- determination and
freedom of self- identity dated way back during the term of President Ferdinand Marcos
where he declared and put the entire Philippines under martial law in 1972. It was in the
same year, where the bangsamoro united and launched armed forces MNLF against the
government and led a revolutionary action against the current governance.
This struggle of the Bangsmoro started in 1565, when the Spaniards attempted to
colonize the islands where the main inhabited was the Bangsamoro. After the spread of
the Christianity and colonizing the native inhabitants of the northern part of the Philippine
archipelago, the Spain ordered to proceed and colonized the people of the southern part of
the island (Kamlian, 2012). This attempt of penetrating the Moroland was aimed to suppress
Islam and neutralized the economics and political activities of the Moro governance.
The Bangsamoro people as of todat will found in the different places all over Philippine,
but their numbers are compiled mostly in the ARMM region the 15th region of the
Philippines. It composed of five provinces known as Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan,
Sulu and Tawi tawi.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwjn0rvU4IvfAhUBCewKHaV8DEYQMwiFASg5MDk&url=https%3A%2F%2Fne
ws.abscbn.com%2Ffocus%2F05%2F22%2F15%2Fbbl-shows-social-fault-lines-fueledmindanao conflict&psig=AOvVaw2rVWUzJry43ohja1i2wSXF&ust=1544204629811735
&ictx=3&uact=33
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The Bangsamoro Struggle
It about 160 years after the coming and spread of the Islamic Sultanates and governance in
the Luzon and Visayas part of the archipelago give way to colonization of the Spaniards and
the weakness of the Islamic advancement throughout the islands. But while the two main part
of the Philippines was experiencing such dilemma, the Moro of Mindanao remained strong
and kept fighting against the colonizers for as long as more than 300 years (Alim, 2000).
The Moro people fiercely fought against American imperialism. However, unlike her
predecessor, the Americans did not solely depend on the use of military force and divide-andrule tactics to quell the Moro resistance. They employed several policies of attraction, namely:
establishing the so-called Moro province which will look after the welfare of the Moro people.
However, the same Moro province was meant to administratively facilitate colonization of the
Moro people.
After the independence of the Philippines against the American colonizers in June 12,
1898, the Filipino in both middle and high class celebrated their freedom, but in the middle
of this celebration the Moro people are extensively mourning. It is because this was the day
marked the death of their freedom, as a new nation was about to begin (Alim, 2000)
At the height of the much-talked-about Martial Law and responding to the imminent danger
of ethnocide, a new revolutionary movement, more aggressive and youth-led, came into being.
The Moro National Liberation Front (MNLF) pursued the struggle for Muslim independence.
Moro society rallied behind the move to create an independent state. A destructive war ensued
between the MNLF and the AFP that would reach its peak from 1972 - 1975. Christian settlers
were allowed to arm themselves to join the war. Seventy percent of the total AFP strength, with
all the available war materiel, was used in Mindanao to neutralize the Moro resistance.
The struggle of the Bangsamoro is one of the longest struggles in the world that until of
today is continually happening.
The three interrelated processes of Islamization
According to Kamlian, there are three processes that the Bangsamoro fall into the Islamic
belief that they are in until of today. The following process identified.
• Fundamental foundation ingraining the concept of the ummah in the consciousness
of the people.
• The political process was embodied in both the structure and functions of the “sultanate” which helped shape and consolidate Muslim ethnic groups.
• The social process was characterized by the particularization of populations along
larger ethnolinguistic patterns and at the same time further sub-particularization of
inhabitants.
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The Philippine Educational System
History
The colonization of the Spaniards brought a change to the unstructured education system,
with a transition from vocation -oriented education to religion-oriented education. However,
education was not for everyone, but rather for the elites; it was lifted when public education
was introduced by the Educational Decree of 1863 (Cadir, 2017).
According to Cadir (2017) the educational system of the Philippines was highly
influenced by its three main colonizers; the Spanish 1521- 1898, Japan 1942- 1945 and the
American 1898- 1946. And throughout these eras, the Philippines’ educational system was
based formally.
As a given example, the coming of the Spaniards change the educational system of the
Philippines from vocation- oriented education to religion- oriented education. Following
the fall of the Philippines to the hands of American, the education system was modified
into Schuman Commission and introduced and used English as a medium of instruction
(Cadir, 2017, p. 3). Then when the WW II broke up the love to work was again introduced
by the Japanese settlers added Cadir (Cadir, 2017, p. 3). Throughout the different eras, the
educational system of the Philippines was greatly changed.
And the popularity of the Education in the Philippines drives the belief that it will be
a great mobility and changes to the life of the people. For the Filipino parents, educated
children will be their way out to the poverty and a great security when they get old in the
future (Filipino Women in Education).
The Philippines Education at Present
The old educational system was 6+ 4+4; it was composed of total of 6 years in the basic
education, four years in the high school and then four years in the tertiary level. But in the
year 2012 the Department of Education DepED implemented the Republic Act 2012 and the
RA 2013 or known to be the Enhanced Basic Education. These changes brought about another
two years added time for senior high school and a mandatory year to kindergarten. So the
educational system of the Philippines has a total of 13 years of basic education (Cadir, 2017).
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Education in the Philippines is managed and regulated by the Department of Education
(DepEd), Commission on Higher Education (CHED) and Technical Education and Skills
Development Authority (TESDA). DepEd is responsible for the K–12 basic education; it
exercises full and exclusive control over public schools and nominal regulation over private
schools, and it also enforces the national curriculum that has been put in place since 2013.
CHED and TESDA, on the other hand, are responsible for higher education; CHED regulates
the academically-oriented.
Educational Reforms
As continue and rapidly changing of time, the demand for the education become higher
and to fit in reforms in education observed. The society has changed and the futuristic ideas
are continually and gradually facing the Philippine island as whole. Within these changes,
the education is also one part of the system that needs to be change and to bring about
reforms. The following are the Educational reforms that the government of the Philippines
are implementing and continually designating all over the islands.
The Kindergarten Act of 2012 and 2013
This law pertaining to adding one more year in the kindergarten and two years as of
senior high school. This reform changed the 10- year basic education of the country and
made it 13- year instead.
Alternative Learning System (Als)
Government establishes ALS to provide all Filipinos the chance to have access to
and complete basic education in a mode that fits their distinct situations and needs. The
world as consider education as an essential and a vital aspect, alternative way of learning
has been launched to some countries including Philippines. The implementing of this
reform was a respond to the global problem in Education despite of the globalization and
internationalization. As the technology rise and development become challenging, the world
is still full of drop- outs, children who are unfortunate in accessing into education, and
even the high level of illiteracy. The Alternative Learning System (ALS) will give way
to these problems and to reach out children to have a chance to learn and be educated and
competitive enough to face the 21st century challenges (Tindowen, 2017).
Basic Education Assistance for Mindanao in the Autonomous Region in Muslim
Mindanao (BEAM- ARMM)
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This reform is so called Basic Education Assistance for Mindanao specifically in the region
of ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao). This region is one of the poorest
regions in the Philippine Archipelago. And most of the people here are the Bangsamoro or
the Filipino Muslim of the country. This project was offered by the Australian Government
to the Bangsamoro of the region to help them enhanced the basic education and to fund basic
education that the Philippines government has been over see for many years. In partnership
with the Department of Education (DepED) this reform was implemented since 2012 and
end just a year ago of 2017. The following are the content of the BEAM- ARMM project;
 Early Childhood and Basic Education
 School Health and Water, Sanitation and Hygiene (WASH)
 Technical Vocational Education and Training (TVET)
 Alternative Delivery Model (ADM).
Madrasa Education; MADARIS
During the time of the former DepEd Regional Secretary Dr. Mahid M. Mutilan the
Madaris or integrating the Arabic language and Islamic values was finally brought into
implementation. Through conducting a consultative conference, they came up with the
forming of the curriculum for this reform. In addition, Dr. Mutilan emerged the DepEd
ARMM Order No. 1of section of 2002, which mandating to create and implementation of
the Madrasa curriculum in the region of ARMM (Solaiman, 2017). Through this order,
the Bangsamoro people are given a chance to learn their own religion while learning the
Philippine Educational system itself.
Save the Children and Children’s Early Learning
These programs give children a healthy start, the opportunity to learn and protection
from harm. This project is not actually from the government of the Philippines but from
an international non- government organization. The save the Children has been working
hand in hand in the Philippines since 1981. The program designed to give a free learning
program to the children of the country. Its main purpose is to help develop the children from
early childhood until their adulthood; they make sure that the environment of the children is
healthy and safe for them to live. Through enlightening young mothers and families on how
to properly nurture their child, sanitation and personal care to help them provide the healthy
environment for the children and their future.
The Bangsamoro: Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM)
There are 135 ethnic groups in the Philippines and 13 of those are Moro tribes from the
south who speaks different dialects with different ethnicities, diverse beliefs, and practices
(Abubakar, 1992). As stated by Kamlian (2012), “Etymologically, the word Moro was
derived from the term “Moor,” itself originating from “Mauru,” a Latin word that referred
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to the inhabitants of the ancient Roman province of Mauritania in northwest Africa, which
today comprises the modern states of Algeria, Mauritania, and the Kingdom of Morocco.”
The Spanish colonizers called these ethnic groups Moro when they resisted against the
colonization (Kamlian, 2012). This Moro identity was degrading and not acceptable to the
Muslim society until the Islamic revolution on 1960’s led by Professor Nur Misuari who
unites the thirteen ethnic groups by proudly calling them as one Moronation, now known as
Bangsamoro (Abinales, 2000).
The ARMM has been suffering from poverty, armed conflict, and discrimination.
The Muslim region has the poorest provinces in the country and is deprived of adequate
schooling due to several armed conflicts. ARMM remains the poorest region in the country
having the highest poverty incidence at %53.7 as compared to the national average of %21.6
(Philippine Statistics Authority, 2015 p.5-7). Despite the poverty incidence, population
growth of the region rose to %2.89 from 2010 to 2015, compared to an increase of only
%1.51 from 2000 to 2010 (PSA).
The Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) is one of the eighteen
regions in the Philippines. In pursuance with a constitutional mandate to provide autonomous
area in Muslim Mindanao, the Aquino administration enacted Republic Act no. 6734
(otherwise known as Organic Act) on August 1, 1989 that established the ARMM (Republic
of the Philippines, 1990). The region has five provinces including Maguindanao, Lanao del
Sur, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. It has a population of 3,781,387 as of2015composedwith
majority of Muslim Filipinos. The region has large rural areas with unexploited natural
resources. However, the region is suffering from poverty that escalates armed conflicts, and
thus results in a biased image of Moro to the Philippine society.
There are three major educational policies implemented in Autonomous Region
in Muslim Mindanao (ARMM). First, the Muslim Mindanao Act no. 14 of 1992 provided
the basic educational system for the newly established autonomous region passed under
the administration of President Fidel V. Ramos (Regional Legislative Authority, 1992).
Subsequently, on 2004 under the administration of President Gloria Macapagal-Arroyo,
the Department of Education issued Department Order 51 that intends to address the need
of integration of Madrasah education into the Philippine educational system (Department
of Education, 2004). Madrasah education is an Islamic educational institution that
emphasizes Arabic literacy, Islamic values, and Islamic religion. Furthermore, ARMM has
enacted the Muslim Mindanao Autonomy Act 279 in 2010 in which it amends the previous
MMA Act 14 of 1992 providing for a system of basic education for the ARMM under the
administration of President Benigno Aquino III (RLA, 2010). These three educational
policies reflect the three major approaches executed in ARMM,the secular, Islamized, and
integrated education.
Challenges to the Bangsamoro Education
The challenges of the bangsamoro as a new nation will not end in getting the great
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freedom and self- determination. But the genuine challenges are among themselves and
management that will prevail.
As the struggle is bringing the urban areas, the refugees feel safe but their lives
are miserable. They have no permanent jobs. They stay in congested areas. They become
manual laborers, pedicab drivers, domestic helpers and sidewalk vendors tending ambulant
stalls along roadways. Many Moro women become prostitutes; others married Christian
men. The impact of war is also disastrous to children. Moro children are prone to violence.
Poverty forced many school-age children to join parents to eke out a living or stay home to
take care of small kids (Alim, 2000).

https://www.google.com.tr/ url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiD19f22IvfAhWCkSwKHTq7BuEQMwhCKAMwAw&url=http%3A%2F%2Fretiredanalyst.
blogspotcom%2F2017%2F10%2Fmilf-marawi-siege-and-bangsamoro.html&psig=AOvVaw1MrelaCuTGuvlXVC_jRE1t&ust=1544202554228370&ictx=3&uact=3
The lack of support from government in the form of subsidies and credit facilities
has forced them to turn to local traders who subject them to usurious practices. In
remote barangays, where there are no farm-to-market roads and where there is neither
immediate buyer nor storage facilities, crops are sometimes left to rot. Those who
manage to transport their crops to the market are likewise at the mercy of traders who
often under-price their products.
The educational policies of ARMM intend to decrease the poverty incidence in
the region by giving proper education in Moro society to land jobs after school. The
preceding figure shows the unemployed population in ARMM from 2010 to 2014.
In the figure, it shows that there has been a major increase from 2012 to 2013 but
also a major decrease from 2013 to 2014 in the unemployed population in ARMM.
This reveals that the effect of the major increase of poverty incidence on 2012 has
resulted in a major increase in the unemployed population of ARMM. However, the
smallest decrease of poverty incidence on 2015 has resulted in a major decrease of the
unemployed population of the region.
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Figure adopted in article secularization, islamization and integration by Sheryan P.
Guialel
Conclusion
The education of the Philippines continued changing because of its great colonizers. As
time passed, the Filipino gradually adopted the western colonizer’s ideas as they accepted
the Christianity and the colonization. It was shown and can be seen until of this time, in
terms of their cultures and norms.
Basically, the Philippines Educational System itself can be considering as a challenge.
It is because of its basic foundation; it was merely designed and set by the colonizers for
the people of their own country. But technically, although the scene will consider as of that,
technically the Filipino found and continue in finding solutions to improve the educational
system through many reforms.
On the other hand, the Bangsamoro of the southern part of the Philippines are indeed by
looking back on their history they genuinely can be called as the “Unconquered Nation”.
Before the colonization of the Philippines, about 160 years before the coming of the
Spaniards, Japanese and the American the Moro have their own governance which is the
Sultanate. The Moro community was established and existed already in the identified area
that belonged to them.
The Philippine basic education reform in ARMM is related to its social, economic, and
political conditions. The challenge to offer a better and proper education to the Moro society
has never been easy. With their social, economic, and political struggles, Moro society is
unique not just with its history, culture, and religion. Policymakers have always found ways
to address several interrelated concerns of the region. Through exploring the dynamics
of education in the region, it shows that policymakers have learned from the flaws of the
previous policies because they tried to fix them in later policies. Indeed, policymakers in the
region have been working on educational reforms and see it as one of the important areas to
address the interrelated concerns of the region.
The conflicts and struggles, economically challenged and being lack of empowerment of
the Moro people are the hindrances that prevent them and put them into a great challenges.
www.internationalstudentsymposium.com
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But apparently, although not that so abruptly, the Moro are continue with their goals.
The poverty and economically challenged which oath to identify the region of the
Bangsamoro as one of the poorest region is one of the main point and serious challenge
that the new nation will face. This problem is keenly observed as an output of the armed
conflicts in the ARMM region involving the Bangsamoro people. And so on, this problem
will only be unravel by ending the conflicts and bring about the long peace and prosperity in
the whole region. In the other hand, giving way of the peace and encouraging the people to
urge themselves to be develop will increase them economically.
The diplomatic struggle of the Bangsamoro people started since the year 1998, where the
almost 40 years of staying in the battlefield put to end by the member of the bangsa (Nation)
moro and the government of the Philippines. Both took sides to seat and talk and discuss
each other’s side in seeking the genuine peace and prosperity. This discussion over the table,
prolonged within the hands of many administrations of the Philippines. Since the 1998, many
failures have been recorded and have been written along the journey of the Bangsamoro in
seeking to have their own identity. And throughout these failures, the Bangsamoro leaders
did not back off or step back or restrain from dealing with the government of the Philippines,
they continue to work until an output was finally arrived. The year 2018 was a great year
for the Bangsamoro people, not just for the leaders but for the whole community as a whole.
Under the administration of the current President of the Philippines, the fruits of all the
works, of every single night, every single tear that every Bangsamoro was genuinely shed
was paid by a great achievement.
The signing of the RA 11054 or known to be the Bangsamoro Organic Law (BOL) that
the current administration of the President Rodrigo Roa Duterte was a huge step closer to
the goal of getting and gaining the self- determination. This law will give the Bangsamoro a
right to have separated state although it will be under the Philippines government.
As a counterpart to being the poorest region of the Autonomous Region in Muslim
Mindanao, which considered as the main reason of inequality, inadequate and low quality
of education in the region, enlightenment with the true situation of the region, then
empowerment the people with a high and quality education will end the worst cases.
In the cases of the Bangsamoro, the genuine challenges are yet to come. The small part
of the struggle is about to finish, but the huge and important part of this struggle is about
to begin. Throughout the years, the Bangsamoro people fought against the colonizers in
defending their lives, their lands and in protecting their religions. And this struggle started
and draw within the history of the Philippines.
By looking at the history of the Bangsamoro people and the great journey that they have
been through, the power and necessarily of the unity among people have brought as a strong
example of what the uniting world must be. The unity plays a vital role in every struggle
that a nation might experience in the future or have been experienced throughout the years.
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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-inhand, 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 a rich blending of the 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 analysing 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 interviews to
the students and checklist for classroom observation. The data were obtained through using
two different data collection tools from 20 male and female students with different regional,
social and economic background.
Keywords: International students, Target culture, TFL, Perceptions, and TOMER.
Özet
Birçok bilim insanı kültürü, antropolojik, sosyo-dilbilimsel ve folklorik bakış açıları
ile dikkate alarak insanların toplam yaşam biçimi olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle, bir
yabancı dil ve kültür hakkında bilgi edinmek, keşfedilmeyi bekleyen ilginç bir konu haline
gelir. Bir yandan kültür, insanların dilleri ve kültürlerin el ele geçtiği düşünüldüğü için nasıl
yaşadıklarını öğrenmek anlamına gelirken, diğer yandan, herhangi bir iletişimde mesaj
iletmek için gerekli olduğu düşünülmektedir. Herhangi bir öğrenme sürecinde, yabancı
bir dil öğrenen öğrencilerin, hedef dilin ve kültürünün zengin bir karışımına maruz kaldığı
* Çukurova University, Adana, Turkey e-posta: ababdulrahim1@gmail.com
www.internationalstudentsymposium.com

359
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varsayılmaktadır. Uluslararası öğrencilerle ve onların hedef dili öğrenmedeki problemleriyle
ilgili bazı çalışmalar olsa da, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Algılaması (TFL) bir şekilde
ihmal edilmiş gibi görünmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, Türk üniversitelerinde TFL’yi
öğrenmek için Türkiye›ye gelen uluslararası öğrencilerin algılarını vurgulamayı ve analiz
etmeyi ve Türk kültürüne yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin
Türkçe ‘ye ve kültüre bakış açıları ile kültürün öğrenmelerindeki kültür ve çevrelerinde
doğal olarak iletişim kurmaları hakkında bilgi toplamak amacıyla öğrencilere mülakatlar
yapılarak ve sınıf gözlemleri için kontrol listesi ile araştırıldı. Veriler, farklı bölgesel,
sosyal ve ekonomik geçmişe sahip 20 erkek ve kız öğrenciden iki farklı veri toplama aracı
kullanılarak elde edilmiştir.
Introduction
In language teaching and learning process, it well known that culture plays significant
role in shaping language learning, as language and culture are always bound together. Almost,
all the natural languages have their own cultures, they work hand in hand with each other,
wherever a language exists there will be culture following its footsteps. Bada (2000) states
that “Language and culture are inseparable phenomena which mirror a society. Can language
teaching be isolated cultural properties and societal characteristics? Yes, it can, yet leading to
an incomplete process of teaching, and deprivation of the rightful information for the subject.”
and he added that “Language is the reflection of a society with its all cultural values, norms and
many other characteristics.” (pg. 100 – 101).
“Why is such an emphasis placed on culture? One important argument is that it is not
enough just to have lin¬guistic competence when communicat¬ing with someone in a
foreign language. Specific cultural references from geog¬raphy, occupations, pastimes,
and his¬torical events and personalities always appear in language, and each culture
follows special rules regarding formal and informal address and conversa¬tional routines.
In addition to memo¬rizing vocabulary and grammar, anyone becoming proficient in
a foreign lan¬guage must know the sociocultural rules native speakers use when they
commu¬nicate with one another. Not knowing the cultural component of language is
problematic.” (Neff and Rucynski, 2013).
In the age of globalization, the questions of connection and communicative interaction
between members of different cultural heritage including cultural exchange of Asian youth
with distant cultures of Western European countries has been spotlighted in different fields of
research (Leipelt-Tsai, 2007), in this case, African are not left behind when it come moving
towards the age of globalization. Africans today move from one place to another not only for the
business or political purposes but for search of knowledge as well. Today, there are thousands
of Africans who left their homelands living outside of the African continent pursuing there
future career and future for the young African generation, just to make it a better place to live.
The students are learning the language effectively or ineffectively in the period of one
year using the programs provided by the school authority, however, we do not know how
360
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the students feel or act toward the target culture and we do not also know their perceptions
of the target language. Moreover, as we mentioned above, language and culture are bound
together, they work hand-in-hand with each other. Students need to know the real fact
about the culture they are exposed to, and there are some situations in which students use
the target language without consideration about the cultural values and cultural boundaries
of the target language.
Well, this study, puts more emphasis on the account of perspectives of the international
students who came to learning Turkish as a foreign language in the (TOMER) in Turkey
and their views toward the target Turkish culture. Learners’ perspectives on learning about
Turkish culture and their perceptions of the relations between language and culture were
explored through giving questionnaire students and analysing checklist for classroom
observation.
Statement of the problem
International student coming from various part of the world to Turkey to study, they are
obliged to learn Turkish language before they commence their course study in their various
departments. Among these courses some are 100 percent in Turkish and some less than that,
so it became necessary to the students to learn Turkish as foreign language at least at B2
level of European proficiency level before s/he commence her/his studies. However, we do
not know anything about the student perceptions, ideas, attitudes, views toward the target
culture, and we would like to know if this perceptions really affects their language learning
and how it shapes their language proficiency.
Research Questions
1. What are the perceptions of the international TFL learners toward the target language
and culture?
2. What are the differences or similarities between the students’ native culture and the
target culture?
3. How do these perceptions shape their target language proficiency? If any.
Aim of the Study
The main aim of this study is to find out what the perceptions of the international students
are toward the target culture, and, to figure out if there are any relations between the cultural
knowledge and the language proficiency of the students, which we may presume that it may
lead to the successful learning of target language. Many students have been coming to learn
the language for their educations, however, we never knew how they feel about the culture
and we also don’t their perceptions and attitudes towards the language. With the support
of information provided by this and the previous studies we tried figure out the students’
perceptions of the target culture and how it affects their language proficiency.
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Literature Review
Definitions of Culture
Culture has many definitions from different perspectives. The term "culture" derives
from a French term, which in turn derives from the Latin "colere," which means to tend to
the earth and grow, or cultivation and nurture. "It shares its etymology with a number of
other words related to actively fostering growth," De Rossi said. The phenomenon of culture
is viewed in different ways by a number of different fields of study, including psychology,
sociology, anthropology, and linguistics. As sited in (Çelik 2012), Wintergerst and McVeigh
(2011) point out that each of the disciplines has its own perspective on culture and its own
approach to define it (pg. 355). Yet, here, we are going to mention some of its definitions.
'' Culture encompasses religion, food, what we wear, how we wear it, our language,
marriage, music, what we believe is right or wrong, how we sit at the table, how we greet
visitors, how we behave with loved ones, and a million other things,'' Cristina De Rossi
According Brown (1980), he defines culture as “the ideas, custom, skills, arts, and tools
which characterize a given people in a given period of time” (pg. 123 – 124). Kramsch
(1998) gives a brief definition of culture as: membership in a discourse community that
shares a common social space and history, and common imagining entered the field of
applied linguistics through the study of language in its social content, i.e. discourse. Damen
(1994) described culture as a universal aspect of human behaviour which is integral to each
and every human society.
Language and Culture
Byram and Risager (1999, 58) considered that Many educators and professionals argue that
it is not feasible to teach language without teaching culture as well; the role of the language
teacher has been described as that of a “professional mediators between foreign language and
culture” cited in Neff and Rucynski (2013). Brockmann (2009) argues that the language and
culture teaching should not be an in-depth analysis like history and geography but instead,
the goal of culture teaching should be to familiarize students with the target culture. It has
that without the study of culture, teaching L2 is inaccurate and incomplete. For L2 students,
language study seems senseless if they know nothing about the people who speak the target
language or the country in which the target language is spoken (Genc & Bada, 2005).
As cited in research on ‘the place of culture within the foreign language curriculum’ has
shown that current teaching practices often consider culture as simply something to be added on
instead of effectively integrating it (Durocher, 2007; Knutson, 2006; Kramsch, 1993; Magnan,
2008; Omaggio Hadley, 2001; Perraudin, & Porfilio, 2011; Schulz, 2007; Wilbur, 2007).
Culture and Communication
“In fact, language, as a tool of communication, is inextricably tied to culture, and cultural
competence is an integral part of communicative competence. How to communicate is
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often as important as what to communicate” (Sun, N. D.), tirelessly he added that “Cultural
requirements influence how a language is used and determine why certain linguistic
expressions are the way they are” (pg. 192). Chastain (1976) claims that in order for the
learner to be engaged in communication and cooperation tolerantly, out the contrasts
between different cultures. The quotes above interpret that whenever there is a language
there should a culture to support it in order to use the linguistic expressions effectively or in
a linear way. Frank (2013) states that “whether or not we realize it, the culture we belong to
affects how we think, interact, communicate, and transmit knowledge from one generations
to another” (pg. 2 -35). This simply means that primary and the target culture in one way or
another obviously affects the way we communicate with each other.
Culture in Language Teaching and Learning
Given the fact that culture us such an important factor in how we think, behave, and view
the world around us, awareness of our own cultural framework, as well as that of the target
culture, is necessary in order to achieve true communication; simply learning the vocabulary
and grammatical structures of a foreign language is not enough to allow speakers who do not
share a common background to understand one another fully (Çelik 2012; 356).
Mastalerz (2004) claims that in foreign language classes, culture teaching should be
integrated into language teaching and she presents a lesson plan on St. George of England
with of both teaching about the mentioned saint and improving reading comprehension and
vocabulary skills. In order to conduct the lesson, materials such as “a flag of England / do NOT
confuse it with Union Jack /, a map of The British Isles, a red rose, a cassette with “God, save
the Queen”, British currency, a tape-recorder, a picture of Queen Elisabeth II, a picture
of St. George fighting with a dragon, photocopies of a story about St. George, photocopies of
exercises, dictionaries” are used (p. 39).
We have ignored cultural literacy in thinking about education … We ignore the air we
breathe until it is thin or foul. Cultural literacy is the oxygen of social intercourse (Hirsh,
1987). Culture learning is the process of acquiring the culture-specific as well as culturegeneral knowledge, skills, and attitudes required for effective communication and interaction
with individuals from other cultures. It is a dynamic, developmental, and ongoing
process that engages the learner cognitively, behaviorally, and effectively” (Paige et
al., 1999).
As cited in Deneme et al., (2011), Tomalin & Stempleski (1993:7-8), modified Seelye‟s
(1988) „seven goals of cultural instruction‟, and listed the goals of teaching culture as follows:
1. To help students to develop an understanding of the fact that all people exhibit culturally-conditioned behaviours.
2. To help students to develop an understanding that social variables such as age, sex,
social class, and place of residence influence the ways in which people speak and
behave.
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3. To help students to become more aware of conventional behaviour in common situations in the target culture.
4. To help students to increase their awareness of the cultural connotations of words and
phrases in the target language.
5. To help students to develop the ability to evaluate and refine generalizations about the
target culture, in terms of supporting evidence.
6. To help students to develop the necessary skills to locate and organize information
about the target culture.
7. To stimulate students‟ intellectual curiosity about the target culture, and to encourage
empathy towards its people.
Deneme et al. (2011, p. 153)
Furthermore, as cited in Genc & Bada (2005) Kitao (2000) giving reference to several
authors lists some of the benefits of teaching culture as follows:
o Studying culture gives reason to study language as well as rendering the study of L2
meaningful (Stainer, 1971).
o From the perspective of learners, one of the major problems in language teaching is to
target language as a real person. Although grammar books give so-called genuine examples from real life, without background knowledge of the learners. In addition, providing
access to the cultural aspect of language, learning culture would help learners relate the
abstract sounds and forms of a language to real people and places (Chastain, 1971).
o In the study of L2 proved by experts like Gardner and Lambert (1959, 1965, 1972).
High motivation does have a great role because of activities such as singing, dancing,
role playing, and peoples, etc. of culture increases learners’ not only curiosity about
and interest in target countries but also their motivation. For example, professors
introduced the cultures of the L2s they taught, the learners’ interests classes increased a culture became to be preferred more traditional classes. In an age of post-modernism, tolerance towards different ideologies, religions, sub-cultures, own culture.
Espouse ethnocentric views being culture-bound, problems when they different culture. Being culture-bound, they just try to reject or ignore the new culture. As if it is
possible to make a culture, they begin supremacy of their culture of view based on
other views of the world .
o Besides these benefits, studying culture gives learners a liking for the native speakers
of the target language. Studying culture also plays a useful role in general education;
studying culture, about geography, history, etc. target culture (Cooke, 1970).
Genc & Bada (2005, p. 73)
364
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Methodology
This study took place in the Turkish Education Application and Research Centre
(TÖMER), Cukurova University, where foreigners learn Turkish as a Foreign Language
before they proceed to their normal studies. The participant who took part in this study were
the international students learning Turkish as Foreign language, also, they are learning for
the sake of their studies, in which they would not start their studies unless they attained the
language proficiency. They were around the age of 18 – 25 years, who are newly learning
Turkish language at the Turkish Educational Application and Research Centre (TOMER),
Cukurova University. The study included both male and female students without any
exception of their ethnic, cultural, educational, or religious background.
In this study, we used two different of types data collection tools, these are; classroom
observation, and interview. Through these tools, we found out what we encounter and what
the students achieve throughout the study and also to let them share their experience or
ideas, or what they feel about the effect of the study on their language learning. We are going
to involve all the tools during the analysis in order to get good and sound results.
Findings and Discussions
Interviews
Interview was used at the beginning of the study to find out about the perceptions, views,
and expectations of the international students toward the target culture. And also, to find out
what the students know about the target culture.
During the interview session 20 participants who are of different age, and cultural
background were interviewed consecutively. Before we the main questions we mentioned
about their demographic information. And here is what is obtained from the interview as
follow;
1. How would you define Turkish culture when it comes to interaction with people?
From the above question, we obtained the different response from the students in which
two of the participants defined Turkish as social, treating people well, helping one another,
full curiosity and even one the two said it is nice to adapt. Meanwhile, the other participant
defined Turkish culture as not social;
“I can say that they not that social when it comes interacting with people. It is just like when
you know someone it will be good to communicate but they don’t talk to you or interact with
you for the first time, maybe after you get to know each other or became friends maybe. They
would be like this guy doesn’t know our language so, they will be apart from you.”
2. What do you think would be the role of Turkish culture in the TFL learning process?
The participants responded to this question almost in a similar way, whereby the found
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the role of the Turkish culture in Turkish as a foreign language classroom as important and it
plays a vital in proving the fact that the culture and language are bound together.
One of the participants said that he has no idea about that because he is just learning
the language so he does not have much information about the culture. In the other hand “I
think it very important in language learning process, and you know language and culture are
bound together” – one of the participants said. The other one added that “I think the Turkish
culture is doing well in terms of learning the Turkish language, if you look these days there
are lots of events taking place like Spring Festival and Orange Festival, and those are the
culture that arose in Adana that take place every year, ..., so these kinds of event are the
cultural thing that is stick to the language and they help foreigners to adopt the language and
the culture.”
3. What do you think about the Turkish culture and Turkish people?
All the participants found Turkish culture and Turkish people kind, interesting, curious
and helpful, individuals. For example, the first participant said that “so of them are kind”
indeed talking about the people in general. Meanwhile, the other participant considered
Turkish people helpful “I think the culture is very good, the people are helpful, and the
like foreigner/visitors and they are so social and curious. “The participant said. Moreover,
the last participant said “it is not something bad, people are the ones that shape the culture.
If they act decently they represent the culture positively, but when they act indecently, the
misrepresent the culture... but I really have seen good among the Turkish people and I have
seen some bad sides too.”
Above quotes imply that people who are practising the culture are the subjects that can
shape it are the subject that can be determined by the people around or the foreigners.
4. Do you think it is important to learn the Turkish language in order to learn more
about Turkish culture and arts?
According to the data we collected from the participants, all the participants believe
that you need to know the language first in order to learn about the culture and arts of every
language, not just Turkish language. One of the participants said that “the Turkish language
is important in learning the Turkish culture, in learning every culture you have to be able to
communicate. For example, we went to Urfa and there was a guy who was making clay pots,
and they told us that he’s an expert in that field, and we went and we stand there for like ten
minutes, and he was fixing the clay pots and he was explaining to us in Turkish. So, I think
if we could not understand anything we were explaining to us, and because of that and so on
... if we didn’t have any idea of Turkish language we wouldn’t have learned anything about
their culture and arts.”
The above excerpt suggests that in order to learn more about a culture one needs the
language, without the language there is nothing one could do.

366

www.internationalstudentsymposium.com

Perceptions of African Students About Turkish Language and Culture

5. Are there any similarities or differences between your native culture and Turkish
culture? If any, what could they be?
Here we talked about the similarities and differences between the participants’ native
culture and the Turkish culture, and we found out that in some of them there some similarities
while in some of them there are not – that they are totally different.
According to the answers we have gotten from the participants, we have found out that
there are some differences in terms of food, dress and some social affairs, however, there
are some similarities when it comes to morality, treating people with kindness, welcoming
visitors and some parts as in religion.
One of the participants stated that “we have some similarities when it comes traditional
clothes, we also use something like “şalvar” occasionally, and we respect our elders as the
Turkish people do too. And the differences I can think of is like we eat with hands, which
I have never seen in the Turkish culture. And while talking to the elders we lean down as a
sign of respect to our old people (elders).”
6. Does this your idea or your perception toward Turkish people and culture affect
your achievements in the language learning process?
All the participants said that their perceptions and ideas toward the language affect their
learning process indeed. One of the participants said “yes, it really affects me because I’m
tall everyone wants to talk to me and unfortunately I don’t speak the language I feel really
bad, so that made me want to learn the language because I’m curious about it, and I’m eager
to speak the language.”
Of course, the perception of the target culture matters when it come learning the language,
as language and culture are bound together, it might be difficult or almost impossible to
separate them from one another, one does not stand alone unless it is artificial language.
Excerpt:
“Actually, I can remember, before I came to Turkey, I used to think Turkish language
and Turkish culture would be hard to learn or acquire, because I used to think Turkish
people are aggressive, especially people of Adana in the media they look really different
than in reality, when I checked google I saw really weird stuff about Adana. But when I
arrived and see the hospitality provided by them and the friendly faces, I have seen made
me change my mind toward the people and the language. Even though, I had bad days
I still feel grateful to be part of this community and I’m so glad that I’m learning extra
foreign language and foreign culture.”
Moreover, the presentation of a target culture shapes the way people think about the
language and it affects the learners’ performance especially when the culture is misrepresented
or mispresented to the learners. At times, people learn language because they are attracted
to the culture of the people speaking that certain language, meanwhile, people fail to learn a
www.internationalstudentsymposium.com
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language due to the prejudice they have within themselves towards the target culture.
Classroom Observation
Observation was used as a tool to observe the students’ attitudes in the classroom to see
how they are participating during the lesson, motivation, and also how they are dealing with
the language. We used a checklist for classroom observation to check students’ classroom
atmosphere and their attitudes toward learning about the target culture. Moreover, to see
if the students are really using their culture knowledge to participate in the lesson and to
see if the teacher are in one way or another trying to make their students engage in to the
target culture.
The Turkish as a Foreign Language classrooms were observed once a week for two
months in order to find sound results. The results obtained using the checklist were as
follows;
I. The teacher uses the target language almost exclusively and encourages the students
to do so as well.
II. The teacher uses a variety of strategies to make language comprehensible.
III. The teacher avoids the use of translation by using verbal and non-verbal strategies
such as circumlocution, body language, and visuals.
IV. The teacher demonstrates advanced proficiency in both the target language and English.
As the classroom was for teaching and learning Turkish as a Foreign Language, the
teachers abstain from using any other language other than the target language which is Turkish
language. The teachers try to explain complicated without using any translation method or
looking up to dictionary. They use body language (nonverbal), gestures to explain. When
it comes to encouraging the student to use the target language, they apparently do the best
they can to explain encourage the students to use the language even when the student make
severe errors while using the language, they always try to make the students motivation up.
Presenting culture in the classroom, according the present study suggests that it teaches
the students the items below;
1. How to interact socially
2. Welcome a visitor
3. Learning about the traditional food
4. Respecting elders and loving the young ones
5. Raise their curiosity
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6. Special days
7. Traditional occupations/sports (Hand-made show makers ‘yemenici’/ olie wrestling/
Turkish Baths)
Moreover, the presentation of the Turkish culture in the classroom provides security
for the students, it motivates the students to talk about their own culture using the target
language and increase their participation in the classroom. Classroom participation
suggests class discussions, collaborative learning, debates, questions and answers, et cetera.
Classroom participation is often likened with discussion, which typically comprises a prolix
conversation within the whole class.
Conclusion
This study aims to find the perceptions of the African Turkish as a Foreign Language
learners, who were studying TOMER toward the Turkish language and culture. Through
interviewing 20 students and observing the students and teacher interactions and behaviours
in the classroom, we are herewith to conclude that the study answers the research problem
that we aimed to find solutions to.
According to the results obtained it can be said that the most of the participants found
the target culture interesting, enjoyable, cultural richness full things worth learning, like
the Turkish history and the way of living. Meanwhile, there are some who see the culture
as something complicated, which means a culture which stays in the centre, some part of
it seems to be western and the other part looks east like Arab culture, for instance when it
comes wearing some Shalwar, Hijab, including the religious values. Moreover, there are
some who consider the culture as something which has no boundaries when it comes to
asking personal questions.
Furthermore, the second research question of this study, it sought to find out the
similarities of the Turkish and the students’ native culture, some of the participants stated
that there some similarities when it comes to food and drinks along with some dress codes.
In the meantime, some of the participants stated that they have no similarities whatsoever,
especially when it comes interacting with people, they are totally different.

1.
2.
3.

Social Interaction

Language and Culture

Being social or not social
Curiosity
Asking lots of questions

Building relation with langu- Foods
age and culture
Shaping culture
Traditional clothes
Cultural representation
Eating with hand
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4.

Adaptation

5.

Welcoming visitors

6.
7.

Helping each other
Social curiously

You need to learn the langua- Respecting elders (leaning
ge first before the culture
to talk to the elders)
Adoring foreigners/visitors

Table 1. Similarities and Differences in the Target Culture
At last, perceptions about the target culture in one way or another shapes the ways student
learn the target language. It has some positive impacts on some of the students and it has
well some negative impact on the students’ language proficiency.
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