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Çok	 değerli	 Genç	 Akademisyenler	 Birliği	 Başka-
nımız,	 değerli	 yönetimi,	 Sayın	 Rektörlerimiz,	 Sayın	
Genel	Başkan	Yardımcım,	çok	kıymetli	hocalarımız,	
Cumhurbaşkanlığı	 Politika	 Kurulumuzun	 çok	 kıy-
metli	üyesi,	ülkemiz	ve	Türk	Dünyasının	dört	bir	ta-
rafından,	 dört	 bir	 yanından	 aramızda	 bulunan	 çok	
kıymetli	akademisyenlerimiz,	TİKA’mızın	ve	Yurtdışı	

Türkler	Başkanlığımızın	çok	kıymetli	başkan	yardımcıları,	değerli	katılımcı-
lar,	sizleri	saygıyla	selamlıyorum!	Uluslararası	Türk	Dünyası	Genç	Akade-
misyenler	Kongremizin	Türk	dünyamız,	ortak	coğrafyamız	ve	bütün	insan-
lık	için	hayırlara	vesile	olmasını	diliyorum.	Hoş	geldiniz,	safalar	getirdiniz.	

Türk	dünyası	olarak	çok	farklı	heyecanları	yepyeni	başlangıçları	paylaş-
tığımız	 son	 derece	 hareketli	 bir	 dönemin	 içerisindeyiz.	 Sadece	 bu	 yıl	
içerisinde	pek	çok	farklı	milada	hep	birlikte	öncülük	ettik,	şahitlik	ettik.	
Bu	milatlardan	belki	 de	en	önemlisi	 az	önce	YTB	Başkan	Yardımcımız	
Said	Bey’in	 ifade	ettiği	Türk	Konseyi’ni	Türk	Devletleri	Teşkilatı’na	dö-
nüştüren	8.	Türk	Devletleri	Teşkilatı	zirvemiz	oldu.	Ve	bu	zirve	sırasında	
dönem	başkanlığını	devraldık.	Bu	zirve	pek	çok	açıdan	bir	milat	 teşkil	
ediyor.	Her	şeyden	önce	Türk	Cumhuriyetleri	olarak	aile	fotoğrafımızın	
tamamlanması,	bu	zamana	kadar	bu	fotoğrafın	tamamlanmamış	olması-
nın	verdiği	eksikliğin	ve	burukluğun	giderilmesi	hepimizi	heyecana	sevk	
etti.	Özbekistan’ın	ve	Türkmenistan’ın	uzun	süre	Türk	Konseyi’mize	üye	
olmaması	açıkçası	hepimiz	için	bir	eksiklikti.	2019’da	Özbekistan’ın	üye-
liği	ile	birlikte	ve	8.	Türk	Devletleri	Teşkilatı	zirvesi	sırasında	Türkmenis-
tan’ın	da	gözlemci	üyeliği	ile	birlikte	aile	fotoğrafımızı	tamamladık	ve	bu	
heyecanı	hep	birlikte	paylaştık.	Tabi	bu	yıl	 yine	hepimizi	heyecana	ve	

YAVUZ SELİM KIRAN
Dışişleri Bakan Yardımcısı 
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coşkuya	sevk	eden	çok	önemli	bir	miladın	heyecanını	da	hep	birlik-
te	Türk	Dünyası	olarak	paylaştık.	Çünkü	Türk	Dünyası’nın	herhangi	
bir	noktasında	bir	yara	varsa	o	yara	elbette	hepimizin	yüreğini	sız-
latır,	sızlattı,	sızlatmaya	da	devam	edecek.	O	yüzden	Türk	Cumhuri-
yetleri	olarak	hep	birlikte	hangi	meselemiz	varsa,	hangi	sorunumuz	
varsa	o	soruna	ortak	bir	dayanışma	içerisinde	çözüm	aramak,	çö-
züm	bulmak	hepimizin	ortak	gayesi.	Azerbaycan	topraklarının	%20
’sinin	Ermenistan	tarafından	işgal	edilmesi	yine	hepimizin	yüreğini	
yıllarca	sızlatan,	30	yıl	boyunca	kanatan	bir	yaraydı.	Ve	bu	yarayı	
da	can	Azerbaycan’ın,	30	yıl	süren	bu	işgali	44	günde	sona	erdir-
mesiyle	ortak	bir	sevince	dönüştürdük	ve	Karabağ	Azerbaycan’dır	
dedik.	Karabağ’ın	bu	azatlık	mücadelesinin	Azerbaycan’ın	bu	vatan	
muharebesinin	Türk	Dünyası’na	verdiği	çok	önemli	mesajlar	
oldu.	Her	şeyden	önce	Türk	Dünyası	olarak	kendi	mese-
lelerimizi	 kendimiz	 çözme	 kudretimizi	 bütün	 dünyaya	
ispat	 ettik.	 Tabii	 ki	 bir	 koşulla,	 neydi	 o	 koşul?	Ortak	
meselelerimizi	 çözme	 yönünde	 ortak	 bir	 gayret	 sarf	
ettiğimizde	işte	o	zaman	sahip	olduğumuz	imkân	ve	
kudretin	bütün	meselelerimizi	geride	bıraktırmaya	
da	bizleri	muktedir	kıldığına	hep	birlikte	şahitlik	
ettik.	Tüm	bu	gelişmeler	bütün	Türk	dünyasında	
ve	ötesinde	çok	büyük	bir	 ilgi	uyandırdı.	Bugün	
Türk	Devletleri	Teşkilatı’mızın	her	geçen	gün	ku-
rumsal	 kapasitesinin	 genişlemesi	 bununla	 birlikte	
Türk	Dünyası	dışındaki	ülkeler	 tarafından	da	yakından	
takip	edilmesi,	Türk	Devletleri	Teşkilatımızın	her	geçen	
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gün	uluslararası	 toplumun	saygın	konumu	 itibarıyla	yerini	sağlamlaştır-
ması,	güçlendirmesi	hepimize	gurur	veriyor.	Ama	üzerimizdeki	sorumlu-
luğu	da	artırıyor.	Bugün	bu	heyecanın,	bu	ivmenin	doğru	şekilde	kana-
lize	edilmesi	ve	kurumsal	bir	şekilde	hedeflerimize	ilerlemeye	bizi	sevk	
etmesi	 çok	 önemli.	 O	 yüzden	 Türk	 Devletleri	 Teşkilatı’mızın	 kurumsal	
kapasitesinin	genişletilmesi,	 vizyonunun	genişlemesi	 ile	aynı	derecede	
önemli.	Türkiye	olarak	Cumhurbaşkanı’mız	Sn.	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	
liderliğinde	Sn.	Bakanımızın	 yönetiminde	Türkiye	Cumhuriyeti	Dışişleri	
Bakanlığı	olarak	bugün	üzerimizde	hissettiğimiz	en	önemli	misyon,	dış	
politikamızdaki	en	önemli	önceliklerden	birisi	de	bu.	

Bugün	pek	çok	alanda	işte	ortak	yatırım	fonu	kurulması	gibi	az	önce	ifade	
edilen	Türk	Devletleri	Teşkilatımız	bünyesindeki	kültürel	ve	siyasi	platform-
ların	hacminin	her	geçen	gün	daha	da	genişletilmesi,	yargı	kurumlarımız	
arasındaki	işbirliğinin	geliştirilmesi	gibi	ve	elbette	bütün	bu	süreçlerin,	bü-
tün	bu	 ivmenin	doğru	şekilde	yönetilebilmesi	 için	akademik	ve	bilimsel	
bakışın	 teşkilatımıza	kanalize	edilmesi	gibi	pek	çok	nokta	da	önemli	bir	
inkişaf,	önemli	bir	yükseliş	içerisindeyiz.	Önemli	bir	bilinç	oluşturma	gay-
reti	içerisindeyiz.	Türk	Cumhuriyetleri	olarak	aynı	şekilde	tıpkı	bu	zirvenin	
başındaki	gibi	her	bir	Türk	Cumhuriyetimiz	genç	sayılabilecek	bir	yaşta.	

Bugün	Kırgızistan	ile	de	diplomatik	ilişkilerimizin	30.	yıl	dönümünü	kut-
luyoruz	23	Aralık	itibarıyla.	Türk	Cumhuriyetleri	30	yıl	evvel	kurulduğun-
da	 aradan	birkaç	 saat	 geçmeden	 ilk	 tanıyan	 ülke	 Türkiye	Cumhuriyeti	
oldu.	Bu	her	 şeyden	önce	 tarihi,	milli	 ve	manevi	bir	 vazifemizdi.	Ama	
Türk	Cumhuriyetleri’ni	tanımak	bizim	için	yeterli	değildi.	İlk	tanıyan	ülke	
olmak	 yeterli	 değildi.	 Hiçbir	 zaman	 da	 bunu	 yeterli	 görmedik.	 Neydi	
bize	yakışan?	Türkiye	olarak	Türk	Cumhuriyetleri	ile	bağımsızlıklarının	bu	
yıl	30.	yıl	dönümünü	kutlayan	Türk	Cumhuriyetleri’yle	aradan	geçen	30	
yılda	gösterdiğimiz	dayanışmayı	önümüzdeki	dönemde	de,	önümüzdeki	
30	yılda	da,	önümüzdeki	300	yılda	da	çok	da	aydınlık	bir	perspektifle	
ortak	coğrafyamızın	ve	bu	coğrafyada	yaşayan	haklarımızın	refahına,	is-
tikrarına,	esenliğine	kanalize	etmek.	Bu	noktada	30	yıl	elbette	devletler	
tarihi	açısından	çok	kısa	bir	dönem	olarak	görülebilir.	Ama	bakış	açısına	
göre	çok	uzun	bir	dönem	olarak	da	görülebilir.	Ama	önemli	olan	bu	30	
yılda	Türk	Cumhuriyetleri	olarak	dünyaya	verdiğimiz	mesaj	ve	bu	daya-
nışmamızın	 resmedildiği	 ortak	 işbirliği	 projelerinin	 hayata	 geçmesiydi.	
Bu	anlamda	çok	ciddi	projeleri	hayata	geçirdik.	Ortak	hastanelerimiz	var	
bugün.	Ortak	üniversitelerimiz	var.	Hoca	Ahmet	Yesevi	Üniversitesimiz,	
Kırgızistan-Türkiye	Üniversitemiz.	Ama	bunlarla	yetinmiyoruz.	Bugün	bu-
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rada	 pek	 çok	 üniversitemizin,	 pek	 çok	 saygın	 üniversitemizin	 rektörü-
nün	olması	aslında	tek	başına	bir	kararlılığı,	bir	iradeyi	resmediyor,	ifade	
ediyor.	Neyin	iradesini	resmediyor?	Bugün	ortak	üniversitelerimizle	ye-
tinmeyip	bu	ortak	üniversitelerimizin	sayısını	ve	bu	ortak	üniversiteleri-
mizde	 gelecek	 nesillerimizin	 inşasında	 katkılarını	 son	 derece	 önemse-
diğimiz	sizler	gibi	yetkin	saygın	genç	akademisyenlerimizin	sayısının	ve	
niteliğinin	her	geçen	gün	daha	da	artırılması	yönünde	Türkiye’nin	sahip	
olduğu	bilimsel	kapasitenin	Türk	Cumhuriyetleri’mize	kanalize	edilmesi	
yönündeki	iradeyi	temsil	ediyor.

Bugün	buradaki	rektörlerimizin	varlığı	akademisyenlerimizin	temsili.	 İn-
şallah	önümüzdeki	dönemde	özellikle	Türk	Üniversiteler	Birliği’nin	kapa-
sitesinin	genişletilmesi	bu	birlik	bünyesindeki	çalışmaların	çok	daha	kap-
samlı	bir	şekilde	ilerletilmesi,	geliştirilmesi	çok	ama	çok	önemli.	Bakanlık	
olarak	 bu	 noktada	 her	 türlü	 desteği	 vereceğimizi	 de	 Sayın	 Bakanımız	
adına	burada	ifade	etmek	isterim.	Yediden	yetmişe	sivil	toplum	kuruluş-
larımızla,	siyasi	partilerimizle,	siyaset	kurumuyla,	iş	dünyamızla	yediden	
yetmişe	Türkiye’nin	topyekün	84	milyonuyla	bu	noktadaki	iradesi	ve	ka-
rarlılığı	ortaktır,	nettir.	

Bugün	burada	çok	nitelikli	saygın	sivil	toplum	kuruluşlarımız	da	var.	Ada-
let	ve	Kalkınma	Partimizin	çok	değerli	genel	başkan	yardımcısı	var.	Bu	
aslında	az	önce	 ifade	etmeye	çalıştığımız	ortak	dayanışma	ve	 iradenin	
bu	salonda	resmedilmesinin	ama	aynı	zamanda	Türk	Cumhuriyetleri’nin	
bugün	sahip	olduğu	parlak	perspektifin	geleceğe	taşınması	yönündeki	
iradenin	de	 son	derece	güçlü	olduğunu	da	 aslında	bizlere	gösteriyor.	
Ama	 sadece	bizlere	 değil;	 bugün	 Türk	Dünyası	 dışında	 az	 önce	 ifade	
ettiğim	gibi	pek	çok	ülkenin	bugün	Türk	Devletleri	Teşkilatı	bünyesindeki	
çalışmaları	yakından	takip	etmesi	aslında	buradaki	başarı	hikâyesinin	en	
önemli	unsurlarından	biri.	Bu	30	yılda	elde	ettiğiniz	başarılar	önümüz-
deki	döneme	ilişkin	elde	edeceğiniz	daha	büyük	başarıların	da	aslında	
habercisi.	 Bugün	 enerji	 projelerine	 baktığımız	 zaman	 dünyanın	 enerji	
alanında	güç	ve	rekabetlerinin	kızıştığı	bir	noktada	Türkiye	ve	Azerbay-
can’ın,	Bakü-Tiflis-Ceyhan	ile	lojistik	ve	ulaştırma	projelerinin	en	önemli-
lerinden	biri	olan	Bakü-Tiflis-Kars	ile	dünyaya	çok	net	bir	mesaj	vermesi,	
bugün	TANAP’ın	Azerbaycan	gazını	Türkiye	üzerinden	Avrupa’ya	ulaştır-
ma	noktasına	gelip	TAP’a	dönüşmesi	aslında	hem	ikili	düzeyde	hem	de	
bölgesel	düzeyde	bir	araya	geldiğimiz	zaman	hayata	geçirdiğimiz	proje-
lerin	de	insanlığın	ve	bölgemizin	ortak	refahına	ne	kadar	büyük	katkılar	
sağladığını	da	bizlere	gösteriyor.
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Şimdi	önümüzde	çok	daha	büyük	projeler,	çok	daha	büyük	hedefler	var.	
İşte	bütün	bu	hedefleri	 Türk	Devletleri	 Teşkilatımız	bünyesindeki	özel-
likle	8.	zirve	sırasındaki	2040	vizyonunun	kabul	edilmesi	ve	önümüzdeki	
döneme	ilişkin	şimdiden	5	yıllık	kalkınma	planlarının	Türkiye	Cumhuriyeti	
olarak	hazırlıyor	olmamız.	Önümüzdeki	dönemde	sayın	bakanımız	tara-
fından	da	bu	5	yıllık	eylem	planını	açıklayacağız	ve	o	eylem	planında	da	
olmazsa	olmaz	unsurlardan	biri	elbette	akademik	dünyamızın	yapacağı	
çalışmaların	 Türk	 Cumhuriyetleri’nin	 bugün	 dünya	 sahnesinde	 sergile-
diği	 bu	 birlikteliğin	 en	 güçlü	 sacayaklarından	 biri	 olduğunu	 hepimize	
gösterecek,	bir	kez	daha	bütün	dünyaya	gösterecek.	Bilimsel	kalkınma	
olmadan	elbette	iktisadi	kalkınmanın	zayıf	kalacağına	inanıyoruz,	düşü-
nüyoruz.	 Siyasi	 güçlenmenin	 zayıf	 kalacağını	 düşünüyoruz.	 Bu	 yüzden	
bu	bilimsel	kalkınma	-ki	tarihimiz	medeniyetimiz	bunun	örnekleri	ile	do-
ludur-	bugün	modern	anlamda	üniversitelere	baktığımız	 zaman	bunun	
ilk	örneklerinin	de	yine	bizim	coğrafyamızda	yer	aldığını	görüyoruz.	O	
zaman	medreselerde	Karahanlılar	tarafından	Semerkant’ta	kurulan	med-
reselerde	ilk	bursiyerlerin	orada	eğitim	aldığını	ve	o	medreselerden	yayı-
lan	bilim	ışığının	bütün	insanlığı	aydınlattığını	görüyoruz.	O	yüzden	bize	
yakışan	bilimin	ışığında	Türk	Cumhuriyetleri	olarak	bugün	sergilediğimiz	
bu	birlikteliğe	gelecek	nesillere	aynı	şekilde,	güçlü	şekilde	aktarılması	ve	
Türk	Cumhuriyetleri	olarak	dünya	sahnesindeki	yerimizin	her	geçen	gün	
daha	da	sağlamlaştırılması.	Türk	Devletleri	Teşkilatı’nın	da	kuruluşunun	
üzerinden	 henüz	 çok	 büyük	 bir	 zaman	 geçmedi.	 2009	 yılında	 kurulan	
bir	 teşkilat	bugün	kısa	 sürede	uluslararası	 toplumun	en	 saygın	 kurum-
larından	biri	haline	geldi.	Kısa	sürede	elde	ettiğimiz	bu	ivme,	bu	başarı	
önümüzdeki	 dönemde	 bir	 birlik	 ve	 dayanışma	 içerisinde	 hareket	 etti-
ğimizde	çok	daha	büyüklerini	başarabileceğimizi	bizlere	gösteriyor.	Bu	
gücü	bizlere	veriyor.	

Sait	abi	“Yaşım	ortaya	çıkacak.”	dedi	ama	ben	yaşı	ortaya	çıkmak	kay-
gısı	olmayan	bir	arkadaşınız	olarak	söylüyorum.	Türk	Cumhuriyetleri’miz	
kurulduğunda	ben	 6	 yaşındaydım.	Bugün	 36	 yaşındayım,	 ama	 aradan	
geçen	 30	 yılda	 Türk	 Cumhuriyetleri’nin	 bugünkü	 inkişafının,	 bugünkü	
yükselişinin	şahidi	olmak,	bunu	gözlemliyor	olmak	ve	bunun	içerisinde	
bu	 şahitliği	 aynı	 zamanda	 bir	 yetkili	 olarak,	 bir	 görevli	 olarak	 içerisin-
de	bulunmak	ve	Türk	Cumhuriyetleri’nin	paylaştığı	bu	ortak	iradenin	bir	
parçası	 olmak	 benim	 için	 son	 derece	 gurur	 verici,	 her	 birimiz	 için	 de	
böyle.	Ama	üzerimizdeki	sorumluluğun	ne	kadar	büyük	olduğunu	da	her	
geçen	gün	çok	daha	net	bir	şekilde	hissediyoruz.	O	yüzden	Genç	Aka-
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demisyenler	Birliği’mizin	varlığı	ve	genç	akademisyenlerimizin	akademi	
dünyasına	yıllarca	çok	büyük	emek	vermiş,	çok	büyük	katkı	sunmuş	kuru-
luşundan	bugüne	Türk	Dünyamızın	medeniyetimizin	bize	bahşettiği	bu	
erdemi	bu	değeri	sağlam	şekilde	bugünlere	taşımış	ve	geleceğe	taşıma	
yönünde	de	sizlere	çok	büyük	rehberlik	eden	çok	değerli	rektörlerimiz,	
akademisyenlerimiz,	saygın	bilim	insanlarımızın	buradaki	varlığı	ve	sizlere	
rehberlik	etmesi	çok	kıymetli.			Bu	jenerasyon	farklılığı	ve	bu	jenerasyon	
farklılığının	burada	aynı	pota	 içerisinde	erimesi	 ve	bir	arada	bulunma-
sı	 son	derece	kıymetli.	Bu	bakımdan	Genç	Akademisyenler	Birliğimize	
bu	kongre	için	çok	teşekkür	ediyorum.	Bundan	
sonraki	çalışmalarında	başarılar	diliyorum.	Genç	
Akademisyenler	 Birliğimizin	 Yunus	 Başkanımız	
yönetiminde	 inşallah	çok	daha	geniş	ölçekteki	
çalışmalarını	da	her	 zaman	destekleyeceğimizi	
burada	bir	kez	daha	ifade	etmek	istiyor,	kong-
remize	başarılar	diliyorum.	Sağ	olun	var	olun.
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Sayın	Bakanım,	Sayın	Rektörlerim,	çok	değerli	ho-
calarım,	yurt	dışından	ve	yurtiçinden	buraya	gelmiş	
çok	değerli	genç	akademisyenler!	Böyle	önemli	ve	
anlamlı	bir	etkinlikte	yine	böyle	harika	bir	mekân-
da	sizlerle	birlikte	olmaktan	dolayı	memnuniyetimi	
ifade	ediyor,	kurumum	ve	başkanım	adına	hepinizi	
saygı	ve	muhabbetle	selamlıyorum.	

Değerli	katılımcılar,	saygıdeğer	hazirun!	Belki	yaşım	ortaya	çıkacak	ama	
30	yıl	önceyi	de	iyi	hatırlıyorum.	Genç	bir	memurdum.	Daha	sonrasında	
da	1993	yılından	itibaren	Başbakanlık’ta	Türk	Dünyasıyla	ilgili	faaliyetle-
rin	merkezinde	yer	aldım.

Dolayısıyla	gerek	eğitim	alanında	gerek	sosyal	ve	kültürel	alanda	geliş-
meleri	yakından	takip	eden	bir	kardeşinizim.	

1992	yılında	büyük	öğrenci	projesi	ile	başlayan	ve	o	günün	şartlarındaki	o	
günkü	Türkiye’de	hangi	şartlar	altında	bu	programın	başladığına	şahit	olan	
birisi	olarak	söylüyorum.	O	gün	gelen	öğrencilerin	üniversitelerinde	Türk-
çe	 öğretim	merkezleri	 yoktu.	 Bu	 bağlamda	 anlatımımda	 üniversitelerin	
bir	fotoğrafını	da	çekmek	istiyorum.	Bugün	şurada	ele	aldığımız	konuları	
daha	iyi	takdir	edebilmek	bakımından	faydalı	olur	zannediyorum.	Sadece	
bir	tane	TÖMER	vardı.	Ankara	Üniversitesi	TÖMER	ve	onun	birkaç	şubesi	
vardı.	10	bin	öğrenci	gelecekti.	Tabii	10	bin	gelmedi.	O	organizasyonun	
zorluklarını	tahmin	edersiniz.	Başlangıçta	öğrenciler	Türk	Cumhuriyetleri’n-
dendi.	Gelen	öğrencilerin	yurtlara	ve	üniversitelere	yerleştirilmesi,	şehirle-
re	dağıtılması	konusu,	Türkçe	öğretilmesi	konusu	hakikaten	çok	zahmetli	
ve	çok	zor	bir	işti.	Çünkü	Türkiye’nin	daha	önce	bir	burslu	öğrenci	getirme	

SAİT YUSUF
YTB Başkan Yardımcısı 
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tecrübesi	 olsa	 bile	 bu	 kadar	 büyük	 çaplı	 bir	 projeye	 hazır	 olmadığı	 bir	
dönemdi.	Ama	muazzam	bir	heyecan	vardı.	Türkiye’nin	dört	bir	tarafında	
bu	hadise,	bu	yakınlaşma,	Türk	Cumhuriyetleri’nin	bağımsızlığını	kazanmış	
olması,	gelecekle	ilgili	biraz	da	romantik	duygularla	-eğer	o	dönemlerde	
Türkiye’ye	öğrenci	olarak	gelmiş	arkadaşlarımız	varsa	aramızda	onlar	bi-
lirler-	 hakikaten	 çok	muazzam	bir	 heyecan	 vardı.	Ama	 şunu	 söyleyeyim	
orada	 kervan	 yolda	düzülüyordu.	Geldikten	 sonra	burada	ne	olacağına	
karar	 veriliyordu.	Bugün	geldiğimiz	 seviye	 artık	 dünyanın	 150’den	 fazla	
ülkesinde	15	binden	fazla	öğrencimiz	var.	

Başta	 Türk	Cumhuriyetleri	 ve	 Türk	Dünyası	 olmak	 üzere	bu	 arkadaşlar	
için	10	Ocak’ta	başvurumuz	başlayacak.	Başvurudan	itibaren	lisans,	yük-
sek	 lisans,	doktora	programlarına	gelmeden	önce	hangi	okulun,	hangi	
bölümüne	gideceği,	hangi	yurtta	kalacağı	ve	onları	kimin	karşılayacağı	
nasıl	 yerleştirileceği	 artık	 belli.	O	 duruma	 geldik.	 Bugün	 içimizde	 çok	
değerli	 rektör	 hocalarımız	 ve	 onların	muazzam	 Türkçe	 eğitim	merkez-
leri	var.	Türkiye’de	artık	bütün	üniversitelerin	Türkçe	hazırlık	konusunda	
çok	büyük	tecrübeleri	var.	Gelen	öğrenciler	1	yılda	Türkçe’yi	öğrenerek	
eğitime	 başlıyorlar.	 Eğitim	 sırasında	 da	 üniversitelerimiz	 bunları	 kendi	
başına	bırakmıyor,	bu	arkadaşlarımızın	eğitim	alanında	akademik	eksikle-
rini	giderecek	her	türlü	programı	ve	yardımı	yapıyor.	Bu	anlamda	biz	de	
YTB	olarak	gerek	burslu	öğrencilerimize	gerek	burs	imkânından	istifade	
edemeyen	diğer	uluslararası	öğrencilere,	bizler	de	uluslararası	 şu	anki	
etkinlik	gibi	uluslararası	öğrenci	akademileri,	diğer	çeşitli	faaliyetler,	des-
tek	bursları,	başarı	bursları	gibi	konularda	arkadaşlarımızı	teşvik	ediyor,	
mümkün	olduğunca	burslu	öğrencilerin	dışında	arkadaşlara	da	yardımla-
rımızı	yürütüyoruz.	1992’den	bugüne	gelindiğinde	hakikaten	devasa	bir	
değişim	olmuş	durumda.	1990’ların	heyecanını	bugün	Türkiye’de	yaşanı-
yor	olduğunu	görmekten	de	sayın	bakanım	çok	bahtiyar	olduğumu	his-
sediyorum.	Dün	romantikti	birkaç	kişinin	omuzlarında	yürürken,	bugün	
artık	devletimizin	çok	üst	düzeyde	siyaseti	haline	gelmiş.	

Türk	Devletleri	Teşkilatı	8.	Zirvesi	İstanbul	toplantısında	2040	vizyon	bel-
gesi	imzalandı.	Bize	de	görevler	verildi.	Artık	ne	mutlu	bize	ki	Cumhurbaş-
kanı’mızdan,	Bakanlarımıza	kamu	kurumlarımıza	ve	üniversitelerimizle	bir	
bütün	olarak	Türk	Dünyasının	geleceği,	Türkiye	Türk	Dünyası	ilişkilerine	
yönelik	hedeflerimiz	var.	Çünkü	burada	biz	sadece	Türkiye’nin	akademik	
manada	ya	da	diğer	alanlarda	Türkiye’nin	kalkınması	ve	güçlenmesi	tek	
başına	hedefimiz	değil.	Biz	birlikte	büyüyeceğiz,	birlikte	çalışacağız.	Türk	
Dünyası	ile	üreteceğiz,	büyüyeceğiz	ve	paylaşacağız.	Dünyadaki	yerimi-



23TDGAK

zi,	hak	ettiğimiz	yeri	böylece	alacağız.	Bizim	Cumhurbaşkanı’mızdan,	si-
yasetimize,	kamu	kurumlarımıza	ve	sivil	toplum	kuruluşlarımıza	kadar	çok	
iyi	durumda	olduğumuzu	ama	bunun	yeterli	olmadığını	ifade	etmek	isti-
yorum.	Bunun	mutluluğuyla	huzurlarınızda	bulunuyorum,	sözümü	daha	
fazla	uzatmak	istemiyorum.

Genç	Akademisyenler	Birliği	Başkanım	dedi	ki	“15	sene	sonra	çok	daha	
iyi	bir	yerde	olacağız.”	30	sene	ile	bugünü	mukayese	ettiğimizde,	bun-
dan	15	 sene	 sonra	 hakikaten	nerelerde	olabileceğimizin	göstergesidir	
bu	geçmişte	almış	olduğumuz	mesafe.	Biz	elde	ettiğimiz	başarılarla	ye-
tinecek	değiliz,	biz	eksiklerimizi	 tamamlayıp	 ileriye	dönük	önümüzdeki	
süreçte	ortak	bir	gelecek,	güçlü	bir	gelecek	ama	birlikte	çalışarak,	birlik-
te	üreterek,	birlikte	paylaşarak.	Muazzam	geleceğe,	Türk	Dünyasının	ay-
dınlık	geleceğine	yürüyeceğimize	inancım	tam-
dır.	Bu	duygu	ve	düşüncelerle	hepinizi	saygıyla	
ve	 muhabbetle	 selamlıyorum	 çalışmalarımızın,	
kongremizin	ve	orada	çıkacak	sonuçların	hepi-
miz	 için	Türkiye	 için	ve	Türk	dünyası	 için	hayır-
lara	vesile	olmasını	diliyor,	saygılar	sunuyorum.
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Sayın	Dışişleri	Bakan	Yardımcım,	değerli	rektör	ho-
calarım,	değerli	konuklar!	Bugün	böyle	bir	kongre-
de	sizlerle	bir	arada	bulunmaktan	memnuniyet	du-
yuyor	ve	hepinizi	şahsım	ve	kurumum	adına	saygı	
ile	selamlıyorum.	

Türk	dünyası	 tarih	boyunca	bağımsızlığına	düşkün	
olan	 ve	bu	 uğurda	birçok	 zorlu	 yoldan	geçen	bir	
millettir.	Tarihin	her	aslında	eşsiz	eserler	ortaya	koy-

muş	 ve	 zengin	 bir	medeniyet	mirası	 bizlere	 ulaşmıştır.	 Ve	 ne	mutlu	 ki	
bağımsızlıklarının	 30.	 yılını	 kutladığımız	Orta	Asya	Türk	Cumhuriyetleri	
ile	birlikte	bugün	çok	daha	güçlü	şekilde	varlığını	ve	birliğini	devam	et-
tirmektedir.	Bağımsızlığa	 tekrar	 kavuşan	 kardeşler,	 siyasi	 ve	 iktisadi	 ve	
bölgesel	 birçok	 konuda	 işbirliği	 içinde	 ve	 vizyonel	 bir	 şekilde	 küresel	
etkinliğini	 artırmaktadır.	 Ortak	 dil,	 tarih,	 kültür	 ve	 gönül	 bağlarımızın	
bulunduğu	bölge	ile	işbirliğimiz	birçok	alanda	karşılıklı	yarar	temelinde	
hızla	gelişmektedir.	Türk	dünyası	ile	bağların	geliştirilmesine	özel	önem	
veren	Sayın	Cumhurbaşkanı’mızın	öncülüğünde,	güçlü	destekleri	ile	ül-
kemiz	tüm	imkânlarını	seferber	etmiştir.	

21.	 yüzyılın	 Asya	 yüzyılı	 olacağına	 dair	 pek	 çok	 görüş	 bulunmaktadır.	
Asya	Kalkınma	Bankası	verilerine	göre	Asya	bir	bütün	olarak	dünyanın	
geriye	 kalanından	 daha	 hızlı	 büyümekte	 ve	 2050’de	 dünya	 üretiminin	
yarısından	fazlasının	karşılaması	beklenmektedir.	Orta	Asya	ekonomik	ve	
jeopolitik	açıdan	böyle	önemli	bir	coğrafyanın	kalbinde	yer	almaktadır.	
Ülkemiz	bölgenin	kapasitesinin	farkında	olarak	tüm	kurumlarıyla	ekono-
mik,	diplomatik	ve	kültürel	birçok	alanda	işbirliği	geliştirmek	için	büyük	
bir	şevk	ve	gayreti	içerisindedir.	Bu	minvalde	ülkemizin	amacını,	bölge-
nin	bağımsız	ekonomik	istikrar	sahibi	uluslararası	toplumla	bütünleşmiş	

RAHMAN NURDUN
TİKA Başkan Yardımcısı 
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ve	özgürlüğünün	muhafaza	ederek	var-
lığını	sürdürmesine	katkı	vermek	şeklin-
de	özetleyebiliriz.	

Bu	 amaca	 hizmetin	 bir	 izdüşümü	 de	
kurumumuz	 TİKA’dır.	 Malumunuz	 TİKA	
ülkemizin	 kalkınma	 işbirliği	 projelerinin	
koordinasyonundan	 sorumlu	 resmi	 bir	
devlet	ajansıdır.	Dönemin	zorlu	şartlarına	
rağmen	hızlı	bir	şekilde	ilk	ofisimizi	1993	
yılında	 Kırgızistan’da	 açtık,	 ardından	
Türkmenistan,	Azerbaycan,	Özbekistan,	
Kazakistan	 ve	 Tacikistan’da	 faaliyetleri-
mize	 başladık.	 Türk	Cumhuriyetleri’nde	
ve	Orta	Asya’nın	uzun	zamandır	hemen	
her	 alanında	 projeler	 üretiyoruz.	 Gay-
retimiz	 hep	üstüne	 koyarak	 sayı	 ve	 çe-
şitliliğini	 artırmaktır.	 Hamdolsun	 bugün	
devletimizin	artan	 imkânlarıyla	kurumu-
muzun	 60	 ülkede	 62	 ofisiyle	 150’nin	
üzerinde	 kalkınma	 faaliyetleri	 ve	 proje-
leri	gerçekleştirirken	Türk	Dünyası	bizim	
için	 önceliğini	 koruyor.	 Faaliyetlerimiz	
artarak	ve	çeşitlenerek	devam	etmekte-
dir.	 Sayın	 bakan	 yardımcım	değerli	 ko-
nuklar,	müsaadenizle	TİKA’nın	Orta	As-
ya’da	kalkınma	işbirliği	yaklaşımının	ana	
hatlarına	değinmek	isterim.	

Sayın	 Cumhurbaşkanı’mızın	 ifadesi	 ile	
bugün	 ülkemiz	 kendine	özgü	Türk	 tipi	
kalkınma	işbirliği	modelini	hayata	geçir-
miştir.	 Bu	modelin	 ana	odağı	 insandır.	
Projelerimizi	 hiçbir	 zaman	 bir	 imtiyaz	
aracı	olarak	görmeden,	samimi	ve	eşit	
ortaklık	 anlayışı	 ile	 hareket	 ediyoruz.	
Faaliyetlerimizde	sahada	 ihtiyaç	sahip-
lerine	 yakın	 olmak,	 onlara	 somut	 pro-
jelerimizle	 dokunmak,	 işbirliği	 yapan	
ülkelerin	kalkınma	stratejilerine	öncelik	
vermek	bizleri	muadillerimizden	ayıran	
başlıca	özellikler	diyebilirim.	
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Malumunuz	 ülkemiz	 kalkınma	 işbirliği	 alanında	 son	 yıllarda	 kayda	 de-
ğer	başarılar	elde	etmektedir.	2005	yılından	bu	yana	OECD’ye	ülkemizin	
yardımlarını	raporluyoruz.	Bu	rakamlardan	bahsetmem	gerekirse;	2005-
2020	 yılları	 arasında	ülkemizin	Orta	Asya’ya	 yapmış	olduğu	 resmi	 kal-
kınma	yardımları	toplamı	4	milyar	dolara	yükselmiştir.	Bu	tutarın	yaklaşık	
700	milyon	doları	 TİKA	 tarafından	gerçekleştirilmiştir.	 1992’den	günü-
müze	Orta	Asya	ülkelerinde	6	binin	üzerinde	proje	faaliyeti	tamamladık.	
Yapılan	projeler	ülkemizin	bölge	ile	işbirliğine	verdiği	önemin	en	somut	
yansımasıdır.	Özellikle	2002	sonrası	hem	Türk	Dünyasının	büyümesi	hem	
de	bu	tarihten	itibaren	ülkemizin	büyümesi	daha	güçlü	ve	daha	somut	
adımlar	atılmasını	ülkü	kılmıştır.

Sayın	başkan	yardımcım,	değerli	 konuklar!	30	yıla	yaklaşan	birikimimiz	
neticesinde	 sahada	olmanın	 verdiği	güçle	bugün	 rahatlıkla	 şunu	 ifade	
edebiliriz	 ki	 Türk	 Cumhuriyetleri	 önem	 ve	 refaha,	 kalkınma	 seviyesine	
ulaşmıştır.	Kişi	başı	milli	gelir	temel	alt	yapıları	ve	ekonomik	rekabet	ve	
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benzeri	düşünüldüğünde	çok	hızlı	ilerlemeler	kaydedilmektedir.	Kazakis-
tan	ve	Azerbaycan	gibi	kardeş	ülkelerimiz	uluslararası	işbirliği	ajanslarını	
kurarak	kendi	tecrübelerini	paylaşacak	noktaya	ulaşmıştır.	Öyle	ki	bugün	
bu	kurumlarımız	ile	üçüncü	ülkelere	yönelik	iş	birliği,	proje	ve	faaliyetler	
gerçekleştiriyoruz.	Örnek	verecek	olursak	Kenya’da	Azerbaycan	doktor-
ları	ile	Türkiye’den	doktorlarını	buluşturarak	ortak	bir	sağlık	taraması	yap-
tık.	Tabii	buna	benzer	farklı	işbirliği	modellerini	Afrika,	Güney	Asya,	Orta	
ve	Doğu	Balkanlar	gibi	birçok	coğrafyada	hayata	geçirmeyi	planlıyoruz.	
Çok	taraflı	ilişkilerin	önemli	bir	sacayağı	da	hiç	şüphesiz	Türk	dünyasına	
yönelik	kurulan	somut	işbirliği	mekanizmaları	oluşturmaktadır.	Türk	Dev-
letleri	Teşkilatı,	Türksoy,	Türk	Dünyası	Bilim	Akademileri	Birliği	gibi	bir-
çok	kuruluşun	faaliyetlerine	TİKA	olarak	katkı	vermeye	gayret	ediyoruz.	

Sözlerime	son	verirken	bugün	sizlere	TİKA’nın	Orta	Asya	Türk	Cumhuri-
yetlerine	yönelik	faaliyetlere,	önceliklere	ve	yeni	işbirliği	alanlarına	dair	
değerlendirilmelerde	ve	bilgi	paylaşımında	bu-
lunmaya	 çalıştım.	 Ata	 yurdumuzda	 yürüttüğü-
müz	 TİKA	 çalışmalarında	 niteliği	 30	 yıla	 yakın	
süre	içinde	önemli	merhaleler	geçirmiş,	inşallah	
gelişmeye	de	devam	edecektir.	Hepinize	teşek-
kür	 ediyor	 ve	 kongrenin	 başarılı	 geçmesini	 te-
menni	ediyorum.	Saygılar	sunarım.

.
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Sn.	 Dışişleri	 Bakan	 Yardımcım,	 Sn.	 Rektörlerim,	 Sn.	
kurum	 başkanlarım,	 sivil	 toplum	 kuruluşlarının	 baş-
kan	 ve	 temsilcileri	 ve	Türk	Dünyasında	 yükseköğre-
timin	geleceği	olan	genç	akademisyen	kardeşlerim!	
Hepinizi	 saygıyla	 selamlıyorum.	 “Türk	 Dünyasında	
Yükseköğretimin	 Geleceği”	 teması	 ile	 düzenlediği-
miz	Uluslararası	Türk	Dünyası	Genç	Akademisyenler	

Kongremize	hepiniz	hoş	geldiniz,	şeref	verdiniz.	

Kıymetli	misafirlerimiz,	ülkemizde	milli	 ve	manevi	değerlere	sahip	alanın-
da	nitelikli	akademisyenlerin	yetiştirilmesi	yükseköğretimin	geleceği	hatta	
birçok	alanda	Türkiye’nin	geleceği	açısından	çok	önemlidir.	Bu	önemi	kav-
ramış,	stratejisini	bu	yönde	hazırlamış	bir	genç	akademisyen	topluluğu,	hâ-
lihazırda	üniversitelerimizde	görev	yapan	genç	akademisyenlerin	ve	görev	
yapacak	 akademisyen	adaylarının	 yetiştirilmesi	 hususunda	bir	 adım	atma	
kararı	almıştır.	2017	yılında	resmi	olarak	kurulan	Genç	Akademisyenler	Bir-
liği,	 bu	 amaçla	 ve	 idealle	 faaliyetlerine	başlamış,	bugün	geldiği	 noktada	
12	ülke	34	il	temsilcisi	ve	bin	civarında	üye	sayısıyla	faaliyet	ve	çalışmalarını	
artırarak	yoluna	devam	etmektedir.	

Bugün	elimizdeki	yükseköğretim	verilerine	baktığımızda	207	üniversitemiz-
de	görev	yapan	181	bin	akademisyenin	130	bini,	bir	başka	ifadeyle	%70’i	
Dr.	 Öğr.	 Üyesi	 ve	 Öğretim	 elemanından	 yani	 genç	 akademisyenlerden	
oluşmaktadır.	Yine	mevcut	yükseköğretim	kurumlarımız	her	yıl	ortalama	10	
bin	yeni	öğretim	elemanını	kadrolarına	kattıklarını	görüyoruz.	Hem	üniver-
sitelerde	görev	yapan	130	bin	genç	akademisyenin	hem	de	her	yıl	10	bin	
düzeyinde	üniversite	intisap	edecek	akademisyen	adaylarının	yetiştirilmesi,	
ülkemize	her	alanda	büyük	katkılar	sağlayacaktır.	Eğer	bizler	bu	hedefimizi	

ARŞ. GÖR. YUNUS KOCABIYIK
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Genç Akademisyenler Birliği Genel Başkanı
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gerçekleştirip,	 çalışmalarımızda	 başarılı	
olursak	 10-15	 yıl	 sonrasında	 üniversi-
telerimizde	ve	Türkiye’mizde	çok	güzel	
sonuçlar	 elde	 edeceğimize	 inanıyoruz.	
Aynı	zamanda	bu	hedefimiz	şu	an	yük-
seköğretimde	kayıtlı	sekiz	buçuk	milyon	
öğrencinin	de	daha	nitelikli	yetişmesini	
sağlayacaktır.	

Peki,	 biz	 bu	 hedefleri	 gerçekleştirme	
hususunda	 neler	 yapıyoruz?	 Kıymetli	
misafirler!	 Bu	 hususta	 yaptığımız	 faali-
yetlerin	 öne	 çıkanlarını	 vaktinizi	 alma-
dan	kısaca	bahsetmek	istiyorum.	Yüksek	
lisans	ve	doktora	düzeyindeki	genç	aka-
demisyenlerin	tezlerini	ve	çalıştıkları	bir	
konuyu	 canlı	 olarak	 sundukları	 ve	 üze-
rine	 müzakere	 edildiği	 “Genç	 Akade-
mi”	 programımız	 59	 haftadır	 kesintisiz	
bir	 şekilde	 devam	 etmektedir.	 Duayen	
hocalarımızı	 davet	 ettiğimiz	 “Akademi-
nin	 İzinde”	 programı	 ile	 hocalarımızın	
akademiye	dair	tecrübelerini	genç	aka-
demisyenlere	 aktarmalarını	 sağlıyoruz.	
Lisansüstü	 eğitime	 devam	 edenlere	
yönelik	düzenlediğimiz	“Akademik	Yazı	
Atölyesi”	ve	“Uygulamalı	Akademik	Yazı	
Atölyesi”	 kapsamında	2021	yılı	boyun-
ca	 yaklaşık	 1400	 lisansüstü	 öğrenciye	
toplamda	40	saat	akademik	yazı	eğitimi	
verildi.	Ayrıca	akademisyenler	ve	akade-
misyen	adaylarının	ihtiyaç	duyduğu	aka-
demik	dil	eğitimimiz	de	yıl	boyu	devam	
etmektedir.	Yurt	Dışı	Türkler	 ve	Akraba	
Toplulukları	Başkanlığı	ile	gerçekleştirdi-
ğimiz	Lisansüstü	Akademik	Danışmanlık	
Projemiz	kapsamında	nisan	ayından	bu	
yana	 lisansüstü	 eğitimine	 devam	 eden	
uluslararası	 öğrencilere	bire	 bir	 şekilde	
500	 saatlik	 akademik	 danışmanlık	 hiz-
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meti	verdik.	Ve	bu	projemizle	ilgili	yeni	bir	imzamızı	attık.	İnşallah	önümüz-
deki	yılbaşından	itibaren	bu	projemiz	YTB	desteği	ile	uygulanmaya	devam	
edecek.	Akademik	üretimin	en	somut	çıktılarından	biri	olan	yayın	çalışmala-
rımız	ilerleyen	dönemlerde	önemli	faaliyet	alanlarımızdan	biri	olacak.	Yılda	
iki	defa	yayımlanacak	“GAB	Akademi”	isimli	hakemli	sosyal	bilimler	dergi-
mizin	makale	kabul	süreci	ile	hakem	süreci	tamamlandı	ve	bu	ayın	sonun-
da	yani	2021	Aralık	 sayısıyla	hem	elektronik	hem	de	matbu	olarak	 yayın	
hayatına	başlıyor.	Derneğimiz	bünyesinde	çıkacak	kitaplarımızın	hazırlıkları	
da	devam	etmekte	olup,	2022	ilk	yarısında	yayın	faaliyetine	başlayacaktır.	
Derneğimizde	çok	farklı	alanlarda	üyelerin	katılması	ile	birlikte	her	alanda	
akademik	çalışma	grupları	oluşturduk.	28	farklı	alanda	şu	an	faaliyetlerine	
devam	eden	akademik	çalışma	grupları	aynı	alanda	lisansüstü	eğitime	de-
vam	eden	akademisyenleri	bir	araya	getirerek	hem	tanışmalarına	hem	de	
alana	dair	ortak	faaliyet	ve	proje	yapmalarına	imkân	tanıyoruz.

Sayın	 misafirlerimiz!	 Ülkemizin	 akademisyen	 ihtiyacını	 göz	 önüne	 alarak	
lisans	 ve	 lisansüstü	 eğitimine	 devam	 eden	 öğrencilere	 akademisyen	 ye-
tiştirme	 eğitim	 programı,	 kısa	 ismiyle	 AYEP	 kapsamında	 çeşitli	 eğitimler	
vermekte,	bilgilendirme	ve	danışmanlık	faaliyetlerinde	bulunmaktayız.		Bu	
yıl	 eğitimlerimize	 250	 lisans	 ve	 lisansüstü	öğrenci	 devam	etmektedir.	 Bu	
öğrenciler	ihtiyacına	göre	haftada	12	saat	olan	ALES	ve	dil	eğitimlerini	ala-
nında	profesyonel	hocalar	tarafından	almakta,	alan	danışmanlıkları	ile	birlik-
te	akademisyenlik	yolunda	hazırlıklarına	devam	etmektedir.	Bu	faaliyet	ve	
projelerimizin	yanında	ilgili	kurum	ve	kuruluşlara	yönelik	proje	hazırlıklarımız	
devam	etmektedir.	 İnşallah	2022	yılının	bizler	 için	daha	verimli	olacağına	
inanıyorum.	

Kıymetli	misafirler!	Bahsettiğim	faaliyetlerin	tamamı	samimi	duygularla	bu	
işe	gönül	veren	-dikkatinizi	çekmek	 istiyorum-	bu	faaliyetlerin	tamamı	sa-
dece	gönüllü	arkadaşlar	tarafından	gerçekleştirilmektedir.	Samimiyetle	çık-
tığımız	bu	yolda	Rabbimiz	her	daim	işlerimizi	kolaylaştırdı	ve	önümüzü	açtı	
hamdolsun.	Bu	faaliyetlerin	gerçekleşmesi	için	bizlerin	samimiyeti	ve	gayreti	
yanında	siz	büyüklerimizin	desteği	de	gerekliydi.	Bugüne	kadar	bu	faaliyet-
leri	gerçekleştirmişsek	ve	bugün	burada	Millet	Kütüphanesi’nde	bu	anlam-
lı	 programı	 icra	 ediyorsak	 sizlerin	 destekleriyle	mümkündür.	Desteğinizin	
bizlerin	motivasyonunu	önemli	ölçüde	diri	tuttuğunu	ifade	etmek	isterim.	
Bu	anlamda	sizlerin	her	 zaman	desteğine	 ihtiyacımız	olduğunu	da	 tekrar	
hatırlatmak	 istiyorum.	Bu	 faaliyetlerimize	 çok	büyük	destekleri	 olan	TİKA	
Başkanımız	Sn.	Serkan	Kayalar,	YTB	Başkanımız	Sn.	Abdullah	Eren,	Türkiye	
Diyanet	Vakfı	2.	Başkanı	Sn.	İhsan	Açık,		Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversi-
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tesi	Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yusuf	Tekin,	Kayseri	Üniversitesi	Rektörümüz	Prof.	
Dr.	Kurtuluş	Karamustafa,	Uludağ	Üniversitesi	Rektörümüz	Prof.	Dr.	Ahmet	
Saim	Kılavuz,	Bartın	Üniversitesi	Rektörümüz	Prof.	Dr.	Orhan	Uzun,	Ankara	
Yıldırım	Beyazıt	Üniversitesi	Rektörümüz	Prof.	Dr.	İbrahim	Aydınlı,	Cumhur-
başkanlığı	Eğitim-Öğretim	Politikaları	Kurul	Üyeleri	Prof.	Dr.	Ahmet	Cevat	
Acar	ve	Doç.	Dr.	Kemal	Şamlıoğlu,	Türkiye	Maarif	Vakfı	Başkanı	Prof.	Dr.	
Birol	Akgün	ve	Mütevelli	Heyeti	Üyesi	Selim	Cerrah	ve	Türk	Dünyası	Par-
lamenterler	Vakfı	Başkanı	Abdullah	Çalışkan’a	huzurlarınızda	bir	kez	daha	
teşekkür	etmek	istiyorum.	

Kıymetli	misafirlerimiz	 kongremiz	Türkiye	ve	Türk	Dünyasında	eğitim	 faa-
liyetlerine	devam	eden	üniversiteleri	 ve	genç	Türk	akademisyenleri	ortak	
bir	entelektüel	ideal	etrafında	buluşturarak	etkileşimi	ve	işbirliğini	artırmak	
amacıyla	düzenlenmektedir.	Bu	yıl	ilkini	düzenlediğimiz	kongremiz	aynı	za-
manda	Türk	Cumhuriyetleri’nin	bağımsızlıklarının	30.	yılında	olmasıyla	ayrı	
bir	anlam	kazanmıştır.	Kongremiz	sadece	bu	iki	günlük	etkinlik	ile	sınırlı	etki-
ye	sahip	olmayacaktır.	İnşallah	Türk	Dünyası,	genç	akademisyenlerin	arasın-
da	işbirliklerini,	ortak	proje	ve	faaliyetlerini	artıracaktır.	Kongre	sonrasında	
bunun	gerçekleştirilmesi	ve	somut	çıktıların	ortaya	konulması	amacıyla	farklı	
çalışmalarımızın	da	devam	edeceğini	ve	bu	çalışmaların	takipçisi	olacağımı-
zı	da	belirtmek	isterim.	

Kongremizde	15	farklı	ülkeden	80	akademisyen	bildiri	sunacaktır.	Ayrıca	12	
davetli	konuşmacı	hocamızda	kongremize	katkı	sunmak	üzere	bizlerle	bir-
likte.	Kendilerine	tekrar	teşekkür	ediyorum.	Kongremizde	Türk	Dünyası’nda	
yükseköğretimin	tarihi,	mevcut	durumu,	kurumların	işleyişi,	ilgili	kurumların	
gelecek	vizyonları,	bunlara	dair	öneriler	ve	Türk	Dünyası’nda	akademik	ge-
lişimin	artırılması	ele	alınacaktır.	

Kongre	düzenlemesinde	emeği	geçen	Genç	Akademisyenler	Birliği	Yöne-
tim	Kurulu	ve	Kongre	Düzenleme	Kurulu	üyelerimize,	bu	kongreye	maddi	
anlamda	çok	büyük	destekleri	olan	TİKA,	YTB,	TDV,	TDPV’na	ve	yine	pay-
daş	 üniversite	 kurumlarımıza,	 ayrıca	 bize	 bugün	
ev	 sahipliği	 yapan	 ve	 bizlere	 her	 türlü	 kolaylığı	
gösteren	 Cumhurbaşkanlığı	 Kütüphaneler	 Daire	
Başkanımız	 Ayhan	 Tuğlu	 ve	 Yönetim	 Hizmetleri	
Müdürü	Durali	Gürağaç	Bey’e,	büyük	bir	özveriy-
le	çalışan	programın	mimarlarından	Cihad	 İslam	
Yılmaz	kardeşime	şükranlarımı	sunuyorum.	Kong-
remizin	 hayırlara	 vesile	 olması	 niyazıyla	 hepinizi	
saygıyla	selamlıyorum.
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ÖZEL OTURUMLAR
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ÖZEL	OTURUM	–	I

Oturum	Başkanı

Prof.	Dr.	Yusuf	Tekin	(Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üni.	Rektörü)

Konuşmacılar

• Prof.	Dr.	Ahmet	Cevat	Acar	(TCCB	Eğitim-Öğretim	Politikalar	Kurul	
Ü.,	TÜBA	E.	Başkanı)	“Türk	Dünyasında	Bilim	ve	Eğitim-Öğretim	Ala-
nında	İş	Birliği”

• Prof.	Dr.	Muzaffer	Elmas	(YÖKAK	Başkanı)	“Yükseköğretimin	Gelece-
ğinde	Kalitenin	Önemi”

• Prof.	Dr.	Birol	Akgün	 (Türkiye	Maarif	Vakfı	Başkanı)	“Türkiye	Maarif	
Vakfı‘nın	Türk	Dünyasında	Eğitim-Öğretime	Katkısı”

• Prof.	Dr.	İbrahim	Aydınlı	(Ankara	Yıldırım	Beyazıt	Üniversitesi	Rektö-
rü)	“Türk	Dünyası	Yükseköğretiminde	Dil	Birliği”
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Prof. Dr. Yusuf Tekin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü 

Herkese	merhaba!	Dinleyici	arkadaşlarımızdan	organizasyondaki	gecik-
me	sebebiyle	özür	dileyerek	başlayalım.	Çok	güzel	bir	organizasyon.	Tek	
eleştirecek	şey	bu	olsun	diyelim	nazarlık	olarak.	Bir	de	Yunus	konuşurken	
Türkiye’deki	180.000	akademisyenden	130.000	tanesinin	yaklaşık	genç	
olduğunu	Dr.	öğretim	üyesi	unvanı	üzerinden	 iddia	etti,	 şiddetle	 karşı	
çıkıyorum.	Erbakan	hocanın	tabiriyle	ruhu	genç,	kendini	genç	hisseden	
herkes	genç,	biz	de	genciz.	

Gayet	başarılı	ve	güzel	bir	organizasyon	teşekkür	ediyoruz.	Ben	söz	ver-
meden	önce	Yavuz	Bey’in	Dışişleri	Bakan	Yardımcımızın	konuşmasında	
altını	çizdiği	şeyle	ilgili	bir	hususu	dile	getirmek	istiyorum.	Yıllarca	Türk	
Keneşi	bünyesindeki	TÜRKAK’ın	yani	Türk	Dünyası	Akademisyenler	Bir-
liği’nin	yeterince	etkin	olmamasından	dolayı	muzdariptik.	Bununla	ilgili	
şikâyetlerimizi	ve	eleştirilerimizi	çok	defa	dile	getirdik.	Bu	konularda	Tür-
kiye	Cumhuriyeti	Devleti’nin	gerek	özellikle	Türk	dünyasında	ortaklaşa	
yürüttüğü	iki	üniversite	-ki	bir	tanesinde	uzun	süre	mütevelli	heyeti	baş-
kanlığı	 yaptım	Kırgızistan’da	ve	Yesevi’deki	üniversitede	karşılaştığımız	
problemlerin	çözümünde,	Türk	Keneşinden	Türk	dünyasından	yeterince	
destek	alamamıştık.	Umarım	yeni	adıyla,	“Türk	Devletleri	Teşkilatı”	adıyla	
çok	daha	sağlıklı	işleyen,	günün	koşullarına	da	daha	uygun	işler	yapan	iyi	
bir	yapı	ortaya	çıkar	ve	aynı	zamanda	güçlü	bir	akademik	üretim	merkezi	
haline	dönüşür.	Bu	temennimi	dile	getiriyorum.	Program	zaten	sarktığı	
için	 direkt	 konuşmalara	 başlayalım.	 Bendeki	 sıraya	 göre	Ahmet	Cevat	
hocama	söz	vereceğim	önce.	Hocam	program	çok	sarktığından	dolayı	
müsaade	ederseniz	onar	dakikalık	limitler	çok	mu	kısa	olur?	Tur	yaparsak	
Orhan	hocaların	oturumu	çok	gecikecek.	Çok	ısrarcı	sorular	olursa	onlara	
söz	veririz	sadece,	bu	vesileyle	de	bir	tur	yapmış	oluruz.	10’ar	dakikalık	
konuşma	periyotları	ile	ilk	sözü	cumhurbaşkanlığımız	eğitim	ve	öğretim	
politikaları	 kurulu	 üyesi,	 eski	 TÜBA	başkanımız	 Prof.	Dr.	 Ahmet	Cevat	
Acar	hocamıza	veriyorum.	Hocam	buyurun.
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Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Evet	Yusuf	Hocam	çok	 teşekkür	ediyorum.	Değerli,	 tamamı	genç	aka-
demisyen	 arkadaşlarımız,	 Türk	 dünyasından	 gelen	 değerli	 dostlarımız,	
kardeşlerimiz	hepinizi	saygıyla	sevgiyle	selamlıyorum!	Şimdi	tabii	kısaca	
öncelikle	şunu	söyleyelim	benim	sayın	bakan	yardımcımızın	ifade	ettiği	
gibi	Türk	Keneşinin	Türk	Konseyi’nin	Türk	devletler	topluluğuna	evirilme-
si,	o	aşamaya	geçmesini	Türk	dünyası	bakımından	tarihi	bir	adım	oldu-
ğu	hususunu	ben	de	ifade	etmek	istiyorum.	Bunun	da	bu	dünyanın	bir	
mensubu	olarak	memnuniyet	duyduğumuzu	ve	hayırlara	vesile	olmasını	
temenni	ediyorum.

Şimdi	burada	sayın	başkan	olabildiğince	öz	olarak	ifade	etmek	gerekir-
se,	Türk	dünyasında	bilim	ve	eğitim	alanındaki	işbirliğinin	-biraz	hepimiz-
de	belki	malum	ama-	 iki	dönem	Türkiye	Bilimler	Akademisi	Başkanlığı	
sahasındaki	Türk	dünyasıyla	olan	ilişkilerimiz	ve	gözlemlerimizin	de	katkı-
sıyla	bazı	görüşlerimi	ifade	etmek	istiyorum.	Şimdi	önce	şunu	ifade	ede-
lim:	Türk	dünyası	dediğimiz,	hani	rahmetli	Özal’ın	klasik	deyişiyle	Adriya-
tik’ten	 Çin	 seddine	 kadar	 büyük	 bir	 dünyayı	 ifade	 ediyor.	 Ve	 burada,	
özellikle	Sovyetler	Birliği’nin	çözülmesinden	sonra	altı	tane	daha	kardeş	
ülke	 doğdu.	 Bunun	 dışında	 bir	 de	 Rusya	 Federasyonu	 içerisinde	 yine	
kardeş	özerk	cumhuriyetler	ve	topluluklar	var.	Kafkasya,	keza	Balkanlar	
diğer	 tarafın	 işin	dolayısıyla	 son	zamanlarda	 farklılıkların	yönetimi	diye	
ifade	ettiğimiz.	Meselenin	her	alanda	ver	her	düzeyde	geliştirilmeye	ça-
lışıldığı	bir	ortamda	Türk	dünyası	mensubu	toplulukların	büyük	Türk	mil-
letinin	birlikte	hareket	etmemesi	zaten	çok	akıl	kârı	bir	 iş	de	olmaz	idi.	
Şimdi	burada	en	önemli	hususlardan	bir	tanesi	-tabi	bu	geleneksel	ola-
rak	söylendiği	gibi	her	ülkenin	bağımsızlığını,	özerkliğini	ve	sair	ayrı	bir	
konu	bu-	bir	bakıma	devletler	üstü	daha	büyük	bir	çerçevede	ele	alınma-
sı	gereken	bir	konu.	Biz	hemen	şunu	söyleyelim:	Ben	2012	yılında	Türki-
ye	Bilimler	Akademisi	Başkanlığını	devraldım	ve	2015	yılında	benim	me-
saimde	bu	önemli	bir	dönüm	noktasıdır.	Astana’da	yani	 şimdiki	adıyla	
Nursultan’da	29	Haziran	2015	tarihinde	Türk	Dünyası	Bilim	Akademileri	
Birliğini	kurduk.	İlk	sene	Kazakistan	Bilimler	Akademisi	dönem	başkanlı-
ğını	yürüttü.	Ertesi	sene	bendeniz	o	görevi	deruhte	etti	ve	biz	2016	yılın-
da	o	meşum	FETÖ	darbe	girişiminin	ertesinde	Türkiye’deki	bütün	top-
lantılar	iptal	edilmişken,	Asya	Akademiler	Birliği	Genel	Kurulu	ve	bilimsel	
kongresiyle	Türk	Dünyası	Akademiler	Birliği	Genel	Kurul	ve	toplantısını	
Ekim	ayında	Türkiye’de	gerçekleştirdik.	Akabinde	-yine	geniş	anlamıyla	
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demin	söylediğimiz-	Doğu	ve	Batı	Türk	dünyasını	da	içerecek	şekilde	biz	
arka	arkaya	üç	yıl	salgına	kadar	Türk	Dünyası	Yaz	Okulu’nu	yaptık.	İstan-
bul’daki	Ravi	Medrese’de.	Şimdi	hemen	şunu	söyleyelim,	bu	arada	bili-
yorsunuz	Türk	Devletler	Teşkilatı	bünyesinde	Türk	Üniversiteler	Birliği	var	
ama	izleyebildiğim	kadarıyla	Türk	dünyası	üniversiteleri	arasında	işbirli-
ğini	geliştirmeyi	 amaçlayan	ve	Türk	Devletler	Teşkilatı’nın	önemli	bile-
şenlerinden	bir	tanesi	olan	bu	birlik,	bu	dünyanın	büyüklüğüyle	mütena-
sip	bir	durumda	değil	gibi	görünüyor.	Yani	son	eriştiğim	verilere	bakılırsa	
20	küsur	üniversitenin	üye	olduğu	bir	birlik.	Gerçekten	biraz	daha	geliş-
tirilmesi	gereken	bir	oluşumu	 şahsen	 temsil	 ediyor.	Burada	önemli	bir	
husus;	Uluslararası	Türk	Akademisi’nin,	yine	bir	bakıma	UNESCO	gibi	bir	
fonksiyonu	olduğu	söylenebilir.	Yani	Bilim	Akademisi	 formatından	 ismi	
öyle	olmakla	birlikte	biraz	daha	farklı	bir	içeriğe	sahip,	fonksiyonlara	sa-
hip	bir	kuruluş	ama	bizim	Türk	Dünyası	Akademiler	Birliğinde	sekreterya	
hizmetlerimizi	 yürütmesine	 karar	 vermiştik	 ilk	 genel	 kurulda.	Bu	 arada	
birlikte	Azerbaycan,	Kazakistan,	Kırgızistan,	Türkiye	ulusal	bilim	akade-
mileri,	Başkurdistan	Bilim	Akademisi	ve	Tataristan	Bilim	Akademisi	üye	
bu	birliğe.	O	zaman	Özbekistan	Bilimler	Akademisi	biraz	uzak	duruyordu	
Türkiye’ye	de	Türk	dünyası	ilişkilerine	de	ama	şu	anda	orada	da	aramız-
daki	o	perde	belki	kalktı.	Şimdi	yeni	başkanımız	onlarla	da	Türkiye’yi	zi-
yaret	eden	bu	konuyla	ilgili	bakanla	da	bu	konuda	bir	mutabakat	imzala-
dılar.	 Gene	 Türkmenistan	 Cumhurbaşkanıyla	 benim	 bir	 görüşmem	 ve	
davet	üzerine	oraya	gitmemizden	sonra	da	Türkmenistan	Akademisinin	
de	cevabını	bekliyoruz	inşallah.	Onlarda	süre	biraz	uzun	çalışıyor	herhal-
de.	Burada	ben,	hepsinden	önemlisi	bu	akademiler	tarafında,	özellikle	
burada	Yunus	Başkan	şahsında	bir	kere	Yunus	Başkanı	ve	ekibini	kutluyo-
rum.	Burada	Genç	Akademisyenler	Birliği	diye	böyle	bir	sivil	toplum	ör-
gütünü	kurması	ve	üniversitelerimizdeki	genç	bilim	insanlarını	bir	araya	
getirmeleri	 ve	 demin	 o	 saydığı	 güzel	 çalışmaları	 yapmaları	 önemlidir.	
Yine	tarihi	bir	dönemeçte,	yani	Türk	Devletler	Teşkilatı’nın	kurulduğu	bir	
zamanda	yine	Türk	dünyası	akademisyenlerini,	genç	akademisyenlerini	
bir	araya	getirmeleri	de	takdire	şayandır.	Ama	bunu	ikili	 işbirliği	anlaş-
maları	 çerçevesinde	 geliştirmemize	 ihtiyaç	 var.	 Ben	 bilim	 akademileri	
arasındaki	ilişkiye	baktığım	zaman	şunu	söyleyebilirim:	Biliyorsunuz	Sov-
yet	sisteminden	çıkıldıktan	sonra,	bağımsızlığını	kazandıktan	sonra	kar-
deş	 ülkelerin	 oradaki	 bilim	 akademilerinin	 formatı	 biraz	 farklıydı.	 Yani	
bizdeki	gibi	istişari	bir	prestij	kuruluşu	değil,	daha	icraatçı	fonksiyonları	
da	olan	kurumlardı.	Yani	deyim	yerindeyse	hem	biraz	TÜBA	hem	biraz	
TÜBİTAK	hem	biraz	üniversite	gibi	bir	şeydi.	Fakat	sonradan	onların	da	
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yapıları	değişmeye	başladı.	Şu	anda	açıkçası	Azerbaycan	çok	aktif.	Azer-
baycan	Milli	 İlimler	Akademisi,	 en	 iyi	 ulusal	 akademilerden	bir	 tanesi.	
Fakat	diğer	akademilerde	biraz	daha	ilişkileri	geliştirmeye	ihtiyaç	var.	Bu	
arada	hemen	şunu	söyleyelim.	Özellikle	Türk	dünyasından	gelen	arka-
daşlarla	benim	zamanımda	TÜBA’nın	22	tane	uluslararası	ikili	işbirliği	an-
laşması	 vardı.	 Bunu	biz	 33’e	 çıkardık.	 Kardeş	 ülke	 akademileriyle	 Türk	
Dünyası	 Bilim	 Akademisi’ni	 oluşturduk	 ve	 G20’ye	 de	 katıldık.	 Burada	
özellikle	genç	arkadaşlara	bilim	akademilerinizle	bizim	aramızda	sözleş-
me	olan	 akademilerle	 -ki	bunlar	demin	 söylediklerimizin	hepsiyle-	 ikili	
anlaşmamız	var.	Burada	belli	süreli	olarak	Türkiye’ye	gelme,	buradan	da	
oraya	gitme	imkanları	var.	Yalnız	akademilerle	ve	akademi	üyeleriyle	te-
mas	kurmanız	gerekiyor.	Bu	kanalı	da	-hani	çok	tabi	YTB	vb.	böyle	bin-
lerce	kişiye	burs	verme	olanakları	gibi	bir	imkana	sahip	değiliz	ama-	en	
azından	seçkin	bilim	insanları	açısından	kısa	süreli	mübadele	programla-
rı	şeklinde	etkinliklere	katılma	imkânı	var	onu	ifade	etmek	istiyorum.	Bir	
de	burada	arkadaşlara	genel	olarak	her	alandan	arkadaşlarımız	var.	TÜ-
BA’nın	üstün	başarılı	genç	bilim	insanı	ödülleri	var.	Bunlar	40	yaşın	altın-
daki	genç	bilim	insanlarına	veriliyor.	Lütfen	çıtayı	yüksek	tutarak	kalitemi-
zi	 geliştirelim.	 Yani	 burada	 birçok	 arkadaşımız	 eminim	 bunu	 da	
olabileceklerdir.	Burada	önemli	hususlardan	bir	tanesi	Türk	üniversiteler	
arasında	belki	yapmamız	gereken	bir	şey.	Yani	daha	aktif	mekanizmalar	
oluşturulması	yönünde	gayret	göstermemiz	gerekiyor.	Nedense	Türkiye-
li	akademisyenler	olarak	biz	Türk	dünyasına	aslında	gönlümüzden	geçti-
ği	 kadar	 ilgi	 göstermiyor	muyuz	 diye	 arada	 sırada	 kendi	 kendime	 bir	
özeleştiri	yaptığım	da	olmuyor	değil,	onu	da	ifade	edeyim.	Burada	bil-
hassa	öğrenci	değişiminin	yanı	sıra	Türk	akademisinin	koordinasyonunda	
başlatılan	ortak	 tarih	 yazım	meselesi	 ve	bunun	bütün	Türk	ülkelerinde	
okutulması	meselesi	 sanki	 biraz	daha	hızlandırılması	 gereken	bir	 konu	
gibi	görünüyor	bana.	Yine	ortak	edebiyat	tarihi	ve	benzeriyle	ilgili	çalış-
malar	olduğunu	da	biliyorum.	Bunları	daha	etkin	hale	getirmekte	fayda	
var.	Bir	de	bilhassa	karşılıklı	olarak	üniversitelerimiz	arasındaki	ortak	işbir-
liğini	demin	sayın	başkanın	ifade	ettiği	gibi	Ahmet	Yesevi	gibi,	Kırgız-Türk	
Manas	Üniversitesi	falan	gibi	ortakların	ötesinde	diğer	Türk	ve	diğer	kar-
deş	ülke	üniversiteleri	arasındaki	hem	öğrenci	hem	de	öğretim	üyesi	mü-
badelesi,	değişimi	hem	de	diğer	çalışmaların	biraz	geliştirilmesinde	fay-
da	 olduğunu	 düşünüyorum.	 Ve	 burada	 sayın	 başkan	 da	 bakıyor.	 Çok	
uzatmadan	şöyle	isterseniz	toparlayalım.	Burada	birçok	imkân	var.	Birlik-
te	olursak	diri	oluruz.	Gaspıralı’nın	deyişiyle	işte	birlik,	fikirde	birlik,	dilde	
birlik…	Onun	için	bilhassa	burada	özellikle	Türk	dünyasında	Türkçe	kendi	
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ana	dilimizde,	ana	dilimiz	derken	bunun	değişik	lehçeleriyle	bu	eğitime	
yani	bu	lisanlarda	ya	da	lehçelerle	eğitime	önem	vermenin	önemli	oldu-
ğunu	düşünüyorum.	Türkiye	bakımından	da	diğer	kardeş	cumhuriyetler	
bakımdan	da	ana	dil	dışındaki	popüler	bazı	dillerde	öğretimin	düşünsel	
ve	kültürel	hayatımız	ve	geleceğimiz	için	ciddi	sakıncalar	içerebilecek	bir	
yaygınlık	kazandığı	görüşünde	olduğumu	da	bu	vesile	 ile	 ifade	etmek	
istiyorum.	Burada	son	olarak	şunu	söyleyelim	Türk	dünyasının	büyük	bir	
potansiyeli	var	ancak	tarihin	hızlı	aktığı	bir	dönemde	birliğimizi	dirliğimi-
zi	artırmak	geliştirmek	zorundayız.	Onun	için	de	bilim,	eğitim	ve	tekno-
lojik	faaliyetler	meselesi	açısından	bütün	paydaşların	önemli	roller	altın-
da	 kalmaları	 söz	 konusu	 olacak	 diye	 düşünüyorum.	 Ben	 tekrar	 Genç	
Akademisyenler	Birliği’ne	ve	bu	etkinliğin	düzenlenmesine	katkı	sağla-
yan	TİKA’ya,	YTB’ye,	diğer	tüm	hocalara	ve	kurumlara	teşekkür	ediyor,	
saygılar	sunuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Tekin
Hocam	çok	teşekkür	ediyorum.	Hem	konuşmanız	hem	de	süre	açısından.	
Gerçekten	çok	seviyorum	süreye	riayet	eden	hocaları.	Hocam	da	zaten	
bu	 salondaki	herkesin	 temennilerini	dile	getirmiş	oldu.	Türk	dünyasın-
daki	akademik	çalışmaların	daha	yüksek	sesli	bir	şekilde	dile	getirilmesi.	
Şimdi	ikinci	konuşmacımız	bu	sesin	daha	kaliteli	olması	için	ne	yapmak	
gerektiğini	muhtemelen	bize	anlatacak.	Muzaffer	Hocam;	YÖKAK’ın	ku-
rucu	başkanı,	eski	 rektörlerden	Prof.	Dr.	Muzaffer	Elmas	Hocamıza	söz	
veriyorum.	Hocam	sizde	10	dakika	da.	Buyurun	hocam.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas
Sayın	Başkanım,	değerli	konuklar!	Ben	de	hepinizi	saygıyla	selamlarım.	

Şimdi	akıl	hastanesinde	doktor	geziyormuş.	Bir	bakmış,	akıl	hastanesin-
de	olanlar	sıraya	dizilmiş	delikten	bakıyor.	Biri	bakıyor	geçiyor,	başka	biri	
bakıyor	falan	demiş,	ne	yapıyorsunuz?	Kendisi	de	merak	etmiş,	ben	de	
bakayım,	bakmış,	bakmış	dönmüş	demiş	ki	hiçbir	şey	yok	burada	ne	ba-
kıyorsunuz?	Ona	demişler	ki,	biz	20	senedir	bakıyoruz	göremedik,	sen	
bir	bakmaya	nasıl	göreceksin?	Hiç	gülmediniz.	Şimdi	hocam	da	10	daki-
kada	diyor	ki	bize	kaliteyi	anlat.	Yani	biz	20	senedir	bu	konuda	bir	şeyler	
yapıyoruz,	on	dakikada	inşallah	anlatırız.	Şimdi	bazı	önemli	notları	vurgu-
layarak	 böyle	 başlayacağım.	 20	Mart	 2020’den	 önce	 yükseköğretimin	
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işleyiş	biçimi	artık	gelecekti	olmayacak.	Covid-19	dönemi	ve	sonrasında	
farklı	bir	yükseköğretim	olacağı	artık	çok	net.	Biz	zorlasak	da	dönmeye-
cek,	bu	yüzden	bu	konuda	daha	hızlı	olmamız	lazım.	İkincisi	aslında	bü-
tün	şeyleri	tetikleyen	değişim,	bu	değişim	konusunu	çok	farklı	anlatıyor.	
Benim	de	anlatış	biçimim	biraz	daha	farklı	olsun.	Şimdi	değişimi	tetikle-
yen	şeyler	nedir?	İşte	akıllı	sistemler,	artırılmış	gerçeklik,	yapay	zekâ,	ro-
bot,	büyük	 veri,	bir	de	metaverse	diye	 şimdi	 yeni	bir	 kavram	eklendi,	
sanal	bir	dünya.	Şimdi	bunlar	yıllardır	var	zaten.	Problem	nerede?	Bakınız	
problem;	 teknolojinin	 değişimi,	 son	 yıllarda	 çok	 hızlandı.	 Ama	 bizim	
adaptasyonumuz	eskiden	değişimle	birlikte	olurken,	şimdi	değişimin	al-
tında	kaldı.	Deniyor	ki	bütün	çabamız	bu	eğriyi	yakalamak.	Bunun	için	iki	
yöntem	 var.	 Bir	 tanesi	 herkese	 yetkinlik	 kazandırmak.	 Bu	 üniversitede	
okuyan	olabilir,	üniversite	mezunu	olabilir,	üniversitede	hayat	boyu	öğ-
renme	kapsamında	olabilir.	Yani	bu	dünyada	hayatta	kalabilmek	için	bu	
yetkinliklere	herkesin	sahip	olması	gerekir.	İkisi	de	bunun	bir	bilişim	des-
tekli	yönetimi.	Bu	iki	şeyi	yapanlar	dünyada	artık	ayakta	kalabilir.	Diğer-
leri	de	bir	süre	sonra	farklı	olan	bu	değişime	ayak	uydurmakta	zorlanırsa	
değişimin	dışında	kalırlar.	Hatta	ben	bunu	Google	X’in	CEO’sundan	din-
lediğimde	 bu	 konferansı	 -3	 sene	 önce	 dinlemiştim-	 yurtdışında	 verdi.	
Dediler	ki	bu	değişimi	yapmayanlar	yaşayamazlar	mı?	Cevabı	şu	oldu:	
Bir	süre	yaşarlar.	O	yüzden	bu	değişime	ayak	uydurmamız	lazım.	Şimdi	
bu	değişimin	yönetimde	nasıl	etkisi	oldu?	Şimdi	yönetimde	biz	ne	yapı-
yoruz?	5	yıllık	uzun	planlar	yapıyoruz.	Amaçlar,	hedefler…	Artık	bunların	
devri	geçti.	Daha	kısa	süreli	hedeflerle	ve	politikalarla	yönetmek	gereki-
yor.	Asıl	ben	eğitim-öğretime	burada	gelmek	istiyorum.	Eğitim-öğretim-
de	biz	planlanmış	4	yıllık	eğitim	yapıyorduk.	Aslında	ve	günümüzde	yeni	
kuşakta	bu	planlanmış	4	yıllık	eğitimin	artık	bir	geçerliliği	çok	fazla	kal-
madı.	Onun	yerine	eğitimi	destekleyen	esnek	kısa	kurslar,	disiplinlerara-
sı	yetkinlikler,	yetkinlik	ağırlıklı	sertifikalar,	akademisyenin	mantalite	de-
ğişimi	 -aslında	ben	bunu	bir	 konferansta	 söylemiştim-	basına	da	 çıktı.	
Akademisyenlerin	saltanatı	bitti	diye	yazmışlar.	Burada	bir	tane	şey	şu,	
eğitim	öğretimdeki	sürekli	değişime	ayak	uydurmak	zorunda	artık	aka-
demisyenler.	Bu	gençlere,	bu	nesile	bir	şeyler	aktarabilmek	istiyorsan...	
Karma	eğitim,	mikro	kimlik	dediğimiz	şu;	biz	bir	alanda	bir	kişiyi	mezun	
edeceğiz	ama	yanında	4-5	tane	akıllı	sistem	sertifikası,	liderlik	sertifikası	
gibi	 sertifikalarla	 bunu	 donatacağız	 ki	 kolayca	 iş	 bulabilsin,	 kolayca	
adapte	olabilsin.	Z	kuşağı	kavramı	da	aslında	bu	mesela,	sayın	cumhur-
başkanımız	buna	“Teknofest	kuşağı”	diyor.	Niye?	Teknofestin	içinde	de	
gördüğünüz	gibi	akıllı	sistem	robotlar,	yapay	zekâ,	büyük	veri	her	şey	var.	
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Bir	de	metaverse	diye	kavram	çıktı.	Bu	da	eğitim-öğretimin	 içine	hızla	
yakın	gelecekte	girecek.	Sanal	bir	atmosferi	oluşturup	eğitim-öğretimin	
orada	almasını	sağlayacak	bir	sistem.	Bunlar	yükseköğretimin	geleceği-
nin	etkisinde	olacak	şeyler.	Aynı	şekilde	sürdürülebilir	kalkınma	hedefle-
ri…	Biliyorsunuz	2015’te	toplanarak	dediler	ki	dünyada	bu	sürdürülebi-
lirliği	 sağlayacak	 alanlarda	 çaba	 sarf	 etmemiz	 lazım.	 Aslında	 o	 da	 bu	
değişimi	yakalama	amacı	bu	da…	Herkes	bunun	peşinde.	Niye?	Çünkü	
bu	 değişime	 ayak	 uydurabiliriz.	 Biz	 de	 mesela	 üniversitelerde	 -daha	
önce	 de	 söyledik-	 bu	 da	 kalitedeki	 değişim	 aslında,	 biz	 yeri	 akredite	
ediyoruz.	5	yıl	bir	yere	akredite	ettiğinizde,	5	senede	pek	çok	değişiklik	
olacak,	o	yüzden	artık	akreditasyon	ve	kalite	süreçlerindeki	eski	mantali-
teyi	de	burada	değiştirmek	gerekiyor.	Onun	yerine	daha	kurumsal	akre-
ditasyon	değişimini	dikkate	alan	yeni	esnek	modeller	geliştirmek	gereki-
yor.	Şimdi	bakın	bizim	burada	değişmemizin	 şart	olduğunu	şunun	 için	
söylüyorum:	Biz	değişmiyoruz,	biz	değişmediğimiz	zaman	üniversiteler	
olarak	gençler	ne	yapıyor?	Bizden	uzaklaşıyor.	Bakın	bu	değişimin	oldu-
ğu	2010’lu	yıllardan	itibaren	ülkemizde	de	çoğu	bölümlerimize	öğrenci-
ler	gelmemeye	başladı.	Biz	değişmiyoruz,	ama	onlar	bizden	uzaklaşıyor.	
Hâlâ	 şu	 anda	 büyük	 kentler	 dışındaki	 üniversitelerimizde	 öğrencilerin	
gelmesi	hızla	azalıyor	tercihlerin.	Niye?	Biz	değişmediğimiz	için.	O	yüz-
den	değişmemiz	gerek.	Biz	değişmiyoruz	ama	17	yaşındaki	gençler	bizi	
değişime	zorluyor,	bunu	kabul	edelim.	İşte	metaverse	ile	ilgili	birçok	üni-
versite	bunlara	başladı.	Bir	model	oluşturuyorlar.	Bu	herkesin	bildiği	bir	
şey	değil,	yaptıkça	anlaşılacak	bir	şey.	Burada	 iş	dünyasının	değişimini	
de	bu	 şekilde	göstermiş	olduk.	Bu	da	 farklı	bir	 şeydi.	Diploma	yerine	
yetkinlikler	artık	öne	çıkacak.	Dünya	Ekonomik	Forumu	da	bu,	hepsi	bu	
değişimi	ifade	eden	hususlar.	Bir	de	burada	bir	iki	cümle	de	bunun	için	
söylemek	 istiyorum.	Tabii	 hep	 teknoloji,	 teknoloji	diyoruz.	Dünyayı	bu	
kadar	 değiştiriyoruz,	 karmaşık	 hale	 geldi	 diyoruz.	 Bunu	dengeleyecek	
ahlâki	değerler,	temel	değerler,	insani	değerler,	dini	değerler	ne	derse-
niz	bu	değerlerle	bunu	dengelemeniz	lazım.	Çünkü	herkesin	etrafındaki	
duvarlar	kalktı.	Hepimiz	dünyadaki	bu	karmaşa	kompleks	dünyanın	etkisi	
altındayız.	O	yüzden	bireylerin	burada	dengeyi	tutacak	daha	sağlam	ira-
deye,	 daha	 sağlam	 temel	 omurgaya	 sahip	 olması	 lazım.	 Bu	 da	 ihmal	
edilmemesi	gereken	bir	şey.	Bu	kadar	değişim	vurgusu	niye	diye	söyle-
yince	şu	videoyu	oynatır	mısınız?	Aslında	bunun	için.	Yani	biz	diyoruz	ya	
bir	şey	oluyor,	sanki	dün	icat	edilmiş	gibi.	Hâlbuki	bu	dünyadaki	gelişme-
yi	 -işte	 televizyonlarda	da	görüyoruz-	 yapay	 zekâ	 çıkmış,	 o	 çıkmış,	 bu	
çıkmış…	Bunlar	var	 zaten.	Bu	ne	oluyor?	Bunun	hızı	artıyor.	O	yüzden	
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böyle	 anlarsak	metaverse	 30-40	 senelik	 bir	 şey	 ama	günümüzde	 artık	
yeni	gündeme	gelmeye	başladı.	Ülkemizde	durum	nasıl?	Aslında	ülke-
mizin	11.	kalkınma	planında	hem	kalkınma	planı	hedeflerinde	hem	de	
YÖK’ün	hedeflerinde	bunların	hepsi	 var	 zaten.	Uygulanabilirliğini	 artık	
zamanla	 veya	 sizlerin	 takdirine	 bırakıyorum.	 Şimdi	 kalite	 kısmı	 burada	
nedir,	üniversitelerimiz	ne	yapıyor,	dünyaya	bakıyor,	ülkesine	bakıyor,	ko-
şullarına	 bakıyor,	 kendi	 üniversitesinin	 imkanlarına	 bakıyor.	 Bir	 vizyon,	
misyon,	bir	de	hedef	belirliyor.	Burada	üniversitelerimiz	serbest.	Hatta	
üniversitelerimizin	belirlediği	bu	vizyon	ve	misyonlar	dünya	çapında.	Bu-
radan	ne	yapıyor	bu	üniversitelerimiz?	Devamında	diyor	ki	biz	eğitim-öğ-
retimi	şöyle	yapacağız,	araştırmayı	böyle	yapacağız,	topluma	böyle	kat-
kıda	 bulunacağız.	 Bunları	 üniversite	 taahhüt	 ediyor	 zaten.	 Bizim	
istediğimiz	aslında	şu	üniversite	taahhüt	ettiği	bu	şeyleri	izlesin,	sonuçla-
rına	baksın.	Yani	üniversite	bir	kalite	ajansı	gibi	çalışsın.	İşte	rektörlerimiz	
anlatıyor;	şu,	şu	yetkinlikte	öğrenci	yetiştireceğim.	Tamam.	Tarih	bölümü	
öğrencisinin	bu	 yetkinliğe	 ulaşıp	 ulaşmadığına	bakacak	mekanizmaları	
kursun.	Yani	üniversiteler	dışarıdan	bir	etki	ile,	artık	dışarıdan	bir	kurulun	
etkisiyle	kendi	kendilerinin	kalitesini	düzeltemezler.	Yani	her	üniversite	
bir	kalite	ajansı	gibi	olacak.	Daha	sonra	kurumları	çağırıp	bize	bakın	di-
yecek.	Bunu	da	söyleyeyim.	Üniversiteler	bu	şekilde	kendi	kendine	yete-
cek	 mekanizmalar	 kurmak	 durumundalar.	 Burada	 amaç	 ne?	 Bu	 kadar	
uğraşılıyor.	Şimdi	kalite	konusunda	bunları	niye	yapıyoruz	diyorum.	Kali-
te	konusunda	bir	fıkra	var,	bunu	da	ben	uydurdum.	Onu	da	söyleyeyim.	
Ağaç	dikme	konusunda	insanlara	eğitmişler,	sonra	gidin	ağaç	dikin	ba-
kalım	demişler.	Daha	 sonra	 değerlendirici	 gitmiş	 bakmış	 ki,	 iki	 kişi	 ha	
bire	bir	çukur	kazıyor.	Biri	dolduruyor.	Değerlendiriciler	demiş	ki	ne	yapı-
yorsunuz?	Cevap	vermişler,	benim	görev	tanımım	çukur	kazmak;	öbürü,	
benimki	de	 kapatmak.	Ama	ağaç	dikecek	hastalandı,	gelmedi	bugün,	
demiş.	Yani	herkes	işini	yapıyor	ama	ağaç	dikilmiyor	görüyorsunuz.	Bu-
rada	sorun,	üniversitede	ağaç	dikmek	ne	demek?	Üniversitenin	yeterli	
yetkinlikte	 ve	 donanımda	 mezun	 yetiştirip	 piyasaya,	 dünyaya	 kolay	
adapte	olabilecek	mezun	yetiştirmesi	ve	etkin	araştırma	yapması.	Üni-
versitenin	 ağaç	 dikmesi.	 Burada	 tabii	 uluslararasılaşma	 konusunda	 da	
kalitenin	önemi	oldukça	fazla.	Çünkü	artık	sınırlar	kalktığı	için	her	üniver-
site	birbirini	iyi	tanımak	zorunda.	Kalite	süreçleri	zaten	tanınma	aracı	de-
ğil.	Teşekkür	ederek	süremi	de	böyle	kullanmış	olayım.
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Prof. Dr. Yusuf Tekin
Hocam	ben	de	 teşekkür	ediyorum	süre	konusundaki	hassasiyetinizden	
dolayı.	Kendi	adıma	bir	şey	istemiyorum	yanlış	anlamayın.	Salondaki	ar-
kadaşlar	adına	program	vaktinde	yürüsün	diye.	Hocam	ile	ilgili	hocamın	
sunumu	ile	ilgili	sadece	şunu	söylemek	istiyorum.	Bizim	Türkçemizde	bir	
deyim	var,	düğmeleri	yanlış	iliklemek	ya	da	yanlış	yerden	başlamak	diye.	
Bu	kalite	süreçleri	aslında	sadece	yükseköğretimden	başladığında	düğ-
meler	yanlış	 iliklenmiş	oluyor.	Ta	okul	öncesi	eğitimden	başlayıp	diğer	
paydaşlarla	beraber	bu	kalite	sürecinin	birlikte	yürütülmesi	gerekir.	Ho-
camın	bu	konuda	çok	ciddi	gayretleri	oldu.	Emekleri	 için	teşekkür	edi-
yoruz,	sunum	için	de	teşekkür	ediyoruz.	3.	konuşmacımız	Türkiye	Cum-
huriyeti’nin	uluslararası	 arenadaki	önemli	eğitim	yüzlerinden	bir	 tanesi	
daha	doğrusu	birincisi,	üniversiteleri	saymazsak.	Türkiye	Maarif	Vakfı’nın	
değerli	başkanı,	değerli	dostum	Birol	Akgün	hocama	söz	vereyim.	Ho-
cam	sizin	de	süreniz	10	dakika.	Buyurun	hocam.

Prof. Dr. Birol Akgün
Çok	teşekkür	ediyorum	sayın	başkan.	Çok	kıymetli	Genç	Akademisyenler	
Birliğimizin	üyeleri,	 sayın	konuşmacılar,	çok	kıymetli	dinleyiciler!	Ben	de	
her	şeyden	önce	sözlerimin	başında	bu	toplantıyı	düzenleyen	bütün	arka-
daşlarımıza	teşekkür	ediyorum.	Herkesin	çok	farklı	konulardan	konuştuğu	
zamanlarda,	savaştan,	barıştan,	ekonomiden	konuştuğu	zamanlarda	eğiti-
min	gündem	olabilmesi	doğrusu	beni	heyecanlandırıyor.	Üstelik	akade-
misyenler	ile	birlikte	olmak	çok	daha	heyecanlandırıcı.	Ama	genç	akade-
misyenlerle	 olmak	 her	 zaman	 daha	 fazla	 enerji	 veriyor.	 Onun	 için	
arkadaşlar	bana	geldi,	dediler	ki	bütün	programlar	bir	 tarafa	ama	genç	
arkadaşlarla	bir	araya	gelelim.	Onlarla	hasbihal	edelim,	kendi	bakış	açımı-
zı	bir	şekilde	paylaşalım,	diye.	Ben	çok	memnun	olduğumu	bir	kez	daha	
ifade	etmek	isterim.	İstanbul’daki	son	Türk	Keneşi	toplantısı	-bunu	bilerek	
kullanıyorum-	 bundan	 sonra	 keneş	 toplantısı	 olmayacak	 Türk	Devletleri	
Teşkilatı	toplantıları	olacak,	bu	bir	evrim.	1990’larda	başlayan	bir	sürecin	
siyasi	anlamda	yeni	bir	döneme	evrimi	demektir.	2019	yılındaki,	bir	önce-
ki,	Bakü’deki	toplantıda	ben	içerdeki	bütün	konuşmalara	şahitlik	etmiştim.	
O	zaman	gördüm	ki	yeni	bir	ruh	geliyor.	Türk	devletleri	arasında	geleceğe	
ilişkin	olarak	artık	bir	dayanışma	örgütü	yapısı	olmaktan,	bir	platform	ol-
maktan,	sadece	demir	dövmekten	öteye	gitmeyen	çok	fazla	siyasi	ve	de-
rinleşme	 fonksiyonu	 olmayan	 bir	 yapıdan,	 gerçek	 anlamda	 uluslararası	
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hukuk	çerçevesinde	bir	örgütsel	yapıya	geçmek	ve	geleceği	birlikte	plan-
lamak	ve	bunu	yaparken	de	efendim	Amerika	ne	der	Rusya	ne	der	deme-
den	kendi	medeniyet	değerlerimizi	herhangi	bir	komplekse	kapılmadan	
kullanma	iradesini	görmüştüm.	Başta	Türk	dünyasının	onursal	başkanı	Na-
zarbayev	 olmak	 üzere	 sayın	 cumhurbaşkanımız	 ve	 özellikle	 Özbekistan	
cumhurbaşkanının	ağzından	çıkan	 ifadeler	 -benim	notlarımda	hala	saklı-
dır-	bunun	bir	yere	evrileceğini	doğrusu	bekliyordum.	İstanbul’daki	top-
lantıdan	çıkan	bütün	bildirgeyi	de	ben	çıktı	alarak	özellikle	getirdim.	Bizi	
ilgilendiren	bugün	konuştuğumuz	konularla	ilgili	de	ne	yazılmış	diye	bun-
ları	da	yakından	takip	etmeye	çalışıyorum.	Hem	bir	eğitimci	olarak	hem	de	
akademisyen	 olarak	 uluslararası	 ilişkiler	 alanındaki	 bu	 gelişme	 benim	
açımdan	son	derece	önemliydi,	bundan	sonraki	dönem	 için	de	önemli.	
Yani	buradaki	mesaj	şu	aslında,	artık	ortak	geleceğimiz	konusunda	siyasi	
yönetimlerin	 iradesi	var.	Bundan	sonra	bunun	içini	doldurmak	sizlere	ve	
bizlere	düşüyor.	Bundan	sonraki	süreç,	bunun	niteliksel	olarak	artırılması,	
içinin	 doldurulması,	 ilişkilerin	 derinleştirilmesi	 ve	 çeşitlendirilmesi.	Önü-
müzdeki	siyasi	engelleri	bir	tarafa	bırakıp	bizim	bu	konuda	bugün	yaptığı-
mız	gibi	bu	 toplantıların	üzerinden	akademik	dünya	olarak	bu	 ilişkilerin	
geleceği	konusunda	ne	yapılması	konusunda	akıl	ve	fikir	birliğini	bir	araya	
getirmek.	Dilde,	fikirde,	işte	birlik	ruhunu	bundan	sonra	çok	daha	canlan-
dırmak…	Burada	en	önemlisi	tabii	ki	bize	verdiği	yönle	akademik	ve	eği-
tim	alanındaki	işbirliğidir.	Bu	konu	ile	ilgili	iki	cümle	de	söyleyelim.	Aslında	
soğuk	savaşın	bittiği	dönemde	Sovyetler	Birliğinin	yıkıldığı	dönemde	70	
yıllık,	100	yıllık	aramızdaki	demir	perdenin	kalkması	sonrasında	bu	perde-
nin	 her	 iki	 tarafı,	 yani	 perdenin	 Batı	 tarafı	 olarak	 Türkiye	 ve	 Türkiye’nin	
batısındaki	 Balkanlar’dan	 Kıbrıs’a	 kadar	 kendisi	 Türkçe	 konuşan	 bütün	
dünyada	bir	heyecan	vardı.	Ama	en	az	onun	kadar	ve	daha	fazlası	demir	
perdenin	Doğu	ucunda	da	vardı.	Yani	biz	Türk	dünyasından	Doğu-Batı	iki	
jeopolitik	hattında	dünyanın	da	orta	kuşağını	işgal	eden,	Türkçe	konuşan,	
Türk	dünyasının	bileşenleri	olarak	bunları	belki	hikâyeyi	kaçırıyoruz.	Ama	o	
günler	gerçekten	bizim	açımızdan	önemliydi.	Biz	birinci	sınıfa	geldiğimiz-
de	henüz	yıkılmamıştı.	Yusuf	Hocam	ile	aşağı	yukarı	aynı	döneme	geldik,	
1989’da	üniversiteye	girdik.	Birinci	sınıfta	siyasi	tarih	ve	benzeri	konularda	
iki	kutuplu	dünya	vardı.	İkinci	sınıfa	geldik	böyle	bir	dünya	kalmadı.	Devri-
mi	 biz	 yaşadık.	O	heyecanı	 biz	 yaşadık.	 Bu	 arada	 textbooklar,	metinler	
değişti.	Yeni	bir	bakış	açısı	geldi	ama	ne	olacağı	da	belli	değildi.	Acaba	
yeniden	Sovyetler	Birliği	geri	gelir	miydi?	Gorbaçov’un	yaptığı	kalıcı	ola-
cak	mıydı?	Bu	konularda	büyük	soru	 işaretleri	vardı.	Buna	rağmen	1992	
yılında	galiba	 ilk	bir	araya	geldiklerinde	Türk	dünyası	 liderleri	gerçekten	
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bir	tarih	milat	yazıyordu.	Bugün	artık	bunun	çok	daha	ötesinde	işler	yapı-
yoruz.	Rahmetli	Özal’ın	o	günlerde	cesaretle	21.	Yüzyıl	Türk	dünyası	ola-
caktır	 sözünü	ben	hatırlıyorum.	Adriyatik’ten	Çin	seddine	uzanan	büyük	
bir	Türk	dünyası…	Potansiyel	olarak	ortak	ilişkilerin	geliştirilmesi	ütopya.	
Sizinle	ortaya	adım	atan	 liderleri	hatırlıyorum	ve	haksızlık	etmeyelim	10	
bin	kişiye	hitap	eden	büyük	öğrenci	projesi	günahıyla	sevabıyla	yani	atılan	
ilk	adım	budur.	Bugün	biz	kendi	işlerimizle	ilgili	konuşmaya	Orta	Asya’ya	
gittiğimizde,	 bürokrasi	 içerisinde	 o	 dönemde	 Türkiye’ye	 gelip	 okumuş	
olan	 pek	 çok	 arkadaşımız	 var,	 kardeşimiz	 var.	 Ama	 belki	 bunları	 devlet	
bazında	çok	ciddiye	alıp	takip	edemedik,	araya	kara	kediler	girdi.	O	kara	
kedilerden	birisi	malum	FETÖ	yapılanması.	Bizim	boşluk	bıraktığımız	yere	
“1990’ların	başında	Türk	dünyası	ile	Türkiye	arasındaki	ilişkilerin	çerçevesi-
nin	ne	olmalıdır?”	sorusunu	Washington	bizden	daha	fazla	önemsemeye	
başladı.	O	kitabın	da	ismini	zikredeyim.	Hepinizin	bilip	duyduğu	Graham	
Fuller’in	“Turkey’s	New	Geopolitics-	Türkiye’nin	Yeni	jeopolitiği”	diye	yaz-
dığı	ve	bize	biçtiği	rol.	Yani	artık	NATO’nun	bir	çevre	ülkesi	değil,	cephe	
ülkesi	değil.	Türkiye’nin	uluslararası	alandaki	esas	önemli	yönü	jeoekono-
misi	 jeokültürüydü.	Bu	nedir?	Özellikle	yeni	bağımsızlığını	kazanan	Orta	
Asya	Türk	cumhuriyetlerinin	hem	ekonomik	sisteminin	yani	komünist	sis-
temden	kapitalist	sisteme	dönüşümü,	serbest	piyasa	ekonomisinin	kurul-
ması,	hem	de	Müslüman	halklarda	demokrasi	fikrinin	gelişmesi	konusunda	
Türkiye’nin	 tecrübesinin	bu	 coğrafya	 için	 çok	 önemli	 olacağı	 iddiasıydı.	
Bugün	bunlar	hâlâ	bir	yönüyle	de	değer	bulan	görüşler	ama	bunu	sadece	
ifade	etmediler,	yapısını	da	kurdular.	Aslında	FETÖ	yapılanmasına	Türki-
ye’den	alıp,	Orta	Asya	1992’den	itibaren	okullar	ve	eğitim	kurumları	açtı-
rarak	orada	Rus	alternatifine,	Rus	geleneğine	bağlı	bir	bürokrasi	ve	siyasi	
elitin,	piyasa	elitinin	alternatifi	olarak	bir	Türkçe	konuşan	-İngilizce	aslında	
Türkçe	de	değil,	Türkler	belki	bir	kamuflaj	olarak	kullanılıp	daha	rahat	ka-
bul	görsün	diye	ama	İngilizce	konuşulan	küresel	sistemin	çıkarlarına	uygun	
yeni	zihni	temsil	eden-	İngilizce	eğitimi	veren	eğitim	zincirleri	kuruldu.	Bi-
raz	önce	bakıyordum	hangi	ülkede	ne	var	diye,	söyleyeyim.	Mesela	Kaza-
kistan’a	rastgele	baktığım	için	söylüyorum,	Kazakistan’da	kurmuşlar.	Kazak	
British	Üniversitesi.	Var	mı	bir	Türk-Kazak	Üniversitesi?	Yesevi’yi	kurabildik	
Allah’tan	değil	mi	hocam?	Onu	da	en	böyle	kenarda	kurmuşuz	yani	siz	de	
kurun	ama.	Allah	gani	gani	rahmet	etsin	kuranlardan	razı	olsun.	Türkistan	
civarında	onun	ismini	hürmeten	yaşatıyoruz	ve	büyük	yatırımlar	yapıldı.	Bu	
da	iyi	ki	yapılmış	ama	bir	Almatı’da	şu	andaki	Nursultan’da	yok.	Orada	ne	
var?	 Türk-Kazak	 var,	 Kazak-İngiliz	 var,	 Kazak-Amerikan	 üniversiteleri	 var.	
Zaten	Ruslar	var.	Hangisine	gitseniz	aynısı	var	benzeri	diğer	Türk	dünyasın-
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da	da	var.	Bizim	iki	üniversitemiz	kurulmuş.	Birisi	Yesevi,	birisi	de	Kırgızis-
tan’daki	Manas	Üniversitesi.	Evet	yani	 (Manas	 iyi	ama	hocam	şimdi	Ma-
nas’a	laf	etme)	keşke	bütün	hepsinde	bu	ikili	üniversiteler	kurulabilseydi,	
kurulurken	de	daha	güçlü	şekilde	kurulabilseydi,	bugün	oradaki	elitleri	bu	
bunlar	bu	üniversitelerimiz	daha	fazla	yetiştiriyor	olabilseydi,	etkin	olabil-
seydi.	 Benim	 önerim	 bu	 anlamda	 zamanımı	 verimli	 kullanmak	 babında	
esasen	entelektüeller	arasındaki	 ilişkileri	daha	 fazla	geliştirmeye	yönelik	
olarak	bütün	ya	ortak	bir	Türk	Dünyası	Üniversitesinin	bir	yerde	kurulması.	
Hocam	akademiyi	kurdum	dedi.	Bilemiyorum	nerede	kurarız	ama	bir	Türk	
Dünyası	 Üniversitesi	 bana	 göre	mesela	 bize	 de	 -hani	 aramızda	 olduğu	
için-	Bakü	yakışır.	Bugünlerde	onlar	da	konuşuluyor.	Sayın	YÖK	başkanımız	
geçen	hafta	oradaydı,	bununla	ilgili	birtakım	görüşmeler	var.	İnşallah	bu	
rüya	realize	edilir	ve	kurulurken	de	ortak	vizyona	uygun	kurulur.	Yani	sade-
ce	işte	mühendis	yetiştirmek,	sadece	akademisyen	yetiştirmek	değil	ama	
ortak	vizyona	uygun	işgücünü	ve	entelektüel	düzeyi	yüksek	insanlar	yetiş-
tirici	ortak	birlik	ruhunu	destekleyecek	bir	kurum	inşa	edilir.	Yine	Türk	dün-
yası	ile	ilgili	olarak	en	son	İstanbul	zirvesinde	halklar	arasındaki	ilişkilerin	
derinleştirilmesine	ilişkin	özel	maddeler	var.	Orada	da	mesela	Aksakallılar	
Konseyi	kuruldu.	Mesela	şunu	ben	öneriyorum.	Yapılabilirse	Aksakallılar	
Konseyi	kalıcı	bir	kurumsal.	Ortak	akla	harekete	geçecek	bir	ting	tang	ku-
ruluşuna	dönüştürülebilse,	kurumsal	bir	yapıya	kavuşturulabilse,	paperlar	
yayınlayabilse…	Raporlar	yayınlansın,	vizyon	belgeleri	yayınlansın	ki	siya-
silere	buradan	yol	gösterebilelim.	Yani	siyasiler	bizden	daha	cesur	davra-
nıyor	biz	akademisyenler	olarak	biraz	yavaş	kalıyoruz,	belki	de	çok	fazla	
soğukkanlıyız.	Açık	söyleyeyim	çok	daha	soğukkanlıyız.	Bu	konuda	daha	
İngilizce	tabirle	böyle	agresif	olmak	ve	hakikaten	tutarlı	olmak	durumun-
dayız.	Biz	Maarif	Vakfı	olarak	da	bütün	dünyanın	farklı	ülkelerinde	şu	anda	
47	ülkede	okullarımız	var.	Orta	Asya’da	açabildiğimiz	tek	okul	şu	an	için	
Kırgızistan	Bişkek’te.	Henüz	geri	kalan	ülkelerde	okul	açamadık.	Azerbay-
can’la	anlaşma	imzaladık.	Sadece	bina	konumuz	var	orada	açacağız.	Diğer	
ülkelerde	ilerleme	yavaş.	Yavaş	olmasının	nedeni	-onları	da	anlıyoruz	yani	
bu	ülkeleri-	FETÖ	gibi	bir	yapı	karşılarına	çıktı.	Şimdi	15	Temmuz	olayın-
dan	sonra	kaçınılmaz	olarak	siyaseten	gündem	maddelerinden	birisi	oldu	
ve	sıkıntılı	bir	süreç	aldı.	Karşılıklı	güvenin	ihdas	edilmesi	ve	ikna	edilmesi	
önemliydi.	Nitekim	bu	cümleyi	okuyarak	bitireyim.	Türk	Devletleri	Teşkila-
tının	sonuç	bildirgesinin	77.	maddesinde	Türkiye	Maarif	Vakfı	okullarının	
Türk	 Dünyasındaki	 yararlı	 faaliyetlerini	 not	 ettiklerini	 ve	 üye	 devletlerin	
ulusal	mevzuatına	uygun	olarak	Maarif	Vakfı	okullarının	kuruluş	prosedür-
lerini	kolaylaştıracaklarına...	Vallahi	ben	en	çok	bundan	memnun	oldum.
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İnşallah	önümüzdeki	dönemde	bu	okullar	zincirini	geliştireceğiz	ve	her	dü-
zeyde	eğitim	alanındaki	işbirliklerini	teşvik	için	üzerimize	düşeni	yapmaya	
devam	edeceğiz.	Yeter	ki	hep	beraber	bu	konuya	kafa	yoralım.	Ben	tekrar	
teşekkür	ediyorum	sayın	başkan	ve	düzenleyici	arkadaşlara.

Prof. Dr. Yusuf Tekin
Evet	 benim	 otoriterliğimden	 kaynaklanıyor	 herhalde.	 Değil	 mi?	 Yani	
herkes	tam	vaktinde	bitiriyor.	Birol	hocama	da	teşekkür	ediyorum.	Birol	
hocamın	başkanı	olduğu	kurumun	faaliyetleri	çok	önemli.	Çünkü	bu	bir-
liktelikler	devam	edecekse	temel	eğitim	düzeyinde	başlaması	gereken	
bir	dostluk	kardeşlik	hukukunun	geliştirilmesi	sürecinden	bahsediyoruz.	
O	yüzden	Türkiye	Maarif	Vakfı’nın	etkin	olmasını	ben	gerçekten	önem-
siyorum.	Burada	mevzu	bu	ülkelerde	Türkiye’nin	etkinliğinin	sağlanması	
değil	Türk	dünyasının	ortak	bir	dil	oluşturabilmesi,	ortak	bir	eğitim	öğ-
retim	prosedürü	oluşturabilmesi.	Bu	 turdaki	 son	konuşmacımız	Ankara	
Yıldırım	Beyazıt	Üniversitesi’nin	Rektörü	değerli	dostum	İbrahim	Aydınlı	
hocamız.	Hocam	size	de	10	dakika	süre	veriyorum.	Buyurun	hocam.

Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
Evet	teşekkür	ediyorum.	Öncelikle	değerli	oturum	başkanımızın	bana	yol	
açması	iyi	oldu	ortak	dil	diyerek.	Ben	konuşmamı	akademik	çalışmalarda	
ortak	dil	üzerinde	yoğunlaştırmak	istiyorum.	Tabii	benden	önce	konuş-
ma	yapan	başta	Ahmet	Cevat	Hoca	bu	konulara	az	çok	değinmeye	çalış-
tı.	Cuma	günü	sabah	ve	öğleden	sonraki	oturumda	da	zaten	konu	uz-
manları	 tarafından	 daha	 detaylı	 olarak	 tartışılacak.	 Şimdi	 ben	 de	 tabii	
1990’larda	üniversiteye	başladım.	Yusuf	Hocam	ve	Maarif	Vakfı	Başkanı-
mız	 gibi	 aynı	 yıllarda	 öğrencilik	 yaptık.	 Biz	 bizzat	 bu	 Sovyet	 Sosyalist	
Cumhuriyet	 Birliği’nin	 dağılması	 sürecine	 tanıklık	 ettik.	 Oradan	 gelen	
öğrencilere	 tanıklık	 ettik	 vesair.	 Üniversite	 yıllarında	 bir	 kitap	 okudum	
ben.	Tabii	aslında	yazarını	biliyorduk	ancak	yazarın	böyle	bir	eserini	ben	
üniversite	2.	sınıfta	ya	da	3.	sınıfta	zannedersem	okudum	bu	kitabı.	Kita-
bı	 ben	özellikle	 getirdim	 yanımda,	 biraz	 somut	 konuşalım	diye.	 Şimdi	
Nihat	Sami	Banarlı’nın	“Türkçe’nin	Sırları”	diye	bir	kitabı	var.	Bu	aslında	
makalelerden	oluşmuş	bir	kitap.	Nihat	Sami	Banarlı	biliyorsunuz	Resimli	
Türk	Edebiyatı	adlı	eseriyle	Türkiye’de	tanınır	ve	önemli	edebiyatçıları-
mızdan	birisidir.	Birçok	akademisyen	hocamızın	da	hocalığını	yapmış	bi-
risidir.	Biz	şimdi	burada	tabii	1990’dan	beri	gerek	siyasiler,	devlet	baş-
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kanları,	 gerekse	 ticaret	 alanlarında,	 kültür	 alanlarında	 aslında	 büyük	
Türkistan	 bölgesi	 olarak	 bildiğimiz	 ancak	 uluslararası	 literatürde	 Orta	
Asya	olarak	bize	öğretilen	bu	alanlardaki	kurulan	önce	özerk	daha	sonra	
bağımsız	olan	Türki,	Türk	cumhuriyetleri	 ile	birçok	 ilişkilerimiz	oldu.	Bu	
ilişkilerimiz	bazen	gelgitler	yaşadı,	bazen	kurumsallaştı,	bazen	de	kurum-
sallaşan	yapılar	bozuldu	ya	da	zayıfladı.	Ancak	geldiğimiz	son	nokta	iti-
barıyla	İstanbul’da	yapılan	son	toplantıda	aslında	varılması	gereken	nok-
taya	neredeyse	biz	 tam	30	yıl	 sonra	ancak	varabildik.	Tabii	bu	sürecin	
hikayesini	bir	biz	biliyoruz.	Bizler	lise	çağlarından	beri	buna	şahitlik	ettik.	
Aslında	Turan	doktrini	diye	bilinen	büyük	Türk	dünyasının	birleşmesi	üze-
rine	kurgulanmış	birçok	düşünceyi	hepimiz	az	çok	biliyoruz.	Bunun	aslın-
da	fiiliyata	geçmemesi	adına	tabii	başta	Amerika	olmak	üzere,	İngiltere	
ve	bunun	dışındaki	birçok	yapılar	uğraş	vererek	bunun	kurulmaması	için	
ellerinden	gelen	her	şeyi	yaptılar.	Gerektiğinde	iç	darbelerle,	iç	ayaklan-
malarla	yine	Türkiye’de	kök	salan,	dışarıdan	yönetilen	hepimizin	bildiği	
FETÖ	terör	örgütüyle	bütün	bunları	aslında	senaryo	olarak	uyguladılar	
ve	kendilerine	göre	başarı	elde	ettiler.	Ancak	gelinen	noktada	çağlayan	
bir	 suyun	önünde	durulmazmış	derler	 ya,	 çağlayan	bir	 nehir	 ve	 suyun	
önünde	gerçekten	durulmadığı	ortaya	çıktı.	Netice	itibariyle	bugün	Ma-
caristan’da	aslında	gözlemci	olarak	katıldı	ve	dolayısıyla	Türk	Devletleri	
Teşkilatının	ortaya	çıktığını	görüyoruz.	Tabii	Maarif	Vakfı	Başkanımızın	da	
belirttiği	gibi	bunun	içi	nasıl	doldurulacak	ve	bu	kimin	vazifesi?	Bu	hepi-
mizin	vazifesi,	bu	elbette	en	başta	eğitim	olarak,	kültür	olarak	akademis-
yenlerin	vazifesi,	elbette	ilgili	kamu	kurumlarının	vazifesi.	Tüm	devletler	
için	 konuşuyorum.	Elbette	 tacirlerin	 vazifesi.	Neticede	entelektüellerin	
vazifesi.	 Yani	 burada	 bütün	 sosyal,	 kültürel,	 ekonomik,	 siyasi	 yapıların	
tamamı	bu	konuda	işbirliği	yaptığında	bunun	içinin	doldurulduğunu	as-
lında	biz	Avrupa	Birliği	sürecinde	de	bizzat	yaşayarak	gördük.	AET	olarak	
başlayan,	daha	sonra	Avrupa	Birliği	haline	dönen,	hatta	ondan	önce	sa-
dece	bir	topluluk	olarak	kendini	gösteren	50’li	yıllardan	beri	Avrupa	Bir-
liği	bugün	geldiği	süreçte	belki	zayıflıyor	gibi	gözüküyor.	Dolayısıyla	bu	
süreç	 bizim	 için	 de	 aslında	 bir	 örnek	 teşkil	 etmeli	 diye	 düşünüyorum.	
Burada	 tüm	 bu	 ilişkileri	 biz	 nasıl	 konsolide	 edeceğiz?	 Birbirimizi	 nasıl	
anlayacağız?	Mevlana’nın	 dediği	 gibi,	 100	 dil	 bilsen	 de	 eğer	 birbirini	
anlayamıyorsan	o	bildiğin	diller	hiçbir	işe	yaramaz.	Türk	cumhuriyetlerin-
de	kardeşlerimiz	Rusça	biliyor,	belki	Çince	biliyor,	Fransızca	bilenler	var,	
İngilizce	bilenler	var,	yine	bizde	de	aynı.	Fakat	biz	hâlâ	kendi	ortak	dili-
mizden	başka	dillerle	anlaşıyoruz	takıldığımız	yerde.	Ya	İngilizce’ye	dö-
nüyoruz	ya	da	Rusça’ya	dönüyoruz.	Bunu	hepimiz	yaşıyoruz.	Dolayısıyla	
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Nihat	Sami	Banarlı	aslında	Türkçe’nin	sırları	kitabını	yazarken	sanki	bütün	
bunları	 düşünmüş	 gibi.	 Tarihimizden	 hareket	 ederek	 özellikle	 Kaşgarlı	
Mahmut’un	Dîvânu	Lugâti’t-Türk’ünden	bir	 satır	 almış	 şöyle	diyor	Kaş-
garlı	Mahmut:	Türk	dilini	öğreniniz	çünkü	Türklerin	uzun	sürecek	saltanat-
ları	olacaktır.	O	dönemde	de	Fârisîlerin	Farsçası	çok	baskın.	Farsça	bil-
meyene	 adam	 gözüyle	 bakmıyorlar,	 hatta	 bu	 konuda	 Ahmet	 Yesevi	
Hazretlerinin	 eleştirildiğini	 görüyorsunuz.	 Türkçe	 beyitler	 veya	 Türkçe	
vaazlar	 verdiğinde	“bir	alim	böyle	olmamalı,	Farsça	konuşmalı,	Farsça	
vermeli	bu	mahalle	hocası	gibi”	diyerek	 küçümsüyorlar.	Ahmet	Yesevi	
Hazretleri	 de	 çok	güzel	 bir	 dörtlük	 ile	 cevap	 veriyor:	 “Farsça	bilmiyor	
değilim	 ancak	 İslam’ın	 yayılması	 lazım	 ve	 insanların	 buna	 ihtiyacı	 var,	
onun	için	ben	benim	bölgemde	Türkçe	yazarak	ve	Türkçe	konuşarak	asıl	
tebliğ	vazifemi	yerine	getiriyorum.”	Ve	Nihat	Sami	Banarlı	da	kitabında	
şöyle	diyor:	 “Türk	dilini	 seviniz	 çünkü	Türklerin	en	az	geçmişleri	 kadar	
büyük	geleceği	olacak	ve	bu	gelecek	o	geçmişe	dayanacak.”	Bakın	bu	
ifadeler	tabii	ki	çok	ama	çok	önemli,	ancak	burada	özellikle	dil	konusun-
da	ben	bir	hukukçu	olduğum	için	ortak	hareket	edebileceğimiz	alanlarda	
mutlaka	bizim	bir	hukuk	dili	üretmemiz	lazım,	ortak	bir	hukuk	dili	üretme-
miz	 lazım.	Özellikle	Özbekistan’la	olan	üniversitemizin	yaşadığı	 ilişkide	
biz	bunu	gördük.	Yine	birkaç	örnek	vererek	aslında	kafanızda	soru	işaret-
leri	oluşturmak	istiyorum.	Mesela	Özbekçe’de	borçlu;	borçlar	hukukun-
da	borçlu	diye	bir	ana	kavram	vardır,	“karzdar”	diye	geçiyor.	Karz	aslında	
hepinizin	bildiği	gibi	Arapça	mı	Abdullah	hocam?	Arapça	değil	mi,	ora-
da	Arapça	kullanmışlar.	Karzdar?	Şu	anda	kullanılıyor	bu.	Mesela	burada	
hukuk	 dediğimizde	Özbekçe’de	 hukuk	 “yüridik”	 diye	 geçiyor.	 Ve	 Taş-
kent’te	biliyorsunuz	Yüridik	Üniversitesi	var.	Ki	rektörü	geçen	hafta	bizi	
ziyaret	etti.	Yine	Özbekçe’de,	Türkçe’de	“mahkum”,	Özbekçe’de	“mah-
fuz”	 kullanıyorduk,	 bunu	 terk	 ettik.	 Biraz	 biliyoruz	 bu	 kavramları,	 bize	
yabancı	değil.	Daha	da	ilgi	çekici	olanı	Özbekçe’de	anayasa	“constitat-
sia”.	Nereden	geliyor?	Bu	aslında	“constional”,	yani	bu	Latince	kökenli.	
O	herhalde	Rusça’da	da	böyle,	yani	Özbekçe’de	şu	anda	hukuk	dilinde	
bazen	Farsça,	bazen	kendi	dillerinde.	Mesela	kendi	yani	öz	Türkçe	diye	
böyle	betimleme	yapayım.	Çok	doğru	değil	bu	betimleme	tabii.	Mesela	
sanık,	“ayuplanıcı”	gibi	yani	ayıplanan	bir	iş	yapmış	kişi	olarak	aslında	-ki	
bu	bize	yakın	daha	bunun	gibi	ben	birçok	örnek	buldum-	pekala	biz	bir	
hukuk	akademisyeniyle	veya	hukukçu	bir	akademisyenle	ortak	bir	kanun	
çalışması	yapacağız.	Diyelim	ki	Özbekistan	ticaret	kanunun	hazırlanması	
lazım	ya	da	anayasada	bazı	hükümler	değişecek	ya	da	uluslararası	alan-
da	bazı	hukuk	terimleri	üzerinde	çalışacağız.	Peki	nasıl	anlaşacağız?	Yani	
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dolayısıyla	burada	devletler	arasındaki	ilişkilerde	bu	çok	önemli.	Ya	ge-
rek	yok	anlaşmaya	İngilizce	hallederiz,	diyenler	olabiliyor	hemen	ya	da	
Rusça	üzerinden	yürüyebiliriz.	Bütün	bunlar	aslında	bize	çok	büyük	sek-
teler	vuruyor.	Mesela	biraz	önce	hocamız	heyecan	vericiyi	biraz	İngilizce	
tabirle	 ifade	 ederek	 sizin	 de	 dikkatinizi	 çekmeye	 çalıştı.	 Ama	 kendisi	
bunu	çok	iyi	Türkçesini	de	biliyor.	Dolayısıyla	biz	burada	elbette	dünyada	
gerçeklik	olan	bilimde	daha	çok	kullanılan	İngilizce’yi	tamamen	bir	tarafa	
atalım	anlamında	bunları	konuşmuyorum.	Ancak	biz	eğer	Türk	Devletleri	
Teşkilatı’nı	kurduysak	özellikle	-ki	Azerbaycan	biliyorsunuz	Latin	harfleri-
ne	daha	önce	geçti-	onlarla	şu	anda	ortak	bir	tabir	ve	terimler	üzerinde	
durmaya	başladık	ama	Özbekistan’la	daha	yeni	başladık.	Kırgızistan’la	
daha	da	yeniyiz.	Kazakistan’la	daha	daha	yeniyiz.	Yani	dolayısıyla	burada	
Gaspıralı	İsmail’in	o	dediği	söz	aslında	önce	“dilde”	diye	başlıyor.	Bakın	
bu	çok	önemli	“dilde”.		Şimdi	bu	değişik	yerlerde	farklı	farklı	aktarılıyor.	
İşte,	fikirde,	dilde	değil.	Dilde,	önce	dil.	Sonra	fikir.	Çünkü	dil	aynı	olursa	
hemen	hemen	düşünce	yapıları	birbirine	bir	şekilde	uyar.	Ve	sonra	işte.	
Bir	arkadaşımız	da	kadirşinaslık	yapmış	eğitimde	diye	devam	etmiş,	kon-
ferans	başlığını	gördüm.	Dolayısıyla	bizim	burada	mesela	şu	anda	Öz-
bekçe’de	“ş”	için	üç	harf	kullanıyorlar.	Almanca	gibi	ya	da	İngilizce’deki	
“sh”	ya	da	Almanca’daki	“sch”	gibi.	Onlar	diyorlar	ki;	bu	doğru	değil,	
biz	sizin	gibi	yapacağız.	Yani	S’nin	altına	bir	tane	böyle	kesme	atacağız	
ve	Ş.	Yani	diller	burada	mutlaka	birbiriyle	alışveriş	yapmalı.	Burada	harf-
ler	konusunda	bu	alfabeleri	birbirine	yaklaşması	anlamında	yine	gerçek-
ten	çalışmalar	yapılmalı.	Ancak	burada	özellikle	Nihat	Sami	Banarlı	hoca-
nın	üzerinde	durduğu	en	önemli	şey	şu:	Dil	devrimi	için	övgü,	özellikle	
bu	Latin	harflerine	geçişteki	dil	devrimi	için	bir	övgü	üzerinde	kendisini	
buluyor.	Ancak	burada	diyor	ki;	biz	en	büyük	yanlışı	kelimeleri	Öz	Türk-
çeleştirerek	 yaptık,	 diyor.	Hâlbuki	bunlar	 Türkçeleşmişti.	Çünkü	Türkçe	
bir	 imparatorluk	 diliydi.	 Farsça	 kökenli,	 Arapça	 kökenli	 kelimeleri	 biz	
kendimize	 mal	 ederek	 Türkçeleştirmiştik.	 Bunları	 değiştirmekle	 büyük	
hata	yaptık.	Onun	için	terimde	birlik...	Mesela	bugün	Ekrem	hocam	içi-
mizde.	 İki	 tane	mühendis	düşünelim,	biri	Özbek	biri	Türk	olsun.	Şimdi	
Özbekler	 cama	 şişe	 diyor.	 Cam,	 cam	madde	 olarak.	 Cama	 şişe	 diyor.	
Bizim	cam	dediğimize	ayna	diyorlar.	En	basitini	söylüyorum.	Şimdi	bu	iki	
mühendis	bir	laboratuvarda	nasıl	çalışacak?	Malzeme	mühendisi	bunlar	
diyelim.	Elbette	ortak	kullanılan	Latince	kökenli,	İngilizce	vesair,	onlarda	
birçok	sorun	yaşanmaz	ama	genel	ifadelerde	bu	iki	mühendis	kendi	ara-
larında	nasıl	anlaşacak?	Anlaşamayınca	ne	yapacaklar?	 İngilizce’ye	dö-
necekler.	Dolayısıyla	bence	burada	özellikle	bu	konuyu	çok	 iyi	ele	alıp	
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çalışmak	lazım.	Eğer	bu	konu	çalışılır	ve	burada	sonuçlar	elde	edilirse	o	
zaman	burada	biz	her	alanda	işletmesel,	ekonomik,	siyasi,	kültürel,	hu-
kuki	bütün	alanlarda	daha	rahat	işbirliğine	girebiliriz.	Dolayısıyla	ben	de	
Yusuf	Hocam	gibi	eğitim	dilinin	-ki	 İngilizce	eğitim	dili	olan	fakültelere	
sahip	bir	üniversitenin	rektörüyüm	ama	bundan	da	çok	da	memnun	de-
ğilim-	özellikle	sosyal	bilimlerde	mutlaka	eğitim	dilinin	Türkçe	üzerinden	
yürütülmesi	şart.	Buna	biz	önce	kendimiz	inanmamız	lazım.	Sonra	uygu-
lamamız	 lazım.	Çünkü	 inanmadığımız	 işle	 yola	 çıkıyoruz	 fakat	başarıya	
ulaşamıyoruz.	Bunu	da	yıllar	 itibariyle	görmüş	olduk.	Ben	çok	teşekkür	
ediyorum.

Prof. Dr. Yusuf Tekin
Özellikle	Birol	Hocamın	sunumuyla	 İbrahim	Hocamın	sunumu	birbirini	 ta-
mamlayıcı	nitelikteydi.	İkisine	de	tekrar	teşekkür	ediyorum.	Birol	hocam	si-
yasilerin	attığı	adımların	cesur	olduğunu	söyledi.	İbrahim	hocam	da	biz	aka-
demisyenlerin	işin	içini	doldurmak	durumda	olduğumuzu	söyledi.	Ben	de	
şunu	iddia	ediyorum,	bu	tür	konularda	üretilecek	her	türlü	proje,	çaba	mut-
laka	bir	gün	siyasilerin	ilgisini	çekecektir.	O	yüzden	biz	akademik	üretime	
devam	edelim.	Siyasilerin	söylemlerinin	içini	de	dolduralım	bir	taraftan.	Bu	
ilk	oturum,	vakit	çok	ilerlediği	için	diğer	oturumun	süresinden	de	almamak	
adına	soru-cevap	kısmını	yapmamaya	karar	verdik.	Bu	diğer	oturumlara	ör-
nek	olmasın.	Umarım	diğer	oturumlar	vaktinde	başlar.	Sorulu	cevaplı	karşı-
lıklı	yürür	ama	biz	şöyle	bir	şey	yapalım	dedik.	Konuşmacı	arkadaşlarımıza	
ikişer	dakikalık	ilave	süreler	verelim	arzusundayım.	Son	konuşmacıdan	baş-
layacağım	bu	sefer,	İbrahim	hocamdan.	İlave	2	dakika	size	vereyim	hocam.	

Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
Evet	ben	bir	konu	vardı	onu	da	söylemek	istiyorum.	Özellikle	yine	bu	ko-
nuda	 önceki	 TÜBA	 Başkanımız	 dillendirdi.	 Teşekkür	 ediyorum,	 aklın	 yolu	
bir	çünkü.	Bizim	şu	ana	kadar	Türkistan	bölgesinde	2	devlette	2	tane	ortak	
üniversitemiz	var.	Sonuç	itibarıyla	başarı	ya	da	başarısızlığı	ya	da	neyi	ger-
çekleştirebildiği	o	konuları	ayrıca	değerlendirilir.	Ancak	burada	biraz	da	iki	
devlet	arasındaki	 ilişkiler	de	orası	üzerinden	yürüyor	ama	burada	mutlaka	
Türkiye’deki	bu	büyüyen	ve	gerçekten	öğrenci	sayısıyla,	hoca	sayısıyla	çok	
büyük	üniversitelerin	mutlaka	Türkistan	bölgesinde	devletler	seçilerek	ve	bu	
özellikle	YÖK	tarafından	konsolide	edilerek,	görevler	verilerek	bizim	mutlaka	
şube	açmamız	lazım.	Yani	ben	doğrusu	rektör	olarak	Taşkent	Yıldırım	Beyazıt	
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Üniversitesi	mühendislik	fakültesi	mezunu	öğrenciler	görmek	isterim.	Ya	da	
insan	toplum	bilim	fakültesi	öğrencileri	görmek	isterim.	Yani	bu	çift	diploma-
yı	da	aşan	bir	şey.	Netice	de	Erasmus+,	Mevlana,	çift	diploma	bunlar	tamam	
ama	asıl	burada	kurumsal	yapıyı	kuracak	olan	bizim	o	ülkelerdeki	eyaletler	
bazında	güçlü	olan	fakülteler	ile	şube	anlamında	yer	almamız	bence	daha	
faydalı	ve	uzun	soluklu	olacaktır	diye	düşünüyorum.	Teşekkür	ediyorum.

Prof. Dr. Birol Akgün
Ben	de	çok	somut	olarak	birkaç	şey	söyleyeyim.	Bir	kere	genel	anlamda	
eğitim	alanındaki	 işbirliğinin	derinleşmesi	 lazım.	Bunun	stratejik	olarak	
takip	edilmesi	 lazım	her	 seviyede.	 İki	Orhun	eğitim	değişim	programı	
ilan	 edildi	 YÖK	 bünyesinde,	 takdirle	 karşılıyoruz.	 Umarım	 bunun	 hem	
imkanları	hem	de	sayıları	genişler.	Bugün	konuştuğumuz	konularda	özel-
likle	biraz	önce	sayın	 rektörümüz	de	 ifade	etti;	 İbrahim	Bey’in,	Ahmet	
hocamın	da	ortak	tarih,	ortak	edebiyat,	ortak	coğrafya	derslerinin	müfre-
datlarının	oluşturulması.	Bu	konulara	yönelik	akademisyen	yetiştirilmesi	
için	bursların	hedefe	yönelik	olarak	verilmesi	yani	rastgele	değil	de	stra-
tejik	amaçları	destekleyici	şekilde,	selektif	bir	şekilde,	seçici	bir	şekilde	
hangi	 amaca	 yönelik	bir	 şeyimiz	 varsa	öngörümüz,	ona	 yönelik	olarak	
insan	kapasitesinin	güçlendirilmesi	ve	sürdürülebilir	kılınması	bu	önemli.	
Özellikle	yükseköğretim	kurumları	arasında	diploma	denkliklerinin	tanın-
masına	ilişkin	belki	kalite	kurulumuzu	ilgilendiriyor	ama	ben	ifade	etmiş	
olayım.	Ortak	akreditasyon	aklının,	kriterlerinin	geliştirilmesi	lazım.	Bak-
tım	ben	gelmeden	önce	dersimi	çalıştım.	Dünyadaki	ilk	1000	üniversite	
arasında	Türk	dünyasında	kaç	üniversite	var?	Toplamda	7	üniversite	var.	
Bunun	4’ü	Türkiye’den,	3’ü	Kazakistan’dan	yanlış	hatırlamıyorsam.	Sade-
ce	bu	kadar.	Bunun	dışındaki	geri	kalan	da	dünyada	ilk	1000	üniversite	
içerisine	giren	üniversitelerimiz	yok.	Demek	ki	 standartlarımızı	 yükselt-
meye	ihtiyacımız	var.	Bunları	ifade	ederek	sözlerime	son	vermek	istiyo-
rum.	Teşekkür	ederim.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas
Birol	 hocamın	 da	 ifade	 ettiği	 gibi	 bir	 üniversitenin,	 bir	 kurumun	 veya	
bir	bölümünün	dünyanın	herhangi	bir	yeri	ile	ilişki	kurma	biçimi	aslında	
bu	 standartlardan	 ve	 kalite	 akreditasyondan	 geçiyor.	 O	 bakımdan	 bu	
konulardaki	süreci	ne	kadar	fazla	ilerletebilirsek	o	kadar	çabuk	dünyanın	
her	tarafından	öğrenci	değişimi	olur.	Özellikle	Türk	dünyasındaki	bu	de-
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ğişimi	de	çok	daha	kolaylaştırmış	oluruz.	Ben	de	Genç	Akademisyenler	
Birliği’ne	tekrar	teşekkür	ederim	bu	ortamı,	bu	fırsatı	sağladığı	için.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Evet	sayın	başkan,	değerli	hocam	teşekkür	ediyorum.	Aslında	hocalarımız	
söylediler	söylenecekleri	ama	ben	de	şunu	söyleyeyim.	Stratejik	bakmak	
zorundayız.	Uzun	vadeli	ve	olabildiğince	kapsamlı	 fırsatları	ve	tehditleri,	
güçlü	 ve	 zayıf	 yönlerimizi	 doğru	 analiz	 edip,	 doğru	 tespit	 edip	 gerekli	
önlemleri,	 gerekli	 stratejileri	 belirleyip,	 onları	 uygulamaya	gayret	 etme-
miz	 gerekiyor,	 bu	 bir.	 Yani	 günübirlik	 bakmayalım.	 İki;	 açıkçası	 ben,	 en	
azından	yaşadığım	hissiyatı	paylaşmak	isterim.	Uluslararası	ilişkilerde	çıkar	
ilişkisi	 falan	hani	böyle	bir	paradigma,	böyle	bir	kabul	var.	Vallahi	bilmi-
yorum,	 ben	devlet	 görevlisi	 de	 olsam	Türk	 dünyasındaki	Azerbaycan’a,	
Kazakistan’a,	Kırgızistan’a	bakarken	öyle	bakmıyorum.	Yani	bu	milletin	bir	
hassasiyeti	var.	Biz	Türk	Milleti	olarak	duygusal	bir	milletiz.	Bütün	boylarıy-
la,	bütün	soylarıyla.	Şunu	da	söyleyelim,	rahmetli	Gaspıralı’nın	söylediği	
önemli.	Dilde,	işte,	fikirde	birlik	meselesi	önemli.	Bunu	her	mecrada,	her	
yol	ve	yöntemle	geliştirmek	hepimizin	ve	insanlığın	da	yararına	bir	husus	
olduğuna	inanıyorum.	Bunu	kesinlikle	böyle	bir	ayrımcı	şey	olarak	da	gör-
müyorum.	Bunun	belki	özellikle	belirtilmesi	 lazım.	Burada	son	olarak	da	
şunu	ifade	edelim.	Burada	ben,	genç	sizlerden	daha	çok	mutluyum.	Yani	
o	ülkelerde,	ülkeleri	siz	bizden	daha	iyi	biliyorsunuz.	Eğer	birlik	olmaz	isek	
daha	büyük	zorluklar	bekliyor	bizi.	Yani	onları	siz	biliyorsunuz.	Doğunuza	
bakın,	kuzeyinize	bakın,	batınıza	bakın.	Onun	için	birlik	olmak	zorundayız.	
Tekrar	ediyorum	bu	hem	geniş	Türk	dünyası	 için	hem	de	bütün	 insanlık	
için	daha	hayırlı	bir	netice	doğuracak.	Onun	için	de	genç	arkadaşlardan	
daha	çok	şey	bekliyoruz.	Allah	hepinize	yardım	etsin.	Teşekkür	ediyorum.	
Sağ	olun.

 
Prof. Dr. Yusuf Tekin
Evet	hocam	bütün	oturumdaki	konuşmacılara	teşekkür	ediyorum.	Herke-
sin	ortak	hassasiyeti	var.	Yeni,	önümüzdeki	1000	yılda	diyelim	Türk	dün-
yası,	 dünyadaki	 önemli	 güç	 merkezlerinden	 birisi	 olmak	 istiyorsa	 eğer	
aramızdaki	birlikteliğin	karşılıklı,	birbirimizin	ilkelerine	saygı	duyarak,	kar-
deşlik	hukuku	içerisinde	geliştirmemiz	gerekiyor.	Bunun	yolu	da	bizim	gibi	
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bu	 işin	 teorisini	 yapan	 insanların	 çabalarından	geçiyor.	Ben	de	Ahmet	
Hocamın	 son	 cümlesine	 katılıyorum.	 Yeni	 kuşaklar,	 genç	 jenerasyonlar	
bu	konuda	bizden	çok	daha	başarılı	olacaklar	buna	inanıyorum.	Bu	ve-
sile	 ile	bu	 toplantıyı	organize	eden	arkadaşlara,	Genç	Akademisyenler	
Birliği’ne,	toplantıya	destek	olan	TİKA,	YTB	başta	olmak	üzere	üniversite	
rektörlüklerine	teşekkür	ediyorum.	Bu	iki	gün	boyunca	burada	sunulacak	
bildirilerin,	 sempozyumun	hayırlara	 vesile	 olmasını	 temenni	 ediyorum.	
Hepinize	buraya	geldiğiniz	için	teşekkür	ediyorum.	Saygılar	sunuyorum.
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ÖZEL OTURUMLAR
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ÖZEL	OTURUM	–	II

Oturum	Başkanı:

Prof.	Dr.	Kurtuluş	Karamustafa	(Kayseri	Üni.	Rektörü)

Konuşmacılar:

• Prof.	Dr.	Orhan	Uzun	(Bartın	Üniversitesi	Rektörü)	“Yükseköğretimde	
Küresel	Eğilimler”

• Prof.	Dr.	Ekrem	Savaş	(Uşak	Üniversitesi	Rektörü)	“Türk	Yükseköğre-
timinde	Fen	Bilimlerinin	Yeri	ve	Geleceği”

• Prof.	Dr.	Hüseyin	Işıksal	(KKTC	Cumhurbaşkanı	Özel	Danışmanı)	“KK-
TC’nin	İki	Devletli	Çözüm	Siyasetinde	Yükseköğretimin	Rolü”



56 TDGAK

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafaoğlu
Kayseri Üniversitesi Rektörü

Kıymetli	hâzirûn,	değerli	rektörlerim,	değerli	misafirler,	Türk	dünyasından	
gelen	kıymetli	genç	akademisyenlerimiz…	Hepinizi	saygı,	sevgi	ve	mu-
habbetle	selamlıyorum!	Evet	biraz	uzadı,	açılıştan	itibaren	biz	de	kom-
pakt	bir	şekilde	süreci	yöneteceğiz	zaten.	3	tane	konuşmacımız,	birbirin-
den	değerli	hocalarımız	var.	Bartın	Üniversitemizin	değerli	Rektörü	Prof.	
Dr.	Orhan	Uzun	hocamızla	başlamak	istiyoruz.	Tabii	burada	bir	durumu	
paylaşmak	istiyorum,	özellikle	Orhan	hocamın	çalışmalarını	yakından	ta-
kip	ediyoruz.	Bize	de	örnek	model	oluşturuyor	kendisi.	Özellikle	kalite	
konularında	çok	kıymetli	çalışmalar	yapıyor.	Biz	de	Erciyes	Üniversitesi’n-
den	ayrılmış	bir	yönüyle	köklü,	eski	ama	diğer	yönüyle	de	kendi	ayakları	
üzerinde	duran	bir	üniversite	olarak	her	zaman	birbirimizden	öğrenme	
modeli	ve	anlayışı	çerçevesinde	 ilerliyoruz.	Dolayısıyla	böyle	bir	bilgiyi	
paylaştıktan	sonra	kıymetli	hocama	sözü	vermek	istiyorum.	Buyurun	sa-
yın	hocam,	buyurun	sayın	rektörüm.	Biz	herhalde	bir	10	dakika	diyelim	
de	15’e	kadar	küçük	toleranslar	tanıyabiliriz,	10-15	bandı	diyelim	hocam.	

Prof. Dr. Orhan Uzun
Sayın	başkanım,	çok	değerli	 rektör	hocalarımız,	çok	değerli	hocalarımız,	
kıymetli	 genç	 akademisyen	 arkadaşlarımız,	 Genç	 Akademisyenler	 Birli-
ği’nin	 çok	değerli	 başkanı!	Aslında	biraz	 önceki	 konuşmalarla	 biraz	 bü-
tünlük	arz	edecek	bir	konuşma.	Evet	öncelikle	dünyadaki	küresel	ölçekte	
devam	eden	bazı	eğilimleri,	-bütün	eğilimler	değil	elbette	ama-	bazılarını	
anlatmak	 istiyorum.	 İklim	değişikliği	 ve	 sürdürülebilirlik,	demografik	de-
ğişimler	ne	demek?	Demografik	değişimler	en	basit	örneği	 ile	yaşlanan	
nüfus.	Eşitsizlik	ve	uluslararası	göç	çok	yakından	hissettiğimiz	bir	durum.	
Politik	ve	ekonomik	dengelerdeki	değişimler,	 işte	Asya-Pasifik	ekseninin	
Asya’nın	yükselişinden	falan	bahsediliyor,	dolayısı	ile	politik	eksende,	eko-
nomik	eksende	birlikte	devam	eden	bir	durum.	Yıkıcı	teknolojiler	ve	işgücü	
piyasasındaki	değişimler	 -ki	biraz	önce	yıkıcı	 teknolojilerden	bahsedildi-	
aslında	zaman	çok	dar	olmasaydı	belki	bu	kavramları	içini	doldurma	adına	
da	birazcık	açıklamalarda	yapabilirdik.	Hızlı	kentleşme	ve	elbette	salgın…	
Biraz	önce	yükseköğretim	kalite	kurulu	başkanımız	söyledi.	Salgından	son-
raki	dünyanın	nasıl	olacağına	dair	henüz	kafamızda	tam	olarak	netleşmiş	
bir	durum	da	yok.	Ama	öncesi	gibi	olmayacağı	da	söyleniyor.	Neredeyse	
herkes	tarafından	bunlar	küresel	ölçekte	devam	eden	eğilimler,	diğer	ta-



57TDGAK

raftan	 yükseköğretimdeki	 eğilimlere	baktığımız	 zaman	da	birincisi	 artan	
kamu,	vakıf,	özel	hepsi	içinde	yükseköğretim	kurumlarının	sayısı	rekabete	
dayalı	ve	azalan	kamu	kaynakları	doğal	olarak	bir	taraf	artıyorsa,	azalmasa	
bile	görece	birim	başına	düşecek	pay	azalacağı	için	yüksek	bir	rekabet	de	
olacaktır.	Küresel	rekabet	ve	sıralamalara	girme	çabasının	ne	kadar	önem-
li	olduğu	da	biraz	önce	bahsedildi	burada	konuşmalar	sırasında.	Ülkele-
rin	buna	dair	yönetişim	ve	paydaş	katılımı	kalite	süreçlerinin	ayrılmaz	bir	
parçası	evet	ama	özellikle	de	iş	dünyasının	beklentilerinin,	üniversitelerin	
stratejilerinin,	 programlarının,	müfredatlarının	 üzerinde	 çok	 büyük	 belir-
leyici	etkileri	var.	Uluslararasılaşma	ve	“q	yerelleşme”	bulabildiğim	en	iyi	
Türkçeleşmiş	haliydi.	Buradan	Hong	Kong	Üniversitesi	öğretim	üyesi	Doç.	
Dr.	Sedat	Gümüş’e	de	selam	edelim.	2	hafta	önce	üniversitemizde	konfe-
rans	vermişti,	burada	da	ismini	anmış	olalım.	Onun	konferansından	da	ya-
rarlandım.	Uluslararasılaşma	gibi	tabirler	var	q	yerelleşme	dedik.	Daha	iyi	
bir	tabir	varsa	almaya	da	hazırız.	Yeni	teknolojiler	ve	dijitalleşme	hepimi-
zin	bildiği	şeyler.	Evet,	yükseköğretimin	geliştirilmesine	baktığımız	zaman	
küreselleşme	 dünya	 ekonomisinin	 işleyişine	 elbette	 derinden	 etkiledi.	
Özellikle	bilgi	iletişim	teknolojilerinde	yaşanan	patlama,	bilgi	toplumlarını	
ortaya	çıkardı	-ki	birdenbire	2017	yılında	Japonya	başbakanının	akıllı	top-
lumdan	söz	etmesi-	artık	bilgi	toplumu	derken	akıllı	toplumları	konuşmaya	
başladık	sürdürülebilir	kalkınma	için.	Biraz	önce	kalite	kurulu	başkanımızın	
konuşmasında	 da	 bahsetmişti,	 sürdürülebilir	 gelişme	 hedefleri,	 eğitim,	
araştırma	ve	yenilik	olmazsa	olmaz	niteliğinde.	Dolayısıyla	hem	gelişmiş	
hem	de	gelişen	ekonomilerde	yükseköğretimin	geliştirilmesi	temel	önce-
lik	durumunda.	Evet	demografik	değişimler	demiştik,	genel	eğilimlerden	
bir	tanesi	hepimizin	bildiği	dünya	genelinde	nüfus	yaşlanıyor,	doğurganlık	
azalıyor,	peki	bunun	üniversite	ile	ilgisi	ne?	18-24	yaş	arası	nüfus	gelenek-
sel	 üniversite	 nüfusu	olarak	 kabul	 edilir	 dünyada	 arkadaşlar.	Dolayısıyla	
talep	azalıyor.	Dünya	ölçeğinde	nüfus,	genç	nüfus	azaldığı	için	sonuç	ola-
rak	yükseköğretime	başlayacak	geleneksel	öğrenci	nüfusu	birçok	gelişmiş	
ülkede	azalmaktadır.	Bunun	şu	anda	halen	artan	tek	bir	istisnası	var,	Afrika	
kıtası.	Oradaki	artış	bir	süre	daha	devam	edecek	ama	toplamda	baktığımız	
zaman	bir	azalma	söz	konusu.	Yükseköğretimin	bütçeleri;	-hemen	hızlıca	
giriş	yaptık-	değişen	şeyler	diye.	Gelişmiş	ülkelerde	yükseköğretim	sektö-
ründe	ciddi	bütçe	kısıtlamalarına	gidilmiştir.	Bütçe	kısıtlamalarından	dolayı	
eğitim	ücretlerinde	büyük	artışlar	olmuştur.	Bir	örnek;	Amerika’da	son	10	
yılda	4	yıllık	programlarını	eğitim	ücretleri	ortalama	%35	civarında,	bazı	
bölgelerde	%60’lara	kadar	varan	bütçeler	kısıtlanınca	en	kolay	bütçe	bu-
lunacak	yer	neresi?	Öğrenim	ücretleri	dolayısıyla	ciddi	bir	artış	söz	konusu	
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oldu.	Ama	covid	ile	birlikte,	bu	yıkıcı	teknolojilerin	de	eğitimde	kullanıla-
cak	olması	ile	birlikte	ciddi	ciddi	zorluklar	da	var.	Evet	biraz	önce	bahsettik	
iş	piyasasının	değişen	 talepleri	 ve	bunun	sonucunda	da	hem	üniversite	
yaşındaki	öğrenciler	hem	de	dışında	kalan	yetişkin	nüfusun	hem	de	za-
man	ve	mekândan	bağımsız	olarak	farklı	coğrafyalardaki	kişilerin	sisteme	
dahil	edilmesine	 imkân	sağlayacak.	Biraz	önce	yine	konuşuldu,	özellikle	
bu	 şube	 üniversitelerin	 açılması	meselesi;	 online	 kurslar,	mikro	 krediler	
biraz	önce	söylendi.	Yükseköğretimin	çok	ciddi	şekilde	değişeceği	öngö-
rülmekte.	Evet	gelişmekte	olan	ülkelerdeki	orta	gelir	sınıfının	büyüyen	üni-
versite	eğitimi	talepleri	doğrultusunda	bu	ülkelerde	yüksek	öğretime	kayıt	
oranları	yükselmiş,	ama	bakın	genç	nüfus	azalıyor.	Bir	çelişki	var	gibi	değil	
mi?	Geleneksel	üniversite	nüfusu	azalıyor.

Öğrenci	sayısı	2000	yılında	100	milyon	civarında	iken	-bütün	küresel	öl-
çekten	bahsediyorum-	2021	yılında	bu	sayı	250	milyona	yükseldi.	20	yılda	
iki	kattan	daha	fazla	artmıştır.	2040	yılında	ise	ortalama	%4,2’lik	yıllık	orta-
lama	artış	öngörüsü	ile	bu	rakamın	594	milyona	ulaşacağı	tahmin	ediliyor.	
Evet	geleneksel	üniversite	nüfusu	azalıyor	ama	üniversite	kayıtlanma	oranı	
artıyor.	Nereden?	Özellikle	gelişmekte	olan	ülkelerde	orta	sınıfın	yükse-
köğretime	erişme	talebi	ciddi	oranda	artarak	devam	ediyor,	yani	yükse-
köğretime	erişim,	ülkeler	arasında	gelişmiş	ülkelerde	çok	yüksek	oranlara	
sahip.	Ama	özellikle	gelişmekte	olan	ve	az	gelişmiş	ekonomilerde	bu	sayı	
geçmişte	çok	daha	düşüktü,	şimdilerde	ise	oldukça	yüksek.	Yükselen	bir	
talep	var.	Dünyada	küresel	ölçekteki	 toplam	öğrenci	sayısının	%30’u	da	
özel	üniversitelerde,	özel	yükseköğretim	kurumlarında.	En	çok	öğrenci	ka-
yıtlama	oranında	artış	gösteren	ülkelerin	de	2010-2015	yıllarına	dair	bir	
istatistik	var.	En	büyük	artış	oranı	Çin,	Türkiye,	Rusya,	Meksika	ve	Malezya	
gibi	ülkelerde	gözlendi.	2010-2015’te	artan	bir	talep	var	küresel	ölçekte.	
Yükseköğretimde	bu	grafik	onu	gösteriyor.	Arkadaşlar	alttaki	mavi	kısım	
OECD	ülkeleri,	onun	üstündeki	yeşilimsi	olan	 -doğru	mu	renk	söyledim	
bilemiyorum	ama-	kısım	OECD	ülkeleri	dışında	kalan,	baktığımız	zaman	
1998	yılında	2	milyon	civarında	olan	uluslararası	öğrenci	ya	da	mobil	öğ-
renci	dediğimiz	kendi	ülkelerinin	dışında	öğrenim	gören	öğrenciler.	2019	
yılına	geldiğinde	bu	2021	yılı	raporunda	bu	rakam	6,1	milyona	ulaşıyor	ar-
kadaşlar.	Yani	yaklaşık	22	yılda	3	kat	artış.	Bu	artışın	da	devam	edeceği	ön-
görülüyor.	Zannediyorum	artık	öğrencilerin	bulundukları	şehirlerin	dışında	
öğrenim	görme	talepleri	gittikçe	yerini	bulundukları	ülkeden	farklı	bir	ül-
kede	öğrenim	görme	 taleplerine	bırakıyor.	Evet	uluslararası	öğrencilere	
baktığımız	zaman	1988	yılında	2	milyon	olan	yüksek	öğretim	alanındaki	



59TDGAK

toplam	 uluslararası	 öğrenci	 sayısı	 yıllık	 ortalama	 5,5	 artışla	 6,1	milyona	
ulaşıyor.	Bunun	bunun	4,1’lik	kısmı	yani	üçte	ikilik	kısmı	OECD	ülkelerinde,	
ama	OECD	dışında	 kalan	 ülkelerdeki	 uluslararası	 öğrenci	 sayısının	 artış	
hızı	OECD	ülkelerine	kıyasla	daha	yüksek.	OECD	ülkelerinde	%4,5	dışında	
kalan	ülkelerde	7,1.	Bu	uluslararası	 öğrencilerin	 çok	büyük	bir	 kısmı	da	
Asya’dan	geliyor	ve	gidiyor,	özellikle	Çin	ve	Hindistan.	Biraz	hızlanmam	
lazım	ama	zannediyorum	ilginç	rakamlar	da	veriyoruz.

Çoğunlukla	lisansüstü	öğrencileri	özellikle	doktora	programlarına	yönlen-
dirmeleri,	üniversitelerin	bu	sıralamalarda	üste	çıkma	çabası.	Çünkü	dok-
tora	öğrencileri	aynı	zamanda	yayın	üretme	anlamında	da	çok	ciddi	katkı-
lar	sağlıyor.	Tüm	üniversitelerde	artık	yükseköğretimde	uluslararasılaşma	
bütün	üniversitelerin	stratejik	hedefleri	arasında	hatta	ülkelerin	politikaları	
arasına	girmiş	durumda.	Dolayısıyla	bu	oldukça	önemli	bir	şey.	Gelecekle	
ilgili	özellikle	gelişmiş	olan	ülkelerde	bu	doğurganlık	oranındaki	azalma	
dolayısıyla	eğer	yetişkin	nüfuslarının	yani	yaşam	boyu	öğrenme	stratejileri-
ni	devreye	sokmazlarsa	yükseköğretim	sistemlerinde	bir	durgunluk	yaşan-
ma	tehlikesi	söz	konusu.	Demin	orada	bahsettiğimiz	yıkıcı	bu	teknolojiler	
-biraz	önce	yükseköğretim	kalite	kurulu	başkanımız	da	bahsetti-	çeşitli	öğ-
renme	modelleri	var.	Harmanlanmış	öğrenme,	açık,	eğitsel	kaynaklar,	ya-
pay	zekâ	uygulamaları	uyarlanabilir.	Öğrenme,	makine	öğrenmesi,	birey-
selleştirilmiş	öğrenme,	sanal	ve	artırılmış	gerçeklik,	 robotik	uygulamalar,	
çoklu	ortam	içeriklerinin	üretilmesi	özellikle	de	bu	kitlesel	çevrimiçi	açık	
dersler,	ön	lisans,	yüksek	lisans	bunların	çok	farklı	deneyim	sunma	imkan-
ları	var.	Türkiye’de	özellikle	çok	meşhur	olmuş	bir	söz,	Urfa’da	Oxford	vardı	
da	gitmedik	mi?	Artık	dünyanın	her	yerinde	özellikle	de	bakın	bu	üniversi-
teler	bu	kitlesel	çevrimiçi	açık	derslerle	birlikte	dünyanın	her	yerinden	sa-
dece	şubelerini	açmak	değil,	bu	yolla	ulaşmak	ihtimali	var.	Bunu	tehlikeyi	
sokma	girişimi	söz	konusu,	evet	bu	Khan	Akademi,	Coursera	filan	bunları	
biliyorsunuz.	Buradaki	rakamların	özellikle	artışını	görüyorsunuz	arkadaş-
lar.	Türkiye’den	durumlar,	UNESCO	verilerine	göre	Avrupa’daki	en	büyük	
yükseköğretim	sistemine	sahip	şu	anda	Türkiye.	Peki	üniversitelerimiz	nasıl	
rekabet	edecek?	Demin	burada	bahsedilen	şeylerden	bir	tanesiydi.	Ulus-
lararası	prestijli	üniversitelerinin	şubelerinin	açması	-ki	yok-	bakın	burada	
2019	yılında	bir	reaksiyon	gösterdi.	Evet	biraz	da	q	yerelleşmeden	bahse-
deyim.	Bu	hoşunuza	gidecektir	eminim,	ne	görüyoruz	arkadaşlar	burada,	
hamburger.	Peki	bu	ne?	Yani	küresel	etkilerinin	yerel	ile	harmonizasyonu	
arkadaşlar,	 küresel	 ve	 yerel	olanın	birlikte	harmanlanması	q	 yerelleşme.	
Çok	kabaca	bunu	söyleyebiliriz.	Peki	akademi	 ile	bunun	ne	alakası	var?	
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Oraya	geçmeden	önce	hepimizin	bildiği	Hazreti	Pir	Mevlana	Celaleddin	
Rumi’nin	 sözü	vardır	 “Pergelin	 iğneli	 ayağı	 sabittir	benim	dinimde	ama	
diğer	ayağıyla	72	milleti	dolaşırım”.	 	Bir	anlamda	q	yerelleşmeye	vurgu	
yapan	yani	bir	ayak	burada	ama	diğer	ayak	bütün	dünyada.	Akademide	
q	yerel	beklentiler,	eminim	buradaki	gençlerin	hepsi,	biz	rektörler	de	da-
hil	 olmak	 üzere	 eminim	 onları	 çok	 zorluyoruz.	 Sıralamalar,	 proje,	 yayın,	
atıf,	yerel-evrensel	sorunlar,	teknoloji	transferi,	araştırma	bağı,	kitleselleş-
me,	uluslararası	öğrenciler…	Pek	çok	sorumluluğumuz	var	arkadaşlar.	Bu	
metaverselerden	falan	da	bahsedildi	demin.	Dünya	artık	çok	daha	küçük	
olduğuna	göre	bulunduğumuz	yerde	evrenselleşmek,	uluslararasılaşmak	
durumundayız.	Buna	da	q	yerelleşme	adına	son	olarak	bazı	tavsiyeler;	ar-
kadaşlar	bu	kadar	tanı-eşleştir	daha	da	iyileştirilebilir.	Bu	alanı	tanı,	araçları	
tanı,	insanları	tanı	ve	elbette	kendini	tanı.	Aslında	eğitim	kanaatimce	insa-
nın	kendini	keşfetme	yolculuğudur.	Yani	içe	dönük	bir	şeydir.	Dolayısıyla	
kendini	tanı-eşleştir	imkanları,	beceriler,	ihtiyaçlar	tamamla,	işbirliği	alanı	
oluştur,	denemekten	korkma,	hatalarından	ders	çıkar	ve	yılma.	 İnsan	en	
çok	hatalarından	öğrenir	 arkadaşlar,	deyip	burada	bitiriyorum.	Teşekkür	
ediyorum.

Prof. Dr. Ekrem Savaş
Çok	muhterem	Başkanım,	kıymetli	izleyiciler,	sözlerime	başlarken	herkesi	
muhabbetle	selamlıyorum!	Böyle	anlamlı	bir	konferansı	düzenlediklerin-
den	 dolayı	 genç	 akademisyen	 arkadaşlarımızı	 da	 huzurlarınızda	 tebrik	
ediyorum.	Gerçekten	böyle	anlamlı	bir	konferansta	bir	araya	gelmiş	ol-
maktan	büyük	mutluluk	duyduğumu	da	buradan	belirtmek	isterim.	Tabii	
arkadaşlar	benden	Türk	öğretim	sistemindeki	temel	bilimler	ve	aynı	za-
manda	 temel	bilimler	üzerinde	kısa	bir	konuşma	yapmamı	 istemişlerdi.	
Tabii	ki	 temel	bilimler	bir	ülkenin	kalkınmasındaki	en	büyük	 ivmelerden	
bir	tanesi.	Eğer	temel	bilimlerde	gerçek	anlamda	ileride	iseniz	o	zaman	
dışa	bağımlı	ülke	olarak	yaşamak	sanki	bir	kaderiniz	gibi	uzun	sürer	de-
vam	eder	gider.	Çünkü	bugün	kullanmış	olduğunuz	elinizdeki	bilgisayar-
lar,	 evinizde	 kullanmış	 olduğunuz	 çamaşır	 makinesi,	 bulaşık	 makinesi,	
buzdolabı	veya	kullandığınız	arabalar	hepsi	 temel	bilimlerin	ürünleridir.	
İkili	 işlemler	olmasaydı	bilgisayar	olmazdı.	Eğer	matematik	bulunmamış	
olsaydı	 bugün	 evinizdeki	 bulaşık	 makinesi,	 çamaşır	 makinesi	 olmazdı.	
1800’lü	yıllarda	Danimarkalı	fizikçi	eğer	içten	yanmalı	motoru	keşfetme-
seydi	ondan	tam	200	yıl	sonra	Mercedes	Benz	araba	patentini	alamazdı.	
Eğer	Einstein	görelilik	kuramını	veyahut	foto	elektriği	icat	etmemiş	olsay-
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dı	bugün	elinizde	kullandığınız	GPS’leri	veya	evinizde	kullandığınız	Gü-
neş	enerjisini	maalesef	kullanamayacaktınız.	Eğer	biyoloji	olmasaydı	bu-
gün	 sağlıktan	 bahsedemezdin,	 genden	 bahsedemezdin,	 aşıdan	
bahsedemezdin.	Bunların	örneklerini	çoğaltmak	mümkün.	Yani	temel	bi-
limler	esasında	hayatımızın	her	yerinde	var	olan	en	önemli	bilim	dalların-
dan	bir	tanesi.	Temel	bilimler	olmasa	kullandığınız	sağlık	aletleri	olmaz,	
temel	bilimler	olmazsa	biraz	önce	anlattığım	gibi	kullandığınız	aletlerin	
birçoğuna	 sahip	 olamazsınız.	 Şimdi	 temel	 bilimlerdeki	 en	büyük	 sıkıntı	
şudur:	Temel	bilimler	hemen	bugün	icat	edilip,	hemen	ertesi	gün	insan-
ların	hizmet	edecek	bir	bilim	dalı	değildir.	Temel	bilimler	çok	uzun	süren	
çalışmaların	sonucu	ortaya	çıkan	bir	bilim	dalıdır.	Mesela	teorisi	tam	keş-
fedildikten	 45	 yıl	 sonra	 röntgen	bulunmuştur.	 Eğer	 teorisi	 bulunmamış	
olsaydı	 röntgeni	bulmak	mümkün	değildi.	 Röntgen	esasında	 insanların	
vücutlarının	geometrisinden	başka	bir	şey	değildir.	Aynı	zamanda	MR	bi-
liyorsunuz	fizik	ve	matematiğin	bir	ürünü	olarak	bulunmaktadır.	2000	yı-
lında	biliyorsunuz	dünyanın	gelişmiş	ülkelerinin	2	lideri	bir	araya	gelerek	
gen	haritasını	ilan	ettiler.	O	zaman	İngiltere	başbakanı	Tony	Blaer,	Ameri-
ka	 Başkanı	 Bill	 Clinton’dı.	 İkisi	 bir	 araya	 geldi.	 Dünyaya	 sanki	meydan	
okur	gibi	gen	haritasını	bulduklarını	 ispat	etmişlerdi.	Biyologlar	yıllardır	
gen	haritası	üzerinde	çalışmaktaydılar	ama	tek	başlarına	bunu	yapma	im-
kanları	yoktu.	Ne	zaman	matematikçiler,	geometriciler,	biyologlar	ve	bil-
gisayarcılar	bir	araya	geldi,	gen	haritasını	bulmuş	oldular.	Dolayısıyla	bun-
ları	çoğaltmak	mümkündür	ben	İsrail	cumhurbaşkanının,	pardon	İsrail’in	
Bilim	 Bakanı’nın	 söylemiş	 olduğu	 bir	 söz	 var	 onu	 burada	 zikretmeden	
geçemeyeceğim;	“Temel	bilimler,	 temel	araştırmalar	olmasaydı	yeni	ve	
yeterli	tatbiki	araştırmalar	ve	orijinal	ürünler	olmazdı.	Eğer	biz	endüstrimi-
zi	başkalarından	alınacak	ithal	araştırmaların	üzerine	bina	edersek	diğer	
milletlerle	 rekabet	edemeyiz.”	diyor.	Gerçekten	de	öyledir.	Eğer	 temel	
bilimlerde	 alt	 yapınızı	 oluşturmadığınız	müddetçe	 de	 diğerlerine	 bağlı	
kalacaksınızdır.	Bu	savunma	sanayiinde	de	böyledir,	diğer	sanayilerde	de	
böyledir.	Bugün	temel	bilimlere	baktığımızda	en	gelişmiş	ülkelerin	başın-
da	Amerika,	daha	sonra	Kanada,	İspanya	ve	AB	ülkeleri	ve	İsrail	gelmek-
tedir.	Dolayısıyla	burada	temel	bilimlere	yatırım	yapmak	ve	buraya	ciddi	
anlamda	paralar	ayırmak	gerekmektedir	diye	düşünüyorum.	Aynı	zaman-
da	bugün	temel	bilimcilerin	ciddi	anlamda	çalıştıkları	2	konu	vardır:	Birisi	
erken	uyarı	 sistemi;	deprem	ve	 tsunamidir.	Bir	de	DNA	üzerinde	çalış-
maktalar.	Eğer	bu	DNA’yı	da	çözmüş	olurlarsa	birçok	şeyde	dünyanın	tı-
kanmış	problemlerini	çözmüş	olacaklar.	Öbür	taraftan	matematik	tıbbın	
birleşmesini	neticesinde	yeni	bir	alan	doğdu	biliyorsunuz.	Matematik	on-
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koloji	 tamamen	 buradaki	 matematik	 formüllerle	 denklemdeki	 birtakım	
modelleme.	Özellikle	beyin	tümörlerindeki	büyümelerin	ve	şekillerin	cid-
di	 anlamda	 çalışmaları	 yapıldı.	 Burada	 yapılan	birtakım	 sonuçlara	göre	
kullanılmakta	olan,	geliştirilen	bir	denklem	sayesinde	2000	yılında	burada	
daha	çok	kemoterapi	ve	nasıl	bir	model	nasıl	bir	tedavi	modeli	üzerinde	
insanlara	yol	gösteren	bir	sistem	gelişmiş	oldu.	Dolayısıyla	bu	anlamda	
baktığımız	zaman	bunun	son	derece	önemli	olduğunu	görüyoruz.	Bugün	
kullanmış	olduğunuz	 “www”	world-wide-web	diyorsunuz	 ama	bunu	 ki-
min	 bulduğunu	 bilmiyorsunuz.	 Fizikçilerin	 kendi	 aralarında	 oluşturmuş	
oldukları,	I.	Dünya	harbinden	sonra,	II.	Dünya	Harbinden	sonra	geliştiri-
len,	 dünyanın	 en	 büyük	 bilim	 kuruluşlarından	 bir	 tanesidir.	 Dolayısıyla	
bunları	dikkatinize	sunmak	istiyorum.	Aynı	zamanda	bugün	en	çok	kulla-
nılan	kuantum	fiziği	eğer	gelişmemiş	olsaydı,	bugün	elinizde	bulunan	bir-
çok	alete	ve	cep	telefonlarına	sahip	olamayacaktınız.	Aziz	Sancar’ın	bir	
sözü	var.	Koç	Üniversitesi’nde	verdiği	bir	konferansta	öyle	diyor.	Aziz	San-
car	pek	çok	ülkede	araştırmacıların	üzerinde	patent	geliştirme	baskısı	bu-
lunuyor.	“Bunu	Türkiye’de	de	gözlemledim,	gelir	getirme	potansiyelinin	
olup	olmadığı,	kansere	çare	olup	olmayacağı	düşünülmeden,	sadece	bi-
limsel	araştırmalara	odaklanmak	çok	önemli.	Türkiye	de	temel	bilimlere	
odaklanmalı.	Türkiye’de	temel	bilim	alanlarındaki	araştırmaların	daha	çok	
teşvik	 edilmesi	 gerekiyor.	 Çünkü	 bilim	 adına	 yapılan	 her	 araştırmanın	
eninde	sonunda	insanlığa	fayda	sağlayacağına	inanıyorum.”	diyor.	Dola-
yısıyla	buradan	kısaca	şunu	çıkarmak	istiyorum.	Türkiye’deki	temel	bilim-
lerin	durumunu	burada	özetlemiş	olacağım.	Bir	ülkenin	gelişmesinde	en	
önemli	şey	temel	bilimler.	Fakat	ne	yazık	ki	Türkiye’de	son	yıllarda	temel	
bilimler	bölümleri;	fizik,	matematik,	kimya	ve	biyoloji	bölümleri	günden	
güne	maalesef	kapanma	 ile	karşı	karşıya.	Şuna	da	kısaca	geri	geleyim.	
1900’lü	yıllarda	Türkiye’de	30	tane	üniversite	vardı.	2000’lere	gelindiğin-
de	70	ve	bugün	aşağı	yukarı	207	tane	üniversite	var	yanılmıyorsam.	Değil	
mi	hocam?	250	vakıflarla	beraber.	Toplamda	bu	kadar	üniversitemiz	bu-
lunmaktadır.	Tabii	burada	yeni	kurulan	üniversitelerin	hızlı	büyümesi	neti-
cesinde	bu	bölümlerde	de	bazı	yeni	kurulan	üniversitelerde	fizik,	kimya,	
matematik	 ve	biyoloji	bölümleri	 açıldı.	Fakat	 temel	bilimlerin	alt	 yapısı	
çok	 güçlü	 olması	 gerekiyor,	 yani	 altyapısı	 güçlü	 olan	 laboratuvarlarınız	
yoksa	buraya	gelecek	olan	hem	akademisyenler	hem	öğrenciler	için	de	
gerçekten	ciddi	anlamda	problemler	ortaya	çıkmaktadır.	Bunun	yaratmış	
olduğu	 sonuç	 olarak	 2010	 yılından	 itibaren	 temel	 bilimlerde	maalesef	
Türkiye’de	bir	azalma	görünüyor.	Ne	yazık	ki	bunu	 tetikler	 şekilde	bazı	
üniversitelerimizdeki	temel	bilimler	bölümleri	de	sıra	ile	kapatılmaya	baş-
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landı	ve	bunun	neticesinde	TÜBİTAK	başta	olmak	üzere	ve	YÖK	de	temel	
bilimleri	canlandırmak	için	ciddi	projeler	ortaya	koymuş	oldu.	Mesela	TÜ-
BİTAK	 ilk	 20	bine	giren	öğrencilerden	 ilk	 10’da,	 ilk	 5’te	 yanılmıyorsam	
temel	bilimleri	tercih	eden	öğrencilere	tam	bir	asgari	ücret	burs	vermiş	
oldu.	Yani	bugün	asgari	ücret	4250	olduğuna	göre	herhalde	o	da	4250’ye	
çıkacaktır	 diye	 düşünüyorum.	 Böyle	 olunca	 da	 ikinci	 bir	mesele	 temel	
bilimlere	biliyorsunuz	genelde	ham	puan	500,	fakat	temel	bilime	gelen	
öğrencilerin	oranları	200-300	arasında	değişmektedir.	Yani	burada	şöyle	
oluyor,	çok	az	matematik	ve	çok	az	fen	bilimi	yapan	çocuklar	buraya	gel-
mektedir.	Buradan	da	ciddi	anlamda	bir	verim	düşüklüğü	olmakta	ve	bu-
nun	 neticesinde	 de	 temel	 bilimlerden	 istenen	 verim	 alınamamaktadır.	
Şimdi	burada	bir	tane	grafik	var,	bunu	YÖK’ün	sitesinden	aldım.	2020’li	
yıllarda	 temel	 bilim	bölümlerini	 devlet	 ve	 vakıf	 üniversitelerinde	 tercih	
eden	öğrenciler	var.	Şu	anda	baktığınızda	esasında	durumun	çok	daha	
kötü	olmadığı.	Matematik	bölümünün	hemen	hemen	%94,	kimya	bölü-
münün	%84,	fizik	bölümü	%78	ve	biyoloji	bölümünün	%68;	fakat	astrono-
minin	doluluk	oranı	bakımından	en	kötü	bölümlerden	olduğu.	Bu	da	son	
5	yılda	temel	bilimler	lisans	öğrencileri	sayılarını	göstermekte.	Yine	astro-
nomi	bölümüne	gelen	öğrenciler	çok	az,	fizik	bölümüne	gelen	öğrenciler	
çok	az	ve	daha	sonra	biyolojiye	gelenler	izlemekte.	En	çok	da	matematik	
bölümünde	gelen	yıllara	göre	öğrenci	sayıları	gözükmektedir.	Gördüğü-
nüz	gibi	2020-2021	yılında	28.349	öğrenci	matematik	bölümünü	tercih	
etmiştir.	Burada	şuna	bakıyoruz;	son	beş	yıl	içinde	temel	bilimler	yüksek	
lisans	 öğrencilerine	 baktığınızda	 kimya	 bölümünde	 2019-2020	 yılında	
çok	 iyi	bir	 lisans	öğrencisi	varken,	maalesef	bu	gördüğünüz	gibi	2020-
2021’de	 düşmüş.	 Biyolojide	 aynı	 düşüşü	 görüyoruz.	 Matematik	 bölü-
münde	de	düşüş	var,	fizikte	düşüş	var,	astronomi	de	ciddi	anlamda	düş-
müş.	 Lisansüstü	 eğitim	 bakımından	 bakıldığında	 temel	 bilimler	 ciddi	
anlamda	bir	çöküşün	eşiğinde	görünüyor.	Diğer	taraftan	son	5	yılda	dok-
tora	öğrencilerine	baktığınızda	kimya	bölümünde	aşağı	yukarı	yılları	kur-
tarıyor,	biyoloji	bölümü	biraz	daha	azalmış,	matematik	bölümünde	ciddi	
anlamda	düşüş	var,	fizik	de	aynı	şekilde	ve	astronomi	de.	Bu	bölümlere	
gelen	öğrenciler	çok	az	bulunmaktadır.	Bu	şekilde	son	5	yıldaki	üniversi-
telerdeki	temel	bilimler	akademik	personel	sayısına	baktığımızda	en	fazla	
biyolojide	akademik	personel	bulunmakta.	2020-2021’de	matematik	bi-
raz	daha	azalmış,	kimya	ciddi	anlamda	azalıyor,	fizik	aynı	şekilde	azalmış.	
Akademik	eleman	sayısı	da	günden	güne	bu	bölümlerde	azalmaktadır.	
Dolayısıyla	baktığınızda	ciddi	anlamda	bir	düşüş	var.	Fakat	ülkenin	kalkın-
ması	da	temel	bilimlere	bağımlıysa	bunun	en	kısa	zamanda	önlemlerin	
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alınması,	 temel	 bilimlerin	 ciddi	 anlamda	 geliştirilmesi	 gerekmektedir.	
Müfredat	programlarının	ciddi	anlamda	yenilenmesi	gerektirdiğine	inanı-
yorum.	 Artık	 klasik	 fizik,	 matematik,	 biyolojinin	 ötesine	 geçmek	 lazım	
diye	düşünüyorum.	Çünkü	yapay	zekanın	ön	plana	çıkmış	olduğu	bir	dün-
yada	yaşıyoruz.	Dolayısıyla	elektronik	yapay	zekâ	gibi	birtakım	ders	müf-
redatlarının	bunların	içerisine	koyulmak	suretiyle	yeniden	temel	bilimlerin	
müfredatlarının	gözden	geçirilmesi	gerektiğini	düşünüyorum.	Türkiye’de	
yapılması	gereken	en	önemli	şeylerden	bir	tanesi	en	kısa	zamanda	temel	
bilimler	enstitüsünün	kurulması.	Bu	enstitünün	Türkiye’nin	ihtiyaçları	olan	
temel	bilimlerdeki	bilgileri	üretmesi,	işte	bu	aşı	da	dahil	olmak	üzere	ve	
aynı	zamanda	doktora	yüksek	lisans	eğitimleri	vermek	suretiyle	de	Türki-
ye’de	kaliteli	bir	lisansüstü	temel	bilimler	anlamında	lisansüstü	öğrenciler	
yetiştiren	bir	kurumun	kurulması	gerektiğini	düşünüyorum.	İkinci	bir	şey	
olarak	da	 temel	bilimlerin	bu	çok	 işten	 tekrar	 çıkabilmesi	 için	de	ciddi	
anlamda	ele	alınması	ve	bunun	için	de	bir	temel	bilimler	bilim	kurulunun	
kurulmasının	faydalı	olacağını	düşünüyorum.	Ben	sözlerimi	çok	fazla	uzat-
madan	eğer	bağımsız	bir	Türkiye	olmak	istiyorsak,	geleceğe	ümitle	bak-
mak	istiyorsak,	teknolojide	Dünya	ile	yarışmak	istiyorsak	temel	bilimlere	
eğilmemiz	gerekir	diye	düşünüyorum.	Temel	bilimlere	giden	öğrencileri-
mizi	 de	 Türkiye’de	 tutabilmek	 için	 birçoğunun	 burayı	 bitirdikten	 sonra	
özellikle	 de	Amerika	Birleşik	Devletleri’ne	gittiklerini	 ve	 orada	doktora	
yaparak	başka	ülkelerde	çalıştıklarını	maalesef	bilmekteyiz.	Bunların	da	
bir	 an	önce	önlenmesinde	 fayda	 var	diye	düşünüyorum.	Bu	 kongrenin	
hayırlara	vesile	olmasını	diliyor,	saygılar	sunuyorum.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafaoğlu
Teşekkür	ediyoruz	 sayın	 rektörüm.	Siz	de	süreyi	efektif	bir	 şekilde	kul-
landınız.	 Son	 konuşmacımız	 Prof.	Dr.	Hüseyin	 Işıksal	Kuzey	Kıbrıs	 Türk	
Cumhuriyeti	Cumhurbaşkanı	özel	danışmanı	kendisi	“Kuzey	Kıbrıs	Türk	
Cumhuriyeti’nin	 İki	Devletli	Çözüm	Siyasetinde	Yükseköğretimin	Rolü”	
konulu	konuşmalarını	yapacaklar.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal
Herkesi	selamlıyorum!	Cumhurbaşkanımız	Ersin	Tatar	ve	Kıbrıs	Türk	halkı-
nın	selamlarını	getirerek	başlamak	istiyorum.	Size	aynı	zamanda	da	böy-
lesine	 güzel	 bir	 organizasyonu	 yapan	 Genç	 Akademisyenler	 Birliği’ne,	
TİKA’ya,	YTB’ye	ve	emeği	geçen	herkese	çok	teşekkür	ederim.	Tabii	be-
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nim	sunumum	da	bir	uluslararası	ilişkiler	profesörü	olarak	siyasi	noktalara	
da	değinmek	durumundayım.	Çünkü	eğer	Kıbrıs	gibi	bir	adada	yaşıyorsa-
nız	ister	istemez	zaten	siyasetin	içinde	doğuyorsunuz	ve	siyaset	de	sizin	
bir	parçanız	oluyor.	Buradan	kaçınma	durumumuz	yok.	Bir	önceki	oturum-
dan	adet	olmak	üzere	ben	de	sitemlerle	başlayayım.	Güzel	sitemler	var,	
iki	sitem	de	benden	olacak.	Bir	tanesini	dışişleri	bakan	yardımcımıza	da	
ilettim,	Türk	Dünyası	Teşkilatı	tamamlandı	dedi	hocamız	bakan	yardımcı-
mız,	biz	bunun	 şiddetle	 reddediyoruz.	 Türk	Dünyası	 Teşkilatı	 henüz	 ta-
mamlanmadı,	orada	büyük	bir	eksik	var.	O	büyük	eksik	de	bağımsızlığını	
kazanan	 ikinci	 Türk	 Cumhuriyeti	 olan	 en	 güneydeki,	 Avrupa’daki	 Türk	
Cumhuriyeti	olan	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’dir.	Hepinizin	bildiği	gibi	
1974’te	bağımsızlığımızı,	1983’te	de	devletimizi	kurduk.	Diğer	Türk	cum-
huriyetlerinden	neredeyse	10	yıl	önce	kurduk.	Tam	teşekküllü	yapısıyla,	
demokratik	kültürü	 ile	üniversiteleriyle	tam	bir	devletiz.	Sadece	Türkiye	
tarafından	tanınmış	olmamız	da	hiç	kimseyi	yanıltmasın.	Dediğim	gibi	biz	
uçmaya	hazır	bir	uçak	gibiyiz	her	şeyimizle.	Geriye	bir	tek	tanınma	kalıyor,	
onun	da	er	ya	da	geç	olacağına	hiçbir	şüphemiz	yok.	Tabii	ki	ikinci	sitemi-
mi	de	söyleyeyim,	yine	Türk	dünyasında	7,	ilk	1000	arasında	7	Türk	üni-
versitesi	var	dediler	bir	önceki	sunumda.	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriye-
ti’nde	2	tane	 ilk	1000’e	giren	üniversite	var,	 iki	güzel	üniversite	var.	Bir	
tanesi	 benim	 de	 hocalık	 yaptığım	 Yakın	 Doğu	 Üniversitesi,	 diğeri	 de	
Doğu	Akdeniz	Üniversitesi.	Tabii	ki	bizi	kategori	olarak	Kıbrıs	olarak	sanki	
Rumlarla	birmişiz	gibi	olduğu	zaman	belki	gözden	kaçmış	olabilir.	Ama	
dediğim	gibi	bu	kadar	sorunlarımıza	rağmen	yine	ilk	binde	hatta	çok	yu-
karılarda	 iki	 tane	güzide	üniversitemizin	olması	bizim	 için	ayrı	bir	gurur	
kaynağı.	Kıbrıs	meselesine	baktığımız	zaman	-tabii	ki	çok	kısa	geçmem	
lazım	vakit	sınırlı	olduğu	için	ama-	her	daim	onurlu	mücadelesini	veren	bir	
halkın	 temsilcisi	 olarak	gururla	burada	bulunuyorum.	Bildiğiniz	gibi	biz	
1960’ta	Kıbrıs	Cumhuriyeti’ni	kurduk,	Rumlarla	eşit	bir	halk	olarak	kurduk.	
Bir	Cumhuriyet	kurduk,	yani	dünyada	eşi	benzeri	olmayan	kendine	özgü	
bir	cumhuriyet	kurduk.	Ama	dünyada	bunu	pek	çok	kişi	anlamadığı	için	
ya	da	 anlamak	 istemediği	 için	 hemen	bizi	 dünyadaki	 başka	 azınlıklarla	
benzetip	o	sorunlarla	birlikte	olduğumuzu	sanıyorlar.	Ama	Kuzey	Kıbrıs	
Türk	halkı	egemen	bir	halktır	ve	bu	hakkı	uluslararası	anlaşmalara	dayan-
makta	 ve	 kökeni	 ta	 1570’lere	 dayanmaktadır.	Ondan	dolayı	 bizi	 lütfen	
diğer	azınlıklarla	aynı	durumda	görmeyin.	Tabii	ki	1963’te	zorla	cumhuri-
yetten	atıldık,	birbirinden	bağımsız	39	tane	getto	yaşamak	zorunda	bıra-
kıldık.	 Halkımızın	 yarısının	 çadırlarda	 yaşadığı,	 elektriksiz,	 susuz,	 hiçbir	
devlet	 hizmeti	 verilmeyen	 gettolardan	 geçerken	 öldürülen,	 katledilen	
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hatta	otobüsleri	bile	kaybolan	yani	otobüslerle	birlikte	gömülen	bir	halk	
olarak	hiçbir	zaman	yılmadık,	mücadelemize	devam	ettik.	O	en	zor	yıllar-
da	bile	dimdik	ayakta	duran	Kıbrıs	Türk	halkının	şu	anda	teslim	olacağını	
düşünenler	de	çok	büyük	bir	yanılgı	içindedirler.	Biz	o	zamanlar	bile	tes-
lim	 olmadık,	 hiçbir	 zaman	 Rum	 egemenliği	 altına	 girmedik.	 Bugün	 bu	
kadar	güçlü	bir	devlete	sahip	olarak	da	girmemizi	hiç	kimse	beklemesin.	
Kıbrıs	müzakere	sürecine	baktığımızda	arkadaşlar	1968	ile	başlayan	mü-
zakere	tarihi	-gazete	kupürünü	hâlâ	saklıyorum-	5	Haziran	1968’de	aynen	
şöyle	diyor;	 iki	 lider	Beyrut’a	 indi	 ama	Kıbrıs	müzakerelerinin	ne	kadar	
süreceği	belli	değil.	Gerçekten	böyle,	1968’de	başladı,	yıl	2021	hâlâ	bel-
li	değil.	Yani	belirsizlik	içerisinde	bırakıp	Rumlarda	işgal	ettikleri,	aslında	
kendilerinin	olmayan	ama	işgal	ettikleri	Kıbrıs	Cumhuriyeti’nin	tek	hâkimi	
diye	bu	propagandalarını	sürdürmeye	devam	ediyorlar.	Biz	Kıbrıs’ta	ger-
çekten	çözüm	 isteyen	 tarafız.	Bunun	 için	de	özellikle	bir	önceki	 liderlik	
inanılmaz	ödünler	verdi	ama	yine	de	uzlaşı	olmadı.	Çünkü	Kıbrıs’taki	so-
runun	temeli	maalesef	Rumların	adayı	bir	olarak	görmesi,	13.	ada	olarak	
görmesi.	Kıbrıs	Türk	halkının	onurlu	mücadelesini	daha	anlayamaması	bi-
zim	bu	topraklara	kök	saldığımızı	ve	bizi	kolay	atamayacaklarını	çözeme-
mesinden	kaynaklanıyor.	Biz	Kıbrıs’ın	%36,5	ve	en	güzel	yerlerine	sahip	
olmamıza	 rağmen,	%28’lere	gelen	 tavizler	verilmesine	 rağmen	yine	de	
çözüm	olmadı.	Kıbrıs’ta	bu	da	bizim	en	son,	bir	önceki	liderimizin	sundu-
ğu	haritadır.	Kıbrıs’ta	federal	çözüm	diye	bize	dayatanlar,	bunu	demir	pa-
rametresi	diye	önümüze	koymaya	çalışanlar	hâlâ	da	şunu	göremiyorlar.	
Kıbrıs’ta	zaten	federasyon	olma	ihtimali	yok.	Çünkü	Einstein’ın	söylediği	
çok	 güzel	 bir	 şey	 var;	 aynı	 şeyleri	 tekrarlayıp	 farklı	 sonuçlar	 beklemek	
aptallıktır,	diyor.	Gerçekten	de	böyle,	yani	hep	aynı	şeyleri	yapıp,	sadece	
Kıbrıs	Türk	halkının	teslim	olmasını	bekleyen	bir	mantık	var.	Bu	mantığın	
da	neden	böyle	olduğunu	hâlâ	anlamış	değilim.	Ama	bunun	temel	sebe-
bi	 şudur	 diye	 tahmin	 ediyorum;	devamlı	 olarak	 bizden	 taviz	 vermemiz	
beklendiği	için	doğal	olarak	da	böyle	bir	inanış	olduğunu	düşünüyorum.	
Kıbrıs’ta	neden	federal	çözüm	olmaz?	Hemen	iki	kelimeyle	özetlemeye	
çalışayım;	birincisi	çok	uluslu	ortaklarda	ciddi	bir	asimetri	varsa	nüfus	ola-
rak,	ekonomik	güç	olarak,	tanınma	simetrisi	olarak	zaten	sağlıklı	bir	fede-
rasyon	olmaz.	Bunun	pek	çok	örneğini	de	gördük.	İkinci	olarak	da	fede-
rasyonlar	bir	ortaklık	inancında	ve	temelinde	kurulur	ama	biraz	önce	de	
bahsettim,	Rum	tarafının	zaten	böyle	bir	şeye	ihtiyacı	yok.	Rum	tarafı	sa-
dece	federasyonu	yani	adayı	kendi	egemenliği	altına	almak	istediği	için	
bir	sıçrama	tahtası	olarak	görüyor	ve	bu	mantaliteye	sahip	olduğu	için	de	
maalesef	Kıbrıs’ta	herhangi	bir	uzlaşı	olmuyor.	Hemen	şuna	geleyim,	ör-
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nek	 vereyim	bilmeyenler	olabilir.	 Şimdi	biz	burada	 toplansak,	 hocaları-
mızdan	bir	tanesini	New	York	belediye	başkanını	seçsek	ve	hepimiz	alkış-
lasak	 ve	 gerçekten	 de	 hocamıza	 New	 York	 belediye	 başkanı	 desek	
muhtemelen	bize	deli	gömleği	giydirip	buradan	götürürler.	Böyle	olması	
gerekir	değil	mi?	Hiç	egemenliği	altında	olmayan	toprakların	bile	kendi-
lerine	ait	olduğu	iddialarına	bu	şekilde	devam	ettirmeye	çalışıyorlar.	Ada-
da	olan	gerçeklere	dayalı	bir	çözüm	üretmemiz	lazım.	Bizim	çözüm	öneri-
mizin	 temeli	 de	 budur.	 Zaten	 adada	 2	 tane	 devlet	 var,	 bu	 iki	 devletin	
oturup	bütün	sorunlarını	 rahatlıkla	çözebileceğini	düşünüyoruz.	Bu	mo-
delin	kazan	kazan	modeline	uyumlu	olduğunu	ve	bu	bizim	varacağımız	
uzlaşının	 sadece	Kıbrıslılar	 için	değil	 aynı	 zamanda	Doğu	Akdeniz’deki	
bölgesel	sorunların	da	katalizörü	olacağına	bütün	kalbimizle	inanıyoruz.	
Bunun	dediğim	gibi	en	pratik,	en	adil	ve	en	ulaşılabilir	çözüm	olduğunu	
çok	rahatlıkla	söyleyebilirim.	Şimdi	bu	noktadan	yavaş	yavaş	Türkiye	ve	
Türk	dünyasına	gelmek	istiyorum.	Çünkü	maalesef	anavatanımız	Türkiye	
dışında	biz	yalnız	bırakılmış	bir	ülkeyiz,	yalnız	bırakılmış	bir	halkız.	Oysa	
bizim	500	yıldır	sürdüğümüz	bu	inatçı	ve	onurlu	mücadele	sadece	bizim-
le	ilgili	bir	mücadele	değil	arkadaşlar,	bu	aslında	sizin	de	meseleniz.	Bu	
aslında	hepimizin	meselesi	çünkü	biz	sadece	Türkiye’nin	çıkarlarını	değil,	
Türk	 dünyasının	 çıkarlarını	 temsil	 ediyoruz.	 Bizim	 mücadelemiz	 adada	
Türk	varlığını	unutturmaya	çalışanlara	karşı	bir	mücadeledir.	Biz	bu	şekilde	
de	sizden	doğal	olarak	hepinizden,	bütün	Türk	dünyasından	da	destek	
bekliyoruz.	Tabii	ki	bu	konunun	artık	Türk	dış	politikasının	I.	madde	olma-
sını	temenni	ediyoruz	ve	KKTC’nin	güçlendirilmesinin	de	yine	çok	önem-
li	 bir	 nokta	 olduğunu	 düşünüyoruz.	 İşte	 bu	 noktada	 yükseköğrenimin	
önemi	bir	kez	daha	karşımıza	çıkıyor.	Hemen	size	yükseköğrenime	geçer-
ken	rakamlarla	devam	edelim.	Bizden,	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’n-
den	mezun	olan	öğrenci	sayısının	-yaklaşık	olarak	daha	fazla	da	olabilir-	
120	bin	 olduğunu	biliyoruz.	 Bunların	 arasında	Arnavutluk,	 Kosova	gibi	
ülkelerin	bakanları	da	bulunuyor.	Afrika’daki	pek	çok	ülkede	yine	bakanlık	
yapmış,	müsteşarlık	yapmış	kişiler	de	var.	Yani	siz	bir	yandan	KKTC’yi	ta-
nımıyorsunuz	ama	bizim	üniversitelerimizden	mezun	olan	kişiler	kendi	ül-
kelerinde	en	üst	yerlere	kadar	gidebiliyorlar.	1937’de	başladı	bizim	yük-
seköğrenim	maceramız,	Atatürk	Öğretmen	Akademisi	 ile	başladı.	Daha	
sonra	1979	yılında	ilk	üniversite	kuruldu.	Şu	anda	21	tane	aktif	üniversite-
miz	var.	Bunların	yanında	da	13	tane	izinlerini	almış	ama	henüz	aktif	çalış-
maya	başlamamış	üniversitelerimiz	de	var.	Şu	anda	YÖDAK	Başkanı	Tur-
gay	hocamızdan	aldım	bu	verileri,	yani	güncel	veriler.	110	bin	öğrenci	var	
şu	anda	aktif	olarak	üniversitelerde	ve	bunlara	baktığımız	zaman	nüfusu-
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muzun	neredeyse	dörtte	biri	oluyor.	Yani	her	dört	kişiden	biri	üniversite	
öğrencisi	 olan	 bir	 ada	 düşünün.	 Gayet	 güzel.	 Bunun	 yarattığı	 kültürel	
farklılıkları	düşünün.	Bu	öğrencilerin	yaklaşık	%50’si	Türkiye’den	geliyor.	
%40’ı	yaklaşık	90	farklı	ülkeden	geliyor.	Yani	bir	nevi	küçük	bir	Birleşmiş	
Milletler	var	Kıbrıs’ta.	Geriye	kalan	%10’u	da	Kıbrıslı	öğrencilerden	oluşu-
yor.	Dediğim	gibi	90	farklı	ülke	var,	5100	civarı	öğretim	üyemiz	var.	Bun-
ların	800’ü	profesör,	510’u	doçent,	1450’si	yardımcı	doçent.	60	farklı	ülke-
den	 öğretim	 elemanımız	 var.	 318	 önlisans	 programı,	 800	 lisans,	 300	
yüksek	 lisans,	150	doktora	programı…	Bunları	yuvarlak	olarak	söylüyo-
rum.	Yine	buradaki	haritada	gördüğünüz	gibi	bütün	bu	ülkelerden	yani	
tam	90	farklı	ülkeden	öğrencilerimiz	var	-ki	bununla	biz	gurur	duyuyoruz.	
Bu	renklilikle,	bu	farklılıkla	yine	devam	edelim.	Burada	da	bütün	üniversi-
telerimizin	hemen	hemen	 tamamının	 akreditasyon	 ve	üyeliklerini	görü-
yorsunuz.	Görüldüğü	gibi	burada	çok	daha	deneyimli	hocalarımız	var	son	
derece	prestijli.	YÖK	YÖKAK’tan	başlayarak	yani	hiçbir	sıkıntımız	da	soru-
numuz	da	yok	akreditasyon,	üyelik	ve	kalite	konusunda.	Burada	üniversi-
teleri	 görüyorsunuz.	 Kurulan	 üniversiteleri	 kurulma	 sırasına	 göre	 söyle-
dim.	 Doğu	 Akdeniz	 ile	 Yakın	 Doğu	 Üniversitesi	 ilk	 bine	 giren	
üniversitelerimiz.	Yine	eğitim	olarak	burada	bulunan	ve	henüz	başlamış	
üniversitelerimiz	ambargo	izolasyonlara	rağmen	üniversitelerimiz	ve	yük-
seköğrenimimiz	dimdik	ayakta	devam	ediyor.	Ama	buna	rağmen	özellikle	
Rum	tarafının	maalesef	üzerimizdeki	baskıları	arttığını	görüyoruz.	Bugün	
Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nde	düzenlediğimiz	her	uluslararası	konfe-
ransta	artık	ezberlediğimiz	10	sayfalık	bir	mektup	gidiyor	bütün	katılımcı-
lara.	Tamamı	korku	ve	yalan	üstüne	kurulan	yasa	dışı	bir	devlete	gidiyor-
sunuz	falan	gibi	korkutmaya	çalışıyorlar.	Tabii	ki	buna	artık	kulak	asan	yok	
ama	bunlarla	da	uğraşıyoruz.	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nin	tanınan	
pek	çok	ülkeye	göre	çok	daha	iyi	durumda	olduğunu	rahatlıkla	söyleyebi-
liriz.	Devlet	olmak	isteyen	ama	bunu	başaramamış	binlerce	halka	baktığı-
mız	zamanda	devletimizin	ne	kadar	önemli	olduğunu	ve	iki	devletli	çö-
züm	 önerimizden	 de	 geri	 adım	 atmamızın	 mümkün	 olmadığını	 çok	
rahatlıkla	 söyleyebilirim.	 Dediğim	 gibi	 Türk	 dünyasının	 ikinci	 bağımsız	
devleti,	Avrupa’da	en	güneydeki	Türk	devleti	olarak	Türkiye	ve	Türk	dün-
yasındaki	 çıkarlarımızın	 tamamıyla	 uyuştuğunu	 ve	 hayati	 önem	 taşıyan,	
sadece	basit	bir	 toprak	parçası	olmadığımızı	burada	bir	kez	daha	 ifade	
etmek	istiyorum.	Biz	artık	Türk	dünyası	nezdinde	tanımamıza	yönelik	giri-
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şimlere	ağırlık	verilmesini	ve	eğer	Kıbrıs’ta	bir	çözüm	olacaksa	da	ancak	
bu	 şekilde	 olacağını,	 bizim	görünürlüğümüzün	 ve	 desteğimizin	 artarak	
Kıbrıs’ta	acil	bir	çözüm	olacağını	düşünüyoruz.	Maalesef	medeniyet	çatış-
malarının	da	acı	bir	örneğini	yaşadığımız	Kıbrıs’ta	Türk	varlığını	unuttur-
maya	çalışanlara	karşı	bu	mücadelemizde	lütfen	bizleri	yalnız	bırakmayı-
nız.	Sizlerin	vereceği	destekle	biz	Türk	varlığını	ilelebet	yaşatmaya	devam	
edeceğiz.	Teşekkür	ederim.
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nde 
Yükseköğretim Kurumlarının Mevcut Durumu

Gülnisa Usubova*

ÖZET
Yükseköğretim	kurumları	öğrenme	ve	eğitim	alanına	yön	veren	ve	konusunda	
ciddi	araştırma,	geliştirme,	eğitim	öğretim,	topluma	hizmet	sunan	çok	önemli	
kurumlardır.	Üniversitelerde	gerçekleşen	 ilerlemeler	 sayesinde	de	gerek	bi-
reysel,	 gerekse	 toplumsal	 faydalar	 sağlanmaktadır.	 Ülkelerin	 kalkınmasında	
en	önemli	dinamiklerinden	olan	eğitim	sistemi,	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nde	
bağımsızlığın	kazanıldığı	günden	bu	güne	önemli	değişimler	yaşamıştır.	İster	
eski	tecrübeler	sebebiyle,	isterse	de	yeni	ve	gelişmekte	olan	dünya	standart-
larına	uyum	sağlamak	için	her	geçen	gün	bu	alanın	önemi	daha	fazla	anlaşıl-
makta	 ve	gelişmesi	 için	birçok	 çalışmalar	 yapılmakta,	 yurtdışına	gönderilen	
öğrenci	sayısı	her	geçe	sene	artmaktadır.	

Bu	 makalede	 bağımsızlık	 sonrası	 Azerbaycan	 Cumhuriyeti’de	 eğitim	 sis-
teminin	 yaşadığı	 değişim,	gelişmeler	 ve	mevcut	durumu	 işlenmiştir.	 Eğitim	
sisteminin,	büyük	bir	 yapı	 ve	gelişmekte	olan	mekanizma	olması	 sebebiyle	
daha	 çok	 günümüzdeki	mevcut	 durum	 ve	 Eğitim	 Bakanlığınca	 önemli	 gö-
rülen	problemler,	 gelişim	 ve	değişimler	 konu	 edilmiştir.	 Bağımsızlık	 sonrası	
yükseköğretimde	gelişmeler	ve	önemli	değişiklikler	de	ele	alınmıştır.	Bunların	
yanı	sıra	Azerbaycan’daki	mevcut	yerli	ve	yabancı	yükseköğretim	kurumları	ve	
Azerbaycan	Milli	Bilimler	Akademisinin	enstitüleri	hakkında	da	güncel	bilgiler	
verilerek	bilimsel	araştırma	yapan	kurumlar	tanıtılmaya	çalışılmıştır.	Makalede	
özellikle	yeni	oluşturulmuş	eğitim	sisteminin,	yerli	ve	güncel	kaynaklarla	tanı-
tılması	ve	bu	konuda	kaynak	oluşturması	amaçlanmıştır.	

Anahtar	 Kelimeler:	 yükseköğretim;	 Azerbaycan;	 Azerbaycan	 Milli	 Bilimler	
Akademisi;	gelişim;	

*	 Arş.	Gör.	Azerbaycan	Milli	Bilimler	Akademisi	Şarkiyat	Enstitüsü	Türk	Filolojisi	Bö-
lümü,	Bakü/Azerbaycan,	usubova1992@gmail.com
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Current Situation of Higher Education 
Institutions in Azerbaijan Republic

Higher	education	 institutions	are	very	 important	 institutions	 that	direct	 the	
field	of	learning	and	education	and	provide	serious	research,	development,	
education	and	service	to	the	society.

Thanks	to	the	progress	made	in	universities,	both	individual	and	social	bene-
fits	are	provided.	Thanks	to	the	progress	made	in	universities,	both	individual	
and	social	benefits	are	provided.	The	education	system,	which	is	one	of	the	
most	 important	dynamics	 in	 the	development	of	 the	countries,	has	under-
gone	significant	changes	in	the	Republic	of	Azerbaijan	since	the	independ-
ence	was	gained.	Whether	due	to	old	experiences	or	to	adapt	to	new	and	
developing	world	standards,	the	importance	of	this	field	is	being	understood	
more	and	more	and	many	studies	are	being	carried	out	for	its	development,	
and	the	number	of	students	sent	abroad	is	increasing	every	year.

The	students	in	this	school	education	staff	are	the	people	who	are	studying.	
Due	to	the	fact	that	the	education	system	is	a	large	structure	and	develop-
ing	mechanism,	the	current	situation	and	the	problems,	developments	and	
changes	that	are	considered	important	by	the	Ministry	of	Education	are	dis-
cussed.	The	developments	and	important	changes	in	higher	education	after	
independence	are	also	discussed.	 In	addition	to	these,	current	 information	
about	the	existing	domestic	and	foreign	higher	education	institutions	in	Azer-
baijan	and	the	institutes	of	the	Azerbaijan	National	Academy	of	Sciences	has	
been	given,	and	scientific	research	institutions	have	been	introduced.	In	this	
article,	it	is	aimed	to	introduce	the	newly	created	education	system	with	local	
and	current	resources	and	to	create	a	resource	on	this	subject.

Keywords:	 higher	education;	Azerbaijan;	Azerbaijan	National	Academy	of	
Sciences;	development.
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Ülkelerin	 en	 önemli	 dinamiklerinden	 olan	 eğitim	 sistemi,	 Azerbaycan	
Cumhuriyeti’nde	de	bağımsızlığın	 kazanıldığı	günden	bu	güne	önemli	
değişimler	yaşamıştır.	İster	eski	tecrübeler	sebebiyle,	isterse	de	yeni	ve	
gelişmekte	olan	dünya	standartlarına	uyum	sağlamak	için	her	geçen	gün	
bu	alanın	önemi	daha	fazla	anlaşılmakta	ve	gelişmesi	için	birçok	çalışma-
lar	yapılmaktadır.

Bunun	 için	 ülkede	 birçok	 programlar	 uygulanmış,	 eğitimin,	 eğitimci-
nin	ve	öğrencinin	durumunun	iyileştirilmesine	çalışılmıştır.	Ayrıca	birçok	
uluslararası	eğitim	anlaşmaları	yapılmış,	uluslararası	eğitim	deneyimi	ka-
zanılmış	ve	ihtiyaç	duyulan	alanlarda	yurtdışına	eğitim	amaçlı	öğrenciler	
gönderilmiştir.	

Azerbaycan	 Cumhuriyeti’nde	 yüksek	 öğretim	 de	 okul	 öncesi,	 ilk,	 ge-
nel	orta	eğitim	gibi	eğitim	sisteminin	içinde	yer	almakta	ve	Azerbaycan	
Cumhuriyeti	Eğitim	Bakanlığı’nın	yönetim	ve	denetimi	altında	hizmet	ver-
mektedir.	Bu	sistem	Sovyetler	döneminden	itibaren	aynı	şekilde	yürütül-
mektedir.	Eğitimin	bütün	aşamalarının	tek	merkez	tarafından	yönetim	ve	
denetiminin	sağlanması	her	ne	kadar	zor	olsa	da,	tüm	aşamalar	arasında-
ki	koordinasyon	daha	kolay	sağlanmaktadır.

Azerbaycan	 Cumhuriyeti’nde	 yüksek	 öğretim	 kurumlarıyla	 ilgili	 yasal	
düzenlemeleri	 Eğitim	 Kanunu’nun	 19.	 maddesi	 belirlemektedir.1 Bu  
maddeye	 göre,	 Azerbaycan’da	 yüksek	 eğitim	 üniversiteler,	 akademi-
ler,	enstitüler,	kolejler	ve	konservatuarlar	gibi	kurumlarda	verilmektedir.	
Yüksek	öğretim	kurumları	eğitim	verme	özelliklerine	göre	bir	birinden	
farklıdırlar.	 Yani,	 yüksek	öğretim	 kurumlarından	bazıları	 çok	 kademeli	
öğretim	kurumları,	bazıları	bilim	ve	öğretim	kurumları,	bazılarıysa	bi-
lim-üretim-sağlık	kurumları	olarak	eğitim	vermektedirler.	Kurumlardan	
bazılarıysa,	sadece	belirli	branşlarda	eğitim	sağlamaktadır.	

Günümüzde	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nde	yüksek	öğretim	eğitimi	veri-
len	 çok	 sayıda	 kurum	mevcuttur.	Yüksek	öğretim	kurumlarının	bazıları,	
Sovyetler	döneminde	bazılarıysa,	bağımsızlık	sonrası	kurulmuştur.	Bu	ku-
rumlar	devlet	ve	özel	olarak	eğitim	vermektedir.	Özel	yüksek	öğretim	ku-
rumları	doğal	olarak	bağımsızlık	sonrası	kurulan	ve	yüksek	öğretimdeki	
en	önemli	gelişme	ve	değişikliklerdendir.	Özel	yüksek	öğretim	kurumla-
rında	eğitim,	örgün,	gıyabi	(ekstern),	gece	ve	uzaktan	olarak	verilmekte-
dir.		Sovyetler	döneminde	yaygın	olan	gece	okulları	bağımsızlık	sonrası	

1 Azerbaycan	Cumhuriyeti	Eğitim	Bakanlığı:	“Azerbaycan	Cumhuriyeti	Eğitim	Bakanlığı	
Tüzüğü”	 https://baku.edu.gov.az/az/page/281/2476,	15	Ocak	2022

https://baku.edu.gov.az/az/page/281/2476
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önemini	yitirmistir.	Devlet	Üniversitelerinde	ise	eğitim	yalnız	örgün,	bazı	
bölümlerde	ise	gıyabi	olarak	verilmektedir.

2021	senesi	devlet	 istatistik	verilerine	göre	2020–2021	eğitim-öğretim	
senesi	 itibariyle	 Azerbaycan	 Cumhuriyeti’nde	 53	 tane	 yüksek	 öğretim	
kurumu	eğitim	vermektedir.	Bunlardan	33	tanesi	devlet,	11	tanesi	özel	
üniversitedir.	Üniversitelerle	eğitim	Azerbaycan	Türkçesi,	Rusça	ve	İngi-
lizce	verilmektedir,	eğitim	süresi	4	senedir.	Azerbaycan’daki	yüksek	öğ-
retim	kurumları	arasında	özel	tayinatlı	akademiler	önemli	bir	yer	tutmak-
tadır.	Mevcut	akademiler	9	tanedir.	Bunlar;

1.	 Yüksek	Askeri	Okul

2.	 Polis	Akademisi

3.	 İstihbarat	Akademisi

4.	 Azerbaycan	Silahlı	Kuvvetleri	Askeri	Akademisi

5.	 Adalet	Bakanlığı	Akademisi

6.	 Devlet	Sınır	Hizmeti	Akademisi

7.	 Acil	Durumlar	Bakanlığı	Akademisi

8.	 Gümrük	Akademisi

9.	 İç	Birlikleri	Yüksek	Askeri	Okulu’dur.

Akademilerde	Eğitimin	süresi	beş	senedir.	Eğitim	örgün	olarak	yapılmak-
tadır.	Bu	akademidelerde	üniformalar	zorunludur.	Burada	eğitim	yalnız	
Azerbaycan	Türkçesinde	 verilmektedir.	Akademi	 sınavlarına	din	görev-
lileri,	mahkeme	 kararıyla	 çalışma	 kabiliyetinden	mahrum	 veya	 yetersiz	
sayılmış	ve	eskiden	sabıkalı	kişiler	başvuru	yapamazlar.	

Üniversitelerde	derslerin	işleniş	biçimi	Sovyetler	döneminden	kalmakta-
dır.	Günümüzde	derslerin	işlenişi	3	şekilde	yapılmaktadır.	Bunlar	mühazi-
re,	seminer	ve	tecrübedir.

Mühazire	derslerinde	hocalar	konuları	anlatmakta	ve	açıklamaktadırlar.	
Öğrenciler	 anlamadıkları	 bölümleri	 veya	 konuyla	 ilgili	 merak	 ettikle-
ri	soruları	mühazire	derslerinde	sormaktadırlar.	Bu	derslerde	genellikle	
hocalar	 konuların	önemli	 gördükleri	 kısımları	 yazdırmaktadırlar.	 Sovyet	
döneminde	gelen	konuları	yazdırma	geleneği	nerdeyse	derslerin	vazge-
çilmezleridirler.
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Seminer	derslerinde	öğrenciler	mühazire	derslerinde	öğrendikleri	ko-
nulara	 çalışmış	 olarak	 gelmekte	 ve	 hocalar	 tarafından	 konularla	 ilgili	
soruları	cevaplandırmaktadırlar.	Bu	ders	biçimi,	haftalık	olarak	öğren-
cilerin	konulara	ne	kadar	hakim	olduklarını	ölçmektedir.	Tecrübe	ders-
lerindeyse	 öğrenciler	 dersleri	 laboratuar	 ortamında	 geçmektedirler.	
Yetersiz	 notu	 alan	öğrenciler	 gelecek	dönem	dersi	 alttan	 almaktadır.	
Genellikle	 Sovyet	 zamanı	 Azerbaycan	 üniversitelerinde	 alttan	 ders	
alma	sistemi	mevcut	değildir.	Fakat	Bolonya	süreciyle	beraber	üniversi-
teler,	ağırlıklı	olarak	kredili	sitemi	uygulamaktadırlar.	Dolayısıyla,	şimdi	
üniversiteler	alttan	ders	alınmasına	izin	vermektedirler.	

Sovyet	döneminde	yüksek	öğretim	eğitimi	dört	yıldan	fazla	sürmekteydi.	
Burada	lisans	eğitimi	içerisinde	aynı	zamanda	yüksek	lisans	programı	da	
yer	 almaktaydı.	 Sovyetler	 sonrası	 bağımsızlık	 elde	eden	 cumhuriyetler	
arasında	 ilk	defa	çok	basamaklı	yüksek	öğretim	sistemi	Azerbaycan’da	
uygulanmıştır.	Bu	sistemde	lisans	ve	yüksek	lisans	programları	ayrı	ayrı	
basamakları	oluşturmaktadır.

Bağımsızlık	 sonrası	 süre,	 her	 ne	 kadar	 az	 görülse	 de	 yüksek	 öğretim	
kurumlarındaki	 değişiklikler	 önemli	 derecede	 kendisini	 hissettirmiştir.	
Özellikle	 son	 senelerde	 sistem,	daha	da	geliştirilmiş,	 eğitim	yapısında	
önemli	değişlikler	ve	güncellemeler	yapılmıştır.	Bunların	yanı	sıra	yüksek	
öğretim	sisteminin	devlet	standartları	belirlenmiş	ve	bunlara	uygun	bü-
tün	alanlarda	temel	eğitim	programları	hazırlanmıştır.	Ayrıca,	tüm	yüksek	
öğretim	kurumlarında	müfredatlar	yenilenmiştir.

Yüksek	öğretimdeki	önemli	değişikliklerden	biri	de	öğrencilerin	değer-
lendirilme	sistemidir.	Eskiden	üniversitelerde	kullanılan	öğrenci	değer-
lendirme	 sisteminde	 notlar,	 sadece	 belirli	 derslerden	 yapılan	 sınavlar	
sonucunda	verilmekteydi.	Bu	da	değerlendirmede	netliyi	ve	objektifliyi	
sağlayamamaktaydı.	 1	 Eylül	 1999	 senesinden	 itibaren	 yüksek	 öğretim	
kurumlarında	çok	puanlı	değerlendirme	sistemine	geçiş	sağlanmıştır.

1994	 senesine	 kadar	 Azerbaycan	 yüksek	 öğretim	 kurumlarında	 eğitim	
parasız	olarak	verilmiştir.	Fakat	1994	senesinden	itibaren	yüksek	öğretim	
kurumlarında	bazı	fakültelerin	bölümlerinde,	paralı	sınıflar	da	açmıştır.	Üni-
versite	giriş	 sınavlarında	gereken	puanı	alamayan	öğrenciler,	puanlarına	
uygun	olarak	 alternatif	 paralı	 sınıflarda	eğitim	almaktadırlar.	 Paralı	 sınıf-
ların	açılmasındaki	en	önemli	sebepler,	istediği	bölüme	puanı	yetmeyen	
öğrencilere	aynı	bölüm	için	alternatif	oluşturmak,	üniversite	eğitimini	yay-
gınlaştırmak	ve	en	önemlisi	de	bu	şekilde	yüksek	öğretime	finansal	kaynak	
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sağlamaktır.	Üniversitelerin	parasız	bölümlerini	kazanan	öğrencilere	dev-
let	burs	vermektedir.	Ayrıca,	üniversite	sınavlarında	600’ün	üzerinde	puan	
alan	öğrenciler	için	Cumhurbaşkanlığı	Bursu	verilmektedir.

Azerbaycan	 Cumhuriyeti’ndeki	 bağımsızlık	 sonrası	 yüksek	 öğretimde	
yapılan	 reformlar,	 iki	 aşama	 olarak	 değerlendirilebilir.2	 Bunlardan	 ilki,	
mevcut	Eğitim	Kanunu	doğrultusunda	yüksek	öğretimin	lisans	ve	yüksek	
lisans	olarak	ayrılmasıdır.	 İkincisiyse,	Eğitim	Bakanlığı’nın	1998	senesin-
den	itibaren	tümevarım	yoluyla	en	alttan	başlayarak	öğretim	planlarında	
değişiklik	 yapmasıdır.	 Yapılan	 değişikliklerde,	 gereksiz	 dersler	 plandan	
çıkarılmış,	haftalık	ders	saatleri	ve	sosyal	bilimlere	ait	ders	saatleri	azal-
tılmıştır.	Ayrıca,	seçmeli	derslerin	sayısı,	artırılmış	ve	bütün	bu	çalışmalar	
için	gerekli	yasal	düzenlemeler	yapılmıştır.

Sovyetler	 döneminin	 başlarında	 Azerbaycan’da	 bilimsel	 araştırmalar	
Bakü	Devlet	 Üniversitesi	 bünyesinde	 yapılmıştır.	 Daha	 sonraları	 bilim-
sel	araştırmalar	için	üniversite	dışında	kurum	oluşturulmuş,	ilerleyen	dö-
nemlerdeyse	bu	kurum	Sovyet	Bilimler	Akademisi’nin	Azerbaycan	şubesi	
olarak	faaliyetini	sürdürmüştür.	Günümüzde	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nin	
bilimsel	araştırmalar	yapan	en	temel	kurumu	olan	Azerbaycan	Milli	Bilim-
ler	Akademisi	1945	senesinde	Bakü’de		kurulmuştur.	

Ülkedeki	en	önemli	bilim	adamlarının	ve	akademisyenlerin	üye	olduğu	
bu	 kurumda	 en	 önemli	 bilimsel	 araştırma	 ve	 çalışmalar	 yapılmaktadır.	
Azerbaycan	Milli	Bilimler	Akademisi’nin	6	bölümü	mevcuttur:

1.	 Fizik,	 teknoloji	 ve	 matematik	 bilimleri	 (Fizik	 Enstitüsü,	 Radyasyon	
Problemleri	Enstitüsü,	Matematik	ve	Mekanik	Enstitüsü,	Kibernetik	Ens-
titü,	Şamahı	Astrofizik	Enstitüsü,	İletişim	Teknolojileri	Enstitüsü)

2.	Kimya	Bilimleri	(Petrol	Kimyası	İşlemleri	Enstitüsü,	Kimya	Problemleri	
Enstitüsü)

3.	 Toprak	 Bilimleri	 (Jeoloji	 Enstitüsü,	 Coğrafya	 Enstitüsü,	 Doğa	 Tarihi	
Enstitüsü)

4.	Biyoloji	Bilimlerine	(Botanik	Enstitüsü,	Zooloji	Enstitüsü,	Fizyoloji	Ens-
titüsü,	Toprak	ve	Zirai	Kimya	Enstitüsü,	Genetik	Enstitüsü,	Mikrobiyoloji	
Enstitüsü,	Botanik	Park	dahil)

5.	Beşeri	Bilimler	(Tarih	Enstitüsü,	Arkeoloji	ve	Etnografı	Enstitüsü,	İktisat	
Enstitüsü,	Felsefe	ve	Siyasi	Hukuk	Araştırmaları	Enstitüsü,	Edebiyat	Ens-

2 Misir	Merdanov,	Azerbaycan Tahsili Dün, Bugün, Yarın,	Tahsil	Yayınları,	Bakü	2006,	s.	158
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titüsü,	Filoloji	Enstitüsü,	Elyazmaları	Enstitüsü,	Doğu	Bilimleri	Enstitüsü,	
Mimarlık	 ve	Güzel	 Sanatlar	 Enstitüsü,	Azerbaycan	 Tarih	Müzesi,	Nizami	
Edebiyat	Müzesi)

6.	Sosyal	Bilimler	(Şarkiyat	Enstitüsü,	Arkeoloji,	Etnografya	ve	Antropo-
loji	Enstitüsü,	Ekonomi	Enstitüsü,	Felsefe	ve	Sosyoloji	Enstitüsü,	Hukuk	
ve	İnsan	Hakları	Enstitüsü,	Azerbaycan	Ulusal	Tarih	Müzesi,	Bilim	Tarihi	
Enstitüsü,	Kafkas	Araştırmaları	Enstitüsü.3

Azerbaycan’ın	eğitim	ilişkileri,	özellikle	öğrencilerin	yurt	dışında	eğitim					
alması	ve	yabancı	öğrencilerin	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nde	eğitim	ala-
bilmesi	her	sene	daha	da	gelişmektedir.	Günümüz	itibariyle	Eğitim	Ba-
kanlığı,	50’den	fazla	devletle	eğitim	ilişkileri	oluşturmuş	ve	30’den	fazla	
uluslararası	kuruluşla	projeler	gerçekleştirmektedir.	Bu	ülkeler	dünyanın	
gelişmiş	ülkeleri	olduğu	gibi,	eğitim	kurumları	ve	sivil	kuruluşlar	da	 dün-
yada	önemli	yere	sahiptir.

Günümüzde	eğitim	alanında	en	büyük	anlaşma	ve	işbirliği	Türkiye	Cumhu-
riyeti’yle	yapılmıştır.	Bu	işbirliği	ve	anlaşmalar,	hem	yapısı,	hem	de	içeriği	
bakımından	diğer	ülkelerle	yapılan	anlaşma	ve	işbirliklerinden	daha	kap-
samlı	bir	düzeydedir.	Her	iki	ülkenin	vatandaşlarının,	bir	diğerinin	eğitim	
kurumlarında	eğitim	almaları	ve	Türk	subaylarının	Azerbaycan	askeriyesin-
de	eğitim	vermeleri	eğitim	anlaşmaları	sonucunda	yapılmaktadır.

Günümüzde	Azerbaycan’ın	yurtdışında	eğitim	alan	öğrenci	sayısı	en	faz-
la	Türkiye’dedir.	Bu	öğrenciler	Türkiye’de	daha	çok	lisans,	yüksek	lisans	
ve	doktora	düzeyinde	eğitim	almaktadırlar.	Fakat	bunlarla	beraber,	as-
keri	lise	ve	akademilerde	eğitim	almakta	olan	öğrenci	sayısı	da	fazladır.

Bilindiği	üzere	Azerbaycan,	yeni	bir	cumhuriyet	olduğu	gibi	onun	yük-
sek	öğretimi	de	yeni	sayılmaktadır.	Bu	sebeple	yüksek	öğretimde	bazı	
problemler	yaşanmaktadır.	Örneğin;	 yüksek	öğretim	kurumlarının	dev-
let	standartlarına	uygun	hale	gelmesi	ve	yurtdışında	tanınması	belirli	bir	
süre	de	tamamlanabilmiştir.	Dolayısıyla	bu,	devamında	yapılabilecek	ça-
lışmaları	 zorlamış	 ve	geciktirmiştir.	Aynı	problem,	 yüksek	eğitim	kade-
mesindeki	mezunların	eğitim	başarısını	belgelendirmede,	yani	diploma	
vermede	 yaşanmıştır.	 Bunlarla	 beraber	 yüksek	 öğretimin	 denetiminde	
de	yeni	mekanizmaların	uygulanamaması,	eğitimin	kalitesinin	yeterli	ol-
mayışı,	eğitimcilerin	ihtisas	artırma	uygulamalarının	güncel	şartlara	ayak	
uyduramaması	ve	yüksek	öğretimin	finansmanının	yetersiz	olması	yüksek	
öğretimde	yaşanan	önemli	problemlerdendir.
3 Azerbaycan	 Milli	 İlimler	 Akademisi: https://science.gov.az/az/pages/nauchnyie-

otdeleniya-nana,	18	Ocak	2022

https://science.gov.az/az/pages/nauchnyie-otdeleniya-nana
https://science.gov.az/az/pages/nauchnyie-otdeleniya-nana
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Yüksek	öğretimdeki	bir	diğer	önemli	noktaysa,	eğitimci	hazırlığında	ya-
şanan	problemlerdir.	 Pedagojik	 eğitim	veren	 yüksek	öğretim	kurumla-
rında	eğitimci	hazırlığı	uzun	yıllardır	önemli	bir	değişiklik	yaşamamıştır.	
Eğitim-öğretim	programlarının	günümüz	şartlarına	ayak	uyduramaması,	
derslerde	pratikten	çok	teorik	öğretime	önem	verilmesi	yüksek	öğretim	
kurumlarda	istenilen	ve	ihtiyaç	duyulan	eğitimcilerin	yetişmesine	engel-
ler	oluşturmaktadır.

Sonuç	olarak	şunlari	söyleyebiliriz,	çalışmanın	seyri	boyunca,	bağımsız-
lık	 sonrası	 Azerbaycan	Cumhuriyeti’nde	çok	 sayıda	 değişimin	 yaşandı-
ğını	görmekteyiz.	Yaşanan	değişimlerin	olumlu	yönde	olması,	ülkedeki	
eğitim	 sistemini	 daha	 da	 geliştirmekte	 ve	 güçlendirmektedir.	 Eğitim	
sistemindeki	gelişmeler	daha	çok	yasal	temellerin	oluşturulmasında	gö-
rülmektedir.	Yeni	oluşturulmaya	çalışılan	sistemde	eski	olan	çoğu	 şeyin	
değişmesi	ve	günümüz	şartlarına	uygun	hale	getirilmesi	yasal	düzenle-
melerin	yapılmasını	zorunlu	kılmaktadır.

Ülkedeki	en	büyük	gelişme,	1992	çıkarılan	eğitim	kanunu	ve	1995	sene-
sinde	 çıkarılan	 anayasadır.	 1999	 senesinden	 itibaren	 yapılan	 reformlar	
da	bu	gelişmenin	önemli	bir	göstergesidir.	Ayrıca	1992	senesinde	latin	
alfabesininin	kullanımına	başlanmış	ve	birçok	kitabın	yeni	alfabeyle	ba-
sılması	sağlanmıştır.	Bunlardan	başka,	eğitimde	birçok	uluslararası	anlaş-
ma	sağlanmış,	ihtiyaç	duyulan	 alanlarda,	yurtiçinde	öğrenciler	 yetiştiril-
diği	 gibi	 yurtdışına	 da	 çok	 sayıda	 öğrenci	gönderilmiştir.	Aynı	şekilde,	
önemli	sayıda	yabancı	öğrenci,	eğitim	için																						Azerbaycan’a	gelmiştir.

Eğitim	sürecindeki	en	önemli	gelişmeyse	özel	üniversitelerin	açılmasına	
izin	verilmesi	ve	bunun	için	yasal	altyapının	oluşturulması	olmuştur.	Azer-
baycan	eğitim	sistemine	birçok	yenilikleri	 ilk	defa	getirmesi	ve	denen-
mesi	özel	okullar	sayesinde	olmuştur.

Yüksek	öğretimdeki	en	önemli	değişmelerden	biri	de	Sovyet	dönemin-
den	kalma	beş	senelik	lisans	eğitimi	döneminin	bitmesi	ve	yüksek	öğre-
timde	iki	kademeli	sisteme,	yani	lisans	ve	yüksek	lisans	kademeli	eğitim	
sistemine	 geçilmesidir.	 Diğer	 bir	 yenilikse	 yüksek	 öğretimde,	 eskiden	
olduğu	gibi	öğrencilerin	sadece	bir	veya	iki	sınav	sonucuna	göre	değil,	
çok	puanlı	sisteme	göre	değerlendirilmesi	olmuştur.	Yüksek	öğretimdeki	
bir	diğer	önemli	gelişmeyse,	Azerbaycan’ın	yüksek	öğretimde	Bolonya	
sürecine	 katılması	 olmuştur.	Bu	 sebeple,	Azerbaycan’daki	bazı	 okullar,	
pilot	olarak	kredili	siteme	geçmiş	ve	zamanla	diğer	üniversiteler	de	bu	
sisteme	geçiş	yapmaya	başlamışlardır.
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Türk Azınlığının Perspektifinden Romanya’daki 
Yüksek Öğretimin Tarihsel Gelişimi ve 

Mevcut Durumu
Metin Omer*

ÖZET
1877-1878	Osmanlı-Rus	Savaşı	sonucunda	Kuzey	Dobruca’nın	Romanya’nın	
sınırlarına	dâhil	edilmesiyle	birlikte	önemli	bir	Türk	nüfusu	Romen	 idaresine	
tabii	 tutulmuştur.	 Yeni	 bir	 ülkenin	 vatandaşları	 olan	 Türkler,	 farklı	 bir	 siyasî,	
ekonomik,	 sosyal	 ve	eğitim	 sistemine	ayak	uydurarak	 kendi	 kimliklerini	 ko-
rumaya	çalışmışlardır.	Bu	çalışmada	Romanya’daki	yüksek	öğretim	sistemini	
inceleyerek	bu	ülkede	yaşayan	Türklerin	üzerindeki	etkileri	ele	alınmıştır.	Çalış-
ma	üç	ana	kısma	ayrılmıştır.	Birinci	kısımda	Romanya’daki	yüksek	öğretiminin	
tarihsel	gelişimi	Türk	azınlığı	perspektifinden	ele	alınmıştır.	Böylece	1878’den	
sonra	Romanya’daki	Türklerin	eğitimi,	din	ve	dil	(Türkçe)	eğitiminin	özellikleri,	
Türk	üniversite	öğrencilerin	kurdukları	dernekler,	Romen	üniversitelerdeki	Türk	
öğrencilerin	durumu	 incelenmiştir.	 İyine	bu	bölümde,	 1967	 senesine	 kadar	
açık	olan	ve	Romanya’daki	Müslümanların	en	önemli	eğitim	kurumu	sayılan	
Mecidiye	Müslüman	Semineri’ne	ayrı	bir	yer	verilmiştir.	Çalışmanın	ikinci	kıs-
mında	Romanya’daki	 yüksek	öğretimin	günümüzdeki	durumu	 incelenmiştir.	
Bu	bölümün	ana	konuları	Romanya’daki	Türklerin	Romen	üniversitelerindeki	
durumu,	Romen	üniversitelerin	Türklere	 sundukları	 imkânlar,	Romen	üniver-
sitelerdeki	 Türk	 kökenli	 hocaların	 konumları	 ve	 Romen	 üniversitelerin	 Türk	
Dünyası’na	bakış	açıları	olmuştur.	Çalışmanın	son	kısmında	ise	Romanyada’ki	
üniversiteler	 ile	 Türk	Dünyası’ndaki	 üniversiteler	 arasında	 iş	 birliği	 imkânlar	
değerlendirilmiştir.	

Anahtar	Kelimeler:	Romanya,	Dobruca,	Türkler,	Romen	üniversiteleri		

*	 Dr.,	Köstence	“Ovidius”	Üniversitesi,	Institutul	pentru	Studii	de	Dezvoltare	și	Se-
curitate	la	Marea	Neagră	(Karadeniz	Kalkınma	ve	Güvenlik	Araştırmaları	Enstitüsü),	
Romanya,	 email:	 metin.omer@365.univ	 ovidius.ro,	 https://orcid.org/0000–0003-
3898–6920.
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ABSTRACT

As	a	result	of	the	Ottoman-Russian	War	of	1877-1878,	with	the	inclusion	
of	Northern	Dobruja	within	the	borders	of	Romania,	a	significant	Turkish	
population	was	subjected	to	 the	Romanian	administration.	Turks,	who	
were	 citizens	 of	 a	 new	 country,	 tried	 to	protect	 their	 own	 identity	 by	
adapting	to	a	different	political,	economic,	social	and	educational	sys-
tem.	In	this	study,	by	examining	the	higher	education	system	in	Roma-
nia,	its	effects	on	the	Turks	living	in	this	country	are	discussed.	The	work	
is	divided	into	three	main	parts.	In	the	first	part,	the	historical	develop-
ment	of	higher	education	in	Romania	is	discussed	from	the	perspective	
of	the	Turkish	minority.	Thus,	the	education	system	of	Turks	in	Romania	
after	 1878,	 the	 characteristics	 of	 religion	 and	 language	 (Turkish)	 edu-
cation,	the	associations	established	by	Turkish	university	students,	 the	
situation	of	Turkish	students	in	Romanian	universities	were	examined.	In	
this	section,	a	separate	place	is	given	to	the	Medgidia	Muslim	Seminary,	
which	was	open	until	1967	and	is	considered	the	most	important	educa-
tional	institution	for	Muslims	in	Romania.	In	the	second	part	of	the	study,	
the	current	situation	of	higher	education	in	Romania	was	examined.	The	
main	topics	of	this	section	are	the	situation	of	Turks	in	Romania	at	Roma-
nian	universities,	the	opportunities	offered	by	Romanian	universities	to	
Turks,	the	positions	of	Turkish-origin	professors	in	Romanian	universities	
and	the	perspectives	of	Romanian	universities	on	the	Turkish	World.	In	
the	last	part	of	the	study,	cooperation	opportunities	between	universi-
ties	in	Romania	and	universities	in	the	Turkish	World	were	evaluated.

Romania,	Dobruja,	Turks,	Romanian	universities
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1. Romanya’daki Türkler: Tarihsel Bakış
Günümüzde	Romanya'da	Türkler	(Oğuz,	Osmanlı	Türkleri)	ve	Tatarlar	(Kırım	
Tatarları)	olmak	üzere	 iki	Müslüman	Türk	nüfus	yaşamaktadır.	Esas	olarak	
Köstence	ve	Tulça	vilayetlerinden	oluşan	tarihi	Dobruca	bölgesinde	bulu-
nurlar.	Ayrıca	ülkenin	başkenti	Bükreş'te	önemli	bir	Türk	ve	Tatar	topluluğu	
vardır.	Buradaki	Türkler	ve	Tatarlar,	özellikle	çok	uluslu	şirketlerin	çalışanları	
veya	üniversitede	okuyan	gençlerdir.	2011	yılında	yapılan	son	resmi	nüfus	
sayımına	göre	Romanya'da	27.698	Türk	ve	20.282	Tatar	yaşıyordu.1

Örgütlenmeleri	açısından,	onların	çıkarlarını	temsil	eden	ve	rolü	Türk	ve	
Tatar	 toplumunun	 geleneklerinin	 korunmasına	 katkıda	 bulunmak	 olan	
iki	birlik	vardır.	Tatarlar	için	Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat 
Birliği	(RMTTDB),	Türkler	için	ise	Romanya Türk Demokrat Birliği	(RTDB)	
temsili	 kuruluşlardır.	 Topluluğun	 örgütlenmesi	 1989'dan	 sonra,	 Aralık	
1989'da	Romanya'daki	komünist	rejimin	çöküşünden	sonra	mümkün	ol-
muştur.	Başlangıçta	hem	Türkleri	hem	de	Tatarları	temsil	etmek	üzere	tek	
bir	örgüt	olan	Romanya	Türk	Müslüman	Demokrat	Birliği	kuruldu.	Ancak	
kısa	süre	sonra,	kurucu	üyeler	arasındaki	anlaşmazlıklar	nedeniyle	bir	bö-
lünme	yaşandı	ve	bahsi	geçen	iki	dernek	kuruldu.2

Türk-Tatar	 toplumu,	Romen	devletinin	azınlıklara	 tanıdığı	bir	dizi	haktan	
yararlanıyor.	Bunların	en	önemlileri,	her	azınlığın	üyeleri	arasından	bir	mil-
letvekilinin	 seçilmesi	 ve	 iki	 toplumun	program	ve	 faaliyetlerinin	yürütül-
mesi	için	devletten	yıllık	bir	bütçenin	ayrılmasıdır.	İki	birliğin	bütçesi	yılda	
yaklaşık	1	milyon	Euro'dur.	Ayrıca,	her	 iki	dernek	de	devletin	yerel	veya	
merkezi	yönetiminde	temsilciler	seçmiş	veya	atamıştır.	Örneğin,	Köstence	
vilayetinin	iki	vali	yardımcılarında	biri	RTDB	üyesidir3	ve	Etnik	İlişkiler	De-
partmanı’ndaki	 (Departamentul	pentru	Relații	 Interetnice)	devlet	müste-
şarlarından	biri	RMTTDB’nin	temsilcisidir.4

Tatarların	ve	Türklerin	Dobruca’daki	en	önemli	etnik	unsurlar	olması	as-
lında	 çok	 eski	 bir	 tarihi	 sürecin	 neticesiydi.	 V.	 yüzyıldan	 beri	 Dobruca	
1 https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/	 (Erişim	 tarihi:	

01.02.2022).
2 https://uniuneatatara.ro/despre-noi	 (Erişim	 tarihi:	 01.02.2022);	 http://www.rdtb.

ro/istoric	(Erişim	tarihi:	01.02.2022).
3 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/dragnea-marilena-si-ali-senol-nu-

miti-in-functia-de-subprefecti-ai-judetului-constanta-770080.html	 (Erişim	 tarihi:	
01.02.2022).

4 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/amet-aledin-eliberat-din-functi-
a-de-subsecretar-de-stat-la-departamentul-pentru-relatii-interetnice-761331.html	 (Eri-
şim	tarihi:	01.02.2022).

https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/
https://uniuneatatara.ro/despre-noi
http://www.rdtb.ro/istoric
http://www.rdtb.ro/istoric
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/dragnea-marilena-si-ali-senol-numiti-in-functia-de-subprefecti-ai-judetului-constanta-770080.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/dragnea-marilena-si-ali-senol-numiti-in-functia-de-subprefecti-ai-judetului-constanta-770080.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/amet-aledin-eliberat-din-functia-de-subsecretar-de-stat-la-departamentul-pentru-relatii-interetnice-761331.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/amet-aledin-eliberat-din-functia-de-subsecretar-de-stat-la-departamentul-pentru-relatii-interetnice-761331.html
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Türk	halkların	geçiş	yeridir.	Bu	topraklarda	Hunlar	(yaklaşık	408),	Avarlar	
(534,	587),	Bulgarlar	(679),	Peçenekler	(440/1048),	Uzlar	(456/1064),	Ku-
manlar	(484/1091)	iz	bırakmışlardır.5	Zamanla	bütün	bu	halklar	başka	ka-
bilelerle	karışarak,	çeşitli	 imparatorluklara	dahîl	olarak	veya	Bulgarların	
slavlaşması	durumu	gibi	Türk	 karakterlerini	 iyitirerek	 tarih	 sahnesinden	
kaybolmuşlardır.	Dobruca’ya	kalıcı	bir	iz	bırakan	iki	Türk	halkı	Oğuz	(Türk-
leri)	ve	Tatarlar	olmuştur.

Dobruca’daki	 Tatarlar	 aslında	 Kırım	 Tatarlardır.	 Ana	 Vatanları	 Kırım’da	
coğrafî	 konumlarına	 göre	 üç	 alt	 gruba	 ayrılıyorlar:	 yalıboyu	 (sahil	 böl-
gesi),	tat	 (Kırım’ın	ortası)	și	nogay	 (step	bölgesi).	Dobruca’da	 ise	Kırım	
Tatarları	iki	alt	gruba	ayrılmıştır:	kırım	(Kırım	yarımadasının	iç	kısmından	
gelenler)	ve	nogay.	Bunula	birlikte	Romanya’daki	basında,	arşiv	belgele-
rinde	veya	başka	kaynaklarda	Türk,	Tatar,	Türk-Tatar	ve	Müsülman	olarak	
adlandırılmışlardır.6 

Dobruca’nın	Osmanlı	hâkimiyetine	girmesinin	kesin	bir	 tarihi	 yoktur.	Bu	
yönde	ilk	teşebbüs	1388’dedir.	O	tarihte	I	Murad	Ali	Paşa’nın	önderliğin-
de	Şişman	ve	İvanko’nun	yönetiminde	bulunan	Tırnova’ya	karşı	bir	sefer	
düzenlemiştir.7	Turtukay-Varna	hattı	geçilmeyerek	sefer	başarılı	olmamış-
tır.8	Osmanlı	ordusunun	başka	cephelerde	savaşmasında	ve	iç	sorunlardan	
istifade	ederek	Eflak	Voyvodası	Mircea	 (Mircea	cel	Bătrân)	 kısa	bir	 süre	
için	 ülkesinin	 sınırlarını	 Karadeniz’e	 kadar	 genişletti.	 Büyük	bir	 ihtimalle	
Dobruca’nın	Osmanlı	hâkimiyetine	girmesi	I.	Mehmed’in	1419	seferi	so-
nucunda	olmuştur.	Bu	olayın	bu	tarihte	gerçekleşmesi	bir	tesadüf	olamaz.	
31	Ocak	 1418’de	Mircea	 vefat	 etmiş	 neticede	 Eflak	 zayıflamıştır.	 Buna	
rağmen	bölgenin	tamamı	hemen	Osmanlı	sınırlarına	dâhil	edilememiştir.	
1484’te	Kili	ve	Akkerman’ın	ilhakıyla	Dobruca’nın	tümü	Osmanlılar	Dobru-
ca’nın	hükümdarları	olmuşlardır.9

Belki	 de	bölgenin	 Türkleşmesinde	en	önemli	 rol	 Türk	 halklarının	 ko-
lonizasyonu	 olmuştur.	 Orta	 Anadolu’dan	 fethettikleri	 bölgelere	 Türk	
halkları	getirmek	Dobruca	için	özel	bir	durum	değil	Osmanlıların	ge-

5 Halil	İnalcik,	“Dobrudja”,	The Enciclopedia of Islam,	vol.	II,	E,	J.	Brill,	Leiden,	1991,	s.	610.
6 Tatar”	 adı	 için	 bkz.	 Virgil	 Ciocîltan,	 “Evoluția	 semantică	 a	 etnonimului	 tătar”	 (Tatar	

etnonimin	semantik	gelişimi),	Gemil	Tasin,	Pienaru	Nagy	(haz.),	Moștenirea istorică a 
tătarilor (Tatarların	tarihi	mirası),	Lumina	Tipo,	Bükreş,	2010,	ss.	23-28.	

7 İnalcık,	“Dobrudja”,	s.	611.
8 Anca	Popescu,	“Dobrogea	otomană”	(Osmanlı	döneminde	Dobruca),	Valentin	Ciorbea	

(haz.),	Dobrogea 1878-2008	(Dobruca	1878-2008),	Ex	Ponto,	Constanța,	2008,	s.	141.
9 Anca	Ghiață,	“Condițiile	instaurării	dominației	otomane	în	Dobrogea”	(Osmalının	Dobru-

ca’da	hakimiyetini	sağlanmasının	şartları),	Studii istorice sud-est europene,	I	,	1974,	s.	122.  
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nelde	izledikleri	bir	siyaset	olmuştur.10	Nitekim	XIV.	yüzyılda	bölgede	
demografik	 artış	 yaşanmıştır.11	 Osmanlılar’ın	 iskân	 politikası	 sonucu	
Dobruca	halkının	ekseriyetini	Müslüman	Türkler	oluşturdu.	XV	ve	XVI.	
yüzyıllara	ait	tahrir	defterlerindeki	kayıtlar,	bölgedeki	yer	adlarının	ço-
ğunun	Türkçe	olduğunu	ve	yoğun	Türk	yerleşmesinin	meydana	geldi-
ğini	gösterir.12 

Osmanlı	döneminde	Dobruca’ya	Türk	halkları	sadece	Güney’den	gelme-
mişlerdir.	Aslında	en	önemli	göçler	Karadeniz’in	Kuzey’inden	gerçekleş-
miştir.	 Kırım	 Hanlığının13	 (1441-1783)	 1783’te	 Rus	 İmparatorluğu’ndan	
ilhak	 edilmesiyle	 birlikte	 yarımadanın	 Ruslaştırma	 siyaseti	 uygulanmış-
tır.	Rus	yetkililerin	aldıkları	kararların	neticesinde	yarımadanın	yerli	halkı	
olan	Kırım	Tatarları	göç	etmeye	mecbur	kaldılar.

Dobruca	1877-1878	Osmanlı-Rus	Savaşı’nın	bir	sonucu	olarak	Romanya	
sınırlarına	dahil	olmuştur.	O	tarihte,	Tuna	ile	Karadeniz	arasında	bulunan	
bölgede	225.692	nüfustan	71,146	 (31.5%)	Tatar,	48.783	 (21.6	%)	Türk,	
46.504	(21%)	Rumen	yaşıyordu.14	Savaştan	hemen	sonra,	1879’da	baron	
d’Hogguer’e	göre	bölgede	6.424	Tatar	ve	4.812	Türk	kalmıştı.15	Bu	kadar	
kısa	bir	sürede	bölgenin	adeta	insansız	kalması	imkânsız	olsa	da,	iyine	de	
Müslüman	nüfusunun	azaldığını	gösteriyor.	Bu	aniden	azalma	savaş	ko-
şulların	etkisi	olmuştur.	Müslüman	nüfusun	büyük	bir	kısmı	Rus	ordusun-
dan	korunmak	için	Osmanlı’nın	iç	taraflarına	sığınmış	ve	1880’de	sadece	
Edirne	ve	İstanbul’da	80-90.000	mülteci	yerleşmiştir.16	Müteakip	dönem-
den	barış	antlaşmasının	imzalanmasından	sonra	çoğu	geri	dönmüşse	de	
Türklerin	ve	Tatarların	nüfusu	azalmaya	devam	etmiştir.	Nitekim	1900’da	

10 Bkz.	Halil	İnalcık,	Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600,	çev.	Ruşen	Sezer,	Yapı	
Kredi	Yayınları,	İstanbul,	2009.

11 Mihai	Maxim,	O istorie a relațiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele tur-
cești. Perioada clasică (1400-1600) (Türk	arşivlerinden	yeni	belgelerle	Osmanlı-Rumen	
ilişkilerin	bir	tarihi.	Klasik	Çağ	(1400-1600)),	I.	cilt,	Editura	Istros,	Brăila,	2012,	s.	145.

12 	Kemal	H.	Karpat,	“Dobruca”,	Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,	cilt	9,	1994,	s.	484.
13 Bkz.	Halil	İnalcık,	“Kırım	Hanlığı”,	Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,	cilt	25,	2002,	

ss.	450-458;	Dariusz	Kolodziejczyk,	The Crimean Khanate and Poland-Lituania,	Brill,	Le-
iden-Boston,	 2001;	 Yücel	Öztürk	 (ed.),	Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi Kırım,	
Çamlıca,	İstanbul,	2015.	

14 Kemal	H.	Karpat,	Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler,	Timaş	Yayınları,	
İstanbul,	2010,	ss.	413-414.	

15 Baron	d’Hogguer,	Renseignements sur la Dobrodja: son etat actuel, ses ressources, et 
son avenir,	Imprimerie	de	L'Association	Académique	Roumanie,	Bucarest,	1879,	s.	40

16 Müstecib	Ülküsal,	Dobruca ve Türkler,	2.	baskı,	Türk	Kültürünü	Araştırma	Enstitüsü	Ya-
yınları,	Ankara,	1987,	s.	39.
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Romen	ordusunda	kaptan	olan	M.	D.	İonescu’ya	göre	Kuzey	Dobruca’da	
28.320	Tatar	ve	12.306	Türk	kaldığını	belirtmektedir.17

Unutulmamalıdır	ki,	Osmanlı	İmparatorluğu’na	karşı	1877-1878	Osman-
lı-Rus	 Savaşı’na	 girmeyi	 kabul	 ettiklerinde,	 Romenler	 bağımsızlıklarını	
kazanmanın	yanı	sıra	Dobruca’yı	değil,	Güney	Besarabya’yı	istemişlerdi.	
Dobruca,	 Rus	 İmparatorluğu’nun	 Güney	 Besarabya’yı	 kendi	 sınırlarına	
dahil	etmeye	tercih	ettiği	için	Romanya’ya	bırakılmıştır.	

1878’den	 itibaren	Dobruca	bölgesi	Türk-Tatar	 toplumunu	derinden	et-
kileyen	 köklü	 dönüşümler	 geçirmiştir.	 Bükreş’teki	 yetkililer	 Türklere	 ve	
Tatarlara	 karşı	 bir	 tutum	 sergilememiştir,	 aksine	 ana	 isteklerini	 dikkate	
almaya	çalışmışlardır.	Bu	anlamda,	dini	 liderin	müftü	olduğu	bir	örgüt-
lenme	 sistemi	 korunmuştur.	 Ayrıca,	 1930'larda	 Kemalist	 reformlar	 so-
nucunda	kaldırılan	ve	rolleri	Müslüman	medeni	meselelerini	yargılamak	
olan	 kadılıklar	 kurulmuştur.	 Romanya	 devleti	 ayrıca,	 ana	 camilerin	 ba-
kımını	üstlenerek	ve	Müslüman	din	adamlarının	bir	kısmının	maaşlarını	
ödeyerek	yeni	Müslüman	vatandaşlarının	dini	ritüellerinin	iyi	gelişmesine	
katkıda	bulunmuştur.18

Ancak,	Türk	nüfusu	1878’den	sonra	istikrarlı	bir	düşüş	eğilimi	yaşadı.	Se-
bebi,	Osmanlı	 İmparatorluğu’na	ve	daha	sonra	Türkiye	Cumhuriyeti’ne	
göç	 olmuştur.	 Bu	 olgunun	 çeşitli	 nedenleri	 vardır;	 bunların	 başlıcaları	
yerel	 yönetimlerin	 bazı	 suiistimalleri,	 Türklerin	 ve	 Tatarların	Müslüman	
bir	 ülkenin	 (Osmanlı	 İmparatorluğu)	 bir	 parçası	 olarak	 kalma	 arzusu,	
1923’ten	sonra	Kemalist	 reformların	uyguladığı	cazibesi,	ekonomik	so-
runlar.	Bu	olgu,	1936'dan	sonra,	Romanya	ve	Türkiye'nin	göç	konusunda	
beş	yıllık	bir	sözleşmeyi19	imzalamasıyla	yoğunlaşmıştır.

Romanya’da	Türkler	ve	Tatarlar	 için	en	zor	dönem	ülkenin	komünistler	
tarafından	 yönetildiği	 dönem	 olmuştur.	 İkinci	 Dünya	 Savaşı	 sonunda	
Sovyet	etkisinin	bir	sonucu	olarak	iktidara	gelen	Romanya’daki	komünist	
rejim,	izlediği	politikalarla	tüm	Romanya	toplumunu	etkilemiştir.	Türkler	

17 M.	D.	 İonescu, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea. Geografia matematică, fisică, 
politică, economică și militară (XX.	Yüzyılın	Başlarında	Dobruca.	Matematik,	Fiziki,	Si-
yasi,	Ekonomik	ve	Askeri	Coğrafya),	I.	Kısım,	tıpkı	basım	(bu	kitabın	ilk	basımı	1904’te	
yapılmıştır),	Tipo	Moldova,	İași,	2010,	s.	342.	Aynı	sene	için,	Grégoire	Danesco	aşağı-
daki	verileri	veriyor:	12.459	Türk	ve	28.450	Tatar.	Bkz.	Grégoire		Danesco, La Dobrou-
dja. Étude de Geographie Physique ét Etnographique,	Imprimérié	de	L’independance	
Roumaine,	București,	1903,	s.	141.

18 Bkz.	Metin	Omer,	Emigrarea turcilor şi tătarilor din România în Turcia între cele două 
războaie mondiale,	Editura	Cetatea	de	Scaun,	Târgoviște,	2020.

19 Omer,	a.g.e.,	ss.	221-243.
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ve	Tatarlar	örneğinde	en	büyük	sorun,	başta	Türkiye	olmak	üzere	diğer	
ülkelerdeki	soydaşlarıyla	ilişki	kurmanın	zorluğu	olmuştur.

Romanya'daki	 Türk-Tatar	 toplumunun	 gelişimi,	 eğitiminin	 gelişimi	 açı-
sından	da	analiz	edilebilir.	Romanya'daki	Türkler	ve	Tatarlar,	ana	dillerini	
öğrenmek	ve	din	bilgilerini	derinleştirmek	için	kendi	okullarını	kurabildi-
ler.	Bu	okullardan	biri,	Müslüman	Seminer,	toplumun	tarihinde	özel	bir	
yer	tutmuştur.20 

2. Romanya’daki Türkler ve Üniversiteler
2.1. İlk Türk Üniversite Öğrencileri

Türk	okullarının	işleyişine	ek	olarak,	Romen	makamları	genç	Türklerin	ve	
Tatarların	 Romen	okullarına	 kaydolmalarına	 izin	 vermiş	 ve	 hatta	 teşvik	
etmiştir.	Bu,	Romen	yetkililerin	Türk-Tatar	toplumunun	entegrasyonunu	
sağlamak	için	bir	teşebbüstü.	Aslında,	Romen	yüksek	öğretimin	ilk	Türk	
mezunları,	 toplumlarını	 en	 yüksek	 Romen	 kurumlarında	 temsil	 edebil-
mişlerdir.	Makalenin	 bu	 bölümünde,	 bu	 bağlamda	 temsili	 bir	 kişiliğe,	
Romanya’daki	 ilk	 Müslüman	 hukukçu	 Selim	 Abdülhakim	 (1886-1943),	
üzerinde	odaklanmak	istiyorum.	

Abdülhakim	Yaş’taki	yatılı	okuldan,	ardından	Bükreş’teki	Hukuk	Fakülte-
si’nden	mezun	oldu.	Romanya	kraliyet	ailesi	tarafından	desteklenen	bir	
vakıf	olan	Bükreş’teki	“I.	Carol”	Vakfı	tarafından	verilen	burs	sayesinde	
eğitimini	tamamlamayı	başardı.	Mezun	olduktan	sonra	bir	süre	yargıda	
çalıştı,	ardından	kendini	avukatlığa	adadı.21

Birinci	 Dünya	 Savaşı	 sırasında	 teğmen	 rütbesiyle	 Romen	 ordusunda	
savaştı,	 daha	 sonra	 yüzbaşı	 rütbesiyle	 ordudan	 ayrıldı.	 Kardeşi	 Kâzım,	
Birinci	Dünya	Savaşı’nda	Romen	ordusu	 için	en	 zor	olduğu	düşünülen	
Marasesti'deki	 muharebeler	 sırasında	 öldü.	 Cesaretlerinin	 bir	 sonucu	
olarak,	Romen	devleti	tarafından	iki	madalya	ile	ödüllendirildi.	Savaştan	
sonra,	avukatlık	mesleğinin	yanı	sıra,	üç	kez	Köstence	milletvekili	seçile-
rek	siyasete	girdi.	Vefatından	bir	yıl	sonra,	1944’te,	profesör	D.	Goga’nın	

20 Adriana	Cupcea,	Manuela	Marin,	Metin	Omer,	Seminarul Musulman din Medgidia. 
Documente și memorie	 (Mecidiye	Müslüman	Semineri.	Belgeler	ve	Anılar),	 Institutul	
pentru	Studierea	Minorităților	Naționale,	Cluj-Napoca,	2016.

21 Dimitrie	Goga,	“Un	frate	al	sufletului	românesc:	Avocatul	Selim	Abdulachim”	(Romen	
kalbin	bir	kardeşi:	avukat	Selim	Abdülhakim),	Dobrogea	Jună,	sayı	18,	28	Nisan	1944,	
ss.	1-2.	



87TDGAK

söylediği	 gibi	 “dindaşlarına hizmet ederek”22	 dikkate	değer	bir	 parla-
menter	faaliyet	yürüttü.23 

Kendisini	Romanya'daki	Türklere	ve	Tatarlara	yardım	etmeye	adadı.	Ona	
göre	en	kolay	ve	en	güvenli	yol	okuldu.	Onun	çabalarıyla	200’den	faz-
la	genç	Müslüman,	liseler	de	dahil	olmak	üzere	çeşitli	okullara	giderek	
subay,	mühendis,	doktor,	avukat	oldu.	Niyetlerine	ve	eylemlerine	esaslı	
bir	öz	kazandırmak	için,	1929’da	yasal	olarak	tanınan	Selim Abdülhakim 
Müslüman Kültür Fonu’nu	kurdu.	Bu	derneğin	amacı	“Köstence'de	bu-
lunan	Romanya	ortaokul	 ve	 liselerindeki	 yoksul	Müslüman	öğrencilere	
yardım	etmek”	idi.	Selim	Abdülhakim	aynı	zamanda	Köstence’deki	Müs-
lüman	Cemaat’in	başkanı	olmuş	ve	Müslüman	gençler	tarafından	“onla-
rın büyük velinimetleri”24	olarak	görülmüştür.

2.2. Türk Üniversite Öğrencilerin Dernekleri

Türk	 ve	Tatar	 öğrencilerin	 sorunlarını	 çözmeye	 ve	 çıkarlarını	 korumaya	
çalıştıkları	yollardan	biri	de	öğrenci	dernekleriydi.	Romanya’daki	ilk	Türk	
öğrenci	derneği	1929’da	 kurulan	Üniversiteli Türk Talebe Cemiyeti ol-
muştur.25	Bu	dönemde	Romanya’daki	Türk	öğrenci	sayısı	çok	fazla	değil-
di.	Bunların	büyük	çoğunluğu,	o	zamanlar	Romanya’daki	üç	üniversite-
den	biri	olan	Bükreş	Üniversitesi’nde	okuyorlardı.	Bazı	istatistiklere	göre	
1933	 yılında	 Bükreş	 Üniversitesi’nde	 23	 Müslüman	 öğrenci	 olduğunu	
biliyoruz.26	Bu	cemiyetin	üyeleri	 çeşitli	 konularda	konferanslar	düzenli-
yorlardı	veya	ait	oldukları	toplumun	için	önemli	günleri	bir	araya	gelerek	
kutluyorlardı.	

Komünist	dönemde,	öğrenci	derneklerin	kurulması,	herhangi	bir	sivil	fa-
aliyet	 gibi,	 mümkün	 olmamıştır.	 Ancak	 Türk	 ve	 Tatar	 öğrencileri	 gayrı	
resmi	 toplantılar	 düzenlemişlerdir.	 Bunların	 siyasi	 çağrışımları	 olmayıp,	
sosyalleşme	faaliyetleri	yürütmekle	sınırlı	olmuşlardır.

1989’da	komünist	rejimin	devrilmesinden	sonra,	öğrenci	dernekleri	oluş-
turmak	 yeniden	mümkün	 oldu.	 Romanya’da	 yüzlerce	 öğrenci	 derneği	
var.	 Bazıları	 ulusal	 bir	 karaktere	 sahip	 olup	birkaç	 üniversitede	 üyeleri	
varken,	diğerleri	sadece	belirli	üniversitelerin	bazı	fakültelerinde	üyelere	
sahip.	Türk-Tatar	öğrenciler	ise	1989’dan	sonra	çeşitli	dernekler	kurdular:	

22 Goga,	a.g.m.,	s.	2.
23 Goga,	a.g.m.,	s.	2.
24 Goga,	a.g.m.,	s.	2
25 Ülküsal,	Dobruca ve Türkler,	ss.	182-183.
26 	Arhivele	Ministerului	Afacerilor	Externe,	fon	71/Turcia,	cilt	59,	f.	78.
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RMTDB	«İsmail	Gaspıralı»	Gençlik	Teşkilatı	Üniversite	Öğrencileri	Kulü-
bü,	 Romanya’daki	 Tatar	 Üniversite	 Öğrencilerin	 Birliği,	 Romanya’daki	
Türk-Tatar	Üniversite	Öğrencilerin	Kulubü.	 Fakat	bunların	öğrenci	der-
neklerinde	veya	üniversite	hayatında	fazla	etkileri	olmadı.	Eylemleri	sı-
nırlıdır.	 Sadece	bazı	 şahsiyetleri	 anmak	 veya	 toplumun	 sağlığı	 ile	 ilgili	
konularda	bilgi	sağlamak	için	çeşitli	faaliyetlerin	düzenlenmesiyle	sınırlı	
kalmıştır.	1989’dan	sonra	Türk	ve	Tatar	üniversite	öğrencilerinden,	önde	
gelen	ulusal	öğrenci	derneklerin	yönetiminde	de	yer	almışlardır.

3. Romen Üniversiteleri ve Türk Dünyası
Romanya	 yüksek	 öğrenimi	 ile	 Türk	 dünyası	 arasındaki	 bağlantılara	 iki	
açıdan	bakılabilir.	Bir	yandan	insan	kaynakları	ile	ilgili,	bunlar	birçok	öğ-
rencinin	okuduğu	yer,	aynı	zamanda	Türk	kökenli	hocaların	ders	verdiği	
kurumlardır.	Öte	yandan,	Romanya’daki	bazı	üniversiteler	Türk	dünyası-
nın	çeşitli	yönleriyle	ilgili	eğitim	veya	araştırma	programları	yürütüyor.

İlk	yönüyle	ilgili	olarak,	en	iyi	örnek	Köstence	“Ovidius”	Üniversitesi’dir.	
“Ovidius”	Üniversitesi,	Avrupa	Birliği’nin	Karadeniz	kıyısındaki	en	büyük	
üniversitedir.	Dobruca’nın	en	büyük	şehri	olan	Köstence’de	bulunuyor	ve	
Romanya’nın	Güneydoğusundaki	tek	üniversitedir.	“Ovidius”	Üniversite-
si’nin	15.000’den	fazla	öğrencisi	vardır.	Üniversite	bünyesinde	650	öğre-
tim	görelisi	ve	araştırmacı	çalışıyor.	Üniversite	multidisipliner	bir	yapıya	
sahiptir	ve	lisans,	yüksek	lisans	ve	doktora	programlarında	öğrencilerin	
eğitimini	sağlamaktadır.	Çalışma	alanları	tıp	bilimlerinden	mühendisliğe,	
beşerî	bilimlerden	fen	bilimlere,	doğa	bilimlerinden	ekonomi	ve	hukuka,	
sanattan	teolojiye	kadar	çok	geniş	bir	alanı	kapsamaktadır.	Üniversitenin	
şu	anda	44	alanda	86	 lisans	programı,	76	yüksek	 lisans	programı	ve	4	
doktora	okulu	bulunmaktadır.27

“Ovidius”	Üniversitesi	aynı	zamanda	Türklerin	ve	Tatarların	çoğunun	ka-
yıtlı	olduğu	yüksek	öğrenim	kurumudur.	Romanya	dışından	gelen	öğren-
ciler	açısından,	yaklaşık	%28’i	Avrupa	Birliği	ve	Avrupa	Ekonomik	Alanı	
ülkelerinden	gelen	 1100’den	 fazla	 yabancı	 öğrencisi	 vardır.	 Bunlardan	
yaklaşık	%12’si	 Türk	 vatandaşıdır.28	Aynı	 zamanda	üniversitenin	 hemen	
hemen	tüm	fakültelerinde	Türk	asıllı	öğretmenler	de	bulunmaktadır.	Ay-

27 https://www.univ-ovidius.ro/uoc/prezentare-uoc#statistici-uoc	 (Erişim	 tarihi:	
01.02.2022).

28 https://www.univ-ovidius.ro/uoc/prezentare-uoc#statistici-uoc	 (Erişim	 tarihi:	
01.02.2022).

https://www.univ-ovidius.ro/uoc/prezentare-uoc
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rıca,	Edebiyat	Fakültesi	bünyesinde	yer	alan	Türk	dili	ve	edebiyatı	bö-
lümünde	Romanya	vatandaşı	öğretim	görevlilerin	yanı	sıra,	Romanya	ve	
Türk	devletleri	arasında	yapılan	anlaşmaya	göre	Türkiye’den	bir	okutman	
da	görev	yapmaktadır.29

Üniversitenin	Türkiye’deki	kurumlarla	olan	ilişkisi	çerçevesinde	ortak	pro-
jeler	de	geliştirilmiştir.	Böylece	2017	yılında	Türk	İşbirliği	ve	Koordinas-
yon	Ajansı	Başkanlığı	(TİKA)	ortaklığında	yükseköğretim	kurumu	bünye-
sinde	üç	çalışma	alanı	hizmete	açılmıştır.	TİKA	tarafından	yenilenen	ve	
donatılan	 üç	 oda,	 “Cahit Arf” Kütüphanesi,	 “Grigore Moisil” Roman-
ya-Türk Matematik Araştırma Laboratuvarı ve	Türk ve Tatar Tarihi Ders-
liği’dir.	Türk ve Tatar Tarihi Dersliği sınıfı	yenilenmiş	ve	24	kişilik	çalışma	
mobilyası,	 9	bilgisayar,	 video	projektör,	 akıllı	 tahta	 ve	 çok	 fonksiyonlu	
yazıcı	 ile	 donatılmıştır.	 Matematik	 Fakültesi	 bünyesinde	 açılışı	 yapılan	
iki	 çalışma	alanıyla	 ilgili	 olarak	“Cahit	Arf”	Kütüphanesi	 yenilenmiş	 ve	
Springer	Yayınevi’nin	2014-2016	yıllarında	yayınladığı	ciltlerle	kitap	fonu	
önemli	ölçüde	artırılmış.	Kütüphane,	kitap	fonunun	yanı	sıra	yeni	mobil-
yalar,	altı	bilgisayar,	akıllı	tahta,	video	projektörü	ve	çok	işlevli	yazıcıdan	
da	 yararlanıyor.	 TİKA’nın	 desteğiyle	 açılışı	 yapılan	Matematik	 Fakülte-
si'nin	 ikinci	projesi,	“Grigore Moisil” Romanya-Türk Matematik Araştır-
ma Laboratuvarı’nın	kurulması	ve	çalışma	mobilyası,	dört	bilgisayar,	çok	
fonksiyonlu	yazıcı	ve	video	projektörü	ile	donatılması	olmuştur.30

Türk	dünyası	ile	ilgili	öğretim	ve	araştırma	konusuna	gelince,	bunlar	çe-
şitli	 üniversitelerin	 programlarına	 dahil	 edilmektedirler.	 Ancak,	 yalnız-
ca	 bu	 alanın	 araştırılmasıyla	 ilgilenen	 iki	merkez	 vardır.	 Bunlardan	 ilki,	
Cluj-Napoca’da	Babeş-Bolyai	Üniversitesi	yönetimi	 tarafından	30	Ekim	
2009’da	resmi	açılışı	yapılan	Türkoloji ve Orta Asya Araştırmaları Enstitü-
sü’dür.	2011	yılında	enstitü	adını	Türkoloji Enstitüsü	olarak	değiştirmiştir.	
Tarihçi	 Gemil	 Tahsin	 tarafından	 yönetiliyor.	 Enstitünün	 amacı,	 kamuo-
yunu	ve	kamuoyunu	Türkiye'nin	tarihi,	değerleri,	medeniyet	ve	kültürü	
ile	Orta	Asya’nın	Türkçe	konuşulan	bölgeleri	hakkında	bilgilendirmektir.	
Enstitü	bünyesinde	Romanya	Türkoloji	ve	Orta	Asya	Araştırmaları	Dergi-
si	yayınlanmaktadır.31

29 https://litere.univ-ovidius.ro/educatie-programe-de-studii/licenta	 (Erişim	 tarihi:	
01.02.2022).

30 https://www.info-sud-est.ro/universitatea-ovidius-inaugurat-trei-spatii-de-studi-
u-reabilitate-de-catre-agentia-de-cooperare-si-coordonare-turca-tika/	 (Erişim	 tarihi:	
01.02.2022).

31 http://turkology.institute.ubbcluj.ro/istoric.html	(Erişim	tarihi:	01.02.2022).

https://litere.univ-ovidius.ro/educatie-programe-de-studii/licenta
https://www.info-sud-est.ro/universitatea-ovidius-inaugurat-trei-spatii-de-studiu-reabilitate-de-catre-agentia-de-cooperare-si-coordonare-turca-tika/
https://www.info-sud-est.ro/universitatea-ovidius-inaugurat-trei-spatii-de-studiu-reabilitate-de-catre-agentia-de-cooperare-si-coordonare-turca-tika/
http://turkology.institute.ubbcluj.ro/istoric.html


90 TDGAK

Bükreş	Üniversitesi	de	Tarih	Fakültesi	bünyesinde	benzer	bir	merkeze	sa-
hiptir.	Bu	üniversitedeki	Türk Araştırmaları Merkezi,	1985	yılında	Türkolog	
Mihai	Maxim’in	girişimiyle	Türk-Osmanlı Araştırmaları Laboratuvarı	 şek-
linde	kurulmuştur.	1993	yılında	Türk-Osmanlı Araştırmaları Merkezi,	2003	
yılında	 Türk Araştırmaları Merkezi	 olmuştur.	 Merkezin	 1500	 cilt	 içeren	
kendi	kütüphanesi	vardır.	Türk Araştırmaları Merkezi	lisans,	yüksek	lisans	
ve	 doktora	 öğrencileri	 için	 kurs	 ve	 seminerlere	 ev	 sahipliği	 yapmakta-
dır.	Mihai	Maxim’in	vefatından	sonra,	merkez	eski	İstanbul	Romen	Kültür	
Merkezi’nin	müdürü	doç.	dr.	Silvana	Rachieru	tarafından	yönetiliyor.32 

Sonuçlar ve gelecek için bazı öneriler
Romanya’nın	Türk	dünyası	ve	özellikle	Türkiye	ile	teması	çeşitli	unsurlarla	
mümkündür.	 Her	 şeyden	 önce,	 Romanya’nın	 tarihi	 Türk	 nüfusu	 ile	 te-
mas	bakımından	zengindir.	Ayrıca,	Romanya’nın	Karadeniz’deki	bölgesi	
olan	Dobruca	15.	yüzyılın	başlarından	1878’e	kadar	Osmanlı	İmparator-
luğu’nun	bir	parçası	olmuştur.

Romen	makamların	Romanya’daki	Türk-Tatar	toplumuyla	olan	iyi	ilişkileri	
bu	yakınlaşmaya	katkıda	bulunan	bir	faktör	olmuştur.	Türkler	ve	Tatarlar,	
Bükreş	ile	Ankara	arasında	bir	köprü	görevine	üstlenirken,	Romanya’nın	
Türk	dünyasındaki	diğer	devletlerle	de	ilişkilerini	kolaylaştırmıştır.	

Tarihsel	bağlantılar	ve	Romanya	sınırları	arasında	 iyi	entegre	olmuş	bir	
Türk	nüfusunun	varlığı,	araştırmacıların	Türk	dünyasına	olan	ilgisini	uyan-
dırmıştır.	Böylece,	Romanya’daki	üniversitelerinde	ve	araştırma	merkez-
lerinde	birçok	Türkoloji	uzmanı	yetiştirilmiştir.	Bu	alana	gösterilen	ilgi	ve	
Romanya	 üniversitelerinin	 gösterdikleri	 hoşgörü,	 başta	 Türkiye	 olmak	
üzere	Türk	dünyasının	diğer	bölgelerinden	çok	sayıda	öğrenciyi	çekmiş-
tir.	Tabii	Romanya’nın	Avrupa	Birliği	üyesi	olması	ve	buradaki	üniversite-
lerden	alınan	diplomaların	daha	geniş	bir	tanınırlığa	sahip	olmasının	da	
katkısı	olmuştur.

Bu	 ilişkiler	 gelecekte	 geliştirilebilir.	 Bunun	 için	 öncelikle	 var	 olan	me-
kanizmalar	kullanılmalıdır.	Örneğin,	Erasmus	gibi	programlar	Türk	dün-
yasının	farklı	ülkelerinden	öğrenciler,	öğretmenler	ve	araştırmacılar	için	
Romanya’da	staj	yapmak	ve	böylece	yerel	Türk	nüfusu	ile	temas	kurmak	
için	harika	bir	yoldur.	Aynı	şekilde	Romanya’daki	Türk	öğrenciler	de	bu	
32 https://istorie.unibuc.ro/cercetare/centre-de-cercetare/centrul-de-studii-turce/	 (Erişim	

tarihi:	01.02.2022).

https://istorie.unibuc.ro/cercetare/centre-de-cercetare/centrul-de-studii-turce/
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ülkelerde	eğitimlerine	devam	edebilirler.	Üniversiteler	arası	 ilişkiler	 ikili	
anlaşmalar	 temelinde	de	geliştirilebilir.	Bunlar,	 Erasmus	programından	
daha	spesifik	olabilir	ve	belirli	hedefler	çerçevesinde	gelişebilir.	Son	ola-
rak,	konferans	veya	sempozyumların	düzenlenmesi,	eğitim	alanındaki	iş	
birliğini	güçlendirmenin	başka	bir	yoludur.	Fırsatlar	var	veya	yaratılabilir.	
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Yumuşak Güç Politikası Bağlamında YTB’nin 
Yükseköğretim Faaliyetleri

Museyib Shiraliyev*

ÖZET
Yumuşak	 güç,	 uzun	 vadede	 tutarlı	 politikalarla	 inşası	mümkün	 olabilecek	 ve	 so-
nuçları	ancak	bir	nesil	sonrasında	gerçek	anlamda	hissedilebilecek	bir	güç	unsuru	
olarak	kabul	edilmektedir.	Yumuşak	güç	uygulamalarında	devletler,	başlıca	olarak	
“dış	yardımlar”,	“kültürel	diplomasi”	ve	“kamu	diplomasisi”	gibi	yöntemlere	baş-
vururlar.	Joseph	Nye’ye	göre	Kamu	diplomasisinin	üçüncü	boyutu,	burslar,	değişim	
programları,	 staj,	 seminerler,	 konferanslar	 yoluyla	 yıllar	 içerisinde	 ülkelerinin	 ge-
leceğinde	önemli	rol	alabilecek	bireylerle	uzun	süreli	 ilişkiler	kurulmasıdır.	Bu,	bir	
devletin	olumlu	bir	imaj	oluşturmasında	ve	ulaşmak	istediği	dış	politika	sonuçların-
da	önemli	rol	oynamaktadır.	

Bir	toplumun	yaşam	tarzı	ve	düşünce	biçiminin	diğer	ülkelerde	en	çok	gençler	arasın-
da	kolaylıkla	benimsendiği	için,	ülkelerine	dönen	yükseköğretim	öğrencilerinin	eski	
bağlarını	koruyarak	kültürel	etkileşime	olumlu	katkıda	bulunduğu	ve	çoğunlukla,	hü-
kümetlerin	karşılıklı	dış	politikalarında	“gönül	elçileri”	oldukları	görülmektedir.	Ulus-
lararası	alandaki	prestijini	arttırmak	 isteyen	ülkeler,	uluslararası	öğrenci	hareketliliği	
sayesinde	 kültürel	 değerlerini	 ihraç	 ederek	 yumuşak	güçlerini	 geliştirme	 imkanına	
sahip	olabilmektedirler.	Bu	bağlamda	YTB’nin	uyguladığı	çeşitli	yükseköğretim	prog-
ramlarının,	Türkiye’nin	yumuşak	gücüne	olan	katkısı	açısından	önemi	anlaşılmaktadır.

Çalışmanın	temel	amacı,	YTB’nin	yürüttüğü	yükseköğretim	faaliyetlerinin	Türk	dış	po-
litikasındaki	rolünü	incelemek	ve	Türkiye’deki	yükseköğretim	kurumlarının	niteliğinin	
arttırılmasının,	Türkiye’nin	yumuşak	güç	kapasitesini	artırma	yönünde	önemli	bir	adım	
olacağını	değerlendirmektir.	Bu	çalışmada	kamu	diplomasisi	açısından	ele	alınan	Tür-
kiye	Bursları	programının	Türkiye’nin	yumuşak	gücüne	ne	gibi	bir	etkisinin	olduğu	
elde	edilen	bulgular	üzerinden	incelenecektir.

Aynı	zamanda,	odak	grup	çalışması,	gözlem	ve	kişisel	deneyimlerden	elde	edilen	
verilerin	yanı	sıra	mevcut	dokümanların	incelenmesine	dayanan	bu	makelede,	Tür-
kiye	Burslusu	öğrencilerin	yaşadıkları	tecrübeleri,	programın	uluslararası	öğrenciler	
üzerindeki	etkisi	ve	Türkiye’de	ikamet	eden	uluslararası	öğrencilerin	kendi	kültürel	
geleneklerini	koruyarak	Türk	toplumuna	uyum	sağlamasına	ilişkin	bir	çok	faktörün	
Türkiye`nin	kamu	diplomasisi	faaliyetlerinin	inşası	konusundaki	politikalarını	hangi	
seviyyede	yansıtması	analiz	edilecektir.

Anahtar	Kelimeler:	Yumuşak	güç,	Kamu	diplomasisi,	YTB,	Türkiye	Bursları,	Ulus-
lararası	Öğrenci	Hareketliliği

*  Doktora	 Öğrencisi,	 Ankara	 Hacı	 Bayram	 Veli	 Üniversitesi,	 İktisadi	 ve	 İdari	 Bilimler	
Fakültesi,	 Uluslararası	 İlişkiler	 Bölümü,	 Ankara/Türkiye,	 e-posta:	 msirliyev@mail.ru,	
ORCID:	0000-0002-7407-194X
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ABSTRACT

Soft	power	is	accepted	as	a	power	element	that	can	be	built	with	con-
sistent	policies	in	the	long	run	and	whose	results	can	only	be	felt	in	real	
terms	after	a	generation.	 In	 soft	power	applications,	 states	mainly	 re-
sort	to	methods	such	as	“foreign	aid”,	“cultural	diplomacy”	and	“public	
diplomacy”.	According	 to	 Joseph	Nye,	 the	 third	dimension	of	 public	
diplomacy	 is	establishing	 long-term	relationships	with	 individuals	who	
can	play	an	important	role	in	the	future	of	their	country	over	the	years	
through	 scholarships,	 exchange	 programs,	 internships,	 seminars,	 and	
conferences.	This	plays	an	important	role	in	creating	a	positive	image	of	
a	state	and	in	the	foreign	policy	results	it	wants	to	achieve.

Since	the	lifestyle	and	way	of	thinking	of	the	society	are	easily	adopted	
among	the	young	people	in	other	countries,	 it	 is	seen	that	the	higher	
education	 students	who	 return	 to	 their	 countries	contribute	positively	
to	cultural	interaction	by	maintaining	their	old	ties,	and	they	are	mostly	
“heart	ambassadors”	in	the	mutual	foreign	policies	of	the	governments.	
Countries	that	want	to	increase	their	prestige	in	the	international	arena	
have	 the	 opportunity	 to	 develop	 their	 soft	 power	 by	 exporting	 their	
cultural	values			thanks	to	international	student	mobility.	In	this	context,	
the	importance	of	various	higher	education	programs	implemented	by	
YTB	in	terms	of	their	contribution	to	Turkey’s	soft	power	is	understood.

The	main	purpose	of	the	study	is	to	examine	the	role	of	higher	educati-
on	activities	carried	out	by	YTB	in	Turkish	foreign	policy	and	to	evaluate	
that	increasing	the	quality	of	higher	education	institutions	in	Turkey	will	
be	an	 important	step	towards	 increasing	Turkey’s	soft	power	capacity.	
In	 this	 study,	 the	effect	of	 the	Türkiye	Scholarships	program,	which	 is	
discussed	in	terms	of	public	diplomacy,	on	Turkey’s	soft	power	will	be	
examined	through	the	findings.

At	the	same	time,	in	this	article	based	on	the	analysis	of	available	docu-
ments	as	well	as	data	obtained	from	focus	group	work,	observations,	and	
personal	experiences,	many	factors	related	to	the	experiences	of	Turkish	
Scholarship	students,	the	impact	of	the	program	on	international	students,	
and	the	integration	of	international	students	residing	in	Turkey	into	Turkish	
society	by	preserving	their	cultural	traditions	will	be	analyzed	to	what	extent	
reflect	Turkey’s	policies	on	the	construction	of	public	diplomacy	activities.

Keywords:	Soft	power,	Public	diplomacy,	YTB,	Türkiye	Scholarships,	In-
ternational	Student	Mobility
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GİRİŞ
Uluslararası	 ilişkiler	 disiplininde,	 demokratikleşme	 ve	 küreselleşmeyle	
birlikte	teknolojik	gelişmelerin	etkileriyle	“güç”	kavramı	değişmektedir.	
Gücün	etkili	bir	boyutu	olarak	kabul	edilen	yumuşak	güç	terimi	de	bu	
değişimler	 sonucunda	 yeniden	 tanımlanmaktadır.	 Yumuşak	 güç,	 inşa	
edilmesi	konvansiyonel	güce	göre	daha	fazla	sabır	gerektiren	ve	etkileri	
uzun	 vadede	görülebilen	bir	 güç	 unsuru	olarak	değerlendirilmektedir.	
Bu	 sebeple	 ülkeler,	 hedef	 kitle	 üzerinde	olumlu	bir	 etki	 yaratmak	 için	
yumuşak	 güç	 araçlarını	 kullanmakta	 ve	 gücün	 etki	 alanlarını	 genişlet-
mektedir.	 Devletlerin	 etki	 alanını	 genişletebilmek	 amacıyla	 uyguladığı	
ve	genellikle	uluslararası	toplumda	kendisi	hakkında	olumlu	bir	algı	oluş-
turmak	 için	 tasarlanmış	bir	 faaliyet	olarak	kabul	edilen	kamu	diploma-
sisi	politikaları,	ülkelerin	dış	dünya	ile	olumlu	iletişim	kurabilmeleri	 için	
önem	arz	etmektedir.

Joseph	 Nye,	 gücü	 istenen	 sonuçlara	 ulaşmak	 için	 başkalarının	 davra-
nışlarını	etkileme	becerisi	olarak	anlamlandırmaktadır.	Yumuşak	gücün,	
başkalarına	istediklerini	yaptırmanın	tek	yolu	gibi	görülen	askeri	ve	eko-
nomik	güçten	farklı	olduğunu	söylemiştir.	Kısacası,	yumuşak	güç,	zor	kul-
lanmadan	veya	fırsat	maliyetini	hesaba	katmadan	istediğinizi	elde	etme	
yeteneğidir.	Ayrıca,	başkalarının	tercihlerini	şekillendirme	yeteneğini	de	
kapsayarak	diğer	güç	aktörlerini,	ulaşılması	gereken	hedefe	yönlendir-
meye	dayalıdır.1

Yumuşak	güç	bağlamında	uluslararası	öğrenci	hareketliliği,	uluslararası	
arenada	prestijlerini	artırmak	isteyen	ülkeler	için	önemli	bir	fırsat	yarat-
maktadır.	Bu	nedenle,	bugün	birçok	ülke	tarafından	uluslararası	öğren-
ciler	 için	farklı	burs	programları	sunulmaktadır.	Ağırladıkları	uluslararası	
öğrenciler	sayesinde	ülkeler,	kültürel	değerlerini	dış	dünyaya	ihraç	ede-
rek	yumuşak	güçlerini	geliştirme	ve	daha	fazla	öğrenci	tarafından	tercih	
edilerek	ekonomik	fayda	kazanma	imkanına	sahiptirler.	Uluslararası	öğ-
rencileri	kapsayan	bu	durumun,	uluslararası	rekabet	ortamı	oluşturduğu	
ve	 öğrenci	 sayılarının	 her	 geçen	 yıl	 arttığı	 söylenebilir.	 Türkiye’nin	 de	
çeşitli	burs	programları	ile	bu	rekabet	ortamına	kayıtsız	kalmadığı	açıktır.	
Yurtdışı	Türkler	ve	Akraba	Topluluklar	Başkanlığı	 (YTB)’nın	Türk	dış	po-
litikasındaki	ve	Türkiye’deki	yükseköğretimin	kalitesinin	artırılmasındaki	
rölü,	Türkiye’nin	yumuşak	güç	potansiyelini	artırma	yolunda	önemli	bir	
adım	olmaktadır.

1 Hilal	 Büyükgöze,	 “Bir	 Etki	 Aracı	 Olarak	 Türk	 Yükseköğretiminin	 ‘Yumuşak	 Güç’	
Bağlamında	İncelenmesi”,	Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,	VI/1,	2016,	s.	44.
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Türk yükseköğretiminin yumuşak güç olarak kullanımı
Son	yıllarda	dünyada	yükseköğretimdeki	trendler	arasında	özerklik,	he-
sap	 verebilirlik,	 yönetişim,	 üniversite-sanayi-toplum	 işbirliği,	 araştırma	
ve	geliştirme,	kalite	güvence	sistemleri,	akreditasyon	ve	uluslararasılaş-
ma	yaygınlaşıyor.	Türk	yükseköğretim	sistemi	de	dünyadaki	hegemonik	
trendlere	 paralel	 olarak	 gelişmektedir.	 Aynı	 zamanda,	 uluslararası	 iliş-
kilerde	yumuşak	güç	bağlamında	kamu	diplomasisi	potansiyelinin	 fark	
edilmesi	ile	2014-2018	yıllarını	kapsayan	10.	Kalkınma	Planı	çerçevesin-
de	uluslararasılaşma	öncelikler	listesine	alınmış	ve	Türkiye’nin	bu	yönde-
ki	faaliyetleri	yaygınlaştırılmıştır.

İlginçtir	ki,	Türkiye’de	yükseköğrenim	görmeyi	seçen	uluslararası	öğren-
cilerin	çoğunluğu	Türk	Cumhuriyetlerinden	veya	Türkiye’ye	yakın	coğrafi,	
kültürel	ve	tarihi	etkenlere	sahip	ülkelerden	gelmektedir.	Ayrıca,	uluslara-
rası	öğrencilerin	çoğunluğunun	devlet	üniversitelerinde	okumayı	seçtiğini	
söyleyebiliriz.	 Türkiye’nin	 ve	 Türk	 yükseköğretiminin	 bilinirliği	 ve	marka	
değeri,	onun	yumuşak	güç	aracı	olarak	hizmet	etmesini	sağlayacak	 fak-
törler	 arasındadır.	 Böylece	 üniversiteler	 arası	 işbirlikleri,	 tanınırlığın	 artı-
rılması,	bilgi	ve	becerilerin	paylaşılması,	karşılıklı	politikalar	geliştirilmesi	
yoluyla	Türk	yükseköğretim	sisteminin	görünürlüğünü,	markalaşmasını	ve	
uluslararası	 standartlara	 erişmesini	 kolaylaştırmak	 amaçlanmaktadır.	 Bu	
doğrultuda,	 internet	 ve	 sosyal	medyanın	 iletişim	ve	 tanıtım	hedefli	 kul-
lanımı	da	artmıştır.	Türkiye’nin	yumuşak	güç	potansiyelini	güçlendirmesi,	
yükseköğretimi	ve	onun	dış	etkilerini	uluslararası	alanda	bir	yumuşak	güç	
aracı	olarak	etkili	bir	şekilde	kullanabilmesi	için	daha	çok	uluslararası	öğ-
renci	çekmenin	yanı	sıra	mevcut	öğrencilerin	ve	akademisyenlerin	dene-
yimlerini,	memnuniyetlerini,	fiziksel	ve	sosyal	ihtiyaçlara	yönelik	beklenti-
lerini	de	göz	önünde	bulundurması	gerektiği	görülmektedir.	Ayrıca,	hedef	
kitleye	ulaşma	potansiyeline	sahip	olan	her	şekilde	iletişim,	bilgilendirme	
ve	yönlendirme	hizmetlerinin	de	ön	planda	tutulması	lazım.2

Kısaca	 özetlemek	 gerekirse,	 Türkiye’nin	 yükseköğretimde	 uluslararası	
çalışmaları,	temelde	şu	dört	esasa	dayanmaktadır:

• Akademik	gelişme	ve	etkileşim;

• Ekonomik	kalkınma	ve	dayanışma;

• Sosyal	ve	kültürel	etkileşim;

• Siyasi	ve	diplomatik	ilişkilerin	geliştirilmesi.
2 	Büyükgöze,	“Türk	Yükseköğretiminin	‘Yumuşak	Güç’	Bağlamında	İncelenmesi”,	ss.	46-47.
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Uluslararası öğrenciliğin yumuşak güç olarak kullanımı
Türkiye’de	 uluslararası	 öğrenciler,	 YTB	 koordinasyonunda	 2012	 yılında	
hazırlanmış	ve	Uluslararası	Öğrenci	Değerlendirme	Kurulu	tarafından	ka-
bul	edilmiş	Yabancı	Öğrenci	Strateji	Belgesi’nde	“Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayıp öğrenci vizesi ya da özel izinlerle Türkiye’de her de-
rece ve daldaki bir eğitim-öğretim kurumunda sosyal, kültürel, mesleki 
gelişim amacıyla kendi hesabına ya da burslu olarak öğrenim gören öğ-
renci” olarak	ifade	edilmektedir.	Menşei	Türk	uyruklu	olan	ancak	çeşitli	
nedenlerle	başka	bir	ülkenin	vatandaşlığını	seçen	ve	Türkiye’de	öğrenim	
gören	öğrenciler	de	yapılan	tanıma	göre	uluslararası	öğrenci	olarak	ka-
bul	görmektedir.3

Türkiye	Cumhuriyeti’nin	dış	politikası,	dönemsel	olarak	farklı	perspektif-
lerde	ve	yörüngelerde	hareket	etmektedir.	Bu	konu	hemen	hemen	tüm	
ülkelerin	dış	politikasında	gözlemlenmektedir.	Çünkü	uluslararası	arena-
da	sürekli	olarak	meydana	gelen	değişimlerle	birlikte	ülkede	meydana	
gelen	değişimler,	hükümet	değişikliği	de	dış	politikadaki	değişimler	üze-
rinde	büyük	bir	etkiye	sahiptir.4

Türk	hükümetinin	kamu	diplomasisine	bağlılığının	bir	başka	göstergesi	
de,	dünyadaki	Türk	vatandaşları,	onların	akrabaları	ve	ilgili	topluluklarla	
bağları	güçlendirmek	ve	onların	sorunlarını	çözmeye	yardımcı	olmak	için	
Yurtdışı	Türkler	ve	Akraba	Topluluklar	Başkanlığı	 (YTB)’nın	kurulmasıdır.	
Bu	adım,	ülkedeki	uluslararası	öğrencilerin	sayısını	artırmış	ve	Türk	kül-
türünü	öğrenerek	ülkelerine	döndüklerinde	kültür	temsilcisi	rolünü	üst-
lenecek	kişilerin	yetişmesini	sağlamıştır.	YTB’nin	kuruluşundan	bu	yana,	
birçok	 devlet	 kurumu	 tarafından	 	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 adına	 sağlanan	
uluslararası	öğrencilere	yönelik	yükseköğretim	bursları,	Başkanlığın	ko-
ordinasyonunda	 “Türkiye	 Bursları”	 programı	 kapsamında	 sistemleşti-
rilmiştir.	 İlk	olarak	2012	yılında	uygulanmaya	başlayan	Türkiye	Bursları,	
Türkiye’de	 ve	 dünyada	 en	 kapsamlı	 kamu	 diplomasisi	 faaliyetlerinden	
biri	 olarak	 kabul	 edilebilir.	 Aslında	 YÖK,	 TÜBİTAK,	 TİKA	 gibi	 birçok	
devlet	kurumu	tarafından	uluslararası	öğrencilere	verilen	burslar,	kamu	
diplomasisi	 bağlamında	 programlanmadan	 birbirinden	 bağımsız	 ola-
rak	sağlanmaktaydı.	Ancak	2011	yılından	bu	yana	Başkanlık,	bu	bursları	
Türkiye’yi	bir	eğitim	üssü	haline	getirme	stratejisinin	bir	parçası	olarak	

3 Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararasılaşma,	T.C.	Üniversitelerarası	Kurul	Başkanlığı,	
Ankara	2016,	s.	14.

4 Daşdemir	 Mehmandarov,	 “Bir	 Yumuşak	 Güç	 Olarak	 Uluslararası	 Öğrencilik”,	UDEF 
Akademik Çalışmalar Koordinatörlüğü,	2018,	s.	6.
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kamu	 diplomasisi	 perspektifinden	 yönlendirmektedir.5	 Bu	 bağlamda	
Türkiye’nin	amacı;	Türkiye’ye	gelen	uluslararası	öğrencilerin	eğitimlerini	
tamamladıktan	sonra	ülkelerine	döndüklerinde	Türkiye	hakkında	olumlu	
düşüncelere	sahip	olması	ve	bu	yönde	kamuoyunu	yönlendirmesidir.6

Kamu diplomasisi aracı olarak YTB
Kamu	diplomasisinin	üç	boyutunu	kaydeden	Nye’ye	göre,	günlük	bilgi-
lendirmeler	ve	stratejik	iletişimin	yanı	sıra	üçüncü	boyut;	burslar,	değişim	
programları,	staj	yoluyla	yıllar	içerisinde	ülkelerinin	geleceğinde	önemli	
rol	alabilecek	kişilerle	uzun	süreli	ilişkiler	kurulmasıdır.7

Bir	ülkenin	yaşam	tarzı	ve	düşünce	biçiminin	diğer	toplumlardaki	çoğu	
genç	tarafından	kolayca	anlaşılması	ve	kabul	görmesi	 için	karşılıklı	öğ-
renci	 değişim	 programları	 da	 uzun	 vadeli	 ilişkiler	 kurmada	 önem	 arz	
eden	bir	konudur.	21.	yüzyılda,	eğitimlerini	bitirdikden	sonra	ülkelerine	
giden	uluslararası	öğrencilerin	genellikle,	kültürel	etkileşime	ve	devlet-
lerin	karşılıklı	dış	 ilişkilerine	pozitif	bir	 tutum	sergilediği	görülmektedir.	
Bu	bağlamda	uygulanan	öğrenci	değişim	programlarının	uzun	vadede	
Türkiye’ye	kazanım	olarak	döneceğini	söyleyebiliriz.

Bir	devlet	ülkesindeki	çeşitli	etnik	gruplara	veya	 farklı	düşünce,	kültür,	
inanca	sahip	 topluluklara	karşı	yeteri	kadar	olumlu	yönde	 temasta	bu-
lunmaz	ya	da	bu	iletişimi	düşük	düzeyde	devam	ettirirse,	onların	prob-
lemlerini	 halletmek	 ve	 isteklerini	 yerine	getirmekte	başarısızlığa	uğrar.	
Bu	durumda	hem	diğer	devletlerin	halklarına	yönelik	kamu	diplomasisi	
faaliyetlerinde	güvensizlik	paradoksu	ile	karşı	karşıya	kalır,	hem	de	iç	ve	
dış	politika	çatışması	ile	hükümetin	çalışmalarının	meşruiyetini	azaltır.	Bu	
bağlamda	farklı	ülkelerden	bireylerin	Türkiye’ye	gelerek	eğitimlerini	de-
vam	ettirmeleri	ve	bu	esnada	geliştirdikleri	sosyal	ilişkiler	bağı,	bu	ülke	
toplumlarının	daha	iyi	anlaşılmasına	katkı	sağlamaktadır.8

Türkiye’nin	Kafkasya-Orta	Asya	bölgesi	üzerinde	siyasi	nüfuz	elde	etme	
politikaları	ve	bu	bölgedeki	devletlerle	ilişkileri,	özellikle	belirsizliğini	ko-

5 Mehmandarov,	“Uluslararası	Öğrencilik”,	s.	8.
6 Hilal	 Delikkulak	 Sak,	 “Türkiye’nin	 Kamu	 Diplomasisi	 Faaliyetlerinde	 YTB	 Burslusu	

Uluslararası	Öğrencilerin	Yeri:	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi	Örneği”,	Yüksek	Lisans	
Tezi,	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	2019,	s.	58.

7 Gökhan	 Kömür,	 “Yumuşak	 Güç	 Unsuru	 Olarak	 Kamu	 Diplomasisi”,	 International 
Journal of Politics and Security,	II/3,	2020,	ss.106-107.

8 Muhammet	Musa	Budak,	“Kamu	Diplomasisi	Aracı	Olarak	Öğrenci	Değişim	Programları	
ve	Türkiye	Uygulamaları”,	Uzmanlık	Tezi,	YTB,	2012,	ss.	88-89.
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ruyan	Avrupa	Birliği	ile	bütünleşme	sürecinin	bir	parçası	haline	gelmiştir.	
Bu	nedenle	Türkiye	bölgeye	ilişkin	politikalarını	değiştirmiş	ve	kendisini	
bölgede	ekonomik	işbirliğine	öncelik	veren	bir	yumuşak	güç	olarak	ta-
nıtmıştır.9

Türkiye’de	iki	farklı	yumuşak	güç	stratejisi	uygulanmaktadır:	

1.	 Kamu	diplomasisi	ve	uluslararası	öğrenci	hareketliliği	gibi	faali-
yetler	ile	Türk	kültürü	bir	dış	politika	aracı	olarak	kullanılmaktadır.

2.	 Ekonomik	 işbirliği	 ve	 insani	 yardımlar,	 uluslararası	 toplumda	 Türki-
ye’nin	prestijini	yükseltmektedir.10

Ülke	dışında	yaşayan	Türk	toplulukları	ile	ilişkileri	genişletmek	uzun	süre	
Türkiye	 için	 efektif	 bir	 tercih	 olmamıştır.	 Farklı	 olanaklar	 çerçevesinde	
yurt	dışındaki	Türklerle	iletişim	klasik	yöntemle-diplomatik	temsilcilikler	
vasıtasıyla	sağlanmıştır.	Bunun	dışındaki	diğer	faaliyetler	tehlikeli	görül-
müştür.	Ülke	sınırları	dışında	yaşayan	Türklerle	siyasi	açıdan	birlik	düşün-
cesinin	Pan-İslamizm	ve	Pan-Türkizm	olarak	yorumlanabileceği	düşünül-
müştür.

Buna	rağmen	Türkiye	Cumhuriyeti	vatandaşlarının	yanı	sıra	yurtdışı	türk-
ler	ve	akraba	toplulukların	problem	ve	ihtiyaçlarının	takibine,	çözümüne	
ve	ilişkilerin	geliştirilmesine	yönelik	kurumsal	bir	yapı	oluşturulmaktaydı.	
Yurtdışında	yaşayan	vatandaşlara	sunulan	hizmetlere	yönelik	olarak	2008	
tarihinde,	strateji	belgesinin	hazırlanması	bu	potansiyele	ilişkin	farkında-
lık	 yaratılması	 açısından	önemli	 bir	 adımdır.	 2009	 yılında	 yurtdışındaki	
Türklere	yönelik	bir	kurum	oluşturmak	için	yasal	çalışmalara	başlanılmış,	
2010	yılında	düzenlenen	“Türk	Soydaş	ve	Akraba	Toplulukları	Buluşma-
sı”	ve	Yurtdışı	Türkler	ve	Akraba	Topluluklar	Başkanlığı’nın	kuruluşu	 ile	
kurumsallaşma	gerçekleşmiştir.11

“Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız, akrabamız varsa; biz oradayız” 
sloganı	ile	YTB,	aslında	yalnızca	yurtdışında	olan	Türk	vatandaşlarına	ve	
onların	yaşadıkları	devletlere	yönelik	bir	kuruluş	olmadığını	ifade	etmek-
tedir.12	YTB’nin	yalnızca	kendine	özgü	çalışmaları	değil,	bu	amaçla	çalı-
9 Emrah	Denizhan,	 “Türkiye’nin	 Kafkasya	 ve	Orta	Asya	 Politikası	 ve	 TİKA”,	Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Dergisi,	II/1,	2010,	s.	21.
10 Fatih	Oğuzhan	İpek,	“Irak’ta	Türkiye’nin	Yumuşak	Gücü”,	AYAM,	erişim	15	Aralık,	2021,	

https://ayam.com.tr/arastirma/irakta-turkiyenin-yumusak-gucu/.
11 Ayhan	Nuri	 Yılmaz	 ve	Gökmen	Kılıçoğlu,	 “Balkanlar’da	 YTB	 ve	 TİKA’nın	 Türk	Kamu	

Diplomasisi	Kurumları	Olarak	Faaliyetleri	 ve	Türkiye’nin	Bölgedeki	Yumuşak	Gücüne	
Etkileri”,	Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,	II/2,	2017,	s.	120.

12 Muhammed	 Emre	Günel,	 “Türkiye’nin	 Balkanlar’da	 Faaliyet	Gösteren	 Yumuşak	Güçleri:	
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şan	tüm	kamu	kurum	ve	kuruluşlarını	koordine	eden	bir	vizyonu	vardır.	
Bu	hedefe	ulaşmak	 için	gerekli	stratejileri	belirleyen	kurumun	amaçları	
da	açıkça	belirtilmektedir.

YTB’nin	ana	çalışma	alanlarını	4	başlıkta	özetleyebiliriz:	1-Yurtdışı	Vatan-
daşlar,	2-Soydaş	ve	Akraba	(Kardeş)	Topluluklar,	3-Uluslararası	Öğrenci-
ler,	4-Sivil	Toplum	Kuruluşları.

Bu	alanlarda	birçok	farklı	icraatlarda	bulunan	Başkanlığın	hedefi;	Modern	
çağın	kültürel	değerlerine	atıfta	bulunarak,	Türkiye’nin	kamu	diplomasisi	
vasıtasıyla	efektif	bir	güç	olarak	bölgesel	ve	küresel	etkisini	yükseltmek	
ve	diaspora	odaklı	koruyucu/kollayıcı	faaliyetlerle	“büyük	devlet”	imajı	
yaratmakla	birlikte	evrensel	bir	Türkiye	sempatisi	oluşturmak	olarak	ge-
nellenebilir.

Gerek	 YTB	 kapsamında	 burs	 verilen	 yabancı	 öğrenciler	 gerekse	 yurt	
dışındaki	Türkler	 ile	 ilgili	aktif	bir	şekilde	çalışan	YTB,	Türkiye’nin	yurt	
dışındaki	 milli	 potansiyelini	 kinetiğe	 dönüştürürken	 burs	 verdiği	 öğ-
rencileri	de	Türkiye’nin	birer	gönüllü	diplomatik	 temsilcisi	olarak	gör-
mektedir.	YTB	ile	Türkiye,	uluslararası	öğrenciler	için	giderek	bir	cazibe	
merkezine	dönüştükçe	kendi	 imkanlarıyla	da	gelen	öğrenci	 sayısında	
ciddi	bir	artış	fark	edilmektedir.	Türk	Dış	Politikasının	kademeli	olarak	
yumuşak	güç	araçlarıyla	evrilmesi,	bu	ülkenin	bölgesel	ve	küresel	öl-
çekte	daha	çok	barış	yaratan	bir	devlet	şeklinde	küresel	refaha	katkıda	
bulunmasını	ve	böylece	dünyadaki	farkındalığını	da	artırmaktadır.13

Kuruluşundan	bu	yana	YTB’nin	uluslararası	öğrencilere	odaklanan	yük-
seköğretim	 faaliyetleri	 planlı	 olarak	 yürütülmektedir.	 YTB,	 önce	 eski	
Cumhurbaşkanı	 Turgut	 Özal’ın	 desteğiyle	 başlatılan	 “Büyük	 Öğrenci	
Projesi”ni	 “Türkiye	 Bursları”	 adı	 altında	 yeniden	 yapılandırmış	 ve	 bu	
bağlamda	 ilk	 olarak	 “yabancı	 uyruklu	 öğrenci”	 kavramını	 “uluslararası	
öğrenci”	olarak	değiştirmiştir.14

Başkanlık	tarafından	başta	Türkiye	Bursları	olmak	üzere	birçok	yükseköğ-
retim	faaliyetine	imza	atılmaktadır.	Tabii	ki	amaç,	bir	zamanlar	birlikte	ya	

TİKA	ve	YTB”,	Mardin	Büyükşehir	Belediyesi	Gençlik	Merkezi,	erişim	17	Aralık,	2021,	https://
www.mbbgenclik.com/detay-1277-turkiyenin-balkanlarda-faaliyet-gosteren-yumusak-
gucleri-tika-ve-ytb.

13 Süleyman	Güder,	Murat	Çemrek	ve	M.	Hüseyin	Mercan, Geleceğin Türkiyesinde Dış 
Politika: Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri,	İLKE	İlim	Kültür	Eğitim	Vakfı,	İstanbul	
2020,	s.	29.

14 Delikkulak	 Sak,	 “Kamu	 Diplomasisi	 Faaliyetlerinde	 YTB	 Burslusu	 Uluslararası	
Öğrencilerin	Yeri”,	s.	58.
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da	ayrı	ama	dostça	yaşadığımız	bu	ülkelerle	ilişkileri	geliştirmektir.	YTB	
sadece	türksoylu	ülkelerle	değil,	aynı	zamanda	farklı	milletler	için	de	ile-
riye	dönük	çalışmalar	yürütmektedir.15

Bu	 bağlamda,	 YTB’nin	 2019-2023	 dönemi	 Stratejik	 Planı’nda;	 Türkiye	
Bursları	ülke	stratejileri	kapsamında	planlama,	tanıtım	ve	seçim	eylemleri	
geliştirilerek	burs	niteliklerinin	yükseltilmesi	ve	burslu	öğrencilere	sağla-
nan	olanakların	kalitesinin	artırılarak	öğrencilerin	sosyo-kültürel	ve	mesleki	
donanımlarının	güçlendirilmesi	stratejik	amaç	ve	hedefler	 içerisine	dahil	
edilmiştir.	2023	yılında	200	bin	uluslararası	öğrenciyi	burslandırmayı	he-
defleyen	YTB	Uluslararası	Öğrenciler	Daire	Başkanlığı,	uluslararası	öğren-
ci	 hareketliliği	 kapsamında;	 öğrencilerin,	 öğrenim	 süresi	 ve	 sonrasında,	
Türkiye’yi	çok	iyi	tanımalarını	ve	ilişkilerin	sürekliliğini	sağlayan	yurtiçi	ve	
yurtdışı	 faaliyetlerde	bulunmak	veya	benzeri	 işler	yapan	kamu	kurum	ve	
kuruluşları,	özel	ve	sivil	toplum	kuruluşlarının	çalışmalarına	fayda	sunmak;	
öğrencilerin	mezuniyetten	sonra	kendi	ülkelerinde	ilişkilerin	devamlılığını	
korumak	ve	öğrencilere	burs,	barınma,	beslenme,	sağlık	sigortası	ve	diğer	
ihtiyaçlar	üzerine	destek	olmak	için	çalışmalar	yapmaktadır.

Türkiye	Bursları,	dünyadaki	diğer	burs	programlarından	farklı	olarak,	bur-
siyer	öğrencilerine	üniversite	yerleştirmesi	de	yapmakta;	sosyal,	kültürel	
ve	akademik	programlar	düzenleyerek	öğrencilerin	her	alanda	gelişimini	
desteklemektedir.	 Türkiye	 Bursları	 kapsamında	 uluslararası	 öğrencilere	
verilen	burslara	 ilişkin	 iş	ve	 işlemler,	Türkiye	Bursları	Bursluluk	İşlemleri	
Yönergesi	gereğince	düzenlenmektedir.16

2030	 yılında	 yaklaşık	 20	 milyon	 uluslararası	 öğrencinin	 yükseköğrenim	
görmek	için	başka	bir	ülkeyi	tercih	edeceği	öngörülmektedir.17	Ülkelerin	
çoğu	gerek	siyasi	gerek	ekonomik	gerekse	de	kültürel	bir	güç	gibi	görülen	
bu	devasa	pazarda	daha	çok	paya	sahip	olmak	için	mücadele	etmektedir.	
Çoğunlukla	okudukları	ülkelerin	düşünce	yapısını,	kültürünü	kavramış,	aynı	
zamanda	evrensel	değerleri	de	algılayan	bu	yeni	nesil,	kendi	ülkelerinin	
geleceğini	yapılandırırken	bir	“vefa	borcu”	olarak	eğitim	aldıkları	ülke	ile	
ilişkilerde	önemli	rol	üstleneceklerdir.18	YTB’nin	Türkiye	Bursları	programı	

15 Ayhan	Nuri	Yılmaz	ve	Gökmen	Kılıçoğlu,	“Türkiye’nin	Orta	Asya’daki	Yumuşak	Gücü	
ve	Kamu	Diplomasisi	Uygulamalarının	Analizi”,	Türk Dünyası Araştırmaları,	119/235,	
2018,	s.	152.

16 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Bir Rehber-Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler,	 Türkiye	
Gençlik	STK’ları	Platformu,	İstanbul	2021,	ss.	32-34.

17 “Uluslararası	Öğrenci	Hareketliliği”,	YTB,	erişim	20	Aralık,	2021,	https://www.ytb.gov.
tr/uluslararasi-ogrenciler/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi.

18 Zekeriya	Kurşun,	“Yumuşak	güç:	YTB	ve	üniversitelerimiz”,	Yeni	Şafak,	erişim	21	Aralık,	
2021, https://www.yenisafak.com/yazarlar/zekeriya-kursun/yumusak-guc-ytb-ve-
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bugüne	 kadar	 tecrübelerin	 toplandığı	 ve	 istikrarla	 uygulanmaya	devam	
eden,	aynı	zamanda	devlet	tarafından	desteklenen	çalışmadır.

Yurtdışında	yaşayan	Türkler	ve	akraba	topluluklarının	yanı	sıra,	Türkiye’de	
yükseköğrenim	 gören	 uluslararası	 burslu	 öğrencilere	 ilişkin	 faaliyetleri	
koordine	eden	Başkanlık,	Türkiye’nin	yükseköğretim	alanında	önemli	bir	
merkez	 olmasına	 fayda	 sağlamaktadır.	 2012	 yılında	 “Türkiye	 Bursları”	
programını	 başlatan	 YTB,	 uluslararası	 öğrenci	 hareketliliğini	 koordine	
etme	görevini	üstlenmiştir.	Buradan	YTB	tarafından	yükseköğretim	faa-
liyetlerinin	kamu	diplomasisi	kapsamında	bir	yumuşak	güç	aracı	olarak	
değerlendirildiğini	görmekteyiz.

Türkiye	tarihinde	vahdeti,	estetik	bir	tutumu	temsil	eden	ve	davetkarlık	anla-
mı	taşıyan	“Lale”	deseninin	bulunduğu	kendine	özgü	bir	sembolle,	Türkiye	
Bursları	 programı	 vizyoner	 bakış	 açısıyla	 uluslararası	marka	 değeri	 haline	
gelmiştir.	Özellikle	ülkelerin	dış	temsilcilikleri	 tarafından	“Türkiye	Bursları”	
programı	Türkiyenin	ulusal	bir	politikası	olarak	değerlendirilmektedir.

Özellikle,	 demokratik	 sistemin	 tam	 olarak	 tesis	 edilemediği	 ülkelerle	
uluslararası	öğrenciler	aracılığıyla	kurulan	ilişkiler,	meselenin	hassasiye-
tinin	 gözetilmesini	 gerektirmektedir.	 Uluslararası	 öğrenci	 hareketliliği,	
tüm	ülkelere	yönelik	Türkiye’nin	dış	politika	hedefleri,	amaçları	ve	ilişkile-
rinden	ayrı	düşünülmemelidir.	Bu	durum,	Türkiye	ile	yakın	tarihi	bağlara	
sahip	olan	devletler	söz	konusu	olduğunda	daha	net	bir	şekilde	görül-
mektedir.	Bu	nedenle,	Türkiye	Bursları	kapsamında	uluslararası	öğrenci	
hareketliliği,	faaliyet	alanları	ve	nitelikleri	açısından,	ulusal	ve	uluslararası	
siyasetle	karşılıklı	bağımlılık	içerisindedir.	Uluslararası	öğrenci	hareketli-
liğinde	Türkiye	Bursları	programıyla	yürütülen	yenilikler	de,	Türkiye’nin	
dış	siyaseti	anlayışındaki	revizyonları	yansıtmaktadır.	Öte	yandan,	ulusla-
rarası	öğrenci	hareketliliğinin	devlet	bütçesine	getirdiği	yüksek	gelirler,	
bu	 alanda	 yürütülen	 kamu	diplomasisinin	 Türkiye	 hükumeti	 tarafından	
önemli	bir	çalışma	süreci	olarak	değerlendirildiğini	ortaya	koymaktadır.19

Türkiye,	yabancı	uyruklu	öğrencilerin	eğitim	sürecinin	sadece	okudukları	
eğitim	kurumlarıyla	sınırlandırılmasının	önüne	geçmekte	ve	kamu	diplo-
masisinde	eğitim	yoluyla	kapsamlı	bir	yaklaşım	sergilemektedir.	Türkiye	
Bursları’nın	desteğiyle	Türk	dili	öğretimine	önem	verilmesi	ve	sıkça	kulla-
nılan	“gönül	elçileri”	ifadesi	buna	örnek	olarak	gösterilebilir.20

universitelerimiz-2053601.
19 Atılgan	Ulutaş,	“Bir	Evrensel	Temâyül	Olarak	Kamu	Diplomasisi	ve	Uluslararası	Öğrenci	

Hareketliliği-Burslu	Uluslararası	Öğrenci	Hareketliliğinin	Türkiye’nin	Dış	Politikasındaki	
Yeri”,	Uzmanlık	Tezi,	YTB,	2014,	ss.	120-125.

20 “YTB’den	 Uluslararası	 Öğrencilere	 Hoş	 Geldiniz	 Programı”,	 YTB,	 erişim	 20	 Aralık,	
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Her	geçen	 yıl	 artarak	gelmekte	olan	başvurulara	 yönelik	 yaklaşık	 3,500	
bursiyer	kontenjanının	olduğu	Türkiye	Bursları’na	2021	yılında	178	 farklı	
ülkeden	 165	 bine	 yakın	 uluslararası	 öğrenci	 başvuru	 yapmıştır.	 Bu	 baş-
vuruların	%21’i	Orta	Asya	ve	Kafkasya’dan	gelmektedir.	Türkiye’nin	yük-
seköğretim	kurumlarından	mezun	olduktan	sonra	kendi	ülkelerine	dönen	
burslu	öğrencilerin	muntazam	olarak	mezun	buluşmalarına	katılımları	Türk	
kültürünü	tanıtma	ve	yaygınlaştırma	doğrultusunda	fonksiyoneldir.	Bu	bi-
reylerle	 devam	 ettirilen	 ilişkilerin	 bir	 anlamda	 Türkiye’nin	 yumuşak	 güç	
kaynağını	oluşturabileceğini	söyleyebiliriz.21

Türkiye	Bursları	 kapsamında	öğrenim	gören	uluslararası	öğrencilerin,	Tür-
kiye’nin	yumuşak	gücüne	fayda	sağlamakla	kalmayıp,	bu	bölgelerde	Türki-
ye’nin	yumuşak	gücünün	varlığını	da	ortaya	koyduğu	söylenebilir.	Ayrıca,	bu	
durum,	komşu	ülkelerde	Türkiye’ye	yönelik	olumlu	bir	algının	mevcudiyeti	
şeklinde	de	değerlendirilebilir.	Diğer	bir	deyişle,	yabancı	uyruklu	öğrenci-
lerin	 yükseköğrenim	 için	 Türkiye’yi	 seçmeleri,	 Türkiye’de	geçirdikleri	 süre	
boyunca	edindikleri	bilgi	birikimi	ve	kuracakları	sosyal	ilişkiler	sayesinde	Tür-
kiye’ye	yönelik	olumlu	bir	algının	oluşmasını	sağlamakta	ve	Türkiye’nin	mev-
cut	yumuşak	gücünün	korunmasına	ve	gelişmesine	yardımcı	olmaktadır.22

Dolayısıyla	 coğrafi	 ve	 kültürel	 anlamda	 bu	 kadar	 yakın	 bir	 coğrafya-
nın	günümüzde	Türkiye’nin	yumuşak	güç	politikasında	öncelikli	olması	
normaldir.	Orijinal	bir	kamu	diplomasisi	kuruluşu	olan	YTB’nin,	küresel	
yükseköğretim	 çalışmalarının	 incelenmesinde	 Kafkaslara	 da	 önceliğin	
verilmesi	bu	doğrultuda	gerekli	ve	uygun	görülmüştür.	Kurumun	yayın	
organı	 olan	 ARTI90	 (veya	 +90)	 dergisini	 incelendiğimizde,	 Türkiye'nin	
dış	ilişkilerinin	merkezinde	yer	alan	Orta	Asya	ve	Kafkasya	ile	ilgili	yazı-
ların	oranının	 (%12)	 ile	Batı	Avrupa	 (%50)	ve	Balkanlardan	 (%18)	sonra	
üçüncü	sırada	yer	aldığını	görebiliriz.23

Uluslararası	öğrenciler	için	Türkiye’yi	bir	cazibe	merkezi	haline	getirmek	
ve	dış	 siyaset	 adımlarına	öğrenci	 hareketliliği	 vasıtasıyla	destek	olmak	
için	uygulanan	projeler,	kamu	diplomasisinin	etkili	bir	örneği	olarak	kar-
şımıza	 çıkmaktadır.	 Beklenen	 uzun	 süreli	 siyasi	 ve	 ekonomik	 katkılarla	
birlikte,	 rekabetçi	 bir	 konu	 haline	 gelen	 bu	 alanda	 yumuşak	 güç	 kav-

2021,	 https://www.ytb.gov.tr/haberler/ytbden-uluslararasi-ogrencilere-hos-geldiniz-
programi.

21 İpek,	“Irak’ta	Türkiye’nin	Yumuşak	Gücü”.
22 Ahmet	Ejder,	 “Türk	Kamu	Diplomasisi	 Bağlamında	Türkiye	Bursları	Örneği”,	 Yüksek	

Lisans	Tezi,	Yalova	Üniversitesi,	2019,	s.	88.
23 Kerem	Oktem,	Turkey’s New Diaspora Policy: The Challenge of Inclusivity, Outreach 

and Capacity,	İstanbul	Policy	Center,	İstanbul	2014,	s.	14.
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ramının	karakteristik	özelliği	doğrultusunda	ağırlıklı	olarak	modern	kav-
ramlara	 önem	 verilmesi,	 öğrenci	 hareketliliğine	 Türkiye’nin	 yaklaşımını	
göstermektedir.	Uluslararası	öğrenci	hareketliliğine,	çeşitli	burslar	aracı-
lığıyla	faydada	bulunmak,	Türkiye’ye,	kendi	kapasitesine	uygun	fırsatlar	
sunmakta	ve	kamu	diplomasisi	faaliyetlerinin	bir	özelliği	olarak,	günümü-
zün	liberal	sistemine	entegrasyonunu	kolaylaştırmaktadır.24

2015	 yılında	Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	mezuniyet	 törenine	 katılması,	
Türkiye	Bursları’na	verilen	değerin	en	üst	düzeyde	olduğunun	bir	göster-
gesidir.	Cumhurbaşkanının	uluslararası	öğrencilere	hitaben	“Sizleri fahri 
elçi olarak kabul ediyorum”	söylemi,	karşılıklı	kültürel	ilişkilerin	kurulma-
sında	 uluslararası	 öğrenci	 hareketiliğinin	 etkisinin	 vurgulanması	 açısın-
dan	büyük	önem	taşımaktadır.	Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	açıklamaları	
da	burs	 faaliyetlerinin	karşılıklı	sempatinin	oluşmasına	katkı	sağladığını	
ve	bu	anlamda	uluslararası	öğrencilere	uygulanan	programların,	norma-
tif	bir	değere	sahip	olduğunu	göstermektedir.

Sonuç
Yumuşak	güç	aracı	olarak	kullanılan	kurumlardan	birisi	olan	Yurtdışı	Türk-
ler	ve	Akraba	Topluluklar	Başkanlığı,	2010	yılında	başlattığı	faaliyetlerini	
özenle	ve	başarıyla	sürdürmekle	birlikte	uluslararası	öğrencilere	yönelik	
projeleri	uygulayarak	Türkiye’yi	yükseköğretim	alanında	bir	çekim	mer-
kezi	haline	getirmeyi	hedeflemektedir.	Bu	amaç	bağlamında	Türkiye’de	
yükseköğrenim	görmeleri	halinde	uluslararası	öğrencilere	burs	verilmek-
tedir.

Başkanlığın	en	önemli	faaliyet	alanlarından	olan	uluslararası	öğrencilerin	
eğitimlerinin	en	iyi	şekilde	tamamlamasını	sağlamak	amacıyla	çeşitli	fa-
aliyetler	gösteren	kurum,	bu	sayede	geleceğe	yatırım	yapmaktadır.	Aynı	
zamanda,	akademik	yılda	ve	yaz	tatilleri	süresince	düzenlenen	etkinlik-
lerle	uluslararası	öğrencilerin	sosyal	ve	kültürel	hayata	katılımları	teşvik	
edilmektedir.	Mezun	olduktan	sonra	öğrencilerde	oluşacak	Türkiye	ima-
jının	etkileri	ve	ülkelerinde	aktif	görevlere	başladıklarında	Türkiye	ile	ger-
çekleştirecekleri	bağlar,	Türkiye	için	elde	edilmiş	önemli	bir	katma	değer	
olabilecektir.

Son	yıllarda	Türkiye’nin	artan	siyasi	görünürlüğü,	gelişmişliği	gibi	etken-
24 Ulutaş,	“Burslu	Uluslararası	Öğrenci	Hareketliliğinin	Türkiye’nin	Dış	Politikasındaki	Yeri”,	s.	127.
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ler,	uluslararası	öğrencilere	göre	Türkiye’yi	yükseköğretim	için	tercih	edi-
lebilir	bir	konuma	getirmiştir.

Sonuç	olarak	YTB’nin,	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	uluslararası	öğrenci	hareket-
liliğini	başarıyla	 yönettiği	ama	bazı	eksikliklerin	olduğu	söylenebilir.	Ulus-
lararası	öğrencilerin	Türkiye’de	olmaktan	mutluluk	duydukları	ancak	daha	
gelişmiş	bir	ülkede	okuma	fırsatları	olsaydı	o	ülkeleri	tercih	edecekleri	göz-
lemlenmektedir.	Bu	durum,	Türkiye	Bursları’nın	uluslararası	öğrencilerin	ter-
cihleri	üzerinde	olumlu	bir	etkisinin	olduğunu,	ancak	bazı	noktalarda	yeterli	
olmadığını	göstermektedir.	Türkiye’nin	ikinci	bir	tercih	olarak	görülmemesi	
için	YTB’nin	uzun	süreli	bir	hedefi	olan	Türkiye	Bursları	kapsamında	değişik-
likler	yapılmalı,	Türkiye’nin	coğrafi	konumunu	ve	imkanlarını	doğru	şekilde	
kullanarak	etkili	politikalar	geliştirilmelidir.	Böylece	Türkiye’nin	yumuşak	güç	
bağlamında	uluslararası	öğrencilere	yönelik	yükseköğretim	 faaliyetlerinde	
belirlenen	hedeflere	ulaşması	daha	kolay	olacaktır.
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Türk Dünyasının Akademik Birliği Bağlamında 
Türk Üniversiteler Birliği ve Geleceği

Ömer Faruk Karaman*

ÖZET
Türk	dünyasının	bütünleşmesine	yönelik	fikirler	on	dokuzuncu	yüzyıla	kadar	
uzanmaktadır.	Kültürel	anlamda	ortak	değerlere	sahip	ve	Türk	dillerini	konu-
şan	toplulukların	bir	araya	gelerek	bir	entegrasyon	sürecine	girmesi	bu	fikir	
akımının	bir	özetidir.	Soğuk	Savaş’ın	sona	ermesiyle	birlikte	bu	fikirler	somut	
adımlara	dönüşmeye	başlamıştır.	Zira	bu	süreçte	Orta	Asya	ve	Kafkasya’da	
bağımsız	Türk	devletleri	dünya	sahnesine	çıkmıştır.	Bağımsızlıklarının	ilk	yılla-
rından	itibaren	bu	ülkeler	arasında	entegrasyon	bağlamında	farklı	boyutlarda	
ilişkiler	meydana	gelmiştir.	Bunlardan	en	önemlileri	Türk	Dili	Konuşan	Ülkeler	
İşbirliği	Konseyi	olarak	kurulan	ve	daha	sonra	isim	değiştiren	Türk	Devletleri	
Teşkilatı’dır.	Türk	dünyasını	akademik	anlamda	bir	araya	getiren	öncü	kurum-
lardan	biri	ise	Türk	Devletleri	Teşkilatı	bünyesindeki	Türk	Üniversiteler	Birliği-
dir.	Devletler	arasında	sınırları	ortadan	kaldıran	jeokültür	olgusu	bağlamında	
bu	teşkilata	üye	olan	ülkelerin	siyasi,	ekonomik,	kültürel	ve	eğitim	alanlarında	
da	işbirliklerini	arttırmaları	gerekmektedir.	Bu	çalışmada	Türk	Üniversiteler	Bir-
liği’nin	yapısı	ve	faaliyetleri	incelenmiş,	Türk	dünyasının	akademik	birliği	kap-
samında	daha	etkili	olabilmesi	konusunda	öneriler	sunulmuştur.

Anahtar	Kelimeler:	Türk	dünyası,	Akademik	entegrasyon,	Türk	Üniversiteler	
Birliği,	Türk	Devletleri	Teşkilatı

* Dr.,	Kırgızistan-Türkiye	Manas	Üniversitesi,	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi,	Uluslararası	
İlişkiler	 Bölümü,	 Bişkek/Kırgızistan,	 omer.karaman@manas.edu.kg,	ORCID:	 0000-0003-
0353-9805
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The Turkic Universities Union and Its Future in the 
Context of the Academic Union of the 

Turkic World

ABSTRACT

Ideas	for	the	integration	of	the	Turkic	world	date	back	to	the	nineteenth	
century.	Communities	who	have	common	cultural	values	and	speak	Tur-
kic	languages	come	together	and	enter	into	an	integration	process	is	a	
summary	of	this	idea.	With	the	end	of	the	Cold	War,	these	ideas	started	
to	come	into	action.	Because	in	this	process,	independent	Turkic	states	
in	Central	Asia	and	 the	Caucasus	appeared	on	 the	world	 stage.	Since	
the	first	 years	of	 their	 independence,	 relations	of	different	dimensions	
have	occurred	between	these	countries	in	the	context	of	integration.	The	
most	important	of	these	is	the	Organization	of	Turkic	States,	which	was	
established	as	 the	Cooperation	Council	of	Turkic	Speaking	States	and	
later	changed	its	name.	One	of	the	leading	institutions	that	brings	the	
Turkic	world	together	in	an	academic	sense	is	the	Turkic	Universities	Uni-
on	within	the	body	of	the	Organization	of	Turkic	States.	In	the	context	of	
the	geoculture	phenomenon	that	eliminates	the	borders	between	states,	
the	countries	that	are	members	of	this	organization	should	increase	their	
cooperation	in	the	political,	economic,	cultural	and	educational	fields.	In	
this	study,	the	structure	and	activities	of	the	Turkic	Universities	Associa-
tion	were	examined,	and	suggestions	were	made	to	be	more	effective	
within	the	scope	of	the	academic	union	of	the	Turkic	world.

Keywords:	Turkic	world,	Academic	integration,	Turkic	Universities	Uni-
on,	Organization	of	Turkic	States
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GİRİŞ
Teknolojik	gelişmelere	paralel	 olarak	 küreselleşmenin	hızlandığı	günü-
müzde	kültürel	ve	sosyal	değerlerin	ayakta	kalabilmesi	için	bir	takım	böl-
geselleşme	 çalışmaları	 da	 devam	 etmektedir.	 Bu	 bağlamda	 Sovyetler	
Birliği’nin	dağılmasından	 sonra	bağımsızlıklarını	 ilan	eden	Türk	devlet-
lerinin	birlikte	hareket	ederek	her	alanda	işbirliklerini	arttırması	ve	ortak	
değerlerin	 unutulmamasını	 sağlaması	 da	 elzem	 hale	 gelmiştir.	 Asırlar	
boyu	 farklı	 coğrafyalarda	 yaşam	 süren	bu	 topluluklar	 arasında	 kültürel	
farklılıklar	meydana	gelmişse	de	tarih,	inanç,	dil	gibi	birçok	ortak	değer	
etrafında	yeniden	kümelenmesi	söz	konusu	olmuştur.	Ayrıca	unutulmaya	
yüz	tutmuş	ortak	özelliklerin	yeniden	canlanması	ortak	eğitim	politikala-
rıyla	mümkün	olabileceği	için	bu	hususta	da	önemli	adımlar	atılmıştır.1

Türk	 dünyası	 olarak	 adlandırılan	 aynı	 etnik	 kökene	 ve	 kültürel	 açıdan	
ortak	değerlere	sahip	ve	Türkçe	konuşan	toplumların	bir	araya	gelerek	
bütünleşmesine	yönelik	fikirler	on	dokuzuncu	yüzyıla	 kadar	uzanan	bir	
düşünce	 akımıdır.	 Bu	 bağlamda	 somut	 adımların	 atılması	 ve	Orta	 As-
ya’daki	Türk	topluluklarıyla	ortak	faaliyetlerin	yapılmaya	başlanması	Sov-
yetler	 Birliği’nin	 dağılması	 ve	 Soğuk	 Savaşın	 sona	 ermesiyle	mümkün	
olabilmiştir.	Türkiye’nin	başat	rol	oynadığı	bu	ilişkiler	ağında	günümüze	
kadar	önemli	girişmlerde	bulunulmuş,	önemli	ortaklıklar	ve	projeler	ha-
yata	geçirilmiştir.	Bunların	gerçekleşmesinde	Türkiye	kaynaklı	kurum	ve	
kuruluşlar	 önemli	 derecede	 rol	 oynamıştır.	 Türkiye	 İşbirliği	 ve	 Koordi-
nasyon	Ajansı	 (TİKA),	Yurtdışı	Türkler	ve	Akraba	Topluluklar	Başkanlığı,	
Yunus	Emre	Enstitüsü,	Maarif	Vakfı	gibi	kurumlar	bu	doğrultuda	önemli	
bir	misyon	yüklenmişlerdir.	Bunların	dışında	söz	konusu	ülkeler	ile	ortak	
kuruluşlar	da	günümüzde	entegrasyon	bağlamında	önemli	faaliyetler	yü-
rütmektedir.	Son	olarak	Sovyetler	Birliği’nin	dağılmasıyla	birlikte	kurulan	
Türk	Dili	Konuşan	Ülkeler	 İşbirliği	Konseyi,	2021	yılında	Türk	Devletleri	
Teşkilatı’na	dönüşerek	etkinliğini	arttırmaya	devam	etmektedir.

Bağımsızlıklarının	ilk	yıllarında	söz	konusu	Türk	devletleri	arasındaki	iliş-
kiler	daha	çok	romantik	bir	düzeyde	ortaya	çıktığından	dolayı	ilk	yıllarda	
istenilen	 koordinasyon	 seviyesine	 gelinememiştir.	 Ancak	 sonraki	 yıllar-
da	ülkeler	arasındaki	ilişkiler	somut	çıktılara	dönüşmeye	başlamıştır.	Bu	
ülkelerin	halkları	arasındaki	 ilişkiler	de	gerek	kitlesel	 iletişim	araçlarının	
yaygınlaşması	ve	erişimin	kolaylaşması,	gerekese	de	ülkeler	arasındaki	

1 Osman	Mert,	 “Türk	 Konseyi	 (Keneşi)	 Türk	 Üniversiteler	 Birliği	 ve	 Türk	 Üniversiteler	
Birliği	I.	Genel	Kurulu”,	A.	Ü.	Türkiyat	Araştırmaları	Enstitüsü	Dergisi,	2015,	53:	s.	274.
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ulaşım	 koşullarının	 yaygınlaşmasıyla	 gelişmeye	 başlamıştır.	 Böylece	 ilk	
yıllardaki	romantik	ve	duygusal	içerikli	söylemlerin	yerini,	rasyonel	poli-
tikalar	almaya	başlamıştır. 2	Zira	uzun	bir	dönem	birbirlerinden	ayrı	kal-
mış	–ki	bu	sürede	etkileşimde	oldukları	toplumların	kültür	ve	değerlerini	
benimsemiş-	toplumların	bir	an	önce	kaynaşması	beklenmemelidir.

Günümüzde	ekonomik	ve	siyasi	entegrasyonlara	giden	yol	kültürel	işbir-
liği	ve	ortaklıklar	sayesinde	gerçekleşir.	Bunun	için	ise	ortak	eğitim	politi-
kaları	şarttır.	Bu	çerçevede	de	bu	çalışmada	Türk	Konseyi	(Türk	Devletleri	
Teşkilatı)	bünyesinde	 faaliyet	gösteren	Türk	Üniversiteler	Birliği’nin	 ya-
pısı,	misyonu,	vizyonu	ve	faaliyetleri	ele	alınarak,	daha	etkili	bir	kuruma	
dönüşebilmesi	bağlamında	geleceği	tartışılmış	ve	öneriler	sunulmuştur.	

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)
Rus	işgaliyle	başlayan	ve	uzun	yıllar	Sovyetler	Birliği	tarafından	yöneti-
len	Türk	kökenli	toplulukların	birbirleriyle	temas	kurması	en	az	seviyeye	
indirgenmişti.	Bağımsızlıklarını	kazandıktan	sonra	ise	her	biri	ulus	devlet	
inşa	sürecine	geçmişti.	Bununla	birlikte	kendi	aralarında	işbirlikleri	geliş-
tirmenin	yolunu	aramaya	başlamışlardı.	Nursultan	Nazarnayev’in	liderli-
ğinde	Kazakistan’ın	bu	sürecin	öncülüğünü	yaptığı	görülmektedir.	Çatış-
malardan	uzak	ve	işbirliğine	dayalı	dış	politika	ortak	kültür	ve	değerler	
üzerine	 temellendirilmeye	 çalışılmıştır.	 Bu	 çerçevede	 Kazakistan,	 Orta	
Asya’daki	Türk	dili	konuşan	ülkeler	arasında	bir	köprü	ve	koordinasyon	
merkezi	olmayı	hedeflemiştir.3

Bağımsızlığını	kazanan	Türk	toplulukları	arasındaki	ortak	kültürel	değerler	
onların	 kısa	 sürede	 iletişime	 geçmesini	 ve	 kaynaşmasını	 sağlamıştır.	 Bu	
ilişkilerin	devlet	kademelerinde	de	gelişmesi	için	Türkiye’nin	öncülüğünde	
bazı	kurum	ve	kuruluşlar	ortaya	çıkarılmıştır.	Bunlardan	biri	de	devlet	baş-
kanı	ve	üst	düzey	bürokraları	bir	araya	getiren	Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Zirvesi	 olarak	 adlandırılan	 toplantılardır.4	 İlk	 olarak	 1992’de	 toplantıları	
yapılan	ve	kısaca	Türk	Konseyi	olarak	adlandırılan	bu	oluşuma	ilk	aşamada	
Azerbaycan,	Kazakistan,	Kırgızistan	ve	Türkiye	üye	olmuş,	sonradan	Özbe-
kistan	da	katılmıştır.	Ayrıca	Macaristan’ın	da	gözlemci	statüsü	bulunmak-
tadır.	Nahçıvan’da	gerçekleştirilen	9’uncu	zirvede	mevcut	süreci	kurumsal-

2 Cengiz	Alyılmaz,	“Türk	Dünyası	Vatandaşlığına	Doğru”,	Uluslararası	Türkçe	Edebiyat	
Kültür	Eğitim	Dergisi,	2015,	s.	71

3 Mehmet	Seyfettin	Erol	ve	Kadir	Ertaç	Çelik,	“Türk	Dünyası’nda	İşbirliği	Denemesi:	Türk	
Keneşi	ve	Kazakistan”,	Türk	Dünyası	İncelemeleri	Dergisi,	2017,	s.	16.

4 Mert,	a.g.e.,	s.	275.
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laştırmak	maksadıyla	Türk	Dili	Konuşan	Ülkeler	İşbirliği	Konseyi	kurulmuş	
ve	bu	çerçevede	gerçekleştirilen	toplantılarda	üye	ülkeler	arasındaki	çok	
taraflı	 işbirliklerini	genişletmek	ve	etkili	hale	getirmek	amaçlanmıştır.	Bu	
doğrultuda	bu	ülkeler	arasında	siyasi	dayanışmanın	pekiştirilmesi,	ekono-
mik	ve	teknik	işbirliğini	arttırma,	Türk	dünyasının	tarihi	ve	kültürel	değerle-
rini	gün	yüzüne	çıkarma	gibi	önemli	hususlar	hedeflenmişti.	Bu	kapsamda	
birçok	görüşme	ve	faaliyet	de	gerçekleştirilmiştir.5 

İstanbul’da	2021’de	 yapılan	 toplantı	 sonrasında	oluşumun	 statüsü	de-
ğiştirilerek	Türk	Devletleri	Teşkilatı	(Organization	of	Turkic	States)	ismini	
almıştır.	Türk	Devletleri	Teşkilatı’nın	Devlet	Başkanları	Konseyi,	Dışişle-
ri	Bakanları	Konseyi,	Aksakallar	Konseyi,	Kıdemli	Memurlar	Konseyi	ve	
Sekreterya	organları	bulunmaktadır.	Teşkilatın	ana	karar	organı	dönem	
başkanlığını	 üstlenen	 ülke	 tarafından	 başkanlığı	 yürütülen	Devlet	 Baş-
kanları	Konseyi’dir.	Faaliyetler	 ise	 İstanbul’da	bulunan	Sekreterya	 tara-
fından	koordine	edilmektedir.	Teşkilat	aynı	zamanda	TÜRKSOY,	TÜRKPA,	
Uluslararası	Türk	Akademisi	gibi	kuruluşları	da	kendi	çatısı	altında	topla-
maktadır.6	Ayrıca	Teşkilat	bünyesinde	üye	ülkeler	arasında	yükseköğre-
tim	alanında	ortak	işbirliği,	politikalar	ve	araştırma	faaliyetleri	geliştirmek	
amacıyla	Türk	Üniversiteler	Birliği	kurulmuştur.

Türk Üniversiteler Birliği, Faaliyetleri ve Geleceği
Türk	 Ünivrsiteler	 Birliği,	 Türk	 Konseyi’ne	 (Türk	 Devletleri	 Teşkilatı)	 üye	
ülkelerdeki	yükseköğretim	kurumlarının	kendi	aralarında	ortak	eğitim	ve	
araştırma	politikaları	geliştirmek	ve	işbirliğini	üst	seviyelere	taşımak	üze-
re	10	Ağustos	2012’de	Kırgızistan’ın	Çolpon-Ata	şehrinde	yapılan	Türk	
Konseyi	 Eğitim	 Bakanları	 Toplantısı	 ve	 12	 Ağustos	 2012’de	 Bişkek’te	
düzenlenen	Türk	Konseyi	 İkinci	Zirvesi’nde	alınan	kararlar	doğrultusun-
da	şekillenmiş	ve	28-29	Mart	2013	tarihlerinde	İstanbul’da	yapılan	Türk	
Keneşi	Türk	Üniversiteler	Birliği	hazırlık	toplantısında	alınan	kararlar	doğ-
rultusunda	yasal	mevzuatı	düzenlenerek	kuruluş	aşaması	tamamlanmış-
tır.	 Kuruluşun	mevzuatında	 geçen	 amaçlara	 bakıldığında	 üye	 ülkelerin	
yükseköğretim	kurumları	arasında	ortak	tarih,	kültür,	dil	gibi	değerlerden	
yola	çıkarak	işbirliklerinin	gerçekleştirilmesi,	çağdaş	bilimsel	standartlara	
uygun	hareket	etmek	suretiyle	ortak	kimlik	bilinci	yüksek	nesiller	yetiş-
tirmek,	söz	konusu	üniversitelerin	programlarını	uyumlu	hale	getirmek,	
ortak	kredi	transfer	sistemini	geliştirmek,	öğretim	elemanı	geliştirme	ve	

5 T.C.	Dışişleri	Bakanlığı,	https://www.mfa.gov.tr/turk-konseyi.tr.mfa,	10.01.2022.
6 	Türk	Devletleri	Teşkilatı,	https://www.turkkon.org/tr/organizasyon-semasi,	10.01.2022.
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değiştirme	uygulamalarını	teşvik	etmek,	öğrenci	değişim	programlarını	
yaygınlaştırarak	 farklı	 coğrafyadaki	 aynı	 ortak	 değerlere	 bağlı	 gençle-
re	kaynaşma	imkanı	sunmak,	ortak	bilimsel	etkinlikler	düzenlemek,	üni-
versiteler	arasında	diploma	denkliği	 sağlayacak	uygulamaların	zeminin	
oluşturmak,	üye	üniversitelerde	eğitim	gören	öğrencilere	özel	burs	sağ-
lamak	ve	ortak	dersler	düzenlemek	olarak	belirlenmiştir.7

Türk	Üniversiteler	Birliği’nin	yönergesine	göre	Birlik	başkanı	TDT’yi	tem-
silen	Genel	Sekreter’dir.	Dönem	başkanlığı	ise	gönüllülük	esasına	göre	
iki	yıllığına	seçilir.	Birlik	başkanı	akademik	işlerden	sorumlu	olan	dönem	
başkanı	olan	üniversitenin	rektörü	ile	uyum	içinde	hareket	eder.	Dönem	
başkanı	TDT	Eğitim	Bakanları	Toplantısı’na	davet	edilebilmektedir.	Birlik	
üyesi	 üniversite	 rektörleri	 ile	 TDT	Genel	 Sekreteri	 veya	 temsilcilerinin	
katılımıyla	genel	kurul	oluşturulur.	Bununla	birlikte	Temas	Grubu	ve	Öğ-
renci	Keneşi	gibi	yardımcı	organları	da	bulunur.	Birlik	kararları	Genel	Ku-
rul	toplantılarında	salt	çoğunluk	ile	alınır.	Alınan	kararlar	veya	hazırlanan	
mevzuat	YÖK	Başkanının	da	katıldığı	TDT	Eğitim	Bakanları	toplantısında	
onaylandıktan	sonra	yürürlüğe	girer.	Birliğin	finans	kaynaklarını	 ise	üye	
üniversitelerin	kendi	mali	kaynakları	ve	oluşturulması	planlanan	“Türk	Bi-
limsel	Araştırma	Fonnu”	ile	sağlanır.8

Türk	 Üniversiteler	 Birliği’ne	 günümüzde	 Azerbaycan’dan	 5,	 Kazakis-
tan’dan	6,	Kırgızistan’dan	6,	Türkiye’den	11,	Özbekistan’dan	4	ve	Maca-
ristan’dan	1	üniversite	olmak	üzere	toplamda	33	üniversite	üyedir.	Bilim-
sel,	kültürel	ve	sportif	alanda	faaliyetlerde	bulunmayı	amaç	edinen	birlik	
bu	kapsamda	Türk	Üniversiteler	Spor	Oyunları,	Uluslararası	Sosyal	Bilim-
ler	Lisansüstü	Öğrenci	Kongresi,	Türk	Dünyası	Ortak	Vatandaşlık	Projesi,	
üye	üniversiteler	arasında	öğrenci	değişim	programları	gibi	uygulamalar	
hayata	geçirilmiştir.9

Sonuç ve Öneriler
Türk	 Üniversiteler	 Birliği	 kuruluş	 amacı,	 misyonu	 ve	 vizyonu	 itibariyle	
Türk	toplulukları	arasında	akademik	koordinasyonun	önemli	bir	parçası-
dır.	Zira	ortak	bir	kültürel	zemin	çerçevesinde	bir	araya	gelmek	isteyen	
toplumların	ortak	eğitim	politikaları	oluşturmaları	elzemdir.	Aynı	zaman-
da	bu	Birlik	Türk	dünyası	mensubu	gençlerin	birbirlerinin	kültürlerini	de-
rinlemesine	öğrenme	fırsatı	sunduğu	için	önem	arz	ediyor.	Birlik	çerçeve-
7 	Türk	Üniversiteler	Birliği,	http://turkunib.org/tr/site/index/#about,	12.01.2022.
8 	Türk	Üniversiteler	Birliği	Yönergesi,	http://turkunib.org/tr/site/index,	12.01.2022.
9 	http://turkunib.org/tr/site/index/#about
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sinde	gerçekleştirilen	öğrenci	değişim	programları	bu	amacın	en	önemli	
ayaklarından	birini	oluşturuyor.	Aynı	zamanda	ortaklaşa	düzenlenen	bi-
limsel	ve	sportif	etkinlikler	(Türk	Dünyası	Üniversiteler	Birliği	Spor	Oyun-
ları,	Uluslararası	Sosyal	Bilimler	Lisansüstü	Kongresi	 vb.)	de	öğrenciler	
arasındaki	 kaynaşma	ve	koordinasyonu	arttırıcı	 unsurlardandır.	Bunlara	
ek	olarak	faaliyete	geçen	Türk	Dünyası	Vatandaşlığı	Projesi	kapsamında	
üye	ülkelerdeki	öğrencilere	Türk	dünyasının	tarihi,	coğrafyası	ve	kültürü	
üzerine	verilen	dersler	de	Türk	dünyası	vatandaşlığı	bilincini	geliştirme-
de	etkili	olmaktadır.	

Birliğin	etki	alanını	geliştirebilmesi	adına	aşağıdaki	gibi	bazı	öneriler	
sunulmuştur;

• Türk	Üniversiteler	Birliği	daha	aktif	hale	getirilerek	faaliyetlerini	yo-
ğunlaştırılmalıdır.

• Ortak	alfabe	ve	dil	konusunda	çalıştaylar	gerçekleştirerek	kültürel	ya-
kınlaşma	ileri	seviyelere	taşınmalıdır.	Bu	kapsamda	öğrencilere	Ortak	
Çağdaş	Türk	Lehçeleri	dersi	verilmelidir.

• Öğretim	elemanı	ve	öğrenci	değişim	programlarını	geliştirerek	kay-
naşma	ortamları	arttırılmalıdır.

• Gönüllülük	esasına	dayalı,	Birliği	destekleyecek	sivil	toplum	kuruluş-
larının	kurulması	teşvik	edilmelidir.

• Üye	ülkelerde	basılan	akademik	dergilerin	tarandığı	bir	dizin	gelişti-
rilerek	ortak	bir	veri	tabanı	oluşturulmalıdır.

• Üye	 üniversitelerden	mezun	 olanların	 diplomalarının	 denkliklerinin	
sağlanması	için	gerekli	altyapı	hazırlanmalıdır.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
Yükseköğretim Geçmişi

Cemaliye Kürt*

ÖZET
Yükseköğretim,	üniversite,	yüksek	okul,	akademi	gibi	her	düzeyde	(ön	lisans,	
lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	doktora)	 eğitimi	 kapsayan	bir	öğretim	kademesidir.	
Yüksek	öğretimin	en	önemli	iki	işlevi,	bilim	üretmek	ve	yüksek	nitelikli	insan	
gücü	yetiştirmektir.	

Yükseköğretimde	eğitim	öğretim	şekilleri	dört	ana	başlık	altında	toplanmıştır.	
Bunlar,	örgün	eğitim,	açık	eğitim,	dışardan	eğitim	ve	yaygın	eğitimdir.	

Yükseköğretimin	 temel	 birimi	 üniversitelerdir.	 Üniversite	 kelimesinin	 kökeni	
Latince’de	“universitas”	olarak	yer	almaktadır.	Anlamı	ise	bağımsız	tüzel	kişili-
ğe	sahip	ve	ortak	çıkarları	olan	kişiler	topluluğudur.	Üniversite,	bilimsel	özerk-
liğe	ve	kamu	tüzel	kişiliğine	sahip	yüksek	düzeyde	eğitim,	öğretim,	bilimsel	
araştırma,	yayın	ve	danışmanlık	yapan,	fakülte,	enstitü,	yüksek	okul	ve	benzeri	
kuruluş	ve	birimlerinden	oluşan	bir	yüksek	öğretim	kurumudur.	Bir	başka	de-
yişle,	üniversite	üretilen	bilginin	yeni	nesillere	aktarıldığı,	özellikle	bilgiyi	top-
lumsal	faydaya	dönüştürebilen	günümüz	dünyasının	en	önemli	unsurlarından	
biridir.	

Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nde	faaliyet	gösteren	üniversiteler	üç	ana	gruba	
ayrılmıştır.	Bunlardan	 ilki	devlet	 tarafından	kurulan	vakıf	üniversitelerdir.	 İkinci	
grup	üniversiteler,	özel	sektör	tarafından	kurulan	vakıf	üniversitelerdir.	Üçüncü	
grup	üniversiteler	ise,	Türkiye’de	faaliyet	gösteren	devlet	üniversitelerinin	Ku-
zey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nde	açmış	olduğu	kampüs	üniversitelerdir.	

Bu	çalışmada	ilk	olarak	yükseköğretim	kavramı	açıklanmış,	daha	sonra	da	Ku-
zey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nde	yüksek	öğretimin	geçmişten	günümüze	tarih-
sel	gelişimi	incelenmiştir.	
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ABSTRACT

Higher	 education	 such	 as	 university,	 schools,	 academia	 is	 a	 teaching	
level	that	includes	education	at	all	 levels	(associate	degree,	undergra-
duate,	graduate	and	doctorate).	The	 two	most	 important	 functions	of	
higher	education	are	to	produce	science	and	to	train	highly	educated	
manpower.

Educational	forms	in	higher	education	are	grouped	under	four	main	he-
adings.	These	are	formal	education,	open	education,	distance	educati-
on	and	mass	education.

The	principal	unit	of	higher	education	is	universities.	The	origin	of	the	
word	university	is	in	Latin	as	“universitas”.	It	means	a	group	of	persons	
with	independent	legal	entity	and	common	interests.	A	university	is	a	hi-
gher	education	institution,	consisting	of	faculties,	institutes,	schools	and	
similar	institutions	and	units,	which	has	scientific	autonomy	and	public	
legal	entity,	and	carries	out	high-level	education	and	training,	scientific	
research,	publication	and	consultancy.	In	other	words,	the	university	is	
one	of	the	most	important	elements	of	today's	world,	where	the	know-
ledge	 produced	 is	 passed	 on	 to	 new	 generations	 and	 can	 transform	
knowledge	into	social	benefit.

Universities	 that	 teaching	 in	 the	 Turkish	 Republic	 of	Northern	Cyprus	
are	divided	 into	 three	main	groups.	 The	 first	 of	 these	 are	 foundation	
universities	established	by	the	state.	The	second	group	of	universities	
are	foundation	universities	established	by	the	private	sector.	The	third	
group	of	universities	are	campus	universities	opened	in	the	Turkish	Re-
public	of	Northern	Cyprus	by	state	universities	operating	in	Turkey.

In	 this	 study,	 firstly	 the	 concept	of	higher	education	has	been	explai-
ned,	then	the	historical	development	of	higher	education	in	the	Turkish	
Republic	of	Northern	Cyprus	has	been	examined	from	past	to	present.
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GİRİŞ
Yükseköğretim,	üniversite,	 yüksek	okul,	akademi	gibi	her	düzeyde	 (ön	
lisans,	 lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora)	 eğitimi	 kapsayan	 bir	 öğretim	
kademesidir.1	 Yüksek	 öğretimin	 en	 önemli	 iki	 işlevi,	 bilim	 üretmek	 ve	
yüksek	nitelikli	insan	gücü	yetiştirmektir.2	Buradan	hareketle,	yükseköğ-
retim	genel	olarak;	“bilimsel	birikimleri	muhafaza	eden,	geliştiren,	 ya-
yan	ve	bu	amaçla,	eğitim	faaliyetlerinin	yanında,	bilimsel	araştırmaların	
yapıldığı	üniversitelerle	bu	üniversitelere	bağlı	diğer	kuruluşların	tümü”	
şeklinde	tanımlanmaktadır.3 

Yükseköğretimde	eğitim	öğretim	şekilleri	dört	ana	başlık	altında	toplan-
mıştır.	Bunlar,	örgün	eğitim,	açık	eğitim,	dışardan	eğitim	ve	yaygın	eği-
timdir.4	Örgün	eğitim	modeli	dünyada	uygulanan	en	yaygın	eğitim-öğ-
retim	 şeklidir.	 Bu	 eğitim	 türünde	 öğrenciler,	 eğitim-öğretim	 dönemi	
boyunca	ders	ve	uygulamalara	devam	etmek	sorundadırlar.	Açık	eğitim	
modelinde,	öğrencilerin	okula	devam	zorunluluğu	olmaksınız,	radyo,	te-
levizyon,	internet	ve	diğer	eğitim	araçları	aracılığıyla	aldıkları	eğitim	şek-
lidir.	Dışardan	eğitim	modelinde,	yükseköğretimin	belli	dallarında,	öğ-
rencilerin	okula	devam	zorunluluğu	olmaksızın,	 sadece	eğitim-öğretim	
dönemi	 boyunca	 yapılan	 sınavlara	 katılma	 zorunluluğu	 olan	 eğitimdir.	
Yaygın	eğitim	modelinde	ise,	örgün	eğitim	sistemine	hiç	katılmamış	veya	
örgün	eğitimin	herhangi	bir	kademesinde	bulunan	veyahut	bu	kademe-
den	 çıkmış	 vatandaşlara,	 örgün	 eğitimin	 yanında	 veya	 dıışnda	 ihtiyaç	
duyulan	çeşitli	alanlarda,	eğitim-öğretim	vererek,	bireylerin	belli	amaçlar	
doğrultusunda	 yetiştirilmesini	 sağlayan	 eğitsel	 etkinliklerdir.5	 Kısacası,	
yaygın	eğitiminin	temel	amacı	topluma	bilgi	ve	beceri	kazandırmaktır.	

Yükseköğretimin	 temel	 birimi	 üniversitelerdir.	 Bunun	 nedeni	 ise	 diğer	
öğretim	kurumları	(fakülte,	yüksekokul,	enstitü)	üniversitelere	bağlı	ola-
rak	kurulmaktadır.	Üniversite	kelimesinin	kökeni	Latince’de	“universitas”	
olarak	yer	almaktadır.	Anlamı	 ise	bağımsız	 tüzel	kişiliğe	sahip	ve	ortak	
çıkarları	olan	kişiler	topluluğudur.	Üniversite,	bilimsel	özerkliğe	ve	kamu	

1	 Mehmet	 Kısakürek,	 Üniversitelerimizde	 Yenileşme,	 A.Ü.	 Eğitim	 Fakültesi,	 Yayın	
No:54,	Ankara,	1976,	s.4.;	Cavit	Binbaşıoğlu,	Eğitim Yöneticiliği,	Binbaşıoğlu	Yayı-
nevi,	4.	Basım,	Ankara,	1988,	s.112.

2	 Özer	 Ozankaya,	 Yükseköğretimde Sorunlar ve Çözümler,	 Üniversite	 Öğretim	
Üyeleri	Derneği	Yayınları,	No:1,	İstanbul	1990,	s.217.

3	 Ali	Birinci,	Türk Yurdu,	Cilt	16,	Sayı:111,	Kasım	1996.
4	 YÖK	Kanunu	Md.3/u.
5	 Ömer	Dinçsoy,	Türk Eğitim Sistemi,	Türk	Demokrasi	Vakfı,	Ankara,	1995,	s.56.
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tüzel	kişiliğine	sahip	yüksek	düzeyde	eğitim,	öğretim,	bilimsel	araştırma,	
yayın	ve	danışmanlık	yapan,	fakülte,	enstitü,	yüksek	okul	ve	benzeri	ku-
ruluş	ve	birimlerinden	oluşan	bir	yüksek	öğretim	kurumudur.	Bir	başka	
deyişle,	üniversite	üretilen	bilginin	yeni	nesillere	aktarıldığı,	özellikle	bil-
giyi	 toplumsal	 faydaya	dönüştürebilen	günümüz	dünyasının	en	önemli	
unsurlarından	biridir.

Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nde	faaliyet	gösteren	üniversiteler	üç	ana	
gruba	ayrılmıştır.	Bunlardan	ilki	devlet	tarafından	kurulan	vakıf	üniversi-
telerdir.	İkinci	grup	üniversiteler,	özel	sektör	tarafından	kurulan	vakıf	üni-
versitelerdir.	Üçüncü	grup	üniversiteler	ise,	Türkiye’de	faaliyet	gösteren	
devlet	üniversitelerinin	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nde	açmış	olduğu	
kampüs	üniversitelerdir.

Bu	çalışmada	 ilk	olarak	yükseköğretim	kavramı	açıklanmış,	daha	sonra	
da	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nde	yüksek	öğretimin	geçmişten	gü-
nümüze	tarihsel	gelişimi	incelenmiştir

Atatürk Öğretmen Akademisi
Atatürk	Öğretmen	Akademisi,	1937-1938	öğretim	yılında	Güzelyurt’ta,	
“Omorfo	Öğretmen	Koleji”	adıyla	hayata	geçirilmiştir.	Omorfo	Öğret-
men	Koleji'nde	Türk	ve	Rum	erkek	öğrenciler	yatılı	olarak	okumaktaydı-
lar.	Giriş	sınavının	yanı	sıra	yüksek	düzey	ingilizce	sınavıyla	öğrenci	alın-
maktaydı.6

Kolej	müdürü,	pedagojik	yönden	akademik	çalışmalar	yapmış	kişiler	ola-
rak	İngiliz	yönetimince	atandığı	için	ilk	müdürler	İngilizdi.	Öğretmenler	
ise	(Kıbrıslı	Türk-Rum-İngiliz)	karmaydı.	Öğretim	dili	 İngilizceydi.	Ancak	
haftada	 iki	 ya	da	 üç	 saatlik	 olmak	 üzere,	 Kıbrıslı	 Rumlar	 için	 Yunanca,	
Kıbrıslı	Türkler	için	de	Türkçe	dersleri	yapılmaktaydı.6

Dersler	kültürel,	mesleki	ve	temel	beceri	ağırlıklıydı.	Tarih,	coğrafya,	ma-
tematik	gibi	derslerin	yanı	 sıra	eğitim	bilimine	yönelik	dersler	ve	metot	
dersleri	verilmekteydi.	Öğretmen	Koleiji’nde	beceri	ağırlıklı	derslere	çok	
önem	verilmekteydi.	 Tarım,	el	 sanatları-iş	 eğitimi,	müzik,	beden	eğitimi	
ve	resim	gibi	derslerin	yoğunlaştığı	bir	programa	sahip	olan	Omorfo	Öğ-
retmen	Koleji’nde,	mesleki	derslere	ilişkin	beceriler	uygulama	dersleriyle	
sağlanmaktaydı.	Uygulama	 için	merkez	ve	köy	okullarına	gidilmekteydi.	
Hatta	bir	dönem	ilk	yıl	uygulama	yapılmış,	sonra	iki	yıl	ders	alınmıştır.	Bu	
uygulama	çok	uzun	sürmemiştir.6
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1940’lı	yıllarda,	Öğretmen	Koleji	Giriş	Sınavı’nı	kazanmak	ve	bir	sınıf	öğ-
retmeninin	 gözetiminde,	 Kolej	 Müdürlüğü’nün	 sorumluluğunda	 bir	 yıl	
gözlem	yapmış	olmak	koşullarıyla	kadın	öğretmen	de	yetiştirilmeye	baş-
lanmıştır.	1943’te	Türk	ve	Rum	kadınlar	için	iki	ayrı	öğretmen	eğitimi	mer-
kezi	kurulmuştur.	Bu	merkezin	öğrencileri	ders	yılını	bu	merkeze	bağlı	şe-
hir	okullarında	uygulama	yaparak,	daha	sonra	eğitim	dersleri	görerek	iki	
yıllık	sürelerini	doldurmaktaydılar.	Bu	merkezde	Kıbrıslı	Türklerin	öğretim	
dili	Türkçe,	Kıbrıslı	Rumların	ise	Rumca	olmuştur.6

Her	iki	toplumun	kız	ve	erkek	öğrencilerine	hizmet	amacıyla	1958	yılında	
Lefkoşa	Rum	 tarafına	yeni	bir	okul	 yaptırılmıştır.	Ancak	1958’deki	 top-
lumlar	arası	olaylar	nedeniyle	Kıbrıslı	Türk	ve	Kıbrıslı	Rum	öğrencilerin	
bir	 arada	 öğrenim	 görmesi	 mümkün	 olmamıştır.	 Dolayısıyla	 yeni	 bina	
tümüyle	Kıbrıslı	Rumlara	kalmıştır.	Kıbrıslı	Türklere	de	Baf	Kapısı’na	ya-
kın	Terresanta’da	bir	bina	verilmiştir.	Öğretmen	Koleji’nin	ilk	Kıbrıslı	Türk	
müdürü	Halil	Direkoğlu	olmuştur.6

1960’ta	 Kıbrıs	 Cumhuriyeti’nin	 kurulmasıyla	 Türkiye’den	 öğretmenler	
getirtilmiştir.	Gelen	öğretmenlerin	hepsi	de	alanlarında	çok	iyi	yetişmiş	
kişilerdi.	Örneğin	 Fevzi	 Selen,	 Türkiye’den	gelip	Öğretmen	Koleji’nde	
hizmet	veren	ilk	öğretmen	ve	yöneticilerden	birisiydi.	Öğretmen	Koleji,	
1969-1970	 öğretim	 yılında	 şimdiki	 Devlet	Halk	 ve	 Sanat	Müziği	 Bina-
sı’na,	yani	eski	İdadi	Binası’na	taşındı.	1974’e	kadar	burada	öğretim	ya-
pıldı.	1974	Barış	Harekatı	sonrasında,	1974-1975	ders	yılında	Öğretmen	
Koleji	Girne’ye	taşınmıştır.6

1990	 yılında	 Öğretmen	 Koleji	 Lefkoşa	 Küçük	 Kaymaklı’ya	 taşınmıştır.	
1994-95	 Öğretim	 yılında	 ise	 Atatürk	 İlkokulu’nun	 binasına	 taşınmıştır.	
1999	 Yılında	 Lefkoşa	 Dumlupınar	 bölgesindeki	 yeni	 binasında	 eğiti-
me	 hizmet	 vermeye	başlamıştır.	 2000	 yılında	 ise	 yeni	 yasa	 ile	Atatürk	
Öğretmen	 Akademisi’ne	 dönüşmüştür.	 Atatürk	 Öğretmen	 Akademisi,	
günümüzde	alanlarında	yetkin	bir	akademik	kadro,	personel	ve	seçkin	
öğrenciler	 ile	eğitim	etkinliklerini	sürdürmektedir.	Bağımsız	bir	kampüs	
anlayışıyla	özellikle	öğretmen	yetiştirmeye	odaklanan	ve	bu	konuda	uz-
manlaşmış	 olan	Akademi,	 K.K.T.C.	Milli	 eğitim	 ve	 Kültür	 Bakanlığı’nın	
belirlediği	kontenjana	göre	 ihtiyaç	duyulan,	az	sayıda,	seçilmiş	bir	öğ-
renci	popülasyonuna	en	üst	düzeyde	kaliteli	eğitim-öğretim	hizmeti	sun-
maktadır.7

6	 	http://www.aoa.edu.tr/tarihce.html
7	 	http://www.aoa.edu.tr/tarihce.html
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K.K.T.C	Milli	Eğitim	ve	Kültür	Bakanlığı’na	bağlı	kurum,	4	Yıllık	bir	prog-
ramla	 ilköğretime	 sınıf	 öğretmenleri	 ve	 okul	 öncesi	 öğretmenleri	 ye-
tiştirmektedir.	Ayrıca,	üniversite	mezunlarına	yönelik	Ortaöğretim	Alan	
Öğretmenliği	 Tezsiz	 Yüksek	 Lisans	 Programı’nı	 başarıyla	 devam	 ettir-
mektedir.	 Tüm	 öğretim	 üyeleri	 ve	 öğrencileriyle	 K.K.T.C.’nin	 gelecek	
nesillerini	çağdaş,	demokratik,	öz	kültürüne	sadık,	bilim,	sanat	ve	spora	
ilgi	ve	sevgi	duyan	vatandaşlar	olarak	yetiştirmeyi	görev	bilen	Atatürk	
Öğretmen	Akademisi,	Kıbrıs	Türkleri’nin	yüksek	öğrenimde	en	eski	öğ-
retmen	yetiştirme	kurumu	olarak	kültürel	ve	tarihsel	önemini	her	zaman	
korumaktadır.8

Atatürk	Öğretmen	Akademisi	 IUSRC	 (International	 Universities	 Search	
and	Rescue	Council)	üyesidir.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü (YTE)
Doğu	 Akdeniz	 Üniversitesi’nin	 temellerini	 oluşturan	 Yüksek	 Teknoloji	
Enstitüsü,	 1979'da	 Onay	 Fadıl	 Demirciler’in	 öncülüğünde	 Haspolat’ta	
kurulmuştur.	Hazırlık	okuluyla	birlikte,	İnşaat,	Elektrik	ve	Makine	Mühen-
disliği	bölümlerinde	toplam	105	öğrenciyle,	üç	yıl	sürecek	eğitim	prog-
ramını	başlatır.	Hedef,	mühendis	ile	teknisyen	arasında	mesleki	niteliğe	
sahip	ara	elemanları	eğitmek	ve	başarılı	olan	öğrencilere	“teknisyen-mü-
hendis”	diploması	vermekti.	Kurum,	birinci	yıl	sonunda	Magosa’ya	yer-
leştirilmişti.

1984’te,	 ilk	mezunlar	verilmeden	önce,	 İnşaat,	Elektrik	ve	Makine	mü-
hendisliği	 bölümlerinin	 üç	 yıllık	 teknisyen-mühendislik	 programlarına	
dört	yıllık	mühendislik	programları	da	eklenerek,	bu	iki	program	paralel	
bir	şekilde	yürütülmüştü.	Akademik/endüstriyel	bilgi	ve	birikimleriyle	Dr.	
Ayhal	Bilsel,	Dr.	İbrahim	Esat,	Mustafa	Dağbaşı,	Dr.	İlper	Çağlar	ve	So-
nay	Arifler	gibi	isimler	kurumun	yetkinleşmesinde	kritik	rol	oynamışlardı.	
Bilimsel,	endüstriyel	ve	teknik	birikimleriyle	Dr.	Erzat	Erdil	kurumun	ile-
riye	taşınmasına	olumlu	katkı	koyan	isimlerdendi.	Yüksek	Teknoloji	Ens-
titüsü	 ilk	mezunlarını	1984	yılında	vermiştir.	Bu	mezunlara	yurt	dışında	
eğitim	verebilmek	 için	burs	verme	kararı	çıkarılmıştı.	 İlk	etapta	elektrik	
mühendisliği	bölümü	mezunları	Orhan	Gemikonaklı	ve	Şener	Uysal,	İn-
şaat	mühendisliği	bölümü	mezunları	Mürüde	Çelikağ	ve	Ahmet	Gürtuna	
ve	Makine	mühendisliği	 bölümü	mezunu	 Fehmi	 Hanoğlu,	 İngiltere’ye	
master	ve	doktora	programlarına	gönderildiler.	
8	 	http://www.aoa.edu.tr/tarihce.html
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Prof.	Dr.	Orhan	Gemikonaklı,	yüksek	lisans	ve	doktora	çalışmalarını	Londra	
Üniversitesi’ne	bağlı	King’s	Collage’de	1985	ve	1999	yıllarında	tamamladı.	
1990	yılında	Middlesex	Üniversitesi’ne	geçen	Prof.	Dr.	Orhan	Gemikonak-
lı,	çeşitli	akademik	görevlerde	bulundu.	2007	yılında,	yine	aynı	üniversi-
tede	Bilgisayar	Haberleşme	Bölümü,	Bölüm	Başkanlığı	görevini	yaptıştır.	
Şu	an	ise,	KKTC’de	bulunan	Uluslararası	Final	Üniversitesi’de	Mühendislik	
Fakültesi	Dekanı	olarak	görevine	devam	etmektedir.	YTE	mezunu	Şener	
Uysal,	KKTC	üniversitelerinden	mezun	olmuş	öğrenciler	arasında	ilk	pro-
fesörlük	ünvanını	alan	kişidir.	1986	ve	1990	yıllarında	 lisansüstü	derece-
lerini	King’s	Collage	London,	University	of	 London’dan	aldı.	1989-1992	
yıllarında	 İngiltere	 Savunma	 Bakanlığı	 destekli	 projeler	 üzerinde	 çalıştı.		
1992-1999	yılları	arasında	Singapur	Milli	Üniversitesi’nde	öğretim	üyeliği	
yaptı.	Şu	an	Doğu	Akdeniz	Üniversitesi	Elektrik	ve	Elektronik	Mühendisliği	
Bölümü’nde	öğretim	üyesidir.	Prof.	Dr.	Şener	Uysal,	Haziran	2007,	Ekim	
2009	ve	Ekim	2010’da	Avrupa	Birliği	Komisyonu	7’nci	çerçeve	programı-
na	uzman	hakem	olarak	atandı.	Okul	birincici	Prof.	Dr.	Mürüde	Çelikağ,	
YTE’nin	ilk	ve	tek	bayan	mezunudur.	1984	Eylül	ayında	The	University	of	
Sheffield’da	çelik	yapılar	üzerine	Yüksek	Lisans	eğitimine	başlayan	Prof.	
Dr.	Mürüde	Çelikağ,	ayni	üniversitede	doktora	eğitimi	de	tamamlamıştır.	
1994	yılında	İngiltere	İnşaat	Mühendisleri	Enstitüsü’nün	“Chartered	Engi-
neer”	ünvanını	almasıyla	birlikte	dünyanın	birçok	ülkesinde	mühendislik	
projelerine	imza	hakkını	kazanmıştır.	Farklı	firmalarlar	çalışan	Prof.	Dr.	Çeli-
kağ,	2000	Eylül’den	beridir	Doğu	Akdeniz	Üniversitesi	İnşaat	Mühendisliği	
Bölümü’nde	öğretim	üyesidir.	YTE’nin	en	çalışkan	öğrencilerinden	biri	ola-
rak	kayıtlara	geçen	Ahmet	Gürtuna,	master	eğitimi	için	The	University	of	
Manchester’den	kabul	alarak	İngiltere’ye	gitmiştir.	Şimdilerde	ise	okuldaki	
başarısını	KKTC	iş	dünyasında	sürdürmektedir.	Fehmi	Hanoğlu	ise	mater	
eğitimi	için	Queen	Mary	University	of	London’a	gitmiştir.	

Doğu Akdeniz Üniversitesi
1985	yılında	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	(KKTC)	ve	Türkiye	Cumhuri-
yeti	(TC)	hükûmetleri	KKTC'de	Onay	Fazıl	Demirciler’in	önerdiği	şekilde	
Doğu	Akdeniz	 Üniversitesi	 adında	 bir	 üniversite	 kurulması	 konusunda	
görüş	birliğine	vardı.	Bu	çerçevede,	adaya	gelen	T.C.	Yükseköğretim	Ku-
rulu	 (YÖK)	heyeti	 Yüksek	Teknoloji	 Enstitüsü'nü	üniversiteye	dönüştür-
mek	için	incelemelerde	bulundu.

1986	yılında	da,	KKTC	Meclisinin	kabul	ettiği	ve	18/86	sayılı	Kuzey	Kıbrıs	
Eğitim	Vakfı	ve	Doğu	Akdeniz	Üniversitesi	Kuruluş	Yasası	ile	Yüksek	Tek-
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noloji	Enstitüsü,	Doğu	Akdeniz	Üniversitesi	(DAÜ)	adını	alarak	bir	devlet	
üniversitesine	 dönüştürüldü.	 1986-1987	 öğretim	 yılında	DAÜ’nün	 rek-
törlüğünü	vekaleten	Okay	Camgöz	yürütmüştür.	DAÜ’nü	asaleten	atan-
mış	ilk	rektörü	ise	Prof.	Dr.	Şahap	Yalçın	yapmıştır.	Aynı	yıl,	Mühendislik	
Fakültesi,	 Fen	ve	Edebiyat	Fakültesi,	 İşletme	ve	Ekonomi	Fakültesi	 ile	
Bilgisayar	ve	Teknoloji	Yüksek	Okulu	kuruldu.

Üniversite,	 gelişimine	 1990	 yılında	 Mimarlık	 Fakültesi	 ile	 Turizm	 ve	
Otelcilik	Yüksek	Okullarının	açılmasıyla	devam	etti.	1996	yılında	Hukuk,	
1997'de	 İletişim	 ve	 1999	 yılında	 Eğitim	 Fakülteleri	 eğitim-öğretime	
başladı.	2007	yılında	Uygulamalı	Bilimler	Yüksekokulu	kurularak	eğiti-
me	başladı.	2010	yılında	eğitime	başlayan	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	ve	
Adalet	Meslek	Yüksek	Okulu	açılmıştır.	 2011	yılında	 kurulan	Eczacılık	
Fakültesi,	2012	yılında	kurulan	Tıp	Fakültesi	ve	2019	yılında	kurulan	Diş	
Hekimliği	 Fakültesi	 ile	Doğu	Akdeniz	Üniversitesi	 bünyesinde	 eğitim	
olanakları	artırılmıştır.9 

1985 Yılı ve Sonrasında KKTC’deki Yükseköğrenim 
2020-2021	 akademik	 yılı	 itibarıyle	 adada	 KKTC	 merkezli	 21,	 yurtdışı	
merkezli	4	ve	13	tane	üniversite	kurma	lisansını	almış	ve	kurma	sürecinin	
farklı	aşamalarındadırlar.	Aşağıda	KKTC’de	aktif	olan	üniversiteler	isim,	
tarih	ve	lokasyon	olarak	verilmiştir.

• Atatürk	Öğretmen	Akademisi,	Lefkoşa	(1937)	

• Doğu	Akdeniz	Üniversitesi,	Gazimağusa	(1979)	 	

• Girne	Amerikan	Üniversitesi,	Girne	(1985)		

• Yakın	Doğu	Üniversitesi,	Lefkoşa	(1988)	 	

• Lefke	Avrupa	Üniversitesi,	Lefke	(1990)

• Uluslararası	Kıbrıs	Üniversitesi,	Lefkoşa	(1997)	 	

• Uluslararası	İşletmecilik	Meslek	Okulu,	Lefkoşa	(2011)	 	

• Akdeniz	Karpaz	Üniversitesi,	Lefkoşa	(2012)

• Kıbrıs	İlim	Üniversitesi,	Girne	(2013)	

• Girne	Üniversitesi,	Girne	(2013)

• Kıbrıs	Amerikan	Üniversitesi,	Lefkoşa		(2014)

9	 	https://www.emu.edu.tr/tr/dau-hakkinda/kktc-nin-devlet-universitesi/593
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• Netkent	Akdeniz	Araştırma	ve	Bilim	Üniversitesi,	Lefkoşa	(2014)

• Onbeş	Kasım	Üniversitesi,	Lefkoşa	(2014)

• Kıbrıs	Sosyal	Bilimler	Üniversitesi,	Lefkoşa	(2015)

• Rauf	Denktaş	Üniversitesi,	Lefkoşa	(2015)

• Uluslararası	Final	Üniversitesi,	Girne	(2015)

• Kıbrıs	Batı	Üniversitesi,	Gazimağusa	(2015)

• Ada	Kent	Üniversitesi,	Gazimağusa	(2016)	

• Kıbrıs	Sağlık	ve	Toplum	Bilimleri	Üniversitesi,	Güzelyurt	(2016)

• Arkın	Yaratıcı	Sanatlar	ve	Tasarım	Üniversitesi,	Girne	(2017)
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UFA Rusya İslam Üniversitesinde 
İslam Hukuku

AZAMATOV Rustem, PhD.*

ÖZET
Bilindiği	üzere	İslam	Hukuku	insan	ve	toplum	için	vazgeçilmez	bir	bilim	dalını	
oluşturmaktadır.	 İslam	Hukukunun	 önemi	 insan	 hayatının	 nerdeyse	 tümünü	
çevrelemiş	olması	ve	insanın	dış	davranışlarını	değerlendirmesinden	kaynak-
landığı	söylenebilir.	Buna	göre	insanın	dış	davranışları	ya	kanuna	uygun,	ya	da	
aykırı	olmaktadır.	Rabbine	inan	her	kimsenin	yaptığı	davranışlarını	helal-haram	
açısından	değerlendirme	zorunluluğunun	var	olması	bunun	tabii	sonuçların-
dandır.	 Rusya	müslümanlarının	 İslam	 dünyasının	 ayrılmaz	 bir	 parçası	 olarak	
bu	düşünce	ve	anlayışa	sahip	olduğu	inkar	edilemez	bir	gerçektir.	Ayrıca	Rus-
ya	müslümanları,	dini	ve	etnik	azınlık	oluşturması	açısından	 İslam	hukukunu	
anlama	ve	yaşama	sorunu	 ile	karşılaşmaktadırlar.	Sayılan	ve	zikri	geçmeyen	
birtakım	problemler	İslam	Hukuku	disiplininin	okutma	ve	okuma	mantığını	et-
kilemektedir.	Nitekim,	bu	ve	diğer	faktörler	belirtilen	konunun	seçilmesinde	
etkili	olmuştur.

Sunum	esas	iki	ana	bölümden	oluşmaktadır.	Birincisinde	Rusya	Federasyonu	
Başkurdistan	Özerk	Cumhuriyeti	 ile	 ilgili	genel	 tanıtım	bilgilerine	yer	verile-
cektir.	 İkincisi	 ise	Başkurdistan’ın	başkenti	Ufa	 şehrinde	kurulan	ve	 şu	anda	
eğitim	 faaliyetini	 sürdüren	Rusya	 İslam	Üniversitesinde	 İslam	Hukuku	ve	 İs-
lam	Hukukuyla	 ilgili	diğer	disiplinlerle	 ilgili	olacaktır.	Konu	belirlenen	başlık	
çerçevesinde	sunulucağına	göre	Rusya’da	bulunan	diğer	dini	Üniversitelerle	
bir	mukayese	yapılmayacaktır.	Buna	göre	sunumda	Üniversitemizde	İslam	Hu-
kuku	derslerinin	biçim,	kaynak,	metot,	şart	ve	ilgili	faaliyetleri	ele	alınacaltır.	
Dolayısıyla	konumuz	elde	ettiğimiz	tecribe	ve	karşılaştığımız	problemlerle	il-
gili	olacaktır.

Anahtar	kelimeler:	İslam	Hukuku,	fıkıh,	Rusya,	Başkurdistan,	Ufa,	Rusya	İslam	
Üniversitesi

*	 Rusya	İslam	Üniversitesi,	okutman
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Islamıc Law at the Russıan  
Islamıc Unıversıty of UFA
AZAMATOV Rustem, PhD.

ABSTRACT:

As	it	is	known,	Islamic	Law	constitutes	an	indispensable	branch	of	science	
for	human	and	society.	It	can	be	said	that	the	importance	of	Islamic	Law	
stems	 from	 the	 fact	 that	 it	 surrounds	almost	 all	 of	 human	 life	 and	 that	
it	evaluates	people's	external	behaviors.	According	to	this,	the	external	
behavior	of	a	person	is	either	in	accordance	with	the	law	or	contrary	to	
the	law.	The	fact	that	anyone	who	believes	in	their	Lord	has	to	evaluate	
their	behavior	in	terms	of	halal	and	haram	is	one	of	the	natural	consequ-
ences	of	this.	It	is	an	undeniable	fact	that	the	Muslims	of	Russia	have	this	
thought	 and	understanding	as	 an	 integral	part	of	 the	 Islamic	world.	 In	
addition,	Russian	Muslims	face	the	problem	of	understanding	and	living	
Islamic	law	in	terms	of	forming	religious	and	ethnic	minorities.	A	number	
of	problems,	which	are	counted	and	not	mentioned,	affect	the	teaching	
and	reading	logic	of	the	discipline	of	Islamic	Law.	As	a	matter	of	fact,	the-
se	and	other	factors	were	influential	in	the	selection	of	the	specified	topic.

The	presentation	consists	of	two	main	parts.	In	the	first	one,	general	int-
roduction	 information	about	 the	Bashkortostan	Autonomous	Republic	
of	the	Russian	Federation	will	be	given.	The	second	will	be	related	to	
Islamic	Law	and	other	disciplines	related	to	Islamic	Law	at	the	Russian	
Islamic	University,	which	was	established	in	the	city	of	Ufa,	the	capital	of	
Bashkortostan,	and	currently	continues	 its	educational	activities.	Since	
the	subject	will	be	presented	within	the	framework	of	the	determined	
title,	 no	 comparison	 will	 be	made	 with	 other	 religious	 universities	 in	
Russia.	Accordingly,	in	the	presentation,	the	form,	source,	method,	con-
dition	and	related	activities	of	Islamic	Law	courses	at	our	University	will	
be	discussed.	Therefore,	our	topic	will	be	about	the	experience	we	have	
gained	and	the	problems	we	face.

Keywords:	Islamic	Law,	fiqh,	Russia,	Bashkortostan,	Ufa,	Russian	Islamic	
University
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Yüce Allah’ın ismiyle
Değerli	ev	sahipleri,	meslektaş	ve	katılımcılar!	İlk	önce	hepinizi	selamlı-
yor	ve	bizlere	bu	güzel	fırsatı	tanıdıklarından	dolayı	ev	sahiplerine	teşek-
kürlerimi	sunmak	istiyorum.

Değerli	arkadaşlarım	benim	kanuşmam	Başkurdistan	Cumhuriyeti’nde	bu-
lunan	Rusya	İslam	Üniversitesi’ndeki	İslam	Hukuku	eğitimi	ile	ilgili	olacaktır.

Başkurdistan ve Dini Müesseselerin Ortaya Çıkışı ile 
İlgili Genel Bilgiler
Belirtilen	konuya	göre	sunulacak	tebliğ	Rusya	Federasyonu	Başkurdistan	
Cumhuriyetinin	başkenti	olan	Ufa	şehrinde	Rusya	Merkez	Dini	Nazaratı-
nin	yetkisi	altında	Rusya	İslam	Üniversitesinde	İslam	Hukuku	disipliniyle	
ilgili	olacaktır.	Bu	bağlamda	Başkurdistan’la	ilgili	genel	bilgilerin	sunul-
ması	yerinde	olacaktır.

Ural	 dağlarının	 güney	 tarafında	 bulunan	 Başkurdistan	 Cumhuriyeti	 ilk	
olarak	ünlü	Başkurt	ve	Türk	tarihçisi	olan	Ahmet	Zeki	Velidi	Togan		tara-
fından	1917	senesinde	kurulmuş	ve	1919	senesinde	Sovyet	Devletinin	
parçası	olmaktadır.	Cumhuriyetimizin	4	milyon	küsur	nüfusunun	yaklaşık	
yüzde	yetmişini	Başkurtlar	olmak	üzere	Tatar,	Mişer,	Tipter	gibi	müslü-
man	halkları	oluşturmaktadır.

XVIII.	asır	Rusya’nın	çarlık	döneminde	devmalı	Başkurt	isyanlarından	sonra	
İslam	dini	resmi	bir	din	olarak	kabul	edilmekte	ve	II.	Katerina	tarafından	
1788	 senesinde	Ufa	 şehrinde	Diniye	Nazaratı	 kurulmaktadır.	 Araştırma-
nın	ana	konusu	tarih	olmadığından	Kurum’uzun	tarihçesinde	girmeksizin	
sadece	 şunu	belirtmekle	 yetineceğiz:	Bu	dönemden	 itibaren	 tarihi	Baş-
kurt	 ve	 komşu	 coğrafyamızda	 cami,	mesjit,	medrese	 ve	 vakıf	 kurumları	
inşa	edilmeye	başlamaktadır.	Nitekim	Ufa	şehrinde	Galiye	ve	Osmaniye	
medreseleri,	Başkurdistan	 ili	 İsterlibaş	kasabasında	 İsterlibaş	medresesi,	
Troisk	şehrine	Rasuliye,	Orenburg	şehrinde	Husainiye,	Kazan	şehrine	Mu-
hammadiye	medreseleri	açılmaktadır.	Bu	ve	diğer	medreselerinde	sadece	
din	adamları	değil	nerdeyse	tüm	Başkurt	ve	Tatar’ların	ünlü	isimleri	yetiş-
mektedir.	Zeynullah	Rasuli,	Ahmet	Zeki	Velidi	Togan,	Rıza	Fahretdin,	Majit	
Gafuri,	Şeyzade	Babiç,	Taceddin	Yalsıgol,	Garifulla	Kiyikov,	Ziya	Kemali,	
M.	Murad	Remzi,	Miftahettin	Akmulla	bunların	sadece	bazılarıdır.

Ufa’da	 bulunan	 Galiye	 medresesi	 1906-1919	 yıllar	 arasındaki	 kısa	 bir	
dönem	 içerisinde	 dini	 eğitim	 faaliyetler	 göstermiştir.	 Sovyetler	 birliği	
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döneminde	ise	medrese	binasında	erkek	okulu	yerleşmektedir.	1989	se-
nesinde	halen	Rusya’nın	Merkez	Diniye	Nazaratı’nın	baş	müftüsü	olarak	
görev	yapan	Talgat	Safa	Taceddin	Ufa	Merkez	Camii	esasında	dini	me-
derese	açmaktadır.	Bir	sene	sonra	bu	mederese	Enstitüye	dönüşmekte	
ve	eğitim	Ufa’daki	Lele	camisine	taşınmaktadır.	2001	sensinde	tarihi	Ga-
liye	medresesinin	binası	Rusya	Merkez	Diniye	Nazaratının	yetkisi	altına	
verilmektedir.	2006	senesinde	söz	geçen	Enstitü	Rusya	İslam	Üniversitesi	
statüsünü	kazanmakta	ve	halen	bu	statüsünde	dini	eğitim	sunmaktadır.

Rusya İslam Üniversitesi’nde  eğitim ve İslam Hukuku dersleri
Tarihi	Galiye	medresesinin	ardılı	olan	Üniversitemiz’de	lisans	olmak	üze-
re	tek	aşamalı	eğitim	verilmekte.	Yüksek	lisans	ve	doktora	eğitimleri	sa-
dece	gelecek	planlarımızdadır.

Lisans	eğitimi	4	sene	içerisinde	verilen	Üniversitemizde	İslam	inancı,	ah-
lakı,	 fıkhı,	 tarihi,	 felsefesi;	Arapça	gibi	dinî	disiplenlerin	yanı	sıra	Rusça,	
sosyoloji,	pedagoji	gibi	derslere	de	ayrıca	önem	verilmektedir.

İslam	Hukuku	derslerine	gelince	bu	dersler	4	senelik	lisans	eğitimi	süre-
sinin	tamamını	kapsamakta	ve	eğitim	yılının	her	döneminde	ait	ilgili	alan	
dersleri	sunulmaktadır.	Fıkıh	derslerinin	dört	seneye	dağıtılması	öğrenci-
lerimizin	bu	disiplinin	aşamalı	olarak	öğrenmelerini	sağlamaktadır.

Birinci	sınıf	öğrencileri	Fıkh	derslerine	ibadet	konusundan	başlamakta	ve	
bu	dersler	bir	buçuk	sene	yani	üç	dönemi	kapsamaktadır.	Bu	dönemde	
öğrencilermiz	daha	Arapça’yı	yeni	öğrendikleri	için	dersler	Arapça	bir	ese-
rin	okunmadan	verilmektedir.	Bu	metodun	uygulanması	Üniversitemizde	
hazırlık	döneminin	bulunmamasından	kaynaklanmaktadır.	 İbadet	dersleri	
Şurunbulali’nin	‘Nur	el-İzah’	ve	Kuduri’nin	‘el-Muhtasar’	adlı	esasında	veri-
lip	öğrencilerimizin	İslam	ibadeti	ile	ilgili	alt	yapısı	oluşturulmaktadır.

Öğrencilerimiz	ikinci	sınıfın	ikinci	yarılında	İslam	borçlar	hukuku	ile	birlik-
te	İslam	aile	hukuku	derslerine	başlamaktadırlar.	İslam	Hukuku’nun	bu	iki	
alanı	ayrı	disiplin	olarak	okutulmaktadır.	İbadet	derslerinde	olduğu	gibi	
borçlar	ve	aile	hukuku	Kuduri’nin	‘el-Muhtasar’ı	esasında	verilmekle	bir-
likte	 İslam	Hukuku’nun	diğer	kaynaklarından	da	yararlanılmaktadır.	 ‘Ali	
el-Hafif,	Takî	Usmanî,	Hamdi	Döndüren,	Mecelle,	Osmanlı	Hukuk-ı	Aile	
Kararnamesi	 bunlardan	 bazılarıdır.	 Borçlar	 hukuku	 iki	 dönem	 sürerken	
aile	hukuku	dersleri	üç	dönem	içerisinde	verilmektedir.
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Üçüncü	sınıf	öğrencilerimiz	 İslam	Hukuku	derslerinde	 İslam	ceza	huku-
kunun	teorisini	okumakta	ve	ikinci	dönemde	Fıkıh	Usulü	ve	Hukuk	tarihi	
derslerine	geçmektedirler.	Tam	iki	dönem	süren	Fıkıh	Usulü	derslerinde	
klasik	eserlerinin	anlaşılması	zor	olması	dikkate	alınarak	çağdaş	eserleri	
tercih	edilmektedir.

Döndürcü	sınıfa	geçen	öğrencilerimiz	 İslam	uluslararası	hukukunu	oku-
makla	 İslam	 Hukuku	 derslerinin	 tamamlamaktadırlar.	 Bunun	 dışında	
döndürcü	 sınıfta	 İslam	Muhakeme	usulü,	Mukayeseli	 İslam	Hukuku	 ve	
Çağdaş	İslam	Hukuku	disiplinlerini	verilmektedir.	İslam	Muhakeme	Usulü	
dersi	Kuduri’nin	Muhtasar’ı	 ve	Mecelle’nin	esasında,	Mukayeseli	 İslam	
Hukuku	ise	Şeltut	ve	Sais’in	‘Mukaran’ul-Mezahib’	adlı	eseri	bağlamında	
ele	 alınmaktadır.	Çağdaş	 İslam	Hukuku’na	gelince	bu	disiplin	belli	 bir	
esere	bağlı	olmaksızın	çeşitli	çağdaş	fetva	mecmuaları	örnek	alınarak	ele	
alınmaktadır.

İslam	Hukuku	derslerinin	 okutulması	 birtakım	problemle	maruz	 kalmak-
tadır.	 Öğrencilerimizin	 önemli	 bir	 kısmı	 Orta	 Asya	 vatandaşları	 oluştur-
duğundan	dil	sıkıntısı	yaşanmakta	ve	istenilen	düzeyde	iletişim	kurulma-
maktadır.	Kast	edilen	dil	Rusça’dır.	Rusya	vatandaşı	olan	öğrencilerimiz	ise	
İslam	Hukuku’nun	 laik	hukuk	dizeni	 içerisindeki	yaşanılabilirliği	üzerinde	
odaklanmaktadırlar.	 Bu	 durum	 klasik	 İslam	 Fıkh’ının	 öğrenmesi	 ve	 ilgili	
eserlerin	okunması	konusunda	sıkıntı	yaratmaktadır.	Bu	husus	dikkate	alı-
narak	öğrencilerimizin	dikkat	ve	gayretleri	daha	çok	Fıkıh	Usulü	ve	lisans	
eğitiminin	son	döneminde	okutulan	Çağdaş	İslam	Hukuku	derslerine	çe-
kilmektedir.	Böylece	öğrencilerimizin	İslam	Hukuku’nu	öğrenmeleri	sade-
ce	klasik	ve	eski	dönem	toplumlarına	ait	eserleri	okumakla	yetinmemekte	
ve	Çağdaş	 İslam	Hukuku	alanında	yapılan	çalışmaların	okutulmasıyla	da	
sağlanmaktadır.
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Uluslararası İlahiyat Programı’nın 
(Uip’in) Sorunları

Hayriye GENCEL SÖZEN*

ÖZET
Uluslararası	 İlahiyat	 Programı’nı	 (UİP),	 özellikle	 Avrupa’daki	 gurbetçi	 genç-
lerine	burslu	bir	şekilde	Türkiye’de	yüksek	din	öğrenimi	imkânı	sağlayan	bir	
program	olarak	nitelemek	mümkündür.	Yurtdışında	doğup	büyümüş	ve	orada	
yükseköğretime	gitme	fırsatı	elde	etmiş	gurbetçi	gençler	mülakat	yoluyla	se-
çilerek	Türkiye’deki	 seçili	üniversitelerin	 ilahiyat	 fakültelerinde	 ilahiyat	 lisans	
programını	takip	ederek	okumaktadırlar.	2006	yılından	bu	yana	öğrenci	alımı	
devam	eden	bu	programın	ne	gibi	sorunları	olduğu	ortaya	konmamıştır.	Bu	
açıdan	15	yıllık	bu	tecrübenin	günümüzdeki	sorunlarının	ortaya	konması	prog-
ramın	geleceği	açısından	son	derece	önemlidir.	

Bu	tebliğin	konusu	UİP	öğrencilerinin	ve	bu	öğrencilerin	derslerine	girmiş/gir-
mekte	olan	öğretim	elemanlarının	görüşlerine	göre	UİP’in	sorunlarının	durumu-
dur.	Amaç,	 tarafların	görüşlerine	göre	UİP’in	 sorunlarını	ortaya	koymaktır.	Bu	
araştırmada	tarama	modeli	kullanılmıştır.	Verilerin	toplanmasında	nicel	ve	nitel	
araştırma	teknikleri	kullanılmıştır.	Anket	tekniği	ile	Ankara	Üniversitesi,	Uludağ	
Üniversitesi	ve	Necmettin	Erbakan	Üniversitesi	olmak	üzere	3	üniversitenin	ila-
hiyat	fakültelerinden	49	öğrenci	ve	27	öğretim	elemanından	veri	toplanmıştır.	
Mülakat	 tekniği	 ile	 yine	bu	 üç	 üniversitede	görev	 yapan	11	öğretim	elema-
nından	veriler	toplanmıştır.	Anket	ile	elde	edilen	veriler	SPSS	25	programıyla,	
mülakat	ile	elde	edilen	veriler	NVİVO	11	programıyla	analiz	edilmiştir.

Analiz	edilen	verilerden	hareketle	katılımcıların	UİP’in	amaçları,	içeriği,	eğitim	
durumları,	ölçme-değerlendirme	ve	idari	işleyişle	ilgili	birtakım	sorunlar	gör-
düğü	tespit	edilmiştir.	Bununla	birlikte	UİP’in	amaçları	ile	ilgili	sorunun	birçok	
sorunun	da	kaynağı	olduğu	görülmüştür.	Öğrenci	kaynağı	farklı	olmakla	bir-
likte	 ilahiyat	 lisans	programının	 takip	ediliyor	olması,	 ilahiyat	 lisans	progra-
mıyla	ilgili	sorunların	UİP	için	de	geçerli	kılmaktadır.	UİP	ile	ilgili	tespit	edilen	
sorunların	temelinde	UİP’in	birçok	paydaşı	olan	bir	program	olmasının	ve	bu	
paydaşlar	arasında	iletişim	eksikliğinin	yattığı	sonucuna	ulaşılmıştır.

Anahtar	Kelimeler:	Uluslararası	İlahiyat	Programı,	Avrupa,	Almanya,	Gurbet-
çi,	İlahiyat	Lisans	Programı,	Yüksek	Din	Öğretimi.

* Arş.	 Gör.,	 Erciyes	 Üniversitesi	 İlahiyat	 Fakültesi,	 Din	 Eğitimi,	 Kayseri/Türkiye,	
hayriyegencel@erciyes.edu.tr,	ORCİD:	0000-0001-7887-4478.
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ABSTRACT

The	 International	 Theology	 Program	 (UIP)	 is	 a	 program	 that	 provides	
higher	religious	education	in	Turkey	with	scholarship	to	young	people	of	
Turkish	descent,	especially	from	Europe.	These	young	people	who	had	
the	opportunity	for	higher	education	there,	selected	through	interviews	
are	studying	at	the	theology	faculties	of	selected	universities	in	Turkey	
by	 following	 the	 theology	 undergraduate	 program.	 The	 problems	 of	
UIP,	which	has	been	accepting	students	since	2006,	have	not	been	reve-
aled.	It	is	important	for	the	future	of	this	program	to	reveal	the	current	
problems	of	this	15-year	experience.

The	subject	of	this	paper	is	the	situation	of	the	problems	of	UIP	accor-
ding	to	the	opinions	of	the	students	of	UIP	and	the	lecturers	who	have	
attended/are	 attending	 the	 courses	 of	 these	 students.	 The	 aim	 is	 to	
reveal	 the	problems	of	 the	UIP	according	 to	 the	views	of	 the	parties.	
Survey	model	was	used	in	this	study.	Data	were	collected	from	49	stu-
dents	and	27	lecturers	from	the	theology	faculties	of	Ankara	University,	
Uludağ	University	and	Necmettin	Erbakan	University,	using	the	questi-
onnaire	 technique.	With	 the	 interview	 technique	 data	were	 collected	
from	11	lecturers	working	in	these	universities.	Quantitative	data	were	
analyzed	with	the	SPSS	25	program,	qualitative	data	were	analyzed	with	
the	NVIVO	11	program.

It	 was	 determined	 that	 the	 participants	 saw	 problems	 related	 to	 the	
aims,	content,	educational	status,	evaluation	and	administrative	functio-
ning	of	the	UIP.	It	has	been	seen	that	the	problem	related	to	the	aims	is	
also	the	source	of	many	problems.	The	fact	that	the	theology	undergra-
duate	program	is	followed	makes	the	problems	related	to	the	theology	
undergraduate	 program	 valid	 for	 UIP	 as	 well.	 It	 has	 been	 concluded	
that	 the	problems	of	UIP	are	based	on	 the	 fact	 that	UIP	 is	a	program	
with	many	stakeholders	and	the	lack	of	communication	between	these	
stakeholders.

Key	Words:	International	Theology	Program,	UIP,	Europe,	Germany,	Hi-
gher	Religious	Education.
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GİRİŞ
Uluslararası	İlahiyat	Programı’nı	(UİP),	özellikle	Avrupa’daki	gurbetçi	genç-
lerine	burslu	bir	şekilde	Türkiye’de	yüksek	din	öğrenimi	imkânı	sağlayan	
bir	program	olarak	nitelemek	mümkündür.	Yurtdışında	doğup	büyümüş	ve	
orada	yükseköğretime	gitme	fırsatı	elde	etmiş	gurbetçi	gençler	mülakat	
yoluyla	 seçilerek	 Türkiye’deki	 seçili	 üniversitelerin	 ilahiyat	 fakültelerinde	
ilahiyat	 lisans	programını	 takip	ederek	okumaktadırlar.	2006	yılından	bu	
yana	öğrenci	alımı	devam	eden	bu	programın	ne	gibi	sorunları	olduğu	or-
taya	konmamıştır.	Bu	açıdan	15	yıllık	bu	tecrübenin	günümüzdeki	sorunla-
rının	ortaya	konması	programın	geleceği	açısından	son	derece	önemlidir.	
Bu	tebliğin	problem	cümlesi	şudur:	UİP	öğrencilerinin	ve	bu	öğrencilerin	
derslerine	girmiş/girmekte	olan	öğretim	elemanlarının	görüşlerine	göre	
UİP’in	içeriği	ile	ilgili	sorunları	nedir?	Amaç,	öğrenci	ve	öğretim	eleman-
larının	görüşlerine	göre	UİP’in	içeriği	ile	ilgili	sorunlarını	tespit	etmektir.

Yöntem
Araştırmada	tarama	modeli	kullanılmıştır.	Verileri	toplamak	için	nicel	ve	ni-
tel	araştırma	teknikleri	kullanılmıştır.	Ankara	Üniversitesi,	Uludağ	Üniversi-
tesi	ve	Necmettin	Erbakan	Üniversitesi	olmak	üzere	3	üniversitenin	 ilahi-
yat	fakültelerinden	katılımcılar	gönüllülük	esasına	sayalı	olarak	seçilmiştir.	
2018-2019	eğitim	öğretim	yılında	anket	tekniği	 ile	49	son	sınıf	öğrencisi	
ve	27	öğretim	elemanından	veri	 toplanmış,	ayrıca	mülakat	tekniği	 ile	11	
öğretim	elemanından	veri	toplanmıştır.	Ankette	açık	uçlu	sorulara	da	yer	
vererek	katılımcılara	düşüncelerini	özgün	bir	şekilde	ifade	etme	imkânı	su-
nulmuştur.	Mülakat	ise	yarı	yapılandırılmış	görüşme	formu	ile	gerçekleşti-
rilmiştir.	Anket	ile	elde	edilen	veriler	SPSS	25	programıyla,	mülakat	ile	elde	
edilen	veriler	NVİVO	11	programıyla	betimsel	şekilde	analiz	edilmiştir.

1. Katılımcılara Dair Bilgiler

1.1. Öğrencilerin Kişisel Bilgilerine Dair Bulgular

Toplam	49	öğrencinin	34’ü	(%69,4)	kadın,	15’i	(%30,6)	erkektir.	Öğrenci-
lerin	yarısından	fazlası	(26	öğrenci/%53,1)	Almanya’dan	gelmekle	birlikte,	
öğrencilerin	geldikleri	diğer	ülkeler	sırasıyla	Fransa	(9	öğrenci/%18,4),	Bel-
çika	(5	öğrenci/%10,2),	Hollanda	(3	öğrenci/%6,1),	İtalya	(2	öğrenci/%4,1)	
Danimarka	(1	öğrenci/%2,0)	ve	Avusturya’dır	(1	öğrenci/%2,0).	Üniversite-
lere	göre	dağılıma	bakıldığında,	öğrencilerin	%32,7’si	(16	öğrenci)	Anka-
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ra	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi,	%40,8’i	(20	öğrenci)	Uludağ	Üniversitesi	
İlahiyat	Fakültesi,	%26,5’i	(13	öğrenci)	de	Necmettin	Erbakan	Üniversitesi	
Ahmet	Keleşoğlu	İlahiyat	Fakültesi	öğrencilerinden	müteşekkildir.	

1.2. Öğretim Elemanlarının Kişisel Bilgilerine Dair Bulgular

Cinsiyete	göre	dağılıma	bakıldığında,	ankete	katılan	öğretim	elamanla-
rının	%88,9’u	(24	öğretim	elemanı),	mülakata	katılanların	ise	%81,8’i	(9	
öğretim	elemanı)	erkektir.	Ankete	katılan	öğretim	elemanlarının	%11,1’i	
(3	 öğretim	elemanı),	mülakata	 katılanların	 ise	%18,2’si	 (2	 öğretim	ele-
manı)	 kadındır.	 Bu	 oranların	 Türkiye’deki	 ilahiyat	 fakültelerinde	 çalışan	
akademisyenlerin	oranları	ile	örtüştüğünü	söylemek	mümkündür.1

Tablo	 1:	 Öğretim	 Elemanlarının	 Görev	 Yaptıkları	 Üniversiteler/Fakültelere	 Göre	
Dağılımı

Ankete	katılan Mülakata	katılan

F Yüzde F Yüzde

Ankara	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi 7 25,9 6 54,5

Uludağ	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi 14 51,9 3 27,3

Konya	Necmettin	Erbakan	Üniversitesi 
Ahmet	Keleşoğlu	İlahiyat	Fakültesi 6 22,2 2 18,2

Toplam 27 100,0 11 100,0

Ankara	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi’nde	2006-2016	yılları	arasında	UİP	
öğrencileri	müstakil	 şubelerde	ders	görmekteydiler.	Diğer	 fakültelerde	
ise	 UİP	 öğrencileri	 müstakil	 bir	 şubede	 ders	 görmemekteydiler.	 Bun-
dan	hareketle	bu	 fakültedeki	öğretim	elemanlarının	UİP	ve	sorunlarına	
dair	daha	sağlıklı	veri	sunabileceği	düşünülmüştür.	Bu	sebeple	mülakat	
yoluyla	bu	fakültede	nispeten	daha	fazla	öğretim	elemanının	görüşüne	
başvurulmuştur.

Anabilim	 dallarına	 göre	 dağılımda	 da	maksimum	 çeşitlilik	 sağlanarak,	
Temel	İslam	Bilimleri,	Felsefe	ve	Din	Bilimler	ve	İslam	Tarihi	ve	Sanatları	
Anabilim	alanlarındaki	homojen	bir	dağılım	söz	konusudur.	

1 “Yükseköğretim	Bilgi	Yönetim	Sistemi”,	erişim	15	Ağustos	2019,	https://istatistik.
yok.gov.tr/.
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Tablo	2:	Öğretim	Elemanlarının	Yurt	Dışında	Bulunma	Durumları

F Yüzde

Yurt	dışında	bulunmuş	olanlar 17 63,0

Yurt	dışında	bulunmamış	olanlar 10 37,0

Toplam 27 100,0

Tablo	4’te	yurt	dışında	bulunduğunu	belirten	17	öğretim	elemanından	
10’u	bir	yıldan	daha	kısa	bir	süre	yurt	dışında	bulunduğunu	ifade	etmiştir.	
En	uzun	süre	yurt	dışında	bulunan	öğretim	elemanı	ise	4	yıl	yurt	dışında	
bulunduğunu	ifade	etmiştir.	Bu	verilerden	hareketle,	öğretim	elemanları-
nın	büyük	çoğunluğunun	(%74/20	katılımcı)	ilgili	ülkelerde	hiç	bulunma-
dığı	veya	ilgili	ülkelerde	bulunma	süresinin	sınırlı	olduğunu,	dolayısıyla	
sınırlı	bir	yurt	dışı	tecrübesine	sahip	olduğunu	söylemek	mümkündür.

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre UİP’in İçeriği ile 
İlgili Sorunlarına Dair Bulgular

1. UİP’in İçeriğinin Hedeflerle Tutarlılığına Dair Bulgular

Bir	programda	 içeriğin	seçiminde	dikkate	alınması	gereken	ölçütlerden	
en	önemlisi	hedeflerle	tutarlılıktır.	Hedeflerle	tutarlı	olmayan	içerik	ile	he-
deflere	ulaşılması	güç	olabilecektir.	 İçeriğin	programdaki	 tüm	hedefleri	
kapsayacak	özellikte	ve	amaçlarla	tutarlı	olması	eğitim	programının	etkili-
liği	ile	doğru	orantılıdır.2	Buna	göre	UİP	öğrencilerinin	takip	ettiği	ilahiyat	
lisans	programının	ile	UİP’in	amaçlarının	tutarlığı	meselesi	önemli	bir	ko-
nudur.	Bu	bağlamda	UİP’in	içeriğinin	amaçlarla	tutarlığına	ilişkin	katılım-
cıların	düşüncelerini	yoklamak	amacıyla	öğrenci	ve	öğretim	elemanlarına	
birtakım	sorular	yöneltilmiştir.	

Ders	içeriğini	planlama	aşamasında	öğretim	elemanlarının	UİP’in	amaçla-
rını	dikkate	alıp	almadığını	öğrenmek	için	ankette	öğretim	elemanlarına	
‘‘Ders	içeriğini	düzenlerken	UİP’in	amaçlarını	dikkate	alırım.’’	şeklindeki	
ifade	 yöneltilmiştir.	 Katılımcılardan	 5’li	 Likert	 tipi	 cevaplara	 işaretleme	

2 Münire	Erden,	Eğitimde Program Değerlendirme,	 3.	 bs	 (Ankara:	Anı	 Yayıncılık,	
1998),	30.
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yapmaları	istenmiştir.	Buna	dair	öğretim	elemanlarından	elde	edilen	ve-
riler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.	

Tablo	3:	Öğretim	Elemanlarına	Göre	Öğretim	Elemanlarının	Ders	İçeriğini	Düzenlerk-
en	UİP’in	Amaçlarını	Dikkate	Alma	Durumu

F Yüzde

Katılmıyorum 4 14,8

Kararsızım 3 11,1

Katılıyorum 15 55,6

Kesinlikle	katılıyorum 3 11,1

Toplam 25 92,6

Cevapsız 2 7,4

Toplam 27 100,0

Tablo	3’ten	hareketle,	öğretim	elemanlarının	büyük	çoğunluğunun	ders	
içeriğini	planlama	aşamasında	UİP’in	amaçlarını	dikkate	aldığını,	küçük	
bir	kısmının	ise	dikkate	almadığını	söylemek	mümkündür.

Eğitim-öğretim	 faaliyeti	 sırasında	 öğretim	 elemanlarının	 UİP’in	 amaçlarını	
göz	önünde	bulundurup	bulundurmadığına	dair	katılımcıların	görüşlerini	tes-
pit	etmek	için	ankette	öğrencilere	‘‘Öğretim	elemanları	ders	işlerken	UİP’in	
amaçlarını	 göz	 önünde	 bulundurmaktadırlar.’’,	 öğretim	 elemanlarına	 ise	
‘‘Ders	işlerken	UİP’in	amaçlarını	göz	önünde	bulundururum.’’	şeklinde	ifade-
ler	yöneltilmiştir.	Buna	ilişkin	elde	edilen	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.	

Tablo	4:	Öğrenci	ve	Öğretim	Elemanlarına	Göre	Öğretim	Elemanlarının	Ders	İşlerken	
UİP’in	Amaçlarını	Göz	Önünde	Bulundurma	Durumu

Öğrenci Öğretim	elemanı

F Yüzde F Yüzde

Kesinlikle	katılmıyorum 20 40,8 - -

Katılmıyorum 16 32,7 3 11,1

Kararsızım 8 16,3 1 3,7

Katılıyorum 4 8,2 18 66,7

Kesinlikle	katılıyorum - - 4 14,8

Cevapsız 1 2,0 1 3,7

Toplam 49 100,0 27 100,0
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Yukarıdaki	tabloya	göre,	öğrencilerin	büyük	çoğunluğunun	öğretim	ele-
manlarının	ders	işlerken	UİP’in	amaçlarını	yeterince	göz	önünde	bulun-
durmadığı,	küçük	bir	kısmının	 ise	UİP’in	amaçlarını	göz	önünde	bulun-
durduğu	 görüşünde	 olduğu	 görülmektedir.	Öğretim	 elemanlarının	 ise	
büyük	çoğunluğunun	ders	işlerken	UİP’in	amaçlarını	göz	önünde	bulun-
durduğu,	küçük	bir	kısmının	ise	ders	işlerken	UİP’in	amaçlarını	yeterine	
göz	önünde	bulundurmadığını	düşündüğü	görülmektedir.

Ankette	öğrencilere	‘‘UİP	lisans	programında	ele	alınan	konular	geldiğim	
ülkedeki	Müslüman-Türk	 toplumunun	 ihtiyaçlarını	 karşılar	 niteliktedir.’’,	
öğretim	elemanlarına	ise	‘‘UİP	lisans	programında	ele	alınan	konular	UİP	
öğrencilerinin	geldikleri	ülkedeki	Müslüman-Türk	toplumunun	ihtiyaçla-
rını	karşılar	niteliktedir.’’	 şeklinde	 ifadeler	yöneltilmiştir.	Buna	dair	elde	
edilen	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.		

Tablo	5:	Öğrenci	ve	Öğretim	Elemanlarına	Göre	UİP’te	Ele	Alınan	Konuların	Öğrencil-
erin	Geldikleri	Ülkelerdeki	Müslüman-Türk	 Toplumunun	 İhtiyaçlarını	 Karşılar	Nitelikte	
Olma	Durumu	

Öğrenci Öğretim	elemanı

F Yüzde F Yüzde

Kesinlikle	katılmıyorum 8 16,3 2 7,4

Katılmıyorum 23 46,9 5 18,5

Kararsızım 12 24,5 10 37,0

Katılıyorum 6 12,2 8 29,6

Kesinlikle	katılıyorum - - 1 3,7

Cevapsız - - 1 3,7

Toplam 49 100,0 27 100,0

Öğrenci	ve	öğretim	elemanlarından	elde	edilen	veriler	karşılaştırıldığın-
da	öğrencilerin	büyük	çoğunluğu,	öğretim	elemanlarının	küçük	bir	kısmı	
derslerde	 ele	 alınan	 konuların	UİP	öğrencilerinin	geldikleri	 ülkelerdeki	
Müslüman-Türk	toplumunun	ihtiyaçlarını	karşılar	nitelikte	olmadığı	kana-
atindedir.	Öğrencilerin	küçük	bir	kısmı,	öğretim	elemanlarının	ise	önemli	
bir	 kısmı	 derslerde	 ele	 alınan	 konuların	 bu	 ihtiyaçları	 karşılar	 nitelikte	
olduğu	kanaatindedir.	Bunun	yanında	öğrencilerin	azımsanmayacak	bir	
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kısmı,	öğretim	elemanlarının	da	önemli	bir	kısmı	bu	konuda	kararsız	ol-
duğunu	belirtmiştir.

Ankette	öğrencilere	‘‘UİP	lisans	programında	ele	alınan	konular	yurt	dı-
şında	karşılaştığım	problemlere	çözüm	üretmeme	katkı	sağlamaktadır.’’,	
öğretim	elemanlarına	ise	‘‘UİP	lisans	programında	ele	alınan	konular	UİP	
öğrencilerinin	yurt	dışında	karşılaştığı	problemlere	çözüm	üretmelerine	
katkı	sağlamaktadır.’’	şeklinde	ifadeler	yöneltilmiştir.	Buna	dair	elde	edi-
len	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Tablo	6:	Öğrenci	ve	Öğretim	Elemanlarına	Göre	UİP’te	Ele	Alınan	Konuların	Öğrencil-
erin	Yurt	Dışında	Karşılaştığı	Problemlere	Çözüm	Üretmelerine	Katkı	Sağlama	Durumu

Öğrenci Öğretim	elemanı

F Yüzde F Yüzde

Kesinlikle	katılmıyorum 6 12,2 1 3,7

Katılmıyorum 15 30,6 4 14,8

Kararsızım 16 32,7 7 25,9

Katılıyorum 12 24,5 13 48,1

Kesinlikle	katılıyorum - - 1 3,7

Cevapsız - - 1 3,7

Toplam 49 100,0 27 100,0

Tablo	6’ya	göre,	öğrencilerin	büyük	çoğunluğunun	UİP’te	ele	alınan	ko-
nuların	kendisinin	yurt	dışında	karşılaştığı	problemlere	çözüm	üretmesi-
ne	yeterince	katkı	sağlar	nitelikte	görmediği,	öğretim	elemanlarının	ise	
ancak	küçük	bir	kısmının	UİP’te	ele	alınan	konuların	öğrencilerinin	yurt	
dışında	karşılaştığı	problemlere	çözüm	üretmelerine	yeterince	katkı	sağ-
lar	nitelikte	görmediği	anlaşılmaktadır.	Öğrencilerin	bir	kısmı	ise	UİP’te	
ele	 alınan	 konuları	 kendisinin	 yurt	 dışında	 karşılaştığı	 problemlere	 çö-
züm	üretmesine	 katkı	 sağlar	 nitelikte	 görürken,	 öğretim	elemanlarının	
çoğunluğunun	UİP’te	ele	alınan	konuların	öğrencilerinin	yurt	dışında	kar-
şılaştığı	problemlere	çözüm	üretmelerine	yeterince	katkı	sağlar	nitelikte	
gördüğü	anlaşılmaktadır.
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2. UİP’in İçeriğinin Güncelliğine Dair Bulgular
Bir	programın	içeriği	belirlenirken	dikkat	edilmesi	beklenen	ölçütlerden	
birisi	de	geçerlik/güncelliktir.	Geçerlik/güncellik,	içeriğin	geçerli,	çağdaş	
bilimsel	bilgilere	uygun	olarak	şekillenmesini	ifade	etmektedir.3	Bu,	öğ-
renilen	bilgilerin	öğrencilerin	yaşamlarında	işlerine	yarar	nitelikle	olması	
için	zorunludur.	Bu	bağlamda,	UİP	öğrencilerinin	tabi	olduğu	ilahiyat	li-
sans	programındaki	içeriğin	ne	kadar	güncel	olduğu	oldukça	önemlidir.		

İçeriğin	güncelliğine	dair	 katılımcıların	 görüşlerinin	 tespiti	 için	 ankette	
öğrenci	ve	öğretim	elemanlarına	‘‘UİP	lisans	programı	derslerinde	işle-
nen	 konular	 yeterince	 günceldir.’’	 şeklindeki	 ifade	 yöneltilmiştir.	 Buna	
dair	elde	edilen	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.		

Tablo	7:	Öğrenci	ve	Öğretim	Elemanlarına	Göre	UİP	Lisans	Programı	Derslerinde	İşle-
nen	Konuların	Öğrenciler	İçin	Yeterince	Güncel	Olma	Durumu

Öğrenci Öğretim	elemanı

F Yüzde F Yüzde

Kesinlikle	katılmıyorum 6 12,2 - -

Katılmıyorum 13 26,5 7 25,9

Kararsızım 19 38,8 9 33,3

Katılıyorum 10 20,4 9 33,3

Kesinlikle	katılıyorum 1 2,0 2 7,4

Cevapsız 49 100,0 27 100,0

Toplam 49 100,0 27 100,0

Tablo	7’deki	veriler	karşılaştırıldığında,	öğrencilerin	önemli	bir	kısmının,	
öğretim	elemanlarının	ise	bir	kısmının	UİP	öğrencilerinin	takip	ettiği	ila-
hiyat	lisans	programındaki	derslerde	ele	alınan	konuları	yeterince	gün-
cel	görmediği	anlaşılmaktadır.	Öğrencilerin	küçük	bir	kısmı,	öğretim	ele-
manlarını	 ise	önemli	bir	kısmı	 ise	derslerdeki	 içeriğin	yeterince	güncel	
olduğu	kanaatindedir.	Gerek	öğrencilerin	gerek	öğretim	elemanlarının	
önemli	bir	kısmı	ise	bu	konuda	kararsızdır.

3 	Erden,	31.
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Öğrenci	ve	öğretim	elemanlarının	farklı	düşünmelerinin	sebebi,	soruya	
farklı	 anlamlar	 yüklemelerinden	 kaynaklanabilir.	 Öğrenciler	 değerlen-
dirmelerinde	programın	tamamını	göz	önünde	bulundururken,	öğretim	
elemanlarının	bir	kısmının	kendilerinin	girdiği	dersleri	göz	önünde	bu-
lundurarak	görüş	bildirdiği	düşünülebilir.	

Tablo	7’ye	bakıldığında,	öğrencilerin	önemli	bir	kısmı	bu	konuda	kararsız	
olduğunu	belirtmiştir.	 Bu,	 ilgili	 öğrencilerin	 ilahiyat	 lisans	 eğitimi	 kap-
samında	sunulan	konuların	güncel	olup	olmadığına	dair	net	bir	 karara	
varamadıklarını	gösterir.	Öğrenciler	henüz	bu	bilgileri	 sahada	çalışarak	
kullanma	imkânına	sahip	olmamışlardır.	Dolayısıyla	henüz	pratikte	çeşitli	
alanlarda	kullanma	fırsatı	bulamadıkları	bilgilerin	güncelliğine	henüz	ka-
rar	verememiş	oldukları	düşünülebilir.

Tablo	 7’ye	 bakıldığında,	 öğretim	 elemanlarının	 da	 önemli	 bir	 kısmı	 bu	
konuda	kararsız	olduğunu	belirtmiştir.	Öğretim	elemanları	burada	kendi	
derslerindeki	 içeriğin	güncelliğinden	ziyade,	UİP	öğrencilerinin	takip	et-
tiği	ilahiyat	lisans	programının	tamamının	içeriğinin	güncelliği	konusunda	
kararsız	olduğu	düşünülebilir.	Nitekim	öğretim	elemanlarının	ilahiyat	lisans	
programındaki	her	bir	dersin	içeriğine	ve	bunun	güncelliğine	vakıf	oldu-
ğunu	düşünmek	gerçekçi	olmayacaktır.	Öğretim	elemanlarının	önemli	bir	
kısmı	bu	nedenle	bu	konuda	kararsız	olduğunu	ifade	etmiş	olabilir.

3. UİP’in İçeriğinin Öğrenciler İçin Anlamlılığına Dair Bulgular
İçeriğin	seçimindeki	ölçütlerden	birisi	de	anlamlılıktır.	Öğrenci	 içerikte-
ki	 bilgileri	 faydalı,	 kullanılabilir	 bulduğu	 ve	 hayatıyla	 bağdaştırabildiği	
oranda,	 bunları	 anlamlı	 bulacaktır.	 Kullanılabilir	 ve	 faydalı	 görmediği	
bilgileri	 kazanmak	 için	öğrencilerin	çabası	azalabilecektir.	Bu	durumda	
amaçlara	 ulaşmak	 da	 güçleşebilecektir.4	UİP	 kapsamın	 verilen	 ilahiyat	
eğitiminin	 içeriğinin	 anlamlılığı	 da	oldukça	önemlidir.	 Katılımcıların	bu	
konuya	dair	görüşlerinin	ortaya	konması	için	öğrenci	ve	öğretim	eleman-
larına	çeşitli	sorular	yöneltilmiştir.

Ankette	 öğrenci	 ve	 öğretim	 elemanlarına	 ‘‘UİP	 lisans	 programındaki	
mevcut	dersler	arasında	gereksiz	gördüğünüz	dersler	var	mı?’’	şeklinde	
açık	uçlu	soru	yöneltilmiştir.	Katılımcılara	iki	açık	uçlu	cevap	seçeceği	su-
nulmuştur.	‘‘Evet,	şu	dersleri	gereksiz	görüyorum:	(lütfen	belirtiniz),	çün-
kü:’’	ve	 ‘‘Hayır.’’	cevap	seçeneklerinden	birini	 işaretleyip	cevaplamaları	
istenmiştir.	Buna	dair	elde	edilen	veriler	aşağıdaki	tablolarda	verilmiştir.

4 	Erden,	31-32.
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Öğrencilerin	 büyük	 çoğunluğu	 (%65,3/32	 öğrenci),	 öğretim	 eleman-
larının	 ise	 önemli	 bir	 kısmı	 (%29,6/8	 öğretim	 elemanı)	mevcut	 dersler	
arasında	 gereksiz	 ders	 olduğunu	 belirtmiştir.	 Öğrencilerin	 önemli	 bir	
kısmı	 (%32,7/16	 öğrenci)	 ile	 öğretim	 elemanlarının	 büyük	 çoğunluğu	
(%66,7/18	 öğretim	 elemanı)	 ise	 gereksiz	 ders	 olmadığı	 kanaatindedir. 
Buna	göre,	öğrencilerin	büyük	 çoğunluğunun	 tabi	oldukları	 ilahiyat	 li-
sans	programındaki	mevcut	dersler	arasında	gereksiz	dersler	olduğunu,	
öğretim	elemanlarının	büyük	çoğunluğunun	ise	gereksiz	ders	olmadığını	
düşündüğü	 görülmektedir.	 Buna	 göre,	 öğrencilerin	 büyük	 çoğunluğu-
nun	programındaki	birtakım	dersleri	anlamlı	bulmadığını,	hocaların	bü-
yük	çoğunluğunun	ise	programdaki	mevcut	dersleri	anlamlı	bulduğunu	
söylemek	mümkündür.	Katılımcıların	gereksiz	olduğunu	belirttiği	dersle-
re	ilişkin	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.	

Tablo	8:	Öğrenci	ve	Öğretim	Elemanlarına	Göre	Gereksiz	Olan	Dersler

Öğrenci Öğretim	elemanı

Gereksiz	Görülen	Dersler F Yüzde F Yüzde

Atatürk	İlkeleri	ve	İnkılap	Tarihi 14 28,6 2 7,4

Bilgi	ve	İletişim	Teknolojileri 8 16,3 - -

Türkçe 8 16,3 - -

Türk-Din	Musikisi 8 16,3 - -

Felsefe	Tarihi 4 8,2 1 3,7

İngilizce 4 8,2 1 3,7

Pedagojik	Formasyon	Dersleri 3 6,1 2 7,4

Din	Psikolojisi 2 4,1 - -

Mantık 2 4,1 - -

Din	Sosyolojisi 1 2,0 - -

İslam	Felsefesi 1 2,0 1 3,7

Hat 1 2,0 - -

Tasavvuf	 - - 1 3,7

Diğer 4 8,2 2 7,4
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Bu	tabloya	göre,	en	çok	sayıda	öğrencinin	gereksiz	gördüğü	ders	Ata-
türk	İlkeleri	ve	İnkılap	Tarihi	dersidir.	Bunu	Bilgi	ve	İletişim	Teknolojileri,	
Türkçe	 ve	 Türk-Din	Musikisi	 dersleri	 takip	 etmektedir.	Öğrencilerin	 bir	
kısmının	bu	dersleri	 gereksiz	 görmesinin	 sebebi	 bu	derslerin	 işlenişini	
anlamlı	görmemeleri	olabilir.	Bununla	birlikte	bu	öğrenciler	bu	derslerin	
içeriğini	de	anlamlı	bulmuyor	olabilirler.

Tablo	8’de	zikredilen	derslere	bakıldığında,	öğrencilerin	gereksiz	olarak	
belirttiği	derslerden	önemli	bir	kısmının	Felsefe	ve	Din	Bilimleri	alanın-
daki	dersler	olduğu	görülmektedir.	Buna	karşın	hiçbir	öğrenci	Temel	İs-
lam	Bilimleri	alanından	dersi	gereksiz	görmemiştir.	Bu	durum	öğrencile-
rin	Felsefe	ve	Din	Bilimleri	alanındaki	derslerin	içeriğini	yeterince	anlamlı	
bulmadıklarına	işaret	edebilir.	Buna	karşın	Temel	İslam	Bilimleri	alanın-
daki	tüm	derslerin	ve	içeriğinin	öğrenciler	tarafından	anlamlı	görüldüğü	
söylenebilir.	Benzer	durum	öğretim	elemanları	için	de	geçerlidir.	

Katılımcılardan	 dersleri	 gereksiz	 görme	 gerekçesi	 bildirenlerin	 oranı	
öğrencilerde	%38,8	 (19	 öğrenci),	 öğretim	 elemanlarında	 ise	%25,9	 (7	
öğretim	elemanı)’dur.	Gerekçelere	dair	temalar	ve	dağılımları	aşağıdaki	
tabloda	verilmiştir.

Tablo	 9:	 Öğrenci	 ve	 Öğretim	 Elemanlarının	 Gereksiz	 Derslere	 Dair	 Belirttikleri	
Gerekçeler

Öğrenci Öğretim 
elemanı

F Yüzde F Yüzde

Derslerin	İlahiyat	alanıyla	ilgisiz	olması 7 14,3 1 3,7

Ders	içeriğinin	öğrencilerin	ön	öğrenmeleri	ile	
örtüşmesi

4 8,2 - -

Seçmeli	ders	statüsünde	olması	gerektiği 2 4,1 - -

Salt	ezbere	dayalı	olması 2 4,1 - -

UİP’in	eğitim	programının	bütün	olarak	yeni-
lenme	ihtiyacı	olması

1 2,0 1 3,7

Diğer 3 6,1 5 18,5

Tablo	9’a	bakıldığında,	derslerin	gereksizliğine	ilişkin	en	çok	sayıda	öğ-
rencinin	zikrettiği	gerekçe,	dersin/derslerin	ilahiyat	alanıyla	ilgisiz	olması	
olmuştur.	Buna	göre,	öğrencilerin	bir	kısmının	birtakım	derslerin	içeriğini	
ilahiyat	alanı	içerisinde	anlamlı	bulmadıkları	söylenebilir.
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Ankette	öğrenci	ve	öğretim	elemanlarına	‘‘UİP	lisans	programına	eklen-
mesi	gerektiğini	düşündüğünüz	dersler	var	mı?’’	şeklinde	açık	uçlu	soru	
yöneltilmiştir.	 ‘‘Evet,	şu	dersler	eklenmeli:	 (lütfen	belirtiniz),	çünkü:’’	ve	
‘‘Hayır.’’	seçeneklerinden	birisini	işaretleyip	doldurmaları	istenmiştir.

Öğrencilerin	%75,5’i	 (37	öğrenci)	UİP	 lisans	programına	ders	eklenmesi	
gerektiğini	ifade	ederken,	küçük	bir	bölümü	(%16,3/8	öğrenci)	herhangi	
bir	dersin	eklenmesi	gerekmediğini	ifade	etmiştir.	Öğretim	elemanlarının	
%66,7’si	(18	öğretim	elemanı)	programı	ders	eklenmesi	gerektiğini	düşü-
nürken,	bir	bölümü	(%25,5/7	öğretim	elemanı)	herhangi	bir	dersin	eklen-
mesi	gerekmediğini	düşünmektedir.	Buna	göre	gerek	öğrencilerin	gerek-
se	öğretim	elemanlarının	büyük	çoğunluğunun	UİP	öğrencilerinin	aldığı	
ilahiyat	lisans	programının	mevcut	haliyle	yeterince	anlamlı	bulmadığı	ve	
birtakım	derslerin	eklenmesi	gerektiği	kanaatinde	olduğu	anlaşılmaktadır.	

Öğrenci	ve	öğretim	elemanlarının	eklenmesi	gereken	ders	olarak	yazdık-
ları	cevaplar	araştırmacı	tarafından	temalar	altında	toplanmıştır.	UİP	öğ-
rencilerinin	takip	ettiği	ilahiyat	lisans	programına	eklenmesi	gerektiğini	
düşündükleri	derslere	ilişkin	katılımcılardan	elde	edilen	veriler	aşağıdaki	
tabloda	verilmiştir.

Tablo	10:	Öğrenci	ve	Öğretim	Elemanlarına	Göre	UİP’e	Eklenmesi	Gereken	Dersler

Öğrenci Öğretim	elemanı

Eklenmesi	Gereken	Ders	Temaları F Yüzde F Yüzde

Yabancı	dilde	İlahiyat	dersleri5 10 20,4 4 14,8

Avrupa’nın	tarihi,	dini	ve	sos-
yo-kültürel	yapısına	dair	ders 9 18,3 3 11,1

Avrupa’da	İslam	ve	Müslümanlara	
dair	ders 8 16,3 1 3,7

Uygulama	dersleri 7 14,3 6 22,2

Temel	İslam	Bilimleri	alanında	
dersler 3 6,1 3 11,1

Dinler	tarihi	alanında	dersler 3 6,1 1 3,7

Avrupa’da	din	hizmetlerine	yöne-
lik	dersler 3 6,1 1 3,7

Oryantalizme	dair	dersler 2 4,1 - -

5	 Burada	yabancı	dilde	İlahiyat	derslerinden	kasıt,	öğrencilerin	geldikleri	ülkelerin	
dilinde	almak	istedikleri	ilahiyat	dersleridir.	
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Avrupa’da	din	eğitimine	yönelik	
dersler 2 4,1 3 11,1

Manevi	bakıma	dair	dersler - - 3 11,1

Dini	danışmanlık	dersleri - - 2 7,4

Diğer 6 12,3 8 29,6

Tablo	10’da	görüldüğü	üzere,	en	çok	sayıda	öğrenci	UİP’e	yabancı	dilde	
ilahiyat	derslerinin	eklenmesi	gerektiğini	düşünmektedir.	Bundan	sonra	en	
çok	sayıda	öğrencinin	eklenmesi	gerektiğini	düşündüğü	dersler	sırasıyla	
Avrupa’nın	 tarihi,	dini	 ve	 sosyo-kültürel	 yapısına	dair	dersler,	Avrupa’da	
İslam	ve	Müslümanlara	dair	dersler	ve	uygulama	dersleridir.	Buradan	ha-
reketle	öğrencilerin	azımsanmayacak	bir	kısmının	bu	dersleri	UİP	öğrenci-
lerinin	ilahiyat	formasyonu	için	anlamlı	gördüğünü	söylemek	mümkündür.

Tabloya	göre,	en	çok	sayıda	öğretim	elemanı	UİP’e	uygulama	dersleri-
nin	eklenmesi	gerektiğini	düşünmektedir.	Bundan	sonra	en	çok	sayıda	
öğretim	elemanının	UİP’e	eklenmesini	gerekli	gördüğü	dersler	yabancı	
dilde	ilahiyat	dersleri	olmuştur.	Buradan	hareketle	öğretim	elemanlarının	
azımsanmayacak	bir	kısmının	bu	dersleri	UİP	öğrencilerinin	ilahiyat	for-
masyonu	için	anlamlı	gördüğünü	söylemek	mümkündür.

Yapılan	mülakatlarda	da	öğretim	elemanları	tablo	49’daki	temalara	de-
ğinmişlerdir.	Aşağıdaki	ifadeler	bunlara	örnektir:

Ö3:	‘‘Şunu	gördüm	ben	UİP	öğrencilerimizde:	maalesef	biz	İlahi-
yat	Fakültelerinde	uygulama	dersi	yaptırmıyoruz.	Evet,	bir	imamlık	
falan	yapıyorlar	ama	cenaze	nasıl	 yıkanır,	nikâh	nasıl	 kıyılır.	Oysa	
UİP	öğrencilerimiz	bunu	çeşitli	mezheplere	göre	öğrenmeli.	Yani	
Fransa’da	 görev	 alan	 bir	 mezunumuz	 bir	 Faslı	Müslüman	 geldi-
ğinde	Faslıların	Maliki	mezhebine	göre	cenaze	nasıl	yıkanır,	nasıl	
defnedilir,	nasıl	kefenlenir,	nikâh	nasıl	kıyılır,	bilmesi	 lazım.	Ki	biz	
Hanefi’ye	 göre	 de	 öğretmiyoruz	 burada.	Nikâh	 nasıl	 kıyılır?	 Ce-
naze	 nasıl	 yıkanır?	 […]	 Dolayısıyla	 bizim	 bu	 konularda	 ciddi	 uy-
gulama	yapmamız	 lazım.	En	büyük	eksiklik	bu.	Teoriyi	 veriyoruz,	
burada	öğrenci	başarı	sağlıyor.	Ama	uygulama	hiç	vermiyoruz	biz.	
Ve	onların	uygulamayı	öğrenebileceği	bir	yer	de	yok.	Türkiye’de	
bir	imam	cemaatten	birine	sorabilir,	öğrenebilir.	Türkiye’de	herkes	
bilir	 bunu.	Cenazenin	 sahibi	de	bilir.	Ama	Avrupa’da	bilmeyebi-
lir.	 İhtida	eden,	sonradan	Müslüman	olmuş	mahalli	vatandaşların	
problemlerine	nasıl	çözüm	bulacaklar?	En	büyük	eksiklik	bu.	Ben	o	
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konularda	bir	başarı	olduğunu	zannetmiyorum	çünkü	eğitim	veril-
miyor	ki	başarı	ya	da	başarısızlık	olsun.’’6 

Ö9:	‘‘Özellikle	[eski	UİP	programında	yer	alan]	mesleki	beceri	ders-
lerinin	muhakkak	korunması	gerektiğini	de	düşünüyorum.’’7

Bu	ifadelere	bakıldığında,	bu	öğretim	elemanlarının	mesleki	bilgi	ve	be-
cerileri	derslerine	daha	fazla	ağırlık	verilmesi	gerektiğini	ifade	etmişlerdir.	
Ö3	bu	bilgi	 ve	becerilerin	 kazandırılması	noktasında	ciddi	eksikliklerin	
olduğunu	 dile	 getirmiştir.	 Ö9	 ise	 Ankara	 Üniversitesi	 İlahiyat	 Fakülte-
si’nde	2016	yılına	kadar	UİP	öğrencilerine	uygulanan	UİP	eğitim	prog-
ramındaki	mesleki	bilgi	ve	becerilere	dair	derslere	mevcut	programda	
da	yer	verilmesi	gerektiğini	 vurgulamıştır.	Buna	göre,	mülakata	katılan	
öğretim	elemanları	arasında	uygulama	derslerinin	eklenmesi	gerektiği-
ni	düşünenlerin	de	olduğu	söylenebilir.	Tablo	10’a	bakıldığında,	ankete	
katılan	 öğretim	 elemanlarından	 en	 çok	 sayıda	 öğretim	 elemanının	 da	
bu	derslerin	 eklenmesi	 gerektiğini	 dile	 getirmiştir.	 Buna	göre	öğretim	
elemanları	arasında	uygulama	derslerinin	kazanımlarına	ulaşılması	nok-
tasında	sıkıntılar	görenler	olduğunu	söylemek	mümkündür.

Katılımcılardan	dersin/derslerin	neden	eklenmesi	gerektiğine	dair	gerek-
çeleri	de	istenmiştir.	Öğrencilerin	%28,6’s	(14	öğrenci),	öğretim	eleman-
larının	 ise	%25,9’u	 (7	öğretim	elemanı)	 buna	dair	 gerekçe	belirtmiştir.	
Katılımcıların	sunduğu	gerekçeler	araştırmacı	tarafından	temalar	altında	
toplanmıştır.	Elde	edilen	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Tablo	 11:	 Öğrenci	 ve	 Öğretim	 Elemanlarının	 Eklenecek	 Derslere	 Dair	 Belirttikleri	
Gerekçeler

Öğrenci Öğretim	elemanı

Gerekçe F Yüzde F Yüzde

Yurt	 dışında	 ilgili	 ülkelere	 döndüğünde	
öğrencilerin	 bu	bilgi/	 becerilere	 ihtiyacı	
olacağı

7 14,3 - -

Öğrencilerin	İlahiyat	terminolojisinin	Batı	
dilindeki	karşılığını	bilmemesi	ve	bilmesi	
gerekliliği

3 6,1 - -

Öğrencilerin	 geldikleri	 ülkeyi	 daha	 iyi	
tanıyabilmesi

3 6,1 - -

6 Dr.	Öğr.	Üyesi,	İslam	Felsefesi	ABD.
7 Doç.	Dr.,	Din	Eğitimi	ABD.
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Öğrencilerin	metafizik	düşünme	becerisi	
kazanması	gerekliliği

- - 3 11,1

Diğer 2 4,1 5 18,5

Tablo	11’de	görüldüğü	üzere,	öğrencilerin	sunduğu	gerekçelerin	tama-
mı	yurt	dışıyla	bağlantılıdır.	Buna	göre,	neden	ders	eklenmesi	gerektiği-
ne	 ilişkin	gerekçe	 sunan	öğrencilerin	 tamamının	 ilahiyat	 lisans	progra-
mının	içeriğini	yurt	dışıyla	ilişki	kurma	noktasında	yeterli	görmediğini	ve	
anlamlı	bulmadığını	söylemek	mümkündür.

Ankette	öğrenci	ve	öğretim	elemanlarına	‘‘UİP’in	amaçlarına	ulaşılabilmesi	
için	programda	yeterli	sayıda	uygulama	dersine	yer	verilmektedir.’’	şeklin-
deki	ifade	yöneltilmiştir.	Katılımcılardan	5’li	Likert	tipi	cevaplara	işaretleme	
yapmaları	istenmiştir.	Elde	edilen	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Tablo	12:	Öğrenci	ve	Öğretim	Elemanlarına	Göre	UİP’in	Amaçlarına	Ulaşılabilmesi	İçin	
Programdaki	Uygulama	Derslerinin	Sayısının	Yeterlilik	Durumu

Öğrenci Öğretim	elemanı

F Yüzde F Yüzde

Kesinlikle	katılmıyorum 15 30,6 2 7,4

Katılmıyorum 21 42,9 10 37,0

Kararsızım 7 14,3 8 29,7

Katılıyorum 2 4,1 7 25,9

Kesinlikle	katılıyorum 3 6,1 - -

Cevapsız 1 2,0 - -

Toplam 49 100,0 27 100,0

Tablo	12’ye	göre,	öğrencilerin	büyük	çoğunluğu,	öğretim	elemanlarının	
ise	önemli	bir	kısmı	UİP’in	amaçlarına	ulaşabilmesi	için	programdaki	uygu-
lama	derslerinin	sayısını	yeterli	görmemektedir.	Programa	eklenmesi	ge-
reken	derslere	dair	yukarıdaki	verilere	bakıldığında,	katılımcıların	önemli	
bir	kısmının	uygulama	derslerinin	eklenmesi	gerektiğini	belirttiği	görüle-
cektir.	Bu	anlamda	bu	verilerin	birbirini	desteklediği	görülmektedir.	Buna	
göre	katılımcıların	önemli	bir	kısmının	uygulama	derslerinin	sayısını	yeterli	
görmediği	ve	içeriğin	öğrenciler	için	anlamlı	hale	gelmesi	için	uygulama	
derslerinin	sayısının	artırılması	gerektiğini	düşündüğü	anlaşılmaktadır.
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Ankette	öğrenci	ve	öğretim	elemanlarına	‘‘UİP’teki	uygulama	derslerin-
de	öğrenciler	tarafından	yapılan	uygulamalar,	her	öğrenciye	yeterli	dü-
zeyde	tecrübe/beceri	kazandırmaktadır.’’	şeklindeki	ifade	yöneltilmiştir.	
Elde	edilen	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Tablo	 13:	Öğrenci	 ve	 Öğretim	 Elemanlarına	 Göre	 UİP’teki	 Uygulama	 Derslerinde	
Öğrenciler	Tarafından	Yapılan	Uygulamaların,	Her	Öğrenciye	Yeterli	Düzeyde	Tecrübe/
Beceri	Kazandırması	Durumu

Öğrenci Öğretim	elemanı

F Yüzde F Yüzde

Kesinlikle	katılmıyorum 14 28,6 - -

Katılmıyorum 19 38,8 5 18,5

Kararsızım 14 28,6 15 55,6

Katılıyorum 2 4,1 5 18,5

Kesinlikle	katılıyorum - - 2 7,4

Cevapsız 49 100,0 27 100,0

Toplam 49 100,0 27 100,0

Tablo	 13’e	 göre	 öğrencilerin	 büyük	 çoğunluğu	 uygulama	 derslerinde	
öğrenciler	 tarafından	 yapılan	 uygulamaların	 her	 öğrenciye	 yeterli	 dü-
zeyde	 tecrübe/beceri	 kazandırmadığını	 düşünmektedir.	 Öğretim	 ele-
manlarının	ise	küçük	bir	bölümü	bu	kanaattedir.	Öğretim	elemanlarının	
yarısından	fazlasının	bu	konuda	kararsız	olması	dikkat	çekicidir.	Çapraz	
tablo	analizine	göre,	 kararsız	olduğunu	belirten	öğretim	elemanlarının	
%80’i	(12	öğretim	elemanı)	teorik	derslerin	verildiği	anabilim	dallarında	
öğretim	elemanıdır.	Dolayısıyla	uygulama	derslerini	bu	öğretim	eleman-
ları	yürütmediği	için	uygulama	derslerinin	nasıl	işlendiği	ve	öğrencilerin	
gerekli	kazanımlara	ulaşıp	ulaşmadığı	noktasında	fikir	sahibi	olmamaları	
anlaşılabilir	bir	durumdur.

Tablo	12	ve	tablo	13’teki	verilerden	hareketle,	özellikle	öğrencilerin	büyük	
çoğunluğunun	uygulama	derslerini	 gerek	nicelik	gerek	nitelik	 açısından	
yetersiz	gördüğü	ve	yeterince	anlamlı	bulmadığını	söylemek	mümkündür.

UİP	kapsamında	 ilahiyat	 fakültelerindeki	eğitimin	yanında,	DİB	öncülü-
ğünde	‘‘tamamlayıcı	eğitim	programları’’	adı	altında	birtakım	ek	dersler	
de	verilmektedir.	Bu	kapsamda	hem	UİP	öğrencilerinin	Türkiye’ye	uyum	
sağlamalarına	hem	de	fakülte	derslerine	yardımcı	ve	destekleyici	prog-
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ramlar	 sunulduğu	 belirtilmektedir.8	 Bu	 programlarda	 hem	 teorik	 hem	
de	pratik	birtakım	derslere	yer	verildiği	anlaşılmaktadır.	Bu	derslerin	en	
temelde	UİP’in	 amaçlarına	 ulaşmasına	 katkı	 sağlamak	 için	 okutulduğu	
söylenebilir.	

Katılımcılara	 göre	 bu	 tamamlayıcı	 eğitim	 programları	 kapsamındaki	
derslerin	pratikte	UİP’in	amaçlarına	ulaşmaya	ne	derece	katkı	sağladığı	
ise	önemli	bir	 konudur.	Bunun	 tespiti	 için	 ankette	öğrenci	 ve	öğretim	
elemanlarına	‘‘UİP’in	amaçlarına	ulaşmasına	katkı	sağlamak	için	İlahiyat	
lisans	programına	ek	olarak	Diyanet	İşleri	Başkanlığı	öncülüğünde	yapı-
lan	dersler	önemli	bir	katkı	sağlamaktadır.’’	şeklindeki	ifade	yöneltilmiş-
tir.	Elde	edilen	veriler	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Tablo	14:	UİP’in	Amaçlarına	Ulaşmasına	Katkı	Sağlamak	İçin	İlahiyat	Lisans	Programına	
Ek	Olarak	Diyanet	 İşleri	Başkanlığı	Öncülüğünde	Yapılan	Derslerin	Önemli	Bir	Katkı	
Sağlama	Durumu

Öğrenci Öğretim	elemanı

F Yüzde F Yüzde

Kesinlikle	katılmıyorum 6 12,2 - -

Katılmıyorum 13 26,5 4 14,8

Kararsızım 10 20,4 7 25,9

Katılıyorum 15 30,6 13 48,1

Kesinlikle	katılıyorum 5 10,2 3 11,1

Cevapsız 49 100,0 27 100,0

Toplam 49 100,0 27 100,0

Tablo	14’e	göre,	öğrencilerin	önemli	bir	kısmı	bu	DİB	kanalıyla	düzenle-
nen	bu	ek	derslerin	önemli	bir	katkı	sunmadığı	kanaatindeyken,	önemli	
bir	kısmı	da	önemli	bir	katkı	sunmadığı	kanaatindedir.	Öğretim	eleman-
larının	büyük	çoğunluğu	ise	bu	derslerin	katkı	sağladığı	kanaatinde	ol-
duğunu	ifade	etmektedir.	

8 “Uluslararası	İlahiyat	Programı	10.	Yıl	Değerlendirme	Toplantısı	-	Rapor”	(Ankara:	
DİB	Dış	İlişkiler	Genel	Müdürlüğü,	2017),	15.
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Gerçekleştirilen	mülakatlarda	da	Diyanet	İşleri	Başkanlığı	öncülüğünde	
gerçekleştirilen	bu	derslere	değinmiştir.	Şu	ifade	bunlara	örnektir:

Ö10:	‘‘Şimdi	eğer	akademik	ayağı	biz	sürdürüyorsak,	biz	sürdürme-
liyiz.	Yok,	başkası	sürdürüyorsa	akademik	ayağı	başkası	halletmeli.	
Burada	bir	 iki	 başlılık	 söz	 konusu	 ve	bu	 en	 çok	 eğitime	 yansıyor.	
Çocukların	bocalamasındaki	en	temel	problemlerden	birisi	de	bu.	
Biz	burada	şimdi	İlahiyat	eğitimi	veriyoruz.	Bu	eğitimin	gerekçelerini	
anlatıyoruz.	Ama bu çocuğun yurtta katıldığı ekstra derslerde benim 
anlattığım, kurguladığım bütün bilgisel malzemenin reddine binaen 
yeni bir ders içeriği belirleniyor. Ve	bu	çocuk	aynı	konuyla	ilgili	 iki	
içeriğe	maruz	kalıyor.	Burada	baskın	 taraf	eğitimini	aldığı	bilimsel	
nosyon	mu	olacak,	yoksa	yurtta	aldığı	yarı	bilimsel	-ne	kadar	bilim-
sel	olduğu	tartışılır,	yarı	bilimsel	mi	diyeyim,	ne	diyeyim,	bilim	dışı	
mı	diyeyim,	nasıl	kabul	ederseniz-	nosyon	mu?	Tamamen	buradaki 
eğitime alternatif bir eğitim verilmesi bu	çocukların	bocalamasın-
da,	hatta	hocaların	da	bu	bağlamda	sorun	yaşamasındaki	en	temel	
problem.	Bu	sürecin	yeniden	yönlendirilmesi	 lazım.	Eğitim	tek	bir	
ayak	yoluyla	gerçekleşmeli.	Siz	buna	destek	kurslar	mı	vermek	 is-
tiyorsunuz?	Destek	kurslar	verecekseniz,	bu	öğrencilerin	derslerine	
giren	hocalar	yoluyla	bunu	yapmalısınız.	Alternatif	düşünce	üreten	
gruplar	ya	da	kişiler	yoluyla	değil.	Bu,	sürecin	sekteye	uğramasına	
sebep	oldu	bence.’’9

Buna	göre	Ö10	fakültede	verilen	ilahiyat	lisans	eğitimi	dışındaki	bu	eği-
tim-öğretim	 faaliyetlerini	 alternatif	 eğitim	 olarak	 değerlendirmektedir.	
Bu	alternatif	eğitimin	ise	ilahiyat	fakültesinde	verilen	eğitimdeki	gibi	ta-
mamen	bilimsel	bilgiye	dayalı	olarak	yürütülmediğini	 ifade	etmektedir.	
Birbirine	alternatif	iki	eğitim	süreci	neticesinde	fakültedeki	hocaların	ve	
öğrencilerin	sıkıntılar	yaşadıklarını	dile	getirmektedir.		

İlahiyat	lisans	programına	ek	olarak	ihdas	edilen	bu	tamamlayıcı	eğitim	
programlarına	ihtiyaç	duyulması	DİB’in	ilgili	 ilahiyat	fakültelerinde	veri-
len	eğitimi	UİP’in	 amaçlarına	ulaştırma	noktasında	 yeterli	 görmediğini	
göstermektedir.	DİB’in	ilahiyat	lisans	programını	hangi	açıdan/açılardan	
yetersiz	gördüğü	ise	ayrıca	araştırılması	gereken	bir	konudur.

9 	Doç.	Dr.,	Din	Eğitimi	ABD.
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Sonuç ve Öneriler
Sonuç 

Araştırmamızda	öğrenci	ve	öğretim	elemanlarından	elde	edilen	veriler-
den	hareketle	şu	sonuçlara	varılmıştır:

1.	Öğrencilerin	çoğunluğu	programın	içeriğinin	UİP’in	amaçlarıyla	yete-
rince	tutarlı	olmadığı	kanaatindeyken,	öğretim	elemanlarının	çoğunluğu	
tutarlığı	olduğu	kanaatinde	olmuştur.	Bu	durumun	amaçların	 taraflarca	
farklı	tanımlanmasından	kaynaklandığı	düşünülebilir.

2.	UİP’in	içeriğini	güncellik	konusunda	öğrencilerin	önemli	bir	kısmı	yeter-
siz	görürken,	öğretim	elemanlarının	önemli	bir	kısmı	yeterli	görmektedir.	
Burada	 farklılığın	sebebi	öğrencilerin	programdaki	 tüm	dersleri	dikkate	
alarak	değerlendirme	yaparken,	öğretim	elemanlarının	daha	çok	 kendi	
derslerini	 içeriği	 üzerinden	 değerlendirmelerde	 bulunması	 olabilir.	 Bu-
nunla	birlikte	bu	konuda	katılımcıların	önemli	bir	kısmının	kararsız	oldu-
ğunu	belirtmesi,	program	içeriğinin	bütüncül	bir	uyum	içinde	olmamasın-
dan	dolayı	değerlendirilmesinin	de	güç	olduğu	şeklinde	yorumlanabilir.

3.	Gerek	öğrencilerin	gerekse	öğretim	elemanları	için	UİP’in	içeriğinin	öğ-
renciler	 için	 yeterince	anlamlı	görülmediği	anlaşılmaktadır.	Katılımcıların	
çoğunluğunun	birtakım	dersleri	gereksiz	görmesi	ve/veya	birtakım	dersle-
rin	eklemesi	gerektiğini	ifade	etmesi	içeriğin	yeterince	anlamlı	görülmedi-
ğine	işaret	etmektedir.	Bununla	birlikte	uygulama	derslerinin	gerek	nicelik	
gerekse	nitelik	açısından	yetersiz	görüldüğünü	de	söylemek	mümkündür.	

Öneriler
Araştırmada	UİP’in	öğrenci	ve	öğretim	elemanlarının	görüşlerine	başvu-
rarak	tespit	edilen	sorunlarına	dair	çözüm	önerileri	şunlardır:

1.	UİP	için	ihtiyaç	analizi	çalışması	yapılmalıdır.	UİP’in	paydaşlarının	yetki	
sınırları	belirlenmelidir.	UİP’in	paydaşları	belli	aralıklarla	toplantı,	çalıştay	
vb.	kapsamında	bir	araya	gelmelidirler.	Böylece	UİP	ile	ilgili	fikir	ve	tecrü-
be	alışverişinde	bulunulabilirler.	Bunun	neticesince	amaçlarla	uyumlu	ola-
cak	şekilde	UİP	için	özgün	bir	program	geliştirilip,	içeriği	belirlenmelidir.

2.	UİP	programı	ve	bunun	bir	unsuru	olan	içeriği	ile	ilgili	program	geliş-
tirme	uzmanlarının	da	katılımıyla	program	değerlendirme	ve	geliştirme	
çalışmaları	yapılmalıdır.

3.	UİP’in	içeriğini	düzenlenmesinde	UİP’in	amaçlarına	ulaşmak	için	taraf-
lar	ve	paydaşlar	ortak	amaçlar	doğrultusunda	hareket	etmelidirler.
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İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin
Mezuniyet Sonrası İçin Beklentileri ve Taşıdıkları Kaygılar
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ÖZET

Ülkemizdeki	Yükseköğretim	Kurumları	içerisinde	yer	alan	İlahiyat	Fakülteleri,	
günümüzde	birçok	şehirde	ve	üniversitede	kendine	yer	bulmuş	durumdadır.	
Yeni	açılan	üniversitelerde	genellikle	İslami	İlimler	Fakültesi	adıyla	açılan	bu	
fakülteler	din	bilimleri	alanında	uzman	yetiştirme	noktasında	önemli	bir	boş-
luğu	 doldurmaktadır.	 Üniversitelerimizin	 sayısının	 artması	 ve	 kontenjanların	
yükselmesinin	 bir	 neticesi	 olarak	 bu	 fakültelerde	de	öğrenci	 sayısı	 oldukça	
artmıştır.	2022	Haziran	itibariyle	açık	ve	uzaktan	öğretimde	dâhil	olmak	üzere	
yaklaşık	14	bin	öğrencinin	mezun	olması	ön	görülmektedir.		Diğer	fakültelerde	
olduğu	gibi	bu	fakültelerde	de	mezun	öğrencilerin	öğretmen	olarak	atanma	
ve	iş	bulma	kaygısı	öne	çıkmaktadır.	İlahiyat	Fakültesi	mezunları,	Milli	Eğitim	
Bakanlığı	bünyesinde	öğretmen	olarak	görev	almalarının	yanında,	Diyanet	İş-
leri	Başkanlığı	bünyesinde	 imam,	müezzin,	Kuran	kursu	öğreticisi	olarak	da	
görev	alabilmektedir.	Ayrıca	ihtisas	eğitimlerini	başarıyla	tamamladıktan	sonra	
vaiz	ve	müftü	olarak	hizmet	verebilmektedir.	Bunlara	ilave	olarak,	mezun	öğ-
renciler	 lisansüstü	eğitim	yapmak	 suretiyle	üniversitelerde	öğretim	elemanı	
olarak	görev	yapma	şansı	yakalayabilmektedir.	Araştırma	kapsamında	yapa-
cağımız	anket	çalışmasıyla,	Niğde	Ömer	Halisdemir	Üniversitesi	İslami	İlimleri	
Fakültesi	 örneğinden	 hareketle	 son	 sınıftaki	 öğrencilerin	mezuniyet	 sonrası	
beklentilerini	ve	karşılaşabilecekleri	olumsuzluklara	dair	kaygılarını	ele	almaya	
çalışacağız.	Öğrencilerin,	Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 dışında	Diyanet	 ve	 benzeri	
kurumların	kendilerine	sunduğu	iş	olanaklarından	haberdar	olup	olmadıkları-
nı,	bu	tür	görevler	için	kendilerini	ne	kadar	hazır	hissettiklerini	tespit	etmeye	
çalışacağız.	Mezuniyet	sonrası	alabilecekleri	görevler	için,	girmeleri	gereken	
sınavlar	hakkında	bilgi	sahibi	olup	olmadıklarını	ve	bu	sınavlar	için	hazırlık	du-
rumlarını	değerlendireceğiz.		

Anahtar	Kelimeler:	İlahiyat	Fakültesi,	mezun,	iş	seçimi,	beklentiler,	kaygılar
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gmail.com,	0000-0a001-6744-8035

mailto:a.gumustop@gmail.com
mailto:meryemgumustop@gmail.com
mailto:meryemgumustop@gmail.com


155TDGAK

ABSTRACT

The	Faculties	of	Theology,	which	are	among	the	Higher	Education	Insti-
tutions	in	our	country,	have	found	their	place	in	many	cities	and	universi-
ties	today.	These	faculties,	which	are	generally	opened	under	the	name	
of	Faculty	of	Islamic	Sciences	in	newly	opened	universities,	fill	an	impor-
tant	gap	in	terms	of	training	experts	in	the	field	of	religious	sciences.	As	
a	result	of	the	increase	in	the	number	of	our	universities	and	the	increase	
in	the	quotas,	the	number	of	students	in	these	faculties	has	increased	
considerably.	 As	 of	 June	 2022,	 approximately	 14	 thousand	 students,	
including	open	and	distance	education,	are	expected	to	graduate.	As	
in	 other	 faculties,	 graduate	 students'	 anxiety	 about	 being	 appointed	
as	teachers	and	finding	a	job	comes	to	the	fore	in	these	faculties.	The	
graduates	of	the	Faculty	of	Theology	can	work	as	imams,	muezzins,	and	
Quran	course	instructors	under	the	Presidency	of	Religious	Affairs,	in	ad-
dition	to	serving	as	teachers	under	the	Ministry	of	National	Education.	
In	 addition,	 after	 successfully	 completing	 their	 specialization	 training,	
they	can	serve	as	a	preacher	and	mufti.	In	addition	to	these,	graduate	
students	have	the	chance	to	work	as	a	lecturer	at	universities	by	doing	
postgraduate	education.	With	the	survey	work	we	will	do	within	the	sco-
pe	of	the	research,	we	will	try	to	address	the	expectations	of	the	senior	
students	after	graduation	and	their	concerns	about	the	negativities	they	
may	encounter,	based	on	the	example	of	Niğde	Ömer	Halisdemir	Uni-
versity	Faculty	of	Islamic	Sciences.	We	will	try	to	determine	whether	the	
college	students	are	aware	of	the	job	opportunities	offered	to	them	by	
the	Presidency	of	Religious	Affairs	and	similar	institutions	other	than	the	
Ministry	of	National	Education,	and	how	ready	they	feel	for	such	tasks.	
We	will	evaluate	whether	they	have	information	about	the	exams	they	
have	to	take	and	their	preparation	for	these	exams	for	the	tasks	they	can	
take	after	graduation.

Key	words:	 Faculty	 of	 Theology,	 graduated,	 choice	 of	 employment,	
expectations,	concerns
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GİRİŞ
Yaşadığımız	 yüzyılda	 akademik	 başarı;	 iş	 hayatına	 atılma	 ve	 bir	 hayat	
kurma	 noktasında	 önemli	 bir	 basamak	 olarak	 ön	 plana	 çıkmaktadır.	
Kişinin	 eğitim	 hayatı	 boyunca	 aldığı	 puanlar,	 kazandığı	 sınavlar;	 gele-
cekteki	mesleki	durumunu,	gelir	düzeyini	ve	refah	seviyesini	doğrudan	
etkileyebilmektedir.1	 Ülkemizde	 akademik	 eğitimin	 en	 önemli	 ayağını	
üniversiteler	 oluşturmaktadır.	Orta	 öğretim	 kurumlarından	mezun	olan	
öğrenciler,	 belirli	 alanlarda	 eğitim	 almak	 ve	 kendini	 geliştirmek	 için	
üniversite	 sınavlarına	 girmektedir.	 Bu	 sınavlar	 neticesinde	 kazandıkları	
üniversitelerde	 eğitimlerini	 sürdürmekte	 ve	 kendilerini	 hayata	 hazırla-
maktadır.	Üniversitelerimiz	bünyesinde	sosyal	bilimlerden	fen	bilimleri-
ne,	teorik	temelli	eğitimlerden	uygulamalı	alanlara	kadar	birçok	sahada	
eğitim	veren	fakültelerimiz	vardır.	Bu	fakülteler	arasında	yer	alan	İlahiyat	
ve	 İslami	 İlimler	 fakülteleri	üniversitelerimiz	bünyesinde	önemli	bir	 yer	
tutmaktadır.2	2020-2021	akademik	yılında	ülkemizdeki	İlahiyat	ve	İslami	
İlimler	 fakültelerine	 yaklaşık	 19	bin	öğrenci	 kayıt	 edilmiştir.3	 Bu	 rakam	
öğrencilerin	bu	alana	gösterdiği	 ilgiyi	göstermesi	bakımından	sevindi-
ricidir.	Öğrencilerin	mezuniyet	sonrası	 iş	bulma	imkânları	açısından	ko-
nuya	yaklaştığımızda	ise	bu	rakamların	yüksek	oluşu	bir	kaygı	kaynağına	
işaret	etmektedir.	Şu	an	 itibariyle	 fakültelerde	öğrenim	görmekte	olan	
öğrencilerimizin	mezuniyet	sonrası	beklenti	ve	kaygılarını	ele	aldığımız	
bu	çalışma,	bu	kaygıların	ne	oranda	olduğu	noktasında	bize	fikir	vermek-
tedir.	Araştırma	2021-2022	akademik	yılı	 içerisinde	Niğde	Ömer	Halis-
demir	Üniversitesi	 İslami	 İlimler	 Fakültesinde	eğitim	 almakta	olan	 110	
dördüncü	sınıf	(son	sınıf)	öğrencisi	üzerinde	uygulanmıştır.4 

Katılımcıların	genel	özellikleri	şu	şekilde	karşımıza	çıkmaktadır.

1 Birgit	Sipinath,	“Academic	Achivement”,	Encyclopedia	of	Human	Behavior,	 (second	
edition),	2012,	s.	5.	

2 Fatih	Genç,	“Avrupa	ve	Türkiye’de	İlahiyat	Fakülteleri	Lisans	Programları”,	Dinbilimleri	
Akademik	Araştırma	Dergisi,	c.13-1,	2013,	s.28.

3 Program	 ve	 üniversite	 bazlı	 detaylı	 verilere	 ulaşmak	 için	 https://yokatlas.yok.gov.tr/
lisans-bolum.php?b=20041	sayfasını	inceleyebilirsiniz	(Erişim:	07.02.2022).	

4 Fakültede	dördüncü	sınıfta	öğrenim	gören	217	öğrenciden	110	tanesi	ankete	katılım	
sağlamıştır.	Diğer	öğrenciler	ankete	katılım	sağlamamıştır.	

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20041
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20041
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%89,1’i	(	98	kişi)	20-24	yaş	aralığında,	%10,9’u	(12	kişi)	24	yaşında	bü-
yüktür.

	%76,4’ü	(84	kişi)	kadın,	%23,6’sı	(26	kişi)	erkektir.

%96,4’ü	(106	kişi)	çalışmıyor	iken	%3,6’sı	(4	kişi)	çalışmaktadır.	
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İlahiyat	fakültesi	mezunlarının	istihdam	edilebileceği	alanlar	çeşitlilik	arz	etmek-
tedir.	Bu	noktada	Milli	Eğitim	Bakanlığı	ve	Diyanet	İşleri	Başkanlığı	bünyesinde-
ki	görevler	ilk	sırada	zikredilebilir.5	Bunlara	ilave	olarak	üniversitelerde	akade-
misyen	 olma	 yolu	 da	 ilahiyat	 mezunlarına	 açıktır.	 Araştırma	 kapsamında	
katılımcılara	mezuniyet	sonrası	hangi	sahalarda	çalışmak	istedikleri	sorulmuştur.	

“Mezuniyet	sonrası	öğretmen	olarak	Milli	Eğitim	Bakanlığı	bünyesinde	
çalışmak	istiyorum.”	ifadesine	katılımcıların	%65,5’i	(72	kişi)	kesinlikle	ka-
tılıyorum,	%20,9’u	 (23	kişi)	katılıyorum,	%10,9’u	 (12	kişi)	emin	değilim,	
%2,7’si	(3	kişi)	kesinlikle	düşünmüyorum,	cevabını	vermiştir.

“Mezuniyet	 sonrası	 imam,	müezzin,	 Kuran	 kursu	 öğreticisi	 vb.	 bir	 gö-
revle	Diyanet	İşleri	Başkanlığı	bünyesinde	çalışmak	istiyorum.”	ifadesine	
katılımcıların	%22,7’si	(25	kişi)	kesinlikle	katılıyorum,	%32,7’si	(36	kişi)	ka-
tılıyorum,	%37,3’ü	(41	kişi)	emin	değilim,	%7,3’ü	(8	kişi)	kesinlikle	düşün-
müyorum,	cevabını	vermiştir.

5 Saadettin	Özdemir,	“Yüksek	Din	Eğitiminin	Geleceği	ve	İstihdam	Alanlarına	Yönelik	Program	
Önerileri”,	Süleyman	Demirel	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi,	sayı	30	(2013),	s.	241.	
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“Mezuniyet	 sonrası	 akademisyen	 olarak	 (araştırma	 görevlisi,	 öğretim	
görevlisi	vb.	)	üniversitelerde	çalışmak	istiyorum.”	ifadesine	katılımcıla-
rın	%24,5’i	 (27	kişi)	kesinlikle	katılıyorum,	%23,6’sı	 (26	kişi)	katılıyorum,	
%36,4’ü	 (40	kişi)	emin	değilim,	%15,5’i	 (17	kişi)	kesinlikle	düşünmüyo-
rum,	cevabını	vermiştir.	

“Mezuniyet	sonrası	özel	vakıf,	dernek,	işletme	ya	da	aile	şirketi	gibi	bir	
yerde	çalışmak	istiyorum.”	ifadesine	katılımcıların	%5,5’i	(6	kişi)	kesinlikle	
katılıyorum,	%14,5’i	 (16	 kişi)	 katılıyorum,	%40’ı	 (44	 kişi)	 emin	 değilim,	
%40’ı	(44	kişi)	kesinlikle	düşünmüyorum,	cevabını	vermiştir.	
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“Mezuniyet	sonrası	çalışmak	 istemiyorum.	Gönüllülük	faaliyetlerine	ka-
tılmak,	ailemle	ve	çocuklarımla	 ilgilenmek	gibi	 işlerle	 zaman	geçirmek	
istiyorum.”	 ifadesine	katılımcıların	%2,7’si	 (3	kişi)	kesinlikle	katılıyorum,	
%3,6’sı	(4	kişi)	katılıyorum,	%30’u	(33	kişi)	emin	değilim,	%63,6’sı	(70	kişi)	
kesinlikle	düşünmüyorum,	cevabını	vermiştir.	

“KPSS	sınavı	için	gerekli	bilgilere	sahibim	ve	yapmakta	olduğum	hazırlık-
ları	yeterli	görüyorum.”	ifadesine	katılımcıların	%10,9’u	(12	kişi)	kesinlik-
le	katılıyorum,	%31,8’i	(35	kişi)	katılıyorum,	%57,3’ü	(63	kişi)	emin	deği-
lim,	cevabını	vermiştir.	

“Diyanet	İşleri	Başkanlığı	bünyesinde	çalışmak	için	Kuran-ı	Kerimi	güzel	
okuma,	sure	ezberi,	topluluğa	hitap	etme	vb.	konularda	kendimi	yeterli	
görüyorum.”	 ifadesine	katılımcıların	%11,8’i	 (13	kişi)	kesinlikle	katılıyo-
rum,	%21,8’i	(24	kişi)	katılıyorum,	%52,7’si	(58	kişi)	emin	değilim,	%13,6’sı	
(15	kişi)	kesinlikle	düşünmüyorum,	cevabını	vermiştir.
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“Araştırma	görevlisi,	öğretim	görevlisi	vb.	olarak	üniversitelerde	çalışa-
bilmek	için,	hangi	aşamalardan	geçmem	gerektiğini	biliyorum.	Bu	konu-
daki	hazırlıklarımı	sürdürüyorum.”	ifadesine	katılımcıların	%10,9’u	(12	kişi)	
kesinlikle	katılıyorum,	%14,5’i	(16	kişi)	katılıyorum,	%47,3’ü	(52	kişi)	emin	
değilim,	%27,3’ü	 (30	 kişi)	 kesinlikle	düşünmüyorum,	 cevabını	 vermiştir.	 

“Geçtiğimiz	üç	yıl	boyunca,	zamanımı	çok	 iyi	değerlendirerek	mezuniyet	
sonrasına	hazırlandığımı	düşünüyorum.”	ifadesine	katılımcıların	%10’u	(11	
kişi)	kesinlikle	katılıyorum,	%	18,2’si	(20	kişi)	katılıyorum,	%57,3’ü	(63	kişi)	
emin	değilim,	%14,5’i	(16	kişi)	kesinlikle	düşünmüyorum,	cevabını	vermiştir.
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“Mezuniyet	 sonrasını	 düşündüğümde	 ruh	 halim	 için	 şunu	 söyleyebili-
rim.”	ifadesine	katılımcıların	%26,9’u	(29	kişi)	gelecekten	umutluyum,	%	
45,5’i	(50	kişi)	kaygılıyım,	%28,2’si	(31	kişi)	tamamen	kaybolmuş	hissedi-
yorum,	cevabını	vermiştir.	

Anket	 sorularına	verilen	cevapları	 incelediğimizde,	katılımcıların	büyük	
çoğunluğu	Milli	Eğitim	Bakanlığı	bünyesinde	çalışmayı	tercih	etmekte-
dir.	2022	yılı	 itibariyle	mezun	olacak	olan	öğrenci	 sayısı	 ile	daha	önce	
mezun	olmuş	olup	henüz	atanamamış	olan	öğretmen	adayları	dikkate	
alındığında,	mezunları	 zor	 bir	 sürecin	 beklediği	 aşikârdır.	 Öte	 yandan	
Diyanet	İşleri	Başkanlığı	bünyesinde	çalışma	isteği,	daha	düşük	oranda	
kalmakta;	ayrıca	öğrenciler	bu	alanda	çalışmak	için	kendini	yeterince	ha-
zır	hissetmemektedir.	Katılımcıların	bir	kısmının	akademisyenliğe	 istekli	
olduğu	gözlenirken,	önemli	bir	kısmı	da	bu	sahadan	uzak	kalmayı	tercih	
etmektedir.	Özel	 şirket,	 vakıf,	 dernek	 gibi	 kurumlarda	 çalışmayı	 tercih	
edenlerin	sayısı	da	gözle	görülür	derecede	düşüktür.	Katılımcıların	 ruh	
hallerine	dair	 sorulan	 son	 soru	 ise,	 içinde	bulundukları	durumu	gözler	
önüne	sermektedir.	Çoğunluk	 (%45)	kaygılı	olduğunu	belirtirken,	ciddi	
bir	orandaki	katılımcı	(%28)	kendini	tamamen	kaybolmuş	hissetmektedir.	
Geleceğe	umutla	bakanların	oranı	ise	diğerlerinden	daha	aşağıda	(%26)	
kalmaktadır.	

Sonuç
Yapmış	 olduğumuz	bu	 araştırma,	Niğde	Ömer	Halisdemir	Üniversitesi	
İslami	 İlimler	Fakültesi	öğrencileri	örnekliğinde	 son	 sınıf	öğrencilerinin	
içinde	 bulunduğu	 duruma	 ışık	 tutmaktadır.	 Belki	 birçok	 üniversitemiz-
de	 ve	 fakültemizde	öğrenciler	benzer	 sorunlarla	 karşılaşmakta,	benzer	
kaygıları	taşımaktadır.	Bu	ve	benzer	araştırmaların	sonuçları	dikkatle	in-
celenerek,	 geleceğimizin	 teminatı	 olan	 gençlerin	 hayata	 daha	 olumlu	
bakabilmelerini	 sağlayacak	adımlar	atılmalıdır.	Bu	noktada;	özelde	her	
fakülte	ve	üniversite,	genelde	ise	YÖK	nezdinde	araştırma	komisyonla-
rı	kurulması	önem	arz	etmektedir.	Fakültelerin	öğrenci	kontenjanları	ile	
istihdam	 imkânları	 arasında	 sağlıklı	 bir	orantı	 kurulabilmesi	de	dikkate	
değer	diğer	bir	husustur.	
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Rus Üniversitelerinde 
Modern İslami Eğitimin Avantajları ve Dezavantajları

Asanov Ruslan 

ÖZET

İslam'da	eğitim	konularına	özel	bir	rol	verilir.	Kur'an-ı	Kerim,	insanı	yücelten	
bilgiye	karşı	saygılı	bir	tutumu	kaydeder.	Bilim	insanlarına	her	zaman	büyük	
saygı	gösterildi.	İman	ve	ilim,	Cenab-ı	Hakk'ın	insanlara	yaptığı	iki	temel	ihti-
yaçtır.

"Allah,	bizden	iman	edenleri	ve	kendilerine	ilim	verilenleri	farklı	derecelerde	
yükseltir...",	"De	ki:	"Bilenlerle	bilmeyenler	bir	olur	mu?"

İslami	eğitimin	amacı,	bireyin	manevi	eğitimi,	Allah'a	samimi	inanç,	Tanrı	kor-
kusu,	 İslami	değerler	 sistemine	dayanan	Kuran	 ve	 Sünnet'in	 emirlerine	 sıkı	
sıkıya	bağlılık	ile	ayırt	edilen	mükemmel	bir	insanın	yaratılmasıdır.	ve	Allah'ın	
dünya	üzerinde	hakimiyet	vaat	ettiği	Allah'ın	yeryüzündeki	halifesi	konumuna	
ulaşmak	için	çabalamak.

Aydınlanma,	herhangi	bir	ulusun	kültürünün	en	önemli	unsurlarından	biridir	
ve	belirli	bir	etnik	grubun	ortamındaki	eğitimin	özellikleriyle	ilişkili	anlar,	dik-
katli	ve	ayrıntılı	bir	çalışmayı	hak	eder.

Bu	çalışmada	Rusya'daki	modern	İslami	eğitim	sistemi	incelenmiştir.

Öğrenciler	tarafından	günümüzde	modern	eğitimin	kalitesini	ve	etkililiğini	be-
lirlemek	için	Müslüman	eğitim	sisteminin	karşılaştırmalı	bir	analizi	yapılmıştır.	
Analiz	için,	Kırım	Hanlığı	örneğinde	ve	modern	Rusya'da	devrim	öncesi	dö-
nemde	İslami	eğitimin	yapısını	dikkate	almak	gerekiyordu.

Geçmişin	 eğitim	 sistemi	 daha	 nitelikli	 uzmanlar	 üretti.	Medreseden	mezun	
olanlar,	edebi	Arap	dilinde	akıcı	olan	ilahiyat	alanında	yüksek	eğitimli	uzman-
lar	oldu.

Bu	rapor	çerçevesinde	Rusya'da	modern	İslami	eğitimin	avantajları	ve	dezavan-
tajları	vurgulanmıştır.	Elde	edilen	sonuçlar	ışığında	tespit	edilen	eksikliklerin	iyi-
leştirilmesine	yönelik	yolların	uygulanmasına	yönelik	önerilerde	bulunulmuştur.
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GİRİŞ
İslam'da	eğitim	konularına	özel	bir	rol	verilir.	Kur'an-ı	Kerim,	insanı	yücel-
ten	bilgiye	karşı	saygılı	bir	tutumu	kaydeder.	Bilim	insanlarına	her	zaman	
büyük	saygı	gösterildi.	İman	ve	ilim,	Cenab-ı	Hakk'ın	insanlara	yaptığı	iki	
temel	ihtiyaçtır.

"Allah,	bizden	iman	edenleri	ve	kendilerine	ilim	verilenleri	farklı	derece-
lerde	yükseltir...",	"De	ki:	"Bilenlerle	bilmeyenler	bir	olur	mu?"

İslami	eğitimin	amacı,	bireyin	manevi	eğitimi,	Allah'a	samimi	inanç,	Tanrı	
korkusu,	İslami	değerler	sistemine	dayanan	Kuran	ve	Sünnet'in	emirleri-
ne	sıkı	sıkıya	bağlılık	ile	ayırt	edilen	mükemmel	bir	insanın	yaratılmasıdır.	
ve	Allah'ın	dünya	üzerinde	hakimiyet	 vaat	 ettiği	Allah'ın	 yeryüzündeki	
halifesi	konumuna	ulaşmak	için	çabalamak.

Aydınlanma,	herhangi	bir	ulusun	kültürünün	en	önemli	unsurlarından	bi-
ridir	ve	belirli	bir	etnik	grubun	ortamındaki	eğitimin	özellikleriyle	ilişkili	
anlar,	dikkatli	ve	ayrıntılı	bir	çalışmayı	hak	eder.

İslami	eğitimin	karşılaştırmalı	bir	analizini	yapmak	için,	Kırım	Hanlığı	ör-
neğinde	ve	modern	Rusya'da	devrim	öncesi	dönemde	yapısını	dikkate	
almak	gerekir.

Tarihsel	 olarak	 Kırım	 Hanlığı'ndaki	 eğitim	 sistemi,	 Osmanlı	 Devleti	 ile	
birlikte	değişen,	kademeli	olarak	gelişmiş	ve	zaman	içinde	dönüşmüştür.	
Geleneksel	 eğitim	 sistemi,	 camilerde	bulunan	 sıbyan	mektepleri	 (ilko-
kullar)	ve	medreseleri	(yüksek	eğitim	kurumunun	bir	benzeri)	içeriyordu.

Geçmişin	eğitim	sistemi	daha	nitelikli	uzmanlar	üretti.	Medreseden	me-
zun	olanlar,	edebi	Arap	dilinde	akıcı	olan	 ilahiyat	alanında	yüksek	eği-
timli	uzmanlar	oldu.

Kırım	Hanlığı'ndaki	okul	sayısı	35'e	ulaştı,	ancak	her	caminin	kendi	ca-
misinin	 olduğu	 gerçeğini	 hesaba	 katarsak,	 sayıları	 çok	 daha	 fazlaydı.	
Ağırlıklı	 olarak	 camilerin	 yakınına	 inşa	 edilen	 bu	 okullar	 medreselerin	
başlangıcı	 olmuştur.	 İlköğretimin	 yapıldığı	 Sybyan	 okullarında	 5-6	 yaş	
çocuklarına	okuma	yazma	öğretildi,	başta	Kuran-ı	Kerim	okuma	alanın-
da	olmak	üzere	dini	bilgiler	verildi	ve	matematik	öğretildi.	Burada	her	
mahalleye	ve	köye	okullar	dikilirdi.	Kırım	Hanlığı'nın	sınırlarının	genişle-
mesine	paralel	olarak	bu	okulların	sayısı	da	arttı.	12-15	yaş	arası	çocuklar	
camilerde	öğrenimlerine	devam	edebilecekleri	bir	 konuma	geldiler	ve	
tecvid	 (Kur'an	 okuma	 kuralları),	 ilmihal	 (şeriatın	 temelleri),	 ahlyak	 gibi	
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konuları	öğrendiler.	 (İslam	ahlakı),	 imlâ	 (yazım),	kıraat	 (Kur'an	okumak),	
aritmetik,	handasa	 (mühendislik),	hüsn-i	hatt	 (hat	sanatı).	Okul	sınıflara	
ayrılmamıştı	ve	eğitimin	süresi	net	olarak	belirlenmedi.	Her	çocuk	konu-
ları	öğrenene	kadar	okula	gitti.

Diğer	İslam	ülkelerinde	olduğu	gibi	Kırım	Hanlığında	da	medreseler	te-
mel	eğitim	kurumlarıydı.	Medrese	sayısı	25	eğitim	kurumuna	ulaştı.	Bun-
ların	çoğu	şu	şehirlerde	bulunuyordu:	Bahçesaray,	Karasuvbazar	 (şimdi	
Belogorsk),	Kefe	(şimdi	Feodosia),	Kezlev	(şimdi	Evpatoria),	Akmesdzhit	
(şimdi	Simferopol).

Medresenin	 temelini	 oditoryumlar	 ve	 bunların	 çevresinde	öğrencilerin	
yaşadığı	odalardan	oluşmaktaydı.	Hamam,	sosyal	kantin,	kütüphane	gibi	
yapılar	bu	eğitim	kurumlarının	ayrılmaz	parçalarıydı.	Çoğu	durumda,	ca-
milerin	devamı	olarak	inşa	edildiler.	Hanlıklar	Selçuklu	Devleti,	Osmanlı	
Devleti	vb.	örnek	alınarak	medreselerini	açmışlardır.

Kısa	sürede	büyük	bir	üne	kavuşan	bu	medreselere	İslam	dünyasının	di-
ğer	 ülkelerinden	 öğrenci	 ve	 âlimler	 akın	 etmeye	 başladı.	Medresenin	
sınıflara	ayrılması	ve	eğitimin	süresi	net	olarak	belirlenmemiştir.	Her	öğ-
renci	konularına	hakim	olana	kadar	medreseye	gitti.	Birçok	devlet	ada-
mı,	eğitim	ve	sosyal	kurumların	oluşturulmasında	birbirleriyle	yarıştı.

Medresenin	açılması,	Kırım	Tatarları	arasında	bilim	ve	düşüncenin	geliş-
mesine	katkıda	bulunmuş,	devletin	her	alanda	 ilerlemesini	 sağlamıştır.	
Kırım	Hanlığı'nın	eğitim	kurumlarındaki	müfredatı,	Osmanlı	devletindeki	
medreselerin	müfredatıyla	karşılaştırırsak,	tamamen	aynı	olduklarını	söy-
leyebiliriz.	 Medresedeki	 öğretmenlere	 “müderris”	 (rektör,	 öğretmen),	
“muid”	 (yardımcı);	ve	öğrenciler	 -	"danyshmend",	"sukhte",	"talebe",	
"mulyazim".

Medresede	kursu	bitiren	ve	sınavı	geçen	her	öğrenciye	"ijazetname"	adı	
verilen	bir	diploma	verildi.	Medresede	okutulan	derslerin	bir	listesini	ve	
öğretmenlerin	isimlerini	içeriyordu.	Kırım	Hanlığı'nın	orta	ve	yükseköğre-
tim	kurumlarında	(medreseler)	farklı	zamanlarda	çeşitli	konular	okutuldu.

Öğeler	iki	ana	türe	ayrıldı:

1)	Yardımcı	bilimler	-	mantık,	belagat,	dilbilim,	morfoloji,	sözdizimi,	mü-
hendislik,	sayma,	astronomi,	botanik,	tarih,	kimya,	tıp,	felsefe.

2)	Yüksek	 ilimler	–	 fıkıh,	kelam,	hadis,	 tefsir,	miras	hukuku,	usulü	fıkıh	
gibi	ilimler.
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Medreselere	ücretsiz	eğitim	verildi.	Bu,	belirli	bir	grubu	veya	sınıfı	ayrı-
calıklı	bir	konumdan	çıkarmak	ve	 toplumda	sosyal	adaleti,	üyeleri	ara-
sında	eşit	fırsat	ve	şansları	sağlamak	için	yapıldı.	Öğrenci	ve	personelin	
giderleri	vakıflardan	karşılanırdı.	Böylece	eğitimin	finansmanı	konusun-
da	devletin	üzerindeki	yük	önemsizdi.	Eğitim,	kuruma	ve	öğretmenlere	
göre	değişiyordu.	Maksimum	hafta	sonu,	haftada	üç	gün	olabilir	 (Salı,	
Perşembe,	Cuma).

Günümüzde	İslami	eğitim	oluşum	aşamasındadır	ve	bunun	nedenlerin-
den	biri	de	20.	yüzyılda	Rusya	tarihinde	meydana	gelen	olaylardır.

Rusya'da	İslami	eğitimin	gelişmesi,	Sovyet	hükümeti	tarafından	camileri	
ve	Müslüman	eğitim	kurumlarını	kapatarak	sona	erdi.	İslami	eğitim	siste-
minin	son	düşüşü,	SSCB	Müslümanlarının	yazı	dilinin	Arap	alfabesinden	
Latin	alfabesine	ve	ardından	Kiril	alfabesine	geçişiydi.

Bununla	birlikte,	İslami	din	eğitiminin	kendisi	tamamen	ortadan	kalkma-
mıştır.	Nüfusun	dini	bilgiye	olan	 ilgisi	devam	ettiğinden,	bu	dönemde	
dini	disiplinlerin	öğretimi	gayri	resmi	olarak	(özel	evlerde,	uzak	bölgeler-
de,	örneğin	uzak	köylerde)	gerçekleştirildi.

İslami	eğitim	kurumlarının	yeniden	canlanmasının	ancak	1980'lerin	son-
larında	aktif	olarak	canlanmaya	başladığına	dikkat	edilmelidir.	SSCB'nin	
dağılmasından	sonra,	Rusya'nın	Müslüman	toplumu,	İslami	eğitim	siste-
mini	tam	olarak	yeniden	kurma	ve	geliştirme	fırsatı	buldu.

Şu	anda,	Kırım'da	ilk	ve	orta	İslami	eğitim	sisteminin	oluşumunda	belirli	
başarılar	 var.	 Bazı	 Kırım	 camilerinde,	 farklı	 yaş	 gruplarından	 insanların	
temel	 İslam	ve	Arap	dili	bilgilerini	aldıkları	 ilköğretim	-	Pazar	ve	Kuran	
okulları	 -	 vardır.	Onlarda	 Kuran	 okuma	becerilerinde	 ve	 kült-ritüel	 uy-
gulamanın	 temellerinde	ustalaşırlar.	Kırım'ın	orta	düzeydeki	Müslüman	
eğitim	kurumları	arasında	medreseler	ve	hafız	okulları	bulunmaktadır.

Kırım'da,	ulusal	geleneklere	uygun	ve	bölgesel	İslami	özellikleri	dikkate	
alarak	 personel	 yetiştirecek	 daha	 yüksek	 İslami	 eğitim	 kurumu	 yoktur,	
ancak	oluşturulması	fikri	periyodik	olarak	tartışılmaktadır.

Bugün	Rusya'da	zaten	80'den	 fazla	Müslüman	dini	eğitim	kurumu	var.	
İslami	orta	ve	yükseköğretim	sisteminin	oluşum	süreci	aktif	olarak	devam	
etmektedir,	 ciddi	 teolojik	 sorunları	 anlamaya	 yardımcı	 olan	 ve	Müslü-
manların	Rusya'daki	birleşmesine	katkıda	bulunan	temel	belgeler	geliş-
tirmeye	çalışılmaktadır.
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Göreceli	olarak	Rusya'daki	modern	eğitim	sistemi,	Müslüman	eğitiminin	
çeşitli	aile,	okul	öncesi,	okul,	üniversite	ve	lisansüstü	eğitim	ile	geniş	ve	
çok	 yönlü	bir	 yapıya	 sahip	 olduğunu	 söyleyebiliriz	 -	 bunlar	mektepler	
ve	medreseler,	anaokulları,	İslami	kolejler,	İslami	üniversiteler,	akşam	ve	
Pazar	okulları,	seminerler	ve	kurslar.

Uzmanlaşmış	orta	öğretim	medreselerinde	veya	İslami	kolejlerde	ve	üni-
versitelerde	dersler	hem	gündüz	hem	de	akşamları	düzenlenmektedir.	
Rusya'da	İnternet	teknolojilerinin	gelişimi	ile	bağlantılı	olarak,	yakın	za-
manda	bir	uzaktan	eğitim	formu	tanıtıldı.

Eğitim	 kurumları	 kız	 ve	 erkek	 öğrenciler	 için	 ayrı	 ayrı	 ve	 ortak	 eğitim	
sunabilir.

Eğitimler	 her	 profil,	 uzmanlık,	 yüksek	 lisans	 programı	 için	 geliştirilen	
eğitim	programlarına	göre	gerçekleştirilir.	 Yüksek	nitelikli	personel	 ye-
tiştirme	programlarında	eğitim,	ikamet	uzmanlığı	olan	lisansüstü	eğitim	
ve	asistan-staj	 yönüne	 (profili)	 uygun	olarak	gerçekleştirilir.	Her	eğitim	
programı	için,	her	eğitim	biçimi	için	bir	müfredat	geliştirilir.

Müfredat,	 akademik	 konular,	 dersler,	 disiplinler	 (modüller),	 uygulama,	
diğer	eğitim	 faaliyetleri	 türleri	 ve	öğrencilerin	ara	sertifika	biçimlerinin	
çalışma	dönemlerine	göre	listeyi,	emek	yoğunluğunu,	sırasını	ve	dağılı-
mını	belirler.

Yıl	boyunca	eğitimin	tüm	eğitim	süreci	(eğitim	biçiminden	bağımsız	ola-
rak)	iki	yarıyıldan	oluşur.

Eğitim	programları,	gelecekteki	mesleki	faaliyetlerle	ilgili	belirli	iş	türle-
rini	gerçekleştirme	sürecinde	pratik	becerilerin	ve	yetkinliğin	oluşturul-
masını,	pekiştirilmesini,	geliştirilmesini	amaçlayan	bir	tür	eğitim	faaliyeti	
olarak	uygulama	sağlar.

Geçmişteki	 ve	 günümüzdeki	 İslami	 eğitim	 yapısının	 karşılaştırmalı	 bir	
analizini	yaptıktan	sonra,	modern	İslami	eğitimin	avantajlarını	ve	deza-
vantajlarını	vurgulamak	mümkündür.

Modern	eğitimin	avantajı	şudur:

1)	zaman	ve	mekandan	bağımsız	olarak,	yani	herhangi	bir	uygun	za-
manda,	evden	çıkmadan,	bir	kitap,	bilgi,	bilimsel	makale	vb.	Hayatı-
mıza	giren	modern	teknolojilerin	zamandan	ve	emekten	önemli	ölçü-
de	tasarruf	sağladığını	belirtmek	gerekir.

2)	Öğretmenle	iletişimde	herhangi	bir	engel	yoktur.
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3)	eğitim	şeklinin	seçimi.

4)	Uzaktan	eğitim,	engelliler	için	son	derece	uygundur.

Modern	eğitimin	dezavantajları,	eğitim	sürecini	organize	etme	sistemini	
içerir:

1)	eğitim	kurumu,	düzenlenmiş	müfredata,	yıllık	çalışma	müfredatına,	
akademik	yıl	 için	eğitim	sürecinin	takvimine	ve	ders	programına	ke-
sinlikle	uymalıdır.	Böylece	öğrencinin	akademik	yılı,	mevcut	sertifika	
ile	 biten	 iki	 yarıyıldan	 oluşur	 ve	 yarıyıllar	 arasında	 öğrenciler	 tatile	
çıkar.	Aynı	zamanda,	tam	zamanlı	lisans	programları	için	eğitim	süresi,	
yarı	 zamanlı	 -	5	yıl	 için	sadece	4	yıldır.	Böyle	bir	 zaman	sınırlaması,	
malzemenin	yüksek	kalitede	özümsenmesine	katkıda	bulunmaz,	yani	
öğrencilerin	bireysel	yetenekleri	dikkate	alınmaz.

2)	eğitim	süreci	boyunca	kız	ve	erkek	çocukların	ortak	eğitimi.

3)	nitelikli	öğretmen	eksikliği	ve	birçok	öğretmenin	düşük	nitelikleri.

4)	 teknolojik	 sürecin	gelişmesiyle,	eski	neslin	öğretmenleri	 teknolo-
jinin	tüm	zevklerine	hakim	olamaz	ve	hızlı	bilgi	alışverişini	ve	yüksek	
kaliteli	işlemesini	engelleyemez.

5)	eğitim	kurumunun	akreditasyon	düzeyi	ve	prestiji.

6)	Ücretli	eğitim	çoğu	yerde	geçerlidir,	bütçe	yerleri	sınırlıdır.

Uzaktan	eğitim	sistemi	geliştirilmemiştir,	teknoloji	sayesinde	bilgi	aktarı-
mı	için	daha	fazla	zaman	ayırmak	mümkün	olsa	da,	derslere	birkaç	saat	
ayrılmıştır.	Böylece,	öğrenci	tüm	çalışma	süresi	boyunca	daha	fazla	ödev	
alacaktır.	Ek	olarak,	uzaktan	eğitim	doğası	gereği	bireysel	olabilir	ve	bu	
nedenle,	öğrenciye	kendisi	için	uygun	bir	öğrenme	zamanı	ve	hızı	seç-
me	fırsatı	vererek,	öğrenme	sürecini	daha	etkili	bir	şekilde	özelleştirme	
fırsatı	sunar.

Kırım	Hanlığı'ndan	başarılı	bir	deneyimin	tanıtılması,	yani	(zaman	çerçe-
vesini	 artırmak	ve	öğrencilerin	güçlü	ve	yeteneklerini	göz	önünde	bu-
lundurarak	 bu	 zaman	 çerçevesi	 içinde	 ders	 almalarına	 izin	 vermek	 ve	
öğrenci	bilgiyi	özümsedikçe,	öğrenci	bir	sonraki	aşamaya	geçecektir)	bil-
gileri	inceleme	ihtiyacı	için	her	öğrenciye	bireysel	olarak	gerektiği	kadar	
zaman	vermek,	materyali	kendi	özümseme	hızınızı	seçme	fırsatı	vermek.
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Sonuç	olarak,	nicelik	değil,	yüksek	kaliteli	uzmanlar	elde	edebilirsiniz.

Modern	 Rusya'da	 yoğun	 bir	 İslami	 eğitim	 kurumsallaşma	 süreci	 yaşa-
nıyor.	Genel	olarak,	eğitim	alanında	çözülmesi	gereken	ve	her	şeyden	
önce	nüfusun	eğitime	yönelik	tutumunu	değiştirecek	birçok	sorunun	ol-
duğu	ve	ancak	eğitimin	“hem	dünyanın	en	yüksek	değeri	olarak	kabul	
edilmesi”	olduğu	sonucuna	varabiliriz.	devletin	konumundan	ve	her	bi-
reyin	konumundan.	".
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Yükseköğretimde Dijitalleşen Eğitim-Öğretim: 
Atatürk Üniversitesi Ders Bilgi Sistemi (DBS) 

Üzerine Bir İnceleme
Kaan Mert Öztürk*

Recep Bayraktar**

ÖZET

İletişim	teknolojilerinde	yaşanan	gelişmelerle	birlikte	toplumların/bireylerin	
etkileşim	ortamları	dönüşüme	uğramış,	sosyal	ağlar	hayatımıza	entegre	ol-
muş	 ve	 VoIP	 teknolojisi	 sayesinde	 iş	 görüşmelerinden	 toplantılara	 birçok	
organizasyon	web’te	yapılabilir	hale	gelmiştir.	Senkronizasyon	ve	etkileşim	
olanaklarının	çoğaldığı	çevrimiçi	ortamlarda	dijitalleşen	veri	 (ses,	görüntü,	
metin)	 akışı	 multimedya	 özelliğini	 bünyesine	 katarak	 ve	 mesafe	 ayrımına	
bakmaksızın	birçok	farklı	uzamdaki	bireyleri	yüz	yüze	iletişime	yaklaştırır	hale	
getirmekte	ve	anındalık	hissini	yaşatmaktadır.	Bu	eğilimin	bir	sonucu	olarak	
dijital	teknolojilerin	artan	kullanım	yoğunluğu	her	alanda	kendisini	hissettir-
mekte	ve	yükseköğretim	kurumları	da	bu	gelişmelere	kayıtsız	kalmamakta-
dır.	Özellikle	2020	yılı	Mart	ayından	sonra	küresel	salgın	sürecinin	ülkemizde	
de	hissedilmesi	çevrimiçi	eğitim-öğretime	uyarlanmayı	zorunlu	hale	getirmiş	
ve	birçok	yükseköğretim	kurumu	da	kendi	platformlarını	oluşturmuştur.Yeni	
iletişim	 teknolojileri	ekseninde	ve	 içerik	analizi	 yöntemiyle,Atatürk	Üniver-
sitesi	ders	bilgi	sisteminin	(DBS)	ele	alındığı	bu	çalışmada	dijitalleşen	eği-
tim-öğretimin	genel	çerçevesi	ve	eğitmen-ders-öğrenci	 ilişkisine	sağladığı	
olanaklar	ortaya	koyulmuştur.
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Dıgıtalızatıon in Hıgher Educatıon: 
A Revıew on Atatürk Unıversıty Course Informatıon 

System (DBS)

ABSTRACT

As	a	result	of	the	developments	in	communication	technologies,	the	in-
teraction	environments	of	societies/individuals	have	been	transformed,	
digital	social	networks	have	been	integrated	into	our	lives,	and	many	or-
ganizations	from	business	meeting	to	gathering	can	be	held	on	the	web	
thanks	to	VoIP	technology.	Digitalized	data	(sound,	image,	text)	flow	in	
online	environments	where	synchronization	and	interaction	possibilities	
increase,	by	incorporating	the	multimedia	feature,	brings	individuals	in	
many	different	spaces	closer	to	face-to-face	communication,	regardless	
of	 distance,	 and	 provides	 a	 feeling	 of	 instantness.	 As	 a	 result	 of	 this	
trend,	the	increasing	intensity	of	use	of	digital	technologies	makes	itself	
felt	in	every	field,	and	higher	education	institutions	do	not	remain	indif-
ferent	to	these	developments.	The	fact	that	the	global	epidemic	process	
was	felt	in	our	country,	especially	after	March	2020,	made	it	necessary	
to	adapt	 to	online	education,	 and	many	higher	education	 institutions	
created	their	own	platforms.	In	this	study,	in	which	the	Atatürk	University	
course	information	system	(DBS)	is	examined	on	the	axis	of	new	commu-
nication	technologies	and	with	the	content	analysis	method,	the	general	
framework	of	digitalized	education	and	the	opportunities	it	provides	for	
the	instructor-course-student	relationship	are	revealed.

Key	Concepts:	digitalization,	online	course,	higher	education,	interaction
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GİRİŞ
Sosyal	bir	varlık	olan	 insan	doğduğu	günden	 itibaren	eğitim	sürecinde-
dir.	 İnformal	ve	 formal	olarak	 ilerleyen	eğitim	süreci	günümüzde	yaşam	
boyu	 öğrenme	 kavramıyla	 bütünleşmiş	 ve	 günümüz	 enformasyon	 top-
lumlarında	formal	eğitim	kendisini	zorunluluk	olarak	hissettirmeye	başla-
mıştır.	Eğitim,	toplumların	sosyo	kültürel	dönüşümleri-gelişen	teknolojiler	
neticesinde	metodolojik	 olarak	 değişime	 uğramakta,	 ders	 materyalleri,	
öğreti	biçimleri	sürekli	güncellenerek	çağa	uygun	uygulama	biçimleri	or-
taya	çıkmaktadır.	Özellikle	internet	tabanlı	Web	2.0	teknolojisiyle	birlikte	
Flaş	ve	Java	altyapılı	web	siteleri	üzerinden	uzaktan	eğitimler	yapılmaya	
başlanmış,	ios,	android	gibi	işletim	sistemleri,	akıllı	telefon	ve	tabletlerle	
uzaktan	eğitim	daha	kolay	ulaşılabilir-mobil	hale	gelmiştir.	Bu	çalışmada,	
yeni	iletişim	teknolojileri	aracılığıyla	Atatürk	Üniversitesi	Ders	Bilgi	Sistemi	
(DBS)	üzerinden	uzaktan	eğitim	sisteminde	derslerin	işleniş	biçimleri,	ders	
materyallerinin,	okuma	metinlerinin,	ödevlerin	ve	sınav	sisteminin	uygu-
lanabilirliği	ele	alınmakta	ve	bu	sistemin	olanakları	ortaya	koyulmaktadır.

Uzaktan Eğitim
Eğitim	bireyin	doğumundan	ölümüne	kadar	devam	eden	bir	süreçtir	ve	
bu	 süreç	 içerisinde	birçok	bilgi,	 beceri,	 tutum	ve	değerler	 kazanılarak	
davranış	 değişiklikleri	 ortaya	 çıkar.	 Eğitim	 etkinliklerinin	 bir	 kısmı	 geli-
şigüzel-informal	olarak	gerçekleşirken	diğer	kısmı	 ise	planlı	eğitim-for-
mal	eğitim	olarak	gelişme	gösterir.	Formal	eğitimle	bireylerde	bilinçli	ve	
planlı	davranış	değişikliği	meydana	getirmek	amaçlanır.	İnformal	ve	for-
mal	eğitimi	tam	olarak	keskin	bir	biçimde	birbirlerinden	ayrı	görmemek	
gerekmekte;	ancak	günümüz	enformasyon	 toplumlarında	 formal	eğiti-
min	 gerekliliğinin	 daha	 ön	 palana	 çıktığı	 gözükmektedir1.Yenilikçiliği,	
esnekliği,	 işbirliğini	ve	yaşam	boyu	öğrenmeyi	talep	eden	bilgi	temelli	
ekonomilerde	 tüm	 insanları	 standartlaştıran	nitelikler	bu	yeni	dünyada	
önemini	yitirmekte2	ve	formal	eğitimin	temel	kurumları	okullar-üniversi-
teler	olarak	belirmektedir.	Özellikle	formal	eğitimin	sacayağını	oluşturan	
üniversiteler	zamanla	dönüşüme	uğramış	ve	günümüzde	birçok	üniver-
site	üçüncü	nesil	üniversiteler	olarak	nitelendirilmiştir.	Bu	bağlamda	bir	
izlek	oluşturması	açısından	Tablo	1’de	birinci,	ikinci	ve	üçüncü	nesil	üni-
versitelerin	genel	özellikleri	serimlenmiştir.

1 Münire	Erden,	Öğretmenlik	Mesleğine	Giriş,	İstanbul:	Alkım	Yayınları,	2001,	ss.13-16.
2 Mark	Pegrum,	From Blogs to Bombs: The Future of Digital Technologies in Education, 

Crawley:	UWA	Publishing,	2009,	s.26.
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Tablo	1.	Üç	Kuşak	Üniversitelerin	Genel	Özellikleri3

Birinci	Nesil	
Üniversiteler

İkinci	Nesil	
Üniversiteler

Üçüncü	Nesil	
Üniversiteler

Hedef Eğitim Eğitim	Artı	Araştırma
Eğitim,	Araştırma	Artı	
Nasıl	Fayda	Sağlanılaca-

ğını	Öğrenme

Görev Gerçeği 
Tanımlama Doğayı	Keşfetme Değer	Oluşturma

Yöntem Dogmatik Modern	Bilim,	Tek	
Disiplinli

Modern	Bilim,	Disiplin-
lerarası

Oluşturucu Uzmanlar Uzmanlar	Artı	Bilim	
İnsanları

Uzmanlar,	Bilim	İnsanları	
Artı	Girişimciler

Oryantasyon Evrensel Ulusal Küresel

Dil Latince Ulusal	Diller İngilizce

Teşkilat Uluslar,	Fakülte-
ler,	Kolejler Fakülteler Üniversite	Enstitüleri

Yönetim
Şansölye,	Devlet	
Başkanları,	
Bakanlar

Akademisyenler Profesyonel	İdareciler

21.	yüzyıl	üniversitelerinin	nitelikli	insan	yetiştirmenin	yanısıra	bilgi,	be-
ceri,	 yenilik	 temelli	 üretim	 ve	 fırsat	 oluşturma	 politikaları	 ile	 üniversi-
te-sanayi	işbirliğini	güçlendirmeleri	beklentiler	arasındadır.	Bu	kapsam-
da	üçüncü	nesil	üniversitelerin	yürütecekleri	genel	politikalar:

• Bilgiye	kolayca	erişebilme	ve	bilgi	temelli	dönüşümü	sağlamak,

• Rekabetçi	ve	yenilikçi	olarak	fark	oluşturmak,

• AR-Ge’ye	önem	vermek,

• Hem	ulusal	hemde	uluslararası	sorunlar	karşısında	sorumluluk	hisset-
mek	ve	çözümler	üretmek,	

• Yaşam	boyu	öğrenme	çerçevesinde	uzaktan	eğitim	teknolojileri	sa-
yesinde	geniş	kitlelere	ulaşmak	biçimindedir4.

3 J.	G.	Wissema,	Towards the Third Generation University Managing the University in 
Transition, Cheltenham:	Edward	Elgar,	2009,	s.23.

4 İsmail	 Bircan,	 “Yüksek	 Öğretimde	 Bilgi	 Temelli	 Değişim	 Stratejileri	 ve	 Yeni	 Uygulama	
Politikaları”.	Ahmet	Metin	Ger	(Ed.),	Uluslararası Yüksek Öğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: 
Değişime Ayak Uydurmak içinde, İstanbul:	İstanbul	Aydın	Üniversitesi,	2016,	s.16.
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Dünyada	ilk	uzaktan	eğitim	çalışması	1728	yılında	Boston	Gazetesinde	
(Steno	Dersleri)	ile	başlamış;	19.	yüzyılda	İsveç	Üniversitesi	mektup	ara-
cılığıyla	kompozisyon	dersleri	vermiştir.	1850’li	yıllarda	coğrafik,	ekono-
mik,	mesleki	ve	yaş	gibi	faktörlerden	dolayı	eğitime	devam	edemeyen-
ler	 için	 Mektupla	 Öğretim	 Üniversiteleri	 (Correspondance	 University)	
kurulmuştur.	Bu	kapsamda	1894’de	Oxford’da	Wolsey	Hall	College	ve	
1910’da	Metropolitan	College	kurumları	mektupla	eğitim	 faaliyetlerini	
gerçekleştirmişlerdir.	İlk	eğitsel	radyo	1920’de	Amerikada	ve	ilk	eğitsel	
televizyon	yayınlarıda	1932’de	Amerika’nın	IOWA	Üniversitesi’nde	ger-
çekleştirilmiş;	ayrıca	1969	yılında	İngilterede	lisans	eğitimi	veren	ilk	Açık	
Üniversite	(The	Open	University)	kurulmuştur5.

Günümüzde	eğitim	 içeriklerine	ücretsiz	 olarak	 erişim	olanakları	 bulun-
maktadır	ve	açık	 içerik	ya	da	açık	eğitimsel	kaynaklar	kavramları	önem	
kazanmaktadır.	 Açık	 eğitimsel	 kaynaklar	 eğitim	materyallerine	 ücretsiz	
olarak	ulaşmak	anlamına	gelmektedir.	Bu	bağlamda	eğitim	içeriklerinin	
üretimine,	kullanımına	ve	araştırılmasına	ilgi	duyanlar	için	uluslararası	öl-
çekte	köklü	kuruluşlar	bulunmaktadır.	Ders	materyallerinin	açık	sunumu	
birçok	üniversitenin	benimsediği	bir	yaklaşımdır	ve	bu	kapsamda	2000	
yılında	Amerikada	Massachusetts	Teknoloji	Enstitüsü	 (MIT),	William	ve	
Flora	Hewlett	Vakfı’nın	sağladığı	fonla	açık	eğitimsel	kaynaklar	projesi-
ni	kuranların	başında	gelmektedir.	Benzer	şekilde	bu	vakfın	desteğiyle	
2006	yılında	İngiltere	de	açık	eğitimsel	kaynaklar	girişimi,	Açık	Üniversi-
te’de	gerçekleştirilir6.

Türkiyede	 ise	 1950’li	 yıllara	 kadar	 fikir	 düzeyinde	gerçekleşen	uzaktan	
eğitim	faaliyetleri	1950’li	yıllardan	sonra	uygulamaya	dönüşmüş,	2000’li	
yıllara	girmeden	gelişim	evresini		tamamlamış	ve	devamında	ülkemizde	
eğitimde	ana	akımın	bir	parçası	haline	gelmiştir.	Uzaktan	eğitim	uygu-
lamalarının	mektupla	yürütüldüğü	1956-1975	yılları	arasında	genellikle	
basılı	teknolojiler	kullanılmış	ve	uzaktan	eğitim	süreçleri	tek	taraflı	etki-
leşimin	sağlandığı,	öğrenme	süreçlerindeki	sorumluluğun	büyük	ölçüde	
öğrenenlere	 verildiği	 uygulamalar	 olmanın	 ötesine	gidememiştir.	Gör-
sel-İşitsel	araçların	devreyi	girdiği	1976	yılından	sonra	ise	uzaktan	eğitim	
daha	 da	 olgunlaşarak	 görsel-işitsel	 araçlar	 devreye	 girmiş	 ve	 uzaktan	
eğitim	1990’lı	yılların	ortasında	ilk,	orta	ve	yükseköğretimde	kullanılarak	
5 Salih	Uşun,	Uzaktan Eğitim,	Ankara:	Nobel	Yayıncılık,	2006,	ss.211-213.
6 Grainne	Conoleve	Patrick	McAndrew,	 “OLnet:	A	New	Approach	 to	Supporting	 the	

Design	 and	 Use	 of	 Open	 Educational	 Resources.”	 Looking Toward the Future of 
Technology-Enhanced Education: Ubiquitous Learning and the Digital Native	içinde,	
editörler	Martin	Ebner	ve	Mandy	Schiefner,	New	York:	IGI	Gobal,	2010,	ss.124-127.
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eğitimin	ana	parçası	olma	yönünde	gelişme	göstermiştir.	Bu	bağlamda	
televizyon	 kullanımının	 artması	görsel-işitsel	 araçlarla	 uzaktan	eğitimin	
yapılabileceği	fikrini	yaygışlaştırmış	ve	uzaktan	eğitim	alanındaki	geliş-
melerin	önünü	açmıştır.	Türkiye’de	1996	yılından	sonra	ise	web	temelli	
uzaktan	eğitim	yaygınlaşmaya	başlamıştır7.

2547	Sayılı	Kanunun	5.	ve	12.	maddeleri,	Türk	Üniversitelerine	sürekli	ve	
açık	öğretim	yapma	hakkını	tanımıştır.	41	sayılı	Kanun	Hükmünde	Karar-
name	ile	sürekli	ve	açık	öğretim	yapma	Anadolu	Üniversitesi’ne	verildi	
ve	mevcut	 İletişim	Bilimleri	 Fakültesi	bünyesinden	doğan	Açıköğretim	
Sistemi	Türkiyede	ülke	düzeyinde	uzaktan	öğretim	hizmeti	ile	görevlen-
dirildi.	Böylece	Anadolu	Üniversitesi	Açıköğretim	Fakültesi	yüksek	eği-
timde,	 yüksek	 standartlarda,	 fırsat	eşitliği	 ilkesiyle	 ve	açık-uzaktan	öğ-
retim	yoluyla	eğitim	veren	 ilk	 fakülte	olarak	hizmete	başladı8.	Anadolu	
Üniversitesi	1981	yılında	fakülte	düzeyinde,	1995’	yılında	Açık	Öğretim	
Lisesi’yle	orta	öğretim	düzeyinde,	1998	yılında	Açık	İlköğretim	Okulu’yla	
da	ilköğretim	düzeyinde	uzaktan	eğitim	uygulamalarını	başlatmıştır9 

Çevrimiçi Eğitim
Eğitim	 teknolojileri	 gerçek	dünyada	öğrencilerin	 yeteneklerini	 kullanabi-
lecekleri	hem	teknolojik	hem	de	mesleki	becerilerini	geliştirmeyi	olanaklı	
hale	getirmekte	ve	doğrudan	öğrenim	deneyimi	elde	etmeyi	onlara	suna-
rak	motivasyonlarını	ve	ilgilerini	canlı	tutmaktadır.	Böylece	pasiflikten	ziya-
de	daha	kalıcı,	aktif	bir	öğrenim	gerçekleşmektedir10.	Yeni	teknolojiler	öğ-
retmen	merkezli	eğitim	sürecini	öğrenci	merkezli	bir	yapıya	dönüştürmekte	
ve	bu	dönüşümün	öğrencilerde	problem	çözme	yeteneklerini,	bilgi	arama	
becerilerini,	iletişim	becerilerini	ve	düşünme	becerilerini	geliştirdiği	yönün-
deki	görüşler	ağırlık	kazanmaktadır11.	Eğitimin	ve	ders	çalışmanın	doğasını	
değiştiren	teknolojik	gelişmelerle	daha	bilgili-yetenekli	çalışma	gücü	mo-
dern	dünyada	gereklilik	olarak	belirmekte	ve	eğitimde	bireyselleşmiş-ken-

7 Aras	Bozkurt.	2017.	“Türkiye’de	Uzaktan	Eğitimin	Dünü,	Bugünü	ve	Yarını”.	Açıköğretim 
Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3	(2),	2017,	ss.115-117.

8 “Açık	Öğretim	Sistemi	Tarihçe”,	Son	Erişim	Tarihi:	21	Ocak	2021,	https://www.anadolu.
edu.tr/acikogretim/acikogretim-sistemi/tarihce

9	 Göçmenler,	 Güzin.	 “Uzaktan	 Eğitim	 Teknolojileri	 ve	 Çağdaş	 Yönelimler”.	 Sakarya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,	(4),	2014,	s.168.

10	 Chris	Bernat	ve	Richard	J.	Mueller,	Individualized Learning With Technology: Mee-
ting the Needs of High School Students,	New	York:	R&L	Education,	2014,	s.26.

11 SarahGuri-Rosenblit,	Digital Technologies in Higher Education: Sweeping Expectations 
and Actual Effects,	New	York:	Nova	Science	Publishers,	2009,	s.15.
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di	kendine	öğrenme	zorunluluk	olarak	ortaya	çıkmaktadır12.	Özellikle	çok	
fonksiyonlu	 ve	bireyselleşmiş	mobil	 öğrenim	uygulamalarıyla	 geleneksel	
eğitim	araçlarının	içerik,	konum	ve		işlevsellik	özelliklerinin	sınırları	zorlan-
makta	ve	mobil-çevrimiçi	öğrenmenin	etkileri	önem	arzetmektedir13.

Çevrimiçi	 kavramı	 örenme,	 öğretme	 ve	 destek	 sağlama	 faaliyetlerinin	
bağlantılarına	 odaklanır	 ve	 bütün	 öğrenme-öğretme	 süreçleri	 intra-
net-internet	ağlarıyla	ve	web	temelli	içeriklere	erişimle	gerçekleşir.	Eği-
timin	sanal	ortamlara	geçişiyle	sanal	okul/sanal	kampüs	gibi	kavramlar	
gelişmiş	ve	eğitim	kurumlarına	ait	somut	binaların,	dersliklerin,	 labora-
tuarların	 yerine	 sohbet	odaları,	 forum	siteleri	gibi	 soyut	ortamlar	geç-
meye	 başlamıştır14.	 Bilişim	 teknojilerinin	 aracı	 olan	 internet	 sayesinde	
çevrimiçi	eğitim	faaliyetlerinin	farklı	biçimleri	ortaya	çıkmaktadır.	Web’in	
icadından	sonra	bu	alanda	sürekli	ilerlemeler	kaydedilmekte	ve	Web	uy-
gulamalarının	sağladığı	olanaklar	çeşitli	 kuşaklara	ayrılarak	 isimlendiril-
mektedir.	Bu	kapsamda	Web	1.0,	Web	2.0	ve	günümüzde	ise	Web	3.0	
döneminden	bahsedilebilmektedir15.	Web	2.0	araçları	oldukça	esnektir	
ve	çevrimiçi	öğrenme	ortamlarını	oluşturacak	çerçeveye	uyarlanabilmek-
tedirler.	Yüz	yüze	eğitimle	bütünleşen	çevrimiçi	uygulamalar	günümüzde	
harmanlanmış	eğitimi	geliştirmekte	ve	öğrencilere	bireysel	olarak	yapı-
landırılmış	öğrenme	ortamlarını	sunmaktadırlar16.

Çevrimiçi	eğitimde	büyük	ilerlemelerin	kaydedildiği	Web	2.0	dönemiyle	açık	
eğitim	hareketinin	yansıması	olan	Kitlesel	Açık	Çevrimiçi	Ders	(MOOC)	kav-
ramı	gelişme	göstermiştir17.	MOOC	terimi,	teknoloji	ve	eğitim	ile	ilgili	çalış-
maları	bulunan	George	Siemens	tarafından	2008	yılında	geliştirilmiş;	bilişim	
sistemlerinin	açık	öğrenme	ortamı	olarak	ve	eğitim	amaçlı	kullanımı	için	Step-
hen	Downes	ve	George	Siemens	ilk	çalışmaları	yürütmüşler	ve	2008	yılından	
dünya	genelinde	ders	içerikleri	sunmak	isteyen	kurumlar	ve	kişiler	tarafından	
MOOC	 servis	 sağlayıcıları	 kullanılmaya	 başlanmıştır.	 Dünya	 genelinde	 bu	

12 Chriss	Bernat	ve	Richard	J.	Mueller,	Individualized Learning With Technology: Meeting 
the Needs of High School Students,2014,	s.14.

13	 Murphy	ve	diğ.,“Mobile	Learning	Design	Solutions:	Innovations	in	Learning	Through	
The	Use	of	Mobiles	Across	Contexts”.	Methodological Challenges When Exploring 
Digital Learning Spaces in Education içinde,	 editörler	Gudmundsdottir	Greta	 Björk	
veKristin	Beate	Vasbo,	Rotterdam:	Sense	Publishers,	2014,	ss.14-15.	

14 YaseminGülbahar, E-Öğrenme,	Ankara:	Pegem	Akademi,	2021,	ss.2-3.
15 Mustafa	Serkan	Günbatar,	“Web	Destekli	Eğitim”.	Eğitimde Bilişim Teknolojileriiçinde,	

editör	Sami	Şahin,	Ankara:	Pegem	Akademi,	2019,	s.435.
16 Pegrum,	From Blogs to Bombs: The Future of Digital Technologies in Education, ss.27-28.
17 Robert	A.	Rhoads,	MOOCs, High Technology, and Higher Learning,	Baltimore:	Johns	

Hopkins	University	Press,	2015,	s.8.
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sağlayıcıları	eğitim	amaçlı	kullanan	Standford,	MIT,	Tokyo,	Pekin,	Tayvan,	Koç	
ve	Londra	Üniversite’leri	bulunmakta	ve	yazılı	materyallerin	yanı	 sıra	video	
ders	 sunumlarıda	 MOOC	 sayesinde	 öğrencilere	 sunulmaktadır18.	 Kitlessel	
açık	çevrimiçi	dersler	 (MOOCs)	farklı	alan	ve	konularda	internet	aracılığıyla	
eğitsel	içeriklere	ulaşmak	ve	eğitim	almak	isteyen	herkese	olanaklar	sunar	ve	
istenilen	zamanda	ve	yerde	derslere	ulaşmak	imkanı	ortaya	çıkar.	Bu	bağlam-
da	çeşitli	üniversiteler	ve	ticari	şirketler	tarafından	yürütülen	Khan	Academy,	
edX,	Udacity,	Udemy	ve	Coursera	gibi	MOOC	uygulamaları	bulunmaktadır19.

Yöntem
Atatürk	Üniversitesi	Uzaktan	Eğitim	Sistemi		özellikle	2020	yılı	Mart	ayında	ül-
kemizde	etkisini	gösteren	korona	virüs	salgınıyla	birlikte	tüm	derslerin	uzak-
tan	eğitimle	yapılacağı	kararından	dolayı	kapasitesini	genişletmiş	ve	sanal	
sınıf	sayısını	artırmıştır.	Bu	doğrultuda	lisans	ve	önlisans	olmak	üzere	4.512	
ders	salgın	döneminde	ATAUZEM	tarafından	geliştirilen	bir	yazılımla	1.520	
ders	ile	birleştirilmiş	ve	802	öğretim	üyesi-görevlisi	tarafından	46.259	öğren-
ciye	ATAUZEM	portal	altyapısıyla	ve	Atatürk	Üniversitesi	Ders	Bilgi	Sistemi	
(DBS)	platformunda	dersler	sunulmuştur.	Atatürk	Üniversitesi’nde	pandemi	
döneminde	 hafta	 içi	 08.00-17.00	 saatleri	 arasında	 saat	 başına	 47	 paralel	
sınıfla,	17.00-22.00	saatleri	arasında	saat	başı	65	paralel	 sınıfla,	 toplamda	
3.740	saat	kapasiteyle	uzaktan	eğitim	verilebilir	 imkânlar	 sağlanmış,	hafta	
sonları	ise	08.00-22.00	saatleri	arasında	saat	başına	65	sınıf	ile	sanal	sınıflar-
da	1.820	saat	ders	işlenerek,	haftalık	5.560	saat	senkron	ders	yapılmıştır.20.	

Bu	çalışmada	çevrimiçi	uzaktan	eğitim	kapsamında	Atatürk	Üniversitesi	
Ders	Bilgi	Sistemi	(DBS)	canlı	ders,	ödev	ve	sınav	uygulamaları	nezdinde	
içerik	analizi	yöntemiyle	ele	alınmış,	kullanılan	ders,	ödev	ve	sınav	uygu-
lamaları	serimlenmiştir.

Bulgular
Ders Bilgi Ekranı:	 Dersin	 hangi	 saatte-tarihte	 yapılacağı,	 ödev	 bilgisi,	
ders	 kaynakları,	 okuma	 metinleri	 ve	 çalıştayların	 yer	 aldığı	 bölümdür.	
Ders	ekranı	panelinde,	genel	ders	duyuruları,	ödevler	ve	sınavlar	ile	ilgili	

18 Günbatar,	Eğitimde Bilişim Teknolojileri, s.449.
19 Zeynep	 Turan,	 “E-Öğrenme,	 Kuram,	 Uygulama	 ve	 Araçlar”, Öğretim Teknolojileri: 

Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi	içinde,	editör	Serkan	Şendağ,	
Ankara:	Nobel,	2019,	ss.459-461.

20 ATAUZEM,	2021.	“2016-2020	Faaliyet	Raporu”,	Erişim	Tarihi:	21	Aralık	2021,	https://
atauzem.atauni.edu.tr/assets/dosyalar/20162020faaliyetraporuGuncel.pdf.
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çeşitli	içerikler	yer	almaktadır.	Bu	sekme	dersin	bir	dönem	boyunca	hafta	
hafta	hangi	konular	üzerinden	takip	edileceğini	öğrencilere	sunmaktadır.

Resim	1.	Ders	Bilgi	Ekranı

Canlı Ders:	Atauzem’in	canlı	ders	alt	yapısı	2009	yılında	ilk	olarak	Adobe	
Connect	üzerinden	yapılan	derslerle	başlamıştır.	2020	yılı	Mart	ayında	ül-
kemizde	de	görülen	Covid-19	salgını	nedeniyle	artan	talep	doğrultusunda	
150	ve	yukarısı	katılımcı	sayısına	ulaşan	dersler	Big	Blue	altyapısı	ile	canlı	
ders	olarak	yapılmaktadır.	Bu	sistemde	dersler	başladığı	an	itibariyle	derse	
katılan	her	bir		katılımcı	otomatik	olarak	ders	yoklamasına	eklenmekte	ve	
bu	bilgiler	dönem	sonu	dersin	hocasına	raporlanmaktadır.	Ayrıca	derslerin	
kayıtları	yirmidört	saat	içerisinde	aktif	olmakta	ve	öğrencilerin	dersleri	ye-
niden	izleyebilmelerine	imkan	tanınmakta	ve	canlı	ders	esnasında	chatbox	
üzerinden	öğrenciler	dersin	hocasına	soru	yöneltebilmektedirler.	Big	Blue	
altyapısı	Atatürk	Üniversitesi	Ders	Bilgi	Sistemine	hem	mobil	tarayıcılarla	
hem	de		PC	üzerinden	ders	izleme	imkanı	sağlamaktadır.	Ders	esnasında	
öğrenciler,	ders	hocasının	sistem	üzerinden	izin	vermesi	durumunda	sesli	
ve	görüntülü	katılım	sağlayabilmekte	ve	dersin	hocası	ve	öğrenciler	kendi	
bilgisayar	ekranlarını	sunum	vb.	içerikler	için	paylaşabilmektedirler.	Böyle-
ce	görsel-işitsel-metinsel	olarak	dersteki	etkileşim	düzeyi	arttırılmaktadır.

Resim	2.	Canlı	Ders
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Ödev:	Atatürk	Üniversitesi	Ders	Bilgi	Sistemi’nde	 iki	 tür	ödev	sekmesi	
yer	almaktadır.	Ödevler	için	belirli	tarihler-saatler	belirlenmekte,	bu	ta-
rihler-saatler	 aralığında	öğrenciler	ödevlerini	 sisteme	yükleyebilmekte-
dirler.	Dersi	hocası	dilerse	bu	aralıkların	dışında	da	ödevi	kabul	edebil-
mektedir.	Ancak	sistem	ödevin	geç	gönderildiğini	öğretim	görevlisinin	
bildirim	paneline	 yansıtabilmektedir.	Bu	ödevler	birçok	dosya	 türünde	
(Doc,	Docx,	PPTX,	Mp4,	Mp3,	waw,	Avi,	Mov)	sisteme	yüklenebilmekte-
dir.	Birinci	ödev	sekmesinde	ödevler	herhangi	bir	intihal	denetimine	tabi	
tutulmadan	 dersin	 hocasına	 aktarılırken,	 Turnitin	 alt	 yapısına	 entegre	
edilen	ikinci	ödev	sekmesi	ise	ödevlerin	intihal	raporunu	otomatik	olarak	
almakta,	 dersin	 hocasına	 sunmakta	 ve	 öğrencilerin	 intihal	 raporlarına	
erişmek	için	ekstra	başka	bir	platforma	gerek	duyulmamaktadır.

Resim	3.	Ödev	Uygulamaları

Sınav:	 Vize,	 final	 ve	bütünleme	 sınavları	 hem	 test	 hem	de	 klasik	olarak	
yapılabilmekte	 ve	Ders	 Bilgi	 Sitemi’nde	 sınav	 güvenliğini	 arttırmak	 için	
biçok	yöntem	bulunmaktadır.	Bu	kapsamda	ardışık	özelliği	sayesinde	test	
sınavlarında	cevaplanan	önceki	soruya	dönüş	yapma	özelliği	kaldırılmak-
ta,	herbir	öğrenci	için	soru	ve	cevap	şıklarını	rastgele	dağıtmak	mümkün	
olmakta	ve	sınav	esnasında	bilgisayar	ekranının	sınav	arayüzü	ile	bütünüy-
le	kaplanması	sayesinde	de	öğrencilerin	sınava	katılım	sağladığı	bilgisa-
yarda	herhangi	bir	başka	işlem	yapması	engellenmektedir.	Bu	sayede	öğ-
renci	cevapladığı	soruya	sadece	ilk	ekranda	cevap	verebilmektedir.	Ders	
bilgi	sisteminde	herbir	sorunun	puanı	ve	süresi	dersin	hocası	 tarafından	
ayarlanabilmekte	ve	öğrencinin	doğru-yanlış	cevapları	ve	puanları	anında	
kendilerine	geribildirim	olarak	verilmektedir.	Ayrıca	klasik	sınavlarda	öğ-
rencilerin	kopyala-yapıştır	yapmasını	engelleyen	bir	yazılım	söz	konusudur	
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ve	test	sınavlarında	olduğu	gibi	dersin	hocası	 tarafından	tercih	edilmesi	
durumunda	klasik	sorulara	geri	dönüşü	engelleyen	yazılım	bulunmaktadır.	

Resim	4.	Sınav	Uygulaması

Sonuç
Teknolojik	gelişmeler	hayatın	her	alanını	etkilediği	gibi	eğitim	sistemleri-
nide	dönüşüme	uğratmaktadır.	Bu	eğilime	kayıtsız	kalamayan	bir	çok	ku-
rum	çağın	gerekliliklerine	uyum	sağlamaya	çalışmakta	ve	formal	eğitimin	
herkes	için	ulaşılabilir	olması	yönünde	çaba	sarfetmektedir.	Bu	kapsam-
da	gelişen	uzaktan	eğitim	uygulamaları	 iletişim	 teknolojileriyle	paralel	
bir	gelişme	göstermiş	ve	mektup,	radyo,	televizyon,	kitap,	video	kaset,	
CD	gibi	uzaktan	eğitim	uygulamaları	günümüzde	internet	tabanlı	bilişim	
sistemlerine	 entegre	 olmuştur.	 Böylece	 sanal	 üniversiteler,	 sınıflar	 za-
man-mekan	sınırlaması	olmadan	herkesin	eğitime	ulaşabilmesine	olanak	
tanımıştır.	Belirli	bir	dijital	okuryazarlık	gerektiren	bu	platformlarda	daha	
sağlıklı	bir	eğitim	için	bazı	sınırlandırmalar	bulunmaktadır.	Bu	kapsamda	
Wan	Ng’ye	göre21	dijital	eğitsel	 içeriklerdeki	yetersizlikler,	kurumsal	ve	
teknik	destek	eksikliği,	 eğitimcilerin	 teknolojik	 araç	 kullanımındaki	be-
ceri	eksiklikleri	ve	bu	araçlara	yönelik	olumsuz	tavırları,	pedagojik	olarak	
uzaktan	eğitime	uygun	anlatım-sunum	yetersizliği	ve	dünyada	eşit	dü-
zeyde	gelişemeyen	altyapı	sorunları	günümüz	uzaktan	eğitim	sisteminin	
önündeki	engeller	olarak	sıralanmaktadır.

Atatürk	 Üniversitesi	 uzaktan	 eğitimin	 işlerlik	 kazanabilmesi	 için	 eğiti-
min	temel	bileşenleri	olan	dersler,	ödevler,	sınavlar	nezdinde	Ders	Bilgi	

21	 Wan	 Ng,	New Digital Technology in Education: Conceptualizing Professional 
Learning for Educators.	Sdney:	Springer,	2015,	s.18
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Sistemi’ne	 entegre	 etmiş	 olduğu	 yazılımlar	 ile	 eğitimciler	 ve	 öğrenci-
ler	arasındaki	etkileşimi	çevrimiçi	ortamda	giderek	üst	düzeye	çıkarma-
ya	çalışmakta,	çevrimiçi	uzaktan	eğitimi	daha	etkin	ve	güvenilir	kılmak	
için	çaba	sarfetmektedir.	Bu	kapsamda	çevrimiçi	ortamda	işlenen	herbir	
dersin	 kaydı	DBS	sisteminde	kaydedilmekte,	öğrencilerin	herhangi	bir	
zaman	ve	mekanda	bu	derslere	 tekrardan	ulaşabilmeleri	 sağlanmakta,	
yine	 aynı	 platform	 üzerinden	 dersin	 hocası	 tarafından	 gerekli	 görülen	
saha	 çalışmaları,	 ödevler,	 okuma	metinleri	 bu	 sisteme	 yüklenebilmek-
te	ve	değerlendirmeleri	yapılabilmektedir.	Eğitimin	ayrılmaz	bir	parçası	
konumundaki	sınavlar	ve	sınav	güvenliği	yüzyüze	eğitimde	olduğu	gibi	
uzaktan	eğitimde	de	 sağlıklı	 yürütülmesi	gereken	unsurlar	 arasındadır.	
Bu	 kapsamda	 Atatürk	 Üniversitesi	 Ders	 Bilgi	 Sistemi’nde	 çevrimiçi	 sı-
navların	yürütülmesi	esnasında	kullanılan	ve	sınavın	güvenliğini	arttıran	
yazılımlar	bulunmaktadır.												
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Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm ve 
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ÖZET

Dijital	teknolojilerin	hayatımıza	fazlasıyla	girdiği	ve	sürekli	geliştiği	günümüz-
de	dijital	dönüşüm	kaçınılmaz	bir	gerçektir.	Sözkonusu	dönüşüm	her	alanda	
olduğu	gibi	yükseköğretim	kurumlarında	da	gerçekleşmektedir.	Yükseköğre-
timde	dijitalleşmeyle	birlikte	kaynaklar	etkin	bir	şekilde	kullanılarak	ekonomik	
açıdan	önemli	katkılar	sağlanmakta,	eğitim	ve	yönetim	yöntemlerinde	farklı	
araç-gereçler	kullanılmakta,	 rekabet	gücü	elde	edilmekte	ve	 iş	süreçlerinde	
güncel	 yaklaşımlar	 tercih	edilmektedir.	Bununla	birlikte,	özellikle	 yükseköğ-
retim	 kurumlarının	 hedef	 kitlesi	 veya	 hizmet	 ettiği	 kitlenin	 fazla	 olması	 ve	
teknolojinin	 hızla	 gelişmesi	 dijital	 dönüşüm	 süreçlerinde	 birtakım	 zorlukları	
beraberinde	getirmektedir.	Bu	bağlamda,	çalışmada	genel	olarak	yükseköğ-
retimde	dijital	dönüşüm	süreçlerine	ve	kullanılan	teknolojilere	yer	verilmiştir.	
Bu	çerçevede	öncelikle	dijital	dönüşüm	kavramı	ve	özellikleri	birçok	açıdan	
değerlendirilmiştir.	 Daha	 sonra,	 eğitim-öğretim	 süreçlerinde	 dijital	 dönü-
şümün	 yeri,	 hangi	 unsurlar	 üzerinde	 etkili	 olduğu	 ve	 kullanılan	 teknolojiler	
aktarılmıştır.	 Bununla	 birlikte,	 dijital	 dönüşümün	 yükseköğretim	 kurumları	
üzerindeki	avantajları,	dezavantajları	ve	yaşanan	zorluklar	tartışılmıştır.	Sonuç	
olarak,	eğitim-öğretim	süreçlerinin	dijitalleşmesiyle	birlikte	öğretici,	öğrenci	
ve	 yöneticilerin	daha	 yaratıcı	bireyler	olduğu,	daha	 çok	 sosyalleştiği	 ve	di-
jitalleştiği	 söylenebilir.	Ayrıca,	eğitim,	yönetim	ve	 toplumsal	anlamda	dijital	
teknolojilerin	yaygınlaştığı,	kurumların	iş	süreçlerini	daha	etkin	ve	verimli	bir	
şekilde	gerçekleştirdiği	görülmektedir.	Son	olarak,	yükseköğretim	kurumları	
dijitalleşmeyle	birlikte	yeni	 stratejiler	geliştirmeli,	 rekabet	ortamında	ayakta	
kalma	adına	güncel	teknolojileri	takip	etmeli	ve	bu	teknolojileri	iş	süreçlerine	
entegre	etmelidirler.	Bununla	birlikte,	yükseköğretim	kurumlarında	dijital	dö-
nüşüm	ofisleri	kurulmalı,	dijital	 teknolojilerin	kullanımına	yönelik	uygulamalı	
eğitimler	verilmeli	ve	hayat	boyu	öğrenmenin	de	önünü	açacak	şekilde	pro-
jeler	yapılmalıdır.
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ABSTRACT

Digital	transformation	is	an	inevitable	reality	in	today's	world	where	di-
gital	technologies	have	entered	our	lives	and	are	constantly	developing.	
The	transformation	in	question	takes	place	in	higher	education	institu-
tions	as	well	 as	 in	every	field.	With	digitalization	 in	higher	education,	
resources	are	used	effectively,	making	significant	economic	contributi-
ons,	different	tools	and	equipment	are	used	in	education	and	manage-
ment	methods,	competitiveness	is	achieved	and	current	approaches	are	
preferred	in	business	processes.	However,	especially	higher	education	
institutions'	 target	audience	or	 the	audience	they	serve	and	the	rapid	
development	of	technology	bring	some	difficulties	in	digital	transforma-
tion	processes.	In	this	context,	digital	transformation	processes	and	te-
chnologies	used	in	higher	education	are	generally	included	in	the	study.	
In	this	framework,	first	of	all,	the	concept	of	digital	transformation	and	
its	features	were	evaluated	from	many	aspects.	Then,	the	place	of	digital	
transformation	in	education-teaching	processes,	the	factors	on	which	it	
is	effective	and	 the	 technologies	used	are	explained.	 In	addition,	 the	
advantages,	disadvantages	and	difficulties	of	digital	transformation	on	
higher	education	 institutions	are	discussed.	As	a	 result,	 it	can	be	said	
that	with	 the	digitalization	of	 education	 and	 training	processes,	 teac-
hers,	 students	 and	 administrators	 are	more	 creative	 individuals,	more	
socialized	and	digitalized.	In	addition,	it	is	seen	that	digital	technologies	
have	 become	widespread	 in	 education,	management	 and	 social	 sen-
se,	and	institutions	carry	out	their	business	processes	more	effectively	
and	efficiently.	Higher	education	institutions	should	develop	new	stra-
tegies	with	digitalization,	follow	current	technologies	in	order	to	survive	
in	 the	competitive	environment	and	 integrate	 these	technologies	 into	
their	 business	 processes.	 Finally,	 digital	 transformation	 offices	 should	
be	established	in	higher	education	institutions,	practical	training	should	
be	provided	for	the	use	of	digital	technologies	and	projects	should	be	
carried	out	in	a	way	that	will	pave	the	way	for	lifelong	learning.

Keywords:	Digitization,	Digital	Transformation,	Higher	Education,	Te-
chnology
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1. GİRİŞ
Bilgi	 ve	 iletişim	 teknolojilerinin	gelişimiyle	birlikte	gündeme	gelen	di-
jitalleşme	 kavramı,	 günümüzde	 hayatın	 her	 alanında	 kendini	 fazlasıyla	
hissettirmektedir.	“Dijital	çağ”	olarak	da	tanımlanan	bu	kavram,	aynı	za-
manda	bir	teknolojik	devrimdir.	Bu	devrim,	toplumun	gelişimi	ve	kalkın-
ması,	insanlığın	ilerlemesi	ve	insan	hayatının	her	alanda	kolaylaşması	açı-
sından	oldukça	önemli	bir	rol	oynar	(Parlak,	B.,	2017;	Gamze,	İ.,	2021).		

Bu	bağlamda	dijitalleşme;	verilerin	elektronik	araçlar	veya	cihazlar	kulla-
nılarak	sayısallaştırılmasıdır.	Dijitalleşme	genel	olarak	toplumda	elektronik	
sistemlerin	gelişmiş	teknolojilerle	kullanılması	ve	daha	az	insan/işgücü	ile	
daha	 büyük	 çapta	 bilgiye	 ulaşılmasıdır.	 Bunun	 sonucu	 olarak,	 toplanan	
verilerin	 çeşitli	 yöntemlerle	 veya	 teknolojilerle	 analiz	 edilmesi	 ve	doğru	
kararların	alınması	gerçekleştirilir	(Yücel,	G.,	&	Adiloğlu,	B.,	2019).

Dolayısıyla	dijital	 teknolojiler,	 hayatın	 her	 alanında	olduğu	gibi	 eğitim	
alanında	da	yer	almaktadır.	Bu	teknolojiler,	eğitimin	uygulama	ve	hizmet	
anlayışında	birtakım	farklılıklara	sebep	olmakta	ve	eğitimin	niteliği,	kali-
tesi	ve	başarısında	oldukça	önemli	bir	yer	tutmaktadır.	Ayrıca,	bu	süreç	
yeni	fırsat	ve	tehditleri	de	beraberinde	getirmekte,	eğitim-öğretim	faa-
liyetlerini	uygulama	yöntemlerini	değiştirmektedir.	Eğitim	kurumlarında	
karşılaşılan	 çeşitli	 problemlere	mobil,	 bulut	 bilişim	 veya	 sosyal	medya	
uygulamaları	 gibi	 teknolojilerle	 çözüm	 sunulmaktadır	 (Bharadwaj	 vd.,	
2013;	Karagiannaki	vd.,	2017;	Terrar,	2015).	

Dijital	 teknolojilerin	 eğitimde	 kullanılmaya	 başlamasıyla	 birlikte	 dijital	
dönüşüm	kavramı	gündeme	gelmektedir.	Bu	kavram,	kurumların	 iş	sü-
reçlerinde	önemli	değişikliklere	sebep	olmakta	ve	iş	süreçlerin	dijital	or-
tama	 aktarılmasıyla	 eğitimde	 verimlilik	 ve	 kalite	 artmaktadır	 (Fichman	
vd.,	2014;	Riasanow	vd.,	2017).	(Aguiar	vd.,	2019;	Gudergan	ve	Mugge,	
2017),	(Calp,	M.	H.,	2020). 

2. Dijital Dönüşüm 

2.1. Tanımı

Dijital	dönüşüm,	bir	veriyi	sayısal	ortama	aktarmakla	birlikte	bu	konuda-
ki	stratejiler	ve	iş	modelindeki	dönüşümlere	karşılık	gelir	(Aybek,	2017;	
Calp,	 2020;	 Ertuğrul	 ve	Deniz,	 2018).	 Dijitalleşme	 anlamına	 da	 gelen	
dijital	dönüşüm,	dijital	teknolojinin,	insan	hayatının	tüm	alanlarında	uy-
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gulanmasıyla	ilgili	bir	konudur	(Arslan	ve	Karkacier,	2019;	Henriette	vd.,	
2015).	Dijital	dönüşüm,	organizasyonlarda	birçok	düzeyde	hem	mevcut	
süreçleri	 iyileştirmek	 için	 dijital	 teknolojilerin	 kullanılmasını	 hem	 de	 iş	
modelini	potansiyel	olarak	dönüştürebilen	dijital	inovasyonu	keşfetmeyi	
içeren	 teknoloji	 kaynaklı	 bir	 değişikliktir.	 Başka	bir	 ifadeyle,	 dijital	 dö-
nüşüm;	 verimlilik	 odaklı	 olan,	 süreçlerin	 dijitalleştirilmesini	 hedefleyen	
ve	fiziksel	ürünleri	dijital	teknolojilerle	geliştirmeye	odaklanan	dijital	ye-
niliği	 kapsamaktadır	 (Berghaus	 ve	Back,	 2016;	Hinings	 vd.,	 2018;	Yoo	
vd.,	 2012;	Yoo	vd.,	 2010).	Dijital	dönüşüm,	hem	verimlilik	odaklı	 hem	
de	süreç	dijitalleştirmeyi	ve	mevcut	fiziksel	ürünleri	dijital	yeteneklerle	
geliştirmeye	odaklanan	dijital	 yeniliktir	 (Berghaus	ve	Back,	2016).	Diji-
tal	dönüşüm,	bilgi	 teknolojilerinin	kurumsal	yapı,	 rutinler,	bilgi	akışı	ve	
bilgi	teknolojilerine	uyum	sağlamak	ve	bunun	için	kurumsal	yetenekler	
üzerindeki	etkisini	vurgular	(Li	vd.,	2018).	Dijital	dönüşüm;	iş	modelleri-
nin,	operasyonel	süreçlerin	ve	müşteri	deneyimlerinin	değer	yaratmasını	
sağlamak	için	dijital	teknolojilerden	ve	yeteneklerden	yararlanan	evrim-
sel	bir	süreçtir	(Morakanyane	vd.,	2017;	Morakanyane	vd.,	2020).

Dolayısıyla,	dijital	dönüşümün	bu	tanımlamaları	ve	açıklamaları	dikkate	
alındığında,	dijital	dönüşümün	bazı	unsurlar	üzerinde	etkili	olduğu	anla-
şılmaktadır.	Bu	unsurlar:	

• İş	modellerinde	değişiklikler,

• Operasyonel	süreçler	ve	bu	süreçlerdeki	gelişmeler,

• Müşteri	memnuniyeti	ve	deneyimleri,

• İşletme	performansı,

• Dijital	teknolojiler	ve	bu	teknolojilerden	yararlanma,

• Rekabet	gücü	kazanma,

• Minimum	hata	ve	maksimum	kalite,

• Evrimsel	süreç	ve

• Değer	yaratma	olarak	sıralanabilir.

2.2. Dijital Dönüşümün Değerlendirilmesi

Dijital	dönüşüm	süreçlerinin	başarılı	bir	şekilde	yönetilmesi	için	güvenilir	
yöntemlerle	veya	araçlarla	ölçülmesi	gerekmektedir.	Sözkonusu	süre-
cin	değerlendirilmesinde	şu	boyutlar	önemlidir	(Kotarba,	2017):	
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• Ekonomi açısından:	Bağlantılılık,	insan	sermayesi,	internet	kullanımı,	
BİT	Entegrasyonu,	E-devlet	hizmetleri,	pazar	oluşturma,	kaynak	giri-
şi,	kurumların	çalışması	ve	tedarikçilerin	teşvik	edilmesi	

• Toplum açısından:	Akıllı	altyapı,	 internet	kullanıcıları,	 internetin	bü-
yümesi,	dijital	teknoloji,	e-devlet,	bit	yatırımları,	siber	suç,	web	varlı-
ğı	ve	mobil	teknolojiler	

• Endüstri açısından:	Dijital	harcama	(varlıklar	/	insan	kaynakları),	diji-
tal	varlık,	dijital	hisse	senedi	işlemleri,	işin	dijitalleştirilmesi,	firmalar,	
müşteriler	ve	tedarikçiler	arasındaki	etkileşim	ve	iç	/	dış	iş	süreçleri	

• Kurum açısından:	Dönüşüm	hunisi,	dijital	trafik	kaynakları,	giriş/çıkış	
seçimi,	kampanya	performansı,	sosyal	medya	performansı,	müşteri	
katılımı,	dijital	gelir/satış	ve	varlıklar	

• Müşteri	açısından:	Çevrimiçi	çözüm	kullanımı,	dijital	self	servis	oranı,	
uygulama	 dünyası	 performansı,	 müşteri	 üretimlerinin	 performansı,	
çevrimiçi	deneyimin	değerlendirilmesi	(Sinan,	K.,	&	Gezen,	M.	1-Di-
jitalleşmenin	Değerlendirilmesi).

3. Eğitimde Dijital Dönüşümün Yeri
Hemen	 hemen	 her	 alanda	 (sağlık,	 tarım,	 sanat,	 basın-yayın,	 yönetim,	
sanayi,	ekonomi,	eğitim	ve	yükseköğretim)	dijital	dönüşüm	süreçlerine	
geçiş	sağlanmıştır.	Dijitalleşmenin	etkin	olduğu	alanlardan	bir	tanesi	de	
“eğitim”	dir.	Dijital	eğitim,	bireylerin	eğitim,	bilim,	kültür,	bilinç,	algıla-
ma,	davranış,	 tutum	ve	 alışkanlıklar	gibi	 temel	 karakteristiklerinin	 üze-
rinde	doğrudan	etkilidir.	Eğitim	süreçlerinde	dijitalleşme	şahıs,	 toplum	
ve	kuruluşlar	açısından	kolaylık,	etkinlik,	verimlilik,	kalite	ve	başarı	sağ-
lamakta	ve	paydaşların	problem	çözme	ve	düşünme	becerilerini	geliş-
tirmektedir.	Bu	yüzden,	geleceğin	eğitim	anlayışında	dijital	eğitimin	yeri	
büyüktür.	Dolayısıyla,	bu	süreçte	kullanılacak	alt	yapının	(donanım,	yazı-
lım	vb.)	doğru	bir	şekilde	belirlenmesi	ve	en	kısa	sürede	tedarik	edilmesi	
gerekir.	Bunun	için	etkin	bir	strateji	ve	uygulama	araçları	belirlenmelidir 
(Parlak,	B.,	2017).	

Ayrıca,	dijital	dönüşüm	sayesinde	 teknoloji	 tabanlı	modern	bir	 anlayış	
hakim	olmuş	ve	eğitim	süreci	kişiselleşmiş	 (büyük	veri	analitiği	yoluyla	
kişiye	özel	adabtif	öğrenme,	mobil	öğrenme	ve	sanal	öğreticiler),	eğlen-
celi	bir	hal	almış	 (oyun	 temelli	öğrenme,	eğitici	eğlence,	oyunlaştırma	
vb.),	işbirlikçi	anlayışa	dayalı	ortamlar	oluşmuş	(etkileşimli	iletişim	ortam-
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ları,	 sosyal	medyaya	 dayalı	 öğrenme,	 proje-problem	 tabanlı	 öğrenme	
vb.),	iletişim	için	çok	modlu	bir	yapı	halini	almış	(metin,	görsel,	ses	vb.	
elemanları	 kapsayan	 çok	modlu	 iletişim)	 ve	 teknik	 bir	 boyut	 kazanmış	
(robotlar,	akıllı	TV’lar,	giyilebilir	 teknolojiler,	nesnelerin	 interneti	vb.)	 tır	
(Ünlü,	M.,		2020). 

Son	olarak,	eğitimde	Dijital	Dönüşümün	katkıları	şu	başlıklar	altında	top-
lanabilir:

• Kolay	ve	esnek	erişim

• Maliyet	uygunluğu

• Farklı	öğrenme	yöntemlerini	destekleme

• Ölçülebilir	sonuçlar	ve	raporlama

• Optimum	operasyonel	iş	yükü

• Anlık	geribildirim	ve	sınavlar

• Sosyal	öğrenme

• Hız

• Süreçler	ve	standartlaşma

• Etkileşimli	eğitim	ve	oyunlaştırma	(Enocta,	2020).

Dünya	çapında,	teknolojideki	hızlı	değişim	ve	gelişim,	eğitimi	birçok	ba-
kımdan	(yapı,	öğrenme	ortamı	vb.)	etkilemektedir.	Herşeyden	önce	diji-
tal	sürecini	etkin	bir	şekilde	yönetebilecek	bir	kültüre	ve	vizyona	ihtiyaç	
vardır.	Bunun	için	bu	süreçte	görev	alacak	yöneticilerin	dönüşümle	ilgili	
niteliklere	sahip	olmaları	gerekir.	Bununla	birlikte,	eğitim-öğretim	ile	
ilgili	paydaşların	teknolojik	açıdan	gerekli	altyapıyı	temin	ederek	sözko-
nusu	dönüşüme	ayak	uydurmaları	gerekmektedir	(Balyer	ve	Öz,	2018).	
Yapılan	bir	araştırmaya	göre,	çoğu	öğrenciler	kendi	dijital	dönüşümleri	
ile	kendilerine	öğrenme	imkanı	oluşturmakta,	süreç	içerisinde	teknoloji	
kullanım	becerileri	artmakta	ve	böylece	dijital	dönüşüm	sürecinin	ge-
lişmesinde	 önemli	 bir	 rol	 oynamaktadır	 (Fırat	 ve	Güney,	 2020;	 Parlak,	
2017).	Bu	noktada,	Milli	Eğitim	Bakanlığı	da	hem	öğrenci	hem	de	öğ-
retmenlerin	kullanımına	sunduğu	ve	oldukça	etkili	 sonuçlar	aldığı	EBA	
uygulamasıyla	bu	dönüşüme	katkı	sağlamaktadır	(Özen,	2019).	

Özetle,	eğitim	alanında	dijital	dönüşümün	öğrenenlerde	akademik	ba-
şarıyı	arttırdığı	ve	gereksiz	teknoloji	bağımlılığını	ortadan	kaldırdığı	söy-
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lenebilir	(Sarsıcı	ve	Çelik,	2019).	Bu	noktada,	eğitim-öğretim	süreçlerin-
de	 dijital	 dönüşümün	 başarılı	 olması	 için	 şu	 hususlara	 dikkat	 edilmesi	
gerekmektedir:

• Kullanılacak	olan	teknolojinin	amaç	değil	araç	olduğu	ancak	sadece	
bu	araçlarla	da	dönüşümün	kusursuz	olmayacağı,

• Dijital	dönüşümün	kültürel	bir	anlayış	olarak	dikkate	alınması	gerek-
tiği	ve	 teknoloji	kullanımı	konusunda	eğiticilere	nitelikli	eğitimlerin	
verilmesi	gerektiği,

• Eğitim-öğretim	sürecinde	dijital	dönüşümün	uzun	soluklu	bir	 süreç	
olduğu,

• Sözkonusu	sürecin	konuyla	ilgili	uzman	veya	profesyoneller	tarafın-
dan	yönetilmesi	gerektiği.

4. Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Kullanılan Teknolojiler
Eğitimde	kullanılan	 teknolojiler	genel	olarak	üç	başlık	altında	 toplana-
bilir.	 Bunlar,	Dijital	 teknolojiler,	 Ağ	 temelli	 dijital	 teknolojiler	 ve	Mobil	
teknolojilerdir.	

1-Dijital	Teknolojiler

	 Bilgisayar	Destekli	Öğretim

	 Akıllı	Eğitim	Araçları

2-Ağ	Temelli	Dijital	Teknolojiler

	 Web	Teknolojileri	(Web	1.0,	Web	2.0,	Web	3.0,	Web	4.0)

	 Web	Temelli	Öğretim,	Çevrimiçi	Öğrenme	(Tartışma	formları,	vi-
deo	konferans	ve	canlı	dersler)

	 E-Öğrenme	ve	Kitlesel	Çevrimiçi	Açık	Dersler

3-Mobil	Teknolojiler

	 M-Öğrenme	(akıllı	telefon,	dizüstü	bilgisayar,	tablet	vb.	taşınabi-
lir	teknolojiler	ile	öğrenme)

	 U-Öğrenme	(Cihaz,	Yer	ve	Zamandan	Bağımsız	(Ubiquitous	Lear-
ning)	Bir	Öğrenme,	Her	yerde	Öğrenme)	(Ünlü,	M.,	2020). 

Dijital	 dönüşüm,	 bir	 dijitalleşme	 süreci	 olarak	 ifade	 edilmekle	 birlikte	
aynı	zamanda,	Endüstri	4.0	kavramının	da	etkisiyle	işletmelerde	veya	ku-
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rumlarda	gerçekleştirilen	birçok	işlevin	dijital	ortama	aktarılarak	verimli	
bir	iş	sürecinin	ortaya	koyulmasıdır	(Calp,	2020).	Dijitalleşme	ile	birlikte	
kurum	veya	kuruluşlar,	oluşturulan	sistemlerin	ve	sistemlere	ait	bileşenle-
rin	takibi	ve	karşılaşılacak	olan	arızaların	teşhisi,	sürdürülebilir	bir	sistem	
mekanizmasının	olması,	üretim	esnekliğinin,	düşük	maliyetin	ve	yüksek	
verimliliğin	sağlanması	gibi	önemli	avantajlara	sahip	olurlar.	Bunun	so-
nucu	olarak,	eğitimde	öğrenci	memnuniyeti	artmakta	ve	geri	dönütler	
doğrultusunda	yeni	birtakım	iş	süreçleri	geliştirilmektedir	(Soylu,	2018).

Ayrıca,	yakın	gelecekte	üç	boyutlu	sanal	dünyalar,	üç	boyutlu	sanal	an-
siklopediler,	üç	boyutlu	eğitim	oyunları,	üç	boyutlu	wiki	uygulamalar,	üç	
boyutlu	simülasyonlar,	akıllı	ders	içerikleri	ve	arama	motorları,	semantik	
(anlamsal)	web	uygulamaları	ve	kütüphaneler,	sanal	eğitim	laboratuvar-
ları	yaygın	bir	şekilde	kullanılacaktır	(Ünlü,	M.,	2020).

Dijital	dönüşüm;	 insan,	süreç	ve	teknoloji	ana	unsurları	kapsamında	de-
ğerlendirilmeli	ve	bu	başlıklar	altında	yeni	yaklaşımlar	entegre	edilmelidir.	
Dijitalleşme	süreci;	 işgücünü,	 ihtiyaç	duyulan	beceriyi,	 iletişim	kurmanın	
ve	işbirliği	yapmanın	yolunu	büyük	ölçüde	değiştirmektedir.	Bu	noktada,	
gittikçe	gelişen	enformasyon	sistemleri	ile	organizasyonlar	çok	önemli	ve	
büyük	verilere	sahip	olmaktadır.	Dolayısıyla,	bu	kadar	büyük	miktarlardaki	
verilerin	kontrolü	ve	yönetilmesi	özellikle	önem	arz	etmektedir.	Çünkü	bu	
yönetim	süreci	geleneksel	yöntemlere	göre	çok	daha	farklı	ve	zor	bir	şe-
kilde	gerçekleşmektedir.	Bununla	birlikte,	herhangi	bir	şekilde	elde	edilen	
büyük	ve	önemli	verileri	 sınıflandırmak,	kümelemek,	optimize	etmek	ve	
organize	edilmiş	bu	veriler	kullanılarak	karar	destek	sistemlerini	oluştur-
mak	amacıyla	yapay zekâ	teknikleri	kullanılmaktadır.	Yapay	zekâ,	özellikle	
karmaşık	problemlerin	çözümünde	etkili	bir	tekniktir.	Böylece	hem	veriler	
hem	 süreç	daha	 kolay	 ve	daha	düşük	maliyetle	 yönetilebilmekte;	 daha	
hızlı,	etkin	ve	doğru	kararlar	verilebilmektedir	(Calp,	2020).

Özetle	eğitimde	dijital	dönüşüm	süreçlerinde	veri bilimi için analiz sis-
temleri, siber güvenlik teknolojileri, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin 
interneti, blok-zincir teknolojisi, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, ya-
pay zekâ ve akıllı yazılımlar, yenilikçi ve akıllı algılayıcılar, sanal gerçeklik 
ve artırılmış gerçeklik, insansız araçlar, otonom robotlar ve mekatronik 
sistemler, simülasyon ve modelleme, üç boyutlu endüstriyel yazıcılar ve 
bulut teknolojileri vb.	yeni	yaklaşımlar	gündeme	gelmekte	ve	etkin	bir	
şekilde	kullanılmaktadır	(Gokalp	vd.,	2019).



194 TDGAK

5. Sonuç
Bu	çalışmada;	dijital	dönüşümün	tanımı,	eğitimdeki	yeri,	kullanılan	tek-
nolojiler	ve	yeni	yaklaşımlar	ele	alınmıştır.	Bu	bağlamda	dijital	dönüşüm,	
günümüzde	hemen	hemen	her	alanda	olduğu	gibi	eğitim-öğretim	sü-
reçlerinde	de	yaygın	bir	şekilde	kullanılmaktadır.	Böylece,	iş	süreçlerinde	
harcanan	zaman	ve	maliyet	düşmekte,	daha	verimli	ve	kaliteli	bir	eğitim	
süreci	gerçekleşmektedir.	Bununla	birlikte,	hızlı	veri	artışı	ve	 teknolojik	
gelişmeler	dikkate	alındığında,	dönüşüm	sürecine	hızlı	adapte	olma	ve	
bu	konuda	başarılı	olma	adına	dijital	dönüşüme	yatırım	yapılmalıdır.	Her	
alanda	olduğu	gibi	eğitim-öğretim	kurumları,	iş	süreçlerini	yeniden	yapı-
landırmalı	ve	bu	süreçte	ihtiyaç	olabilecek	yenilikçi	teknolojik	alt	yapıyı	
önceden	 temin	 etmelidirler.	 Dijital	 dönüşüm	 süreçlerinde;	 yapay	 zekâ	
uygulamaları,	nesnelerin	 interneti,	otonom	sistemler,	bulut	bilişim	gibi	
yeni	yaklaşımlar	da	kullanılmalıdır.	Son	olarak,	gelecekte	dijital	dönüşü-
me	yatırım	yapan	ve	yeni	yaklaşımları	bünyelerine	entegre	eden	kurum-
lar,	eğitim-öğretim	süreçlerini	etkin,	verimli	ve	kaliteli	bir	şekilde	gerçek-
leştirebilecektir.
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Kırgızistan’da Yükseköğretim Kurumlarının 
Mevcut Durumu: PESTEL Analizi

Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA*

GİRİŞ	

Bağımsızlık	yıllarının	başında,	1991’de	12	üniversite	faaliyet	gösteriyordu.	Gü-
nümüzde	ise,	Kırgızistan’da	57	(40	devlet,	17	özel,	KC	İstatistik	Komitesi	verile-
rine	göre)	yüksek	eğitim	kurumu	mevcuttur.	Ancak	Kırgız	Cumhuriyeti	(KC)	Eği-
tim	ve	İlim	Bakanlığı	verilerine	göre,	73	(33	devlet	ve	40	özel)	kurum	olduğu	söz	
konusudur.	Ülkedeki	57	yükseköğretim	kurumu,	6.6	milyonluk	nüfusun	(yaklaşık	
1	milyon	nüfus	yurt	dışında	ağırlıklı	olarak	çalışmaktadır)	yükseköğretim	ihtiyacı-
nı	karşılamaktadır.	Kırgızistan'daki	üniversitelerin	sayısı,	benzer	bir	nüfus	oranına	
sahip	olan	diğer	ülkelere	karşılaştırdığında,	ilginç	bir	durum	ortaya	çıkmakta	ve	
küçük	bir	ülke	için	bu	sayının	oldukça	yüksek	olduğunu	görmek	mümkündür:	
örneğin,	Danimarka'da	8,	Finlandiya'da	14	ve	Norveç'te	17	yüksek	eğitim	ku-
rumu	söz	konusudur.	Diğer	yandan,	 toplumda	 rekabet	açısından	söz	konusu	
durumun	doğal	ve	gerekli	olduğunu	düşünen	görüşler	de	vardır.

Kırgızistan’da	 ülke	 çapında	 2.000’den	 fazla	 ortaokul	 (lise)	 yılda	 ortalama	
60.000	mezun	vermektedir.	Eğitimlerine	yükseköğretim	kurumlarında	devam	
etmek	 isteyen	 öğrenciler,	 2012’ye	 kadar	 üniversitelerin	 kendilerinin	 düzen-
lediği	 giriş	 sınavlarına	 başvurmuşlardır.	 Ancak	 2012’den	 sonra	 özel	 statülü	
3	üniversite	dışında	 tüm	üniversitelere	başvurular	Genel	Ulusal	Sınav	 (ORT,	
GUS)	 sonuçlarına	göre	gerçekleştirilmektedir.	 	Söz	konusu	sınavlar	2002’de	
K.C.	 Cumhurbaşkanı	 kararıyla	 başlatılmış	 ve	 son	 19	 yılda	 775.961	 öğrenci	
adayı	sınava	girmiştir.	Adı	geçen	sınava	giren	öğrenci	adaylarının	sayısı	yıllar	
geçtikçe	azalmaktadır.	Aday	sayısı	2012’de	55.546,	2015’te	53.048,	2018’de	
46.514	ve	2020’de	43.963	olmuştur.	Oysa	yüksek	eğitim	kurumlarında	kaydo-
lan	öğrencilerin	sayısı	yıl	geçtikçe	artış	göstermektedir.	Örneğin	son	5	yıl	ele	
alındığında,	iki	kattan	fazla	artış	söz	konusudur.	2016/	2017’de	29,3	bin,	2017/	
2018’de	30,3	bin,	2018/	2019’te	31,5	bin,	2019/	2020’te	45,9	bin	ve	2020/	
2021’te	65,8	bindir.	Ancak	yüksek	eğitim	kurumlarında	mezuniyet	oranında	
azalış	söz	konusudur.	2016/	2017’de	52,8	bin,	 2017/	 2018’de	 48,9	 bin,	
2018/	2019’te	33,1	bin,	2019/	2020’te	33,5	bin	ve	2020/	2021’te	35	bindir.	
Genel	Ulusal	Sınava	girenlerin	sayısı	giderek	azalması	ile	paralel	üniversiteye	
kayıt	olanların	sayısının	giderek	artması,	paradokstur.	Yükseköğretim	kurum-
larının	sayısının	artması,	öğrenci	adaylarına	üniversiteye	kazanmada	daha	çok	
imkan	 vermesi	 ile	 beraber	 toplaması	 gereken	 asgari	 puanın	 biraz	 üstünde	
alanlar	bile	kazanmış	olmaktadırlar.	Diğer	yandan	yurt	dışından	gelen	yabancı	
öğrencilerin	sayısı	da	bu	durumu	etkilemiş	olabilir.

* Kırgızistan	–Türkiye	Manas	Üniversitesi,	İİBF,	İşletme	Bölümü,		Kırgızistan,	seyil.najimudino-
va@manas.edu.kg,		0000-0003-3848-6635
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Kırgızistan	 yüksek	 eğitim	 kurumlarında	 öğrencilerin	 sayısı	 2018/	 2019	
yılında	 164	bin,	 2019/	 2020	 yılında	 183	bin	 ve	 2020/2021’de	 ise	 214	
bin’e	ulaşmıştır.	Onların	%52,1’i	 kız	öğrencilerden	oluşmaktadır.	Gide-
rek,	 üniversite	 öğrencilerinin	 sayısı	 artış	 göstermektedir.	 Öğrencilerin	
%86’sı	devlet	üniversitelerinde	ve	%	65’i	örgün	eğitim	görmektedirler.	
Her	10000’lik	nüfusun	336’sı	üniversite	öğrencisi	ve	35’i	lisans	diploma	
sahibidir.	Üniversitelerde	eğitim	gören	öğrencilerin	alanlarına	bakıldığın-
da,	%34’ü	 tıp,	%33’ü	sosyal	bilimler,	%26’ı	eğitim,	%18’i	hukuk,	%18’i	
mühendislik,	%13’ü	güzel	sanatlar,	%11’i	 işletmecilik,	%10’u	beşeri	bi-
limler,	%5’i	fen	bilimler,	%5’i	bilgisayar	alanında	eğitim	görmektedir.	Do-
layısıyla,	ülkede	genç	nesil	arasında	hangi	alanların	itibarlı	olup	olmadı-
ğını	gözlemlemek	mümkündür.

Politik Faktörler. 
KC	Anayasası	45	maddesine	göre,	herkes	eğitim	görme	hakkına	sahiptir	
ve	temel	genel	eğitim	zorunludur.	Herkesin	devlet	eğitim	kurumlarında	
ücretsiz	temel	genel	ve	ortaöğretim	genel	eğitimi	alma	hakkı	vardır.

Bağımsızlıktan	sonra	KC	Eğitim	Kanunu	30	Nisan	2003’te	onaylanmıştır.	
Kanun’da	ilgili	en	son	değişiklikler	23	Mar	2021’de	yapılmıştır.	

Kırgızistan’da	yükseköğretim	kurumlarının	rektörler	seçimi,	KC	2019’da	
güncelleştirilmiş	Kanun	ile	yürütülmektedir.	Devlet	ve	özel	yükseköğre-
tim	 kurumlarının	 yönetiminin	 atanması	 farklılık	 göstermektedir.	 Devlet	
üniversitelerinin	 arasında	 özel	 statülü	 olan	 uluslararası	 iki	 üniversitese	
(Kırgızistan-Türkiye	Manas	Üniversitesi	ve	Kırgız-Rus	Slavyan	Üniversitesi)	
dışında	rektörler	seçim	yoluyla	en	az	iki	adayın	katılması	şartıyla	gerçek-
leşir	ve	seçilen	aday	5	yıllık	süreyle	tayin	edilir.	Ülkede	17	özel	üniversite	
mevcuttur	 ve	 yönetiminin	 atanması	 kurucuları,	 varsa	 Mütevelli	 Heye-
ti	 tarafından	gerçekleştirilir.	Devlet	 üniversiteleri	 yapısı	 itibariyle	Kırgız	
Cumhuriyeti	Eğitim	ve	İlim	Bakanlığı’na	tabidir.	Özel	üniversitelerin	yö-
netiminde	Bakanlık	lisans	ve	sertifikasyon	dışında	etkileme	yetkisi	yoktur.	

Ekonomik Faktörler.
Kırgızistan,	benzer	gelişme	 seviyesinde	olan	diğer	ülkeler	 ile	 kıyaslan-
dığında,	eğitime	yapılan	kamu	harcamalarında	en	büyük	paya	sahip	ül-
kelerden	 biridir-	 GSYİH'nın	 %6-7'si	 veya	 devlet	 bütçesinin	 %20-22,5'i	
kadarlık	harcamalar	söz	konusudur	(sağlık	sektörü	payı	%9).	Elbette,	bu	
oranlar	uluslararası	karşılaştırmaya	göre	yüksek	bir	rakamdır;	ancak,	Kır-
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gızistan'ın	zaten	nispeten	düşük	GSYİH	miktarı	göz	önüne	alındığında,	
üniversite	öğrenci	başına	eğitim	gideri	382	ABD	Dolarıdır.	Ülkede	devlet	
üniversitelerinin	ayakta	kalabilmesi,	kurumların	öğrencilerden	topladığı	
ücret	 miktarı	 ile	 ilişkildir:	 devlet	 üniversitelerinde	 toplam	 öğrencilerin	
sadece	%16’sı	 ücretsiz	 eğitim	görmekteler;	 kalan	%84'ü	ücretli	 (harçlı)	
eğitim	görmektedirler.	Genel	olarak	nüfusun	satın	alma	gücü	göz	önüne	
alındığında,	yıllık	öğrenim	ücretleri	düşüktür.	Ücretler	yıllık	olarak	en	az	
350	dollardan	başlıyor	ve	5100’a	kadar	yükselebiliyor.	

Eğitim	harcamalarının	%90’ı	ücret	ve	sosyal	kesintilerden	oluşmakta	ve	
kalan	 %10’u	 ancak	 geliştirme	 faaliyetlerine	 yönlendirilmektedir.	 Ücret	
konusuna	geldiğinde,	eğitim	sektöründeki	maaşlar	ortalamanın	altında	
kalmaktadır.	Ülkede	ortalama	aylık	ücret	212,7	ABD	doları,	eğitim	siste-
mindeki	ortalama	ücret	ise,	175	dolardır.	Kıyaslamak	için,	komşu	Kazakis-
tan’da	yüksek	eğitim	kurumundaki	asgari	ücret	466	dolara	yükseltilmiştir.

Üniversitelerde	 eğitim	 ücretine	 gelindiğinde,	 yıllık	 ödemeler	 30.000	 -	
438.000	som	 (350-5100	dolar)	arasındadır.	Elde	edilen	miktarın	 	%76'sı	
çalışanların	ücretine,	%22'si	günlük		giderlere	ve	sadece	%	1,4'ü	kurumun	
altyapı	geliştirme	faaliyetlerine	gitmektedir.	Kırgızistan	yüksek	eğitim	ku-
rumlarında	12	197	tam	zamanlı	öğretim	elemanları	istihdam	edilmiştir.	

Üniversite	öğrencilerine	devlet	 tarafından	başarı	bursları	 sağlanmakta-
dır.	2013’kadar	başarı	durumuna	göre	öğrenciler	5-6	dolar	arasında	burs	
alırken,	2013’ten	10	dolara	yükselmiştir.	 	Eğitim	alanında	azalan	 talebi	
tekrar	canlandırmak	ve	toplum	arasında	öğretmenlerin	sosyal	statüsünü	
yükseltmek	için	Eylül	2020’den	sonra	pedagojik	alanlarda	eğitim	gören	
üniversite	öğrencilerinin	bursu	iki	kat,	diğer	bir	ifadeyle	20	dolara	yük-
seltilmiştir.	 Burs	dışında	 üniversite	 öğrencilerine	 yurt	 imkanları	 sağlan-
maktadır.	Ülkede	üniversitelere	bağlı	olan	40	tane	yurt	 faaliyet	göster-
mektedir.	Onların	13’ü	Bişkek	dışında	yer	almaktadır.	Yurtlarda	barınma	
ücreti	aylık	olarak	4-11	dolar	arasındadır.

Kırgızistan	üniversitelerinde	yurt	dışından	gelen	yabancı	öğrencilere	de	
eğitim	hizmeti	sunulmaktadır.	Ülkede	yüksek	eğitim	kurumlarında	eğitim	
gören	yabancı	öğrencilerin	sayısı,	2018-2019	eğitim-öğretim	yılında	Kır-
gızistan'da	yaklaşık	20	bin	yabancı	öğrencinin	eğitim	görmüş	iken,	onla-
rın	%44’ü	Birleşmiş	Devletler	Topluluğu	(BDT)	ülkelerinden	gelmektedir.	
2019-2020	eğitim-öğretim	yılında	yaklaşık	42	bin	iken,	2020-2021'de	72	
bin’e	artmıştır.	Söz	konusu	artış,	iki	ülke	arası	ilişkilerin	iyileşmesi	sonu-
cunda	komşu	Özbekstan’dan	gelen	öğrenci	sayısının	artması	ile	ilişkilidir.	
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Bunun	dışında	Hindistan,	Pakistan,	Kazakistan,	Tacikistan	ve	Rusya'dan	
çok	sayıda	öğrenci	bulunmaktadır.	Coğrafik	olarak	yakın	olmasına	rağ-
men,	 Çin’den	 gelen	 öğrenci	 sayısı	 çok	 azdır	 	 (N=220).	 Oysa	 kültürel	
yakınlığa	 rağmen	 Türkiye’den	 gelen	 öğrenci	 sayısı	 da	 yüksek	 değildir	
(N=510)	eğitim	görmektedir.

Sosyal Faktörler.
Kırgızlar,	en	eski	Türk	halklarından	biri	olarak,	uzun	süre	göçebe	yaşam	
tarzında	yaşamıştır.	Tarih	boyunca	kendine	ait	formel	bir	eğitim	ve	top-
lumsal	yazı	olmamasına	rağmen	sözlü	edebiyat	geliştirebilen,	eğitim	ve	
bilgiye	çok	önem	veren	bir	özgeçmişe	sahiptir.

Diğer	Orta	Asya	ülkeleri	gibi	Kırgızistan	da	1991	yılında	bağımsızlığını	ilan	
edene	kadar	Sovyetler	Birliği'nin	bir	parçasıydı.	Sovyet	eğitim	politikasının	
bir	 sonucu	olarak	ülke,	 evrensel	düzeyde	okuryazarlık	 ve	eğitime	büyük	
saygı	 ve	desteği	 sürdürüyor.	 Sovyetler	Birliği	 genelinde	 yüksek	 eğitimin	
gelişimi,	yüksek	eğitim	kurumlarının	ekonomiyi	yeniden	yapılandırmaya	ve	
geliştirmeye	yardımcı	olacak	uzmanlık	alanlarında	yeterlilik	kazanmaya	de-
vam	edecekleri	beklentisiyle	İkinci	Dünya	Savaşı'ndan	sonra	hızlanmıştır.

Eğitim	 sistemindeki	 asıl	 zorluklar	 ve	meydan	okumalar	 Sovyetler	 Birli-
ği'nin	dağılmasından	sonra	ortaya	çıkmıştır:

• Eğitim	politikaları	 ve	 sistemi,	 artık	 ‘merkez’	 tarafından	 kararlaştırıl-
ması	ve	finanse	edilmesi	durdurulmuştur;

• Her	 eski	 Sovyet	 ülkelerinde	 öğretilen	 uzmanlık	 alanları	 artık	 yerel	
toplumun	ihtiyaçlarından	ayrıştırılmıştır,	çünkü	eskiden	merkezi	ola-
rak	koordine	edilmekteydi;

• Piyasa	ekonomisine	geçiş	reformları,	özel	üniversitelerin	hızlı	büyü-
mesine	ve	ücretli	eğitimin	daha	yaygın	olmasına	yol	açmıştır;

• Eski	Sovyet	ülkeleri	arası	eğitim	ağları	çökmüştür;

• Akademisyenler	 daha	 düşük	 maaş,	 iş	 güvenliği	 sorunları	 ve	 daha	
yüksek	düzeyde	mesleki	yabancılaşma	ile	karşı	karşıya	kalmıştır;

• Bunların	yanında	yine	de	toplumda	yüksek	eğitime	olan	talep	devam	
etmiştir.
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Kırgız	 toplumunda	bireylerin	üniversite	diplomasına	sahip	olma	gerek-
liliği	üzeride	bir	algı	mevcuttur.	Eveynler,	çocuklara	üniversitede	eğitim	
imkanı	sağlamak	en	önemli	bir	görevi	olarak	değerlendiriyorlar.

Daha	sonradan	Sovyet	Birliği	içerisindeki	ortak	hayat	Kırgızistan	eğitim	
sisteminin	gelişmesinde	olağanüstü	bir	etki	oluşturmuştur.	Eğitimin	üc-
retsiz	ve	herkese	açık	olduğu,	çocukları	okula	hazırlamak	için	okul	önce-
si	kurumların	yaygın	olduğu,	ortaöğretimde	çok	yönlü	eğitimin	olduğu,	
ders	kitabı	yetersizliğinin	olmadığı,	toplum	içinde	öğretmenlerin	mesle-
ki	gelişimine	verilen	önemin	yüksek	düzeyde	olduğu	ve	öğretmenlere	
duyulan	 saygınlığın	 son	derece	hakim	olduğu,	 üniversite	mezunlarının	
istihdam	sorunlarının	olmadığı	Sovyet	eğitim	sistemi	bağımsızlık	sonrası	
Kırgızistan’ın	eğitim	sistemine	çok	büyük	oranda	katkı	sağlamıştır.	Bunun	
en	önemli	göstergelerinin	biri,	ülkede	okur	yazarlık	oranının	%98	seviye-
sinde	olmasıdır.

Teknolojik Faktörler.
KC	Eğitim	ve	İlim	Bakanlığı,	ülke	çapında	AR-GE	önceliklerinin	belirlen-
mesi	konusunda	KC	İlimler	Akademisi	 ile	 işbirliği	yapar.	Üniversitelerin	
bütçelerinin	%76'sı	ücret	ödemeleri,	%22'si	günlük		giderlere	ve	sadece	
%	1,4'ü	kurumun	altyapı	geliştirme	faaliyetlerine	gitmektedir.

KC	 Eğitim	 ve	 İlim	Bakanlığı	 verilerine	 göre,	 ülkede	 60	 tane	 araştırma	
enstitüsü	 ve	 merkezi	 faaliyette	 bulunmaktadır.	 Ancak	 üniversiteler	 ve	
araştırma	 kurumları	 içerisinde	 araştırma,	 geliştirme	 ve	 yenilikçilik	 ça-
lışmalarını	 sürdürdükleri;	 birbirleri	 arasında	 bilgi	 ve	 teknoloji	 transferi	
gerçekleştirdikleri;	 akademik,	 ekonomik	 ve	 sosyal	 yapının	 bütünleştiği	
organize	araştırma	-	geliştirme,	yenilikçilik	ve	teknoloji	ekosistem	olarak	
teknoparklar	yoktur.	2015’	 te	KC	Hükümeti'nin	KC’nin	Teknoparklarına	
Devlet	Desteğine	Dair	Kanun	Taslağı	kabul	edilmiştir.

Ülkede	eğitim	sisteminin	teknolojik	açıdan	donanım	kalitesi	2020’de	Co-
vid-19	pandemisi	sürecinde	ortaya	çıkmıştır.	Bu	durum	sadece	Kırgızis-
tan’da	değil,	bütün	dünyanın	hazırlıksız	yakalandığını	göstermiştir.		UNI-
CEF’e	göre,	dünyanın	161	ülkesinde	1,2	milyardan	fazla	ilk,	ortaokul	ve	
lise	öğrencileri	eğitimlerini	devam	edemediler.	Mart	2020'nin	sonunda,	
Kırgızistan'daki	1	milyon	100	bin	okul	çocuğu	(nüfusun	neredeyse	%20
'si)	okullarına	gidemediler.	Aynı	durum	üniversitede	eğitim	gören	öğren-
ciler	 için	de	geçerliydi.	 İlk	karantinaya	alınan	kurumlar	eğitim	kurumla-
rıydı.	Uzaktan	eğitim	2021-2022	eğitim-öğretim	yılına	kadar	devam	etti.	
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Eğitim	 kurumlarının	 genellikle	 uzaktan	 eğitime	 teknolojik	 açıdan	 hazır	
olmadığı	ortaya	konulmuştur.	Az	gelişmiş	ve	uzak	bölgelerde	whatsapp	
ile	derslerin	yapıldığı	olaylar	da	vardır.	Ancak	bütün	zorluklara	rağmen,		
UNICEF	verilerine	göre,	Kırgızistan		Covid-19	sırasında	uzaktan	eğitime	
erişimde	önemli	ilerleme	kaydeden	ülkeler	arasında	yer	alıyor.	Karantina	
sırasında	öğrencilere	çevrimiçi	platformlar,	üç	ulusal	tv	kanalı	ve	iki	mobil	
uygulama	aracılığıyla	uzaktan	eğitime	ücretsiz	erişim	sağlanmıştır.

Ülke	çapında	bakıldığında,	Ocak	2021'de	Kırgızistan'da	3.32	milyon	in-
ternet	kullanıcısı,	3.20	milyon	sosyal	medya	kullanıcısı	vardı.	Bu	sayılar	
sırasıyla,	2020-2021	yılları	arasında	260	bin’e	(+	%8,5)	700	bin’e	(+	%28)	
artış	 göstermiştir.	 Bunun	 yanında	 10,23	milyon	mobil	 bağlantı	 var	 ve	
Ocak	2020	ile	Ocak	2021	arasında	539	bin’e	(+	%5,6)	artmıştır.

Çevresel Faktörler.
Kırgızistan’da	yüksek	eğitim	sektöri	analizinde	çevresel	faktörler	değer-
lendirirken,	 kurumların	 kurumsal	 sosyal	 sorumlulukları	 ele	 alınacaktır.	
Bu	bölümde	etiksel	faktörler	ele	alınacaktır.	Transparency	International	
Endeksine	göre	Kırgızistan	180	ülke	arasında	124	sıradadır.	Ülkede	ve	
toplumda	 yolsuzluk	 ile	mücadele	 konusunda	 çalışmalar	 yapılmaktadır.	
Yükseköğretim	 sektöründe	 yolsuzluk	 ile	 mücadele	 etmek	 için	 önemli	
adımlar	atılmıştır.	

Üniversitelere	öğrenci	seçme	ve	yerleştirme	sınavları	2012’ye	kadar	ken-
dileri	 yaparken,	 toplumda	 üniversitelerin	 yolsuzluk	 yaptıkları	 üzerinde	
şikayetlerinin	artması	gibi	nedenlerden	dolayı	2012’den	sonra	özel	sta-
tülü	3	üniversite	dışında	tüm	üniversitelere	başvurular	Genel	Ulusal	Sınav	
ORT,	 GUS)	 sonuçlarına	 göre	 gerçekleştirilmesi	 zorunlu	 hale	 gelmiştir.	
Söz	konusu	sınav	her	yıl	Mayıs	ayında	bağımsız	ve	kar	amacı	gütmeyen	
bir	 kurum	olan	Eğitim	Değerlendirme	 ve	Öğretim	Yöntemleri	Merkezi	
(Center	for	Educational	Assessment	and	Teaching	Methods)	tarafından	
organize	 edilmektedir.	 Öğrenci	 adaylarının	 yükseköğretim	 kurumlarını	
eşit	ve	şeffaf	bir	şekilde	kazanmasını	sağlamak	amacıyla	yapılan	söz	ko-
nusu	sınav	2002’de	K.C.	Cumhurbaşkanı	kararıyla	başlatılmıştır.

Kırgızistan	 üniversitelerinde	 mezuniyet	 noktasına	 gelen	 öğrenciler	 en	
son	Devlet	sınavına	girmek	zorundadır.	Söz	konusu	sınavı	geçen	öğrenci	
diploma	alma	hakkına	 sahip	oluyor.	Devlet	 sınavı	 komisyon	başkanlığı	
kurum	dışından	Bakanlık	tarafından	onaylanan	öğretim	üyesi	tarafından	
yerine	getirilecektir.	Her	bir	alana	ayrı	ayrı	komisyon	oluşturulmakta	ve	
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bölüm	öğretim	üyeleri	üyelik	yapmaktadır.	Söz	konusu	komisyona	eski-
den	dekan	veya	bölüm	başkanı	gibi	idari	görevi	olan	öğretim	elemanları	
girebiliyor	iken,	beş	sene	önce	onların	komisyona	girmemesi	Bakanlıkça	
önerilmektedir.	Bu	uygulamanın	nedeni	de,	idari	güç	ve	otoriteye	sahip	
olan	dekan	veya	bölüm	başkanları	bölümdeki	diğer	öğretim	elemanları-
na	notlandırma	konusunda	etkileme	düzeyini	kaldırmak	içindir.	

Ayrıca	başka	bir	uygulama	da	söz	konusudur.	Hem	eğitim	kalitesini	ar-
tırmak,	 hem	de	 iç/dış	paydaşları	 karar	 alma	 sürecine	 katmak	amacıyla	
her	bir	alanın	çerçeve	programını	oluşturmak	ve	devlet	sınavında	öğren-
cilerin	bilgilerini	ölçmek	ve	değerlendirmek	komisyona	sektörden	alan	
uzmanı	davet	edilmektedir.	Onlar	genelde	eğitim	sisteminde	yer	alma-
dığı	ve	bağımsız	oldukları	için	daha	objektif	değerlendirme	yapacakları	
düşünülmektedir.

Genel	olarak	eğitim	sektöründe	çalışanların	ücretleri	nispeten	düşük	ol-
duğu	 için	 yolsuzluğa	 yol	 açan	 unsur	 olarak	 değerlendirilmektedir.	 Di-
ğer	yandan	üniversite	sayısında	fazlalığın	olması,	özellikle	ücretli	eğitim	
görenlerin	başarısızlık	durumunda	bile,	sınavlardan	geçirilerek,	eğitime	
devam	etmesi,	elbette	eğitim	kalitesini	olumsuz	etkileyebilir.	

Yasal Faktörler.
Kırgızistan’da	 yükseköğretim	 sisteminin	 temel	 yapısal	 unsuru,	 üniversi-
telerdir	 (akademiler	ve	enstitüler).	Kırgız	Cumhuriyeti	Eğitim	ve	 İlim	Ba-
kanlığı,	devletin	eğitim	politikasını	yürüten	ve	takip	eden,	uygulanmasını	
kontrol	eden,	yürütme	gücüne	sahip	olan	kamusal	bir	organdır.	Ayrıca	eği-
tim	kalitesi	 için	kontrolü	yerine	getirir,	vatandaşlarının	anayasal	haklarını	
güvence	altına	alır.	Bakanlık	ayrıca	finansal	kaynakların	dağıtımından,	ruh-
satlandırma	ve	belgelendirme	dairesi	aracılığıyla	kalitenin	izlenmesinden	
sorumludur,	AR-GE	önceliklerinin	belirlenmesi	konusunda	KC	İlimler	Aka-
demisi	ile	işbirliği	yapar.	KC	Hükümeti	kararı	ile,	uluslararası	uygulamalara	
uygun	olarak	2012-13	akademik	yılından	itibaren	iki	aşamalı	yüksek	öğre-
tim	sistemi	(lisans	ve	yüksek	lisans)	için	bir	yapı	oluşturmuştur.	Karar	ayrıca	
lisans,	yüksek	lisans	ve	uzmanlık	derecesi	(5	yıllık	eğitim)	seviyelerine	uy-
gulanan	Yüksek	Eğitimde	Devlet	Eğitim	Standartları	de	onaylanmıştır.	11	
Aralık	2020	tarihi	itibariyle	KC	Hükümeti	Doktora	(PhD)	Eğitimi	Yönetme-
liğini	onaylamıştır.	Bilgi	olarak,	Eski	Sovyet	ülkeleri	arasında	Kazakistan’da	
2005’te,	Rusya’da	2013’te,	Ukrayna’da	2014’te	ve	Özbekistan’da	2017’de	
PhD	programları	yürürlüğe	girerek,	tanınmaya	başlamıştır.



205TDGAK

Yüksek	eğitim	kalitesini	değerlendiren	iki	mekanizma	mevcuttur:	üniver-
sitelerin	eğitimi	devam	ettirmeleri	için	lisans	alınması	ve	sertifikalandırıl-
masıdır.	Ayrıca,	ülkede	bu	standartlara	uygunluğun	sistematik	kontrolü-
nün	uygulanması	 için	bağımsız	 sertifikalı	 bir	 kuruluş	bulunmamaktadır.	
Bakanlıkça	 görevlendirilen	 komisyonlar	 ilgili	 kontrolü	 yerine	 getirerek,	
yüksek	eğitim	kurumunun	faaliyetini	devam	ettirme	konusunda	Bakanlı-
ğa	rapor	sunuyorlar.	

2014’te	alınan	KC	Hükümüti	kararına	göre,	ülkedeki	tüm	yüksek	eğitim	
kurumları	 yasal	 prosedürlere	 uygun	 olarak	 bağımlı	 veya	 bağımsız	 bir	
ajans	 tarafından	 akredite	 edilmelidir.	 Akreditasyon	 5	 senede	 bir	 yapı-
lır	 ve	 sonuçlara	göre	geçerli,	 geçersiz	 veya	 yarı	 geçerli	 sayılır.	 Başarılı	
bir	 şekilde	 akredite	 edilmiş	 yüksek	 eğitim	 kurumları,	 devlet	 diploması	
veya	kendi	 sertifika/diplomalarını	 verme	hakkına	 sahiptirler.	Ulusal	Ak-
reditasyon	 Kurulu,	 akreditasyon	 konularının	 ortak	 ve	 şeffaf	 bir	 şekilde	
ele	alınmasını	teşvik	etmek	için	bağımsız	akreditasyonu	koordine	etmek	
ve	teşvik	etmek	üzere	kurulmuştur.	Adı	geçen	Kurul,	tamamen	danışma	
işlevi	yürütmektedir.

Kullanılan kaynaklar:
KC	Ulusal	İstatistik	Komitesi	Verileri.	www.stat.kg

KC	Eğitim	ve	İlim	Bakanlığı	Verileri,	www.edu.gov.kg

«Неравный доступ к  дистанционному школьному обучению в условиях 
COVID-19 грозит усугубить глобальный кризис обучения» Глобальный 
информационный бюллетень ЮНИСЕФ, июнь 2020 стр.1 доступно на сай-
те unicef.org

https://datareportal.com/reports/digital-2021-kyrgyzstan

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=KG
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Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinin
Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu İçin Önemi

Oğuz Kısa*

ÖZET

1992	 yılında	Ankara’da	 “Türkçe	Konuşan	Ülkeler	Başkanları”	 adıyla	 yapılan	
toplantı	ile	başlayan	(Çağdaş	Türk	Lehçeleri	ve	Edebiyatları	bölümlerinin	An-
kara	DTCF	ve	Muğla	Sıtkı	Koçman	Üniversitelerinde	kuruluşu	da	aynı	tarihlere	
rastlamaktadır)	 ve	 Türk	 Keneşi	 Sekretaryasının	 kurulduğu	 2010	 yılına	 kadar	
süren	zirveler	süreciyle,	birlik	12	Kasım	2021’de	“Türk	Devletleri	Teşkilatı”na	
dönüşmüştür.	Bu	bağlamda,	Türkiye’de	çeşitli	üniversitelerde	ve	sayıları	yir-
miye	yaklaşan	Çağdaş	Türk	Lehçeleri	ve	Edebiyatları	(ÇTLE)	bölümleri,	bugün	
somut	adımları	atılan	“Turan	Birliği”	 (Türk	Devletleri	Teşkilatı	bildirisinin	29.	
Maddesi	“TURANSEZ”	kavramı)	için	maya	hükmündedir.	Mevcut	bölümlerin	
ana	gayesi,	Gaspıralı’nın	 “dilde,	 fikirde	 ve	 işte	 birlik”	 ideali	 doğrultusunda	
Türk	Dünyası	ile	ilişkileri	güçlendirmek	olmuştur.	Bundan	sonraki	süreçte	de	
Türk	 Devletleri	 Teşkilatı	 adına	 önemli	 görevleri	 üstlenecek	 vasıfta	 insanlar	
yetiştirerek,	 lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 düzeylerinde	mezunlar	 verme-
ye	devam	edeceklerdir.	Azerbaycan	Türkçesi	ve	edebiyatı,	Türkmen	Türkçe-
si	 ve	 edebiyatı,	Özbek	 Türkçesi	 ve	 edebiyatı,	 Uygur	 Türkçesi	 ve	 edebiyatı,	
Kırgız	 Türkçesi	 ve	edebiyatı,	 Kazak	Türkçesi	 ve	edebiyatı,	 Tatar	 Türkçesi	 ve	
edebiyatı,	Başkurt	Türkçesi	ve	edebiyatı	gibi	derslerin	verildiği	bu	bölümlerin	
sayılarının	ve	mevcut	olanlardaki	lisansüstü	programların	arttırılması	yoluyla	li-
sans	düzeyinde	gerçekleşecek	yaygın	etki,	lisansüstü	eğitimle	birlikte	stratejik	
düzeyde	katkıya	dönüşecektir	kanaatindeyiz.	Bu	nedenle	bildiride,	Türk	Dev-
letleri	Teşkilatı	vizyonu	bağlamında	ÇTLE	bölümlerinin	bu	vizyona	olabilecek	
katkıları	tartışılacaktır.

Anahtar	 Kelimeler:	 Çağdaş	 Türk	 Lehçeleri,	 Türk	 Devletleri	 Teşkilatı,	 Türk	
Dünyası

*	 Araştırma	Görevlisi,	Afyon	Kocatepe	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Çağdaş	
Türk	Lehçeleri	ve	Edebiyatları	Bölümü,	Afyonkarahisar/Türkiye,	kisaoguz64@gmail.
com,	ORCID	ID:	0000-0001-9238-0116
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ABSTRACT

The	union,	which	started	with	the	meeting	held	in	Ankara	in	1992	under	
the	name	of	“Heads	of	Turkish-Speaking	Countries”	(the	establishment	
of	Contemporary	Turkish	Dialects	and	Literatures	departments	at	Ankara	
DTCF	and	Muğla	Sıtkı	Koçman	Universities	coincide	with	the	same	da-
tes)	and	lasted	with	the	process	of	summits	until	2010,	when	the	Turkic	
Council	 Secretariat	was	 established,	 turned	 into	 the	 “Organization	of	
Turkish	 States”	 on	November	 12,	 2021.	 In	 this	 context,	 the	Contem-
porary	 Turkish	Dialects	 and	 Literatures	 (ÇTLE)	 departments	 in	 various	
universities	in	Turkey,	whose	number	is	approaching	twenty,	are	like	le-
aven	for	the	"Turan	Union"	(Article	29	of	the	Turkish	States	Organizati-
on	declaration,	the	concept	of	"TURANSEZ"),	which	concrete	steps	are	
taken	today.	The	main	purpose	of	the	existing	departments	has	been	to	
strengthen	relations	with	the	Turkish	World	in	line	with	Gaspıralı's	ideal	
of	"unity	in	language,	thought	and	work".	In	the	next	period,	they	will	
continue	to	graduate	at	the	undergraduate,	graduate	and	doctoral	le-
vels	by	educating	people	who	will	undertake	important	duties	on	behalf	
of	the	Organization	of	Turkish	States.	We	believe	that	the	widespread	
impact	at	the	undergraduate	level	will	turn	into	a	strategic	contribution	
by	increasing	the	number	of	these	departments	where	Azerbaijan	Tur-
kish	 and	 literature,	 Turkmen	Turkish	 and	 literature,	Uzbek	Turkish	 and	
literature,	Uyghur	Turkish	 and	 literature,	Kyrgyz	Turkish	 and	 literature,	
Kazakh	Turkish	and	literature,	Tatar	Turkish	and	literature,	Bashkir	Turkish	
and	literature	lessons	are	given	and	graduate	programs	in	existing	ones.	
For	this	reason,	in	this	paper,	the	possible	contributions	of	the	ÇTLE	de-
partments	to	this	vision	will	be	discussed	in	the	context	of	the	vision	of	
the	Organization	of	Turkish	States.

Keywords:	Contemporary	Turkish	Dialects,	Turkish	States	Organization,	
Turkish	World
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GİRİŞ
Değişen	 dünyada	 politik,	 ekonomik,	 sosyo-kültürel,	 teknolojik	 yönde	
hızlı	değişimler	görülmektedir.	Bu	değişimlerin	Türk	Devletleri	üzerinde-
ki	etkilerini	tanımak	ve	ele	almak	için	stratejik	bir	vizyon	gerektiren	çağda	
bulunmaktayız.	Gelinen	bu	noktada	12	Kasım	2021	tarihinde	Ankara’da	
bir	araya	gelen	Türk	Devletleri	Teşkilatı	hedefe	giden	yolda	önemli	adım-
lar	atmıştır.	Bu	adımlar	başlangıçta	mutlak	bir	siyasi	temellere	dayandı-
rılmalıdır.	 2009	 yılından	 beri	 devam	 eden	 zirveler	 sürecinden	 bugüne	
baktığımızda	da	bu	 temelin	 atıldığından	artık	bahsetmek	mümkündür.	
Türk	Dünyası	Coğrafyası	 halklarına	 da	 süreç	 içerisinde	büyük	görevler	
düşmektedir.	 Türk	Devletleri	 halkları	 birlik	 ve	beraberlik	 içinde	ekono-
mik,	teknolojik,	sosyo-kültürel,	bilim	vb.	alanlarda	bir	nevi	elini	taşın	al-
tına	koymak	durumundadır.	Akademisyenler	olarak	dahası	genç	akade-
misyenler	olarak	bizler	de	teşkilatın	 ileriye	dönük	faaliyetlerine	katkıda	
bulunmak	durumundayız.	

Çağdaş Türk Dilleri Alanı
Çağdaş	 Türk	 dilleri	 alanı	 asıl	 hatlarıyla	 Balkanlardan	 Büyük	Okyanusa,	
Kuzey	Buz	Denizinden	Tibet'e	kadar	uzanan	yaklaşık	on	bir	milyon	kilo-
metre	karelik	geniş	bir	alanı	kapsamaktadır.	Tarihi	süreç	içerisinde	dilin	
hem	kendi	tabiatından	kaynaklanan	değişmeler	hem	de	coğrafya,	farklı	
sosyo-kültürel	 çevrelerle	 ilişki	 vb.	dış	 faktörlerle	Türk	dili,	 bütün	diller-
de	olduğu	gibi	bir	yandan	değişmiş,	bir	yandan	da	kollara,	diyalektlere	
ayrılmıştır.	 Türk	dilinin	 yaşadığı	 bu	 ayrımlar	 birçok	 Türkolog	 tarafından	
tasnif	edilmiştir1.

Diyalekt	 farklılıklarının	 20.	 yüzyıl	 öncesinde	 dil	 tarihi	 bakımından	 pek	
önemsenmemekle	birlikte	20.	yüzyıl	Türk	dili	alanı,	dışarıdan	bilinçli	dil	
planlamalarının	 uygulandığı	 bir	 yüzyıldır.	 Sovyet	 dönemi	 merkezî	 dil	
planlaması	çalışmaları	ve	bunun	sonucunda	dil	planlaması	kapsamındaki	

1 Johannes	Benzing	ve	Karl	Heinrich	Menges,	Türk dillerinin sınıflandırılması.	ed.	Mehmet	
Akalın,	1979.

	 W.	Radloff,	Phonetik der nördlichen Türksprachen	Modern	Türk	Dillerinin	Eş	Zamanlı	
Tasnifi	ve	Tarihsel	Yönleri,	çev.	İsa	Sarı,	1882.

	 Reşid	Rahmeti	Arat	ve	Ahmet	Temir,	“Türk	Şivelerinin	Tasnifi”,	1992.	
	 Talat	Tekin,	“Türk	dil	ve	diyalektlerinin	yeni	bir	tasnifi”,	1989.
	 R.	Dankoff	-	J.	Kelly.	Mahmūd	al-Kāşġārī,	Compendium of the Turkic dialects (Dīwān 

Luyat at-Turk),	1982-1985.	
	 Bunlar	dışında	farklı	Türkologlar	tarafından	da	tasnif	denemeleri	yapılmıştır.
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mahallî	uygulamalar	Genel	Türk	dilinin	 lehçelerini	 ‘dil’	konumuna	getir-
me	anlamında	önemlidir.	Fakat	bu	durum	bazı	sıkıntıları	da	beraberinde	
getirmiştir.	Özellikle	Türk	lehçeleri	arasındaki	anlaşılabilirlik	oranının	düş-
mesi	 bu	 sıkıntılardan	biridir.	Ayrıca,	 Rus	dilinin	bir	 üst	 dil	 olarak	bütün	
sosyo-kültürel	ve	ekonomik,	resmî	olarak	veya	olmayarak	bütün	kurum-
larda	 konuşulması,	 yazılması	 Sovyet	 alanı	 Türk	 dilinin	 çeşitli	 lehçelerini	
konuşanlar	bakımından	ana	dillerini	kaybetme	tehlikesini	ortaya	çıkarmış-
tır.	Bunun	sonucunda	zaten	kısıtlı	olarak	kullanılan	ana	dili	kullanımı	Türk	
lehçelerinin	tabiî	gelişmelerini	önlemiştir.	Bu	kısır	döngüde	Lehçeler	arası	
etkileşim	minimum	seviyeye	inmiş	ve	Türk	lehçeleri	arasındaki	ayrım-ay-
rılıklar	 derinleşmiştir.	 Özellikle	 iletişim	 dilinin	 büyük	 oranda	 Rusça	 ile	
sağlanması	lehçeler	arasındaki	temel	ses	farklılıklarının	farklı	lehçe	grubu	
üyeleri	tarafından	fark	edilmesine	ve	anlaşılmasına	engel	olmuştur.

Bugün	Türk	 lehçelerinin	büyük	bir	kısmı	devlet	dili,	yazı	dili,	edebî	dil,	
edebiyat	dili	 vb.	konumunda	kullanılmaktadır:	Azerbaycan,	Türkmenis-
tan,	Özbekistan,	Kazakistan,	Kırgızistan	Cumhuriyetleri;	Rusya	Federas-
yonu	içinde	Tataristan,	Başkurdistan,	Çuvaş,	Karaçay-Balkar,	Tuva,	Saha	
(Yakut),	Altay,	Hakas	Cumhuriyetlerinde,	bu	cumhuriyetlerin	adıyla	aynı	
adı	taşıyan	Türk	lehçeleri	bu	saydığımız	cumhuriyet,	bağımsız	cumhuri-
yet	ve/veya	muhtar	cumhuriyetlerde	resmi/özel	bir	statüye	kavuşmuştur.	
Öte	yandan	Çin	Halk	Cumhuriyeti’nde	özellikle	Doğu	Türkistan	bölge-
sinde	yaşayan	“azınlık	millet	statüsündeki”	Uygur	Türklerinin	dil	kullanım	
seviyeleri	ise	maalesef	Sovyet	dönemi	Türk	lehçeleri	dil	kullanımı	ile	ben-
zerlik	göstermektedir.	Bu	bölgede	Uygur	Türkleri	dışında	Sarı	Uygurlar,	
Salarlar	gibi	başka	Türk	lehçe	gruplarına	üye	Türkler	de	bulunmaktadır.	
Türk	dillerinin	konuşulduğu	ya	da	Türklerin	bulunduğu	diğer	yerlerde	de	
Türk	lehçelerini	 (Güney-Batı/Azeri-Türkmen, Güney-Doğu/Özbek-Uy-
gur, Kuzey-Batı/Kazak-Kırgız, Tatar-Başkurt)	ana	dili	olarak	konuşan,	
kullanan	 Türkler	 de	 vardır.	 Bunlar	 İran	 başta	 olmak	 üzere	 Irak,	 Suriye,	
Balkan	ülkeleri,	Moldova,	Ukrayna	gibi	eski	Sovyet	cumhuriyetleri,	Afga-
nistan	ve	Tacikistan’dır.	

Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları Öğretim Programının Yapısı ve İçeriği
ÇTLE	Öğretim	Programı,	Türkiye	genelinde	on	sekiz	devlet	üniversite-
sinde	(Afyon	Kocatepe	Üniversitesi,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversite-
si,	Ankara	Üniversitesi,	Ardahan	Üniversitesi,	Atatürk	Üniversitesi,	Bartın	
Üniversitesi,	Dicle	Üniversitesi,	Fırat	Üniversitesi,	Hacettepe	Üniversite-
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si,	 İstanbul	Üniversitesi,	Kastamonu	Üniversitesi,	Kırklareli	Üniversitesi,	
Muğla	 Sıtkı	 Koçman	Üniversitesi,	Nevşehir	Hacıbektaş	 Veli	 Üniversite-
si,	Niğde	Ömer	Halis	Demir	Üniversitesi,	Pamukkale	Üniversitesi,	Sivas	
Cumhuriyet	Üniversitesi	ve	Uşak	Üniversitesi)	bulunmaktadır.

Öğretim	programı	içerisinde	adı	geçen	bütün	üniversitelerde	her	bir	stan-
dart	 Türk	 lehçesi	 temelinde	 belirlenmiş	müfredatlar	 uygulanmaktadır.	 Bu	
müfredatların	uygulanma	biçimleri	ve	içerikleri	her	üniversitede	faklı	olmak-
la	birlikte	bu	farklılıklar	oldukça	azdır.	Öğrenciler	sekiz	yarıyılda	Azerbaycan	
Türkçesi	ve	Edebiyatı,	Türkmen	Türkçesi	ve	Edebiyatı,	Özbek	Türkçesi	ve	
Edebiyatı,	Uygur	Türkçesi	ve	Edebiyatı,	Kırgız	Türkçesi	ve	Edebiyatı,	Kazak	
Türkçesi	ve	Edebiyatı,	Tatar	Türkçesi	ve	Edebiyatı,	Başkurt	Türkçesi	ve	Ede-
biyatı	gibi	dersler	almaktadır.	Bu	dersler,	tarihsel	derinlik	ve	karşılaştırmalı	
metodoloji	dikkate	alınarak,	modern	Türk	toplumlarının	başta	dilleri	olmak	
üzere,	edebiyat	tarihleri,	bugünkü	edebî	durumları,	siyasî	ve	kültür	tarihleri,	
sosyo-kültürel	 ve	ekonomik	yapıları,	 uluslar	 arası	 ilişkileri	bakımından	du-
rumları	interdisipliner	bir	anlayış	içinde	standart	Türk	lehçelerini	ana	dili	gibi	
konuşan	öğretim	üyeleri	tarafından	öğretilmektedir.

Öğrenciler	bu	bölüm	programı	içerisinde	Eski	Türkçe,	Eski	Anadolu	Türk-
çesi,	Kıpçak	Türkçesi,	Çağatay	Türkçesi,	Orta	Türkçe	gibi	tarihi	dönem	Türk	
dillerini	de	bu	dönemlere	ait	eserler	üzerinden	yakından	tanıma	fırsatı	bul-
maktadırlar.	Lisans	dönemindeki	öğrenciler	öğrenim	dönemi	sonuna	ka-
dar	bu	dillerin	gramer	yapılarını,	fonetik	ve	morfolojik	özelliklerini	temel	
seviyede	farklı	öğretim	dönemlerinde	öğrenmektedirler.	Alanında	uzman	
öğrencilerin	yetiştirildiği	bu	programda	mezun	olan	öğrencilerimiz	“Tür-
kolog”	unvanı	ile	mezun	olmaktadırlar.	Yüksek	Lisans	ve	Doktora	program-
larına	kayıtlı	öğrenciler	ise	bilimsel	anlamda	alanında	uzmanlaşmaktadırlar.	

ÇTLE	 öğretim	 programından	 mezun	 olan	 öğrencilerin	 iş	 imkânlarına	
baktığımızda	ise;	pratikte	öğrencilerimizi	geniş	bir	iş	alanı	beklemekte-
dir.	Mezunlar	gerekli	pedagojik	şartları	yerine	getirmek	suretiyle	örgün	
eğitim	kurumlarının	orta	öğretim	programlarında	Türk	dili	ve	edebiyatı	
ve	Türkçe	Öğretmenliği	yapabilmektedirler.		YDS-YÖKDİL,	ALES	gibi	sı-
nav	türleri	ve	Mezuniyet	ortalaması	ölçütlerinde	gerekli	şartları	sağlayan	
mezun	öğrenciler	üniversitelerde	Öğretim	görevlisi	(okutman),	Öğretim	
elemanı	(Araştırma	Görevlisi)	da	olabilmektedirler.	Ayrıca	kültür	bakanlı-
ğı	ve	dışişleri	bakanlığında	uzman	ve	Türkiye	Cumhuriyeti	ile	çeşitli	dal-
larda	iş	yapan	özel	sektörün	sunduğu	zengin	iş	imkânlarından	da	yarar-
lanabilmektedirler.	Fakat	realitede	bahsi	geçen	iş	imkânları	çok	kısıtlıdır.		
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Türk	Devletleri	Teşkilatı	Vizyonu	ve	ÇTLE	Öğretim	Programının	Önemi

Sovyetler	Birliği’nin	dağılmasından	sonra	Türkçe	konuşan	ülkeler	arasın-
daki	siyasi	ve	kültürel	ilişkiler	1991	yılından	itibaren	hız	kazanmaya	başla-
mıştır.	30-31	Ekim	1992	tarihlerinde	Ankara’da	“Türkçe	Konuşan	Ülkeler	
Zirvesi”	adıyla	bu	ilişkiler	resmi	yönde	ilerleme	kaydederek	ilk	temeller	
atılmıştır.	6	ülke	 (Türkiye,	Azerbaycan,	Kazakistan,	Kırgızistan,	Özbekis-
tan,	Türkmenistan)	arasındaki	ilişkilerin	ve	iş	birliğinin	ele	alınacak	olma-
sıyla	 büyük	 beklentilerle	 başlayan	 bu	 zirve	 sonucunda	 bazı	 önemli	 ve	
küçük	adımlar	atılmıştır.	1993	yılında	Türksoy'un	kurulması,	Türk	Dünya-
sının	bilim	ve	kültür	alanında	tanınmış	isimlerinin	ortak	anılması	kararı	ilk	
zirve	toplantısının	somut	sonucu	olarak	önemli	bir	adımdır.	

Türk	Keneşi	Sekretaryasının	 kurulduğu	2010	yılına	 kadar	 süren	 zirveler	
süreciyle	birlik,	12	Kasım	2021’de	“Türk	Devletleri	Teşkilatı”	adını	al-
mıştır.		Nahçıvan	Antlaşması’nın	ikinci	maddesinde	ortaya	konulan	amaç	
ve	hedefler	doğrultusunda	 temelleri	 atılan	bu	 teşkilat	 yeni	 adıyla	Türk	
dünyasını	heyecanlandırmıştır.

Türk	Devletleri	Teşkilatı	Sekizinci	Zirve	Bildirisinde	121	maddeden	oluşan	
hususlar,	dünya	kamuoyuyla	paylaşılmıştır.	Bu	bağlamda,	zirvenin	siyasi	
sonuçlarını	 biryana	 bırakacak	 olursak	 bilimsel	 anlamda	 Türk	Devletleri	
Teşkilatı’nın	 faaliyetleri	 ve	 bu	 faaliyetlerin	 uygulamaya	 geçmesi	 önem	
arz	 etmektedir.	 Bu	maddeleri	 çalışmamızla	 ilişkilendirdiğimizde	 ve	 ya-
yınlanan	maddeleri	tarihsel	döngü	içerisinde	yorumlamaya	kalktığımızda	
Orhon	Yazıtlarında	geçen	metinlerden	şu	çıkarımlarda	bulunmak	müm-
kündür;

1.	1.	Madde:

“Türk	Dili	Konuşan	Ülkeler	 İşbirliği	Konseyi”nin	adının	“Türk	Devletleri	
Teşkilatı”	olarak	değişmesi.

Bu	kararla,	Türk	devletlerinin	eşitlikçi	bir	statüde	devlet	adı	altında	bir-
leşmesi	 teşkilatın	 ana	bileşenini	ortaya	 koymaktadır.	Düşünce	 tarihinin	
Köktürk	evresinde	felsefi	soruşturmaya	makul	olan	ilk	kavram	“devlet”	
tir.	Günümüze	ulaşan	yazılı	metinlerin	çoğunda	devlet	izi	bulunması	bir	
yana,	o	dönem	fikir	hayatının	da	başlıca	motifi	devletti.	Bu	motiflerden	
bazıları	Orhon	Yazıtlarında	şu	şekilde	karşımıza	çıkmaktadır:

-Üstte	mavi	gök	(yüzü)	altta	(da)	yağız	yer	yaratıldığında,	ikisinin	arasında	
insan	oğulları	yaratılmış.	İnsan	oğullarının	üzerine	(de)	atalarım	dedele-
rim	Bumın	Hakan	 (ve)	 İştemi	Hakan	 (hükümdar	 olarak)	 tahta	 oturmuş.	

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%9CRKSOY
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_D%C3%BCnyas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_D%C3%BCnyas%C4%B1
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Tahta	oturarak,	Türk	halkının	devletini	 (ve)	 yasalarını	 yönetivermiş,	dü-
zenleyivermişler	(KT	D1).

-Onca	zengin	 (ve)	onca	gelişmiş	devletimiz	vardır.	 (Ey)	Türk,	Oğuz	beyleri	
(ve)	halkı,	işitin!	Üstte(ki)	gök	çökmedikçe,	altta(ki)	yer	(de)	delinmedikçe,	(ey)	
Türk	halkı,	(senin)	devletini	(ve)	yasalarını	kim	yıkıp	bozabilirdi?...	(KT	D22).	

2.	29.	Madde:

Kazakistan'ın	Hazar	Geçişli	Uluslararası	Doğu-Batı	Orta	Koridoru	da	dâhil	ol-
mak	üzere,	Türk	devletleri	 arasındaki	ekonomik	 işbirliğini	 ve	bağlantısallığı	
güçlendirmek	amacıyla	Türkistan'da	Türk	devletleri	için	kurulacak	“TURAN-
SEZ”	özel	ekonomik	bölgesine	katılma	davetinin	memnuniyetle	karşılanması.

Bugün	 somut	 adımları	 atılan	 “Turan	 Birliği”	 kavramı	 açık	 bir	 şekilde	
bu	 maddede	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 ÇTLE	 Bölümlerinden	 mezun	 olan	
öğrencilerin	 de	bu	birliğe	 sağlayacağı	 katkılar	maya	 hükmündedir.	 Bu	
öğretim	programından	mezun	olan	öğrenci	 topluluğu	şüphesiz	ki	milli	
duyguları	daha	fazla	öne	çıkan,	Türk	Dünyası	coğrafyasına	gönül	vermiş	
gençlerden	oluşmaktadır.

3.	66.	Madde:

Ipek	Yolu	üzerinde	bulunan	Üye	Devletlerin	doğal	ve	coğrafi	avantaj-
larından	yararlanarak,	turizm	sektöründe	daha	fazla	işbirliğini	ve	bölge-
ye	daha	 fazla	 turist	 çekmeyi	 teşvik	 ettiklerini	 ve	 “Tabarruk	Ziyarat”	 ve	
“Turizm	Haritası”	projelerinin	uygulanmasını	sağlamak	ve	“Türk	Konseyi	
Modern	İpek	Yolu	Ortak	Tur	Projesi”ni	ulusal	ve	uluslararası	turizm	fuar-
ları	da	dâhil	olmak	üzere,	gerekli	araçlarla	tanıtmak	için	Üye	Devletlerin	
ilgili	makamlarını	görevlendirilmesi.

İpek	 Yolu’nun	 tarihsel	 altyapısına	bakıldığında,	Çin-	 Batı	 arasındaki	 iş-
levselliğin	var	olduğu	tüm	zamanlarda	Orta	Asya’nın	merkezî	ve	önemli	
bir	rolünün	olduğu	çok	açıktır.	Bu	nedenle,	Anadolu	da	dâhil,	tüm	Türk	
coğrafyası	için	bu	yol	özel	ve	önemlidir	(Şahin,	2020:	73).

-O	yere	doğru	gidersen,	(ey)	Türk	halkı	öleceksin!	Ötüken	topraklarında	
oturup	(buradan	Çin’e	ve	diğer	ülkere)	kervanlar	gönderirsen,	hiç	derdin	
olmaz,	sonsuza	kadar	devlet	sahibi	olup	hükmedeceksin…	(KT	G8).

4.	74.	Madde:

Türk	Dünyası	içindeki	birlik	ve	beraberliğe	katkı	sağlamaya	ilişkin	“Türk	
Dünyasının	Birliğine	Katkı	için	Türk	Devletleri	İşbirliği	Konseyi	Ali	Şir	Ne-
vai	Uluslararası	Ödülüne	İlişkin	Yönetmeliğin”	kabul	edilmesi.
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Maddelerin	geneline	baktığımızda	Türk	Dünyası’nın	“birlik	ve	beraber-
lik”	içerisinde	olması	gerektiğini	vurgulayan	bu	kavramlar	açık	bir	şekil-
de	bu	maddede	görülmektedir.	Türk	Dünyası,	muhakkak	ki	birlik	ve	be-
raberlik	içerisinde	olduğu	sürece	daha	güçlü	bir	yapıya	sahip	olacaktır.	
Orhon	yazıtlarında	da	bu	kavramların	ehemmiyeti	 şu	 şekilde	karşımıza	
çıkmaktadır:

-Kutsal	Ötüken	dağları	halkı,	(yerini	yurdunu	bırakıp)	gittin.	Doğuya	gi-
denler(iniz)	 gittiniz,	 batıya	 gidenler(iniz)	 gittiniz.	Gittiğiniz	 yerlerde	 ka-
zancınız	şu	oldu,	hiç	şüphesiz:	Kanlarınız	ırmaklar	gibi	aktı,	kemikleriniz	
dağlar	gibi	yığıldı;	bey	olacak	erkek	evladınız	köle	oldu,	hanım	olacak	kız	
evladınız	cariye	oldu…(KT	D23-D24)

Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye’de	çeşitli	üniversitelerde	ve	sayıları	yirmiye	yaklaşan	Çağdaş	Türk	
Lehçeleri	ve	Edebiyatları	(ÇTLE)	bölümleri,	bugün	somut	adımları	atılan	
“Turan	Birliği”	(Türk	Devletleri	Teşkilatı	bildirisinin	29.	Maddesi	“TURAN-
SEZ”	kavramı)	 için	maya	hükmündedir.	Mevcut	bölümlerin	ana	gayesi,	
Gaspıralı’nın	 “dilde, fikirde ve işte birlik”	 ideali	 doğrultusunda	 Türk	
Dünyası	ile	ilişkileri	güçlendirmek	olmuştur.	Bundan	sonraki	süreçte	de	
Türk	Dünyasına	gönül	vermiş,	Orhon	nehrinin	ruhunu	içinde	hisseden	ve	
Türk	Devletleri	Teşkilatı	adına	önemli	görevleri	üstlenecek	vasıfta	insan-
lar	 yetiştirerek,	 lisans,	 yüksek	 lisans	ve	doktora	düzeylerinde	mezunlar	
vermeye	devam	edeceklerdir.	

Türk	lehçelerinin	derinlemesine	öğretildiği	bu	bölümlerin	sayılarının	ve	mev-
cut	olanlardaki	lisansüstü	programların	arttırılması	yoluyla	lisans	düzeyinde	
gerçekleşecek	yaygın	etki,	lisansüstü	eğitimle	birlikte	stratejik	düzeyde	kat-
kıya	dönüşecektir	kanaatindeyiz.	Bu	sebeple	ilgili	üniversitelerde	yüksek	li-
sans	ve	doktora	programlarının	ivedilikle	açılması	ve	alanında	uzman	öğren-
cilerin	çeşitli	işbirlikleri	çerçevesinde	Türk	Dünyasında	etkin	görevler	alması	
teşkilatın	eğitim-öğretim	faaliyetlerine	önemli	katkılar	sunacaktır.

-Geleceğini	bu	bölümde	şekillendirmeyi	düşünen	gençlerin	önünü	aça-
cak	 iş	olanakları	devlet	eliyle	arttırılmalı	ve	bu	 imkânlar	 resmi	sınırlarla	
belirlenmelidir.	

-Türk	 Devletleri	 arasında	 öğrenci-personel	 değişimi	 çeşitli	 kanallarla	
sağlansa	da	henüz	istenilen	düzeyden	oldukça	uzaktır.	Özellikle	üniver-
sitelerin	 kısıtlı	 imkânlarından	 kaynaklı	 sebeplerle	 anlaşmalar	 yapılama-
maktadır.	Bu	çerçevede	YÖK	tarafından	üniversiteler	arası	işbirliğini	des-
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tekleyecek	maddi	ve	manevi	destekler	arttırılmalıdır.	Özellikle,	öğrenci	
ve	 personel	 değişim	 programları	 kapsamında	 Türk	 Devlerinde	 eğitim	
alan	veya	eğitim	veren	akademisyenler	ile	öğrencilerin	maddi	imkânları	
iyileştirilmelidir.	

-Sosyal	 bilimler	 başta	 olmak	 üzere	 diğer	 anabilim	 dalı	 programları	 ve	
bölümlerinin	seçmeli	ders	havuzlarına	Türk	Devletlerinin	dilleri	ve	edebi-
yatları	ile	ilgili	dersler	eklenmelidir.

-TİKA,	 TÜRKSOY,	 Yunus	 Emre	 Enstitüsü,	 YTB	 gibi	 kurumlarda	 bu	 bö-
lümden	mezun	 olan	 öğrencilere	 istihdam	 anlamında	 öncelik	 verilmesi	
gerekmektedir.

-Dışişleri	Bakanlığı,	Kültür	Bakanlığı	gibi	kurumlarda	bu	bölümde	eğitim	
almış	 ve	 uzmanlaşmış	 Yüksek	 Lisans	 ve	 Doktora	 öğrencilerine	 uzman,	
uzman	yardımcılığı	gibi	statülerde	iş	olanakları	sunulmalıdır.	

-Türk	Dünyasından	Türkiye’de	eğitim	almak	isteyen	öğrencilerin	üniver-
sitelerin	 TÖMER	 birimlerinde	 eğitim	 aldıktan	 sonra	 Türkiye’de	 eğitim	
görmeye	devam	etmesi	için	teşkilatın	ortak	bir	havuz	oluşturup	bu	öğ-
rencilere	burs	 imkânı	sağlaması	yerinde	olacaktır.	Bu	yolla	Türkiye’deki	
üniversitelerin	uluslararası	öğrenci	sayıları	da	arttırılmış	olacaktır.	

-Türk	devletleri	 teşkilatına	üye	ülkelerin	şehirlerinden	biri	her	yıl	kültür	
başkenti	olarak	seçilmelidir.	

-Türk	 Dünyasına	 mâl	 olmuş	 önemli	 edebiyatçıların	 isimleri	 adı	 geçen	
Türk	devletlerinde	yaşatılmalı	ve	çeşitli	düzeylerde	etkinlikler	düzenlen-
melidir.

-Türk	devletlerinin	ağız	atlaslarının	tamamlanması	ve	çıkan	araştırma	ve-
rilerine	göre	ortak	sözcüklerin	kullanıldığı	derlem	tabanlı	ortak	bir	plat-
form	kurulmalıdır.	

-Türk	Akademisi	temsilcilerinden	ve	Üye	Devletlerinin	ilgili	kuruluşlarının	
temsilcileri	ile	bilirkişilerinden	oluşacak	komisyonun,	“Ortak	Türk	Tarihi”	
“Türk	 Dünyası	 Coğrafyası”	 ve	 “Ortak	 Türk	 Edebiyatı”	 ders	 kitaplarının	
hazırlanması	noktasında	attığı	adım	eğitim	alanında	önem	arz	etmektedir.	

-Değişen	dünyada	Türk’ün	 ayak	basmadığı	bir	 coğrafya	 yoktur.	Günü-
müzde	ekonomik,	ticari	ve	kültürel	politikalar	açısından	yapılacak	strate-
jilerde	gözden	kaçırılmaması	gereken	temel	husus,	hızlı	haberleşme	ve	
ticari	faaliyetlerdir.	Bulunduğumuz	coğrafyaya	baktığımızda	uluslararası	
ilişkilerde	belirleyici	 alan	Orta	Asya’dır.	Bu	büyük	kıtada	egemen	olan	
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Türk	devletleri	için	İpek	Yolu	merkezli	stratejilerde	Türk	toplulukları	baş	
aktör	olmak	durumundadırlar.	Gerek	tarihsel	geçmişi	ve	gerekse	günü-
müz	dünyasındaki	konumu	nedeniyle	 İpek	Yolu	merkezli	gelişmelerde,	
başta	Türkiye	Cumhuriyeti	olmak	üzere	diğer	Türkî	Cumhuriyetlerin	ağır-
lığının	korunup	birlik	ve	beraberliklerinin	güçlenmesi	büyük	önem	taşı-
maktadır.

-Uluslararası	Türk	Dünyası	Genç	Akademisyenler	Kongresinin	Türk	Dev-
letleri	Teşkilatının	vizyonuyla	örtüşmesi	ve	bu	kongrenin	 teşkilatın	 ilgili	
birimlerine	doğrudan	katkı	sağlayacağı	düşünülmektedir.	
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Türk Dünyası Yükseköğretiminde 
Ortak Derslerin Oluşturulması
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ÖZET

İnsanlar	yaşamları	boyunca,	kendilerine	bir	kimlik	oluşturma	ve	sahip	olduk-
ları	kimlik	etrafında	kararlı	birliktelikler	oluşturma	çabası	içerisinde	olmuştur.	
İnsanların	sahip	oldukları	kültür	kavramı,	kimlik	oluşturma	ve	devlet	olma	yo-
lunda,	ortak	acılar	ve	sevinçler	yani	ortak	değerler	üzerine	yükselen,	birbirleri	
ile	 iç	 içe	geçen	süreçlerin	genel	adıdır.	Kültür	veya	bütüncül	hafıza	kimliğin	
temelini	oluşturur,	kimlik	ise	milletin	temelini	oluşturur.	Bu	yüzden	kültürel	de-
ğerleri	korumak,	onu	geliştirmek	ve	sürekliliğini	artırmak	kadar	ortak	tarihe	ve	
kültüre	sahip	olan	milletlerin	eğitimlerinde	ortak	derslerinin	olması	önemlidir.	

Türk	Dünyası	 Yükseköğretiminde	oluşturulması	 hedeflenen	ortak	dersler	 ile	
Türk	Dünyasının	geçmişten	günümüze	kadar	uzanan	çizgide	tanıtımının	yapıl-
masını,	ortak	bir	ruh	oluşturularak	milli	bilincin	oluşturulması	ve	kandaşlık	çer-
çevesinde	ortak	tarihin,	kültürün,	dilin,	sporun	ve	geleneğin	olduğunun	anla-
şılmasına	katkı	sağlanmak	amaçlanmaktadır.	Üniversiteler	arasındaki	bağlılığı	
artırarak	ortak	 çalışma	alanları	 ile	 yeni	projeler	oluşturulması	 anlamında	bir	
adım	atılmış	olacaktır.	Ayrıca	dünyanın	değişen	yapısına	karşılık	ortak	tarihe	
sahip	olan	devletlerin	birbirleri	ile	olan	siyasi	bağları	güçlendirilerek	ekonomik	
iş	birliktelikleri	de	geliştirilebilir.

Anahtar	 Kelimeler:	 Türk	 Dünyası,	 Yükseköğretim,	 Tarih,	 Coğrafya,	 Kültür,	
Spor
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Eskiçağ	 Anabilim	 Dalı,	 Türkiye/Erzurum,	 ukarcioglu25@gmail.com,	 0000-0002-1701-
3691.
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ABSTRACT

Along	the	waves	of	people	forming	an	identity	and	creating	lives	with	
those	they	have.	The	concept	of	culture	that	people	have	is	the	gene-
ral	name	of	the	processes	that	rise	on	common	pains	and	joys,	that	is,	
common	values,	and	intertwined	with	each	other,	on	the	way	to	creating	
identity	 and	 becoming	 a	 state.	 Culture	 or	 holistic	memory	 forms	 the	
basis	of	identity,	while	identity	forms	the	basis	of	the	nation.	Therefore,	
it	is	important	to	have	common	lessons	in	the	education	of	nations	with	
a	common	history	and	culture	as	well	as	to	protect	cultural	values,	deve-
lop	them	and	increase	their	continuity.

It	 is	 aimed	 to	 contribute	 to	 the	 promotion	 of	 the	 Turkish	World	 in	 a	
line	extending	from	the	past	to	the	present,	the	creation	of	a	national	
consciousness	by	creating	a	common	spirit,	and	the	understanding	that	
there	is	a	common	history,	culture,	language,	sports	and	tradition	within	
the	framework	of	consanguinity	with	the	common	courses	aimed	to	be	
created	in	the	Higher	Education	of	the	Turkish	World.	By	increasing	the	
commitment	between	universities,	a	step	will	be	taken	in	terms	of	crea-
ting	new	projects	with	joint	work	areas.	In	addition,	economic	coopera-
tion	can	be	developed	by	strengthening	the	political	ties	of	states	with	
a	common	history	despite	the	changing	structure	of	the	world.

Keywords:	Turkish	World,	Higher	Education,	History,	Geography,	Cul-
ture,	Sport
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Türk Dünyası Coğrafyası ve Jeopolitiği
Türkler,	günümüz	dünyasında,	çok	geniş	bir	coğrafyada	bulunmaktadır-
lar.	Türk	Dünyası	olarak	isimlendirdiğimiz	bu	coğrafya,	Avrasya	diye	isim-
lendirilen	Avrupa	 ve	Asya	 kıtalarının	 hemen	hemen	merkezini	 oluştur-
maktadır.	Ana	hatları	ile	Doğuda	Büyük	Okyanus’tan	Batıda	Balkanlar’a,	
güneyde	Tibet’ten	kuzeyde	Kuzey	Buz	Denizi’ne,	kadar	uzanan	bu	geniş	
saha,	Dünyada	Türk	milletinin	yoğun	olarak	yaşamış	oldukları	coğrafya	
olarak	 bilinmektedir.	 Belirtilmiş	 olan	 bu	 sınırlar	 içerisinde	 Türk	milleti,	
bağımsız	olan	Türk	Devletleri	’de	dâhil	olmak	üzere	yaklaşık	olarak	farklı	
farklı	devlet	 içerisinde	yaşam	sürmektedirler.	Ayrıca	bu	sınırların	dışarı-
sında	Orta,	Batı	ve	Kuzey	Avrupa	gibi	ülkelerde	yaşayan	Türklerin	sayısı	
da	gittikçe	artmaktadır1.

Bahsetmiş	olduğumuz	 sınırlar	 içerisinde	Türk	milleti,	 Türkiye,	Azerbay-
can,	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti,	Özbekistan,	Kırgızistan,	Kazakistan	
ve	 Türkmenistan	 gibi	 isimlerde	 7	 tane	 bağımsız	 devlet	 olacak	 şekilde	
varlıklarını	sürdürmektedirler.	Bağımsız	olan	devletlerin	dışında;	Başkur-
distan,	Gagavuz,	Çuvaş	Dağıstan,	Nahcıvan,	Karakalpak,	Kabarday-Bal-
kar,	Saha,	Tuva	 (Yakut),	Uygur	 (Doğu	Türkistan)	gibi	 isimlerde	10	özerk	
cumhuriyette	ve	Hakas,	Dağlık	Altay	ve	Karaçay-Çerkes	gibi	isimlerde	3	
muhtar	vilayette	yaşam	sürdürmektedirler.

Bağımsız	olan	devletler	ve	özerk	yapılardan	hariç	farklı	devletlerin	sınırla-
rı	içerisinde	büyük	bir	grup	oluşturacak	şekilde	uzun	zamanlardan	itiba-
ren	belirli	bir	toprak	parçasını	kendilerine	yurt	edinmiş	ve	çoğunluklu	bir	
nüfus	oluşturmuş,	kendi	dillerini,	kendi	gelenek	ve	göreneklerini	devam	
ettiren	Türk	grupları	da	mevcuttur.	Örneğin	Suriye’de	yaşayan	ve	Türk-
men	bilincine	sahip	olan	3.500.000	Türkmen	bulunmaktadır.	Yine	 İran,	
Irak,	Afganistan,	Rusya	ve	Balkan	ülkelerinde	yaşamakta	olan	Türkler	de	
bu	duruma	örnek	oluşturmaktadırlar2.

Yüksek Öğretimde Ortak Derslerin Oluşturulması
Türk	dünyasında	oluşturulacak	ortak	tarih	bilinci,	ortak	kültür,	ortak	ede-
biyat	ve	ortak	spor	organizasyonları	devletlerin	bulundukları	coğrafyadan	
kaynaklanan	olumsuzluklara	karşı	en	güvenli	tedbir	niteliğinde	olacaktır.	
Çünkü	bu	unsurların	her	birisinin	ortak	noktaları	oluşturarak	devletlerin	

1 Dönmez,	Y.	Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası (2.Baskı).	İstanbul:	Coğrafya	
Bölümü	Yayınları,	1987,	s.	1vd.

2 Yılmaz,	H.	R.	“Türkiye’nin	Türkmen	Politikası	ve	Suriye	Türkmenleri” Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı,	Değerlendirme	Notu,	2012.
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birleri	ile	olan	ilişkilerinin	güçlenmesine	katkı	sağlanmış	olunacaktır.	Türk	
Dünyasında	 ortak	 derslerin	 oluşturulması,	 Türkiye’yi	 kendi	 çevresinde,	
Azerbaycan’ı	 Kafkaslarda,	 Türkistan’ı	 ise	 Rus	 ve	 Çin	 etkileri	 karşısında	
varlıklarını	 koruyabilmenin,	 eşitler	 arası	 ilişki	 kurma	 ortamı	 oluşturabil-
menin	ve	bu	ilişkilerden	karşılıklı	yarar	sağlayabilmenin	en	iyi	yoludur3.

Türk	dünyası	coğrafyasında	her	alanda	kapsamlı	bir	işbirliğinin	geliştiril-
mesi	için	bu	coğrafya	içerisinde	yaşayan	Türklerin	ortak	tarihi,	edebiyat,	
dil,	 spor,	 kültür	 ve	 geleneklerinin	 bilinmesi	 gerekmektedir.	 Gelecekte	
kapsamlı	işbirliğini	gerçekleştirebilmek	için	de	Türk	Dünyası	Coğrafyası-
nın	ekonomik	zenginlikleri,	dünya	üzerindeki	stratejik	önemi	ve	bu	coğ-
rafyada	yaşayan	Türklerin	sahip	olduğu	ortak	değerlerin	gelecek	nesille-
re	öğretilmesi	büyük	önem	teşkil	etmektedir4.

Türk	Dünyasında,	Türk	varlığına	ve	gücüne	bağlı	olarak	kurulan	devletlerin	
dünya	platformunda	önemli	bir	konumda	yer	alması	için	Türk	kültür	birli-
ğini	bozan,	Türk	varlığını	tüketen,	Türk	toplumlarını	birbirine	karşı	yaban-
cılaştıran	unsurlardan	uzak	durulmalıdır.	Bunun	yanında	Türk	Dünyasında	
vatan,	soy,	dil,	kültür	birliği	şuurunun	zayıflamasına	engel	olunmalıdır5.

Türk	Dünyası	coğrafyasında	yaşayan	Türklerin	ve	birbirleri	ile	yapmış	ol-
duğu	siyasi,	kültürel	ve	ekonomik	 ilişkilerin	geliştirilmesinde	gelecekte	
ülke	yönetiminde	söz	sahibi	olacak	üniversite	öğrencilerinin	Türk	Dünya-
sı	coğrafyasının	kültürel	ve	ekonomik	değerlerinin	farkında	olması	önem	
arz	 etmektedir.	 Türk	 Dünyası	 Coğrafyası	 farkındalığının	 yüksek	 olması	
aynı	zamanda	gelecek	neslin	tarihine	ve	kültürel	değerlerine	sahip	çık-
ması	açısından	önemlidir.

Ortak Tarih ve Coğrafya
Türk,	günümüzde	aynı	dili	konuşan,	ortak	bir	geçmiş	yaşayan	ve	böyle-
ce	belirli	 özellikler	 kazanan	 insanlara	 verilen	ortak	 addır.	 Türk	 kelimesi	
hemen	her	devirde	daha	altta	ortak	isimler	alabilen	küçük	kitlelerin	üze-
rinde	birleştirici	büyük	bir	kimlik	de	kazanmıştır.	Zira	günümüzde	sadece	
Türkiye’de	değil	dünyanın	daha	birçok	bölgesinde	bu	dilin	ayrı	lehçeleri-
ni	konuşan	ve	aynı	kültüre	sahip	olan	insanlar	vardır.	Türk,	böylece	Türk-
men,	Tatar,	Kırgız,	Kazak,	Uygur	ve	benzeri	isimlerin	üzerinde	birleştirici	
üst	kimlik	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	
3 İlhan,	S.	Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği.	Ankara:	Türk	Kültürünü	Araştırma	

Enstitüsü,	1993.
4 Kydryrali,	D.	Ortak Tarih Bilincine Doğru,	Yeni	Türkiye,	2013,	s.	302-	304.
5 Özdağ,	M.	(2001).	Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine.	Ankara:	Avrasya	Stratejik	

Araştırmalar	Merkezi	Yayınları.
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Türk;	tarihi	kaynakların	yeteri	kadar	bilgi	vermediği	ilk	dönemlerde	doğ-
rudan	bir	devletin	adı	olmamışsa	da,	ırki	olarak	aynı	ortak	özellikleri	taşı-
yan	insanların	Hsiung-nu	(Hun)	devletinde	bir	araya	gelerek	milletleşme	
sürecine	girdiklerini	göstermektedir.	Nitekim	milattan	sonraki	yüzyıllarda	
Türk	adı,	devletin	esas	kitlesini	 teşkil	eden	boyun	adı	olarak	karşımıza	
çıkmaktadır.	Türk,	siyasi	birlik	olarak	değil	de	kültürel	bir	birliğin	adı	ola-
rak	sonradan	yükleneceği	büyük	birleştirici	özelliğini	de	miladi	yıllardan	
itibaren	kazanmıştır6.

Türk	adı	devlet	kurucusu	boyun	ismi	yani	birleşmiş	bir	kitlenin	ismi	olarak	ilk	
kez	KökTürkler	devrinde	ortaya	çıkmıştır.	Kök-Türk	Devleti’nin	batı	sınırla-
rındaki	İslâm	kaynakları	Türklerle	ilgili	daha	geniş	ve	kesin	bilgiler	vermek-
tedirler.	Dolayısıyla	Türk	daha	İslâm	halifeleri	döneminde	yaygın	bir	anlam	
kazanmıştır.	Bu	devirde	Türk	bir	hayli	geniş	şekilde	anılmakta	ve	Doğu	Av-
rupa’daki	Türk	boyları	da	Türk’ün	yakın	akrabaları	olarak	kabul	edilmekte-
dirler.	Türk	adı	etrafındaki	birliktelikte,	özellikle	dil	etkili	olmuş,	hem	aynı	dili	
konuşan	hem	de	ortak	özellikler	içerenlerin	ortak	adı	olmuştur7.	

Türk	 adının	 kesin	 bir	 anlam	 kazandığını	 ifade	 eden	 kaynakların	 ortaya	
çıktığı	10.	yy’da	Karahanlı	Devleti’nin	adı	doğrudan	Türk	ismini	taşımasa	
da	bu	devletin	bir	Türk	devleti	olduğu	herkes	tarafından	kabul	edilmiştir.	
Yine	Türk	adını	Batı’ya	taşıyan	Selçuklu	sülalesinin	kurduğu	devletin	adı	
Selçuklu	Devleti	olmasına	rağmen	komşuları	onları	hep	Türk	genel	adı	ile	
anmışlardır	ki	bu	durum	sonraki	dönemlerde	de	devam	etmiştir8.

Türklerin	bir	kısmı	Türkistan	topraklarından	çeşitli	sebeplerle	göç	etmek	
zorunda	kalmışlarsa	da	büyük	bir	kısım	bu	topraklarda	kalmış	ve	bunlar	
siyasi	gelişmelerin	getirdiği	ayrışma	neticesinde	kendilerine	farklı	adlar	
vermiş	veya	almışlardır.	Oğuz,	Kazak,	Özbek,	Kırgız,	Türkmen,	Tatar,	Kar-
luk,	Uygur,	Başkurt,	Saka,	vb…	Bu	isimler	vaktiyle	kendilerine	hâkim	olan	
başka	 büyük	 siyasi	 güçlerin	 uygun	 buldukları	 adlardır.	 Ancak	 hepsinin	
konuştuğu	dilin	aynı	olduğunu	dil	âlimleri	kesin	olarak	tespit	etmişlerdir.	
Bunların	 tamamına	 Türk	 denmese	 de	 Türkçe	 (özellikle	 Ruslar	 Türk-dili)	
konuşan	 halklar	 denmiştir.	Çünkü	 insanların	 ne	 zaman	Türk	 olduklarını	
belirlemek	bir	hayli	zordur.	Bu	zaman	muhtemelen	çağdaş	bilimin	ula-
şamadığı	 çok	 eski	 zamanlardır.	 Tanrı	 Dağlarından	 Tuna	Nehrine	 kadar	
geniş	 bir	 sahada	 yaşayan	 insanlar	 uzun	 yıllar	 bir	 arada	 oturmuşlar	 ve	

6 Arsal,	S.	M.	Türk Tarihi ve Hukuk,	İstanbul	1947
7 Gökalp,	Z.	Türk Medeniyeti Tarihi,	Kültür	Bakanlığı,	İstanbul	1976
8 Donuk	A.	Eski Türklerde Askerî İdarî Unvan ve Terimler,	Türk	Dünyası	Araştırmaları	Vakfı	

Yayınları,	İstanbul	1989.
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kaynaşmışlardır.	Binlerce	yıl	süren	bu	ortak	ve	geniş	sahada	yaşama	özel-
likle	konuşulan	dildeki	sözcüklerde	66	ortaklıkların	oluşmasına	sebep	ol-
muştur.	Böylece	başlıca	at,	ot,	et,	 it,	ok	gibi	kelimelerden	oluşan	dille	
anlaşanlara	Türk	denilmiştir9.

Yukarıdaki	ifadelerde	de	görüyoruz	ki	günümüzde	farklı	isimlerle	anılan	
devletlere	sahip	olsak	ta	binlerce	yıllık	ortak	bir	tarihe	sahibiz.	Üniversi-
telerde	oluşturulacak	olan	ortak	 tarih	dersi	 ile	bu	bilinç	geleceğimizin	
teminatı	olan	gençlerimize	aktarılmış	olacaktır.	Bu	da	Türk	gençliğinde	
milli	ruhu	canlandırarak	ciddi	bir	birliktelik	oluşturacaktır.	

Ortak Edebiyat, Kültür, Sanat ve Spor
Türk	 tarihinin	ne	zaman	başladığı	hakkında	çeşitli	yorumlar	vardır.	Bazı	
araştırıcılar	kazı	buluntularına	dayanarak,	bazıları	Türklerin	yaşadıkları	ge-
niş	coğrafi	bölgedeki	kültürlere	bakarak,	bazıları	Türk	dilini	araştırarak,	
bazıları	da	 İslâm	kaynaklarına	ve	mitolojilere	dayandırarak,	hemen	he-
men	tarihin	başlangıcından	itibaren	Türklerin	yaşadığını	iddia	etmişlerdir.

Türk	kültürünün	Türklerin	ortaya	çıkmasından	itibaren	şekillenmeye	başladı-
ğını	söyleyebiliriz.	Çünkü	her	millet	ortaya	çıktıktan	ve	birliğini	sağladıktan	
sonra	kültürünü	üretmeye	başlar.	Türklerin	ortaya	çıkışları	da	aslî	özellikleri	
de	M.Ö.	bin	yıllarında	şekillenmiş	olmalıdır.	Milattan	önceki	bin	yıllarında	
Türkçe	belirli	bir	zümrenin,	halkın,	insan	kümesinin	konuşma	dili	olmuştur.	
Bu	halkın	yaşadığı,	ehlileştirdiği	at	ile	mesafeleri	aştığı	geniş	coğrafya	içinde	
bazı	alt	isimler	de	ortaya	çıkmaya	başlamıştır.	Kırgız,	Uygur,	Oğuz	ve	Türk	
gibi.	Bu	isimler	yanında,	hemen	aynı	zamanlarda	bir	insandan	çıkış	esaslı	ad-
landırmalar	da	görülür:	Karluk,	Kalaç,	Kanglı	gibi.	Türk,	bütün	bu	insanların	
ortak	ismi	olarak	hiçbir	yerde	veya	kaynakta	görünmeyebilir.	Fakat	bütün	bu	
sayılan	insanların	dil	ve	kültür	bakımından	ortak	özellikler	içerdiği	kesindir.	
Çin	kaynaklarına	göre	kültür	olarak	da	en	açık	seçik	belirginlik,	kağanların	
bir	şekilde	kurt	 ile	bağlantılarının	olmasıdır.	Bu	kesinleşen	ortak	özellikleri	
yaygın	şekilde	yaşayanlar,	ata	tam	olarak	hâkim	ve	demiri	de	etkili	kullandık-
larından	dolayı,	çevrelerinde	hep	daha	üstün	bir	güç	olmuşlardır10.

M.Ö.	7.	yüzyıldan	itibaren,	Avrupa	ve	Batı	Asya	yazılı	kaynaklarının	“Skit/
İskit”	dediği	büyük	devleti	sonradan	kendilerine	Türk	denilecek	olan	in-
sanların	 idare	 ettiği	 düşünülmektedir.	Grek-Roma	 kaynaklarında	 “İskt”	
adı	ile	geçen	bu	devlete	İran	kaynaklarında	Saka	adı	ile	rastlamaktayız.

9 Ergin,	M.	Orhun Yazıtleri,	Boğaziçi	Yayınları,	İstanbul	2008.
10 Gökalp,	Z.	Türk	Töresi,	Kültür	Bakanlığı,	İstanbul	1976.
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Sonuç	olarak	M.Ö.	500’lerden	itibaren	Türkler	Türk	adı	ile	anılmaya	baş-
lamışlar	ve	doğrudan	kendilerine	mahsus	özellikleri	 ile	 insanlık	 tarihin-
de	büyük	bir	yer	edeceklerinin	sinyallerini	vermişlerdir.	Ancak	ek	olarak	
belirtmemiz	 gerekir	 ki	 Türk	 tarihinin	 başlangıcı	 olarak	 verdiğimiz	 tarih	
tahminidir.	Bazı	ilim	adamlarına	göre	Türk	tarihi	5.000	bazılarına	göre	ise	
3.000	yıllık	bir	derinliğe	ve	geçmişe	sahiptir.	Bazı	araştırmacılar	bugünkü	
Kazakistan’ın	başkenti	Alma-Ata’nın	doğusunda,	Esik	(veya	Issık)	çayı	kı-
yılarındaki	bir	kurganda,	M.Ö.	5.-4.	Yüzyıllara	ait	bir	mezarda,	Kök-Türk-
çe	 ile	 yazılmış	bir	 yazı	bulunduğunu	 söylemektedirler.	Bununla	birlikte	
Türk	tarihinin	çok	daha	eski	devirlerde	başlamış	olabileceği	imkânı	doğ-
muştur.	Bu	da	Esik	devresine	ve	Avrasya’da	ilk	yerleşik	kültürlerin	bitip,	
atlı	Bozkır	kültürünün	başladığı	devir	sayılan	M.Ö.	9.-8.	yüzyıllara	kadar	
geri	gitmeyi	gerektirmektedir11.

Yaşayış	tarzları	aynı	olan	atlı-göçebe	boyların	kültür	bakımından	birçok	
benzer	özellikleri	vardır.	Taşıması	kolay	olan	eşyalar	üretilmiştir.	Kürkten,	
deriden,	 keçeden,	 yünden	 örtüler	 ve	 kıyafetler;	 ata	 binmeye	 yarayan,	
çakşır,	 çizme,	 mintan,	 kaftan,	 börk	 gibi	 elbiseler	 ve	 onların	 tezyinatı;	
kemer	ve	at	koşumu	tokaları,	insanların	ve	çadırların	üzerinde	taşındığı	
kağnılar;	çadır	takımları	ve	silahlar	gibi.	Bozkır	insanları	silahlar	arasında	
özellikle	ok	ve	yay	kullanmada	ustaydılar.	Çinlilerin	“Mao-tun”	dediği	ve	
adının	Bagatur	olduğu	anlaşılan	Hun	hükümdarının,	M.Ö.	177’de	“Yay	
çeken	milletlerin	hepsini	birleştirdim”	sözü	buna	örnek	olarak	gösterile-
bilir.	Bütün	Avrasyanın	konargöçerleri,	Çin	kaynaklarında	“k’ing-lo”	ola-
rak	geçen	kılıç	ve	kamaları	kullanıyorlardı12.

Bu	bozkırlı	boyların	ortaya	koydukları	 ilk	 sanat	eserlerine	baktığımızda	
hayatlarını	 savaş	 ve	 avcılıkla	 sağladıkları	 için	 bu	 konulardaki	 sahnele-
ri,	 destansı	 bir	 şekilde	 tasvir	 ediyorlardı.	 Çoban	 ve	 avcı	 oldukları	 için	
hayvanları	yakından	tanıyor	ve	onları	çok	güzel	bir	şekilde	resmedebili-
yorlardı.	Mücadeleleri	anlatırken	gerçekçi	olmakla	beraber	doğaya	çok	
bağlı	kalamıyorlardı.	Çünkü	heyecanlı	olayları	anlatırken,	doğa	dışında	
olağanüstü	 ifadelerle	 anlatıyorlardı.	 Bunu	 sanat	 eserlerinde	 ve	 Dede	
Korkut’ta	anlatılan	sahnelerin	tasvirlerinde	sıkça	görmekteyiz.	M.Ö.	ya-
şamış	kahramanları,	bunların	kemer	ve	ayna	gibi	rütbelerinin	göstergesi	
olduğu	düşünülen	işaretlerini,	kahramanlık	destanlarını,	av	sırasında	vu-

11 İnan,	A.	“Yasa,	Töre-Tür	ve	Şeriat”,	Makaleler	ve	İncelemeler,	C.II,	TTK,	Ankara	1998.
12 Güngör,	H.	“Göktürk	Kitabeleri	ve	Uygur	Metinlerinin	İnsani	Değer	ve	Hukuk	Açısından	

İncelenmesi”,	Türklerde	İnsani	Değerler	ve	İnsan	Hakları,	Türk	Kültürüne	Hizmet	Vakfı	I,	
İstanbul	1992,	210-220.
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rulan	hayvanın	vuruluş	anı	 ve	kurban	sahneleri	 ile	karşılaşmaktayız.	Bu	
hayvanlar	genellikle	at,	geyik,	dağ	keçisi,	boğa,	kaplan,	kurt,	su	kuşu,	yır-
tıcı	kuş	gibi	hayvanlardır.	Bunların	bozkırlı	insanların	dini	inançlarına	bağlı	
olarak	bu	şekilde	olağanüstü	tasvir	edildikleri	de	düşünülmektedir13.	

Türklerde	 sporların	 ortaya	 çıkışında	 ilkel	 dinlerin	 etkisinden	 çok	 savaşçı	
gücün	etkisi	görülmektedir.		Türk	kültürü	içerisinde	yer	alan	bu	sporlar	atla	
yapılan	ve	atsız	sporlar	olarak	ikiye	ayrılabilir.	Bunlar	yuğ	(yas)	ve	toy	(şen-
lik)	günlerinde	İcra	edilmekteydiler.	Türk	kültüründe	yer	alan	"atlı	sporları"	
sıralayacak	olursak;	düz	at	yarışları,	cirit,	gökbörü,	çevgen,	beyge,	alaman	
beyge,	kızkovar,	cop,	topuz	çarptırganı,	yar	atlama,	sağmen,	tellal,	çambı	
atmay,	ctlanay	çarpış,	aygır	yarış,	oğdarış,	öpkü	çarpış,	kunan	yarış,	cırga	
tartu,	er	ve	bayan	sayış,	kuruş	kapmak,	atlı	okçuluk,	atlı	avcılık	ve	rahfan	
olmak	üzere	25	adettir14.	Bunlar	arasında	yer	alan	çevgen	sporunun	ulus-
lararası	adı	“polo”	olarak	bilinmektedir15.	Atsız	yapılan	Türk	sporlarına	ge-
lince,	bunlardan;	palvan	güreş,	apan	güreş,	yağlı	güreş,	aba	güreşi,	şalvar	
güreşi,	bayrak,	karsak	ve	karakucak	güreşleri	şu	anda	Türk	toplumlarında	
sevilerek	yapılmaktadır.	Diğerleri	ise;	tomak,	ordo,	aşık,	matrak,	kılıç	kal-
kan,	gürz	kaldırma,	kızgıntaş,	çelik-çomak,	kale	yıkma,	urgan	çekme,	taz	
süzüştürü,	kösgüç	vb.	oyunlarla	bunların	sayısı	157’ye	ulaşmaktadır16.

Üniversitelerimizin	 yükseköğretimlerinde	oluşturulacak	 tarih	 ve	 coğraf-
ya,	edebiyat,	kültür,	sanat	ve	spor	gibi	ortak	derslerimiz	ile	şüphesiz	ki	
milli	bilinç	gelişecek	ve	gelecekte	büyük	bir	birliktelik	için	adım	atılmış	
olunacaktır.	Bu	sayede	ekonomiden	siyasete	önemli	gelişmeler	de	ya-
şanmış	olacaktır.	

Sonuç
Türk	dünyasına	 ilişkin	 farkındalığın	arttırılmasının	yolu	örgün	ve	yaygın	
eğitim	 kurumlarından	geçmektedir.	 Bu	 kurumların	 öğretim	programla-
rı	içerisinde	özelliklede	yükseköğretim	ders	içeriklerinde	ve	uygun	olan	
diğer	ders	içeriklerinde	Türk	dünyası	derslerine	yer	verilmesi	gerekmek-
tedir.	Bu	dersler	kapsamında	Türk	Dünyasının	ortak	değerleri,	başka	dev-

13 Kafesoğlu,	İ.	Türk	Milli	Kültürü,	24.	Baskı,	İstanbul	2004.
14 Karcıoğlu,	U.	(2017),	“Türk	Kültüründe	Atın	Önemive	Ata	Sporlarımızdan	Atlı	Cirit	Oyu-

nu”,	Anasay	Dergisi,	Cilt	2,	s.	167-198.
15 Karcıoğlu,,	U.	(2018b),	“Türk	Cirit	Atının	Anatomisi,	Beslenmesi	ve	Bakımı	ile	Beraber	Tür-

kiye’de	Cirit	Atı	ve	Ciritçi	Yetiştirme	Teknikleri”	Kafdağı Dergisi,	Cilt	3,	Sayı	2,	s.154-184.
16	 Eberhard,		W.		(1941);		“Çin	Kaynaklarına	göre	Türklerde	ve	Komşularında	Spor”,		

Ülkü	Dergisi,	Ankara,		s.17,22,43
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letler	 içerisinde	yaşayan	Türklerin,	 yaşadıkları	devlet	 içerisindeki	 statü-
leri	 ile	 farklı	 açılardan	değerlendirilerek	 incelenmelidir.	Orta	Asya	Türk	
Cumhuriyetlerinin	kendi	aralarında	veya	başka	devletler	ile	olan	sorunlar	
tartışılarak	öğretilmelidir.

Oluşturulacak	olan	bu	dersler	için	ilk	başta	Türk	devletlerinden	pilot	üni-
versiteler	 seçilmelidir.	 Bu	 üniversitelerde	 dönüşümlü	 olarak	 bahsetmiş	
olduğumuz	derslerin	eğitimleri	 verilmelidir.	Böylece	aynı	öğretim	üye-
sinden	ortak	dersler	alınmış	olunacaktır.	Birkaç	yıl	sonra	seçilen	bu	üni-
versitelerin	sayıları	artırılarak	daha	verimli	hale	getirilmelidir.	

KAYNAKÇA
Arsal,	S.	M.	Türk Tarihi ve Hukuk,	İstanbul	1947

Donuk	A.	Eski Türklerde Askerî İdarî Unvan ve Terimler,	Türk	Dünyası	Araştır-
maları	Vakfı	Yayınları,	İstanbul	1989.

Dönmez,	Y.	Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası (2.Baskı).	İstanbul:	
Coğrafya	Bölümü	Yayınları,	1987,	s.	1vd.

Eberhard,	 	W.	 	 (1941);	 	 "Çin	Kaynaklarına	göre	Türklerde	 ve	Komşularında	
Spor",		Ülkü	Dergisi,	Ankara,		s.17,22,43

Ergin,	M.	Orhun Yazıtleri,	Boğaziçi	Yayınları,	İstanbul	2008.

Gökalp,	Z.	Türk Medeniyeti Tarihi,	Kültür	Bakanlığı,	İstanbul	1976

Gökalp,	Z.	Türk	Töresi,	Kültür	Bakanlığı,	İstanbul	1976.

Güngör,	H.	“Göktürk	Kitabeleri	ve	Uygur	Metinlerinin	İnsani	Değer	ve	Hukuk	
Açısından	İncelenmesi”,	Türklerde	İnsani	Değerler	ve	İnsan	Hakları,	Türk	
Kültürüne	Hizmet	Vakfı	I,	İstanbul	1992,	210-220.

İlhan,	 S.	Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği.	Ankara:	Türk	Kültürünü	
Araştırma	Enstitüsü,	1993.

İnan,	A.	“Yasa,	Töre-Tür	ve	Şeriat”,	Makaleler	ve	İncelemeler,	C.II,	TTK,	Ankara	
1998.

Kafesoğlu,	İ.	Türk	Milli	Kültürü,	24.	Baskı,	İstanbul	2004.

Karcıoğlu,	U.	(2017),	“Türk	Kültüründe	Atın	Önemive	Ata	Sporlarımızdan	Atlı	



225TDGAK

Cirit	Oyunu”,	Anasay	Dergisi,	Cilt	2,	s.	167-198.

Karcıoğlu,	U.	(2018b),	“Türk	Cirit	Atının	Anatomisi,	Beslenmesi	ve	Bakımı	ile	
Beraber	Türkiye’de	Cirit	Atı	ve	Ciritçi	Yetiştirme	Teknikleri”	Kafdağı Dergi-
si,	Cilt	3,	Sayı	2,	s.154-184.

Kydryrali,	D.	Ortak Tarih Bilincine Doğru,	Yeni	Türkiye,	2013,	s.	302-	304.

Özdağ,	M.	(2001).	Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine.	Ankara:	Avras-
ya	Stratejik	Araştırmalar	Merkezi	Yayınları.

Yılmaz,	H.	R.	“Türkiye’nin	Türkmen	Politikası	ve	Suriye	Türkmenleri” Türkiye Eko-
nomi Politikaları Araştırma Vakfı,	Değerlendirme	Notu,	2012.



226 TDGAK

Güncel Stratejik Planlar Bağlamında 
Üniversitelerde Vizyon ve Misyon Analizi 

Gazi POLAT*

ÖZET

Misyon	 ve	 vizyon	 ifadeleri,	 stratejik	 planlamanın	 temel	 parçalarıdır.	 Günü-
müzde	stratejik	planlama,	özellikle	küreselleşme	ve	rekabet	ortamı	nedeniyle	
üniversiteler	dahil	tüm	kurumlar	için	hayati	önem	taşımaktadır.	Üniversiteler,	
eğitim-	öğretim,	araştırma	ve	kamu	yararı	olmak	üzere	üç	 temel	 işlevi	olan	
önemli	yükseköğretim	kurumlarıdır.	Bu	çalışmanın	amacı	Türkiye	de	ki	devlet	
üniversitelerinin	açıklamış	olduğu	son	stratejik	planlarında	yer	alan	misyon	ve	
vizyon	 ifadelerinin	 içerisinde	en	çok	hangi	kelimelere	yer	verildiğinin	analiz	
edilmesidir.	Buradan	hareketle	ilk	olarak	misyon	ve	vizyon	kavramları	açıklan-
mıştır.	İkinci	olarak	Türkiye	de	bulunan	129	devlet	üniversitesinden,	104’ünün	
son	açıklanan	stratejik	planlarında	geçen	misyon	ve	vizyon	ifadeleri	ayrı	ayrı	
incelenmiştir.	Kelime	bulutu	oluşturma	programı	Voyant	Tools	ile	analiz	yapıl-
mıştır.	Analiz	sırasında	Yükseköğretim	kurumu	tarafından	ilan	edilen	16	adet	
araştırma	 üniversitesi	 ile	 araştırma	 üniversiteleri	 dışında	 kalan	 diğer	 devlet	
üniversitelerin	misyon	ve	vizyon	analizleri	karşılaştırılmıştır.	Araştırma	üniver-
sitelerinin	misyon	tanımlarında	“bilgi”	ve	“araştırma”	kelimeleri	 ilk	sıralarda	
yer	alırken,	diğer	üniversitelerin	misyon	tanımlarında	“eğitim”	ve	“bireyler”	
kelimesi	ilk	sıralarda	yer	almaktadır.	Araştırma	üniversitelerinin	vizyon	tanım-
larında	“öncü”,	“araştırma”	ve	üniversite”	kavramları	ilk	3	sırada	yer	alırken,	
diğer	üniversitelerin	vizyon	tanımlarında	ilk	3	sırayı	“üniversite”,	“uluslararası”	
ve	“eğitim”	 ifadelerinin	aldığı	görülmektedir.	Çalışma	sonucunda	araştırma	
üniversitelerinin	öncü	bir	araştırma	üniversitesi	olmayı	hedefledikleri	anlaşı-
lırken,	diğer	üniversitelerin	uluslararası	alanda	eğitim	verebilen	bir	üniversite	
olmayı	hedefledikleri	bulgusuna	ulaşılmıştır.	Ayrıca	yapılan	misyon	ve	vizyon	
analizinde	bağımsız,	öğrenci	odaklı,	kurumsal	gibi	ifadelerin	çok	az	yer	alması	
dikkat	çekmektedir.	

Anahtar	Kelimeler:	Üniversiteler,	Misyon,	Vizyon,	Araştırma	Üniversitesi
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9797-4017
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ABSTRACT

Mission	and	vision	statements	are	essential	parts	of	strategic	planning.	
Today,	strategic	planning	 is	of	vital	 importance	for	all	 institutions,	 inc-
luding	universities,	especially	due	to	the	globalization	and	competitive	
environment.	 Universities	 are	 important	 higher	 education	 institutions	
with	three	main	functions:	education,	research	and	public	interest.	The	
aim	of	this	study	is	to	analyze	which	words	are	included	most	in	the	mis-
sion	and	vision	statements	 in	 the	 latest	 strategic	plans	announced	by	
state	universities	in	Turkey.	From	this	point	of	view,	firstly	the	concepts	
of	mission	and	vision	are	explained.	Secondly,	 the	mission	and	vision	
statements	of	104	out	of	129	state	universities	in	Turkey,	which	were	inc-
luded	in	the	recently	announced	strategic	plans,	were	examined	separa-
tely.	Then,	the	analysis	was	made	with	the	word	cloud	creation	program	
Voyant	Tools.	During	the	analysis,	the	mission	and	vision	analyzes	of	16	
research	universities	announced	by	the	Higher	Education	Institution	and	
other	state	universities	other	than	research	universities	were	compared.	
While	 the	words	"knowledge"	and	"research"	are	 in	 the	first	place	 in	
the	mission	definitions	of	research	universities,	the	words	"education"	
and	"individuals"	are	in	the	first	place	in	the	mission	definitions	of	other	
universities.	While	the	concepts	of	"pioneer",	"research"	and	university	
are	in	the	top	3	in	the	vision	definitions	of	research	universities,	it	is	seen	
that	 the	words	"university",	 "international"	 and	"education"	 take	 the	
first	3	places	in	the	vision	definitions	of	other	universities.	As	a	result	of	
the	study,	it	was	understood	that	research	universities	aim	to	be	a	lea-
ding	research	university,	while	other	universities	aim	to	be	a	university	
that	can	provide	education	in	the	international	arena.	In	addition,	 it	 is	
noteworthy	that	the	expressions	such	as	independent,	student-oriented	
and	institutional	are	very	few	in	the	mission	and	vision	analysis.

Keywords:	Universities,	Mission,	Vision,	Research	University
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GİRİŞ
İşletme	biliminde	örgütler	kâr	amacı	güden	ve	kâr	amacı	gütmeyen	ör-
gütler	olarak	ikiye	ayrılır.	Türkiye	de	bulunan	devlet	üniversiteleri	de	kâr	
amacı	 olmayan	 ve	 hizmet	 üreten	 işletmeler	 içerisinde	 yer	 almaktadır.1 
Kâr	amacı	gütmeyen	bir	örgüt	olarak	üniversitelerin	amaçlarını	gerçek-
leştirebilmeleri	 ve	 stratejilerini	belirleyebilmeleri	 için	misyon	ve	vizyon	
kavramları	önemli	bir	unsur	olarak	kabul	edilmektedir.	Misyon	kavramı,	
örgütü	diğer	örgütlerden	ayıran,	uzun	dönemli	ve	örgüt	üyelerine	hedef	
vermesi	 açısından	 belirlenen	 bir	 değer	 olarak	 ifade	 edilebilir2.	Örgüt-
lerin	misyon	ve	vizyonunu	açıklanması	kuruluş	 tasavvurlarını	oluşturur3.	
Vizyon	kavramı	örgütün	hangi	tarafa	yönelmesi	ve	nasıl	bir	 tutum	yük-
lendiğini	gösterir.	Örgüt	çalışanlarını	gayeye	yönlendirmekte	ve	olaylara	
nasıl	bir	bakış	açısı	 ile	bakmaları	gerektiği	konusunda	yardımcı	olmak-
tadır4.	 Örgüt	 vizyonlarının	 güçlü	 olması	 onların	 istikballeri	 açısından	
önemlidir.	Muhtemel	yaşanacak	olayları	öngörme,	teceddüt	ve	değişim-
lere	hazırlanma	konusunda	örgütlere	fayda	sağlamaktadır5.

Yükseköğretim	kurumları	tarih	boyunca	toplumsal	dönüşüm	ile	ilişkilendiril-
miştir.	Bu	anlamda,	yükseköğretim	sisteminin	en	önemli	bileşeni	olan	üni-
versitelerin	üç	temel	işlevi	olduğu	bilinmektedir:	öğretim	ve	eğitim,	araş-
tırma	ve	kamu	yararı.	Günümüzde	bu	kurumların	rekabetçi	eğitim	piyasası	
nedeniyle	 varlık	 nedenlerini	 ve	gelecek	 hedeflerini	 açıklayabilmeleri	 için	
misyon	ve	vizyon	ifadeleri	ile	stratejik	bir	planlama	yapmaları	önemlidir6.

Önde	gelen	yükseköğretim	kurumları	olarak	üniversiteler,	bilimsel	araş-
tırmaların	yapıldığı,	ulusal	sorunlara	çözümlerin	sunulduğu,	ülkenin	ihti-
yaçlarına	göre	nitelikli	 işgücünün	yetiştirildiği,	demokrasi	ve	özgür	dü-
şünce	konusunda	rehberlik	edildiği	kurumlardır.	Bu,	üniversiteleri	sosyal	

1 Ertürk,	Mümin;	 (2009),	 İşletme	Biliminin	 Temel	 İlkeleri,	 Yedinci	 Baskı,	 İstanbul:	 Beta	
Yayım.

2 Dinçer,	Ömer;	 (1998),	Stratejik	Yönetim	ve	 İşletme	Politikası,	Beşinci	Baskı,	 İstanbul:	
Beta	Yayın.

3 Devlet	Planlama	Teşkilatı	(Dpt).	(2006).	Kamu	İdareleri	İçin	Stratejik	Planlama	Kılavuzu.	
Ankara

4 Tekeli,	İlhan.	(2003).	Dünya’da	ve	Türkiye’de	Üniversite	Üzerinde	Konuşmanın	Değişik	
Yolları	(Various	Ways	Of	Talking	About	Universities	İn	The	World	And	Turkey).	Toplum 
ve Bilim Dergisi, 97, 123-134

5 Yalçın,	İbrahim.	(2005).	Küçük	ve	Orta	Ölçekli	İşletmelerde	Yeniden	Yapılanma	Stratejil-
eri.	Ankara:	Nobel	Yayınevi

6 Gözükara,	İzlem.	(2015).	Mission	And	Vision	Statements	Of	Foundation	Universities	İn	
The	Context	Of	University	Roles:	A	Content	Analysis.	China-Usa	Business	Review,	14(9),	
464-476.
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değişimde	kilit	bir	aktör	yapar.	Bu	kurumlar	toplumsal	dönüşümün	tam	
kalbinde	yer	aldıklarından,	aynı	zamanda	değişime	de	tabidirler,	bu	da	
onları	dönüşümün	tetikleyicileri	haline	getirir.	Dünya	üzerinde	yer	alan	
üniversitelerin	yapısı	ve	üniversite	amaçlarındaki	dönüşüme	bakıldığı	za-
man,	yeni	dönüşümlerde	girişimcilik	özelliği	taşıyan	ve	Ar-ge	aktiviteleri-
ne	daha	fazla	ağırlık	veren	bir	dönüşüm	olduğu	görülmektedir7.

Bu	çalışmada	Türkiye	de	bulunan	104	devlet	üniversitesinin	son	açıklamış	
oldukları	stratejik	planlarında	geçen	vizyon	ve	misyon	tanımları	detaylı	
şekilde	incelenmiştir.	Vizyon	ve	misyon	tanımları	ayrı	ayrı	tablo	halinde	
düzenlendikten	sonra	kelime	bulutu	oluşturma	programları	ile	misyon	ve	
vizyon	tanımları	ayrı	ayrı	analiz	edilerek	kelime	yoğunlukları	tespit	edil-
miştir.	Araştırma	üniversitelerinin	misyon	tanımlarında	“bilgi”	ve	“araş-
tırma”	 kelimeleri	 ilk	 sıralarda	 yer	 alırken,	 diğer	 üniversitelerin	 misyon	
tanımlarında	“eğitim”	ve	“bireyler”	kelimesi	ilk	sıralarda	yer	almaktadır.	
Araştırma	 üniversitelerinin	 vizyon	 tanımlarında	 “öncü”,	 “araştırma”	 ve	
üniversite”	kavramları	ilk	3	sırada	yer	alırken,	diğer	üniversitelerin	vizyon	
tanımlarında	 ilk	 3	 sırayı	 “üniversite”,	 “uluslararası”	 “eğitim”	 ifadeleri-
nin	aldığı	görülmektedir.	Çalışma	sonucunda	araştırma	üniversitelerinin	
öncü	bir	araştırma	üniversitesi	olmayı	hedefledikleri	 anlaşılırken,	diğer	
üniversitelerin	uluslararası	alanda	eğitim	verebilen	bir	üniversite	olmayı	
hedefledikleri	bulgusuna	ulaşılmıştır.

1. Araştırmanın Amacı Kapsamı ve Yöntemi
Misyon	ve	vizyon	ifadeleri,	stratejik	planlamanın	temel	parçalarıdır.	Gü-
nümüzde	 stratejik	 planlama,	 özellikle	 küreselleşme	 ve	 rekabet	 ortamı	
nedeniyle	üniversiteler	dahil	tüm	kurumlar	için	hayati	önem	taşımaktadır.	
Üniversiteler,	öğretim	ve	eğitim,	araştırma	ve	kamu	yararı	olmak	üzere	
üç	 temel	 işlevi	 olan	 önemli	 yükseköğretim	 kurumlarıdır.	 Bu	 bakımdan	
üniversitelerin,	kurumsal	kimliklerini	ve	gelecek	arzularını	günümüzün	re-
kabet	koşullarında	ilan	etmek	için	bu	süreci	kullanmaları	gerekmektedir.	
Devlet	üniversiteleri,	 kendilerine	özgü	organizasyon	yapıları	 nedeniyle	
misyon	ve	vizyon	ifadelerinden	büyük	ölçüde	faydalanabilirler.

Misyon	ve	vizyon;	kurumların	özellikle	de	işletmelerin	hedeflerine	ulaşa-
bilmeleri	 için	zorunlu	bir	faktör	olarak	kabul	edilmektedir.	Bu	durumun	
üniversiteler	 için	1980	yılından	sonra	geçerli	olduğu	ve	planlama	içeri-
sinde	yer	aldığı	görülmektedir.

7  Tübitak;	(2012),	“Girişimci	ve	Yenilikçi	Üniversite	Endeksi	Gösterge	Seti”
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Bu	çalışmanın	amacı	Türkiye	de	bulunan	devlet	üniversitelerinin	en	son	
yayınladıkları	stratejik	planlarında	yer	alan	misyon	ve	vizyon	tanımlama-
larının	incelenerek	bu	tanımlar	içerisinde	yoğun	olarak	kullanılan	kelime-
lerin	tespit	edilmesi	üniversitelerin	kaçının	vizyon	ve	misyonunda	hangi	
kelimelere	daha	 çok	 yer	 verildiğini	 tespit	 etmektir.	Çalışmada	 kapsam	
olarak	Türkiye	de	bulunan	104	devlet	üniversitesinin	en	son	yayınlamış	
oldukları	 stratejik	 planlarda	 yer	 alan	 vizyon	 ve	misyon	 tanımları	 tablo	
haline	getirilmiştir.	Yükseköğretim	kurumu	tarafından	araştırma	üniversi-
tesi	olarak	ilan	edilen	16	adet	devlet	üniversitesi	ile	diğer	üniversitelerin	
misyon	ve	vizyon	analizleri	karşılaştırmalı	olarak	incelenmiştir.

2. Bulgular ve Değerlendirme
Araştırma	ve	devlet	üniversiteleri	sınıflandırması	ile	ayrı	ayrı	yapılan	ana-
lizde	misyon	ve	vizyon	analizi	için	ulaşılan	sonuçlar	tablo,	grafik	ve	keli-
me	bulutu	olarak	gösterilmiştir.

2.1. Misyon Analizi 

Türkiye	de	bulunan	16	adet	araştırma	üniversitesinin	misyonları	analiz	edil-
diğinde	aşağıda	bulunan	sonuçlara	ulaşılmıştır.	16	adet	araştırma	üniversi-
tesinin	misyon	analizinde	birinci	sırada	“bilgi”,	ikinci	sırada	“araştırma”	ve	
üçüncü	sırada	“eğitim”	yer	alırken,	diğer	üniversitelerin	misyon	analizinde	
“eğitim”	ilk	sırada	yer	almaktadır.	Buradan	araştırma	üniversitelerinin	bil-
gi	ve	araştırmaya	daha	öncelikli	önem	verdikleri,	diğer	üniversitelerin	ise	
eğitime	öncelikli	olarak	önem	verdiği	anlaşılmaktadır.	

 
 

    

                    
 

Kaynak:	Voyant	Tools	programı	ile	hazırlanmıştır.

Tablo	 3:	 Araştırma	 Üniversiteleri	
Misyon	tanımlarında	geçen	kelime	
dağılımları.	

Tablo	 4:	 Diğer	 Üniversitelerin	
Misyon	tanımlarında	geçen	kelime	
dağılımları.
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Araştırma	 üniversitelerinin	 misyon	 analizinde	 “araştırma”	 ve	 “alanların-
da”	kavramları	ilk	9	sıra	içerisinde	yer	alırken,	diğer	üniversitelerin	misyon	
analizinde	ilk	9	sırada	bu	kavramlar	bulunmamaktadır.	Buradan	araştırma	
üniversitelerinin	bilgiye	önem	veren	alanlarında	araştırma	yapan	bir	mis-
yon	 hedefledikleri	 sonucuna	 ulaşılırken	 diğer	 üniversitelerin	 eğitime	 ve	
bireyler	yetiştirmeye	odaklı	bir	misyon	tanımladıkları	anlaşılmaktadır

Şekil	1:	Araştırma	üniversitelerinin	misyon	tanımlarında	geçen	ifadelerin	yoğunluğu

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.

Şekil	2:	Diğer	Üniversitelerin	misyon	tanımlarında	geçen	ifadelerin	yoğunluğu.

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.
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Araştırma	üniversitelerinin	misyon	analizinde	kelime	yoğunluğunda	öne	
çıkan	kavramlar;	araştırma,	eğitim,	bilgi,	bireyler,	teknoloji	ve	yetiştirmek	
olduğu	görülmektedir.	Buradan	araştırma	üniversitelerinin	araştırmaya,	
bilgiye	daha	fazla	öncelik	verdiği	anlaşılmaktadır.	Diğer	üniversitelerde	
ise	 eğitim,	 birey,	 evrensel	 ve	 yetiştirmek	 kavramlarının	 öne	 çıktığı	 an-
laşılmaktadır.	Buradan	hareketle	diğer	üniversitelerin	evrensel	koşullara	
uygun	bireyler	yetiştirmek	amacını	hedeflediğini	görebiliyoruz.

Grafik	1:	Araştırma	Üniversitelerinin	misyon	tanımlarında	geçen	kelimelerin	dağılımı 

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.

Grafik	2:	Diğer	Üniversitelerin	misyon	tanımlarında	geçen	kelimelerin	dağılımı.

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.
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Araştırma	 üniversitelerinin	 misyon	 tanımları	 incelediğinde	 grafik	 1	 de	
“araştırma	alanında	bilgili	bireyler	yetiştirmek”	tanımının	öne	çıktığı	göz-
lemlenirken,	grafik	2	de	diğer	üniversitelerin	vizyon	tanımlarında	“bilim-
sel	ve	evrensel	alanda	bilgili	bireyler	yetiştirmek”	tanımı	öne	çıkmaktadır.	
Buradan	araştırma	üniversitelerinin	kendilerine	diğer	üniversitelere	göre	
farklı	bir	misyon	belirledikleri	anlaşılmaktadır.	Bu	durum	araştırma	üni-
versitelerinin	araştırmaya	ve	öncü	olmaya	verdikleri	önemi	gösterirken	
eğitim	konusunda	misyon	tanımlarında	eksik	kaldıklarını	göstermektedir.	
Önümüzdeki	 süreçte	araştırma	üniversitelerindeki	eğitim	kalitesinin	ne	
şekilde	etkileneceği	evrensel	alanda	araştırma	konusunda	yeterli	seviye-
ye	ulaşıp	ulaşamayacağı	tartışma	konusudur.

2.2. Vizyon Analizi

Türkiye	 de	 bulunan	 16	 adet	 araştırma	 üniversitesinin	 vizyonları	 ana-
liz	 edildiğinde	 aşağıda	 bulunan	 sonuçlara	 ulaşılmıştır.	 16	 adet	 araştır-
ma	üniversitesinin	vizyon	analizinde	birinci	 sırada	“öncü”,	 ikinci	 sırada	
“araştırma”	ve	üçüncü	sırada	“üniversite”	yer	alırken,	diğer	üniversitele-
rin	vizyon	analizinde	“üniversite”	ilk	sırada	ikinci	sırada	ise	“uluslararası”	
yer	 almaktadır.	 Buradan	 araştırma	 üniversitelerinin	 öncü	 bir	 araştırma	
üniversitesi	 olmaya	 öncelikli	 önem	 verdikleri,	 diğer	 uluslararası	 eğitim	
odaklı	bir	üniversite	olmaya	önem	verdiği	anlaşılmaktadır.	

Tablo	5:	Araştırma	Üniversiteleri	Vizyon	 Tablo	6:	Diğer	Üniversiteler	Vizyon

 
Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.
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Araştırma	 üniversitelerinin	 vizyon	 analizinde	 “öncü”,	 “dünyada”	 ve	
“bilim”	kavramları	 ilk	9	 sıra	 içerisinde	yer	alırken,	diğer	üniversitelerin	
misyon	analizinde	ilk	9	sırada	bu	kavramlar	bulunmamaktadır.	Buradan	
araştırma	üniversitelerinin	bilime	önem	veren	dünyada	öncü	üniversite-
ler	olmayı	hedefledikleri	sonucuna	ulaşılırken	diğer	üniversitelerin	ulus-
lararası	alanda	üniversite	eğitimi	vermeye	ve	bireyler	yetiştirmeye	odaklı	
bir	vizyon	tanımladıkları	anlaşılmaktadır.

Şekil	3:	Araştırma	üniversitelerinin	vizyon	tanımlarında	geçen	ifadelerin	yoğunluğu

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.

Şekil	4:	Diğer	Üniversitelerin	vizyon	tanımlarında	geçen	ifadelerin	yoğunluğu.

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.
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Araştırma	üniversitelerinin	misyon	analizinde	kelime	yoğunluğunda	öne	
çıkan	kavramlar;	araştırma,	eğitim,	bilgi,	bireyler,	teknoloji	ve	yetiştirmek	
olduğu	görülmektedir.	Buradan	araştırma	üniversitelerinin	araştırmaya,	
bilgiye	daha	fazla	öncelik	verdiği	anlaşılmaktadır.	Diğer	üniversitelerde	
ise	 eğitim,	 birey,	 evrensel	 ve	 yetiştirmek	 kavramlarının	 öne	 çıktığı	 an-
laşılmaktadır.	Buradan	hareketle	diğer	üniversitelerin	evrensel	koşullara	
uygun	bireyler	yetiştirmek	amacını	hedeflediğini	görebiliyoruz.

Grafik	3:	Araştırma	Üniversitelerinin	vizyon	tanımlarında	geçen	kelimelerin	dağılımı.

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.

Grafik	4:	Diğer	Üniversitelerin	vizyon	tanımlarında	geçen	kelimelerin	dağılımı.

Kaynak:	Voyant	Tools	Programı	ile	Hazırlanmıştır.



236 TDGAK

Araştırma	 üniversitelerinin	 vizyon	 tanımları	 incelediğinde	 grafik	 3	 de	
“araştırma	alanında	öncü	bir	üniversite	olmak”	tanımının	öne	çıktığı	göz-
lemlenirken,	grafik	4	de	diğer	üniversitelerin	vizyon	tanımlarında	“ulus-
lararası	alanda	eğitim	veren	ve	tercih	edilen	bir	üniversite	olmak”	tanımı	
öne	 çıkmaktadır.	 Buradan	 araştırma	 üniversitelerinin	 kendilerine	 diğer	
üniversitelere	göre	 farklı	bir	hedef	vizyon	belirledikleri	anlaşılmaktadır.	
Bu	durum	araştırma	üniversitelerinin	vermiş	araştırmaya	ve	öncü	olmaya	
verdikleri	önemi	gösterirken	eğitim	konusunda	vizyon	tanımlarında	eksik	
kaldıklarını	 göstermektedir.	 Önümüzdeki	 süreçte	 araştırma	 üniversite-
lerindeki	eğitim	kalitesinin	ne	şekilde	etkileneceği	 tartışma	konusudur.	
Araştırma	üniversitelerinin	bu	durumu	göz	önüne	alarak	yeni	bir	vizyon	
tanımlaması	yapması	uygun	olacaktır.

Sonuç
Bu	çalışmada	ilk	olarak	misyon	ve	vizyon	ifadeleri	açıklanmış	daha	sonra	
Türkiye	de	yer	alan	104	devlet	üniversitesinin	son	stratejik	planlarında	
yer	alan	vizyon	ve	misyon	tanımları	incelenmiş	ve	analiz	edilmiştir.	Stra-
tejik	planlamada	başarı,	misyon	ve	vizyon	ifadelerinin	doğru	formülasyo-
nuna	ve	bunların	geniş	katılımına	bağlıdır.	Misyon	ve	vizyon	ifadeleri,	bir	
organizasyonun	kurumsal	kimliğinin	oluşturulmasına	da	katkıda	bulunur.	
Misyon	beyanı,	organizasyonu	halka	tanıtır	ve	benzersiz	özelliklerini	vur-
gulayarak	onu	diğer	organizasyonlardan	ayırır.	Türkiye’deki	104	devlet	
üniversitesinin	genel	olarak	stratejik	planlarına	 ilişkin	vizyon	ve	misyon	
ifadeleri	incelendiğinde	benzerlikler	olduğu	görülmektedir.	

Bu	çalışmada	farklı	bir	bakış	açısı	getirilmesi	bakımından	üniversitelerin	
vizyon	ve	misyon	ifadeleri	araştırma	üniversiteleri	ve	diğer	üniversiteler	
olarak	 ayrı	 ayrı	 da	 analiz	 edilmiştir.	 Araştırma	 üniversitelerinin	misyon	
tanımlarında	 “bilgi”	 ve	 “araştırma”	 kelimeleri	 ilk	 sıralarda	 yer	 alırken,	
diğer	üniversitelerin	misyon	tanımlarında	“eğitim”	ve	“bireyler”	kelimesi	
ilk	sıralarda	yer	almaktadır.	Araştırma	üniversitelerinin	vizyon	tanımların-
da	“öncü”,	“araştırma”	ve	üniversite”	kavramları	ilk	3	sırada	yer	alırken,	
diğer	üniversitelerin	vizyon	tanımlarında	ilk	3	sırayı	“üniversite”,	“ulusla-
rarası”	ve	“eğitim”	ifadelerinin	aldığı	görülmektedir.	Çalışma	sonucunda	
araştırma	üniversitelerinin	öncü	bir	araştırma	üniversitesi	olmayı	hedefle-
dikleri	anlaşılırken,	diğer	üniversitelerin	uluslararası	alanda	eğitim	vere-
bilen	bir	üniversite	olmayı	hedefledikleri	bulgusuna	ulaşılmıştır.
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Türkiye'deki	devlet	üniversitelerinin	stratejik	planlarına	ilişkin	misyon	ve	
vizyon	ifadelerinin	incelenmesi,	farklı	tarih	ve	büyüklükteki	üniversitele-
rin	benzer	misyon	ve	vizyon	ifadeleri	kullandığını	göstermiştir.	Üniversi-
teler,	benzersiz	özelliklerini	belirlemeli	ve	bunları	misyon	ve	vizyon	be-
yanlarında	vurgulamalıdır.	Farklı	bölgelerde	ve	farklı	koşullarda	kurulan	
üniversitelerin	hepsinin	benzer	misyon	ve	vizyon	beyanlarına	sahip	oldu-
ğu	dikkate	alınmalıdır.

Bu	 sonuçtan	hareketle	üniversitelerin	 kendilerine	en	uygun	misyon	 ve	
vizyon	belirleme	konusunda	harekete	geçmeleri,	uluslararası	alanda	ta-
nınan	bir	üniversite	olabilmek	için,	bağımsızlığa	önem	veren,	kaliteyi	ve	
liyakati	önde	tutan	ilkeler	benimseyerek	kendilerine	21.	Yüzyıla	en	uygun	
görevi	benimsemeleri	uygun	olacaktır.
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Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin 
Türk Dünyasına Katkısı (Düşünce ve Deneyimlerim)

Shakhrizada Kalybek Kyzy*

ÖZET

Kırgızistan	Türkiye	Manas	Üniversitesi,	Kırgızistan	ve	Türkiye	Cumhuriyetleri-
nin	özel	statülü	uluslararası	bir	devlet	üniversitesidir.		Bu	çalışmada	Kırgızistan	
Türkiye	Manas	Üniversitesinin	mezunu	tarafından,	bu	üniversitenin	Türk	dün-
yasına	katkıları	ve	geleceğine	dair	düşünce	ve	deneyimleri	değerlendirilmiştir.	
Çalışma,	iki	ülkenin	eğitim	alanında	mevcut	stratejik	ilişkileri	tenkit	etmek	ve	
ileride	yapılacak	yeni	ve	önemli	adımlara	öneride	bulunmak	amacıyla	hazır-
lanmıştır.	Bu	üniversitenin	bölgede	kuruluş	amacı,	misyon	ve	vizyonu	nedir?	
Kuruluşunun	25.	yılında	Türk	Dünyası	için	neleri	başardı	soruları	doğrultusun-
da	görüşler	ortaya	sunulmuştur.	

İki	kardeş	ülkenin	sadece	yükseköğretim	alanında	değil,	Türk	Dünyası	ve	in-
sanlığa,	geleceğe	hizmet	eden	kaliteli	insanları	yetiştirmeyi	başarmalıdır.	Ge-
leceğe	yönelik	kararların	alınmasında	öğrencilerin	büyük	başarılar	elde	etme-
si	açısından,	mezunların	görüş	ve	önerilerini	dikkat	edilmesi	gerekmektedir.	
Günümüzde	en	çok	 ihtiyaç	duyulan	eksikliklerin	giderilmesi	ve	 tecrübelerin	
paylaşılması	açısından	bu	tür	üniversitelerin	önemi	çok	büyüktür.	İki	ülke	ara-
sında	köprü	işlevi	gören	üniversitenin	üzerinde	çok	büyük	beklenti	ve	görevler	
bulunmaktadır.	Bu	bağlamda	çalışmanın	son	kısmında	Manas	üniversitesinin	
Türk	Dünyası	geleceğine	dair	yapması	gereken	birkaç	öneri	yer	almaktadır.	Bu	
öneriler	özellikle	Türk	Dünyası	gençlerinin	modern	yaşam	tarzındaki	gelişim-
lerine	bağlı	olacaktır.	

Anahtar	kelimesi: Manas Üniversitesi, Kırgızistan, Türkiye, Türk Dünyası, Öğ-
renciler.

* Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi,	Genel	Türk	Tarihi	Bölümünde	Doktora	Öğrencisi,	
shahrizada.0727@gmail.com,	ORCID	ID:	0000-0001-9780-3149
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ABSTRACT

Kyrgyzstan	Turkey	Manas	University	is	an	international	public	university	
with	 special	 status	 of	 Kyrgyzstan	 and	 the	 Republic	 of	 Turkey.	 	 In	 this	
study,	 the	contributions,	and	experiences	of	Kyrgyzstan	Turkey	Manas	
University	to	the	Turkish	world	were	evaluated.	The	study	was	designed	
to	criticize	the	existing	strategic	relations	between	the	two	countries	in	
the	field	of	education	and	to	propose	new	and	important	steps	to	be	
taken	in	the	future.	What	is	the	purpose,	mission	and	vision	of	this	uni-
versity	in	the	region?	In	the	25th	anniversary	of	its	establishment,	views	
were	presented	in	line	with	the	questions	of	what	it	has	achieved	for	the	
Turkish	world.

The	two	sister	countries	should	be	able	to	raise	quality	people	who	serve	
not	only	the	higher	education,	but	also	the	Turkish	world,	humanity,	and	
the	future.	In	order	for	the	students	to	achieve	great	success	in	making	
decisions	for	the	future,	their	opinions	and	suggestions	should	be	taken	
into	consideration.	Today,	such	universities	are	of	great	importance	in	ter-
ms	of	addressing	the	most	needed	deficiencies	and	sharing	experiences.	
In	this	context,	the	last	part	of	the	study	contains	a	few	suggestions	that	
Manas	university	should	make	regarding	the	future	of	the	Turkish	World.	
These	recommendations	will	depend	especially	on	the	development	of	
the	young	people	of	the	Turkish	World	in	the	modern	lifestyle.

Keywords:	Manas University, Kyrgyzstan, Turkey, Turkish World, Stu-
dents.
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GİRİŞ
Kırgızların	milli	 kahramanı	 olan	Manas’ı	 ve	Manas	 destanını	 bilmeyen	
yoktur.	 ‘‘Manas’’	 adını	 taşıyan	 Kırgızistan	 Türkiye	 Manas	 Üniversitesi,	
Türkiye	 Cumhuriyeti	 ile	 Kırgızistan	 Cumhuriyeti	 Hükümetleri	 arasında	
Kırgızistan’ın	 başkenti	 Bişkek’te	 kurulan	 özel	 statülü	 devlet	 üniversite-
dir.	Kırgızistan-Türkiye	Manas	Üniversitesinin	 kurulmasına	dair	30	Eylül	
1995’de	İzmir’de	imzalanan	anlaşmanın	her	iki	ülke	yetkili	makamlarınca	
onaylanmasını	 takiben	 kurulmuştur.	 1997-1998	eğitim	öğretime	başla-
mış	 üniversitenin	 ilk	 yılında,	 Fen-Edebiyat	 Fakültesi:	 Türkoloji	 ve	 Tarih	
Bölümü,	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi:	İşletme	Bölümü,	Mühendislik	
Fakültesi:	Bilgisayar	Mühendisliği	Bölümü	olmak	üzere	3	Fakültede	4	Bö-
lüm,	Modern	Diller	Yüksekokulu	Türkiye	Türkçesi-Kırgız	Türkçesi	Hazırlık	
Bölümünde	86	lisans	öğrencisi	ile	38’i	Akademik,	89’u	İdari	olmak	üzere	
toplam	127	personel	ile	eğitim	öğretim	faaliyetlerine	başlamıştır.1 

Bugün	Kırgızistan	 Türkiye	Manas	Üniversitesinin	bünyesinde	 11	 fakülte:	
Mühendislik	 Fakültesi,	 İletişim	 Fakültesi,	 Edebiyat	 Fakültesi,	 İktisadi	 ve	
İdari	 Bilimler	 Fakültesi,	 Fen	 Fakültesi,	 Güzel	 Sanatlar	 Fakültesi,	 İlahiyat	
Fakültesi,	 Spor	 Bilimleri	 Fakültesi,	 Turizm	 Fakültesi,	 Veteriner	 Fakültesi,	
Ziraat	Fakültesi),	2	Yüksekokul	(Yabancı	Diller	Yüksekokulu,	Meslek	Yükse-
kokulu),	4	Enstitü	(Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Fen	Bilimler	Enstitüsü,	Avras-
ya	Tarih,	Dil	ve	Arkeoloji	Araştırma	Enstitüsü	ve	Geleneksel	Oyun	ve	Spor	
Araştırma	Enstitüsü),	7	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezleri	 (Biyoteknolo-
ji-Biyoçeşitlilik	Araştırma	 ve	Uygulama	Merkezi,	Orta	Asya	Araştırmaları	
Merkezi,	ÖSYM	 (Ölçme,	 Seçme	 ve	 Yerleştirme	Merkezi),	 Sürekli	 Eğitim	
Merkezi,	Bilimsel	Araştırma	ve	Yayın	Etiği	Kurulu	(BAYEK),	Uzaktan	Eğitim	
Merkezi	 ve	 Proje	 Koordinasyon	 Başkanlığı)	 bulunmaktadır.2	 Üniversite-
nin	Lisans	Programında:	4334,	Yüksek	Lisans	Programında:	334,	Doktora	
(PhD)	Programında:	98,	Hazırlık	Sınıfında	1388	olmak	üzere	toplam	6138 
öğrencisi	bulunmaktadır.	Bunların	içinden	910’u	(%	14.8)	yabancı	uyruklu	
öğrencilerden	oluşturmaktadır.	188	(%	34.3)	yabancı	uyruklu	öğretmen	ol-
mak	üzere	toplam	547	akademik	kadrosu	bulunmaktadır.3 

Kırgızistan	Türkiye	Manas	Üniversitesi’nin	misyon	ve	vizyonu,	Türk	Cum-
huriyetleri	ile	Türk	ve	Akraba	Topluluklarındaki	gençler	başta	olmak	üze-
re	sürekli	eğitime	inanan	her	kesimden	bireylerin	birlikte	öğrenmeleri	ve	
ortak	anlayış	geliştirmeleri	amacıyla,	alanında	yetkin	ve	özgüveni	yüksek,	

1  KTMÜ,	2017-2018 Egitim-Ögretim Yılı Denetlemeye Esas Bilgi Sunumu.	Bişkek	2018,	s.	1.
2  https://manas.edu.kg/tr/index.php# 
3 	KTMÜ,	Öğrenci	İşleri	Daire	Başkanlığı,	http://oidb.manas.edu.kg/lisans.php

https://manas.edu.kg/tr/index.php
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ortak	kültür	değerlerimiz	etrafında	ahlaki	 ilkeler	ve	evrensel	değerlerle 
donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam 
edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Türk Uygarlığı olmak üze-
re dünya bilimine katkı sağlamaktır. Üniversitemizin Vizyonu; Eğitimde 
uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu 
hizmetlerle Türk Dünyasına ve insanlığa değer katan,  “Uluslararası dü-
zeyde saygın ve tanınan bir üniversite” olmaktır.4	Üniversite,	vizyonu	
doğrultusunda	çağdaş	bir	düzeyde	eğitim-öğretim	vermek	ve	bilimsel	
araştırma	 kalitesini	 artırmak	 amacıyla	mevcut	modern	donanımlı	 labo-
ratuvarlarda	öğrencilerin	beceri	 kazanma,	çağdaş	bir	eğitim	kalitesiyle	
öğrenme,	kaliteli	araştırma	yapma	ve	gelişimine	katkı	sağlamaktadır.

Kırgızistan	ile	Türkiye	ilişkileri	arasında	köprü	görevi	üstlenen,	bir	eğitim	ku-
rumu	olan	Kırgızistan	Türkiye	Manas	Üniversitesinde	eğitim	gören	öğrenci-
lerin,	üniversiteyi	tercih	etme	nedenleri	kısaca	aşağıdaki	gibi	özetlenebilir:

• Özel	statülü	devlet	üniversitesinde	ücretsiz	eğitim	alma	imkânı,

• Çift	diplomaya	sahip	olma,

• Yabancı	dil	öğrenme,

• Geniş	ve	kaliteli	akademik	kadrolardan	kaliteli	eğitim	alma,

• Gelişmiş	teknolojik	altyapı,

• Çok	kültürlü	ve	huzurlu	kampüs	ortamı,

• Mesleki	ve	kişisel	gelişim	(Öğrenci	Konseyi,	Öğrenci	Kulüpleri	ve	fa-
külte	programlarındaki	stajlar	vs.).	

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Türk Dünyasına Katkısı
Kırgızistan’ın	en	önemli	yükseköğretim	kurumlarından	biri	olan	Kırgızis-
tan	Türkiye	Manas	Üniversitesinin	Kırgızistan’da	kurulması,	Türk	dünya-
sının	birlik	ve	beraberliği	 için	büyük	önem	taşımaktadır.	Türkiye	ve	Kır-
gızistan	Cumhuriyetleri	arasında	temel	olarak	bilimsel	işbirliği	amacı	ile	
kurulmuş	 üniversitenin	 asıl	 amacı,	 iki	 ülke	 ve	 vatandaşları	 arasında	bir	
kültür	ve	tanışma	köprüsü	niteliğine	sahiplik	etmektir.	Her	iki	ülke	vatan-
daşlarının	zihninde	olumlu	bir	Türkiye	ve	Kırgızistan	imajı	oluşturmaktır.	
Dini	bir,	dili	bir,	kültürü	bir,	tarihi	bir	olan	gençleri	bir	çatı	altında	birleş-
tirerek,	 ortak	milli	 ve	manevi	 değerlerini	 birbirlerine	 tanıtmaya	 gayret	
etmektedir.	Manas	Üniversitesi	bugün	gelinen	noktada	kuruluşunun	25.	
yılında	Kırgızistan	ve	Türk	Dünyası	için	neleri	başardı?	

4 	KTMÜ,	2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Denetlemeye Esas Bilgi Sunumu.	Bişkek	2019,	s.	15.
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	Kırgızistan	Türkiye	Manas	Üniversitesinin	Türk	Dünyasına	Katkısı	denildi-
ği	zaman,	üniversitede	eğitim	dili	Kırgızca	ve	Türkçe	olarak	yürütülmesi	
açısından	çok	önem	taşımaktadır.	Malumunuz	Sovyet	Rusya	hâkimiyeti	
altında	 yaşayan	 Türk	Cumhuriyetleri,	 bağımsızlıklarının	 30’uncu	 yılında	
da	Rus	etkisinden	tamamen	kurtulmuş	sayılmaz.	Günümüzde	Türk	Cum-
huriyetlerinin	devlet	okullarının	çoğunluğunda	dersler	Rusça	verilmekte-
dir.	Akademik	eserler	Rusça	yazılmaktadır.	Dolayısıyla	Kırgızistan	Türkiye	
Manas	Üniversitesi,	Kırgızistan’da	Kırgızca’nın	yayılması	ve	gelişmesine	
büyük	katkı	sağlamaktadır.	Üniversitede	özellikle	Kırgızca	bilmeyen	Kır-
gızistan	vatandaşlarına	Kırgızca’nın	öğretim	tarihinde	önemli	bir	sürecin	
başlangıcı	olmuş	ve	olmaya	devam	etmektedir.	

Hem	 teorik,	hem	de	uygulamalı	dersler	Avrupa’daki	eğitim	standartlarına	
uygun	şekilde,	ülkenin	seçilmiş	en	iyi	öğretmenler	tarafından	verilmektedir.	
Bu	da	öğrencilerin	ileride	mesleki	ve	kişisel	gelişiminde	büyük	katkısı	oldu-
ğunu	göstermektedir.	Mezun	olduğum	Tarih	bölümünden	örnek	vermek	ge-
rekirse,	tarih	alanında	büyük	gelişmeler	yaşanmaktadır.	Derse	giren	hocalar	
öğrencilerde	tarihi	anlama	ve	sevme,	milli	şuurun	uyanması,	olaylara	eleştirel	
bakmak	ve	değerlendirme,	sorgulama	tarafını	güçlendirerek,	yol	gösterme-
de	 yardımcı	 olmaktadırlar.	 Birinci	 sınıftan	 son	 sınıfa	 kadar	öğrencilere	 staj	
yapma,	değişim	programı	ile	ülke	dışında	eğitim	görme	imkânı	gibi	bir	ta-
kım	fırsatlar	sunulmaktadır.	Birinci	sınıfta	öğrencileri	arkeoloji	kazılara	götüre-
rek	çok	önemli	tarihi	kazılar	yapılmaktadır.	İkinci	sınıfta	etnografı	araştırması	
için	Kırgızistan’ın	 farklı	 bölgelerinde	Sözlü	Tarih	 çalışması	 yürütülmektedir.	
Üçüncü	sınıfta	da	arşiv	ve	müzede	staj	yapan	öğrenciler	sadece	saha	değil	
tarihi	kaynak	ve	belgelerle	de	çalışmayı	öğrenmektedirler.	Dördüncü	sınıf-
ta	Pedagojik	Formasyon	programı	çerçevesinde,	Anadolu	Türk	 liselerinde	
stajyer	öğretmen	olarak	öğretmenlik	deneyimlerini	gerçekleştirmektedirler.	
Görüldüğü	gibi	öğrenciler	farklı	alanlarda	staj	yaparak,	kendisinin	beğendiği	
alanlara	 yönelerek,	mezun	oluncaya	 kadar	 kendi	 yollarını	 çizmiş	oluyorlar.	
Üniversitenin	sadece	tarih	bölümünde	değil	diğer	tüm	bölümlerde	bu	tür	
staj	programları	uygulanmaktadır.	Bu	üniversiteden	mezun	olan	öğrenciler,	
mezun	olduktan	sonra	iyi	yerlerde	iş	bulma	fırsatını	kolay	yakalamaktadırlar.	

Ayrıca	rüşvetin	yaygın	olduğu	ülkede	kaliteli	eğitimin	ücretsiz	olması	üni-
versitenin	prestijini	daha	da	arttırmaktadır.	Bu	da	halk	arasında	Türkiye’ye	
karşı	olumlu	imaj	oluşturmaktadır.	Yeni	açıldığı	zaman	şüpheyle	yaklaşan	
öğrenci	adayları,	günümüzde	kaliteli	eğitimi	ücretsiz	alabilmek	 için	bu	
üniversiteye	yönelmektedirler.	Bu	bakımdan	diğer	devlet	üniversiteleri-
ne	örnek	olmaktadır.	Ancak	burada	belirtilmesi	gereken	noktalardan	biri,	
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başvuru	sayısının	fazla	olmasına	rağmen,	üniversitede	öğrenci	sayısının	
kısıtlı	 olmasıdır.	 Sadece	 Kırgızistan	 vatandaşları	 değil,	 Türkiye’den	 de	
çok	az	öğrenci	burayı	tercih	etmektedir.	Türkiye’de	gördüğümüz	kada-
rıyla	üniversitenin	ismini	duyan,	fakat	üniversitenin	kuruluş	amacı,	hedefi	
ve	geleceğinin	farkında	olmayan	çok	insan	var.	Söz	konusu	Türk	Dünyası	
iken	ve	üniversitenin	ismi	Kırgızistan-Türkiye	Manas	Üniversitesi	olduğu-
na	göre,	önce	Türkiye’de	üniversitenin	tanıtımı	çok	iyi	yapılmalıdır.	Tür-
kiye’den	çok	sayıda	öğrenciler	getirilmelidir.	Sadece	Türkiye	değil	diğer	
Türk	Cumhuriyetlerinden	de	öğrencilerin	sayıları	arttırılmalıdır.	Gerekirse	
burs	imkânları	sağlanmalıdır.	Öğrenci	ve	öğretmenler	arasında	değişim	
programı,	stajlar	daha	da	arttırılmalı	ki,	birbirlerini	daha	yakından	tanı-
ma,	kaynaşma	fırsatı	oluşturulmalıdır.	Yeter	ki	Türk	Dünyası	kavramını	ta-
nıtarak	ve	Türk	dünyasına	katkı	sağlayacak	yeni	nesiller	yetiştirilmelidir.	

Günümüzde	bundan	bir	asır	önce,	Türk	topluluklarının	birleşebileceği	fik-
rini	savunan,	basın	ve	eğitim	çalışmalarıyla	iz	bırakan	İsmail	Gaspıralı’nın,	
‘‘dilde, fikirde, işte birlik’’	fikirleri	bugün	de	geçerliliğini	korumaktadır.	İs-
mail	Gaspıralı	önderliğinde	başlatılan	Ceditçilik	hareketi,	XIX.	yüzyılın	son-
larında	ortaya	çıkan	XX.	yüzyılın	başında	şekillenip	kısa	zamanda	yüksek	
bir	seviyeye	ulaşan,	yeni	bir	düşünce	(sosyal-kültürel,	eğitimsel	ve	siyasi)	
hareketidir.5	Ceditçilik	 hareketinin	o	dönemdeki	 iki	 temel	direği:	 eğitim	
sisteme	yeniden	düzen	vermek,	karanlıkta	uyuyan	Türkistan	halkını	uyan-
dırmak	ve	cehaletten	kurtarmaya	yönelik	olmuştur.	Bugün	de	bu	durum	
aradan	100	yıl	geçmesine	rağmen	değişmediği	görülmektedir.	Orta	Asya	
ülkeleri,	neden	eğitim,	sağlık,	siyasi,	spor	vs.	alanlarda	geride	kaldı?	Türk	
Cumhuriyetleri	 arasında	neden	birlik	 ve	beraberlik	 sağlanamıyor?	Onca	
antlaşmalar,	ikili	görüşmeler,	farklı	alanlarda	birtakım	ortak	faaliyetler	ya-
pılmasına	rağmen	neden	sonuç	alınamıyor	vs.	gibi	sorular	ortaya	çıkmak-
tadır.	Bugün	bu	sorulara	odaklanan	ve	İsmail	Gaspıralı’nın	yolunda	hareket	
eden	Türkiye	Türkleri	olduğunu	kimse	 inkâr	edemez.	Ceditçilik	hareketi,	
bölgede	Türk	okulları	üzerinden	gerçekleştirilmeye	çalışılmaktadır.	O	dö-
nemlerde	olduğu	gibi,	halkın	aydınlanması,	milli	şuurun	uyanması	ve	ge-
lişmesinde	eğitim	ve	basın	faaliyetleri,	bugün	de	önemli	bir	rol	oynamak-
tadır.	Eğitimle	halkı	bilinçlendirerek	ülkenin	ve	Türk	Dünyasının	geleceği	
için	çok	büyük	beklenti	ve	görevler	bulunmaktadır.	Kırgızistan	Türkiye	Ma-
nas	Üniversitesi	bunun	farkında	ve	bu	yolda	ilerlemeye	devam	etmektedir.

Kırgızistan-Türkiye	Manas	Üniversitesi,	Kırgızistan’da	hem	bilimsel	hem	de	
kültürel	alanlarda	başarılı	 çalışmalarıyla	 faaliyetlerini	yürütmektedir.	Ayrıca	

5  Begali,	Kasımov,	Milli	Uyanış,	Atatürk	Kültür	Merkezi	Yayınları,	Ankara	2009,	s.	1.
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Türkiye’deki	üniversiteler	arasında	akademik	ve	kültürel	alanlarda	birtakım	
işbirliği	yapmaya	devam	etmektedir.	Son	gelişmelere	bakıldığında,	Türkiye	
Cumhuriyeti	Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	2	Eylül	2018	yılın-
da,	Kırgızistan’a	gerçekleştirdiği	resmi	ziyareti	sırasında,	Kırgızistan-Türkiye	
Manas	Üniversitesinde	Tıp	fakültesi	binasının	yapılması	için	temeli	atılmıştır.	
Üniversitede	Tıp	 fakültesinin	açılması	bölgeye	büyük	ölçüde	hizmet	ede-
cektir.	Burada	doktor,	sağlık	elemanları	ve	hemşireleri	yetiştirecektir.	Bu	da	
üniversitenin	imajını	daha	iyi	yerlere	taşıyacaktır.		İkinci	önemli	unsur,	Kırgı-
zistan-Türkiye	Manas	Üniversitesi	ile	Gaziantep	Üniversitesi’nin	öncülüğün-
de	yürütülen	“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı”	projesi	gerçekleştirilmesi-
dir.	Bu	projeye	9	ülkeden	72	üniversiteden	3150	öğrenci	katılmıştır.	Proje,	
başta	Türk	Dünyasında	ortak	paydada	hareket	etme,	Türk	dünyası	bilim	in-
sanlarının	bilgi	ve	tecrübelerinden	faydalanmalarının	sağlanması,	öğrenci-
lerden	Türk	dünyasının	sorunlarına	ilişkin	tespit	ve	çözüm	önerilerine	yönel-
mesine	odaklanmaktadır.	Ayrıca	Türk	Dünyasındaki	 üniversiteli	 gençlerde	
“Türk Dünyası Vatandaşlığı”	 bilincinin	 geliştirmesini	 amaçlamaktadır.6 Bu 
tür	projeler	Türk	Dünyası’nın	geleceği	için	atılan	büyük	adımlardan	biridir.	

Sonuç
Orta	Asya,	tarihsel	süreç	içinde	Türk	halklarının	köklü	ve	zengin	uygarlık	
değerleri	yarattığı,	dünden	bugüne	ve	bugünden	geleceğe	uzanan	tarih	
akışı	içinde	bu	uygarlık	değerlerini,	üzerinde	yaşayan	halkların	mirası	ola-
rak	barındıran	geniş	bir	tarihi,	kültürel	ve	uygarlık	coğrafyasıdır.	Bilindiği	
gibi	Kırgızistan,	Orta	Asya’nın	tam	merkezinde	yer	almaktadır.	Bölgenin	
jeostratejik	 ve	 jeopolitik	önemi	nedeniyle	bölgede	 sürekli	 huzursuzluk	
yaşanmaktadır.	 Orta	 Asya’nın	 huzurunu	 bozan	 anlaşmazlıkların	 başına	
su,	tarım	arazisini	paylaşamama,	ulaşım	yollarını	kontrol	etme	çabası	ve	
etnik	sorunlardan	kaynaklanmaktadır.	Orta	Asya’da	enerji	kaynakları	ve	
ticaret	yollarının	bulunması	nedeniyle	bölgede	üçüncü	güçlerin	çıkarları	
bulunmakta	olup,	fırsatı	kendi	aleyhine	değerlendirmektedirler.	Kırgızis-
tan’ın	bağımsızlığının	30	yıllık	döneminde	3	kez	darbenin	yaşanması,	sü-
rekli	iktidarın	değişmesi	ülkeyi	kalkınması	ve	gelişmesini	aksatmaktadır.	
Gelişmek	ve	 ilerlemek	yerine	aksine	geriye	gitmektedir.	Sürekli	 iktidar,	
hükümet	değişimindeki	zararlar	halka	dokunmaktadır.	

Kırgızistan,	Özbekistan,	Kazakistan	ve	Tacikistan	birbirleriyle	çatışmak	ye-
rine,	eskiden	beri	devam	eden	tarihi	ve	kültürel,	bölgesel	bağlarını	güç-
lendirerek	bir	araya	gelmeleri	ve	beraber	kalkınmaları	gerekmektedir.	Aksi	
6  https://www.manas.edu.kg/tr/news/2360 

https://www.manas.edu.kg/tr/news/2360
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takdirde	dış	güçler,	Orta	Asya’daki	ülkeleri	birbirlerine	düşürerek,	bölgenin	
istikrarsızlığını	doğrudan	etkileyip,	bölgede	ekonomik	ve	politik	oyunları	
oynamaya	devam	edeceklerdir.		Dünya	gün	geçtikçe	çok	hızlı	bir	şekilde	
değişmektedir.	Dünyanın	yeniden	yapılanması,	dünya	halkları	arasında	eko-
nomik,	siyasi,	sosyal	ve	kültürel	ilişkilerin	giderek	derinleşmesinde	küresel-
leşme	süreçlerinin	başlatılması,	yeni	bir	döneme	ayak	uydurulması	gerek-
tiğini	göstermektedir.	Dolayısıyla	Türk	Dünyası	coğrafi	konum	ve	stratejik	
önemini,	itibarını	kendi	aleyhine	çevirip,	dış	güçlerin	mücadele	alanından	
kurtulmalarına	odaklanmalılar.	Elbette	ki	bu	süreç	içerisinde	diğer	güçler-
le	beraber	ortak	işbirliği	yapılacaktır.	Ancak	dış	güçlerin	politikası	iyi	takip	
edilmelidir.	Çok	dikkat	edilmeli	ve	geçmişte	yaşanan	eksikler	giderilmelidir.	
Bu	tür	huzursuzlukları	önlemek	ve	ülkenin	doğru	yönetilmesi	için,	ülkenin	
kaliteli	(vatansever)	uzmanlara	ihtiyacı	vardır.	Uzmanların	yetişmesi	için	Kır-
gızistan-Türkiye	Manas	Üniversitesi	gibi	üniversiteler	devreye	girmektedir.	
Her	şey	eğitim	yoluyla	gerçekleşmektedir.	Siyasi	ve	tarihi	olayların	farkında	
olan	nesiller	yetişmelidir.	Burada	görev	yapan	Türkiyeli	ve	yerli	eğitimciler,	
milli	değerlere	önem	veren,	ilerleme	ve	gelişme	yanlısı	kimseler	olmalıdır.	

	Orta	Asya	Türk	Cumhuriyetleri	ile	Türkiye’nin	güçlenmesi	ve	kalkınması	
için	kendi	aralarında	birlik	ve	beraberlik	sağlanması	şarttır.	Türk	Dünya-
sının	birlik	ve	beraberliğinin	anahtarı	 İsmail	Gaspıralı’nın	‘‘dilde,	fikirde	
ve	 işte	birlik’’	fikrinde	yatmaktadır.	Ortak	 iletişim	dili,	ortak	tarih,	ortak	
miras,	ortak	alfabe	oluşturulmalı	ve	yayılmalıdır.	Kırgızistan-Türkiye	Ma-
nas	Üniversitesi	gibi	ortak	üniversitelerin	diğer	Orta	Asya	Türk	Cumhu-
riyetlerinde	de	kurulması	 ve	 sayılarının	arttırılmasını	umuyoruz.	En	 son	
olarak	Manas’ın	yedi	vasiyeti	sadece	Kırgızlar	için	geçerli	olmayıp,	tüm	
Türk	Dünyası	için	önemli	bir	vazife	olarak	görülmelidir.

1. Halkın ve yurdun ayrılmaz bütünlüğü ve yurt içinde birlik ve bera-
berlik anlayış içinde olması,

2. Milletler arasındaki huzur, dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi, 

3. Milletin haysiyeti ve milli kimliğini güçlendirilmesi,

4. Gayretli emek ve bilim aracılığıyla refah ve mutluluğa ulaşılması,

5. İnsan severlik, gönül zenginliği, hoşgörü içinde olması,

6. Tabiat ile uyum içinde olunması,

7. Devletin güçlendirilmesi ve onun gözbebeği gibi korunması.7

7  KTMÜ,	İdare	Faaliyet	Raporu,	Bişkek	2016.
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ÖZBEKİSTAN'DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARININ TARİHİ. SEMERKANT'TAKİ 

ULUĞBEG MEDRESESİ ÖRNEĞİ 
Jakhongir Ostonov

ÖZET

Şüphesiz	Timur	ve	Timurlular	dönemi	Özbekistan	 tarihinin	en	müreffeh	dö-
nemi	olarak	kabul	edilir.	Bunun	sebebi	önce	Emir	Timur,	sonra	torunu	Mirza	
Uluğbey	idi.	Mirza	Uluğbey'in	saltanatı	sırasında	Maveraünnehir'da	bilim	ve	
eğitimin	gelişimi	gelişmeye	başladı.	Bu,	hükümdarın	ülkenin	eğitim	sistemi-
ne	özel	ilgi	göstermesinden	kaynaklanmaktadır.	Uluğbey	devrinde	Semerkant	
(1417-1420),	Buhara	 (1417)	 ve	Gijduvan'da	 (1433)	medreseler	 yaptırılmıştır.	
Semerkant	kenti	yakınlarında	büyük	bir	gözlemevinin	kurulmasının	gerçek	bir	
Timurlu	rönesansının	doruk	noktası	olduğunu	söylemek	de	güvenlidir.	

Döneminin	önde	gelen	alimleri	Kadızâde	Rûmî,	Gıyaseddin	Cemşid,	Fethul-
lah	 Şirvani,	Mevlana	Hacı	 Tebrizi,	Mevlana	Emir	 Kalon,	Qazi	 Soqi	 Zaamini,	
Muhammed	Havafi	Semerkant'ta	Uluğbey	medresesinde	çalıştı.	Ayrıca,	Mirza	
Uluğbey	kendisi	de	medrese	derslerine	ve	 ilmî	 faaliyetlere	katıldı.	Uluğbey	
medresesinin	parlak	mezunlarından	ve	Mirza	Uluğbey'in	özel	öğrencisi	olan	
Alouddin	Ali	Kuşçu,	medrese	ve	rasathane	faaliyetlerinde	öne	çıkan	isimler-
den	biriydi.	

Medresede	Arapça,	Kuran,	hitabet,	hadis,	mantık,	tefsir,	fıkıh,	metafizik,	mate-
matik,	astronomi,	tıp,	coğrafya,	tarih	ve	edebiyat	ilimleri	öğretiliyordu.	Beruni,	
İbn	Sina,	Cemşid	Kaşi	ve	diğer	düşünürlerin	eserleri	ders	kitabı	olarak	kulla-
nılmıştır.	Medrese	öğrencileri	mezun	olduktan	sonra	mezuniyet	belgesi	alma	
fırsatı	buluyorlardi.	

Bu	makalede,	 sadece	Özbekistan'ın	 değil,	 tüm	 Türk-Müslüman	 dünyasının	
tarihinde	önemli	 rol	 oynayan	 ve	 500	 yılı	 aşkın	 bir	 süredir	 faaliyet	 gösteren	
Semerkant'taki	Mirza	Uluğbey	Medresesi'nin	tarihi	ve	buradaki	eğitim	süreci	
ele	alınmaktadır.

Anahtar	kelimeler:	Semerkant,	Mirza	Uluğbey,	Ali	Kuşçu,	medrese,	Timur-
lular
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ABSTRACT

Undoubtedly,	the	period	of	Timur	and	the	Timurids	is	considered	to	be	
one	 of	 the	most	 prosperous	 periods	 in	 the	 history	 of	 Uzbekistan.The	
reason	 for	 this	 was	 first	 Amir	 Temur,	 then	 his	 grandson	Mirzo	 Ulugh-
beg.	It	was	during	the	reign	of	Mirzo	Ulughbeg	that	the	development	of	
science	and	education	in	Movarounnahr	began	to	develop.	This	is	due	
to	the	ruler's	special	attention	to	the	country's	education	system.	During	
the	reign	of	Ulughbeg	madrasas	were	built	in	Samarkand	(1417-1420),	
Bukhara	(1417)	and	Gijduvan	(1433).	

It	is	also	safe	to	say	that	the	establishment	of	a	large	observatory	near	
the	city	of	Samarkand	was	the	culmination	of	a	real	Timurid	renaissance.	
Leading	scholars	of	their	time	such	as	Qazizada	Rumi,	Giyasiddin	Jams-
hid	Kashi,	Fathullah	Shirvani,	Mawlana	Haji	Tabrizi,	Mawlana	Amir	Kalan,	
Qazi	Soqi	Zamini,	Muhammad	Havafi	worked	at	the	Ulughbeg	madrasah	
in	Samarkand.	Mirzo	Ulughbeg	also	took	part	in	madrassa	classes	and	
scientific	activities.	Alauddin	Ali	Kushchi,	 	one	of	the	gifted	graduates	
of	Ulughbeg	madrasah	and	a	special	student	of	Mirzo	Ulughbeg,	was	
one	of	the	prominent	figures	in	the	activities	of	the	madrasah	and	ob-
servatory.

Arabic,	the	Qur'an,	the	art	of	oratory,	the	sciences	of	hadith,	logic,	tafsir,	
jurisprudence,	metaphysics,	mathematics,	astronomy,	medicine,	geog-
raphy,	 history,	 and	 literature	were	 taught	 in	madrassas.	 The	works	by	
Beruni,	 Ibn	Sina,	Jamshid	Kashi	and	other	 thinkers	were	used	as	 text-
books.	Madrasa	students	received	a	unique	graduation	certificate	upon	
completion	of	their	studies.	

The	article	tells	about	the	history	of	Mirzo	Ulughbeg's	madrasah	in	Sa-
markand	and	the	educational	process	there,	which	has	played	an	impor-
tant	role	not	only	in	Uzbekistan,	but	in	the	entire	Turkic-Muslim	history	
and	has	been	operating	for	more	than	500	years.

Key	words: Samarkand, Mirzo Ulughbeg, Ali Kushchi, madrassa, Timu-
rids
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GİRİŞ

“Astronomi denildiğinde

akla sadece Kopernik’in gelmesi, Ali Kuşçu’ya haksızlıktır”. 

Recep	Tayyip	Erdoğan

Yazıya	Sayın	Erdoğan'ın	görüşüyle			boşuna	başlamadık.	Çünkü	yazımız	Ali	
Kuşçu'nun	büyüklüğüne	yol	açan	yer	hakkında	olacak.	Burası	Mirzo	Uluğ-
bek	tarafından	Semerkant'ta	yaptırılan	bir	medresedir.	Timurlular	dönemi	
Özbekistan	 tarihinin	en	önemli	dönemlerinden	biridir.	Mirza	Uluğbey'in	
hükümdarlığı	 dönemi	 özellikle	 dikkat	 çekicidir.	 Mirzo	 Ulugbek,	 Semer-
kant'taki	saltanatı	sırasında	ülkedeki	bilimin	gelişimine	özel	önem	verdi.	Bu	
amaçla	hükümdar	medrese	eğitimine	ağırlık	vermiş	ve	Buhara,	Semerkant	
ve	Gijduvan'da	üç	medrese	yaptırmıştır.	Buhara	ve	Semerkant'ta	medre-
selerin	inşaatına	1417'de	başlandı.	Buhara'daki	medrese	o	yıl	tamamlanır-
ken,	Semerkant	medresesi	büyüklüğü	nedeniyle	üç	yılda	 inşa	edilmiştir.	
Böylece	1420	 yılında	Semerkant'taki	medrese	 tamamlanmış	oldu.	 1433	
yılında	Buhara'ya	50	km	uzaklıktaki	Gijduvan'da	Abdülhalik	Gijduvani'nin	
türbesinin	yanına	daha	küçük	bir	medrese	inşa	edilmiştir.	

Orta	Çağ'da	Türkistan'da	eğitim	medreselerde	yoğunlaşmıştır.	"Medre-
se"	 kelimesi	 Arapça	 "darasa"	 (eğitim)	 kökünden	 gelir	 ve	 eğitim	 yeri,	
eğitim	kurumu	anlamına	gelir.	Medrese,	kamu	hizmetine	hazır,	müftüler,	
kadılar,	alemler	ve	diğer	sosyal	açıdan	önemli	ve	bilimsel	uzmanlar	veya	
müderrisler	gibi	eğitimli	kişilerin	yetiştirildiği	bir	kurumdu1.	

Abdurazzok	Semerkandi	(1413-1482)	“Matla	us-sa'dayn	ve	majma'	ul-bah-
rain”	adlı	eserinde	şöyle	demiştir:	«	Mirza	Uluğbey,	Semerkant	şehrinde,	
şehir	merkezindeki	meydanların	ortasında,	Arki	oliy'nin	yanında	bulunan	
Sarı	Davonik	mahallesinde	bir	medrese	ve	hanaka	yaptırmıştır	»2.

Semerkant'taki	Mirza	Uluğbey	Medresesi	 iki	katlı,	48	veya	55	odalıydı.	
Her	oda	2-4	öğrenci	için	tasarlanmış	ve	yatak	odası,	dershane	ve	yemek	
odası	olmak	üzere	üç	bölümden	oluşmaktadır.	Ayrıca,	hücrelere	açılan	
kapıların	üzerindeki	havalandırmaların	da	kendi	işlevi	vardı.	Gündüzleri	

1 Хушвактов, Н. Х. История образовательной системы в медресе Мирзо Улугбека / Н. 
Х. Хушвактов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 14 
(118). — С. 490-493. — URL: https://moluch.ru/archive/118/32587/

2	 	Ibid.
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ışığın	 odaya	 girmesini	 sağlıyor,	 geceleri	 öğrencilerin	 eğitimini	 kontrol	
etmek	icin	kullanılıyordu.

Medresenin	dört	 tarafında	dört	 dershane	 veya	oditoryum	 vardı	 ve	batı	
tarafında	bir	cami	inşa	edilmişti.	Semerkant'taki	Mirza	Uluğbey	medrese-
sinin	diğer	medreselerden	farkı,	medrese	külliyesinin	kendi	rasathanesine	
sahip	olmasıdır.	Bu,	astronom	ve	edebiyat	eleştirmeni	Mevlana	Movrudi	
Semerkandi	tarafından	"Tazkirat	ush-shuaro"	adlı	eserinde	bildirilmiştir.	

Mirzo	 Uluğbey	Medresesi'nin	 yapımından	 sonra	 bir	 disiplinler	 sistemi	
oluşturulmuş	ve	eğitim	süreci	geliştirilmiştir.	Mahmud	ibn	Haydar'a	göre,	
medresede	ders	kitabı	olarak	aşağıdaki	kitaplar	kullanılmıştır:

• «Bidan»	-	Arapçanın	temelleri;

• «Avamil»		-	Arap	dilinin	sözdizimi;

• «Shamsiya»	-	mantik;

• «Mal'umat	al	afak»	-	coğrafya;

• «Risalai	hisab»	-	matematik;

• «El-Kanun	fi't-Tıb»	-	tıp	ve	farmakoloji	(Ibn	Sina);

• «Risala	dar	marifati	takvimi»	-	astronomi	(Biruniy);

• “Al	asar	al	baqiyya	min	al	kurun	al	haliyya”	–	tarih	(Biruniy);

• «Kimyayi	saodat»	-	pedagoji,	eğitim;

• «Miftah	al	hisab»	-	aritmetik	(Cemşid	Kaşi).

Uluğbey	Medresesi'nde	eğitim	üç	aşamada	8	yil	sırasında	gerçekleştiril-
miştirdir:	

1.	 Adno	veya	past	kadam	-	ilköğretim.	Eğitim	iki	yıl	sürmüştür;

2.	 Avsat	veya	miyona	-	Orta	aşama	Eğitim	sureci	uc	yil;

3.	 A’lo	veya	pesh	kadam	-	Yüksek	veya	son.

Orta	 Asya	medreselerinde	 İslami	 ilimler	 (anlatı	 ilimleri)	 ile	 birlikte	 laik	
ilimler	(akıl	ilimleri)	önce	imla	şeklinde,	daha	sonra	öğretim	usulüyle	oku-
tulmaktaydı.	Mirzo	Ulugbek	Medresesi'nde	haftanın	dört	günü,	Cumar-
tesi,	 Pazar,	 Pazartesi	 ve	 Salı	 günleri	 ders	 yapılırdı.	Haftanın	 geri	 kalan	
kısmı	bağımsız	çalışma	günlerine	ayrılmıştır.	Bu	günlerde	verilen	ödevler	
tamamlanarak	tekrar	edilmiştir.	Cuma	günü	geleneksel	bir	Müslüman	ta-
tili	olduğu	için	medresede	ders	yoktu.
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Medrese	aşağıdaki	14	konuyu	sunmaktaydı:	Arapça,	Kuran,	Hitabet,	Ha-
dis,	Mantık,	Tefsir,	Fıkıh,	Metafizik,	Matematik,	Astronomi,	Tıp,	Coğrafya,	
Tarih,	Edebiyat.3 

Çalışmanın	konusuna	göre	medresede	öğretim	dilleri	Arapça,	Farsça	ve	
Türkçe	idi.	Medresedeki	talebe	sayısı	ve	öğrenim	süreleri	medresenin	ta-
rih	ve	gelirleri	esas	alınarak	tespit	edilmiştir.	Buna	göre	hizmet	personeli	
sayısı	yani	sadrlar,	mutavvaliler,	müderrisler,	müidler,	hafızlar,	imamlar	ve	
diğerleri	tespit	edilmiştir.	Sadr	mutavvaliye	yeni	işçi	ve	müderris	alımı	ile	
medresenin	onarımı	görevleri	verilmiştir.4 

Döneminin	önde	gelen	alimleri	Kadızâde	Rûmî,	Gıyaseddin	Cemşid,	Fet-
hullah	Şirvani,	Mevlana	Hacı	Tebrizi,	Mevlana	Emir	Kalon,	Qazi	Soqi	Zaa-
mini,	Muhammed	Havafi	Semerkant'ta	Uluğbey	medresesinde	çalıştı.	

Mirza	Uluğbey	medresesinin	ilk	hocası,	zamanının	büyük	bir	bilgini	olan	
Mevlana	Muhammed	Havafi'dir.	Ayrıca,	Mirza	Uluğbey	kendisi	de	medre-
se	derslerine	ve	ilmî	faaliyetlere	katıldı.	Uluğbey	medresesinin	parlak	me-
zunlarından	ve	Mirza	Uluğbey'in	özel	öğrencisi	olan	Alouddin	Ali	Kuşçu,	
medrese	ve	rasathane	faaliyetlerinde	öne	çıkan	isimlerden	biriydi.	Uluğ-
bey	Medresesi'nde	yapılan	astronomik	araştırmalar	Ali	Kuşçu	sayesinde	
Batı	Avrupa'ya	kadar	ulaşmıştır.	Ali	Kuşçu,	Semerkant'tan	ayrıldıktan	son-
ra	İstanbul'daki	Ayasofya	Medresesi'nde	çalışmalarına	devam	etti.	

Mirzo	Uluğbey	Medresesi'ndeki	Astronomi	Bilim	Merkezi,	bu	bilimin	ge-
lişmesine	büyük	katkı	sağlamış	ve	sonraki	Orta	Çağ'da	da	önemini	kay-
betmemiştir.	Bu	okulun	etkisiyle	Doğu	ülkelerinde,	özellikle	Hindistan'da	
rasathaneler	kurulmuş,	astronomik	gözlemler	sonucunda	bilimsel	eserler	
oluşturulmuştur.	

Shahobuddin'in	17.	ve	18.	yüzyıllarda	yarattığı	"Ziji	Shohijahoniy"	ve	Savoy	
Joy-Singh'in	"Ziji	Muhammad	shahiy"i	Mirza	Ulugbey'in	"Ziji	Koragoniy"in-
den	etkilenerek	yazılmıştır.	Ayrıca	Uluğbey'in	gök	cisimlerinin	konumlarını	
yüksek	doğrulukla	ölçmek	için	yaptığı	astronomik	alet	de	aynı	bilim	okulu-
nun	ürünüydü.	Mirza	Uluğbey	Medresesi'ndeki	"Astronomi	Mektebi"nde	
oluşturulan	ders	kitapları	yirminci	yüzyılın	başlarında	da	kullanılmıştır.	

Medreseyi	başarı	ile	tamamlayan	öğrencilere	diplomaları	verilmiştir.	Bu	tür	
diplomaların	örneklerinden	biri,	Özbekistan	Cumhuriyeti	 İlimler	Akademi-
si'nden	 Ebu	 Rayhan	 Al-Biruni'nin	 adındaki	 Şarkiyat	 Araştırmaları	 Enstitü-
3 Тахиров М. Педагогические взгляды Мирзы Улугбека С. 63-64
4	 Мукминова	Р.	Г.	К	истории	аграрных	отношений	в	Узбекистане	XVI	в.	/Вакф-наме/	

Т.:	Наука,	1966.	С.	66.
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sü'nde	R	-	2683	numarasıyla	günümüze	ulaşmıştır.	Bu	diplomanın	Kadizoda	
Rumi	tarafından	Şubat	1435'te	el	yazısıyla	yazıldığı	ve	Muhammed	Balhi'ye	
verildiği	düşünülmektedir5.	Bu	demektir	ki	Mirzo	Uluğbek	Medresesi	me-
zuniyet	diploması	Doğu	ülkelerinde	 alıntılanan	 resmi	bir	 belgedir.	 Bu	da	
Doğu	 ülkelerinde	 bu	medresenin	 yüksek	 statüsüne	 tanıklık	 ediyor.	 Tarihi	
kaynaklara	göre	medresede	okuyan	öğrencilere	burs	veriliyordu.	

Mirza	Uluğbey'in	vefatından	sonra	medresede	eğitim	20.	yüzyılın	başları-
na	kadar	devam	etmiştir.	Aştarhanlılar	döneminde	Semerkant	hükümdarı	
Bahadir	Yalangtoshbi	(1576-1656)	tarafından	1619-1636'da	Şîrdâr	med-
resesinin	ve	1646-1660'da	Tillakori	medresesinin	inşası	Semerkant'ta	bi-
lim	ve	kültürün	gelişimini	daha	da	hızlandırdı.

Semerkant'ın	 Ebulfayz	 han	 (1711-1747)	 tarafından	 yönetimi	 sırasında,	
şehir	göçebe	cungarlar	ve	ayratlar	tarafından	işgal	edildi	(1723).	Bu	kriz	
döneminde	 şehir	 başıboş	 bırakıldı	 ve	 bir	 süre,	 yaklaşık	 7	 yıl	 boyunca	
şehir	ıssız	kaldı.	Buhara	Emiri	Daniel	(1758-1785)	döneminde,	oğlu	Şah	
Murad,	Semerkant	valiliğine	atandı	(1765-1785).	Şah	Murad'ın	girişimiy-
le	reformlar	yapıldı,	Semerkant'ta	medreseler	canlandırıldı,	bilim	ve	kül-
tür	gelişmeye	başladı.	

Türkistan'ın	Rus	İmparatorluğu	tarafından	işgal	edilmesi	sonucunda	Mir-
zo	Uluğbey	Medresesi'nin	faaliyetleri	kısmen	azalmıştır.	Ancak	medrese	
tamamen	kapatılmış	değil.

20.	yüzyılın	başlarında	Türkistan'da	görev	yapan	Rus	oryantalist,	tarihçi	
ve	etnografi	N.	Ostroumov,	1906'da	bile	2	müderrisin	öğretildiği	Mirza	
Ulugbey	Medresesi'nde	eğitim	için	özel	salonlarda	60'tan	fazla	öğrenci-
nin	okuduğunu	kaydetti.6 

Mirzo	Uluğbey	medresesinin	faaliyetinin	son	yıllarında	bu	eğitim	kurumu-
na	tanınmış	aydınlardan	hocalar	görevlendirilmiştir.	1909'dan	itibaren	Mir-
za	Uluğbey	Medresesi	Saidahmad	Vasli	Semerkandi	(1870-1925)	tarafın-
dan	yönetildi.	O	1917'den	sonra	da	pedagojik	çalışmalarına	devam	etti.	

1927	yılında,	medresede	düzenlenen	öğretmen	yetiştirme	kursu	teme-
linde	 Semerkant'ta	 Yüksek	 Pedagoji	 Enstitüsü	 kuruldu.	 Bugünkü	 Se-
merkant	Devlet	Üniversitesi'nin	Uluğbek	Medresesi'nin	halefi	olduğunu	
söylemek	 yanlış	 olmaz.	Bu	nedenle	2020	 yılında	Özbekistan,	Uluğbek	
Medresesi'nin	600.	yılını	kutladi.	

5	 ЎзРФА	Беруний	номидаги	Шарқшунослик	институти	фонди	Инв.р.	Р106	83	–Ш
6	 В.	В.	Бартольд,	Сочинения	II	том,	часть	2.	–Москва:	“НАУКА”.1964.	с.	127,	661	стр.
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ÖZET

Eğitimin	en	üst	kademesi	olan	yükseköğretim,	insanlığın	ve	bilimin	ilerleme-
sinde	etkin	rol	oynamaktadır.	Tarihsel	süreç	içerisinde	yükseköğretim	görevi	
gören	kuruluşların	bilimi	muhafaza	ettikleri,	geliştirdikleri	ve	 toplumsal	etki-
leşimi	 sağladıkları	 görülmektedir.	Orta	 Çağda	Abbâsîler	 tarafından	 kurulan	
Beytülhikme,	 İslâm	 tarihinde	bilimsel	 araştırmaların	 yapıldığı	 önemli	 kurum	
olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Yine	 İslâm	coğrafyasında	medreseler,	eğitimin	
en	yüksek	seviyede	öğretildiği	kuruluş	olarak	kabul	edilmektedir.	Bu	çerçeve-
de	X.	yüzyılda	Karahanlıların	ilk	modern	medreseyi	faaliyete	geçirdikleri	dikkat	
çekmektedir.	Büyük	Selçuklular	zamanında	inşa	edilen	Nizâmiye Medreseleri 
ise	Türk	dünyasındaki	en	önemli	yükseköğretim	birimi	olarak	ifade	edilmek-
tedir.	Söz	konusu	medreseler	ve	kurumlar	dönemin	önemli	ilmi	çalışmalarının	
yapıldığı	ve	bilim	insanının	yetiştirildiği	kuruluşlar	olarak	kabul	edilmektedir.	
Sonraki	dönemlerde	Osmanlı	İmparatorluğu	gibi	çeşitli	ülkelerin	bakiyesinde,	
medreselerde	yükseköğretim	faaliyetleri	devam	etmiştir.	III.	Selim	ile	başlayan	
ardından	 II.	Mahmud	 ile	 devam	 eden	 yenilik	 hareketlerinden,	 yükseköğre-
tim	de	etkilenmiş	 ve	medreselere	alternatif	 yeni	 kuruluşlar	ortaya	çıkmıştır. 
Böylelikle	yükseköğretim	modernleşme	aşamalarına	sahne	olmuştur.	Tanzimat	
döneminde	eğitime	yeni	bir	nefes	getirilerek	batılı	anlamda	ilk	üniversite	Dâ-
rülfünun	 kurulmuştur.	 Türkiye’de	 Cumhuriyetin	 ilan	 edilmesinden	 sonra	 da	
yükseköğretimde	 hızlı	 gelişmeler	 yaşanmıştır.	 1933	 yılında	 eğitim	 alanında	
yapılan	reform	ile	modern	üniversite	kurulmuş	ve	bunu	1946	yılında	çıkarılan	
üniversitelere	özerklik	veren	Üniversiteler Kanunu	izlemiştir.	Daha	sonra	1973	
yılında	 bu	 özerklik	 kısıtlanmış	 olsa	 da	 1981	 yılında	Yüksek Öğretim Kurulu 
(YÖK)	kurulmasıyla	yükseköğretim	tek	bir	çatı	altında	toplanmıştır.	Türkiye’de	
yükseköğretimin	temelleri	ve	tarihsel	süreçteki	gelişimi	her	zaman	merak	ko-
nusu	olmuştur.	Bu	meyanda	yükseköğretimin	tarihi	serüveni	ve	geçirdiği	aşa-
malar	çalışmamızda	konu	edinilmiştir.

Anahtar	kelimeler:	Yükseköğretim,	Yükseköğretim	Tarihi,	Medrese,	Üniversite

mailto:necmettinayan@aybu.edu.tr
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ABSTRACT
Higher	 education,	which	 is	 the	 highest	 level	 of	 education,	 plays	 an	 active	
role	in	the	development	of	humanity	and	science.	In	the	historical	process	it	
is	seen	that	institutions	serving	as	a	higher	education	preserve	and	develop	
science	and	provide	social	interaction.		Beytülhikme,	which	was	founded	by	
Abbasids	in	Medieval	ages,	appear	as	place	where	it	had	been	done	scientific	
research.	On	the	other	hand,	in	Islamic	geography,	madrasahs	are	accepted	
as	the	institution	where	education	had	been	taught	at	the	highest	degree.	In	
this	context	it	is	noteworthy	that	Karakhanids	activated	the	first	modern	ma-
drasah	in	10th	century.	Nizamiye Madrasahs,	which	were	established	during	
The	Great	Seljuk	Period	are	stated	as	the	most	important	higher	education	
unit	in	the	Turkish	world.	Madrasahs	and	institutions	are	seen	as	foundation	
where	important	scientific	studies	of	the	period	were	carried	out	and	scien-
tists	were	trained.	In	the	following	periods,	madrasahs	and	higher	education	
activities	were	being	carried	out	in	the	patronage	of	various	countries	such	
as	Ottoman	Empire.	Higher	education	was	also	affected	by	 the	 innovation	
movements	 that	 started	with	Selim	 III	 and	continued	with	Mahmud	 II,	 and	
new	institutions	were	founded	as	an	alternative	to	madrasahs.	Thus,	higher	
education	witnessed	the	stages	of	modernization.	Dârülfünun, was	the	first	
western-style	university,	was	established	by	breathing	new	life	into	education	
during	Tanzimat Reform Era.		After	the	proclamation	the	republic	in	Turkey,	
there	were	rapid	developments	in	higher	education.	With	the	reform	made	
in	the	field	of	education	1933,	Istanbul	University	which	is	a	modern	univer-
sity,	was	founded	and	then	autonomy	was	given	to	universities	with	Law on 
Universities	enacted	in	1946.	Although	this	autonomy	was	restricted	in	1973,	
higher	education	has	been	gathered	under	a	single	roof	through	the	Council 
of Higher Education (YÖK)	 in	 1981.	 Fundamentals	 of	 higher	 education	 in	
Turkey	and	its	historical	developments	has	always	been	the	object	of	curios-
ity.	As	a	result,	the	historical	adventure	of	higher	education	and	the	stages	it	
went	through	were	discussed	in	our	research.	

Key	Words:	Higher	education,	History	of	higher	education,	Madrasah,	Uni-
versity		
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GİRİŞ 
Yükseköğretim	kanunu	3.	Maddesindeki	 tanımıyla	yükseköğretim,	Milli	Eği-
tim	 sistemi	 içinde	 ortaöğretime	 dayalı	 en	 az	 dört	 yarıyılı	 kapsayan	 her	 ka-
demedeki	eğitim-öğretimin	 tümüdür.1	Günümüzde	yükseköğretim	denildiği	
zaman	 akla	 ilk	 olarak	üniversite	 kavramı	 gelmektedir.	Oysa	 yükseköğretim,	
üniversiteden	daha	kapsamlı	bir	ifade	olarak	üniversite,	yüksekokul,	akademi	
gibi	bütün	düzeylerdeki	eğitimi	kapsamaktadır.	Daha	geniş	bir	tanımlama	ile	
yükseköğretim	bilimsel	birikimleri	koruyan,	gelişmesini	ve	yayılmasını	sağla-
yan,	ayrıca	eğitim	faaliyetleri	ve	bilimsel	araştırmaların	yapıldığı	üniversiteler	
ve	bu	üniversitelere	bağlı	kurum	ve	kuruluşların	bütünü	olarak	tasvir	edilmek-
tedir.2	Dolayısıyla	yükseköğretimin	ana	kaynağı	üniversitelerdir.	Üniversiteler	
yaklaşık	bin	senedir	yüksek	eğitimin	verildiği	ve	nitelikli	insan	gücü	ihtiyacını	
karşılayarak	topluma	hizmet	eden	kurumlardan	bir	tanesidir.	

Her	ne	kadar	başlangıcı	Platon’un	Acedemia’sına	kadar	uzansa	da	üniversite	
kelimesinin	kökeni	Orta	Çağ’da	şekillenmeye	başlamıştır.	Orta	Çağ	üniversite	
eğitimini	en	iyi	tanımlayan	sözcük	studium general	 (studium:	eğitim	için	dü-
zenlenmiş	kurum;	generale:	 yerel	bölgenin	dışından	gelen	öğrencileri	kabul	
eden	okul)	olarak	tanımlanmaktadır.	Öyle	ki	modern	üniversiteler	kuruluncaya	
dek	studium generale	müfredatı	yaygın	olarak	kullanılmıştır.3	Üniversiteler	ise	
kilise	ve	papalığa	bağlı	lonca	ve	meslek	örgütü	olarak	teşekkül	etmiştir.4  Bu 
çerçevede	Lonca	kelimesinin	Latince	karşılığı	universitas kavramı	olup	“bağım-
sız	ve	tüzel	kişiliğe	sahip	ve	ortak	çıkarları	olan	kişiler	topluluğu”	olarak	belirtil-
mektedir.	Bugün	ki	üniversite	kelimesinin	de	bu	kökten	geldiği	bilinmektedir.5 

İslâm	tarihinin	başlangıcında	Medine’de	Mescid-i	Nebevî’nin	yanında	önce-
likle	yoksul	sahâbilerin	barınması	için	kurulan	Suffe	zamanla	derslerin	görül-
düğü	eğitim	müessesine	dönüşmüştür.6	İslâm’ın	yayılmasıyla	birlikte	cami	ve	
mescidler	eğitim	mekânları	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Camiler	ve	mescidler	
çeşitli	nedenlerle	zamanla	yism-i mekân	olarak	ders	yapılan	yer	anlamına	ge-
len	medreselere	dönüşmüştür.7	Orta	Çağ	 İslâm	dünyasında	 ise	eğitimin	en	

1	 Kanun	no:	2547,	Kabul	tarihi,	4.11.1981,	R.G,	6.11.1981/s.	17506,	madde	3	(De-
ğişik:	17.08.1983-2880/1md.),	s.	5347.

2	 	Ramazan	Kılıç,	“Türkiye’de	Yükseköğretimin	Kapsamı	ve	Tarihsel	Gelişimi”,	Dum-
lupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,	s.	3,	1999,	s.	290.

3	 Seyfi	Kenan,	“Üniversite’’,	DİA,	c.	XLII,	İstanbul	2012,	s.	339;	C.	Ergin	Ekinci,	Burcu	
Türkkaş	Anasız,	Elif	Iliman	Püsküllüoğlu,	“Türkiye	Yükseköğretim	Modelinin	Değer-
lendirilmesi”,	Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi,	c.	III/2,	2018,	s.	779.

4	 Kenan,	“Üniversite’’,	s.	339.	
5	 Kemal	Gürüz,	Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve 

İdare Sistemleri,		ÖSYM	Yayınları,	II.	Baskı,	Ankara	2003-4,	s.	4.	
6	 Mustafa	Baktır,	“Suffe”,	DİA,	c.	XXXVII,	2009,	s.	470.	
7	 Güray	Kırpık,	“İlk	Türk-İslam	Devletlerinde	Eğitim”,	Türk Eğitim Tarihi El Kitabı,	ed.	

Güray	Kırpık,	Uğur	Ünal,	Hasa	Işık,	Bahattin	Demirtaş,	Muhammet	Ahmet	Tokde-
mir,	Togay	Seçkin	Birbudak,	Hasan	Akyol,	Grafiker	Yayınları,	II.	Baskı,	Ankara	2019,	
s.	36-38,	
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yüksek	seviyede	verildiği	eğitim	kurumu	olarak	medreseler	karşımıza	çıkmak-
tadır.	İlk	medresenin	ne	zaman	inşa	edildiği	hususu	tespit	edilememektedir.	
Fakat	 ilk	 dönem	 İslâm	 tarihinde	 ibadet	 ve	 eğitim	merkezi	 olarak	 kullanılan	
mescidler,	 uzaktan	 gelen	 öğrenciler	 için	 konaklama	 yerlerinin	 eklenmesiyle	
oluşan	mescid-han	veya	cami	külliyelerinin	ardından	bir	vakfiye	ile	tüzel	kişili-
ğe	kavuşmasıyla	ileri	düzeyde	eğitim	veren	bir	kuruma	bürünmüşlerdir.8  

Abbasîler	döneminde,	Halife	Me’mun	zamanında	832	yılında	Bağdat’ta	kurul-
muş	olan	Beytülhikme	ve	sonraki	yüzyıllardaki	Dârülhikme	tercüme	ve	yüksek	
düzeyde	ilmi	araştırmaların	yapıldığı	yerler	olarak	görülmektedir.9	Bu	kurumlar	
medreselerin	oluşumuna	zemin	hazırlayan	yerlerdir.	Medreseler,	 IX.	yüzyılda	
eğitime	başlamış	olsa	da	Karahanlılar,	X.	yüzyılda	kendilerine	has	eğitim	mü-
esseseleri	tesis	ederek	Türk	eğitim	tarihine	katkı	sağlamışlardır.	Batı	Karahan-
lılar’ın	 ilk	hakanı	Tamgaç	Han	 (1041-1068)10	Orta	çağ	 İslâm	Dünyası’nda	 ilk	
modern	medreseyi	1066	yılında	Semerkant’ta	kurmuştur.11

Medreselerde	dinî	ilimler	ağırlıklı	olmakla	birlikte	ilahiyat,	kelâm,	fıkıh,	tıp	ve	
astronomi	dersleri	verilmektedir.12		Bunun	yanı	sıra	en	eski	medreselerin	Ma-
veraünnehir	ve	Horasan	bölgesinde	olduğu	zikredilmektedir.	Medreselerin	en	
önemli	gelişimi	ve	yayılması	ise	Büyük	Selçuklu	devleti	zamanında	olmuştur.	
Selçuklular	döneminde	medreseler	Sünni	İslâm	anlayışını	Şii	İslâm	anlayışına	
karşı	savunmak	üzere	kurulmuştur.13	Nitekim	Sultan	Alparslan’ın	(1064-1072)	
veziri	Nizâmülmülk	(ö.	485/1092)	öncülüğünde	Bağdat’ta	teşekkül	eden	Nizâ-
miye Medreseleri,	plan,	teşkilat,		müfredatlarıyla	tarihte	dönüm	noktası	teş-
kil	etmiş	ve	dönemin	en	yüksek	eğitim	veren	kurumları	olmuştur.14	Nizâmiye	
medreseleri	kısa	süre	içerisinde	İslâm	coğrafyasının	farklı	bölgelerinde	kurula-
rak	yaygın	eğitim	kurumları	olarak	işlevlerini	sürdürmüş	ve	ilmi	hayatın	önemli	
merkezleri	haline	geldiğini	söylemek	mümkündür.	

Nizâmiye	Medreseleri	 ile	 tesis	edilen	 yükseköğretim	 sistemi,	Anadolu	Bey-
likleri	aracılığıyla	Osmanlı	Devleti’ne	geçmiştir.	Bir	diğer	deyişle	Osmanlılar	
8	 Nebi	Bozkurt,	“Medrese’’,	DİA,	c.	XXVIII,	Ankara	2003,	s.	324.
9	 Mahmut	Kaya,	“Beytülhikme’’,	DİA,	c.	VI,	İstanbul	1992,	s.	88-90;	Mahmut	Kaya,	

“Dârülhikme’’,	 DİA,	 c.	 VIII,	 İstanbul	 1993,	 s.	 537-538;	 Seyfi	 Kenan,	 “Modern	
Üniversitenin	oluşum	Süreci’’,	Osmanlı Araştırmaları,	c.	XLV,	2015,	s.	335.	

10	 Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Ömer	Soner	Hunkan,	“Tamgaç	Han”,	DİA,	c.	XXXIX,	İstan-
bul	2010,	s.	556-557.	

11	 Aydın	Sayılı,	Higher Education in Medieval Islam,	Ankara	Uni.	Yıllığı,	c.	II,	1947-
1948,	s.	396;	Suat	Polat,	“Karahanlı	Devleti’nde	Eğitim	Faaliyetleri”,	UEBT,	C.	1-1,	
2015,	s.	45.	

12	 Bozkurt,	“Medrese’’,	s.	326.	
13	 Güray	Kırpık,	Nizamiye Medreseleri Orta çağın Yükseköğretim Kurumu,	Anıl	Matbaa	

ve	Ciltevi,	Ankara	2009,	s.	35-44;	İsmail	Güven,	“Türkiye	Selçukluları’nda	Medrese-
ler”,	Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,	c.	XXXI-1,	1988,	s.	126-128.

14	 Gürüz,	Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare 
Sistemleri,	 s.	 3;	 Abdülkerim	 Özaydın,	 “Nizâmiye	 Medresesi’’,	 DİA,	 c.	 XXXIII,	
İstanbul	2007,	s.	189;		Kenan,	“Modern	Üniversitenin	oluşum	Süreci’’,	s.	335.	
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ilk	yükseköğretim	kurumlarını	Selçuklu	ve	Anadolu	Beyliklerin	mirasını	örnek	
alarak	 kurmuşlardır.15	 Dönemin	 getirdiği	 gelişmeler	 çerçevesinde	 birtakım	
reform	 hareketleri	 ile	 şekillenen	 medreseler	 yerini	 modern	 üniversitelere	
bırakmışlardır.	Bu	meyanda	Türkiye’de	yükseköğretim	kurumlarını	incelerken	
köklerini	oluşturan	Osmanlı	devletindeki	gelişmeleri	göz	önünde	bulundur-
mak	gereklidir.	Dolayısıyla	çalışmamızda	Türkiye’de	yükseköğretim	kurumları-
nın	tarihi	konu	edinilmiş	ve	Cumhuriyet	dönemi	yükseköğretim	kurumları	te-
melini	oluşturan	Osmanlı	Devleti’ndeki	eğitim	faaliyetleri	ne	de	değinilmiştir.	

1-Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Yükseköğretim
Osmanlı	İmparatorluğu	döneminde	Türk-İslâm	geleneği	devamı	mahiyetinde,	
medreseler	en	yüksek	eğitimin	verildiği	kurumlar	olarak	kabul	edilmektedir.	
Nitekim	medreseler	önemli	âlimlerin	yetiştiği,	bilim	insanlarının	himaye	edildi-
ği	kurumlardır.	Bu	mahiyette	bu	kurumlar	kuruluşundan	itibaren	eğitime	önem	
verilen	yerler	olmakla	beraber	 ilerleyen	zamanlarda	değişimi	ve	gelişimi	 ile	
bugüne	uzayan	serüveni	başlatmışlardır.	

Osmanlı	Devletinde	ilk	medrese	İznik’in	fethinden	sonra	1330	yılında	Orhan	
Gazi	(1324-1362)	tarafından	bir	kilisenin	camiye,	bir	manastırında	medreseye	
dönüştürülmesiyle	açılmış	ve	müderrisliğine	Dâvûd-i	Kayserî	30	akçe	maaşla	
atanmıştır.	Orhan	Gazi	döneminde	yaptırılan	bu	yapı	Osmanlı	 ilim	 tarihinin	
başlangıç	noktası	olarak	kabul	edilmektedir.	Bununla	beraber	Osmanlı’da	ilk	
medresenin	İznik’ten	önce	İzmit’te	kurulduğuna	dair	rivayetler	de	bulunmak-
tadır.16	Öte	yandan	ilk	Osmanlı	medreselerinde	nakli	ilimlerde	Şam-Mısır,	akli	
ilimlerde	de	Bağdat-Semerkant	bölgelerinde	yetişen	âlimlerden	istifade	edil-
diği	görülmektedir.17	İlk	dönem	Osmanlı	devletinde	bu	medreselerden	sonra	
çeşitli	 şehirlerde	 medreselerin	 kurulduğu	 da	 bilinmektedir.	 Bağdat-Semer-
kand	eğitim	geleneği	önce	Anadolu’ya	daha	sonrasında	Avrupa	ve	Balkanlara	
Osmanlılar	 tarafından	ulaştırılmıştır.	Orhan	Gazi	 tarafından	Bursa’nın	fethine	
müteakip	vücuda	getirilen	Manastır Medresesi	bunlardan	biridir.	Aynı	zaman-
da	1335	yılında	günümüzdeki	Orhan	Gazi	Cami	yanında	inşa	edilen	medrese,	
Orhan	Gazi’nin	komutanlarından	biri	olan	Lala	Şahin	tarafından	Bursa’da	ku-

15	 	Ekmeleddin	İhsanoğlu,	“Osmanlı	Eğitim	ve	Bilim	Müesseseleri”,	Osmanlı Devleti ve 
Medeniyeti Tarihi,	ed.	Ekmeleddin	İhsanoğlu,	c.	I,	Feza	Yay.,,	İstanbul	1999,	s.	223.

16	 	Mefail	Hızlı,	“Kuruluşundan	Osmanlılara	Kadar	Medreseler”,	Uludağ	Üniversitesi 
İlahiyat	Fakültesi,	c.	 II-2,	1997,	s.	279-280;	Yusuf	Halaçoğlu,	XIV-XVII Yüzyıllarda 
Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,	TTK	Basımevi,	Ankara	1991,	s.	115-
116;	Mehmet	Bayrakdar,	“Dâvûd-i	Kayserî”,	DİA,	c.	 IX,	 İstanbul	1994,	s.	32-33;	
Yahya	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	İstanbul	Kültür	Üniversitesi 
Yay.,	İstanbul	1997,	s.	55.

17	 	Hasan	Akyol,	“Osmanlı	Devletinde	Eğitim-Öğretim’’,	Türk Eğitim Tarihi El Kita-
bı,	ed.	Güray	Kırpık,	Uğur	Ünal,	Hasa	Işık,	Bahattin	Demirtaş,	Muhammet	Ahmet	
Tokdemir,	Togay	Seçkin	Birbudak,	Hasan	Akyol,	Grafiker	Yayınları,	II.	Baskı,	Ankara	
2019,	s.	97.	
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rulan	medrese	ve	Murad	Hüdavendigar	(1362-1389)	tarafından	yine	Bursa’nın	
Çekirge	semtinin	Kaplıca	Mevkiinde	bir	cami	yanında	inşa	ettirdiği	medrese	
ve	 imaret	bunlardan	bazılarıdır.18	Ayrıca	Yıldırım	Bayezid	 (1389-1403)	zama-
nında	 yapılan	Yıldırım Medresesi,	 I.	Mehmed’in	 (1413-1421)	Yeşil Medrese 
(Bursa	Sultaniyesi),	Hacı Ivaz Medresesi,		II.	Murad’ın	(1421-1444,1446-1451)	
Murâdiye Medresesi	dönemin	birinci	derecede	eğitim	ve	öğretim	kurumları	
olarak	faaliyet	göstermişlerdir.19 

Bursa’dan	sonra	devletin	başkentinin	Edirne’ye	taşınması	dolayısıyla	Edirne’de	
önemli	medreseler	kurulmuştur.	Bunlardan	ilki	 I.	Mehmed	döneminde	1413	
yılında	 inşa	edilen	 I. Mehmed Medresesi’dir	 (Eski	Cami	Medresesi).	 II.	Mu-
rad	devrinde	Dârü’l-hadis Medresesi,	Üç Şerefeli Saatli Medrese,	Fatih	Sultan	
Mehmed	 (1444-1446,	 1451-1481)	 zamanında	Üç	 Şerefeli	Medrese	 yanında	
kurulan	Peykler Medresesi20	de	Edirne’de	tesis	edilen	diğer	eğitim	kurumla-
rıdır.21	Öte	yandan	İznik,	Bursa	ve	Edirne	dışında	Osmanlı	devleti	bünyesinde	
farklı	 şehirlerde	de	Medreseler	görülmektedir.22	Fatih	Sultan	Mehmed’in	 İs-
tanbul’u	fethine	kadar	geçen	süreçte	faaliyet	gösteren	bu	medreseler	kuruluş	
devrinde	yüksek	düzeyde	eğitim	veren	kurumlar	olmuşlardır.	Fatih	zamanın-
da	 ise	Osmanlı	Devleti	 bünyesindeki	medreseler	 için	mühim	gelişmeler	 ve	
önemli	yeniliklerin	yaşandığı	dönem	olmuştur.	Öyle	ki	bu	dönemde	başşehrin	
İstanbul’a	taşınmış	olması	ve	eğitimin	merkezinin	de	değişmesine	olanak	sağ-
lamıştır.	Bu	bağlamda	birçok	yeni	düzenlemeyle	yeni	eğitim	kurumları	devlet	
bünyesine	kazandırılmış	ve	eğitim-öğretim	sistemleştirilmiştir.23 

İstanbul’un	fethi		(1453)	sonrası	Ayasofya-i Kebir Medresesi	ve	camiden	med-
reseye	tahvil	edilen	pek	çok	kurum	faaliyet	göstermiştir.	Bunun	yanında	Fatih	
tarafından	1463-1470	yılları	arasında	Fatih	semtinde	bir	külliye	inşa	ettirmiş-
tir.24	Bu	külliyenin	içinde	vücuda	getirilen	Sahn-ı Semân Medreseleri	(Semâ-
niye	Medreseleri),	dönemin	 İstanbul’da	bulunan	en	yüksek	dereceli	medre-
seleridir.	Yapısı	 ile	de	göz	kamaştıran	bu	kurumlar	Fatih	caminin	iki	yanında	
dörder	medreseden	ve	her	medrese	de	on	dokuz	odadan	teşekkül	etmekte-
dir.	Nitekim	akli	ve	nakli	 ilimlerin	öğretildiği	her	medresenin	birer	 fakülteye	

18	 Ziya	Kazıcı,	Osmanlı’da Eğitim Öğretim,	Bilge	Yayınları,	İstanbul	2004,	s.	73-74.	
19	 Halaçoğlu,	XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,	s.	117.	
20 Üç Şerefeli	Saat	Medresesi	ve	Peykler	Medresesi	ilerleyen	zamanlarda	Çifte	Med-

rese	olarak	anılmışlardır.	
21	 	Akyol,	“Osmanlı	Devletinde	Eğitim-Öğretim’’,	s.	98.	
22	 Halaçoğlu,	XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,	s.	118.
23	 Mehmet	İpşirli,	“Medrese’’,	DİA,	c.	XXVIII,	Ankara	2008,	s.	327-333;	Akyüz,	Türk 

Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	 s.	 57-61;	 Akyol,	 “Osmanlı	 Devletinde	
Eğitim-Öğretim’’,	s.	100.

24	 Akyol,	 “Osmanlı	 Devletinde	 Eğitim-Öğretim’’,	 s.	 100;	Harun	 Yılmaz,	 “Medrese	
Geleneğinde	Yenilik	ve	Kurumsallaşma:	XV.	ve	XVI.	Yüzyıl	Osmanlı	Medreseleri”,	
Osmanlı Medreseleri: Eğitim: Yönetim ve Finans,	ed.	Fuat	Aydın,	Mahmut	
Zengin,	Kübra	Cevherli,	Yunus	Kaymaz,	Mahya	Yay.,	İstanbul	2018,	s.	398.
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tekabül	ettiği	söylenebilir.	Buralarda	fıkıh,	tıp,	astronomi,	 ilahiyat	gibi	çeşitli	
ilim	dallarından	dersler	okutulmakta	ve	medreselerin	her	bir	odasında	birer	
yüksek	ilim	öğrencisi	yani	danişment	oturmaktadır.25  

Fatih	döneminde	kurulan	medreselerle	Osmanlı’da	eğitim	kurumları	sistem-
leşerek	 hiyerarşik	 bir	 düzen	 kazanmıştır.	 Bütün	 kademede	 okutulan	 dersler	
tanımlanmış,	eğitimcilerin	ders	ücretleri	belirlenmiş	ve	medreseler	kendi	içe-
risinde	meslek	ve	 ihtisas	medreseleri	olarak	ayrılmıştır.26	Bütün	bu	yenilikler	
ile	Nizamülmülk	tarzında	düzene	gidilmiştir.	Ayrıca	Sahn-ı	Semân	medreseleri	
daha	sonra	kurulan	eğitim	merkezleri	için	model	teşkil	etmiştir.	Kanuni	Sultan	
Süleyman	(1520-1566)	döneminde	1559	yılında	yaptırılan	Süleymaniye med-
reseleri	de	Sahn-ı	Semân	medreseleri	örnek	alınarak	teşekkül	etmiştir.	27

Süleymaniye Medreseleri’ne	gelince	kendi	içerisinde	kademelerden	oluşmak-
la	beraber	sosyal	ve	teknik	bilimleri	ayrı	okutulması	amacıyla	kurulmuştur.	Yedi	
kademeden	 oluşan	 bu	medreselerin	 ilk	 beşi	 Sahn-ı	 Semân	Medreseleri	 ile	
aynı	düzeydeyken	iki	kademesi	Darü’t-tıb	ve	Darü’l-Hadis	diğerlerinden	yük-
sek	seviyede	ihtisas	kurumu	olarak	görülmektedir.	Bu	yönüyle	de	tüm	medre-
selerin	en	kıdemlisi	olarak	tanımlanmıştır.	Bu	medreseler	döneminin	ilerisinde	
bir	eğitim	anlayışıyla	Osmanlı	Medrese	sisteminin	zirve	dönemi	yaşanmıştır.28 
Ne	var	ki	XV.	ve	XVI.	Yüzyıllarda	zirvelerini	yaşayan	Osmanlı	medreseleri	XVII.	
Yüzyıldan	itibaren	gerilemeye	başlamıştır.	Bunun	sonucunda	Osmanlı’da	eği-
timde	batı	modeli	örnek	alınarak	bir	takım	reform	süreçleri	yaşanmıştır.	

Osmanlı	devletinde	III.	Selim	(1789-1807)	döneminden	Meşrutiyet’in	ilanına	
kadar	olan	süreçte	eğitim	alanında	köklü	değişikliklerin	yapıldığı	görülmekte-
dir.	Dönemin	gerektirdiği	ihtiyaçları	artık	karşılayamayan	medreselerin	yerine	
batı	tarzında	alternatif	kurumların	kurulması	görüşü	yaygınlık	kazanmıştır.	Bu	
amaçla	batılı	eğitim	temel	alınarak	yenileşmeye	gidilmiştir.	Yapılan	bu	yenilik-
lerin	genel	anlamıyla	eğitim	kurumlarında	ve	eğitim	düşüncesinde	gerçekleş-
miş	olduğu	söylenebilir.	Çağdaş	anlamda	üniversite	kavramı	ile	ilişkilendirile-
bilecek	ve	modern	üniversitelerimizin	temeli	olan	yükseköğretim	kurumları	bu	
dönemde	gerçekleştirilen	çalışmalarla	oluşturulmuştur.	Bu	meyanda	ilk	adım-
lar	III.	Selim’in	saltanat	yıllarında	askeri	sınıfın	ve	ocakların	yeniden	düzenlen-
mesi	ve	yenilenmesi	ile	başlamıştır.	Bu	bağlamda	ilk	olarak	1773	yılında	Hen-
desehâne	ve	Mühendishane-i Bahri-ı Hümayun	(İmparatorluk	Deniz	Mühendis	
Okulu)	kurulmuştur	ki	bunlar	Osmanlı	İmparatorluğunda	batı	tarzında	devlet	
destekli	 ilk	 yükseköğretim	 kurumu	 olarak	 kabul	 edilmektedir.29	 Adı	 geçen	
25	 Kazıcı,	Osmanlı’da Eğitim Öğretim,	s.	77-78;	Fahri	Unan,	“Sahn-ı	Semân’’, DİA,	c.	

XXXV,	İstanbul	2008,	s.	532-533.
26  smail	Doğan,	Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri: Kurumlar, Kişiler,	Söylemler,	No-

bel	Yayın	Dağıtım,	Ankara	2010,	s.	150.
27	 Akyol,	“Osmanlı	Devletinde	Eğitim-Öğretim’’,	s.	106.
28	 Doğan,	Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri: Kurumlar, Kişiler,	s.	150-157.	
29	 Osman	Nuri	 Ergin,	Türk Maarif Tarihi,	 c.	 I-II,	 Eser	 Kültür	 Yay.,	 İstanbul	 1977,	 s.	

315-324;	Cavit	Binbaşıoğlu,	Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi,	MEB	Yay.,	İstanbul 
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kurum	 türünün	modern	çizgide	örgütlenen	 ilk	 kurumuydu.	1795	yılında	 ise	
Hasköy’de	Mühendishane-i Berri-i Hümayun	 (Askerî	Kara	Mühendislik	Oku-
lu)	 faaliyete	geçmiştir.30	 II.	Mahmud	(1808-1839)	devrinde	yine	yükseköğre-
tim	seviyesinde	eğitim	veren,	ordunun	 tabip	ve	cerrah	 ihtiyacını	karşılamak	
amaçlı	 Tıphâne-i Âmire	 (1827),	Cerrahhâne-i Ma’mure	 (1828)	 kurulmuştur.	
Bu	kurumlar	1838	yılında	Galatasaray’da	Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne 
olarak	birleştirilmiştir.	Yine	aynı	dönemde	subay	ihtiyacı	için	Mekteb-i Ulûm-i 
Harbiye	(1834)	bununla	birlikte	Mızıka-i Hümâyun	(1834)	açılmıştır.31	III.	Selim	
ve	II.	Mahmud’un	yenilikleri	arasında	eğitim	kurumlarını	reform	etme	çabaları	
dikkat	çekmektedir.	Bu	kurumların	daha	çok	 imparatorluk	ordusunu	geliştir-
mek	ve	askeriye	için	ihtiyaç	duyulan	becerileri	kazandırmak	üzere	yenilendiği	
görülmektedir.	

Tanzimat	Fermanı’nın	ilanından	önce	merkezileşmeyi,	modernleşmeyi	ve	yeni	
bir	sivil	bürokrasinin	inşasını	isteyen	imparatorluk	yöneticileri	için	yükseköğre-
tim	önem	kazanmaya	başlamıştır.32	Osmanlı	İmparatorluğu,	devletin	bozulan	
düzenin	sağlamlaştırılması	için	1839	yılında	Tanzimat	ve	1856	yılında	Islahat	
Fermanlarını	ilan	etmiştir.	Bu	fermanlar	devletin	birçok	alanda	yeniden	yapı-
lanmasına	yöneliktir.	Tanzimat	Fermanı’nda	doğrudan	eğitime	dair	bir	madde	
bulunmazken	Islahat	Fermanı’nda	ise	eğitim	konusunda	Avrupa’dan	yararla-
nılmasına	dair	bir	bölüm	yer	almaktadır.33	Ancak	Tanzimat	fermanının	ilanıyla	
birlikte	Osmanlı	İmparatorluğunda	batılılaşma	dönemi	başlamış	ve	her	alan-
da	 yenilikler	 yapılmıştır.	 Bu	 dönemde	 eğitimin	 kurumsallaşması	 alanındaki	
kayda	değer	gelişmeler	dikkat	çekmektedir.	Özellikle	Tanzimat	dönemi	batılı	
tarzda	yükseköğretim	kurumlarının	açılmasının	zorunluluğu	konusunda	plan-
lama,	değerlendirme	ve	 tartışma	devri	olmuştur.	Öyle	 ki	 yeni	 sistemi	 idare	
edecek	memurlar	yetiştirmek	amaçlı	çeşitli	alanlarda	yeni	kurumların	 teşek-

1995,	s.	33;	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	125;	Kemal	Bey-
dilli,	“Mühendishâne-i	Behrî-i	Hümayun”,	DİA,	c.	XXXI,	İstanbul	2006,	s.	514.	Mü-
hendishane-i	Bahri-ı	Hümayun	1944	senesinde	çıkarılan	bir	yasa	 ile	günümüzde	
İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ne	dönüştürülmüştür.		

30	 Ergin,	Türk Maarif Tarihi,	s.	325-333;	Binbaşıoğlu,	Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tari-
hi,	s.	34;	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	125-126;	Uğur	Ünal,	
Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme,	 İstanbul	2014,	s.	12;	
Uğur	Ünal,	“III.	Selim’den	Meşrutiyet’e	Osmanlı’da	Eğitim	(1789-1876)”,	Türk Eği-
tim Tarihi El Kitabı,	ed.	Güray	Kırpık,	Uğur	Ünal,	Hasa	Işık,	Bahattin	Demirtaş,	Mu-
hammet	Ahmet	Tokdemir,	Togay	Seçkin	Birbudak,	Hasan	Akyol,	Grafiker	Yayınları,	
II.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	152;	Kemal	Beydilli,	“Mühendishâne-i	Berrî-i	Hümayun”,	
DİA,	c.	XXXI,	İstanbul	2006,	s.	516.

31	 Ergin,	Türk Maarif Tarihi,	c.	I-II,	s.	334-374;	Kılıç,	“Türkiye’de	Yükseköğretimin	Kap-
samı	ve	Tarihsel	Gelişimi’’,	s.	292;	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	
s.	126-128;	Ünal,	“III.	Selim’den	Meşrutiyet’e	Osmanlı’da	Eğitim	(1789-1876)”,	s.	
155-156.

32 YÖK, Higher Education System in Turkey,	Ankara	2019,	s.	1.
33	 Ergin,	Türk Maarif Tarihi,	c.	I-II,	s.	418-419.
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kül	ettiği	bilinmektedir.	Bunlardan	 ilki	Sultan	Abdülmecit	döneminde,	1848	
yılında	muallim	yetiştirmek	amacıyla	 kurulan	Dârülmuallimin’dir.34	Akabinde	
idari	eleman	yetiştirmek	amaçlı	Mekteb-i Mülkiye35	(1859),	Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye	 (1867),	bayındırlık	 işlerine	duyulan	 ihtiyacı	 karşılamak	amaçlı	Mülki 
Mühendis Okulu	 (1875)	ve	Mülkiye Mühendis Mektebi	 (1883),	Osmanlı	ka-
nunları	ve	siyasetinin	hukuk	biliminin	öğretileceği	Mekteb-i Hukuk-u Şahane36 
(1880),	öğretmen	yetiştiren	Dârülmuallimin-i Aliye	 (1891)	açılmıştır.	Bunların	
devamında	resim,	heykeltıraş	ve	mimarlık	eğitimi	için	Sanayi-i Nefise Mekte-
bi37	(1883),	Hendese-i Mülkiye Mektebi38	(1884)	gibi	yüksekokulların	kuruldu-
ğu	görülmektedir.39		Bu	okullar	ilk	sivil	yükseköğretim	kurumları	arasında	yer	
almış,	isim	ve	yer	değiştirerek	varlıklarını	devam	ettirmişlerdir.

Tanzimat	döneminde	medreselerin	varlığını	sürdürmesi	söz	konusuyken	mo-
dern	eğitim	kurumlarının	sayılarının	artması	dikkat	çekicidir.	Yukarıda	bahsedi-
len	eğitim	kurumlarının	dışında	bu	dönemde	eğitim	alanındaki	en	önemli	ge-
lişme	Dârülfünun	kurulması	yolunda	atılan	adımlardır	diyebiliriz.	Bu	çerçevede	
modern	tarzda	yükseköğretimin	serüveni	ilk	olarak	1845	yılında	ilmi,	askeri	ve	
bürokrat	sınıfından	kişilerin	katılımıyla	Meclis-i Maarif-i Muvakkat isimli	bir	ko-

34 Cemil Öztürk,	 “Dârülmuallimin’’.	DİA,	 	 c.	VIII,	 İstanbul	 1993,	 s.	551-552;	Akyüz,	
Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	 s.	 154;	 Akyol,	 “Osmanlı	 Devletinde	
Eğitim-Öğretim’’,	s.	160;	Bayram	Kodaman,	“II.	Abdülhamid	Devrinde	Eğitim	ve	
Öğretim”,	Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi Ansiklopedisi,	c.	XII,	Çağ	Yay.,	
İstanbul	1993,	s.	482;	Mustafa	Şanal,	“II.	Abdülhamid	Döneminde	Öğretmen	Yetiş-
tirme	Uygulamaları”,	Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid,	ed.	Mehmet	Metin	Hü-
lagü,	Şakir	Batmaz,	Gülbadi	Alan,	c.	III,	Erciyes	Üni.	Yay.,	2011	Kayseri,	s.	409-412.

35	 Akyüz,	 Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	 s.	 148.	 Günümüzdeki	 Siyasal	
Bilgiler	Fakültesinin	temelini	oluşturan	Mülkiye	Mektebi	Maarif	Nezaretine	bağlı	
olarak	1859	yılında	açılmış	ve	ilk	mezunlarını	1861	yılında	vermiştir.	Ayrıntılı	Bilgi	
için	bkz:	M.	Murat	Baskıcı,	“Mekteb-i	Mülkiye’den	Siyasal	Bilgiler	Fakültesi’ne	150	
Yılın	Kronolojisi’’,	Mülkiye,	c.	XXXIII/265	(2009),	s.	249-276.

36	 Nuran	 Koyuncu,	 “Hukuk	Mektebinin	Doğuşu”,	 (Gazi) Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,	c.	XVI-3,	s.	168.	

37	 Ergin,	Türk Maarif Tarihi,	c.	III-IV,	s.	1117-1131;	Fatma	Ürekli,	“Sanâyi-i	Nefîse	Mek-
tebi”,	DİA,	c.	XXXVI,	İstanbul	2009,	s.	93-97.

38 Şinasi	Acar,	Atilla	Bir,	Mustafa	Kaçar,	“Osmanlı’da	Sivil	Mühendis	Yetiştirmek	Üzere 
Açılan	Hendese-i	Mülkiye	Mektebi”,	Osmanlı Bilimi Araştırmaları,	XVII-2,	20016,	
s.	10-12.	Hendese-i	Mülkiye	Mektebi	için	Halıcıoğlu’nda	yaptırılan	ve	1884’te	hiz-
mete	alınan	binası	günümüzde	Fatih	Sultan	Mehmet	Vakfı	Üniversitesi’nin	Haliç	
Yerleşkesi	içerisindedir.

39	 Seyit	Taşer,	XX. Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Yükseköğretim, Çizgi	Kitapevi,	Konya	
2010,	s.	19-22;	A.	Şevki	Duymaz,	“II.	Abdülhamid	Dönemi	Eğitim	Yapıları”,	Devr-i 
Hamid Sultan II. Abdülhamid,	ed.	Mehmet	Metin	Hülagü,	Şakir	Batmaz,	Gülbadi	
Alan,	c.	V,	Erciyes	Üni.	Yay.,	2011	Kayseri,	s.	179-180;	Esin	Kahya,	“II.	Abdülhamid	
Dönemi	Bilimsel	Faaliyetlerinin	Kısa	Bir	Değerlendirilmesi”,	Devr-i Hamid Sultan 
II. Abdülhamid,	ed.	Mehmet	Metin	Hülagü,	Şakir	Batmaz,	Gülbadi	Alan,	c.	II,	Erci-
yes	Üni.	Yay.,	2011	Kayseri,	s.	67-70.
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misyonun	oluşturulması	ile	başlamıştır.40	Bu	komisyon	tarafından	eğitimde	dü-
zenlemelerin	yapılması	ile	ilgili	karar	alınmış	ve	Dârülfünun	kurulması	yolunda	
hükümler	Meclis-i Vâlâ’ya	(Yüksek	Yasama	ve	Yargı	organı)	sunulmuştur.	Sonuç	
olarak	eğitimde	üç	aşamalı	bir	sisteme	gidilmiş	ve	Dârülfünun	kurulması	için	
hazırlıklara	başlanılmıştır.41	1846	yılında	eğitim	işlerinin	yürütülmesi	ve	kontro-
lü	amacıyla	Meclis-i Maarif-i Umûmiye	kurulmuştur.	Aynı	yıl	İtalyan	asıllı	Mimar	
Gaspara	Fossati	ile	mukavele	yapılmış	ve	Ayasofya	civarında	tespit	edilen	bir	
yerde	üç	katlı	125	odadan	oluşan	gösterişli	bir	bina	yapımına	başlanmış	lakin	
uzun	yıllar	tamamlanamamıştır.	Bu	süreç	içerisinde	Sultan	Abdülaziz	dönemin-
de,	1863	yılında,	dönemin	sadrazamı	Keçecizade	Fuat	Paşa	binanın	tamam-
lanan	kısımlarında	halka	açık	konferanslar	şeklinde	dersler	verilmesini	uygun	
görmüş	ve	Dârülfünunda	eğitime	başlanmıştır.42	 İlk	Dârülfünun	dersleri	fiziki	
ve	tabii	ilimlere	ait	olmakla	birlikte	ilk	ders	kimyager	Derviş	Paşa	tarafından	12	
Ocak	1863	tarihinde	300	kişiye	verilen	fizik	dersi	olarak	kaydedilmektedir.43 
Tüm	bu	gelişmeleri	 takiben	1865	yılında	Dârülfünun	binası	 tamamlandığın-
da	büyük	olduğu	 için	Maarif	Nezaretine	verilmiş	ve	yeniden	bina	yapımına	
başlanmıştır.	1869	senesinde	de	yeni	bina	olan	bugünkü	Basın	Müzesi	binası	
inşası	bitirilmiş	ve	aynı	sene	de	Saffet	Paşa	öncülüğünde	Fransız	eğitim	sis-
teminden	 yararlanılarak	 hazırlanan	Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi	 ile	 batı	
sistemine	uygun	bir	eğitim	sistemi	oluşturulmuştur.	198	maddeden	oluşan	bu	
nizamnamenin	51	Maddesi	Dârülfünun	ile	alakalı	olup	Osmanlı	tarihinde	ilk	
olarak	bu	nizamname	ile	kurumun	ilmi,	mali	ve	hukuki	durumu	olmak	üzere	
öğretim	üyelerine,	haklarına,	yönetimine,	programına	dair	her	şey	belirtilmiş-
tir.44	Ne	 yazık	 ki	Hikmet	 ve	 Edebiyat,	Ulum-i	 Tabiiyye	 ve	 Riyaziyyat,	Hukuk	
olmak	üzere	üç	fakülteden	oluşan	Dârülfünun-i Osmani	olarak	anılan	II. Dârül-
fünun	1873	yılında	kapatılmıştır.45	1874	yılında	ise	Dârülfünun-i Sultani	olarak	

40	 Ekmeleddin	İhsanoğlu,	“Darülfünun	Tarihçesine	Giriş”,	Belleten,	c.	LIV/210,	Anka-
ra	1999,	s.	701-702;	Cavit	Binbaşıoğlu,	Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi,	
Anı	Yay.,	Ankara	2009,	s.	117-119;	Ünal,	“III.	Selim’den	Meşrutiyet’e	Osmanlı’da	
Eğitim	(1789-1876)”,	s.	159.

41	 Taşer,	XX. Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Yükseköğretim,	s.	23.
42	 Binbaşıoğlu,	Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi,	 s.	 39-40;	 Ekmeleddin	 İhsanoğlu,	

“Dârülfünun’’,	DİA,	c.	VIII,	İstanbul	1993,	s.	522;	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlan-
gıçtan 1997’ye),	s.	146;	Mustafa	Şanal,	“II.	Abdülhamid	Döneminde	 İlköğretim,	
Ortaöğretim	ve	Yükseköğretim	Uygulamaları”, Devr-i Hamid Sultan II. Abdülha-
mid,	ed.	Mehmet	Metin	Hülagü,	Şakir	Batmaz,	Gülbadi	Alan,	c.	 III,	Erciyes	Üni.	
Yay.,	2011	Kayseri,	s.	397.	

43	 Taşer,	XX. Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Yükseköğretim,	s.	24.	
44	 Binbaşıoğlu,	Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi,	 s.	41-42;	 İhsanoğlu,	 “Dârülfünun	

Tarihçesine	Giriş’’,	s.	713-714;	Bayram	Kodaman,	Abülhamid Devri Eğitim Sistemi,	
TTK	Yay.,	Ankara	1991,	s.	22;	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	
147;	Binbaşıoğlu,	Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi,	s.	173-179;	Duymaz,	
“II.	 Abdülhamid	Dönemi	 Eğitim	 Yapıları”,	 s.	 170;	Ünal,	Arşiv Belgelerine Göre 
Osmanlı Eğitiminde Modernleşme,	s.	100-125.

45 İhsanoğlu,	“Dârülfünun’’,	s.	523;	Şanal,	“II.	Abdülhamid	Döneminde	 İlköğretim,	
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bilinen	III. Dârülfünun	yabancı	öğretim	üyelerinden	faydalanılarak	kurulmuş-
tur.	Hukuk,	Edebiyat	ve	Mühendislik	şubelerinden	oluşan	bu	kurum	diğerle-
rinden	farklı	olarak	mühendislik	alanında	yüksekokul	tarzında	ilk	uygulamaya	
başlanılan	eğitim	birimidir.	Ayrıca	diğer	Dârülfünunlar	mezun	verememişken	
ilk	kez	bu	kurumdan	talebeler	mezun	olmuştur.	Lakin	bu	kurumda	1881	yılında	
kapanmıştır.46 Maarif Meclis-i Muvakkati’nin	hazırlamış	olduğu	bir	 lâyiha	 ile	
ortaya	Ercümen-i Dâniş’in	kurulmasına	1851	senesinde	karar	verilmiştir.	En-
cümen-i Dâniş’in	görevlerinden	bir	tanesi	Dârülfünunda	okutulacak	olan	ders	
kitaplarının	hazırlanması	 ve	Osmanlı	 toplumunun	kültür	 seviyesini	 arttıracak	
telif	ve	tercüme	eserlerin	hazırlanmasıydı.	Toplumun	anlayabileceği	sade	bir	
üslupla	hazırlanan	eserlerle	Türkçe’nin	gelişmesine	yardımcı	olması	bu	kurum-
dan	beklenen	hizmetlerden	bir	diğeriydi.47

Osmanlı	Devleti’nde	eğitim	alanında	yeniliklerin	II.	Abdülhamid	döneminde	
önemli	bir	ivme	kazandığı	görülmektedir.	Günümüz	modern	eğitim	anlayışı-
nın	temelleri	II.	Abdülhamid	döneminde	önceki	dönemden	devralınan	eğitim	
kurumları	geliştirilmesiyle	atılmıştır.	Sultan	II.	Abdülhamid	döneminde	her	dü-
zey	okul	sayısında	ve	okullaşma	oranında	en	çok	artışın	meydana	geldiği	bir	
dönemdir.	Zamanın	şartlarına	rağmen	bu	dönemde	açılan	modern	anlamdaki	
eğitim	kurumlarının-	ilk,	orta,	lise	ve	üniversitenin-	sayısı	15.000’e	yaklaşmış-
tır.48	Tanzimat	döneminde	kızlara	ait	okulların	faaliyete	geçmesinden	sonra	bu	
okullara	bayan	öğretmen	yetiştirmek	üzere	1870	 senesinde	 İstanbul Dârül-
muallimâtı	açılmıştır.49	 II.	Abdülhamid,	bugün	 içerisinde	 İstanbul	Sabahattin	
Zaim	Üniversitesi’nin	yer	aldığı	Halkalı	Ziraat	ve	Baytar	Mektebi’nin	açılması	
konusunda	 ısrarcı	olmuştur.50	 II.	Abdülhamid’e	sunulan	 lâyihalarda	üzerinde	
ittifakla	durulan	konuların	başında	eğitim	gelmiştir.	Bu	lâyihalarda	ziraat	ve	sa-
nayi	mekteplerinin,	öğretmen	okullarının	açılması,	eğitimin	ıslahı,	medresele-
rin	reforma	tabi	tutularak	çağın	ihtiyaçlarına	cevap	verebilecek	şekilde	eğitim	

Ortaöğretim	ve	Yükseköğretim	Uygulamaları”,	s.	397-398.
46	 Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	148;	Taşer,	XX. Yüzyıl Başlarında 

Türkiye’de Yükseköğretim,	s.	29;	Şanal,	“II.	Abdülhamid	Döneminde	 İlköğretim,	
Ortaöğretim	ve	Yükseköğretim	Uygulamaları”,	s.	398.

47	 Abdullah	Uçman,	“Encümen-i	Dâniş”,	DİA,	c.	XI,	İstanbul	1995,	s.	177;	Binbaşıoğ-
lu,	Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi,	s.	126.

48	 Kodaman,	Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi,	s.	164.
49 Cemil Öztürk,	 “Dârülmuallimât”,	DİA,	 c.	 VIII,	 İstanbul	 1993,	 s.	 549;	 Kodaman,	

“II.	Abdülhamid	Devrinde	Eğitim	ve	Öğretim”	s.	484;	Binbaşıoğlu,	Başlangıçtan 
Günümüze Türk Eğitim Tarihi,	 s.	 180-186;	 Şanal,	 “II.	 Abdülhamid	 Döneminde	
Öğretmen	Yetiştirme	Uygulamaları”,	s.	426-427.

50	 Kodaman,	“II.	Abdülhamid	Devrinde	Eğitim	ve	Öğretim”,	s.	482;	Kahya,	“II.	Abdül-
hamid	Dönemi	Bilimsel	Faaliyetlerinin	Kısa	Bir	Değerlendirilmesi”,	s.	70;	Ünal,	Arşiv 
Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme,	s.	180-187,	200;	Mehmet	Bu-
lut,	“Sultan	II.	Abdülhamid	Dönemi	Eğitim	ve	Ekonomiye	Yeniden	Bakış”,	Sultan II. 
Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası İlmî Toplantısı Bildirileri 23-24 Şubat 2018,	ed.	
Muhammed	Enes	Kala,	Atilla	Olçum,	Nuri	Salık,	Maşallah	Nar,	Ankara	2019,	s.	217.
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vermelerinin	sağlanması	konularına	devamlı	surette	değinilmiştir.51	 III.	Selim	
ile	başlayan	eğitim	alanındaki	ıslahatlar	bu	süreçte	zirve	noktasına	ulaşmıştır.	
Batılılaşma	hareketinin	eğitim	alanındaki	meyveleri	bu	dönemde	alınmaya	ve	
uygulanmaya	başladığı	bir	dönem	olmuştur.	II.	Abdülhamid	döneminde	kuru-
lan	eğitim	kurumları	Türkiye	Cumhuriyeti’nde	modern	anlamda	eğitim	anlayı-
şının	hazırlayıcısı	olmuştur.	

II.	Abdülhamid’in	 (1876-1909)	saltanatının	yirmi	beşinci	yılında	Dârülfünun-i 
Şahane	 adında	 IV. Dârülfünun	 açılmasına	 karar	 verilmiş;	 böylece	 Osmanlı	
İmparatorluğu	döneminde	bir	daha	kapanmamak	üzere	bu	süreçte	yeniden	
açılmıştır.	 1900	 senesinde	 yayımlanan	 nizamname	 ile	 açılan	 bu	 kurum	 II.	
Meşrutiyet’in	ilanından	(1908)	sonra	yeniden	teşkilatlandırılarak	İstanbul Dâ-
rülfünunu	olarak	adlandırılmıştır.	 II.	Meşrutiyet	döneminde,	1910	yılında	 ise	
yükseköğretim	 teşkilatı	 için	 Tedrisat-ı Âliye Dairesi	 (Yükseköğretim	 Dairesi)	
oluşturulmuş	 ve	Dârülfünun	 şubeleri	 zenginleştirilmiştir.52	 	 Bu	 şubeler	 Ede-
biyat	ve	Felsefe,	Ulum-i	Riyaziyye	ve	Tabiiyyle,	Ulum-i	Aliye-i	Diniyye	şube-
lerinden	teşekkül	ederken	hukuk	ve	tıbbiye	mekteplerinin	de	Dârülfünun’un	
kolları	sayılmasıyla	Dârülfünun	beş	fakülteli	olarak	hizmet	vermiştir.	II.	Meşruti-
yet	sonrasında	da	gelişimini	sürdüren	Dârülfünun	1908	yılında	Zeynep	Hanım	
Konağına	taşınmıştır.53	Bu	dönemde	yine	bir	farklı	uygulama	kadınlara	yönelik	
atılan	adımdır.	Buna	göre	1913	senesinde	kadınlara	da	yükseköğretim	olanağı	
sunmak	amaçlı	Inas Dârülfünunu	kurulmuş	ve	ilk	dersleri	de	7	Şubat	1914	yı-
lında	Zeynep	Hanım	Konağında	başlamıştır.54	II.	Meşrutiyet	döneminde	açılan	
başlıca	yüksek	eğitim	kurumları	Orman Mekteb-i Âlisi	(1909),	Dişçi Mektebi 
(1909)	Kadastro Mekteb-i Âlisi	(1911)	idi.55

1910	senesinde	medreselerin	ıslahı	için	Medâris-i İlmiye Nizamnamesi	yayım-
lanmıştır.56	1914	yılında	Osmanlı	devleti	I.	Dünya	Savaşına	girmiş	olup	Alman-
ya	ile	ittifak	içinde	olduğu	görülmektedir.	Bunun	avantajı	kullanılarak	Dârülfü-
nun	için	Almanya	ve	Avusturya-Macaristan’dan	pozitif	bilim,	felsefe,	edebiyat	
alanlarında	bilim	adamları	getirtilmiştir.	Bu	kişiler	savaş	sonuna	kadar	burada	

51	 Mustafa	Oğuz,	“II.	Abdülhamid’e	Sunulan	Lâyihalar”,	Devr-i Hamid Sultan II. Ab-
dülhamid,	ed.	Mehmet	Metin	Hülagü,	Şakir	Batmaz,	Gülbadi	Alan,	c.	III,	Erciyes	
Üni.	Yay.,	2011	Kayseri,	s.	364.

52	 Togay	Seçkin	Birbudak,	“Meşrutiyet	ve	Millî	Mücadele	Yıllarında	Eğitim’’,	Türk Eği-
tim Tarihi El Kitabı,	ed.	Güray	Kırpık,	Uğur	Ünal,	Hasa	Işık,	Bahattin	Demirtaş,	Mu-
hammet	Ahmet	Tokdemir,	Togay	Seçkin	Birbudak,	Hasan	Akyol,	Grafiker	Yayınları,	
II.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	176.	

53 İhsanoğlu,	“Dârülfünun”,	s.	524.	
54	 Ergin,	Türk Maarif Tarihi,	c.	III-IV,	s.	1553-1566;	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Ali	Arslan,	

Özlem	Akpınar,	‘‘İnas	Dârülfünunu	(1914-1921)”,	Osmanlı Bilimi Araştırmaları,	c.	
VI/2	(2005),	s.	225-234.	

55	 Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	238.
56	 Yaşar	Sarıkaya,	“II.	Meşrutiyet	ve	Medreseler:	Geleneksel	Bir	Kurumun	Modern-

leşme	Sürecinde	Var	Olma	Mücadelesi”,	Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi,	
XIII-25,	2008,	s.	50.



268 TDGAK

kalmışlardır.	1919	senesine	gelindiğinde	yayımlanan	bir	nizamname	ile	Dârül-
fünun	ilmi	muhtariyet	almıştır.57	1914	senesinde	Islah-ı Medâris Nizamnâmesi 
yayınlanarak	medrese	 yapısında	 tamamen	bir	 ıslahatı	 öngördüğü,	 esaslı	 ve	
sistematik	 bir	 programın	medreselerde	 uygulanmasının	 amaçlandığı	 görül-
mektedir.	Bu	nizamnâme	ilk	başta	İstanbul	medreselerini	merkeze	almaktadır.	
1921	yılında	Mustafa	Kemal’in	 imzasıyla	TBMM’nin	yayınladığı	Medâris-i İl-
miye Nizamnâmesi	ise	İstanbul	Medreseleri	dışında	kalan	taşra	medreseleri-
ni	merkeze	almıştır.58	İlan	edilen	bu	nizâmnameler	ihtiyaçlara	yönelik	çözüm	
önerileri	sunması	amacıyla	yapılan	ıslah	programlarıdır.	Bu	çalışmalar	medre-
selerin	modern	eğitim	kurumları	 ile	beraber	eğitim	faaliyetlerini	sürdürmesi	
için	yapılan	girişimler	olduğu	öne	sürülebilir.

2-Cumhuriyet Dönemi Yükseköğretim
29	Ekim	1923	yılında	Cumhuriyet’in	ilanıyla	Osmanlı	devletinin	devamı	olan	
Türkiye’de	yeni	bir	devir	başlamış	ve	bu	dönem	Cumhuriyet	dönemi	olarak	
adlandırılmıştır.	Bu	süre	zarfında	devlet	kademesinde	hızlı	gelişmeler	yaşan-
mış	ve	batı	tarzı	yenilikler	uygulamaya	konulmuştur.	Osmanlı	döneminde	ku-
rulan	çoğu	yükseköğretim	kurumu	Cumhuriyet’e	miras	olarak	kalmıştır.	Eğitim	
alanında	da	bu	dönemde	köklü	değişmeler	yaşanmıştır.	Cumhuriyet	dönemi	
yükseköğretim	 gelişmelerini	 Cumhuriyetin	 ilanından	 Yüksek	Öğretim	 Kuru-
mu’nun	 (YÖK)	 kurulmasından	önce	ve	 sonra	olarak	 iki	dönemde	ele	almak	
mümkündür.	

a)1980 Öncesi Yükseköğretim

Cumhuriyet’in	ilanı	sonrasında	eğitim	alanındaki	en	önemli	gelişmelerden	biri	
3	Mart	1924	senesinde	Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun	kabulüdür.59	 	430	sayılı	
kanun	ile	Türkiye	topraklarında	farklı	tip	eğitim	kurumları,	eğitim	ve	öğretimde	
birliği	sağlamak	amacıyla	birleştirilmiştir.60	Dolayısıyla	kanunun	yürürlüğe	girme-

57	 Selahattin	Kaymakcı,	Osman	Çakır,	“Türk	Eğitim	Tarihinde	Yükseköğretimin	Geli-
şimi’’,	Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği,	s.	11,	2008,	s.	23.	

58	 Zeki	Salih	Zengin,	“Kurtuluş	Savaşı	Döneminde	ve	Cumhuriyet’in	Başlarında	Türki-
ye’de	Medreseler	ve	Din	Eğitimi,	AÜİFD,	C.	XLIII-2,	2002,	s.	278-279;	Binbaşıoğlu,	
Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi,	s.	335-338;	Arzu	Güldöşüren,	“İki	Farklı	
Merkez	İki	Farklı	Nizamnâme:	1921	Islah-ı	Medâris	ve	1921	Medâris-i	İlmiye	Nizam-
nâmesi”,	Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim ve Finans,	ed.	Fuat	Aydın,	Mahmut	
Zengin,	Kübra	Cevherli,	Yunus	Kaymaz,	Mahya	Yay.,	İstanbul	2019,	s.	491-494.	

59	 Ergin,	Türk Maarif Tarihi,	 c.	 V,	 s.	 1735-1742;	Binbaşıoğlu,	Türkiye’de Eğitim Bi-
limleri Tarihi,	s.	184;	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	285-286;	
Bahattin	Demirtaş,	“1923-1960	Döneminde	Türk	Eğitimi”,	Türk Eğitim Tarihi El Ki-
tabı,	ed.	Güray	Kırpık,	Uğur	Ünal,	Hasa	Işık,	Bahattin	Demirtaş,	Muhammet	Ahmet	
Tokdemir,	Togay	Seçkin	Birbudak,	Hasan	Akyol,	Grafiker	Yayınları,	II.	Baskı,	Ankara	
2019,	s.	193-194.

60	 Kanun	no:	430,	Kabul	Tarihi	3.3.1340,	R.G.	6.3.1340/s.	63,	Y.D.	c.	III,	s.	322.	
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siyle	medreseler	ilga	edilirken	eğitimdeki	bütün	okullar	Maarif	Vekaletine	bağ-
lanmıştır.61	 Türkiye’de	 eğitim	 hizmeti	 bu	 kanun	 gereğince	 gerçekleştirilmeye	
çalışılmıştır.	Tüm	bu	gelişmeler	 sonucunda	da	Dârülfünun	 tek	 yükseköğretim	
kurumu	olarak	493	sayılı	kanun	ile	yeniden	açılmış	ve	önemi	artmıştır.	Yine	Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu	ile	medreselerin	bıraktığı	boşluğu	tamamlamak	amacıyla	
İstanbul	Dârülfünununa	bir	 İlahiyat	 fakültesi	eklenmiştir.62	Ayrıca	aynı	kanunla	
İstanbul	Dârülfünunu	katma	bütçeli	idare	haline	getirilmiş	ve	kurumun	bağımsız	
olması	yolunda	önemli	bir	adım	atılmıştır.	1925	senesinde	Millî	Eğitim	Bakanlı-
ğı’ndan	ayrılan	Dârülfünun,	özerk	bir	yapıya	sahip	olmuştur.63

Cumhuriyetin	 ilk	 yıllarında	 yükseköğretim	 için	 devrim	 niteliğinde	 bir	 adım	
atılmış	 ve	üniversite	 reformu	planlanmıştır.	Bu	bağlamda	Cenevre	Üniversi-
tesinden	Prof.	Albert	Malche	Türkiye’ye	davet	edilmiştir.	Onun	Dârülfünunun	
yenileşmesi	için	verdiği	rapor	üzerine	Türkiye’de	yeni	bir	eğitim	reformunun	
gerekliliği	 vurgulanmıştır.64	 Bunun	üzerine	 31	Mayıs	 1933	 tarihli	 2252	 sayılı	
yasa	ile	uzun	süredir	köklü	değişiklik	yapılmayan	İstanbul	Dârülfununu	kapa-
tılmıştır.	18	Kasım	1933	tarihli	2253	sayılı	yasa	ile	İstanbul Üniversitesi	onay-
lanmış	ve	1	Ağustos	1933	tarihinde	de	İstanbul	Üniversitesi	kurulmuştur.	Söz	
konusu	yasaya	göre	üniversite	yapısı	da	değişmiştir.	Üniversitede	Edebiyat,	
Hukuk,	Tıp,	Fen	Fakülteleri	ve	İnkılap	Tarihi	Enstitüsü,	Coğrafya	Enstitüsü,	İs-
lâm	Tetkikleri	Enstitüsü	ve	Arkeoloji	Enstitüsü	açılmıştır.	Dârülfünun	kadrosun-
dan	sadece	59	kişi	kadroya	alınırken	Nazi	Almanyası’ndan	kaçan	profesörlere	
de	burada	kadro	verilmiştir.65	1933	yılında	yayınlanan	üniversite	reformu	ka-

61	 Fahri	Kılıç,	“Atatürk	Dönemi	Eğitim	Tarihi’’,	Türk Eğitim Tarihi,	ed.	Mustafa	Kılıç,	
Songül	Keçeci	Kurt,	Pegem	Akademi,	Ankara	2019,	s.	196.	

62	 Demirtaş,	“1923-1960	Döneminde	Türk	Eğitimi’’,	s.	194.
63	 Kılıç,	“Türkiye’de	Yükseköğretimin	Kapsamı	ve	Tarihsel	Gelişimi’’,	s.	297.	
64	 Gürüz,	Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare 

Sistemleri,	 s.	 299;	 Binbaşıoğlu,	Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi,	 s.	
527-528.

65	 Binbaşıoğlu,	 Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi,	 s.	 229-232;	 Akyüz,	 Türk Eğitim 
Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	 s.	 311;	 Kılıç,	 “Atatürk	 Dönemi	 Eğitim	 Tarihi’’,	 s.	
207-208;	Gülnihal	Gülmez,	 “Atatürk’ün	Üniversite	 Reformu:	 İstanbul	 ve	Ankara	
Üniversitelerinde	 Filoloji	 Bölümlerinin	 Kuruluşu”,	 Prof. Dr. Gönül Yılmaz'a Ar-
mağan,	Haz.	M.	 Emin	Özcan,	 Ankara	Üniversitesi,	Dil	 ve	 Tarih-Coğrafya	 Fakül-
tesi	 Yay.,	 Ankara	 2021,	 s.	 208-212;	 Emre	Dölen,	 “İstanbul	 Darülfünunu’nda	 ve	
Üniversitesi’nde	 Yabancı	Öğretim	 Elemanları”,	Türkiye’de Üniversite Anlayışının 
Gelişimi (1861-1961),	ed.	Namık	Kemal	Aras,	Emre	Dölen,	Osman	Bahadır,	TÜBA,	
Ankara	2007,	s.	118-162;	Aylin	Görgün	Baran,	“Osmanlıda	Darülfünun	ve	Türki-
ye’de	1923-1950	Döneminde	Üniversiteler”,	Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset 
ve Kültür Dergisi,	c.	16,	2012,	s.	19-22;	1933	yılı	Üniversite	Reformu	hakkında	Ay-
rıntılı	bilgi	için	bkz.	Sevtap	İshakoğlu	Kadıoğlu,	“1933	Üniversite	Reformu	Hakkın-
da	Bir	Bibliyografya	Denemesi”,	TALİD,	c.	II-4,	s.	471-491;	Osman	Bahadır,	“1933	
Üniversite	 Reformu	 Niçin	 Yapıldı?”,	 Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi 
(1861-1961),	ed.	Namık	Kemal	Aras,	Emre	Dölen,	Osman	Bahadır,	TÜBA,	Ankara	
2007,	s.	60-69;	Regine	Erichsen,	“1933-1944	Arasında	Alman	Bilim	İnsanları:	Türk	
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nununda	Kıta	Avrupası	yönetim	modeli	kabul	edilmiş	ve	üniversite	doğrudan	
Millî	 Eğitim	Bakanlığı’na	bağlanmıştır.66	Diğer	 yandan	 İstanbul’da	on	bir	 yıl	
sonra	 1944	 yılında	 Yüksek	mühendislik	 okulunun	 yeniden	 düzenlenmesiyle	
açılmıştır.67	1933	senesinden	itibaren	yükseköğretim	kurumlarının	sayılarında	
artış	görünmektedir.

İstanbul’da	 yükseköğretim	 alanındaki	 gelişmelerden	 sonra	 yeni	 başkent	
Ankara’da	bazı	kurumlar	oluşturulmuştur.	Bu	çerçevede	1925	yılında	Hukuk	
Mektebi’nin	 adı	Hukuk Fakültesi	 olarak	değiştirilmiş	 ve	10	Haziran	1933’te	
2291	sayılı	kanun	ile	Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü	kurulmuştur.	1926	yılında	
Orta	Muallim	Mektebi	açılmıştır.	1929	yılında	Gazi	Orta	Muallim	Mektebi	ve	
Terbiye	Enstitüsü	adını	alan	Muallim	Mektebi,	1982	yılında	Eğitim	Fakültesi	
olarak	Gazi	Üniversitesi’ne	bağlanacaktır.	Akabinde	1939	yılında	İstanbul’da	
bulunan	Mülkiye Mektebi,	Siyasal Bilgiler Fakültesi	ismiyle	Ankara’ya	taşınmış	
ve	aynı	sene Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi	faaliyete	geçmiştir.	1943	yılında	
ise	Fen Fakültesi	açılmıştır.68	Bunları	takiben	de	1946	yılında	4936	sayılı	“Üni-
versiteler	Kanunu”	çerçevesinde	üniversitelere	özerklik	verilmiş	olup	rektör	ve	
dekanların	seçimle	görevlendirilmeleri	esası	getirilmiştir.	Böylece	üniversitele-
re	tüzel	kişilik	kazanmalarına	çalışılmıştır.	Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	üniversite-
lerin	başı	olduğu	ile	ilgili	eski	hükümler	aynen	korunmuştur.	Yine	aynı	kanunla	
Ankara’da	bulunan	fakülteler	Ankara Üniversitesi	çatısı	altında	birleştirilmiş-
tir.69	Bu	tarihte	sonra	İstanbul	merkezli	yükseköğretim	sistemi	değişikliğe	uğ-
rayarak	diğer	şehirlere	de	üniversiteler	kurulmaya	başlamıştır.

1950	yılına	gelindiğinde	Demokrat	Parti	iktidarı	ile	Kıta	Avrupa	modelini	be-
nimseyen	Türk	Üniversiteleri,	Amerika	Üniversite	modelini	temel	almaya	baş-
lamıştır.	Bu	nedenle	üniversiteler	Anadolu’ya	 yayılmaya	başlamış	 ve	bölge-
sel	 üniversiteler	 açılmaya	başlamıştır.	Bu	doğrultuda,	Trabzon’da	Karadeniz	

Bilimine	Katkıları	ve	Politik	Koşullarının	Etkileri”,	Türkiye’de Üniversite Anlayışının 
Gelişimi (1861-1961),	ed.	Namık	Kemal	Aras,	Emre	Dölen,	Osman	Bahadır,	TÜBA,	
Ankara	2007,	s.		305-316;	Yücel	Namal,	Tunay	Karakök,	“Atatürk	ve	Üniversite	Re-
formu	(1933),	Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,	c.	I-I,	2011,	s.	27-35;	Ali	Rıza	Erdem,	
“Atatürk’ün	Liderliğinde	Üniversite	Reformu:	Yükseköğretimin	ve	Bilim	Tarihimiz-
de	Dönüm	Noktası”,	Belgi,	c.	IV-2,	2012,	s.	376-388.

66	 Kılıç,	“Türkiye’de	Yükseköğretimin	Kapsamı	ve	Tarihsel	Gelişimi”,	s.	306.
67	 Fatma	Mizikaci,	“Higher	Education	in	Turkey”,	UNESCO-CEPES	Monographs	on	Hi-

gher	Education,	ed.	Peter	J.	Wells,	Bucharest	2006,	s.	17;	Taşer,	XX. Yüzyıl Başlarında 
Türkiye’de Yükseköğretim,	s.	173;	YÖK,	Higher Education System in Turkey,	s.	4.

68	 Kılıç,	“Türkiye’de	Yükseköğretimin	Kapsamı	ve	Tarihsel	Gelişimi’’,	s.	298;	Demir-
taş,	“1923-1960	Döneminde	Türk	Eğitimi’’,	s.	230.

69	 Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	312;	Kılıç,	“Türkiye’de	Yükse-
köğretimin	Kapsamı	ve	Tarihsel	Gelişimi’’,	s.	306;	Gürüz,	Dünyada ve Türkiye’de 
Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri,	s.	299;	Mete	Tunçay,	
“1946	ve	Sonrasında	Üniversite”,	Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-
1961),	ed.	Namık	Kemal	Aras,	Emre	Dölen,	Osman	Bahadır,	TÜBA,	Ankara	2007,	
s.	318-319.	
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Teknik	 Üniversitesi	 (1955),	 İzmir’de	 Ege	 Üniversitesi	 (1955),	 ve	 Erzurum’da	
Atatürk	 Üniversitesi	 (1957)	 kurulmuştur.70	 Ayrıca	Ankara’da	 Bölge	 Planlama	
ve	Mimarlık	Okulu	kurulmuş	olup		(1956)	ve	bu	okul	Orta	Doğu	Teknik	Üni-
versitesi’nin	temelini	teşkil	etmektedir.	Öyle	ki	bu	okula	23	Ocak	1957	tarihli	
yasayla	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi	(ODTÜ)	adı	verilmiştir.	27	Mayıs	1959	
yılında	ODTÜ	yasası	kabul	edilmesiyle	de	ODTÜ	Türkiye’de	ilk	yabancı	dille	
eğitim	veren	üniversite	olmuştur.71

27	Mayıs	1960	ihtilalinden	sonra	ODTÜ	dışındaki	üniversitelere	özerklik	veril-
miştir.	147	öğretim	üyesi	ve	yardımcısı	üniversitelerden	uzaklaştırılmış	ve	1946	
tarihli	kanunda	bazı	değişikliler	yapılmıştır.72	Bunun	devamında	1961	anaya-
sası	120.	Madde	ile	üniversitelerin	özgürlüğü	ve	akademisyenlerin	araştırma	
özgürlüğü	güvence	altına	alınmıştır.	Üniversite	mensupları	siyasi	partilere	üye	
olarak,	siyasi	partilerin	genel	merkezleri	dışında	görev	almaları	yasaklanmış-
tır.73	1973	yılında	çıkarılan	1750	sayılı	Üniversiteler Kanunu	ile	yükseköğretim	
kurulu	ve	üniversitelerin	özerkliği	kısıtlanmıştır.	Lakin	Anayasa	mahkemesi	bu	
kararın	iptaline	karar	vermiştir.74	Aynı	süreçte	1967	yılında	Hacettepe	Üniver-
sitesi	 kurulmuştur.75	Hacettepe	Üniversitesi	 klasik	üniversitelerle	ODTÜ	ara-
sında	bir	yapıya	sahip	olmakla	birlikte	Tıp	Fakültesi	kısa	zamanda	Türkiye’nin	
önemli	 tıp	merkezi	 haline	geldiği	 bilinmektedir.76	Öte	 yandan	 1971	 yılında	
1478	sayılı	kanunla	İstanbul’da	Robert	Koleji’nin	yerine	Boğaziçi	Üniversitesi	
açılmıştır.	1973’te	Üniversiteler	Kanunu	yayınlamasından	hemen	sonra	Ana-
dolu	Üniversitesi	(Eskişehir),	Çukurova	Üniversitesi	(Adana),	Dicle	Üniversite-
si	 (Diyarbakır)	 ve	 İnönü	Üniversitesi	 (Malatya),	 1974	 senesinde	Cumhuriyet	
Üniversitesi	 (Sivas),	1975	yılında	Fırat	Üniversitesi	 (Elâzığ),	On	Dokuz	Mayıs	
Üniversitesi	(Samsun),	Selçuk	Üniversitesi	(Konya)	Uludağ	Üniversitesi	(Bursa)	

70	 Taşer,	XX. Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Yükseköğretim,	s.	174.	
71	 Demirtaş,	“1923-1960	Döneminde	Türk	Eğitimi”,	s.	253.
72	 Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	312;	Gürüz,	Dünyada 

ve Türkiye’de Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemle-
ri,	s.	300.	

73	 Halkoyuna	Sunulacak	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası,	Resmî Gazete,	 (1086),	 31	
Mayıs	1961,	120,	s.4210,	https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10816.pdf;	Akyüz,	
Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	312-313.

74	 Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	 s.	314-315;	 İlhan	Tekeli,	Tarih-
sel Bağlamı İçinde Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi,	Tarih	Vakfı	Yurt	
Yay.,	Ankara	2010,	s.	198;	Muhammed	Ahmed	Tokdemir,	“1960’tan	Günümüze	
Eğitim’’,	Türk Eğitim Tarihi El Kitabı,	ed.	Güray	Kırpık,	Uğur	Ünal,	Hasa	Işık,	Bahat-
tin	Demirtaş,	Muhammet	Ahmet	Tokdemir,	Togay	Seçkin	Birbudak,	Hasan	Akyol,	
Grafiker	Yayınları,	II.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	261.

75	 Emel	 Doğramacı,	 “The	 Vitality	 of	 Basic	 Units	 in	 Higher	 Education	 in	 Turkey”,	
Higher Education in Europe,	 Vol.	 XIV-3,	 1989,	 s.	 32;Seyfi	 Kenan,	 “Modern	
Üniversitenin	oluşum	Süreci’’,	s.	359.

76	 Gürüz,	Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare 
Sistemleri,	s.	301.

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10816.pdf
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faaliyete	geçmiştir.77	1946-1982	yılları	arasında	tamamı	devlet	üniversitesi	ol-
mak	üzere	toplam	24	yeni	üniversite	kurulmuştur.	

1980	yılına	 kadar	Türkiye’ye	yükseköğretime	dair	önemli	gelişmeler	 kayde-
dilmiştir.	Üniversiteler	 tüm	ülkeye	yayılmaya	başlamış,	yüksek	eğitimli	 insan	
sayısı	 artmış	 ancak	 yükseköğretimde	baskılarla	merkeziyetçi	bir	 yapı	ortaya	
çıkmıştır.	 Hatta	 talebin	 artması	 sonucu	 Üniversiteler	 Arası	 Kurul,	 Üniversite	
Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	(ÖSYM)	1974	senesinde	kurulmasını	yasalaştır-
mıştır.	Yine	gereksinimlerden	dolayı	birçok	yükseköğretim	kurumu	da	faaliye-
te	geçmiştir.	Bunlardan	bazıları	şu	şekildedir:	Devlet	Mühendislik	Akademileri	
(DMMA),	 İktisadi	ve	Ticari	 İlimler	Akademileri	 (	 İTİA),	Devlet	Güzel	Sanatlar	
Akademisi	(DGSA),	Spor	akademileri	vb.78

b) 1980 Sonrası Yükseköğretim

12	Eylül	1980	askeri	darbesi	sonrası	Türkiye’de	yönetimde	değişiklikler	yaşan-
mış	bunun	neticesinde	1981’de	yeni	Anayasa	kabul	edilmiştir.	Bu	Anayasada	
yükseköğrenim	 kurumlarına	 dair	 de	 köklü	 değişiklikler	 yer	 almaktadır.	 Buna	
dair	1973	yılında	yükseköğretimin	denetlenmesi,	planlanması	ve	koordinasyo-
nu	sağlayan	Yükseköğretim	Kurulunun	oluşturulması	gündeme	getirilmiş	fakat	
bu	Anayasa	mahkemesince	 reddedilmiştir.79	Nitekim	6	Kasım	1981’de	2547	
sayılı	Yükseköğretim	Kanunu	kabul	edilerek	Yüksek	Öğretim	Kurulu	(YÖK),	Üni-
versitelerarası	Kurul	gibi	üst	kurullar	faaliyete	geçirilmiştir.80	Ülkemizde	yüksek	
eğitim	 sistemi	1981	 yılına	 kadar	dağınık	bir	 yapıya	 sahiptir.	Bir	diğer	deyiş-
le	bu	sürece	kadar	Türkiye’deki	yükseköğrenim	kurumlarına	bakıldığında	bir	
bütünlük	 içerisinde	olmadıkları	görülmektedir.	 Yükseköğretim	hizmetleri	beş	
ayrı	kanuna	bağlı	olduğu	için	yükseköğretimin	yönetiminde	bir	dağınıklık	or-
taya	çıkmaktaydı.	Yükseköğretim	kanunun	yürürlüğe	girmesiyle	yükseköğretim	
sistemi	YÖK	tarafından	koordine	edilmeye	ve	denetlenemeye	başlanmıştır.81 
Daha	sonra	bu	kanunun	bazı	maddeleri	değiştirilmiş	ve	YÖK’ün	yetkileri	geniş-
letilmiştir.	Bu	kanunlar	ile	tüm	üniversite	yönetimleri	YÖK’e	bırakılmış	ve	fakül-

77 Higher Education in Turkey,	ed.	Leland	C.	Barrows,	prepared	by	the	Student	Sele-
ction	and	Placement	Center	(ÖSYM),	Bilkent,	Ankara,	Turkey	for	the	Cepes	(Euro-
pean	Center	 for	Higher	Education,	Ankara	1990,	 s.	7-10;	 	Muhammed	Ahmed	
Tokdemir,	“1960’tan	Günümüze	Eğitim”,	s.	262.	

78	 Gürüz,	Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare 
Sistemleri,	s.	303;	Ömer	Kutlu,	Özge	Altıntaş,	“Türkiye’nin	Yakın	Tarihinde	Güve-
nilir	Bir	Kurum:	Öğrenci	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi”,	Prof. Dr. Mehmet Ali Kı-
sakürek’e Armağan Eğitimde 50 Yıl,	ed.	Berna	Aslan-Fatma	Hazır	Bıkmaz,	Ankara	
2019,	s.	329.

79	 Kılıç,	“Türkiye’de	Yükseköğretimin	Kapsamı	ve	Tarihsel	Gelişimi’’,	s.	301.
80	 Kanun	 No:	 2547,	 Kabul	 Tarihi	 4.11.1981,	 R.G.	 6.11.1981/s.	 17506,	 Madde	 6-	

(Değişik:2.12.1987-KHK-301/1	 md.).	 	 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.2547.pdf;	Akyüz,	Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997’ye),	s.	316-319.;

81	 Münevver	 Turanlı,	 “Türkiye’de	 Eğitim	 ve	 Yükseköğretim”,	 İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Dergisi,	S.	4,	2003,	s.	225.	

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
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te,	yüksekokul,	enstitü	gibi	tüm	yükseköğretim	kurumları	üniversite	çatısı	altın-
da	toplanmıştır.82	Bu	süreç	içerisinde	üniversiteler	dışında	kalan	akademiler	ve	
çeşitli	bakanlıkların	uhdesinde	olan	yükseköğretim	kurumları	birçoğu	mevcut	
üniversitelere	bağlanırken	birçoğu	da	bağımsız	üniversiteler	haline	getirilmiştir.	
Bu	gelişmeler	neticesinde	YÖK	ile	birlikte	üniversitelere	verilen	özerklik	kısıt-
lanmış	 ve	 tüm	 yükseköğretim	 kurumları	 ve	 akademilerin	 tek	bir	 çatı	 altında	
toplanması	ile	de	üniversite-akademi	ikiliği	ortadan	kaldırılmıştır.	

YÖK’ün	 kurulması	 sonrasında	Türkiye’de	 yeni	 üniversiteler	 açılmaya	devam	
etmiştir.	Bu	meyanda	Akdeniz	Üniversitesi,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Trakya	
Üniversitesi,	Gazi	Üniversitesi,	Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi,	Marmara	Üniversitesi,	
Mimar	Sinan	Üniversitesi,	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	olmak	üzere	8	yeni	devlet	
üniversitesi	tesis	edilerek	toplamda	27	üniversite	sayısına	ulaşılmıştır.83	Ayrıca	
1984	yılında	ilk	vakıf	Üniversitesi	olan	İhsan	Doğramacı	Bilkent	Vakıf	Üniversi-
tesi	ve	1987	yılında	da	Gaziantep	Üniversitesi	açılmıştır.84	1990’lı	yıllara	kadar	
Türkiye	 yükseköğretimi	 devletin	 kendi	 öz	 kaynaklarından	 finanse	 edilen	 bir	
yapıya	sahipti.	Ancak	yükseköğretim	kurumlarının	giderlerinin	artması	ve	yük-
seköğretime	olan	talebin	artması	nedeniyle	kamu	kaynaklarıyla	finanse	edilen	
yükseköğretim	hizmetinin	vakıflar	aracılığıyla	da	yerine	getirilmesine	izin	ve-
rilmiştir.	1992	yılında	gelindiğinde	yükseköğretim	reformlarıyla	23	yeni	devlet	
üniversite	kurulurken	 ikinci	öğretim	sistemi	de	başlatılmıştır.85	Bunlara	 ilave-
ten	1993’te	ikinci	vakıf	üniversitesi	olan	Koç	Üniversitesi	ve	ardından	1994’te	
Başkent	 Üniversitesi	 ve	 Galatasaray	 Üniversitesi	 kurulmuştur.86	 Böylece	
Türkiye’de	 üniversite	 sayısı	 56’ya	 ulaşmıştır.	 Vakıf	 üniversitelerinin	 hizmet	
vermeye	 başlamasıyla	 öğrenci	 kontenjanı	 ve	 yükseköğretim	 kurumlarının	
sayısı	artış	göstermiştir.		Bundan	sonraki	süreçte	özellikle	Ak	Parti	 iktidarıyla	
beraber	2006	yılında	devlet	politikası	kapsamında	yükseköğretim	kurumlarının	
genişletilmesi	için	çalışmalar	yapılmıştır.	58.	Hükümet	döneminde	gerçekleşen	
çalışmalarla	her	şehire	bir	üniversite	ilkesi	benimsenerek	üniversite	sayıları	git-
gide	artmış,	içerisinde	üniversite	olmayan	şehir	kalmamıştır.	Bu	üniversitele-
rin	sahip	oldukları	sağlam	bilimsel	yapısıyla	kuruldukları	bölgenin	sorunlarına	
yönelik	çözüm	önerileri	getirmeleri	ve	ekonomik	kalkınmaya	katkı	sağlamaları	
beklenmektedir.

82 İlhan	Tekeli,	“Türkiye’de	Üniversitelerin YÖK Sonrasındaki	Gelişme	Öyküsü’	 (1981-
2007)”,	 Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi II (1961-2007),	 der.	 Tarık	Çelik,	
İlhan	Tekeli,	TÜBA,	Ankara	2009,	s.	212;	Seyfi	Kenan,	“Modern	Üniversitenin	oluşum	
Süreci’’,	s.	359;	Muhammed	Ahmed	Tokdemir,	“1960’tan	Günümüze	Eğitim’’,	s.	273.	

83	 Tekeli,	 “Türkiye’de	 Üniversitelerin YÖK Sonrasındaki	 Gelişme	 Öyküsü’	 (1981-
2007)”,	s.	218-221.	

84	 Muhammed	Ahmed	Tokdemir,	“1960’tan	Günümüze	Eğitim”,	s.	273.
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Mart	2006’da	5467	sayılı	kanunla	15	yeni	üniversite	daha	açılmıştır.	Bunlara	
ilaveten	açılan	vakıf	üniversiteleriyle	2011	yılı	itibariyle	üniversite	sayısı	165’e	
ulaşmıştır.	Türkiye	yükseköğretim	sistemi	kısa	zaman	içerisinde	ülke	geneline	
yayılmıştır.	Yükseköğretimin	özelleştirilmesinin	desteklenmesi	nedeniyle	vakıf	
üniversitelerin	 kurulması	 hız	 kazanmıştır.	Öyle	 ki,	 2006-2011	 yılları	 arasında	
toplamda	90	devlet	ve	vakıf	üniversitesi	kurulmuştur.	15	Temmuz	2016	tari-
hinde	FETÖ	terör	örgütü	tarafından	gerçekleştirilen	darbe	girişimi	sonrasında	
çok	sayıda	vakıf	üniversitesi	kapatılmıştır.	Türkiye’de	son	yıllarda	seri	bir	şekil-
de	yükseköğretim	kurumlarının	artmasıyla	yükseköğretime	erişim	kolaylaşmış	
ve	öğrenci	sayısında	büyük	bir	artış	gerçekleşmiştir.	Günümüzde	Türkiye’de	
209	üniversite	bulunmaktadır.	Bu	üniversitelerin	131’i	devlet	üniversitesi,	78’i	
ise	vakıf	üniversitesidir.	1984	yılında	vakıf	üniversitesi	sayısı	1’den	1993	yılında	
3’e,	1996	yılında	8’e,	1997	yılında	15’e,	1999	yılında	20’ye,	2007	yılında	30’a,	
2011	yılında	64’e	ve	günümüzde	yukarıda	da	bahsedildiği	gibi	78’e	ulaşmıştır.	

YÖK,	 Türkiye’de	 öncelikli	 hedefleri	 ve	 alanları	 çerçevesinde	 nitelikli	 bilgi	
üretmek,	disiplinler	arası	 çalışmaları	 ve	 iş	birliklerini	 teşvik	etmek,	doktoralı	
araştırmacı	insan	sayısını	artırmak,	uluslararası	iş	birliklerini	güçlendirmek	ve	
üniversitelerimizi	uluslararası	alanda	daha	görünür	kılmak	maksadıyla	Araştır-
ma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’nda	Araştırma ve Aday Araştırma 
Üniversiteleri	belirlemiştir.	Türkiye	Cumhuriyeti	Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	
Erdoğan,	26	Eylül	2017	tarihinde	Cumhurbaşkanlığı	Külliyesinde	düzenlenen	
2017-2018	Akademik	Yılı	Açılış	Töreni’nde	araştırma	ve	aday	araştırma	üniver-
sitelerini	 ilan	etmiştir.	Araştırma	üniversiteleri:	Ankara	Üniversitesi,	Boğaziçi	
Üniversitesi,	Erciyes	Üniversitesi,	Gazi	Üniversitesi,	Gebze	Teknik	Üniversitesi,	
Hacettepe	Üniversitesi,	İstanbul	Üniversitesi,	İstanbul	Teknik	Üniversitesi,	İz-
mir	Yüksek	Teknoloji	Üniversitesi	ve	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi’dir.	Aday	
ünivesiteler:	Çukurova,	Ege,	Selçuk,	Uludağ	ve	Yıldız	Teknik	Üniversitesi’dir.	
YÖK	Başkan	Erol	Özvar,	13	Aralık	2021’de	araştırma	üniversitelerine	yönelik	
yapılan	düzenlemeleri	açıklamıştır.	Bu	doğrultuda	mevcut	araştırma	ve	aday	
araştırma	üniversitelerine	11	Araştırma	ve	5	Aday	Araştırma	Üniversitesi	ek-
lenmiştir.	YÖK	tarafından	Araştırma	Odaklı	Misyon	Farklılaşması	Programı’nda	
önemli	değişiklikler	yapılmıştır.	Araştırma	Odaklı	Misyon	Farklılaşması	Progra-
mı’na	20	devlet	üniversitesi	ile	3	vakıf	üniversitesi	yer	almasına	karar	verilmiş-
tir.	Araştırma	üniversitelerinin	performansları	düzenli	olarak	YÖK	bünyesinde	
kurulmuş	olan	 İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	 tarafından	performans	
larına	 göre	A1,	A2	 ve	A3	 olmak	 üzere	 3	 performans	 grubu	 altında	 takip	
edilmektedir.	Araştırma	Devlet	Üniversiteleri:	Orta	Doğu	Tekni	k	Üniversite-
si,	 İstanbul	Teknik	Üniversitesi,	 				Boğaziçi	Üniversitesi,	 İzmir	Yüksek	Teknoloji	
Enstitüsü,	Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	Ankara	Üniversitesi,	İstanbul	Üniversitesi,	
Erciyes	Üniversit		esi,	Hacettepe	Üniversitesi,	Gebze	Teknik	Üniversitesi,	Ege	
Üniversitesi,	 	İstanbul	 Üniversitesi-Cerrahpaşa,	 Marmara	 Üniversitesi,	 Bursa	
Uludağ	Üniversitesi,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Atatürk	Üniversitesi,	Gazi	Üni-
versitesi,	Çukurova	Üniversitesi,		Fırat	Üniversitesi,			Karadeniz	Teknik	Üniversi-
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tesi’dir.	Vakıf	Araştırma	Üniversiteleri	ise	İhsan	Doğramacı	Bilkent	Üniversitesi,	
Sabancı	Üniversitesi	ve	Koç	Üniversitesi’dir.	Araştırma Odaklı Misyon Farklı-
laşması	programına	ilk	defa	vakıf	üniversiteleri	de	dâhil	edilmiş	olup,	toplam	
3	vakıf	üniversitesi	programda	yer	almıştır.87	Mezkûr	araştırma	üniversiteleri	
ilerleyen	dönemlerde	Türkiye’nin	sosyo-ekonomik	ve	kültürel	kalkınmasında	
önemli	roller	oynayacaktır.	

Sonuç
Uzun	yıllar	boyunca	yükseköğretim	kurumlarımız	açısından	ilgi	çekici	önemli	
gelişmelerin	yaşandığı	görülmektedir.	Türk	toplumunun	ihtiyaçlarını	karşılay-
acak	 şekilde	 yüksek	 düzeyde	 eğitim	 kurumları	muhtelif	 dönemlerde	 çeşitli	
isimlerde	inşa	edilmiştir.	Bu	kurumlar	dönemin	ve	toplumun	ihtiyaçlarına	ce-
vap	vermediğinde	ve	işlevselliklerini	kaybettiklerinde	farklı	bir	yüksek	eğitim	
kurumuna	 evirilmiştir.	 Nizamiye	medreseleri	 ile	 şekillenmeye	 başlayan	 Türk	
yükseköğretim	 sistemi,	 zamanla	gelişme	göstererek	daha	 sistematik	 ve	 ku-
rumsal	bir	yapı	halini	almıştır.	

Türkiye’de	 yükseköğretim	 kurumları	 tarihi	 incelenirken	 Osmanlı	 İmparator-
luğundan	 bağımsız	 düşünülmemesi	 gerekmektedir.	 Yükseköğretimin	 ortaya	
çıkmasına	neden	olan	kültürel	kökenler,	ülkeyi	o	dönemde	bölgenin	en	önemli	
eğitim	ve	kültür	merkezlerinden	biri	yapan	Osmanlı	İmparatorluğu	dönemine	
kadar	 uzanabilir.	 Tarihsel	 süreç	 içerisinde	 Selçukluların	 devamı	 niteliğinde	
olan	Osmanlı	Devleti,	Selçuklulardan	devralmış	oldukları	mirası	en	iyi	bir	şekil-
de	değerlendirmeye	çalışmışlardır.	Osmanlı	Devleti	döneminde	 inşa	edilen	
medreseler	 dönemin	 en	 iyi	 eğitim-öğretim	 kurumları	 haline	 gelmişlerdir.	
Nitekim	yükseköğretimin	temelleri	Osmanlı	Devleti’nde	atılmakla	birlikte	ku-
rumlar	her	ne	kadar	değişime	uğramışsa	da	Osmanlı	mirası	olarak	karşımıza	
çıkmaktadır.	 Bu	 bağlamda	 çalışmamızda	 yükseköğretim	 tarihi	 ele	 alınırken	
Osmanlı	imparatorluğundaki	gelişmelerde	açıklanmıştır.	

Osmanlı	imparatorluğunda	en	yüksek	eğitim	veren	kurumlar	medreseler	olar-
ak	tespit	edilmiş	olup	medreselerin	tarihsel	gelişimleri	nispeten	burada	ver-
ilmiştir.	Buna	göre	ilk	medrese	1330	yılında	Orhan	Gazi	tarafından	kurulmuş	
olmakla	birlikte	 zirve	dönemini	 Fatih	 Sultan	Mehmet	 akabinde	Kanuni	 Sul-
tan	Süleyman	zamanında	yaşamıştır.	Dönemin	ihtiyaçları	doğrultusunda	ilim	
en	yüksek	seviyede	verildiği	medreselerde	zamanla	bozulmalar	olmakla	bir-
likte	yerini	modern	batı	yükseköğrenim	kurumlarına	bırakmıştır.	XVIII	ve	XIX.	
yüzyılda	yükseköğretim	alanında	büyük	gelişmeler	yaşanmış,	çağın	ihtiyaçları-
na	yönelik	yeni	reformlar	yapılmış	ve	pek	çok	yeni	eğitim	kurumu	açılmıştır.	
Bu	dönemde	yapılan	reform	hareketleri	askerî	alanda	başladığından	ilk	açılan	
yükseköğretim	kurumları	da	bu	alanda	olmuştur.	Bu	nedenle	Osmanlı	eğit-
im	sistemindeki	modernleşmenin	başlangıcı	olarak	askerî	mühendishanelerin	
87	 https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/arastirma-universiteleri-ile-top-

lanti.aspx	Erişim	Tarihi:	22.02.2022
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kuruluşu	kabul	edilebilir.	Bu	 tarihlerde	yüksek	eğitim	kurumlarının	dönemin	
ihtiyaçlarına	cevap	verebilmesi	 için	birçok	defa	karar	alınmış,	nizamnâmeler	
ve	 kanunlar	 çıkarılmıştır.	 Tanzimat	döneminde	 ise	Dârülfünun	 kurma	 yolun-
da	adımlar	atılmış	fakat	Dârülfünunda	asıl	başarı	II.	Abdülhamid	döneminde	
yaşanmıştır.	O	dönemde	kurulan	 IV.	Dârülfünun	 İstanbul	Üniversitesi’nin	 te-
melini	oluşturmuştur.	II.	Mahmud	ile	başlayan	yükseköğretimdeki	gelişmeler	
II.	Abdülhamid	devrinde	tam	anlamıyla	uygulamaya	konulmuştur.	II.	Abdülh-
amid	döneminde	imparatorluğun	ve	toplumun	ihtiyacı	olan	meslek	sahibi	ve	
memurların	yetiştirilmesi	 için	yükseköğretim	kurumlarının	açıldığı	görülmek-
tedir.	Yükseköğretim	alanında	oluşturulan	bu	yapı,	II.	Meşrutiyet	döneminde	
yapılan	değişikliklerle	birlikte,	cumhuriyet	sonrası	yüksek	eğitim	sisteminin	de	
temellerini	oluşturmuştur.

Cumhuriyet	döneminde	yükseköğretim	alanında	köklü	değişmeler	yapılmıştır.	
II.	 Dünya	 Savaşı’na	 kadar	 Türkiye’de	 yükseköğretim	 kurumların	 dağınık	 ol-
masından	dolayı	tamamen	tutarlı	bir	sistem	ile	organize	edilememiştir.	1933	
yılında	Türkiye	yükseköğretimi	şekillenmiş	ve	Dârülfünun	kapatılarak	İstanbul	
Üniversitesi	açılmıştır.	1946	senesinden	sonra	sosyal	ve	ekonomik	gelişmelere	
paralel	olarak	yeni	kurumlar	açılmaya	başlamıştır.	İlk	cumhuriyet	üniversitesinin	
akabinde	yükseköğretim	Anadolu’ya	yayılmış	ve	çeşitli	şehirlerde	üniversiteler	
kurulmuştur.	Üniversite	ve	akademi	sayısı	her	geçen	gün	artmış	olup	ilerleyen	
zamanlarda	 özerk	 bir	 yapı	 haline	 gelmiştir.	Mamafih	 1981	 yılında	 çıkartılan	
Yükseköğretim	Kanunu	ile	üniversite	ve	tüm	yükseköğretim	kurumları	Yüksek	
Öğretim	 Kurulu	 (YÖK)	 adıyla	 tek	 bir	 çatı	 altında	 toplanmıştır.	 Günümüzde	
varlığını	sürdüren	kurum	ile	üniversitelerdeki	özerk	sistem	kısıtlanmış,	yükse-
köğretim	üniversite	altında	birleştirilmiştir.	Sonraki	yıllarda	üniversiteler	yay-
gınlaşmaya	başlamıştır.	Ak	Parti	döneminde	bu	yaygınlaşma	hız	kazanmış	her	
şehir	en	az	bir	üniversiteye	kavuşmuştur.	Yaşanan	bu	gelişmelerin	sonucunda	
yükseköğretime	erişimin	arttığı	görülmektedir.	

1933,	1946,	1973	ve	1981’de	kabul	edilen	yükseköğretim	yasaları	Türkiye’de	
yükseköğretim	 sistemleştirilmesine	 yönelik	 atılan	en	önemli	 adımlar	olmuş-
tur.	 Sonuç	 olarak	 çalışmamızda	 günümüze	 kadar	 birçok	 defa	 değişim	 ve	
dönüşüme	uğrayarak	günümüze	kadar	gelen	yükseköğretim	kurumları	ve	bu	
tarihi	sürecin	ana	hatları	hakkında	bilgi	verilmiştir.	
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Çarlık Rusyası döneminde Kazakistan’daki 
Cedid okullarının eğitim politikası

Sayan Shylmambetov*

ÖZET

Bu	çalışmada,	XIX.	Yüzyılın	 sonu	ve	XX.	Yüzyılın	başında	Kazakistan’ın	 siya-
si	 yapısının	oluşumu	ve	Kazak	milliyetinin	devlet	olma	mücadelesinin	 tarihi	
sürecinde	ortaya	çıkan	Cedidçilik	hareketinin	temeli	 incelenmiştir.	Öncelikle	
tüm	Türk	dünyasında	modernleşmenin	başlangıcı	 ve	 simgesi	 olan	Cedidçi-
lik	 hareketi	 genel	 hatlarıyla	 ele	 alınacak	 daha	 sonra	Cedid	 hareketinin	 Ka-
zakistan’daki	 izdüşümü	ayrıntılı	 bir	biçimde	ele	 alınacaktır.	 Türk	dünyasında	
Cedidçilik	hareketi	aynı	zamanda	Türkçülük	ve	Milliyetçiliğin	başlangıcı	olma	
özelliğini	de	beraberinde	getirmektedir.	Buna	dair	çalışmada	Cedid	hareke-
tinin	başlangıcı	nihayetinde	bir	Türk	dünyası	modernleşmesi	anlamın	taşıyan	
Cedidçi	hareletinin	özellikleri	vurgulanmıştır.	Bu	modernleşme	aynı	zamanda	
ve	paradoksal	olarak	Rusya	 	 imparatorluğu	etkisinde	ve	aynı	 zamanda	ona	
karşı	olarak	da	meydana	gelmiştir.	Bu	yüzden	Cedidçilik,	Türkçülük	ve	Milli-
yetçiliği	hem	Türk	dünyası	hem	de	onun	bir	parşası	olan	Kazakistan	ve	Kazak	
aydınları	 için	bu	şekilde	değerlendirmek	daha	uygun	görünmektedir.	Kaza-
kistan’ın	 sömürgeleştirilmesi	 politikası	 sırasında,	 Rus	 İmparatorluğu	 sadece	
toprak	mülkiyeti	değil	aynı	zamanda	toprağın	sahibi		olanların	Ruslaştırlılması	
politikası	 izlemiştir.	Bu	amaçla	Çarlık	Rusya’sının	politikası,	Kazakistan’da	bir	
misyonerlik	politikası	izleyerek	her	yıl	iç	Rusya’dan	gelen	göçmenlerin	sayısını	
yerel	halkla	karıştırarak	arttırmaktı.	Cedid	hareketi,	Rusya’nın	iç	bölgelerinden		
Kazak	bozkırlarına		gönderilen	yabancı	yerleşim	uygulamalarına	ve	bölgedeki	
Kazak	uruklarına	uygulanan	misyonerlik		faaliyetlerine	karşı	ortaya	çıkan	doğal	
bir	tepkisel	nitelikteki	harelettir.	Bu	hareket	doğrultusunda	bozkırda	açılan	Ka-
zak	Cedid	okulları,	Çarlık	hükümetinin	Kazakistan’daki	sömürü	ve	misyonerlik	
politikasını	izleyen	okulların	karşısında	etken	mücadele	vermiştir.	Tarihsel	ve-
rilerin	 incelenmesi	 sonucunda	Cedid	okulları	 ve	medreselerinin	Kazak	 top-
lumunda	güçlü	bir	 siyasi	bakış	açısının	oluşmasında	önemli	katkıları	olduğu	
tarihsel	verilerle	kanıtlanmıştır.
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ABSTRACT
The	article	reviews	the	historical	data	on	the	relationship	of	Muslim	enlight-
enment	in	Kazakhstan	in	the	early	XX	century	with	national	political	activity.	In	
addition,	the	activities	of	the	national	intelligentsia	in	the	field	of	education	
are	reflected	in	the	actual	archival	data.	The	efforts	of	the	Jadid	schools	to	
solve	political	problems	on	the	way	to	national	unification	and	the	formation	
of	a	political	elite	have	been	studied	with	productive	evidence.	Represent-
atives	of	the	Muslim	education	system	in	Kazakhstan,	the	role	and	place	of	
the	Jadids	in	the	national	movement	are	given	by	historically	accurate	data.	
Historical	documents	show	that	the	work	of	the	Jadid	intelligentsia	as	a	po-
litical	force	in	the	early	XX	century	contributed	to	the	formation	of	views	in	
the	field	of	education.	There	is	a	basis	for	a	clear	indication	of	the	continuity	
of	scientific	views	and	research	on	the	topic	and	the	aspects	to	be	studied.

Keywords:	Jadid	movement,	Jadid	schools,	national	intelligentsia,	petition,	
Muslim	congresses,	tsarist	government.
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GİRİŞ
Yirminci	 yüzyılın	 başında,	 şimdiki	 Kazakistan	 toprakları	 üç	 genel	 valiliğe	
bölünerek	 idare	 edilmiştir.	 Bununla	 birlikte,	 ülkedeki	 siyasi	 ulusal	 birleşme,	
ceditlik	 hareketi	 çerçevesinde	 gelişmesini	 devam	 ettirdi.	 Her	 ne	 kadar	 bu	
konu	 bilim	 adamları	 arasında	 birçok	 araştırmaya	 konu	 olmuş	 olsa	 da,	 bazı	
yönleri	gölgede	kalmaya	devam	etmektedir.	1921’de	G.Safarov,	XX.	Yüzyılın	
başlarındaki	ceditlik	hareketi	tarihinin	Müslüman	aydınların	eski	yöntemli	oku-
lunun	reformu,	yeni	imlanın	tanıtılması,	Arap	ve	antik	Yunan	skolastikçiliğinin	
çalışmadan	çıkarılması	ve	ulusal	kültürlerin	gelişmesi,	onu	kademeli	şekilde	si-
yasal	olarak	oluşturması	gerektiğini	belirtti	1.	Aslında,	Tatarların	ve	Kırgızların	
(yani	Kazakların)	aydınlarının	etkisiyle	büyümüş	cedit	hareketi	okul	seviyesini	
aşarak	siyasi	ve	etkili	bir	güç	olmuşur.	Böylelikle	kendi	ilkelerini	ulusal	bağlam-
da	belirlemelerini	hükümetten	talep	etmeye	başladılar.

Ceditçilik	meselesi	 sosyal	 ve	 insani	 bilimler	 alanında	 “hareket””,	 “eylem”,	
“eğitim	 alanındaki	 yeniden	 yapılanma”	 gibi	 teorik	 temellerle	 bağdaştırılar-
ak,	 liberal	 muhafazakar	 sosyal	 hareketle	 ilişkilendirilir.	 Kazakistan’daki	 ced-
it	 hareketinin	 ideolojik	 ve	 pratik	 sentezinin,	 diğer	 bölgelerden	 (Özbekistan	
veyahut	 Tataristan)	 farklı,	 kendine	 has	 özelliklerinin	 olduğunu	 kimse	 inkar	
edemez.	Bu	bağlamda,	Kazak	topraklarında	ceditlik	faaliyetleri,	Rus	yönetim	
sisteminin	Çarlık	üstünlüğün	inşa	edilmesinden	sonra	eğitim	alanında	kade-
meli	bir	etki	göstermeye	başlamıştır.	Kazak	Türklerinin	geleneksel	ekonomik	
yapısı,	 yerleşik	 halklarla	 kıyasla	mevsime	göre	 göçebe	 hayvancılığa	 dayan-
maktadır.	Bu	yaşam	tarzı	Kazakistan’daki	kolhozlaştırma	sürecinin	başlamasına	
kadar	sürmüştür.	19.	yüzyılın	sonunda,	Kazakların	sosyol	ve	ekonomik	yapısı	
birbirine	yakın	coğrafi	alanlarla	bağlıdır.	Bu	nedenle,	Çarlık	Rusya’sının	Avra-
sya	kıtasıntünlüğü	daki	üs	olarak	Kazak	halkını	kendine	politik-ideolojik	olarak	
bağlama	biçimi	yerini	askeri	daha	sonra	ekonomik	ve	manevi	bağlılığa	bıraktı.	
Bu	bakımdan,	Kazak	topraklarındaki	cedit	hareketini	Ismail	Gaspıralı	ile	Ilmin-
sky	arasındaki	bir	ideolojik	çatışma	olduğu	sonucunu	çıkaran	araştırmacılar	da	
mevcuttur.	Bunların	arasında,	B.A.	Kenzhetaev’e	göre	“bozkır	Kazaklarının”	
eğitimini	geliştirmede	Tatar	mollarlarının	etkisiyle	ve	Rus	şovenistleri	arasında-
ki	rekabete	dayalı	olduğuna	dair	kavram	gösterilebilir2.	Çalışmamızda	bu	teo-
rileri	dışlayamayız,	ancak	bilimsel	bilgiye	dayandığını	da	düşünmüyoruz.	Zira	
Kazak	bozkırlarında	geleneksel	 eğitim	 seti	bir	 ortaçağ	dönemi	 ile	başlamış	
ve	kökenleri	Rus	 İmparatorluğu›nun	 izolasyonuyla	karşı	karşıya	kalmıştır.	Bu	
arada,	 Türk-Müslüman	 aydınlar	 Avrasya’da	 eğitim	 reformu	 nedeniyle	 onu	
güçlendirmeye	çalışmışlar.	Kazak	ceditlik	hareketinin	kendine	ait	özelligi	old-
uğunu	ve	milli	karakter	mekanizmaların	bu	makalede		kanıtlamaya	çalışacağız.	
Tarihsel	süreçte	geleneğe	dayalı	meseleler	mevcuttur.	

1	 	Safarov	G.	Kolonialnaya	revolyutsiya	(Opıt	Turkestana).	–	Almaty,	1996.	–	S.	88.
2	 	Kenzhetayev	B.A.	Kazanskiye	uchebnyye	zavedeniya	i	protsess	formirovaniya	ka-

zakhskoy	intellegentsii	v	seredine	XIX	–	nachale	XXvv.	–	Kazan',	1998.	–	S.	18	
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Kazak	 toprakları	 resmi	 olarak,	 18.	 yüzyılın	 başlarında	 askeri-idari	 reformla	
başlatılan	ve	1867’de	Türkistan	Genel	Valiliği’nin	kurulmasıyla	sona	eren	Rus	
kolonizasyon	politikasının	bir	parçasıydı.	Bu	dönemde,	sömürge	bölgelerindeki	
Çarlık	politikası,	 Rus	eğitim	müesseselerinin	 	 açılmasıyla	meydana	gelmiştir.	
İstatistiksel	veriler	Orenburg,	Batı	Sibirya	ve	Türkistan’da	60’tan	fazla	Rus	ask-
eri	 eğitim	 kursunun	 açıldığını	 göstermektedir.	 Bu	 eğitim	 müesseselerinde	
Rus	sömürge	politikalarını	yerine	getiren	Rus,	Kazak,	Tatar	ve	diğer	Türk	halk-
larından,tercümanlar	büro	çalışanları	eğtim	almıştır3.	Daha	 sonra,	 İmparator-
luğun	sömürge	sistemi,	Kazak	halkını	diğer	Türk	halklarında	olduğu	gibi	mane-
vi	bağımlı	kılma	silahı	 ile	donanmıştır.	Bu	Rus	politikalarının	karanlık	niyetine	
karşı	Türk-Müslüman	halkları	eğitim	alanında	birlikte	çalışmaya	başladılar.

Kazak	 topraklarında	 ceditlik	 faaliyetin	 tarihçesi	 ve	oluşumu	 için	önkoşulları,	
Türkistan		Genel	Valiliği	tarafından	incelenen	Sır	Darya’nın	Perovsk	sınırında	
Rus	dilindeki	rus-tuzem4	okullarının	keşfedilmesinden	etkilenmiştir.	Bu	dönem-
de,	Kazak	topraklarında	sadece	rus	eğitimini	veren	okullarla	birlikte	kilise-din	
eğitimi,	mesleki	ve	Türk	halklarının	çocuklarına	rusça	öğretmek	için	öğretmen	
yetiştiren	eğitim	müesseseleri	açılmıştır.	

Müslüman	okulları	ve	medreseleri,	Çarlık	otoritesinin	Rus	siyasetine	yönelik	poli-
tikasında	önemli	bir	engeldi.	Ancak	yeni	oluşturulan	sömürge	sistemi	tam	da	
Müslümanların	eğitimine	saldırmaktan	çekindi.	Onu	Türkistan	Valiliği	kurucusu	
K.P.Kauffman’ın,	“Biz	Türk	bölgesini	Hıristiyan	medeniyetine	tanıtmalıyız,	ancak	
onları	Ortodoks	dininden	uzak	tutmalıyız.”	manasındaki	sözlerinen	anlayabiliriz	
5.	 Yani	 bu,	 siyasi	 duruş	 altında,	 “müslümanları	 korkutmadan”	 yeni	 otoritenin	
niteliği	ile	kademeli	olarak	tanıtmak		meselesi	vardır.	Çarlık	otoritenin	Türkistan	
bölgesinde	 yaşanabilirliğinin	 güçlendirilmesindeki	 kilit	 pozisyonlar	 arasında,	
K.P.Kaufmann’ın	“Ortodoks	ve	Müslüman	çocukların	Rus	manevi	anlayışıyla	her	
ikisinin	de	imparatorluğa	faydalı	vatandaş	olarak	eğitmek”	vardı6.

Türkistan	 bölgesinin	 işgalini	 tamamlayarak,	 ülkedeki	 birçok	 yasal	 belgeye	
dayanarak	kararlar,	kararnameler	ve	düzenlemeler	kabul	edilmiştir.	Bu	arada,	
kabul	 edilen	 yasaları	 yerel	müslüman	halklarda	 kabul	 etmek	 zorunda	 kaldı.	
Sömürgeci	eğitim	yasası	halkın	nezdinde	zorla	kabul	ettirildi.	Tabii	ki,	Türkistan	
bölgesi	tarihçileri	zorla	kurulan	iktidarın	“Ruslaştırılması”	politikasını	kınadılar	
ve	 sebeplerini	 incelediler.	 Günümüzde,	 bu	 termenoloji	 sıklıkla	 kullanılmak-
tadır.	Ancak	tarihçilerin	çalışmalarında,	Çarlık	üstünlügün	kabul	ettiği	yasaların	
3	 	Sembayev,	A.I.,Khrapchenkov,	G.M.	Ocherki	poistorii	shkol	Kazakhstana.–A-Ata:	

«Mektep»,	1972.	-	162	s.
4	 Rus-tuzem	okulları	Rusların		yerel		halklara		eğitim		verdiği	okullardır
5	 Vysochayshe	utverzhdennoye	Mneniye	Gosudarstvennogo	soveta,	obyavlennoye	

Senatu	Ministrom	Narodnogo	Prosveshcheniya		–	Ob	uchrezhdenii	upravleniya	po	
Uchebnoy	chasti	v	Turkestanskom	kraye	i	dvukh	Progimnaziy	v	gorodakh	Tashken-
te		i	Vernom.	17	maya	1875	goda.	

6	 Ostroumov	N.P.	Musul'manskiye	maktaby	i	russko-tuzemnyye	shkoly	v	Turkestans-
kom	kraye.	–	Zhurnal	Ministerstva	narodnogo	prosveshcheniya.	Fevral'.	1906.
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türki-müslüman	halkları	üzerindeki	etkileri	ve	onun	ceditlik	harekatını	nasıl	et-
kilediği	yönündeki	meseleler	eksik	kalmıştır.	Kabul	edilen	yasalar	halk	arasın-
da	tam	olarak	açıklanmadı,	gizli	olarak	yürütüldü.	Bu	yüzden	Rus	makamları	
ulusal	dil,	kültür	ve	okullarla	ilişkilerini	sert	şekilde	ruslaştırmayla	birleştirdiler	
ve	buna	halk	karşı	çıkmak	için	birleşmeye	karar	verdiler.	Bu	bağlamda,	şimdiki	
Kazak	 tarihçisi	 A.Abdakimov’ın,	 Kazakistan’ın	 Rusya’ya	 girişinin	 neticesinde	
Rus	iktidarı	tüm	fırsatları,	Ruslaştırma	üzerinen	yani	Rus	dilin	ve	rus	okullarını	
açma	ve	Arapça’yı	Kiril’e	 taşıma	 kampanyasını	 ustaca	 yürüttüğü	 yönündeki	
fikiri	meseleyi	net	olarak	açıklamaktadır7.

					Ceditlik	okulların	oluşumuyla	ilgili	ilk	görüşü	Ş.Mardcani,	H.Fayzikhanov,	
Y.Gaspıralı	ve	R.Fahrettin	ortaya	atmış	ve	ulusal	eğitim	reformunun	kaçınılma-
zlığını	 ilan	ederek,	Türk-Müslüman	halkların	birliği	fikrini	savunmuşlardır.	Ka-
zakistan’daki	cedit	okullarının	yapısıyla	ilgili	iki	ana	kavram	mevcuttur.	Bunlar,	
Türkistan	bölgesindeki	yerleşik	halklar	için	okullar	ve	bozkırlardaki	“göçmen”	
niteliğindeki	 eğitim	 kurumlarıdır.	 Bunlardan	 ilkine	 öğretmen	 olarak	 hizmet	
veren	 Özbekistan	 medreselerinin	 mezunlarıydı,	 diğeri	 ise	 yüksek	 maaşla	
çalışan	Tatar	öğretmenleriydi.	Bu	 konuda	geniş	 araştırmalar	 yapan	V.Z.Gal-
iyev’in	 görüşü	 paylaşılabilir8.	 Bu	 nedenle,	 bu	 açıdan,	 iki	 bölgedeki	 ceditlik	
eğitim	kalitesinin	iki	yönü	için	temel	oluşturduk.

Tatar	 zengin	 tüccarları	 ve	 Müslüman	 din	 adamları	 temsilcileri,	 Bozkır	
Müslümanlarını	 birleştirmeye	 çalıştı.	 Bu	 bağlamda,	 “birleşme”	 iki	 alana	
bölünebilir:	İlki,	ulusal	birlik	yerine	Müslüman	birliği	sayesinde	sömürgeci	ik-
tidarın	siyasi	hareketleriyle	mücadele	girişimidir,	diğeri	ise	hareketleri	önleye-
bilmek	adına	sömürge	yönetimi	personelinin	hazırlanması.	Mesela,	Orınbor	
bölgesinde	yerel	Müslümanları	toplamaya	çalışan	zengin	tüccar	Ahmet	Khu-
sainov	örnek	gösterilebilir.	29	Ocak	1908’de	Turgai	bölgesel	idaresinde	tescil	
edilen	Aktobe’de	Müslüman	bir	 eğitim	 ve	 yardım	derneğinin	 kurucusudur.	
1909›da	 Kostanay’daki	Müslüman	 cemaatin	 kurucuları	 ünlü	 Tatar	 tüccarları	
M.Yuşev	ve	S.	Baiyazitov	ve	cami	imamı	G.	Zhakupov’du	ve	1909	yılında	Ka-
zan	eyaletindeki	İç	Orda	hanlığı	merkezinde	Zagidullin	ve	A.Nasyrov	eğitim	
meselerleriyle	 ilgilendiler.	Mayıs	 1909’da	Guryevte	 birbirlerini	 desteklemek	
üzere	 kurulan	 bir	 Tatar-Kazak	 Yardımlaşma	Derneği,	 okullar,	medreseler	 ve	
kütüphaneler	aracılığıyla	halk	eğitimine	destek	olmak	amacıyla	inşa	edilmiştir.	
Bu	kuruluşlar	nedeniyle	Kostanay,	Aktobe,	Irgız’da	cedit	okullar	açılmıştır.	Yaz	
aylarında,	 genç	 Tatar	 ceditçileri,	 Türkistan	 bozkırlarına	 giderek	 ve	 sömürge	
idaresinin	izni	olmadan	öğrenciler	için	“göçmen”	okullar	açtı.	Çoğunlukla	ze-
ngin	Kazaklarının	çocukları	yüksek	maaş	ödeyerek	eğitim	aldılar9.

7	 Abdakimov	A.	Istoriya	Kazakhstana	(s	drevneyshikh	vremen	do	nashikh	dney).	–Al-
maty:	RIK,	1994.–235	s.

8	 Galiyev	V.	3.	Kniga,	 razbudivshaya	narod	 (Razyskaniya	o	Myrzhakyp	Dulatove	 	 i	
yego	sbornike		«Prosnis',	kazakh!»).	–	Almaty,	2011.	

9	 Alektorov	 A.	Y.	 Ocherk	 narodnogo	 obrazovaniya	 Turgayskoy	 oblasti.	 Letopis		
1744–1898	gg.	–	Vyp.	2.	–	Orenburg,	1900.
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Kazak	aydınları,	Y.Gaspuralı’nın	Kazak	topraklarında	yeni	yöntemli	okullarının	
açılması	konusundaki	 ilerici	fikrini	memnuniyetle	karşıladılar.	Kazak	aydınları	
onu	kazak	toplumunun	düşüncelerinin	uyanışı	hakkındaki	olumlu	görüşlerini	
getirdiler.	Örneğin,	S.Lapin’in	bu	konudaki	görüşü	araştırmacıların	dikkatini	
çekmektedir.	O,	 «Gaspıralı	20	milyon	Müslümana	bir	öğretmendir	 ve	onun	
sayesinde	halk	kendisi	 tanımaya,	bilim	ve	sanat	dünyasını	görmeye	ve	ata-
larımızın	bilim	ve	sanat	tarihini	anlamaya	başladılar»	10.

Kazakistan’daki	 ceditlik	 hareketinin,	 gelişmesi	 direk	 onun	 kurucusu	 olan	 Y.
Gaspıralı	ile	ilgili	olmasına	rağmen,	herhangi	bir	eğitimin	pratik	olması	gerek-
tiğine	 inanıyoruz.	 Bu	 nedenle,	 Kazakistan’daki	 Türk-Müslümanların	 mutlak	
çoğunluğu,	 çocuklarını	 Rus	 ve	 yeni	 eğitim	biçimlerine	entegre	etme	 konu-
sunda	acele	etmediler.	İncelenen	dönemde,	Kazakistan	Müslüman	cemaatin-
deki	“yeni	yöntem”	okulları	yavaş	yavaş	açıldı,	onun	nedeni	toprak	genişliği,	
milliyetin	 hala	 göçebe	 hayatta	 yaşıması	 ve	 rus	 hükümetinin	 kazakları	 diğer	
türki-müslüman	 halıklarınan	 ayrı	 tutması	 gerçeğiyle	 ilişkilendirilebilir.	 Aynı	
zamanda	Kazaklar	 geleneksel	 okullarını	 kaybetmek	 istemediler,	 Rus	 kültürü	
onlara	yabancı	geldi.	Ceditlerin	siyasi	olarak	aktif	olması,	karşılıklı	işbirliğinin	
gelişmesinden	etkilenmiştir.	Kazakistan	ceditçilerinin	siyasi	yönüne	iki	 taraflı	
olarak	 bakmalıyız.	 Kazak	 ceditlerinin	 kuzey-batı	 bölgesi	 tatar	 ve	 başkurt-
lar	 ceditleriyle	birleşti,	güney	bölgeleri	 ise	Özbeklerle	biraraya	geldiler.	Bu	
durumda	 ceditler,okul	 eğitimi	 reformu	 temelinde	Türk-Müslüman	halıklarını	
birleştiren	 birlikler	 oluşturmaya	 başladı.	 Bu	 nedenle,	 Kazanda,	 Orınborda,	
Troisk	ve	Ufa’da	kültürel	ve	hayırsever	toplumlar	kurulmaya	başladı.	1906’dan	
1907’ye	kadar	olan	dönemde,	Orınbor	eyaletinde	yalnızca	8	Müslüman	yardım	
kuruluşu	 kayıtlıydı.	 Bunların	 en	 büyüğü	 ve	 en	 önemlisi	 Orınbor	Müslüman	
Cemiyetiydi.	 Kurucuları	 Tatar	 zengin	 tüccarlar	 Z.Bayburin,	 B.Baazitov,	
K.Mukhamedrakhimov’dur.	 Ufa’daki	 “Müslüman	 Yardımlaşma	 Derneğine”	
ülkede	saygınlığı	olan	Kazak	önderlerin	biri		S.	Zhantorin			başkanlık	yaptı11.

Sonuç
Kazakistanda	ceditler	Avrupa	bilimsel	ve	teknik	düşünce	ve	kültür,	ekonomik	ve	
sosyal-politik	hayat	normları	nadirdir.	Öte	yandan,	şeriat	şartlarına	aykırı	olan	
burjuva	geleneklerinin	 İslam	tarihine	olan	 ilgilerini	uyandırmak	 için	girmeye	
direnmeye	çalıştılar.	Laik	eğitim	ile	eğitimi	uzmanlar	hazırlamak	için	ceditler,	
Kur’an’da	ve	hadislerde	kendi	fikirlerini	destekleyecek	ayet	ve	kuralları	arayar-
ak,	Kazakistan’da	sosyal,	ruhsal	ve	ekonomik	ilerlemenin	ihtiyaçlarına	cevap	
vermiştir.	Çarlık	 iktidar	 ve	Sovyet	döneminde	 İslam	ve	Müslüman’a	 yönelik	
politikanın	 içeriği	 birbirine	 çok	 benziyor.	 Rusya	 İmparatorluğu	 Müslüman	
milletleri	çeşitli	vaatler	vererek,	güvenlerini	kazanarak	ruslaştırmayı	 isterken,	

10	 Zimanov	S.	Z.,	Idrisov	K.	Z.	Obshchestvenno-politicheskiye	vzglyady	Mukhamedz-
hana		Seralina.	–	Alma-Ata,	1989.	

11	 QR	OMM,25	qor,	1	tizbe,	1415	is,	8	paraq
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Sovyetler	Birliği,	Türk-Müslüman	halkları	komünist	ideolojide	ateizm	olmaları	
için	ikna	etmeye	çalıştı.	Bu	noktada,	ceditlik	hareketi,	“Kale”	gibi	Çar	iktidarı-
na	ve	Sovyet	Bolşevizmine	karşı	siyasi	bir	engel	haline	geldi.	Onun	mekaniz-
maların	sömürgeci	ve	komünist	ideologların	bilimsel	eserlerinde	görebiliriz.
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Kazakistan’daki İlk Üniversitelerin Tarihi ve 
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ÖZET

Günümüzün	bağımsız	Kazakistan’ı,	uzun	süredir	Rus	İmparatorluğu›nun	(1731-
1917)	sömürge	politikasından	zarar	görmektedir.	Çalışma,	Milli	kimlik	arayışı	
ve	ulusal	kurtuluş	hareketinin	örgütlenmesinde	Kazak	eğitimcilerin	siyasi	faa-
liyetlerini	incelemektedir.	Çalışmanın	temel	görevi,	İsmail	Gaspıralı’nın	fikrinin	
ulusal	kurtuluş	hareketinin	gelişimi,	Kazak	Türklerinin	uyanışı	ve	Kazakistan’da-
ki	milli	birliğin	nedenlerine	etkisini	belirlemektir.

Çalışma,	 Kazak	 eğitimcilerin	 pedagojik	 görüşlerini,	 Kazakistan’daki	 ilk	
üniversitelerin	açılış	ve	organizasyon	tarihçesini	kapsayacaktır.	Pedagoji,	tıp,	
ekonomi,	 veterinerlik	 ve	 sanat	 alanında	 ilk	 eğitim	 kurumlarının	 1918-1940	
yıllarında	 ne	 zaman	 ve	 nasıl	 açıldığı	 arşiv	 belgeleri	 temelinde	 incelenmiş	
ve	 farklılaştırılmıştır.	 Buna	 ek	 olarak,	 çalışma	 yirminci	 yüzyılın	 20-40’lı	 yılla-
rında	 modern	 Kazakistan’daki	 sosyo-ekonomik	 durumu	 karşılaştırmaktadır.	
Üniversitenin	ilk	mezunları,	Kazakistan’da	eğitimin	gelişimine	katkıları	ve	yeni-
likleri	de	araştırmaya	konu	olacak.
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ABSTRACT
Today’s	independent	Kazakhstan	has	long	suffered	from	the	colonial	policy	of	
the	Russian	Empire	(1731-1917).	The	study	examines	the	political	activities	of	
Kazakh	educators	in	the	search	for	national	identity	and	the	organization	of	
the	national	liberation	movement.	The	main	task	of	the	study	is	to	determine	
the	effect	of	İsmail	Gaspıralı’s	idea	on	the	development	of	the	national	liber-
ation	movement,	the	awakening	of	Kazakh	Turks	and	the	causes	of	national	
unity	in	Kazakhstan.

The	study	will	cover	the	pedagogical	views	of	Kazakh	educators,	the	history	
of	opening	and	organization	of	the	first	universities	in	Kazakhstan.	When	and	
how	 the	 first	 educational	 institutions	 in	 the	 fields	 of	 pedagogy,	medicine,	
economy,	veterinary	medicine	and	art	were	opened	in	1918-1940	were	ex-
amined	and	differentiated	on	 the	basis	of	archival	documents.	 In	addition,	
the	study	compares	 the	socio-economic	situation	 in	modern	Kazakhstan	 in	
the	20-40s	of	the	twentieth	century.	The	first	graduates	of	the	university,	their	
contributions	to	the	development	of	education	in	Kazakhstan	and	their	inno-
vations	will	also	be	the	subject	of	research.

Keywords:	 First	 higher	 education	 institutions	 in	 Kazakhstan,	 first	 teaching	
staff,	first	graduates,	history	of	education
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GİRİŞ 
Bugünkü	Bağımsız	Kazakistan	Cumhuriyeti,	Orta	Asya’da	güçlü	bir	devlettir.	
Kazakistan,	eski	Türklerden	beri	Turan	bozkırlarında	yaşayan	halkların	anav-
atanıdır.	1730’dan	itibaren	Kazak	Hanlığı	zayıfladı	ve	yavaş	yavaş	Rus	İmpara-
torluğu’nun	sömürgesi	olmaya	başladı.	Sömürge	politikası	temelinde,	Ruslar	
Kazakistan’ın	birçok	yerinde	askeri	tahkimatlar	inşa	ettiler.	Aynı	zamanda	yerel	
Kazakları	Ruslaştırma	ve	Hıristiyanlaştırma	politikası	aktif	olarak	uygulanmaya	
başladı.	Büyük	Türkistan	topraklarında	Rus	okulları	açılacaktı.

Hıristiyanlaştırma	ve	Ruslaştırma	politikasına	karşı	modernleşme	hareketi,	eğit-
imli	Kırım	Tatarlarının	sayesinde	ön	plana	çıktı.	Rusya’da	Türk-Müslümanların	
uyanışı,	Türkistan’ın	ve	 İdil-Urallar	boyunca	diğer	halkların	hızla	uyanmasına	
yol	açacaktır.	Yirminci	yüzyılın	ilk	yılları,	Orta	Asya’daki	Türkistan	Türkleri	için	
bir	uyanış	yılı	oldu.	Rus	İmparatorluğu’nun	sömürge	politikasından	zarar	gören	
tüm	 Türk	 halklarını	 ve	 Rus	 Müslümanlarını	 uyandıran	 İsmail	 Bey	 Gaspıralı1 
oldu.	Gaspıralının	fikir	hareketi	büyük	bir	reform	hareketi	oldu.

Mayıs	1907’de	Kazan,	Petropavlovsk,	Taşkent,	Bahçesaray	ve	Rusya’nın	diğer	
şehirlerinde	Tüm	Rusya	Müslüman	Öğretmenler	Kongresi	düzenlendi.	Kongre	
sonucunda	şehirlerde	çeşitli	eğitim	dernekleri	kuruldu.	Bu	cemiyetler	sadece	
medreseleri	kurmakla	değil,	kütüphaneler	açmakla	da	uğraşmışlardır.	Cemi-
yetin	üyeleri	mollalar,	öğretmenler,	 tüccarlar	ve	saygın	vatandaşlardı.	Çoğu	
medrese	bu	dernekler	tarafından	finanse	edildi.	Bu	dernekler	sadece	eğitim	
konusunda	değil,	muhtaç	durumdaki	Müslümanlara,	yoksullara,	yaşlılara,	yetim-
lere,	dullara	ve	engellilere	de	maddi	yardımda	bulunmuşlardır.	Bu	derneklerin	
amaç	ve	hedefleri	 tüzük	tarafından	onaylandı.	Bu	topluluklar	arasında	Kazak,	
Tatar,	Sart	ve	diğer	halkların	temsilcileri	vardı.	Dernekler,	müslüman	eğitim	ve	
hayır	kurumları,	öğretmen	seminerleri	ve	medreseleriyle	 ilgilendi	ve	bazı	du-
rumlarda	 öğretmen	maaşlarını	 ödedi.	Medrese	 öğrencileri	 de	 cemiyete	 üye	
oldular,	çeşitli	 toplantılara	katıldılar	ve	genellikle	hayır	amaçlı	partiler	düzenl-
ediler.	19.	yüzyılın	sonlarında	ve	20.	yüzyılın	başlarında	Müslüman	okullarının,	
medreselerin	 ve	 eğitim	 derneklerinin	 açılması	 eğitim	 alanında	 önemlidir.	 Bu	
okullarda	eğitim	gören	Kazak	öğrencilerin	bir	kısmı	yurtdışında	eğitimlerine	de-
vam	ederek	bilim	yoluna	girerken,	bir	kısmı	da	Kazak	toplumunun	faaliyetlerine,	

1	 İsmail	 Gaspıralı:	 1851	 yılında	 Kırım	 yarımadasında	 Bahçesarayın	 Avcıköyü’nde	
dünyaya	gelmiştir.	Eğitimini	Moskova’da	Rus	okullarında	almıştır.	Ayrıca	Fransa	ve	
Türkiye’de	de	bulunmuştur.	1875-1881	yılları	arasında	Bahçesaray’da	öğretmenlik	
ve	belediye	başkanlığı	yapmıştır.	1879’da	gazete	çıkarma	teşebbüsünde	bulunsa	
da	başarılı	olamamış,	ancak	1881’de	Tavrida	gazetesinde	Rusça	yayınlanan	maka-
lesinde	eğitimde	reform,	milli	basının	gerekliliği,	kadının	özgürleşmesi	gibi	yenilik	
hareketlerinden	bahsetmiştir.	1883’te	Tercüman	adlı	gazetesini	çıkarmaya	başla-
mıştır.	1884’te	Bahçesaray’da	ilk	ilkokulunu	açarak	yeni	usullerle	eğitimin	temel-
lerini	atmıştır.	Ortaya	attığı	Dilde	Fikirde	İşte	Birlik	solaganı	ile	Rusya	Türklüğü’ne	
çağrıda	 bulunmuştur.	 (Devlet,	 N.(2014),	 Rusya	 Türklerinin	Milli	Mücadele	 Tarihi	
(1905-1917),	TTK,	Ankara.	s.25)
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Kazak	gazete,	dergi	ve	ders	kitaplarının	yayınlanmasına	aktif	olarak	katılmıştır.	
Bu	eğitim	kurumlarının	mezunları	Kazak	aydınlarının	saflarına	katılarak	devlete	
hizmet	etmişlerdir.

1917	Şubat	Devrimi’nden2	önce	Türkistan’ın	Sırdaria,	Yedisu,	Semey,	Uralsk,	
Akmola,	Mangistau	ve	Aktau	bölgelerinde	yüzlerce	Cedid	okulu	ve	medrese-
si	 faaliyet	 gösteriyordu.	 Şubat	 Devrimi’nden	 sonraki	 yıllarda	 bazı	 yerlerde	
1926’dan	1927’ye	kadar	Cedid	eğitimi	sorunu	devam	etti.	Sadece	1928’de,	
Sovyet	Sosyalist	Birliği’nin	lideri	Stalin’in	kararıyla,	cedid	aydınları	din	politi-
kası	propagandası	yapmaktan	mahkum	edildi	ve	tutuklandı.

Sovyet	hükümeti	yıllarında	eğitim	sorunu

Sovyet	hükümetinin	yerel	yetkilileri,	 İç	Savaş3	sırasında	mümkün	olduğunca	
okul	 açtı.	Bolşevikler	 halkı	 aydınlatarak	 kendi	 ideolojilerini	 özümsemeye	 ve	
sıradan	 insanların	güvenini	 kazanmaya	 çalıştılar.	 Temmuz	1918’de	Türkistan	
SSC’de	 Halk	 Eğitim	 Komiserliği	 (Narkompros)4	 açıldı	 ve	 daha	 önce	 Kırgız	
Devrim	Komitesi’nde	bir	okul	bölümü	açıldı.	Aralık	1919’da	V.I.	Lenin5,	“RS-
FSR	Halkları	Arasında	Okur-	yazarsızlığın	Ortadan	Kaldırılmasına	İlişkin	Karar-
nameyi”	imzaladı.

1920’den	 başlayarak,	 Bolşevikler,	 Lenin’in	 talimatlarını	 yerine	 getirerek,	
her	yerde	cehaleti	ortadan	kaldırmak	 için	acil	durum	komisyonları	 kurmaya	
başladılar.	Okuma	yazma	bilmeyenlerin	kaydı,	öğretmen	eğitimi,	okullar	ve	
kısa	 süreli	 kurslarla	 ilgilendiler.	Kurslar	 sadece	okuma	 ve	 yazma	değil,	 aynı	
zamanda	bilim,	muhasebe,	şarkı	söyleme,	çizim	vb.	eğitim	alanlarını	da	kap-
samaktaydı..	 Bir	 dereceye	 kadar,	 ideoloji	 sorunu	 da	 gündeme	getirildi.	 Bu	

2 Rusya'da	1917	Şubat	Devrimi	(Sovyet	tarihçiliğinde	-	Şubat	burjuva-demokratik	dev-
rimi	veya	Şubat	darbesi,	ayrıca	Şubat	ayaklanmaları	 ve	Şubat	bölgesi),	Batı'da	Mart	
Devrimi'nin	adıdır.	ayrıca	yeni	 tarzın	 takvimine	göre	sıklıkla	kullanılır)	 -	muhalefet	 ta-
rafından	 İtilaf	 üye	ülkelerinin	büyükelçilerinin	mali	 desteğiyle	düzenlenen	Petrograd	
işçilerinin	ve	Petrograd	garnizonunun	askerlerinin	kitlesel	hükümet	karşıtı	protestoları,	
Bu,	Rus	monarşisinin	devrilmesine	ve	tüm	yasama	ve	yürütme	gücünü	Rusya'da	elinde	
toplayan	Geçici	Hükümetin	kurulmasına	yol	açtı.	Devrimci	olaylar	Şubat	sonu	-	Mart	
1917	dönemini	kapsıyordu	(o	sırada	Rusya'da	yürürlükte	olan	Jülyen	takvimine	göre).

3 Rusya'daki	İç	Savaş	(25	Ekim	(7	Kasım),	1917	-	25	Ekim	1922	[2]	/	16	Temmuz	1923	[3])	
-	çeşitli	siyasi,	etnik,	sosyal	gruplar	ve	devlet	kurumları	arasında	bir	dizi	silahlı	çatışma.	
Ekim	1917'de	Petrograd	ve	Moskova'da	Bolşevik	iktidarın	kurulmasından	sonra	Rusya	
Cumhuriyeti	toprakları.

4 SSCB,	 Sovyetler	 Birliği,	 SSR	 Birliği	 	 olarak	 kısaltılan	 Sovyet	 Sosyalist	 Cumhuriyetler	
Birliği,	1922'den	1991'e	kadar	var	olan	Avrasya'da	bir	devlettir.

5 Vladimir	Ilyich	Lenin	(doğumdaki	soyadı	-	Ulyanov,	çift	soyadı	Ulyanov-Lenin	tarafından	
da	bilinir;	10	Nisan	(22),	1870,	Simbirsk,	Rus	İmparatorluğu	-	21	Ocak	1924,	Bolshie	
Gorki,	Sukhanovskaya	volost,	Podolsky	bölgesi,	Moskova	eyaleti,	RSFSR,	SSCB	)	-	Rus	
devrimci,	 büyük	Marksizm	 teorisyeni,	 Sovyet	 politikacı	 ve	 devlet	 adamı,	 Rus	 Sosyal	
Demokrat	 İşçi	Partisi'nin	 (Bolşevikler)	kurucusu,	Rusya'da	1917	Ekim	Devrimi'nin	ana	
organizatörü	ve	 lideri,	Halk	Konseyi'nin	 ilk	başkanı	RSFSR	Komiserleri	ve	SSCB	Halk	
Komiserleri	Konseyi,	dünya	tarihindeki	ilk	sosyalist	devletin	yaratıcısı.
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amaçla,	Sovyet	makamları	Alaş	aktivistlerini	ve	eğitimcilerini	eğitim-öğretime	
dahil	etti.	Örneğin	1919	yılında	Akmola	bölgesinin	Omsk	 ilçesinde	eğitimli	
vatandaşlar	Magcan	Cumabay,	Koşke	Kemenger,	Amire	Işın	eğitim	kurslarına	
davet	edildi.

Okuma	yazma	bilmeyenler	için	gerçekleştirilen	bu	seferberlikte,	Kırmızı	Ailel-
er	“Kızıl	Otau”6,	komün	okulları,	yatılı	okullar,	 rabfaklar	 (çalışma	fakülteleri)7 
önemli	rol	oynadı.	Özellikle	kadınlar	arasında	okur-	yazar	oranını	artırmak	için	
seferber	olundu.	Kazakistan’da	cehaleti	ortadan	kaldırma	kampanyası	sırasın-
da	 birçok	 engelle	 karşılaşıldı:	 kaynak	 eksikliği,	 okul	 binaları	 ve	 ders	 kitabı	
ve	deneyimli	öğretmen	eksikliği.	Bu	bağlamda,	Ahmet	Baytursunoğlu,	yeni	
açılan	okulların	20	bin	öğretmene	ihtiyacı	olduğunu	söyledi.	Tahsis	edilen	me-
blağ	ancak	2.616	öğretmenin	ve	kütüphanecinin	maaşını	ödemeye	yetti.	Bu	
nedenle,	 yerel	makamları	 kendi	başlarına	okul	 açmaya,	 süreklilik	 için	onları	
kendi	fonlarını	kullanmaya	çağırdı.8

1921-1922	yıllarında	Kazakistan’ın	tüm	illerinde	yaşanan	kıtlık	sırasında	eğit-
im-öğretim	çok	güç	hale	geldi.	Ülkede	evsiz	yetimlerin	sayısı	önemli	ölçüde	
arttı	ve	okuldan	atıldılar.	Örneğin,	1921	yılında	Kazakistan’da	158	bin	evsiz	
çocuk	vardı	ve	1922’de	sayıları	333	bine	ulaştı.	Eğitim	ihtiyacı	için	fonlar	kıtlık-
tan	 etkilenen	 nüfusa	 gönderildi.	 Öğretmenler	 genellikle	 maaş	 almıyordu.	
Ders	kitapları	ve	eğitime	destek	olanların	eksikliği	vardı.	Okuma	yazma	bil-
meyenleri	eğitme	mücadelelerinde	“kızıl	aileler”	adı	verilen	eğitim	kurumları	
vardı.	Yerleşik	nüfus	arasında	eğitim	kurumlarının	işlevlerini	yerine	getirdiler.9

Şubat	1924’te	Okur-yazarsızlığı	Ortadan	Kaldırma	Cemiyeti’nin	Kazak	şubesi	
çalışmaya	başladı.	1925	yılında	cemiyetin	882	ana	kuruluşunda	77.800	üye	
kayıtlıydı.	O	yıllarda	büyük	eğitimci	Ahmet	Baytursunoğlu,	Kazak	dilinin	fone-
tik	 sistemine	 uyarlanmış	Arap	 alfabesini	 yarattı.	 1925	 yılından	 itibaren	 halk	
eğitimine	harcanan	para	miktarı	artmıştı.	Her	alanı	kapsayan	yeni	Sovyet	okul-
ları	ağı	büyüdü.	Bu	nedenle	öğrenci	sayısı	arttı.	Kitap	yayıncılığı	her	yıl	daha	
da	büyüdü.	1926	yılında	Kazak	nüfusu	genelinde	okuma	yazma	oranı	%6,9,	
Rus	nüfusunda	ise	%36	idi.

Yeni	Sovyet	yetkilileri,	 tüm	eğitim	sisteminin	yeniden	düzenlenmesini	 talep	
etti.	 1918’de,	 Kazakistan	 topraklarının	 büyük	 bir	 bölümünü	 kapsayan	 RS-
FSR’de	kabul	edilen	“Birleşik	İşçi	Okulu	Hakkında”	Yönetmelik	uyarınca,	eski	
ilkokullar,	spor	salonları,	gerçek	okullar	ve	diğer	eğitim	kurumları	yerine,	 iki	
seviyeli	birleşik	işçi	okulları	kuruldu.	İlk	aşamada	–	8	ila	13	yaş	arası	çocuklar	ve	

6 Kızıl	Otau,	Sovyet	hükümetinin	ilk	yıllarında	kadınları	eğitmek	için	tasarlanmış	bir	
yurttur.

7 	Çalışan	fakülte	(rabfak	olarak	kısaltılır),	SSCB'deki	(kurslar,	daha	sonra	uygun	fakülteler)	
halk	eğitim	sisteminin	bir	kurumudur	ve	işçileri	ve	köylüleri	1919'dan		1930'ların	ortası.

8 	Tacibaev	Tölegen,	19.	yüzyılın	ikinci	yarısında	Kazakistan’ın	aydınlanması	ve	okulları,	
Almatı,	1962,		s.	49

9 	Toktarbay	Yeldos.	Jarık	saule,	Almatı,	2019,	s.	56
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ikinci	aşamada	–	13	ila	17	yaş	arası.	Ekim	1918	tarihli	“Azınlıklar	Okulu	Hakkın-
da”	Kararnamesi	uyarınca,	Kazaklar	da	dahil	olmak	üzere	tüm	milletlerin	ana	
dillerinde	eğitim	düzenleyebilecekleri	ilan	edildi.

1920–1921	öğretim	yılında,	cumhuriyetteki	okul	sayısı	2.410’a	ulaştı	(1914–1915	
öğretim	 yılında	 –	 2011	 ).	Okullardaki	 eğitim	 seviyesi	 hala	düşüktü.	Çocuklar	
ve	öğretmenler	için	ders	kitabı	ve	el	kitabı	sıkıntısı	vardı.	Özellikle	Kazak	okul-
larında	ders	kitabı	eksikliği	vardı.	Bu	nedenle,	Alihan	Bökeyhan,	Ahmet	Baytur-
sunoğlu	liderliğindeki	Alaş	aydınları,	okuryazar	vatandaşları	Kazak	okulları	için	
ders	kitapları	yazmaya	çağırdı.	Yetimhanenin	maddi	ve	teknik	durumu	kritik	se-
viyedeydi,	yeterince	giysi	ve	yatak	takımı	bile	yoktu.	Kırsal	yerleşimler	ilçe	ve	il	
merkezlerinden	uzakta	bulunmaktaydı.	Kazak	okullarında	alfabe	için	yeterli	ders	
kitabı	yoktu.	Yüksek	öğrenim	görmüş	çok	az	nitelikli	öğretmen	vardı.10 

Kazak	ulusunun	aydınları,	başarılı	bir	şekilde	çalıştılar	ve	kültür	inşası	ve	eğitimin	
hızlanmasına	önemli	katkılarda	bulundular.	Ders	kitapları	Kazak	dilinde	yazıldı.	
Bu	tür	ders	kitaplarının	yazarları	Alihan	Bökeyhan,	Ahmet	Baytursınoğlu,	Miry-
akup	Dulatoğlu,	Jüsipbek	Aymautoğlu	gibi	yazarların	yanı	sıra	Halel	Dosmu-
hamedoğlu,	Alimhan	Ermekoğlu,	Eldes	Omaroğlu,	Moldagali	Joldıbayoğlu,	
Sultanbek	 Kocanoğlu,	 Magcan	 Jumabayoğlu,	 Jumahan	 Kuderoğlu,	 Telcan	
Şonanoğlu,	 Koşke	 Kemengeroğlu,	 Muhtar	 Auezoğlu,	 Abdulla	 Baytasoğlu,	
Mırzagali	 Esboloğlu,	 Jiengali	 Tleulin,	 Biahmet	 Sarsenoğlu,	 Hayreddin	 Bol-
ganbayoğlu,	Smagul	Saduakasoğlu	gibi	diğer	aydınlar	da	vardı.	Kazak	dilinde	
cebir	okul	ders	kitabı	Kanış	Satpayev	tarafından,	coğrafya	Alihan	Bökeyhan	
tarafından,	Kazakistan	tarihi	Prof.	Sancar	Asfendiyarov	tarafından	derlenmiştir.	
1928	yılı	sonuna	kadar	Kazak	okulları	için	30’dan	fazla	ders	kitabı	yayınlandı.11

1929	yılına	kadar	Kazakistan’da	Arap	alfabesi	kullanıldı.	Yirminci	yüzyılın	başın-
da	milletin	büyük	alimi	Ahmet	Baytursunoğlu’nun	önerisiyle	Kazak	fonetiğinin	
özellikleri	 dikkate	 alınarak	 Arapça	 grafiklere	 dayalı	 bir	 “doğrudan	 yazı”	
oluşturuldu.	1929’dan	1940’a	kadar,	Latin	alfabesine	dayalı	bir	alfabe	yazma	
sistemi	tanıtıldı	ve	1940’ta	yerini	Kiril	alfabesi	aldı.	Okulda	alfabenin	değiştiril-
mesi	büyük	zorluklara	neden	oldu.	Vatandaşların	yeniden	eğitim	kurslarına	git-
mek	için	zamanı	yoktu.	Ağustos	1930’da	göçebe	yerleşim	yerlerinde	zorunlu	
ilköğretim	uygulanmaya	başladı.	Ancak	bu	yıllarda	yaşanan	kıtlık	okulların	açıl-
masına	engel	olmuştur.	1941	yılında	ülkede	5,1	bini	ilkokul	olmak	üzere	7,5	bin	
okul	vardı.	Orada	her	yaştan	yaklaşık	1	milyon	çocuk	okudu.	Zorunlu	eğitime	
tabi	olan	okul	çağındaki	çocukların	%98,9’u	eğitim-öğretime	dahil	oldu.

İkinci	 Dünya	 Savaşı	 sırasında	 Kazak	 yurdunda	 okul	 sayısında	 ciddi	 bir	 artış	
olmadı:	sadece	%1	oranında	artış	oldu,	öğretim	kadrosu	%10	azaldı.	İlkokul	
eğitimi,	 lise	öğrencileri	 veya	 emekliler	 tarafından	 verildi.	Öğrenci	 sayısı	 ise	
1.138	binden	792	bine	geriledi.	Erkekler	savaşa	gittikten	sonra	geride	bırak-

10 	Allabergen,	K.	Nuskabayulı,	J.,	Altı	Alaştın	Ardaktıları,	Almatı,	1994,		s.	162
11  Toktarbay,	Jarık	saule,	s.184
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tıkları	hayatın	zorlukları	kadın	ve	çocukların	omuzlarına	düştü.	Bazı	çocuklar	
annelerine	yardım	etti	ve	okula	gitmedi.12

1939’da	evrensel	 askerlik	 hizmetinin	başlamasından	 sonra,	 okullarda	 askerlik	
konusu	öğretilmeye	başladı.	Beşeri	bilimlerin	öğretiminde	askeri	ve	yurtseverlik	
konularına	çok	dikkat	edildi.	Tüm	okullarda	savaş	gazileri	ile	toplantılar	yapıldı.

Sovyet	Kazakistanı’nda	eğitimin	genel	durumu	(1920-1940)

Sovyet	Kazakistanı’nda	eğitimin	1920-1940	yılları	arasındaki	durumu	ele	alınırk-
en	muallimler,	 mektepler,	 mekteplerdeki	 öğrenci	 sayıları	 ve	mekteplerdeki	
eğitim	araç-gereçleri	hakkında	bilgi	vermek	gerekir.	Kazakistan’da	1927	yılına	
kadar	maarif	 teşkilâtlarında	Cedidci	muallimler	halâ	varlıklarını	koruyorlardı.	
Asrî	manada	 kız	mekteplerinin	 açılması,	muallime	ve	hekimler	 yetiştirilmesi	
konusunda	 ciddi	 fikirlere	 sahip	 bulunan	 Cedidciler,	 ilk	 dönemlerde	 birkaç	
kız	mektebi	açmaya	ve	kızları	Tatar	mekteplerine	yerleştirmeye	muvaffak	ol-
muşlardı.	Bütün	bu	gayretlere	rağmen	1927	yılı	özellikle	yerli	muallimler	için	
bir	dönüm	noktası	oldu.	Kazakistan’da	1934	yılı	itibariyle	4.266	talebesi	olan	
13	Âli	Mektep	bulunmaktaydı.	Yazar	G.Akkuloğlu’nun	Sosyalistik	Kazakistan’ın	
07.11.1938	tarihli	edebi	nüshasında	yer	alan	makalesine	göre	Kazakistan’da	
1937	yılı	itibariyle	19	yukarı	dereceli	mektep,	120	teknikum	ve	işçi	fakültesi,	8	
ilmî	enstitü,	37	türlü	ilmî	tecrübe	istasyonunun	bulunduğu	anlaşılmaktadır.13 
19	yukarı	dereceli	mektebin	10’u	Almatı’dadır.	Kazakistan’ın	19	yukarı	dereceli	
mektebinin	 10’u	Almatı’da	 olup,	 Kazakistan	Üniversitesi’nde	 908,	 Pedagoji	
Enstitüsü’nde	582,	Maden	Enstitüsü’nde	530	öğrenci	vardır.	Semey’deki	en-
stitülerde	501,	Ural’daki	enstitülerde	761	öğrenci	eğitim	görmektedir.	1938-
1939	eğitim-öğretim	döneminde	yukarı	dereceli	mekteplere	alınması	plânla-
nan	öğrenci	sayısı	3.155,	müracaat	eden	kişi	sayısı	ise	4.258’di.

Sovyet	Kazakistanı’nda	yükseköğretim	kurumları	açma	konusu

Bolşevikler	iktidara	geldikten	sonra	cumhuriyette	üniversiteler	ve	kolejler	açıl-
maya	başladı.	Sovyet	hükümetinin	kurulmasından	sonraki	ilk	yıllarda,	yüksek	
eğitimli	kalifiye	personel	sıkıntısı	vardı.	Yazar	ve	aydın	Saken	Seyfullin,	peda-
gojik	okulların	gelişimine,	öğrencilerin	yaşam	koşullarına	sürekli	dikkat	çeken	
ilk	eğitimcilerden	biriydi.	Doğrudan	katılımıyla,	Kazak	SSC	Halk	Komiserleri	
Konseyi,	Kazak	gençleri	için	1.140	kişiye	devlet	bursu	oluşturdu	Cumhuriyet	
Halk	Komiserleri	Konseyi,	Kazakistan’da	Kazak	okullarına	öğretmen	yetiştiren	
tek	üniversite	olan	Orenburg’daki	Halk	Eğitim	Enstitüsü’nün	korunmasına	il-
işkin	bir	kararı	kabul	etti.	Kazakistan	Hükümeti’nin	kararı	ile	ders	kitaplarının	
ana	dilde	yayınlanması	için	25	bin	ruble	tahsis	edildi.

1928’de	Kazakistan’daki	ilk	üniversite	olan	Kazak	Pedagoji	Enstitüsü	açıldı.	İlk	
Kazak	üniversitesi	1918’de	Taşkent’te	açıldı.	1928’de	üniversite	Taşkent’ten	

12 Galiev	Vill,	Verny’deki	Türk	Kütüphanesi,	Kazak	Milli	Kütüphane	Yayınları,	Almatı,	2001.	s.79
13 Toktarbay,	Jarık	saule,	s.185-186
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Almatı’ya	taşındı.	1935	yılında	üniversiteye	büyük	Kazak	şairi,	filozof	ve	yazar	
Abay	Kunanbayoğlu’un	adı	verildi.	1935	yılında	şair	Abay’ın	doğumunun	90.	
yıl	dönümü	kutlandı.

Daha	sonra	diğer	üniversiteler	açıldı:	Kazak	Pedagoji	Üniversitesi	(1918),	Ka-
zak	Halk	Eğitim	Enstitüsü	(1920	–	Orenburg	KINO),	Kazak	Tıp	Enstitüsü	(1930),	
Kazak	Veteriner	Enstitüsü	 (1930),	Kazak	Ziraat	Enstitüsü	 (1931),	Kazak	Dev-
let	Üniversitesi	(1934),	Kazak	Maden	ve	Mühendislik	Enstitüsü	(1934),	Kazak	
Sanat	Okulu	(1936),	Kazak	Ekonomi	Enstitüsü	(1940),	Kazak	Kadın	Pedagoji	
Enstitüsü	 (1946).	1934	yılında	Kazak	Devlet	Üniversitesi	açıldı.	1941	yılında	
ülkedeki	20	üniversite	ve	118	meslek	yüksekokulunda	yaklaşık	40	bin	öğrenci	
okumuştur14.	Ülke	üniversitelerinde	yerel	öğretim	üyesi	sıkıntısı	vardı	ve	birçok	
enstitüde	az	sayıda	Kazak	öğrenci	vardı.	Bunun	ana	nedenlerinden	biri,	yay-
gın	kıtlık	ve	siyasi	baskının	etkileriydi.

Kazakistan	 bölgelerinde	 açılan	 ilk	 yükseköğretim	 kurumları;	 Semipalatinsk	
Pedagoji	Teknikumu		(1929),	Ural	Pedagoji	Teknikumu	(1927),	Çimkent	Ped-
agoji	Teknikumu	(1925),	Karagandı	Pedagoji	Teknikumu	(1929),	Kızıljar	Peda-
gojik	Teknik	Okulu	(1929)	idi.

1920’lerin	 başında,	 ülke,	 ulusal	 ekonomi	 ve	 kültür	 için	 nitelikli	 personel	
yetiştirmek	 için	 bütün	 bir	meslek	 okulları	 ağı	 düzenlemeye	 başlandı.	 1928	
yılına	gelindiğinde,	Kazak	SSC	Halk	Eğitim	Komiserliği’ne	göre,	1	Pedagoji	
Üniversitesi	 (Kazpedvuz),	3	Halk	Eğitim	Enstitüsü,	14	pedagojik,	6	 ziraat,	2	
ormancılık,	2	veteriner	ve	zootekni,	2	kadın	doğum,	1	 tıp,	1	endüstriyel	ve	
ekonomik	teknik	okul,	2	meslek	okulu	ve	3	fabrika	okulu,	yaklaşık	15	kısa	süreli	
kurs,	 2.	derece	okullarda	10	meslek	 sınıfı	 vardı.	 1927-1928	öğretim	yılında	
yukarıda	belirtilen	ortaokullarda		2.877	Kazak	olmak	üzere	toplam	5.134	kişi	
öğrenim	görmüştür.15

1917-1920’de	Kazakistan’da	okuma	yazma	oranı	%17	 idi.	1920	 ile	1930	ar-
asında	okur-yazarlık	seviyesi	%28	arttı.	1930’dan	1940’a	kadar	Kazakistan’da	
okuma	yazma	oranı	%38	arttı.	Stalin’in	1936-1940	arasındaki	“Kızıl	Terör”16 
baskısı	sırasında	vurulanların	hepsi	okur-yazar	ve	alim	 insanlardı.	1940’larda	
okuma	yazma	oranı	sadece	yüzde	7	idi.

Kazakistan’ın	 en	 gelişmiş	 eğitim	 kurumları	 arasında	 yer	 alan	 Orenburg’da	
(PINO	ve	KINO)	Halk	Eğitimi	Uygulamalı	ve	Doğu	(Tatar)	enstitüleri,	Taşkent’te	
Kazak	Eğitim	Enstitüsü,	Semey	ve	Almatı’da	karma	enstitüler	önemli	bir	 rol	
oynamıştır.	Amaçları	nitelikli	öğretmenler	yetiştirmektir.	İlk	yıllarda	bu	üniver-
sitelerin	mezun	sayısı	 çok	azdı.	Örneğin,	1925-1926	öğretim	yılında,	Oren-

14 Toktarbay,	Jarık	saule,	s.235
15 Tacibaev	Tölegen,	19.	yüzyılın	 ikinci	yarısında	Kazakistan’ın	aydınlanması	ve	okulları,	

Almatı	1962,		s.	139-140
16 Stalinist	 baskılar,	 SSCB'de	 Stalinizm	 döneminde	 (1920'lerin	 sonu	 -	 1950'lerin	 başı)	

gerçekleştirilen	kitlesel	siyasi	baskılardır.
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burg’dan	yeni	başkent	Kızılorda’ya	taşınan	Kazak	Halk	Eğitim	Enstitüsü’nden	
sadece	10	kişi	mezun	oldu.

1928	 yılına	 kadar	 yüksek	 eğitimli	 öğretmenlerin	 cumhuriyet	 için	 yetiştirilm-
esi	Kazakistan	dışında	gerçekleşti.	Bunun	başlıca	nedeni,	1924’te	Orta	Asya	
cumhuriyetlerinin	 ulus-devlet	 sınırlandırmasının	bir	 sonucu	olarak,	 Türkistan	
Cumhuriyeti’nin17	siyasi	ve	idari	merkezi	olarak	hizmet	veren	Taşkent	şehrinin	
Özbekistan’ın	bir	parçası	haline	gelmesiydi.	O	zamanlar	Taşkent’te,	yalnızca	
Özbekistan	için	değil,	tüm	Orta	Asya	halkları	için	yüksek	eğitimli	uzmanların	
eğitimi	için	iki	önemli	merkez	vardı	–	Orta	Asya	Devlet	Üniversitesi	(eski	adıyla	
Türkistan	Devlet	Üniversitesi)	ve	Orta	Asya	Komünist	Üniversitesi.18

Kazak	Eğitim	Enstitüsü	de	Taşkent’te	bulunmaktaydı.	Bununla	birlikte,	ilk	ikisi	
Özbek	SSR’sine	ait	iken,	Kazak	Eğitim	Enstitüsü	sadece	resmi	olarak	Taşkent’te	
bulunuyordu	ve	Kazak	SSR’sinin	mülküydü.	1927-1928	akademik	yılında,	Ka-
zakistan	dışındaki	üniversitelerde,	yani	Moskova,	Taşkent,	Leningrad,	Saratov,	
Tomsk,	Omsk,	Astrakhan,	Voronezh,	Kazan,	Samara,	Vladivostok,	Rostov-on-
Don	ve	Irkutsk’ta	çeşitli	uzmanlık	alanlarından	1349	öğrenci	okudu.	Bu	akade-
mik	yılda	Kazakistanlı	öğrencilere	(559	Kazak	genci	dahil)	burs	sağlamak	için	
yerel	 bütçeden	169.620	 som	 tahsis	 edildi.	Ancak	Kazakistan’da	birçoğu	 fi-
nansal	kısıtlamalar	nedeniyle	okulu	bırakmak	zorunda	kalan	gençler	için	yurt	
dışında	 okumak	 kolay	 olmadı.	 Örneğin,	 1927-1928	 eğitim-öğretim	 yılında	
Kazakistan	 dışındaki	 üniversitelerden	 sadece	 101	 (32	 Kazak	 dahil)	 öğrenci	
mezun	olmuş	ve	takip	eden	1928-1929	eğitim-öğretim	yılında	sadece	82	(15	
Kazak	dahil)	mezun	öğrenci	ülkeye	dönmüştür.

1928	yılının	Eylül	ve	Ekim	aylarında	yapılan	kayıtlara	bakıldığında;	28’i	kız	olmak	
üzere	toplam	124	öğrenci	okula	alınmıştır.	Öğrenciler	aşağıdaki	nicel	oranlar-
da	pedagoji	fakültesinin	3	bölümüne	kaydolmuştur:	fizik	ve	teknoloji	bölümü	
–	37,	doğa	bilimleri	bölümü	–		38,	dil	ve	kültür	bölümü	–	49	öğrenci.	Sadece	
son	bölümde	öğrenciler	farklı	dilde	eğitim	sınıflarında,	Kazak	bölümünde	24,	
Rusça	bölümünde	25	öğrenci	 olarak	eğitim	almışlardır.	 1928-1929	öğretim	
yılında	kabul	edilen	124	öğrenciden	50’si	burslu	öğrenci	statüsündedir.

Kazak	 üniversitelerini	 ve	 enstitülerini	 kuran	 ilk	 eğitimciler	 arasında	 Sancar	
Asfendiarov,	 Temirbek	 Jurgenov,	 Turar	 Rıskulov,	 Smagul	 Saduakasoğlu,	 Bi-
lal	Süleyev,	Saken	Seyfullin	vardı.	Kazak	Üniversitesi’nin	ilk	rektörleri	Profesör	
Sancar	Asfendiarov,	Profesör	Halel	Dosmuhamedoğlu,	Doçent	Bilal	Süleyev,	
yazar	Temirbek	Jurgenov’du.	Bu	rektörler	hızla	öğretim	kadrosunu	oluşturdu-
lar	ve	Sovyet	Kazakistanı’nda	eğitimin	gelişmesine	önemli	katkılarda	bulun-
dular.1935-1937	yıllarında	Stalinist	baskı	politikasının	 ardından	Kazakistan’a	

17 Türkistan	ÖSSC	 (TASSR),	ayrıca	Türkistan	Federatif	Sovyet	Cumhuriyeti	 (diğer	adları:	
Türkistan	 Sovyet	 Federatif	 Cumhuriyeti,	 Türkistan	 Sovyet	 Cumhuriyeti	 (TSR),	 Özerk	
Türkistan	 Sosyalist	 Sovyet	 Cumhuriyeti),	 30	 Nisan	 1918'den	 27	 Ekim	 1924'e	 kadar	
RSFSR	içinde	özerk	bir	cumhuriyettir.

18 Toktarbay,	Jarık	saule,	s.236
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sürgüne	gönderilen	Rus,	Alman,	Yahudi,	Ukraynalı	ve	Tatar	eğitimciler	gelm-
eye	başladı.	Sürgün	edilen	eğitimciler	Almatı’daki	üniversite	ve	enstitülerde	
öğretmen	olarak	çalışmaya	başladılar.

Sonuç
Sovyet	döneminin	 ilk	on	yılında	siyasi	 faaliyetleri	kısıtlanan	Alaş	eğitimcileri	
sadece	 kitaplar,	 kılavuzlar	 ve	 ders	 kitapları	 yazmaya	 başladılar.	 Yeni	 açılan	
yükseköğretim	kurum	ve	kuruluşlarında	eğitimci	ve	ders	kitabı	sıkıntısı	büyük	
bir	sorundu.	Kazak	eğitimcileri	bu	sorunları	çözmek	için	Moskova’ya	ve	Türk-
istan’a	 giderek	 kitaplar	 yazdılar,	 tercüme	 yoluyla	 ders	 kitapları	 hazırladılar.	
1921-1928’de	Alaş	eğitimcileri	102	ders	kitabı,	36	edebi	kitap,	200’e	yakın	
tercüme	kitap	yayınladı.	Ayrıca	tıp	alanında	150’den	fazla	metodoloji	kitabı,	
madencilik	alanında	4	tercüme	monografik	araştırma	kitabı	yayınlandı.		Alaş	
eğitimcileri	 ilk	 kez	 Kazak	 dilinde	 dilbilim,	 edebiyat	 eleştirisi,	 sanat	 tarihi,	
edebiyat	tarihi,	coğrafya	ve	yaşam	bilimleri,	biyoloji,	astronomi,	fizik,	matem-
atik	ve	cebir	üzerine	kitaplar	yazdılar.

Alaş	eğitimcileri	Buhar	Kalkamanoğlu,	Mahambet	Utemisoğlu,	Şerniyaz,	Ibray,	
Abay,	Suiunbay,	Sultanmahmut,	Berniyaz	gibi	18.,	19.	ve	20.	yüzyıl	Kazak	şairl-
erinin	kitaplarını	yayınladılar.	Kazak	yazarlar,	eski	dönemlerin	şair	ve	yazarlarının	
sözlerini	yazmaya,	onların	soyundan	gelenleri	bulmaya,	onların	bilgilerinden	
faydalanmaya	ve	geçmişin	tarihini	yeni	bir	şekilde	yazmaya	başladılar.	Ayrıca	
folklor	mirasını	toplamaya	ve	kitap	olarak	yayınlamaya	başladılar.

Genel	olarak,	bağımsız	Kazakistan	Cumhuriyeti’ndeki	 ilk	üniversite	1918’de	
Taşkent’te	açıldı.	Daha	sonra,	Sovyetler	Birliği	Orta	Asya’daki	eski	Türkistan	
devletini	bölmeye	başladığında,	Kazak	eğitimciler	Taşkent’teki	Kazak	Peda-
goji	Üniversitesi’ni	1928’de	Almatı’ya	taşıdılar.	Taşkent’teki	Kazak	profesörler,	
yazarlar	ve	eğitimcilerin	Almatı’ya	taşınması	ve	1929’da	Almatı’nın	resmi	olar-
ak	Kazak	Sovyet	Cumhuriyeti’nin	başkenti	ilan	edilmesinden	sonra,	Almatı	bir	
eğitim	ve	sanat,	kültür	ve	sanayi	merkezi	haline	geldi.	Almatı’da	her	yıl	çeşitli	
uzmanlık	alanlarında	yükseköğretim	kurumları	açılmakta	ve	faaliyete	geçmek-
tedir.	Sürgün	edilen	Kazak	aydınları,	üniversitelerde	doçent	ve	profesör	olar-
ak	çalışmak	üzere	Almatı’ya	döndüler.	Almatı’ya	dönen	ve	kitap	yazmaya	ve	
öğrencileri	eğitmeye	başlayan	öğretim	kadrosunun	başında	ünlü	öğretmenler	
Ahmet	Baytursınoğlu	ve	Kudaibergen	Jubanov	liderliğindeki	bir	grup	vardı.

Akademisyen,	büyük	Kazak	bilim	adamı	Kanış	Satpayev,	jeoloji	ve	hidromin-
eroloji	gibi	yeraltı	ve	yüzey	kaynaklarını	 inceleyerek	Kazakistan’ın	ekonomik	
potansiyelini	artırdı.	Kendi	laboratuvar	merkezini	açtı,	ilk	Kazak	Bilimler	Akad-
emisini	kurdu	ve	Başkan	olarak	Kazakistan	bilimini	geliştirdi.	Profesör	Ahmet	
Baytursınoğlu’un	Muhtar	Auezov	 ve	Alkey	Margulan	gibi	 öğrencileri	 Kazak	
filolojisi,	 edebiyat	 ve	 sanatını	 geliştirerek	 kendi	 okullarını	 kurdular.	 1928-
1936’da	 Kazak	 üniversitelerinden	 mezun	 olanların	 bazıları	 Stalinist	 teröre	
yakalandı	ve	öldürüldü.	
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Sonuç	olarak,	Alaş	aydınlarının	Kazakistan’da	eğitim	ve	bilimin	gelişimine	ve	
beklentilerine	ölçülemez	bir	katkıda	bulunduğunu	söylemek	yerinde	olacaktır.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim 
Kurumlarında Mevcut Durum: Üniversiteler Adası

Simay Kanan*

ÖZET

Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyetinin	yükseköğretim	kurumlarının	evrensel	 stan-
dartlarla	iyi	bir	yükseköğrenimin	sunulduğu	üniversiteler	adası	olunma	yolunda	
gidilmektedir.	 	Sürdürülebilir	bir	yapı	 ile	birlikte	nitelikli	yükseköğrenim	alanı	
gelişletirilerek,	KKTC’nin	ululararası	tanınması	adına	yükseköğrenimin	gücü	ile	
bilimsel,	teknolojik,	sosyo-kültürel,	politik	ve	ekonomik	gelişimi	ülkeye	birçok	
açıdan	katkı	sağlamaktadır.	Üniversitelerin	kurulma	amaçları	en	genel	anlamıy-
la,	 bireyin	 bütünsel	 gelişimine	 katkı	 sağlayacak	 eğitim-öğretim	 faaliyetlerini	
yürütmek,	uluslararası	alana	bilimsel	araştırma	ve	yayınlar	ile	katkı	sağlamak	ve	
toplumun	ihtiyaçlarına	ve	sorunlara	çözüm	üreterek	topluma	katkıda	bulunmak	
olduğu	ifade	edilebilir.	Üniversitelerin	bu	misyonlarını	istenilen	düzeyde	yeri-
ne	getirmeleri	için,	mevcut	durumun	ve	problemlerin	tespit	edilmesi	ve	olası	
çözüm	önerilerinin	geliştirlmesi	önemli	görülmektedir.	Bu	çalışma	kapsamında	
öncelikle	KKTC’de	bulunan	üniversitelerin	mevcut	durumlarının	belirlenmesi	
amaçlanmaktadır.	Bu	doğrultuda	toplumun	talepleri	konusunda,	hangi	bölüm-
lere	ihtiyaç	olduğu	ve	hangi	bölümlere	ihtiyaç	olmadığı	öğrenci	sayıları	üzerin-
den	değerlendirilmiş	olacaktır.	Döküman	analizi	yöntemi	ile	gerçekleştirilen	ça-
lışmada,	Yükseköğretim	Planlama	Denetleme	Akreditasyon	ve	Koordinasyon	
Kurulu	(YÖDAK)	ve	Yükseköğretim	Kurumu	(YÖK)	kaynakları	ana	kaynak	olarak	
seçilmiştir.	Araştırma	 kapsamında,	 üniversite	 ve	bölüm	 sayısı,	 üniversitelerin	
bölgelere	göre	dağılımı,	bölümlerin	doluluk	oranı	 ve	öğrenci	özellikleri	gibi	
sonuçlar	tablolar	halinde	sunulmuştur.	Bu	çalışma	bir	sonraki	aşama	olan,	üni-
versitelerin	yaşadığı	sorunların	tespit	edilmesi	basamağının	ön	koşulunu	oluş-
turmaktadır.	Son	aşamada	ise	sorunlara	çözüm	üretmek	ve	mevcut	durumun	
geliştirilmesi	için	öneriler	ve	stratejik	planlar	geliştirilecektir

Anahtar	kelimeler:	Yükseköğretim,	Programlar,	Değerlendirme

* Uzm.,	Uluslararası	Final	Üniversitesi,	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Yüksekokulu,	Antrenörlük	
Eğitimi	Bölümü,	Girne/KKTC.		simay.kanan@final.edu.tr
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ABSTRACT
The	Turkish	Republic	of	Northern	Cyprus	is	on	the	way	to	become	an	island	of	
universities	where	higher	education	institutions	offer	good	higher	education	
with	 universal	 standards.	 By	 developing	 a	 qualified	 higher	 education	 area	
with	a	sustainable	structure,	scientific,	technological,	socio-cultural,	political	
and	economic	development	with	the	power	of	higher	education	contributes	
to	the	country	in	many	ways	in	order	for	the	international	recognition	of	the	
TRNC.	In	the	most	general	sense,	it	can	be	stated	that	the	aims	of	the	estab-
lishment	of	universities	are	 to	carry	out	educational	activities	 that	will	con-
tribute	 to	 the	 holistic	 development	 of	 the	 individual,	 to	 contribute	 to	 the	
international	field	with	scientific	research	and	publications,	and	to	contribute	
to	the	society	by	producing	solutions	to	the	needs	and	problems	of	the	so-
ciety.	In	order	for	universities	to	fulfill	these	missions	at	the	desired	level,	it	
is	important	to	determine	the	current	situation	and	problems	and	to	devel-
op	possible	solution	proposals.	Within	the	scope	of	this	study,	it	is	primarily	
aimed	to	determine	the	current	status	of	universities	in	the	TRNC.	In	this	di-
rection,	regarding	the	demands	of	the	society,	which	departments	are	need-
ed	and	which	departments	are	not	needed	will	be	evaluated	on	the	basis	of	
the	number	of	students.	The	study	carried	out	with	 the	document	analysis	
method,	the	sources	of	the	Higher	Education	Planning	Supervision,	Accredi-
tation	and	Coordination	Board	(YODAK)	and	the	Higher	Education	Institution	
(YÖK)	were	chosen	as	the	main	source.	Within	the	scope	of	the	research,	the	
results	such	as	the	number	of	universities	and	departments,	the	distribution	
of	universities	by	 regions,	 the	occupancy	 rate	of	departments	and	student	
characteristics	are	presented	in	tables.	This	study	constitutes	the	prerequisite	
for	the	next	step,	identifying	the	problems	experienced	by	universities.	In	the	
last	stage,	suggestions	and	strategic	plans	will	be	developed	to	find	solutions	
to	problems	and	improve	the	current	situation.

Keywords:	Higher	Education,	Programs,	Evaluation
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GİRİŞ
Globalleşen	 dünyanın	 etkilerinden	 yükseköğretim	 yirminci	 yüzyılın	 son	
çeyreğinden	itibaren	gelişmiş	ülkelerde	bilgi	toplumuna	geçilmiş,	bilgi	ekono-
misi	adı	ile	yeni	bir	yapı	altında	bireylerin	ekonomik,	bilgi	ve	öğrenim	düzeyleri	
ile	toplumların	ve	ülkelerin	beşeri	ve	sosyal	sermayeleri	önemli	hale	gelmiştir.	
İnsanoğlu	doğası	gereği	sosyal	olarak	bilgi	edinme	ihtiyacı	ve	öğrenme	ihtiyacı	
vardır.	Eğitimin	insanın	hayatındaki	yeri	tartışılamayacak	kadar	özel	ve	önem-
lidir.	 İnsanoğlu	doğar	 ve	 ilk	eğitimini	 ailesi	 tarafından	alır.	Bu	eğitimlerin	 ve	
öğrenmenin	etkilerini	yaşamı	boyunca	sürdürür.	Refah	bir	toplumun	temelleri	
bilim	ve	teknolojinin	etkileriyle	tam	donanımlı	 insanlarla	mümkün	olabilmek-
tedir.	Üniversitelerin	“toplumun	vicdanı”	rolünü	hala	koruduğu	doğru	olmakla	
birlikte,	üniversitelerin	kritik	işlevi,	nitelikli	insan	gücünün	sağlanması	ve	bilgi	
üretimi	açısından	daha	pragmatik	bir	rolden	yanadır.	Bu	değişiklikler	kavramsal	
değildir.	Bunun	yerine,	yükseköğretim	kurumlarının	davranışı	ve	 işleyişi	üzer-
inde	doğrudan	pratik	etkiye	sahip	olmaları	amaçlanmaktadır	(Gibbons,	1998).	
Ekonomik	 büyüme,	 bireylerin	 yeni	 fikirler	 geliştirmesi	 ve	 bunları	 üretim	 ve	
dağıtım	süreçlerinde	uygulamaları	nedeniyle	oluşur.	Her	bireyin	bilgi	edinme	
kapasitesi	sınırlı	olduğu	için,	bilgi	birikimi	ve	uygulama	süreçleri	özünde	sosyal	
süreçlerdir.	Sadece	emeğin	uzmanlaşması	ve	işbirliği	yoluyla	yeni	bilgi	yarat-
ma	ve	uygulama	süreçlerimizi	sürdürebileceğimiz	araştırmacı	Van	Vught	(2006)	
tarafından	belirtilmiştir.	Dünyası	“bilgi	toplumu”	aşamasına	girmiştir;	gelecek-
teki	refahımız,	büyük	ölçüde	bilgiyi	yaratma	ve	uygulama	yeteneğimize	bağlı	
olacaktır.	Ekonomik	büyümemiz,	faydalı	bilgilerle	çalışma	yollarımıza	bağlıdır.	

Bu	açıdan	bakıldığı	zaman	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	için	yükseköğretimin	
önemi	tartışılamayacak	kadar	önem	taşımaktadır.	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	
yüzölçümü	3.355	km2 dir	ve	şuan	yarım	ada	içerisinde	21	adet	yerli,	4	yurtdışı	
ve	13	inaktif	tane	yükseköğretim	kurumu	bulunmaktadır.	Yükseköğretim	ku-
rumlarının	kurulma	amaçlarına	bakıldığında	bunları	üç	ana	maddede	toplay-
abiliriz.	Bunlar;

• Bireyin	bütünsel	gelişimine	katkı	sağlayacak	eğitim-öğretim	faaliyetlerini	
yürütmek,	

• Uluslararası	alana	bilimsel	araştırma	ve	yayınlar	ile	katkı	sağlamak	

• Toplumun	ihtiyaçlarına	ve	sorunlara	çözüm	üreterek	topluma	katkıda	bu-
lunmak	olduğu	ifade	edilebilir.	

Yükseköğretim	kurumlarının	katkılarından	bahsedecek	olursak	bunların	 içer-
isinde;	 uluslararası	 tanınırlık,	 bilimsel,	 teknolojik,	 sosyo-kültürel,	 politik	 ve	
ekonomik	olarak	belirleyebiliriz.

Uluslarası Tanınırlık

Tanınırlık,	diploma	aldığınız	yurtdışında	eğitim	ve	öğretim	hizmeti	veren	bir	
yükseköğretim	kurumunun	programlarının	akademik	derece	vermeye	yetkili	
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olduğunun	Yükseköğretim	Kurumu	(YÖK)	tarafından	kabul	edilmesi	anlamına	
gelmektedir.	Ayrıca,	Dünya	üzerinde	de	belli	 başlı	 akreditasyonların	 yükse-
köğretim	kurumu	tarafından	almış	ve	diplomaların	dünyaca	kabul	edilebiliyor	
olması	yükseköğretim	kurumunun	kalitesini	ve	seviyesini	artırmakta	oldukça	
önemlidir.	 KKTC’deki	 üniversitelerin	 farklı	 kurumlardan	 akreditasyonlara	 sa-
hiptirler.	Yükseköğretimde	akreditasyon;	bir	yükseköğretim	kurumunun	ya	da	
yükseköğretim	kurumu	tarafından	uygulanmakta	olan	herhangi	bir	programın,	
ulusal	 ve/veya	 uluslararası	 düzeyde	 belirli	 performans	 standartlarına	 sahip	
olduğunu	 ortaya	 koymayı	 amaçlayan	 ve	 böylece	 yükseköğretime	 talepte	
bulunanlar	ve	aynı	zamanda	kamuoyu	nezdinde	güven	tesis	etmeye	yönelik	
bir	sistemdir	(Eaton,	2002).	Yükseköğretim	kurumları	akreditasyon	ile	birlikte	
kendilerini	 değerlendirmek	 ve	 uluslararası	 alanda	 da	 diğer	 yükseköğretim	
kurumları	ile	yarışma	içerisindedirler.	Araştırmalar	sonucunda	da	yükseköğretim	
akreditasyonunun	akademik	kalitenin	yükseltilmesinde	kurumun	saydımlığını	
artırmasında	ve	hesap	verme	sorumluluğunun	yükseltilmesine	katkısı	olduğu	
birçok	 araştırmacı	 tarafından	 kayıtlara	 geçmiştir	 (Dickenson,	 2006).	 Akredi-
tasyonun	 verdiği	 imkanlardan	 bahsedecek	 olursak;	 akreditasyondan	 yetkili	
kuruluş	 tarafından	 yükseköğretim	 kurumuna	 dış	 değerlendirme	 yapılması,	
akreditasyon	ile	birlikte	kurumun	ya	da	programın	genel	olarak	güvenilirliğini	
ve	tanınmasının	ardından	uluslararası	tanınırlığın	artması,	ve	akreditasyon	ku-
rumun	 kalitesini	 artıran	 ve	 kalite	 güvencesi	 sağlayan	bir	 yöntemdir.	 Akred-
itasyonun	 uluslararsı	 tanınırlığa	 katkısı	 bulunmaktadır	 ve	 öğrencilere	 güven	
sağladığı	çalışmada	bahsedilmiştir	(Aktan	ve	Gencel,	2010).	

Bilimsel ve Teknolojik

Teknolojinin	 gelişmesiyle	 birlikte	 yükseköğretimde	 birçok	 farklı	 bölümler	 ve	
alanlar	da	açılmıştır.	Hiç	şüphesiz	ki	teknoloji	ve	bilimsel	araştırmalar	paralel	bir	
şekilde	gelişim	göstermektedir.	Bilime	teknolojinin	katkıları	ve	farklı	alanlarda	
birçok	yeni	cihaz	 ile	pratikleşen	dünyamızda	 insanoğluna	çok	büyük	kolaylık	
sağlamaktadır.	Sağlanan	olanakların	arasında	en	belirgin	özelliğini	tüm	dünya-
da	olağan	üstü	bir	durum	olarak	karşımıza	çıkan	pandemi.	Pandemi	döneminde	
tüm	yükseköğretim	kurumları	 teknolojiyi	daha	öncesinde	hiç	kullanmadıkları	
kadar	kullanmaya	mecbur	kaldılar	(Shaw	ve	ark.,	2020).	Bununda	sonuçların-
da	tüm	yükseköğretim	kurumları	çok	hızlı	bir	şekilde	kurumlarının	alt	yapılarını	
geliştirip	teknolojiye	ayak	uydurmuşturlar	(George	ve	ark.,	2020).	Bu	gelişim	
elbette	ki	anlamli	bir	teknolojik	atılım	olarak	ele	alınabilir.	

Sosyo-Kültürel ve Politik

Yükseköğretim	kurumları	bünyesi	birçok	farklı	ulustan	gelen	farklı	renklere	sahip	
olan	birçok	kişiye	kucak	açmaktadır.	Bu	kişiler	gerek	öğrenciler,	gerekse	de	idari	
veya	akademik	kadroda	görev	yapan	bireylerdir.	Sosyolojik	açıdan	birçok	farklı	
ülkeden	gelen	farklı	farklı	sosyolojik	kimliğe	sahip	olan	bireylerin	bir	birleriyle	
olan	 ilişkileri	 yükseköğretim	 kurumundaki	 bakış	 açısında	 farklılıklar	 yaratmak-
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tadır	(Ekinci,	2011).	Yükseköğretim	kurumları	bireylerin	kendilerini	geliştirdikleri	
ve	 kendilerini	 en	doğru	 şekilde	bilimsel	 olarak	 ifade	 etmeyi	 öğrendikleri	 bir	
kurum	olarak	adlandıracak	olursak,	düşünce	özgürlüğü	ile	birlikte	politik	açıdan	
kendilerini	ve	toplumlarını	en	iyi	şekilde	temsil	edebilmelerine	katkı	sağlayan	en	
önemli	kurumların	başında	üniversiteler	gelmektedir	(McLendon,	2003).

Ekonomik
Yükseköğrenim	 ile	 birlikte	 ülkelere	 birçok	 yeni	 öğrenci	 gidip	 konaklıyor	 ve	
oraya	 öğrencilik	 süreleri	 boyunca	 yerleşiyorlar.	 Bazı	 öğrencilerde	 eğitimleri	
de	bitse	bile	gittikleri	yerde	yaşamlarını	kurmaya	çalışıyorlar.	Örneğin,	Kuzey	
Kıbrıs	 Türk	Cumhuriyetinin	güzelliklerinden	 etkilenip	burayı	 vatanları	 haline	
getiren	öğrenciler	uzun	yıllar	geçse	de	adadan	ayrılmak	istemiyorlar.	Ekono-
mik	olarak	yükseköğrenimin	 topluma	birçok	açıdan	katkısı	vardır.	Bunun	en	
bariz	örneğini	pandemi	döneminde	ülkeye	gelen	öğrenci	sayısı	oldukca	kısıtlı	
olduğundan	ötürü	bazı	işletmeler	ekonomik	krize	girmişlerdir.	Öğrenci	adası	
olma	yolunda	ilerleyen	KKTC’de	öğrencilerin	ihtiyaçları	konusundan	kendini	
geliştirmektedir.	Öğrenci	 ihtiyaçlarını	 karşılayabilmek	 için	 birçok	 konaklama	
yeri,	restaurant	ve	ulaşım	imkanları	artmıştır.	

Bu	 çalışma	 kapsamında	 öncelikle	 KKTC’de	 bulunan	 üniversitelerin	 mevcut	
durumlarının	belirlenmesi	amaçlanmaktadır.	Bu	doğrultuda	KKTC’deki	öğren-
ci	 sayıları,	 ve	öğrencilerin	 uyrukları,	 cinsiyetlere	göre	belirlenmiş	olup	pan-
demi	döneminin	nasıl	etkisi	olup	olmadığı	tartışılacaktır.	

Yöntem
Döküman	analizi	yöntemi	ile	gerçekleştirilen	çalışmada,	Yükseköğretim	Planla-
ma	Denetleme	Akreditasyon	ve	Koordinasyon	Kurulu	(YÖDAK)	ve	Yükseköğre-
tim	Kurumu	(YÖK)	kaynakları	ana	kaynak	olarak	seçilmiştir.	Araştırma	kapsamın-
da,	üniversite	ve	bölüm	sayısı,	üniversitelerin	bölgelere	göre	dağılımı,	cinsiyet,	
uyruk	ve	öğrenci	özellikleri	gibi	sonuçlar	tablolar	halinde	sunulmuştur.

Bulgular
2020-2021	 akademik	 yılında	 uyruklara	 göre	 KKTC’de	 eğitim	 alan	 öğrenci	
tablosu	Tablo	1.	De	gösterilmiştir.

Tablo	1.	2020-2021	Akademik	Yılında	KKTC’deki	Yükseköğretimdeki	Toplam	Öğrenci	
Dağılımı.

KKTC TC DİĞER GENEL TOPLAM
2020-2021 AKADEMİK YILI

Toplam 13428 46562 43120 103110
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103110
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Tablo	1	de	gösterildiği	üzere	KKTC	vatandaşı	öğrencilerin	13,428	kişi,	Türkiye	
Cumhuriyeti	vatandaşı	öğrencilerin	46,562	kişi,	diğer	öğrencilerin	ise	43,120	
kişi	olduğu	gösterilmiştir.

Tablo	2	de	2021-2022	akademik	yılında	KKTC’deki	yükseköğretimi	seçen	öğrencilerin	
tablosu	bulunmaktadır.	Toplam	öğrenci	sayısı	1079136	kişi	olmuştur.

Tablo	2	2021-2022	Akademik	Yılında	KKTC’deki	Yükseköğretimdeki	Toplam	Öğrenci	
Dağılımı.

KKTC TC DİĞER GENEL TOPLAM
2021-2022 AKADEMİK YILI

Toplam 13821 43740 50375 107936
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Tablo	 3	 2020-2021Akademik	 Yılında	 KKTC’deki	 Yükseköğretimdeki	 Cinsiyete	Göre	
Toplam	Öğrenci	Dağılımı.

Kız 38840

Erkek 64270
Toplam 103110

38840
64270

103110
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50000

100000
150000

Kız Erkek Toplam

Tablo	 3	 de	 gösterilen	 öğrencilerin	 2020-2021	 akademik	 yılındaki	 cinsiyet	
dağılımına	bakacak	olursak	erkek	öğrencilerin	kızlara	göre	daha	fazla	sayıya	
ulaştığını	söyleyebiliriz.	2021-2022	akademik	yılındaki	cinsiyet	oranları	tablo	4	
de	gösterilmiştir.	Sonuçlara	bakılacak	olursak;	40846	kız	öğrenci,	67090	erkek	
öğrenci	yükseköğrenimini	KKTC’de	sürdürmektedir.	

Table	4	2021-2022	Akademik	Yılında	KKTC’deki	Yükseköğretimdeki	Cinsiyete	Göre	
Toplam	Öğrenci	Dağılımı

Kız 40846
Erkek 67090
Toplam 107936
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Table	5	 2020	–	2021	Akademik	Yılında	KKTC’deki	Yükseköğretimdeki	Uyruklara	 ve	
Cinsiyete	Göre	Toplam	Öğrenci	Dağılımı

KKTC TC DİĞER GENEL TOPLAM
2020-2021 AKADEMİK YILI

Kız 6612 20481 11747 38840
Erkek 6816 26081 31373 64270
Toplam 13428 46562 43120 103110
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Kız Erkek Toplam

2020-2021	 akademik	 yılında	 uyguklara	 ve	 cinsiyete	 göre	 dağılım	 gösteren	
tablo	5’te	gösterilmektedir.	Tablo	5’e	göre	64270	toplam	erkek	öğrenci	sayısı	
2020-2021	yılında	öğretim	görüyorken	bu	sayı	kızlarda	38840	olarak	kalmıştır.

Tablo	6	 2021	–	2022	Akademik	Yılında	KKTC’deki	Yükseköğretimdeki	Uyruklara	ve	
Cinsiyete	Göre	Toplam	Öğrenci	Dağılımı

KKTC TC DİĞER GENEL TOPLAM
2021-2022 AKADEMİK YILI

Kız 6700 19796 14350 40846

Erkek 7173 23913 36004 67090
Toplam 13821 43740 50375 107936
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Tablo	 6’da	 2021-2022	 akademik	 yılında	 Kuzey	 Kıbrıs	 Türk	 Cumhuriyetinde	
öğrenim	gören	öğrencilerin	cinsiyetlerine	ve	uyruklarına	göre	rakamları	ver-
ilmiştir.	Tablo	6’ya	göre,	 toplam	erkek	öğrenci	sayısı	67090	 iken	toplam	kız	
öğrenci	sayısı	40846	olarak	verilmiştir.	2020-2021	ve	2021-2022	akademik	yılı	
toplam	öğrenci	sayısı	karşılaştırması	tablo	7	de	verilmiştir.	 	Bu	verilere	göre	
uyruklara	 ve	 cinsiyete	 bakılmaksızın	 iki	 farklı	 akademik	 yıl	 arasında	 toplam	
4826	 yükseköğretim	 öğrencisi	 daha	 KKTC’de	 yükseköğrenime	 başladığını	
görebilmekteyiz.	
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Tablo	7	2020-2021	ve	2021-2022	akademik	yılı	karşılaştırması.

KKTC TC DİĞER GENEL
TOPLAM KKTC TC DİĞER

2020-2021 AKADEMİK YILI 2021-2022 AKADEMİK YILI
Kız 6612 20481 11747 38840 6700 19796 14350 40846
Erkek 6816 26081 31373 64270 7173 23913 36004 67090

Toplam 13428 46562 43120 103110 13821 43740 50375 107936
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Tartışma ve Sonuç

Yapılan	bu	çalışma	ile	birlikte	KKTC’	yükseköğretim	sayıları	ortaya	konmuştur.	
Bu	veriler	doğrultusunda	üniversiteler	adasında	her	geçen	gün	yükseköğre-
tim	sayılarının	arttığını	söyleyebiliriz.	Elbette	ki	bu	sayıların	artması	ekonomi,	
uluslararası	 tanınırlık,	 teknoloji	 ve	bilimsel	 açıdan	ükleye	birçok	alanda	kat-
kıda	bulunmaktadır.	 Erkek	öğrenciler	 ve	 kız	 öğrenci	 rakamlarını	 karşılaştıra-
cak	 olursak;	 erkek	 öğrenci	 sayılarının	 kızlara	 göre	 daha	 yüksek	 olduğunu	
söyleyebiliriz.	Tablo	7	de	belirtildiği	yükseköğretim	öğrencilerinde	artış	gö-
zlenmektedir.	Özellikle	yurtdışından	gelen	öğrencilerin	ülkenin	tanınırlığında	
öneme	sahip	olduklarını	belirtebiliriz.	2017	yılında	gerçekleşen	nüfus	sayımıy-
la	birlikte	adadaki	KKTC	vatandaşı	bireylerin	sayısı	326,000	olarak	verilmiştir.		
Adadaki	 yükseköğretim	 sayılarına	bakıldığında	bu	 rakam	 ile	birlikte	aslında	
KKTC	nüfusunda	ve	adada	 toplam	nüfus	olarak	nasıl	 ciddi	bir	 katkı	 yaptığı	
aşikardır.	 Öğrenci	 sayılarının	 KKTC’de	 çok	 önemli	 olduğunu	 ve	 pandemi	
döneminin	de	birçok	farklı	sorunlar	ile	birlikte	farklı	yan	etkilerin	yaşandığını	
belirtebiliriz.	 Yapılan	bu	 araştırma	 ikincil	 veriler	 ile	 birlikte	 yapılıp	 daha	 net	
bilgilere	ulaşılması	için	öğrencilerin	KKTC’deki	yükseköğrenimden	beklentileri	
iyi	veya	kötü	yönleri	ile	ilgili	bir	çalışma	yapılması	çözüm	odaklı	birçok	planı	
da	beraberinde	getireceğinden	hiç	kuşku	yoktur.	Bu	araştırma	 ile	birlite	 ra-
hatlıkla	ortaya	koyabiliriz	ki	KKTC	ada	ülkesi	olma	yolunda	sağlam	adımlarla	
ilerlemektedir.	
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Türkiye’deki Tarih Bölümü Akademisyenlerinin 
Akademik Etkileri Üzerine Bir İnceleme

İsmail Yazıcı*

ÖZET

Veri	toplama	olanaklarının	yaygınlaşmasıyla	beraber,	akademisyenlerin	yaptığı	
çalışmaların	bilgi	üretimine	katkılarını	değerlendirmek	mümkün	hale	gelme-
ye	başlamıştır.	Bu	çalışma,	Google	Scholar	verilerini	kullanarak	Türkiye’deki	
üniversitelerin	tarih	bölümlerinde	çalışan	akademisyenlerin	akademik	etkisini	
analiz	etmeyi	hedeflemektedir.	Türkiye’de	lisans	düzeyinde	tarih	eğitimi	veren	
97	devlet	üniversitesi,	15	tane	de	vakıf	üniversitesi	bulunmaktadır.	Bu	çalış-
mada,	ilgili	literatürde	farklı	disiplinler	için	yapılan	benzer	araştırmalardan	yola	
çıkılarak	atıf	sayısı	verileri	akademik	etkinin	ölçülmesinde	ana	kriter	olarak	ele	
alınmıştır.	 Ayrıca,	 akademisyenlerin	 akademik	 etkilerini	 ölçmede	 kullanılan	
diğer	yöntemlerin	metodolojik	eksikleri	de	değerlendirilmiştir.	Bu	makalede	
önce	Türkiye’deki	üniversitelerin	tarih	bölümlerinde	görev	yapan	356	akade-
misyenin	aldıkları	 toplam	atıf	sayıları	ve	yakın	dönemdeki	akademik	katkısı-
nı	 ölçmek	 için	 son	 5	 yılda	 aldıkları	 toplam	 atıf	 sayıları	Google	 Scholar’dan	
toplanan	verilerle	ayrı	ayrı	hesaplanmıştır.	İkinci	aşamada,	tarih	bölümlerinin	
akademik	etkilerini	değerlendirmek	adına	bölüm	bazında	 toplam	atıf	 sayısı	
sıralaması	yapılmıştır.	Araştırma	sonuçlarına	göre,	Türkiye’deki	vakıf	üniversi-
telerindeki	tarih	bölümleri	akademik	etki	bağlamında	devlet	üniversitelerine	
göre	daha	yüksek	performans	göstermektedir.	Bu	doğrultuda	oluşturulan	veri	
tabanı,	Türkiye’deki	yükseköğretim	kurumlarının	akademik	performansını	de-
ğerlendiren	literatüre	katkı	yapmayı	hedeflemektedir.		

Anahtar	Kelimeler:	Tarih	Bölümü	Akademisyenleri,	Akademik	Etki,	Türkiye,	
Sıralama,	Google	Scholar.

*	 Araştırma	Görevlisi,	Kırşehir	Ahi	Evran	Üniversitesi,	Siyaset	Bilimi	ve	Kamu	Yöneti-
mi	Bölümü,	Kırşehir,	Türkiye,	ismail.yazici@ahievran.edu.tr,	ORCID	ID:	0000-0003-
0560-106X
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ABSTRACT
There	has	been	emerged	a	myriad	of	methods	to	measure	the	contribution	
of	 academics	 to	 knowledge	production	with	 the	development	of	 the	data	
collection	tools.	This	study	aims	to	analyze	the	scholarly	productivity	of	the	
academics	 in	 the	history	departments	 in	Turkish	universities.	Turkey	has	97	
public	and	15	private	universities	that	offer	an	undergraduate	program	in	his-
tory.	This	study	relies	on	citation	count	data	to	measure	an	academics’	schol-
arly	 impact	on	his/her	field	 in	 line	with	the	similar	studies	which	presented	
reputational	rankings	of	both	departments	and	individuals	for	the	analysis	of	
the	scholarly	productivity.	The	alternative	ways	used	for	measuring	a	scholar’s	
impact	have	also	been	evaluated	 in	 terms	of	 their	methodological	pitfalls.	
This	paper	investigates	the	total	number	of	citations	for	the	356	most-cited	
academic	historians	and	assesses	their	last	five	years	performance	using	data	
collected	 from	Google	Scholar.	Then,	 the	 results	are	presented	per-univer-
sity	basis	in	order	to	assess	the	scholarly	impact	of	the	history	departments	
in	Turkey.	The	findings	reveal	that	academic	historians	in	private	universities	
have	outperformed	the	ones	in	public	universities.	Overall,	this	study	seeks	to	
contribute	to	the	emerging	literature	on	measuring	academic	performance	in	
the	Turkish	higher	education	system.

Keywords:	 Academic	 Historians,	 Scholarly	 Productivity,	 Turkiye,	 Rankings,	
Google	Scholar.
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GİRİŞ 
Bu	çalışma,	Türkiye’deki	üniversitelerin	Tarih	bölümlerinin	ve	bu	bölümlerde	
görev	 yapan	 akademisyenlerin	 akademik	 etkilerini	 toplam	 atıf	 sayıları	 ba-
zında	 sıralamayı	 amaçlamaktadır.	Google	 Scholar’daki	 açık	 erişimli	 verilerin	
kullanıldığı	 bu	 çalışma,	 farklı	 yöntemler	 kullanılarak	 yapılan	 sıralamaların	
güvenilirliğini	 test	 etme	 imkânı	 da	 sağlamaktadır.	 Siyaset	 Bilimi	 gibi	 farklı	
disiplinler	 için	Google	Scholar	verilerinden	hareketle	yapılan	akademik	etki	
sıralamaları	 ilgili	 literatürde	 kabul	 görmeye	 başlamış1,	 Türkiye’deki	 Uluslar-
arası	 İlişkiler	 bölümleri	 için	 de	 benzer	 bir	 çalışma	 yapılmıştır.2	 Türkiye’deki	
tarih	 bölümleri	 için	 yapılacak	 bir	 akademik	 etki	 analizi,	 bu	 alanın	 mevcut	
durumunu,	güçlü	ve	zayıf	yanlarını	anlamak	için	önem	arz	etmektedir.	Bunun	
yanında	bu	çalışma,	Türkiye’deki	tarih	çalışmalarının	niteliği	ile	veya	fazla	atıf	
almayı	 etkileyen	 faktörlerle	 ilgilenmemektedir.	 Bu	 bağlamda,	 Türkiye’deki	
tarih	yazıcılığının	seyri	ve	tarih	yazıcılığında	etkili	olan	ekoller	ve	paradigma	
değişimleri	de	bu	çalışmanın	ilgi	alanına	girmemektedir.	

Akademik Etki Ölçütleri 
Türkiye’deki	üniversite	ve	bölümlerin	performans	sıralamalarında	birçok	farklı	
yöntem	kullanılmaktadır.	Bunlardan	en	popüler	olanı	her	sene	Ölçme	Seçme	
ve	Yerleştirme	Merkezi	(ÖSYM)	tarafından	üniversite	tercih	döneminden	sonra	
düzenli	 olarak	 açıklanan	 ve	 kamuoyuyla	paylaşılan	 yerleştirme	 taban	puan-
larıdır.	Bu	sıralamanın	akademik	etki	ölçmede	kullanılamayacağı	açıktır	fakat	
bu	verilerin	aday	öğrencilerin	ideal	üniversite	algısını	yansıtmada	önemli	bir	
veri	olduğu	söylenebilir.	Her	ne	kadar	akademik	başarı	ve	yayın	kalitesi	her	
zaman	 aday	 öğrencilerin	 belirleyici	 tercih	 nedenlerinden	 olmasa	 da	 taban	
puanı	 sıralaması	 akademik	 performans	 sıralamaları	 ile	 büyük	 paralellikler	
göstermektedir.	

Tablo	1:	Tarih	Bölümü	2021	Yerleştirme	Taban	Puanları

SIRA ÜNIVERSITE	(TABAN	PUANLAR)3

1 Koç	Üniversitesi	(472,23840)

2 Boğaziçi	Üniversitesi	(438,16504)

3 Yeditepe	Üniversitesi	(437,76862)

1	 Michael	Peres.	"Measuring	the	research	productivity	of	political	science	depart-
ments	 using	Google	 scholar."	PS: Political Science & Politics	 52,	 no.	 2	 (2019):	
312-317.	

2	 Ali	Balcı,	Filiz	Cicioğlu,	ve	Duygu	Kalkan.	"Türkiye’deki	Uluslararası	İlişkiler	Akad-
emisyenleri	 ve	 Bölümlerinin	 Akademik	 Etkilerinin	 Google	 Scholar	 Verilerinden	
Hareketle	İncelenmesi."	Uluslararası İlişkiler Dergisi	16,	no.	64	(2019):	57-75.

3	 ÖSYM.	 “2021	 YKS	 Yerleştirme	 Sonuçlarına	 İlişkin	 Sayısal	 Bilgiler”,	 https://www.
osym.gov.tr/TR,21286/2021-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html.	

https://www.osym.gov.tr/TR,21286/2021-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
https://www.osym.gov.tr/TR,21286/2021-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
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4 TOBB	Ekonomi	ve	Teknoloji	Üniversitesi	(436,52292)

5 İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	(415,76087)

6 İstanbul	29	Mayıs	Üniversitesi	(414,49529)

7 Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi	(409,09744)

8 İbn	Haldun	Üniversitesi	(396,07929)

9 İstanbul	Üniversitesi	(379,22548)

10 İstanbul	Sabahattin	Zaim	Üniversitesi	(377,09526)

11 Ankara	Üniversitesi	(360,65388)

12 Marmara	Üniversitesi	(351,79527)

13 Hacettepe	Üniversitesi	(347,36514)

14 Fatih	Sultan	Mehmet	Vakıf	Üniversitesi	(335,27078)

15 Mimar	Sinan	Güzel	Sanatlar	Üniversitesi	(330,93940)

16 Ankara	Sosyal	Bilimler	Üniversitesi	(328,32336)

17 İstanbul	Medeniyet	Ünivesitesi	(323,53369)

18 Beykent	Üniversitesi	(322,42736)

19 Ege	Üniversitesi	(320,39149)

20 Üsküdar	Üniversitesi	(319,31102)

Bu	sıralama	yöntemi	dışında	alanda	çalışan	akademisyenlere	yapılan	anketler	
yoluyla	akademisyenlerin	kendi	alanlarına	yönelik	algılarını	araştıran	yöntem-
ler	de	mevcuttur.4	 Fakat	bu	 yöntemler	 objektif	 ve	 tarafsız	 olmaktan	uzaktır	
ve	akademisyenlerin	algılarına	göre	şekillenmektedir.	Bu	yönteme	göre	daha	
nitelikli	olan	ve	sayısal	 veriye	dayalı	olarak	yürütülen	araştırmalar	da	vardır.	
TÜBİTAK’ın	2015	yılında	hazırladığı	Türkiye Bilimsel Yayın Performans Rapor-
ları,	Web	of	Science	(WoS)’da	taranan	yayınlarda	alınan	atıflara	göre	hazırlan-
mıştır.	Çalışma	nitelikli	yayınları	göz	önünde	bulundurmayı	amaçlamıştır.

Tablo	2:	TÜBİTAK	Tarih	Bölümleri	Bilimsel	Yayın	Performansı	Sıralaması

SIRA ÜNIVERSITE	(YAYIN	SAYISI)5

1 Bilkent	Üniversitesi	(34)

2 Boğaziçi	Üniversitesi	(26)

3 Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi	(14)

4	 	Balcı,	Cicioğlu	ve	Kalkan,	“Türkiye’deki	Uluslararası	İlişkiler	Akademisyenleri”,	s.	60.
5	 	TÜBİTAK	ULAKBİM,	“Türkiye	Üniversiteleri’nin	Konu	Kategorilerine	Göre	Yayın	Per-

formansı:2004-2014”,	https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/tarih.pdf.
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4 Hacettepe	Ünivesitesi	(17)

5 Marmara	Üniversitesi	(16)

6 Ankara	Üniversitesi	(12)

7 Erciyes	Üniversitesi	(11)

8 Koç	Üniversitesi	(10)

9 Çanakkale	On	Sekiz	Mart	Üniversitesi	(10)

10 İstanbul	Üniversitesi	(9)

11 Dumlupınar	Üniversitesi	(8)

12 Sabancı	Üniversitesi	(8)

13 Gazi	Ünivesitesi	(7)

14 Ege	Üniversitesi	(7)

15 Burdur	Mehmet	Akif	Ersoy	Üniversitesi	(6)

16 TOBB	Ekonomi	ve	Teknoloji	Üniversitesi	(6)

17 Pamukkale	Üniversitesi	(5)

18 İstanbul	29	Mayıs	Üniversitesi	(5)

19 Akdeniz	Üniversitesi	(5)

20 Uludağ	Üniversitesi	(5)

Web	 of	 Science	 verilerinden	 hareketle	 yapılan	 bu	 tarz	 sıralamaların	 özellikle	
sosyal	 bilimler	 disiplinleri	 için	 birçok	 eksik	 yönleri	 bulunmaktadır.	 Bu	 indekste	
taranan	dergilerin	dışındaki	yayınların	ve	birçok	Türkçe	yayının	taranmadığı	göz	
önünde	bulundurulsa,	özellikle	tarih	disiplini	için	bu	sıralamayı	yapmanın	birçok	
dezavantajı	ortaya	çıkar.	Google	Scholar,	Scopus	ve	Web	of	Science	veri	taban-
larının	karşılaştırıldığı	bir	çalışmada	mühendislik	ve	fen	bilimleri	alanında	bu	üç	
veri	tabanının	birbirine	yakın	oranda	yayın	taradığı,	fakat	sosyal	bilimler	alanında	
ise	Google	Scholar’ın	diğer	veri	tabanlarına	göre	3-4	kat	daha	fazla	yayını	taradığı	
sonucuna	ulaşılmıştır.6	Türkiye’de	 tarih	bölümü	akademisyenlerinin	genel	eğili-
minin	de	uluslararası	indekslerde	taranan	dergilerde	makale	yayını	yapmak	yer-
ine,	Türkçe	bilen	akademik	kitleye	ve	okuyucuya	hitap	edecek	kitap	ve	makaleler	
yazmak	 olduğu	göze	 çarpar.	 Bu	 sebeple,	 tarih	 bölümlerinin	 akademik	 perfor-
manslarını	ölçmede	Google	Scholar	daha	kapsamlı	veri	sunmaktadır	denilebilir.	

Üniversite	 bölümlerinin	 sıralamasında	daha	derinlikli	 ve	geniş	 bir	 araştırma	
TÜBİTAK	tarafından	Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi	başlığı	al-
tında	yapılmaktadır.	İlk	olarak	2016’da	başlayan,	2018	ve	2020	yıllarında	da	
6	 Anne-Wil	Harzing,	ve	Satu	Alakangas.	"Google	Scholar,	Scopus	and	the	Web	of	

Science:	a	 longitudinal	and	cross-disciplinary	comparison."	Scientometrics	106,	
no.	2	(2016):	787-804.
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devam	eden	bu	çalışma,	Türkiye’deki	üniversitelerin	araştırma	alanları	bazın-
da	 performanslarını	 karşılaştırmalı	 olarak	 değerlendirmeyi	 amaçlamaktadır.7 
TÜBİTAK	 tarafından	 belirlenen	 131	 alt	 araştırma	 alanında	 yapılan	 analiz	
üniversitelerin	yetkin	oldukları	alanları	belirlemeye	yöneliktir.	Bu	çalışma	akad-
emisyenler	bazında	bir	sıralama	sunmamaktadır.	Yayın	ve	atıflarla	ilgili	veriler	
ise	Scopus	veri	tabanından	alınmıştır.	Bu	yüzden,	TÜBİTAK’ın	son	dönemdeki	
akademik	performans	raporlarının	da	sosyal	bilimler	disiplini	özelinde	gözden	
kaçırdığı	birçok	nokta	vardır	denebilir.

Google Scholar: Avantaj ve Dezavantajları
Google	 arama	 motorunun	 bir	 parçası	 olan	 Google	 Scholar	 2004	 yılında	
oluşturulmuştur.	 Akademik	 dergiler,	 kitaplar	 ve	 tezler	 gibi	 birçok	 kaynağı	
taramaktadır.	 Bunun	 yanında,	 “Metrikler”	 bölümünde	 farklı	 disiplinler	 için	
alandaki	akademik	dergilerin	etki	değeri	de	sıralanmaktadır.	Google	Scholar,	
kullanıcıların	kendi	kişisel	hesaplarını	açmalarına	ve	yayınlarını	eklemelerine	
izin	vermektedir.	2012	yılında	da	kullanıcı	profillerindeki	değişiklikleri	otoma-
tik	olarak	bulup	uygulama	seçeneğini	devreye	sokmuştur.	Kullanıcı	profil	say-
falarında,	 kullanıcının	 yayınları	 listelenmekte	 ve	 toplam	atıf	 sayısı,	 h-indeksi	
ve	 i10-indeksi	 değerleri	 hesaplanmaktadır.	Google	 Scholar’ın	başlıca	 avan-
tajı	çevrimiçi	ortamda	ulaşılabilir	olan	yayınların	çok	büyük	kısmını	tarıyor	ol-
masıdır.	Fakat	kullanıcıların	profillerini	oluştururken	yanlış	veri	girmesi	de	olası	
bir	problemdir.	Kullanıcılar	kendilerine	ait	olmayan	yayınları	yanlışlıkla	profill-
erine	ekleyebilmektedir.	Bir	diğer	problem	ise	bütün	araştırmacıların	kendiler-
ine	ait	Google	Scholar	hesabına	sahip	olmamasıdır.	

Toplam	atıf	sayısı	akademik	performans	ölçütlerinde	ve	kurumların	karar	alma	
mekanizmalarında	göze	alınan	önemli	bir	faktördür	fakat	atıf	almayı	etkileyen	
dinamikleri	de	göz	önünde	bulundurmak	gerekir.	Kariyerinin	başındaki	akad-
emisyenler	 ile	 tecrübeli	 akademisyenlerin	 toplam	atıf	 sayısının	 farklı	 olması	
doğal	bir	durumdur.	Aynı	akademik	çevrenin	içinde	bulunan	akademisyenler-
in	sürekli	birbirine	atıf	vermesi	veya	alanda	öne	çıkan	yayınların	sırf	popüler-
liği	için	atıf	alması	da	karşılaşılan	durumlardır.8	Fakat	bu	faktörleri	analitik	bir	
çerçevede	hesaplamak	mümkün	değildir.	Toplam	atıf	sayısının	dezavantajları-
na	rağmen	literatürde	diğer	yöntemlere	tercih	edildiği	gözlemlenmektedir.

7	 TÜBİTAK,	 “Üniversitelerin	 Alan	 Bazında	 Yetkinlik	 Analizi	 (Bölünen	 Üniversiteler	
Dâhil)” (2021).	https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/Guncel_Universitele-
rin_Alan_Bazli_Yetkinlik_Analizi.pdf

8	 Francesca	 R.	 Jensenius,	Mala	 Htun,	 David	 J.	 Samuels,	 David	 A.	 Singer,	 Adria	
Lawrence,	and	Michael	Chwe.	"The	benefits	and	pitfalls	of	Google	Scholar."	PS: 
Political Science & Politics	51,	no.	4	(2018):	820-824.
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Yöntem
Türkiye’de	lisans	düzeyinde	tarih	eğitimi	veren	97	devlet	üniversitesi,	15	tane	
de	vakıf	üniversitesi	bulunmaktadır.	Bu	çalışmada,	Türkiye’deki	lisans	düzeyinde	
eğitim	veren	tarih	bölümlerinden	2021	ÖSYM	yerleştirme	taban	puanı	en	yük-
sek	olan	25	üniversitedeki	 tarih	bölümü	akademisyenlerin	toplam	atıf	sayıları	
Google	Scholar	üzerinden	hesaplanmış	ve	sıralamaya	tabi	tutulmuştur.	Araştır-
maya	üniversitelerdeki	doktorasını	tamamlamış	öğretim	elemanları	dâhil	edilm-
iştir.	Tarih	alanında	çalışan	fakat	tarih	bölümü	dışında	bir	bölümde	görev	yapan	
akademisyenler	 de	 listeye	 eklenmiştir.	 Bu	 üniversitelerdeki	 akademisyenlerin	
bilgilerine	YÖK	Akademik	sistemi	üzerinden	erişilmiştir.		Bu	bölümlerdeki	akad-
emisyenlerin	eğer	kişisel	Google	Scholar	hesabı	varsa	yazarın	profilinden	to-
plam	atıf	sayısı	verisi	çekilmiştir.	Profilinde	yanlış	veri	girişi	olan	yazarların	toplam	
atıf	sayısı	ise	tekrar	hesaplanmıştır.	Google	Scholar	hesabı	olmayan	her	akade-
misyen	için	Google	Scholar’da	X	isimli	bir	hesap	açılmış;	önce	yazarın	yayınları	
aratılarak	oluşturulan	profile	eklenmiş	ve	toplam	atıf	sayısı	hesaplandıktan	sonra	
bu	veriler	silinmiş	ve	başka	bir	akademisyen	için	aynı	yöntem	tekrarlanmıştır.9

Sonuç ve Değerlendirme
Yukarıda	bahsedilen	yöntem	ile	25	üniversiteden	toplam	356	akademisyenin	
toplam	 atıf	 sayıları,	 ve	 bu	 üniversitelerdeki	 tarih	 bölümlerinin	 toplam	 atıf	
sayıları	ve	son	5	yıldaki	toplam	atıf	sayıları	ayrı	ayrı	hesaplanmıştır.	Elde	edilen	
sonuçlar	tablo	halinde	listelenmiştir.	Aşağıda	sunulan	tablolarda	toplam	atıf	
sayısı	ve	son	beş	yıldaki	toplam	atıf	sayısı	en	yüksek	40	akademisyen	ve	10	
tarih	bölümü	gösterilmektedir.

Tablo	3:	Tarih	Bölümü	Akademisyenlerinin	Toplam	Atıf	Sayısı	Sıralaması10

TOPLAM	ATIF	SAYISI SON	5	YIL	TOPLAM	ATIF	SAYISI

1 Çağlar	Keyder	(10542) Çağlar	Keyder	(3698)

2 Şevket	Pamuk	(8185) Şevket	Pamuk	(3973)

3 Feroz	Ahmad	(8515) İlber	Ortaylı	(3624)*

4 Suraiya	Faroqhi	(7239) Feroz	Ahmad	(3318)

5 İlber	Ortaylı	(6678)* Ahmet	Yaşar	Ocak	(2964)

6 Ahmet	Yaşar	Ocak	(5841) Suraiya	Faroqhi	(2892)

7 Zafer	Toprak	(4477) Zafer	Toprak	(2260)

8 Mete	Tunçay	(3291) Feridun	Mustafa	Emecen	(1492)

9 Edhem	Eldem	(2559) Mete	Tunçay	(1333)

9	 	Balcı,	Cicioğlu	ve	Kalkan,	“Türkiye’deki	Uluslararası	İlişkiler	Akademisyenleri”,	s.	63.
10	 *	İşareti	ile	belirtilenler	tarih	bölümü	dışında	bir	bölümde	görev	yapan	akademis-

yenleri	göstermektedir.
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10 Feridun	Mustafa	Emecen	(2554) Mehmet	İpşirli	(1332)*

11 Cemil	Koçak	(2526) Edhem	Eldem	(1302)

12 Suavi	Aydın	(2204) Abdülkadir	Özcan	(1290)

13 Abdülkadir	Özcan	(2091)	 Kemal	Beydilli	(1177)

14 Mehmet	İpşirli	(2012)* Suavi	Aydın	(1157)

15 Kemal	Beydilli	(1973) Cemil	Koçak	(1141)

16 Ali	Akyıldız	(1602) Mustafa	Fayda	(1031)

17 Ziya	Kazıcı	(1596)* Ali	Akyıldız	(967)

18 Saadettin	Yağmur	Gömeç	(1591) Saadettin	Yağmur	Gömeç	(957)

19 Mustafa	Fayda	(1542) Abdülkerim	Özaydın	(929)

20 Bahaeddin	Yediyıldız	(1506) Ziya	Kazıcı	(792)*

21 Nadir	Özbek	(1496) Nadir	Özbek	(764)

22 Selçuk	Akşin	Somel	(1353) Bahaeddin	Yediyıldız	(707)

23 Özer	Ergenç	(1333) Selçuk	Akşin	Somel	(677)

24 Abdülkerim	Özaydın	(1277) İdris	Bostan	(665)

25 İdris	Bostan	(1198) Özer	Ergenç	(630)

26 Fikret	Adanır	(1178) Mehmet	Öz	(564)

27 Halil	Berktay	(1098) Alpaslan	Ceylan	(555)

28 Mehmet	Öz	(1036) Erhan	Afyoncu	(529)

29 Erhan	Afyoncu	(938) Kemalettin	Köroğlu	(497)

30 Huricihan	İslamoğlu	(900) Hasan	Bahar	(471)

31 Kemalettin	Köroğlu	(886) Yusuf	Sarınay	(455)

32 Yusuf	Sarınay	(856) İlhan	Şahin	(438)

33 Arzu	Öztürkmen	(804) Erkan	Göksu	(420)

34 İlhan	Şahin	(831) İlhami	Durmuş	(409)

35 M.	Asım	Karaömerlioğlu	(799) Fikret	Adanır	(401)

36 Alpaslan	Ceylan	(729) Halil	Berktay	(394)

37 Hasan	Bahar	(707) Arzu	Öztürkmen	(382)

38 Hakkı	Uyar	(706) M.	Asım	Karaömerlioğlu	(374)

39 İlhami	Durmuş	(650) Mehmet	Seyitdanlıoğlu	(365)

40 Mehmet	Kalpaklı	(609) Mehmet	Serhat	Yılmaz	(357)
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Tablo	4:	Bölümlerin	Toplam	Atıf	Sayısı	Sıralaması

GS	TOPLAM	ATIF GS	SON	5	YIL	TOPLAM	ATIF

1 Boğaziçi	Üniversitesi	(24884) Boğaziçi	Üniversitesi	(11171)

2 Yeditepe	Üniversitesi	(8987) İstanbul	29	Mayıs	Üniversitesi	(7566)

3 İbn	Haldun	Üniversitesi	(8633) Marmara	Üniversitesi	(4166)

4 İstanbul	29	Mayıs	Üniversitesi	(7566) İstanbul	Üniversitesi	(3972)

5 TOBB	Üniversitesi	(7003) TOBB	Üniversitesi	(3644)

6 Marmara	Üniversitesi	(6773) Yeditepe	Üniversitesi	(3579)

7 İstanbul	Üniversitesi	(6260) İbn	Haldun	Üniversitesi	(3477)

8 Hacettepe	Üniversitesi	(5707) Ankara	Üniversitesi	(3178)

9 Ankara	Üniversitesi	(4888) Hacettepe	Üniversitesi	(3082)

10 Fatih	Sultan	Mehmet	Vakıf	Üniversite-
si	(4963)

Fatih	Sultan	Mehmet	Vakıf	Üniversitesi	
(2967)

Tablolarda	göze	çarpan	 ilk	husus	vakıf	üniversitelerinin	devlet	üniversiteler-
ine	nispeten	daha	yüksek	performans	gösterme	eğiliminde	olduğudur.	Tab-
lo	3’teki	bireysel	sıralamada	ilk	20’deki	akademisyenlerin	%70’i	vakıf	üniver-
sitelerinde	 görev	 yapmaktadır.	 Bir	 diğer	 önemli	 çıkarım	 ise	 sıralamadaki	
kadın	erkek	oranıdır.	 Tablo	3’deki	 sıralamada	erkek	 akademisyenlerin	oranı	
%92.5’tir.	Bu	oran	tarih	bölümü	akademisyenlerinin	akademik	etkileri	anlamın-
da	erkek	tarihçilerin	ciddi	bir	ağırlığı	olduğunu	göstermektedir.	Yine	bireysel	
atıf	sıralamasına	bakıldığında	Osmanlı	sosyo-ekonomik	tarihçiliği	geleneğinin	
oldukça	popülerleşmeye	başladığını	da	söylemek	mümkündür.11 

Google	Scholar’dan	alınan	verilerin	güvenilirliğini	 test	etmek	adına	Web	of	
Science	 atıf	 sayıları	 ile	 karşılaştırmak	 benzer	 çalışmalarda	 olumlu	 sonuçlar	
vermiştir.	Fakat	Türkiye’deki	tarih	yayınları	özelinde	Web	of	Science	oldukça	
kısıtlı	 veriye	 sahiptir.	 Bu	 yüzden	 en	 kapsamlı	 veriye	 ulaşma	 imkânı	 veren	
Google	Scholar,	özellikle	Türkçe	yayınların	yoğun	olarak	üretildiği	disiplinler	
için	daha	avantajlıdır.	 İleride	yapılacak	bibliyometrik	çalışmaların	bu	noktayı	
gözden	kaçırmaması	gereklidir.	Son	olarak,	akademik	etkinin	toplam	atıf	sayısı	
yanında	başka	değişkenler	ile	de	kontrol	edilmesi	gerekmektedir.	Bu	alanda	
yapılacak	benzer	çalışmaların	bu	dinamikler	üzerine	yoğunlaşması	mevcut	lit-
eratürü	daha	da	zenginleştirecektir

11	 Osmanlı	Tarihçiliğinin	1977-2003	arası	genel	bir	değerlendirmesi	için	bkz.	Oktay	
Özel	ve	Göhan	Çetinsaya.	"Türkiye’de	Osmanlı	Tarihçiliğinin	Son	Çeyrek	Yüzyılı:	
Bir	Bilanço	Denemesi."	Toplum ve Bilim	91	(2002):	8-38.
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Uluslararası Güvenliğin Değişen Boyutu ve 
Türk Devletleri Teşkilatı

Ata Taha Kuveloğlu*

ÖZET

Türk	Devletleri	Teşkilatı	Devlet	Başkanları	Konseyi	12	Kasım	2021	 tarihinde	
İstanbul’da	 toplanmış	 ve	 zirvede	uluslararası	 hukukun	üstünlüğü,	dış	politi-
ka	ve	güvenlik	gibi	alanlarda	 iş	birliği	yapılması	kararlaştırılmıştır.	Teşkilat’ın	
yol	 haritası	 ve	gündemi,	 özellikle	Karabağ	Savaşı	 sonrası	 ivme	 kazanan	bir	
düzeyde	Rusya	gibi	bölgeye	komşu	ülkeler	tarafından	dikkatleri	üzerine	çek-
mişti. Türkiye’nin	diğer	Türk	Devletleri	ile	olan	münasebetleri	yalnızca	kültü-
rel	 boyutlarda	 değerlendirilemeyecek	 kadar	 geniş	 bir	 yelpazededir.	 Enerji	
kaynakları	ve	bu	kaynakların	geçiş	güzergâhı	üzerinde	bulunmaları	bakımın-
dan	bu	 iş	birliği	uluslararası	enerji	 arzı	 ve	güvenliği	açısından	da	büyük	bir	
potansiyele	 sahiptir. Çalışmanın	 amacı	 Türk	 Devletleri	 arasında	 çizilen	 yol	
haritasının	güçlü	ve	zayıf	yönlerini,	Türkiye›nin	coğrafi	ve	kültürel	etki	alanında	
bulunan	ülkelerle	olan	iş	birliğini	artırmasının	uluslararası	siyasette	bir	ağırlığı	
olup	olmayacağı	konularının	yanı	sıra	terörün	önlenmesi	 ile	dünya	barışı	ve	
istikrarı	konularındaki	olası	etkileri	mercek	altına	almaktır.	Çalışmada	öncelikle	
uluslararası	 güvenliğin	 değişen	 ve	 belirsizleşen	 boyutları	 ele	 alınacak,	 Türk	
Devletleri	 Teşkilatı’nın	 terörizm	 ve	 uluslararası	 güvenlik	 bağlamında	 dünya	
siyasetindeki	 muhtemel	 ağırlığı	 ele	 alınacaktır.	 Elbette	 güvenlik	 ve	 tehdit	
anlayışları	gibi	büyük	konseptler	bu	kısa	çalışmada	özetlenemeyecek	kadar	
geniş	bir	muhteviyata	sahiptir.	Bu	nedenle,	çalışmada	güvenliğin	değişen	yüzü	
genel	 bir	 çerçevede	 ele	 alınacak;	 günümüz	 güvenlik	 algısının	 oluşumunun	
hangi	 evrelerden	 geçtiği	 resmedilmeye	 çalışılacaktır.	 Bu	 bağlamda,	 Türk	
Devletleri	Teşkilatı’nın	uluslararası	sistemde	tehditler	ve	fırsatlar	karşısında	ne	
gibi	bir	noktada	konumlandığı	ve	mevcut	ve	gelecekteki	etkinliğinin	analizi	
yapılmaya	çalışılacaktır.

Anahtar	Kelimeler:	Türk	Devletleri	Teşkilatı,	Uluslararası	Güvenlik,	İnsan	Gü-
venliği

* Arş.	Gör.,	Aydın	Adnan	Menderes	Üniversitesi,	Aydın	İktisat	Fakültesi,	Uluslararası	İlişki-
ler	Bölümü,	Aydın/Türkiye,	ata.kuveloglu@adu.edu.tr,	ORCID:	0000-0002-1999-9366.

mailto:ata.kuveloglu@adu.edu.tr


325TDGAK

ABSTRACT
The	Council	of	Heads	of	State	of	the	Organization	of	Turkic	States	convened	
in	Istanbul	on	November	12,	2021,	and	it	was	decided	at	the	Summit	to	co-
operate	in	areas	such	as	supremacy	of	 international	 law,	foreign	policy,	and	
security.	The	road	map	and	agenda	of	the	Organization	attracted	the	attention	
of	neighboring	countries	such	as	Russia,	especially	at	an	accelerated	level	af-
ter	the	Nagorno-Karabakh	war.	Turkey’s	relations	with	the	other	Turkic	States	
are	 too	wide	 to	be	evaluated	only	 in	cultural	dimensions.	This	cooperation	
also	has	great	potential	 in	 terms	of	 international	energy	supply	and	securi-
ty	 in	 terms	of	energy	 resources	and	 their	 location	on	 the	 transit	 route.	The	
study	aims	to	examine	the	strengths	and	weaknesses	of	the	road	map	drawn	
between	the	Turkic	States,	whether	Turkey’s	increasing	cooperation	with	the	
countries	in	its	geographical	and	cultural	sphere	of	influence	will	have	an	im-
pact	in	international	politics,	as	well	as	the	possible	effects	on	the	prevention	
of	terrorism	and	world	peace	and	stability.	In	the	study,	first	of	all,	the	changing	
and	uncertain	dimensions	of	international	security	will	be	examined,	and	the	
effectiveness	of	the	Organization	of	Turkic	States	in	world	politics	in	terms	of	
terrorism	and	international	security	will	be	discussed.	Of	course,	big	concepts	
such	as	security	and	threat	are	too	broad	to	be	summarized	in	such	a	short	
study.	For	this	reason,	the	alteration	of	security	will	be	discussed	in	a	general	
framework;	It	will	be	tried	to	illustrate	the	stages	of	the	formation	of	today’s	
security	perception.	In	this	context,	it	will	be	tried	to	analyze	the	position	of	
the	Organization	of	Turkish	States	in	the	face	of	threats	and	opportunities	in	
the	international	system	and	its	current	and	future	effectiveness.

Keywords:	Organization	of	Turkic	States,	International	Security,	Human	Se-
curity
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Dinamik Bir Kavram: Uluslararası Güvenlik
En	az	insanlık	tarihi	kadar	eski	bir	kavram	olan	güvenlik,	bireysel	bir	refleksten	
filizlenip	 günümüzdeki	 kolektif	 ve	 kompleks	 ilişkiler	 yumağına	 ulaşana	 dek	
defalarca	evrim	geçirmiş;	yeni	 riskler,	yeni	 tehditler	ve	hatta	yeni	aktörlerle	
beraber	 güvenlik	 literatüründe	 ve	 devletlerin	 güvenlik	 algısında	 dönüşüm-
ler	yaratmıştır.	Söz	konusu	değişim	ve	dönüşümler	uzun	zamana	yayılmış	bir	
süreç	 içerisinde;	 savaşlar,	 ittifaklar,	 tehditler,	ezeli	 rekabetler	 ile	 şekillenmiş,	
hala	da	şekillenmeye	devam	etmektedir.	

Güvenlik	 kavramı	 en	 temel	 anlamıyla	 tehditlerden	uzak	olma	durumunu	 if-
ade	ederken;	özgürleşme	(emancipation)	kavramı	ise	insanların	veya	grupların	
yapmak	istedikleri	şeyi	fiziksel	veya	insani	faktörler	tarafından	engellenmeden	
tercih	edebilmelerini	ifade	etmektedir	(Booth	1991,	319).	Güvenlik	kavramını	
bu	bağlamda	insan	düzeyinde	düşündüğümüzde,	işin	içine	biyolojik	çeşitliliği	
korumak,	küresel	ısınmanın	etkilerini	azaltmak,	gıda	güvenliğini	artırmak	gibi	
boyutların	haricinde;	enerji	güvenliğinin	sağlanması,	su	kirliliği	ile	mücadele	
edilip	suların	kalitesinin	artırılması;	deprem,	tsunami	gibi	doğal	afetlere	karşı	
önleyici	adımların	atılması;	yoksullukla	mücadele	edilmesi,	gelir	dağılımında	
adaletin	sağlanması,	şiddet	suçlarının	önlenip	insan	güvenliği	noktasında	kap-
sayıcı	ve	genişletici	adımlar	atılması	da	güvenliğin	kişiler	düzeyindeki	şeklini	
temsil	etmektedir	(UNDP	2020).

Güvenlik	algısı,	her	ulusun	kendine	özgü	değerleri,	kapasiteleri	ve	tehdit	al-
gılarıyla	birlikte	şekillenir.	Bu	yüzden,	uluslararası	sistemdeki	aktörlerin	farklı	
güvenlik	algılarına	sahip	olmaları	kadar;	uluslararası	alanda	yaşanan	gelişme-
lerden,	çıkarları	 ve	kendilerine	biçtikleri	 roller	çerçevesinde,	 farklı	ölçülerde	
etkilenirler	(Dedeoğlu	2018,	36).	Haftendorn	(1991	3-5),	güvenliği	tanımlark-
en	onu	tek	bir	bağlama	yerleştirmenin	zorluğunun	altını	çizmekte	ve	güvenlik	
paradigmasının	ulusal	güvenlik	kavramından	uluslararası	güvenliğe	kaydığını	
belirtmektedir.	

Uluslararası	güvenliğin	kilit	kavramlarından	biri	olan	tehdit	kavramı,	uluslarar-
ası	sistemdeki	aktörler	tarafından	bireysel	veya	kolektif	şekilde	üstesinden	ge-
linmeye	çalışılan	bir	kavramı	ifade	eder.	Tehdidi	ortak	bir	sorun	olarak	gören	
devletler,	tehdide	karşı	koymak	ve/veya	direnç	kazanmak	için	iş	birliği	yoluna	
giderler	ya	da	kendilerinden	daha	güçlü	bir	aktörün	peşine	takılma	(bandwag-
oning)	yolunu	tercih	ederler.	Tehditler	bir	veya	birden	çok	aktörden	kaynak-
lı	olabileceği	gibi,	uluslararası	 sistemdeki	aktörlerin	dışında	kalan,	bağımsız	
küresel	 faktörlerden	de	meydana	gelebilir.	Tehdit,	devletin	veya	devletlerin	
ellerindekini	kaybetme	riski	bulunduğu	gibi	diğer	aktörlerin	sahip	olduklarını	
ele	geçirememe	veya	üçüncü	bir	aktöre	kaptırmayla	sonuçlanabilir	(Dedeoğ-
lu	 2018,	 39,	 88).	 Bandwagoning	 ve	 denge	 politikası	 izleme	 birbirlerinden	
prensipte	ayrılırlar.	Bandwagoning	kazanç	elde	etme	beklentisiyle	yapılırken,	
dengeleme	güvenlik	için	yapılır	ve	maliyetlidir	(Schweller	1994,	106).
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Tehditlerle	mücadelenin	tarihçesine	bakıldığında,	Gürsoy	(2005	14,16)	Pele-
ponez	Savaşı’nın	fitilinin	yaygın	kanıya	göre	Atinalıların	gücünü	artırmasının	
Sparta’daki	bir	savaşın	habercisi	olduğu	korkusunun	ateşlediğini;	fakat	çıkan	
savaşın	asıl	sebebin	bozulan	güç	dengesi	olduğunu	ifade	etmektedir.	Bir	nevi	
görünmez	el	konumunda	olan	güç	dengesi	kavramının	ülkelerin	birbirleriyle	
olan	münasebetlerini	 direkt	 etkilediği	 açıktır.	 Savaşların	 yıkıcı	 etkisine	 şahit	
olan	aktörler	güç	dengesi	kavramına	daha	sıkı	 sarılmaya	başlamış	ve	42	yıl	
süren	Soğuk	Savaş	döneminin	temel	karakteristik	özelliği	olmuştur.	Bu	denge-
leme	 eğilimini	 Walt	 (1985,	 5-6)	 egemen	 devlet	 çok	 güçlü	 hale	 gelmeden	
dizginlenemezse	 bu	 durum	diğer	 devletlerin	 güvenliklerini	 riske	 atabilecek	
potansiyele	sahip	olmasına	bağlar.	Bu	bağlamda	da	ittifak	kurulurken	güçlü	
devletin	 bir	 başka	güçlü	devletle	 ittifak	 yapmasındansa,	makul	 olanın	 zayıf	
olan	tarafla	ittifak	yapmak	olduğunu	ifade	eder.	Bunu	güçlü	tarafa	katılmanın,	
katılan	devlet	açısından	etkinliğinin	azalacağı	sonucuyla	gerekçelendirir.	Öte	
yandan,	Mearsheimer	(1994,	49),	kurumsalcı	teorilerin	dünyayı	okuma	konu-
sunda	yetersiz	 kaldıklarını;	uluslararası	 sistemin	kısıtlamalarına	 rağmen	dev-
letlerin	önemli	ölçüde	hareket	özgürlüklerine	sahip	olduklarını	ve	bu	hareket	
özgürlükleri	konusunda	alınan	sonuçların	olumlu	veya	olumsuz	olabileceğini	
savunur.	1930’lu	yıllarda	Milletler	Cemiyeti’nin	Almanya	ve	Japonya’nın	saldır-
gan	tavrını	okumasındaki	başarısızlığın	bu	duruma	örnek	olarak	gösterir.

Uluslararası	 aktörlerin	 güvenlik	 kavramıyla	 ilgili	 perspektifleri	 aynı	 zamanda	
onların	 davranışlarını	 belirleyen	 temel	 faktörü	 işaret	 eder.	Waltz	 (1979,	 126)	
uluslararası	 sistemin	 anarşik	 yapısında	 devletlerin	 öncelikli	 amacının	 güven-
lik	olduğunu	ve	ancak	güvenlik	sağlandıktan	sonra	devletlerin	refah,	çıkar	ve	
güç	peşinde	koşabilmelerinin	mümkün	olduğunu	ifade	eder.	Güvenliğin	önce-
lik	olarak	görülmesinin	günümüz	dünyası	 için	de	geçerli	olduğunu	söylemek	
yanlış	olmaz.	Zira	güvenliğini	tam	anlamıyla	sağlayamamış	devletler	başka	bir	
gündem	belirleyememekte,	 daima	 tehdit	 algısının	 şekillendirdiği	 bir	 politika	
izlemek	zorunda	kalmaktadırlar.	Uluslararası	sistemin	anarşik	olması	ve	bir	üst	
otoritenin	bulunmaması	da	devletler	arasındaki	savaş	ihtimalini	körükler.	Güçlü	
bir	merkezi	bir	otoritenin	yokluğunda	agresif	devletler	savaşa	daha	meyilli	olur-
lar.	Öte	yandan	uluslararası	kuruluşların	çatışmaların	çözümü	konusunda	yeter-
siz	kalmaları	ve	etkili	bir	mekanizmadan	yoksun	olmaları	savaş	ihtimalini	artırır.	
Aynı	şekilde,	söz	konusu	bu	anarşi	ortamı	güvenlik	ikilemi	temelli	tehdit	algıları-
na	doğrudan	etkide	bulunarak	çatışma	ihtimallerini	artırır	(Miller	2008,	16).

İki	 kutuplu	 sistemin	 çökmesiyle	 “yüksek	 politika”	 (high	 politics)	 konularına	
ek	olarak	“düşük	politika”	(low	politics)	konuları	uluslararası	siyasetin	parçası	
haline	 gelmeye	 başlamıştır.	 Her	 ne	 kadar	 düşük	 politika	 kapsamına	 giren	
konular	 ortaya	 Soğuk	 Savaş	 sonrası	 dönemde	 çıkmış	 olmasalar	 da	 Soğuk	
Savaş	dönemi	boyunca	 iki	kutup	arasında	yaşanan	 rekabetin	ağırlıklı	olarak	
askeri	 ve	 siyasi	 parametrelere	 dayanması	 nedeniyle;	 alçak	 politikaya	 dâhil	
edebileceğimiz	tür	konular	yüksek	politikanın	gölgesi	altında	kalmıştı.	Soğuk	
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Savaş	sonrası	dönemde	ise	nükleer	felaket	senaryoları,	yerini	çok	yönlü	tehdit	
algılarına	bırakmıştı	(Gürsoy	103,183-184).

Geleneksel	güvenlik	anlayışı,	devlet	merkezli	olduğu	ve	temel	meselesi	olarak	
ulusal	güvenliği	belirlediği	için	günümüz	koşullarındaki	risk	ve	tehditleri	açıkla-
ma	hususunda	yetersiz	kalmaktadır.	Özellikle	Soğuk	Savaş	sonrası	devlet	dışı	
aktörlerin	güvenlik	anlayışında	yol	açtığı	köklü	değişimlerle	beraber	çeşitle-
nen	risk	ve	güvenlik	meselelerinin,	başta	terörizm	olmak	üzere,	uyuşturucu,	
insan	kaçakçılığı,	siber	suçlar	gibi	parametrelere	cevap	verme	konusunda	ye-
tersiz	kaldığı	görülmüştür.	Güvenlik	çalışmaları	ve	güvenlik	algıları	salt	devlet	
merkezci	bir	bakış	açısından	çıkarak	daha	geniş	bir	kapsamda	değerlendirilm-
eye	başlanmıştır	(Ağır	ve	Arman	2014,	107,	114).

Geniş	kapsamlı	bir	güvenlik	stratejisi	 izlemek;	güvenliğin	 tam	olarak	ne	an-
lama	geldiğinin	doğru	okunması	ve	bu	güvenlik	anlayışının,	askeri	ve	politik	
temelden	 farklı	dinamiklere	kusursuz	bir	 şekilde	uygulamasıyla	mümkündür	
(Buzan,	Weaver	 ve	Wilde	 1998,	 195).	 İdeolojiler	 arasındaki	 rekabet	 yüksek	
seviyede	 karmaşık	 ve	 anlaşılamaz	 olduğundan,	 devletlerin	 aksiyonlarından	
hangilerinin	politik	tehdit	oluşturduğunun	tespiti	güçtür.	Diğer	yandan	ekono-
mik	 tehditlerin	ulusal	güvenlik	kapsamında	değerlendirilmesi,	 siyasi	ve	ask-
eri	 tehditlere	 kıyasla	daha	 zordur	 (Buzan	1983,	 77,79).	 Ekonomik	 tehditler-
in,	günümüz	dünyasında	artan	karşılıklı	bağımlılık	durumu	düşünüldüğünde	
büyük	yıkıcı	etkileri	olduğu	bilinmektedir.	Askeri	tehditlere	kıyasla	daha	soyut	
düzeyde	kalan	bu	ideolojik,	ekonomik	tehditlerle	doğru	bir	şekilde	mücadele	
edilebilmesinin	yolu	kapsamlı	bir	güvenlik	politikasından	geçmektedir.

Ullman	(1983,	153)	siyasi	otoritenin	ulusal	güvenlik	bağlamında	askeri	strate-
jilere	odaklanmasının,	askeri	olmayan	tehdit	ve	riskleri	daha	tehlikeli	hale	ge-
tirdiğini	ve	bunların	 ihmali	neticesinde	 tehditlerin	elimine	edilmesinin	daha	
da	zorlaşacağını	ifade	etmektedir.	Ağır	ve	Arman	(2014,	112)	çalışmalarında,	
Sovyetler	Birliği’nin	yıkılmasıyla	beraber	oluşan	yeni	dünya	düzeninde	devlet	
dışı	aktörlerin	insan	güvenliğini	tehdit	eden	faktörlerden	biri	haline	geldiğini	
belirtmiş	ve	bunların	sivil	toplum	kuruluşları,	çokuluslu	şirketler,	dini	gruplar	
gibi	 kendi	 gündemleri,	 hedefleri	 ve	 bunları	 gerçekleştirmek	 için	 kapasite-
leri	olan	gruplardan	oluştukları	tespitini	yapmışlardır.	Bu	değişimler	güvenlik	
konusunda	 yeni	 yaklaşımları	 tetiklemiş;	 insan	 güvenliği,	 toplumsal	 güven-
lik	ve	hatta	gezegenin	güvenliği	gibi	yeni	güvenlik	odakları	ortaya	çıkmaya	
başlamıştır.	Dolayısıyla	tehdit	algısı	sadece	saldırgan	devletlerden	gelecek	te-
hditler	ile	değil	devlet	dışında	kalan	salgın	hastalıklar,	çevresel	sorunlar,	doğal	
afetler,	 kitle	 imha	 silahlarının	 yayılması	 gibi	 geniş	 bir	 skalada	 şekillenmeye	
başlamıştır.	Bilgin	(2003,	207),	Soğuk	Savaş	sonrasında	“insan	güvenliği”	ka-
vramına	artan	ilginin	ardında;	devletlerin	kendi	içinde	ve	birbirleriyle	olan	il-
işkilerindeki	ekonomik	fırsat	eşitsizlikleri,	vatandaşların	yaşadıkları	ekonomik	
zorluklar,	bireyleri	ve	grupları	mülteci	olmaya	iten	kaynakların	azalması	duru-
mu,	gelişmekte	olan	ülkelerden	gelişmiş	ülkelere	göç	sürecinde	artan	yabancı	
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düşmanlığı	ile	şiddet	olayları	ve	son	olarak	insani	müdahale	konusunda	dev-
letler	üzerinde	baskı	kuran	çatışmaların	çoğalmasını	işaret	etmektedir.	

Geleneksel	 güvenlik	 anlayışında	 sorunlar	 devlet	 odaklı	 ulusal	 güvenlik	
çerçevesinde	 değerlendirildiği	 için	 çözüm	 askeri	 güç	 kapasitesiyle	 doğru	
orantılıydı.	 Fakat	Doğu	Bloku’nun	 çöküşüyle	beraber	 oluşan	 yeni	 sistemde	
sorunların	 farklı	 olması	 nedeniyle	 doğal	 olarak	 çözümler	 reçeteleri	 de	
farklılaşmıştı.	 Yeni	 güvenlik	 anlayışına	 ekonomik	 kalkınma,	 bireysel	 hak	 ve	
özgürlüklerin	 korunması,	 demokratikleşme	 gibi	 parametreler	 girmiş;	 savaş	
gibi	 askeri	 olmayan	 meselelerin	 çözümünde	 etkili	 öncelikli	 araçlar	 olarak	
görülmeye	başlanmıştır	(Ağır	2015,	104-108).12  

Türk Devletleri Teşkilatı ve Teşkilat’ın Bölgedeki Yeri ve Önemi
Türk	devletlerinin	iş	birliği	arayışı	Sovyetler	Birliği’nin	dağılması	ve	teker	teker	
bağımsızlıklarını	kazanan	Türk	Cumhuriyetleri	 ile	yükselişe	geçmiş;	Azerbay-
can,	Türkiye	ve	Orta	Asya’daki	taze	Cumhuriyetler	ile	ilişkiler	hızla	geliştirmiş-
ti.	 Sovyetler	Birliği’nin	dağılmasının	 ardından	bağımsızlıklarını	 kazanan	Türk	
devletlerini	ilk	tanıyan	devlet	Türkiye	olmuştu.	Her	ne	kadar	1992	yılında	Türk	
birliği	niteliğinde	bir	girişim	olmuş	olsa	da	bağımsızlığını	yeni	kazanan	dev-
letler	bu	fikri	fiiliyata	dökme	noktasında	hazırlıksız	yakalanmışlardı.	Zira	bölge	
gerçekleri	ve	dengeler	açısından	bu	kolay	bir	girişim	değildi.	2009	yılına	ge-
lindiğinde	Nahçıvan’da	birliğin	 hayata	 geçirilmesine	dair	 ilk	 somut	 adımlar	
atılmış	 ve	Nahçıvan	Anlaşmasının	2.	Maddesindeki;	dostluk	 ve	güvenin	 te-
sisi,	bölgede	ve	dünyada	barış	ve	istikrara	katkıda	bulunma	iradesi,	terörizm	
ile	mücadele,	 siyasi	ve	ekonomik	konularda	 iş	birliğinin	güçlendirilmesi,	ul-
uslararası	hukuk	kurallarını	göz	ardı	etmeden	insan	hakları	ve	temel	hakların	
korunması	gibi	birçok	üst	başlıktan	oluşan;	Türkiye,	Azerbaycan,	Kazakistan	
ve	Kırgızistan’ın	imzalarının	bulunduğu	23	maddelik	bir	anlaşmaya	dayanarak	
(Türk	Devletleri	Teşkilatı	2009)	2010	yılında	kurulmuştur	(Organization	of	Tur-
kic	States	2015b)	2019	yılında	Bakü’de	yapılan	7.	Zirvede	Özbekistan	TDT’ye	
tam	üye	olarak	katılım	sağladı.	Macaristan	2018’de	Kırgızistan’da	gerçekleştir-
ilen	6.	Zirvede,	Türkmenistan	ise	Kasım	2021	yılında	İstanbul’da	düzenlenen	
8.	Zirvede	gözlemci	statüsü	elde	ettiler	(Türk	Devletleri	Teşkilatı,	b.t.).

Birliğin	amaçlarının,	misyon	ve	vizyonunun	en	net	şekilde	belirlendiği	ve	bir	yol	
haritası	çıkarıldığı	zirve	2021	yılında	İstanbul’da	gerçekleşen	8.	Zirve	olmuştur.	
Zirve’de	“Türk	Dünyası	2040	Vizyon	belgesi”	kabul	edilmiş	ve	siyasi	iş	birliği,	
ekonomik	iş	birliği,	güvenlik	iş	birliği	gibi	konu	başlıklarının	yanı	sıra;	nakliye	
ve	 gümrük,	 bilgi	 ve	 iletişim	 teknolojileri,	 enerji,	 turizm,	 sağlık,	 çevre,	 tarım,	
kültür,	eğitim	ve	bilim,	gençlik	ve	spor,	diaspora,	enformasyon	ve	medya,	sivil	
toplum	kuruluşları	ile	iş	birliği,	uluslararası	kuruluşlarla	iş	birliği,	insani	konular-
da	yardım	ve	kalkınma	alanında	iş	birliği	gibi	çok	geniş	bir	skalada	iş	birlikleri	
12 Ayrıntılı	 bilgi	 için	 bkz:	 Samuel	 Huntington,	 Üçüncü Dalga: Geç 20. Yüzyılda 

Demokratikleşme,	Kilit	Yayınları,	Ankara,	2010.
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ve	dayanışma	başlıkları	belirlenmiş;	birliğin	hedefleri	belki	de	ilk	kez	en	somut	
biçimde	bu	belge	ile	ortaya	konmuştur	(Türk	Devletleri	Teşkilatı	2021a)

Kurulan	 bu	 birliğin	 Türk	 devletlerinin	 birbirleriyle	 olan	 iş	 birliğini	 artırması	
noktasında	büyük	önemi	olduğu	gibi	eski	genel	sekreter	Halil	Akıncı’nın	da	
ifade	ettiği	gibi	(Organization	of	Turkic	States,	2012b)	Batı’da	İran	ile	Doğu’da	
Çin	gibi	 iki	büyük	ülkenin	karşı	karşıya	gelmesinin	önünde	bir	nevi	 tampon	
bölge	konumunda	olan	Orta	Asya,	böylesine	stratejik	bir	öneme	de	sahiptir.	
Öte	 yandan	Teşkilat’ın	 ilk	 zirvelerinin	bildirilerinin	 yalnızca	 Rusça	 ve	 Türkçe	
yazıldığını	 fakat	 Rusçayı	 bildiri	 dilinden	 çıkarıp	 İngilizce	 ve	 Türkçe	 bildiriler	
yayınlanmaya	başlaması;	Teşkilat’ın	yalnızca	bölgesel	değil	küresel	iş	birlikler-
ine	de	açık	bir	vizyon	geliştirdiğinin	bir	kanıtı	niteliği	taşımaktadır.

Her	ne	kadar	Teşkilat	üyelerinin	ikili	ilişkilerinin	sonucunda	alınan	başarı	veya	
başarısızlıklar	Teşkilat’a	mal	edilemeyecek	olsa	da	ikili	ilişkilerdeki	gelişmeler	
ülkelerin	 yardımlaşma	 konusundaki	motivasyon	 ve	 kararlılıklarını	 etkileyebi-
lecek	 potansiyele	 sahiptir.	 27	 Eylül	 2020	 tarihinde	patlak	 veren	 ve	 44	gün	
süren	 2.	 Karabağ	 Savaşı	 sonucunda	 30	 yıllık	 bir	 işgalin	 ardından	 8	 Kasım	
2020	 tarihinde	 işgalden	 kurtarılmıştı.	 Türkiye’nin	 bu	 süreçte	 verdiği	 gerek	
manevi	 anlamda	 Azerbaycan	 halkının	 yanında	 olduğuna	 dair	 motivasyon-
lar	gerekse	Türk	yapımı	SİHA’ların	 tüm	cephelerde	yakaladığı	yüksek	başarı	
istatistiği	savaşın	kaderini	değiştirecek	bir	rol	üstlenmiştir	(TRT	Haber	2021).	
Azerbaycan’ın	kazanımlarının	bu	noktada	TDT	ile	organik	bir	bağı	olmamasına	
rağmen;	Türkiye–Azerbaycan	 ikili	 ilişkilerinin	olumlu	yansımaları	TDT’ye	üye	
devletlerin	 diğer	 ülkelerle	 olan	 iş	 birlikleri	 ve	 dayanışmalarının	 artırılması	
hususunda	yol	gösterici	ve	motive	edici	olması	ihtimal	dahilindedir.

Diğer	yandan,	T.C.	Dışişleri	Bakanlığı	Müsteşar	Yardımcısı	Büyükelçi	Ali	Ke-
mal	Aydın	bölgedeki	ülkelerin	başarılarına	rağmen	bölgenin	kırılgan	yapısının	
korunduğunu	ve	geçiş	sürecinin	devam	ettiğini	dile	getirmiş;	büyük	gelir	fark-
ları,	tarihsel	sorunlar,	bölgede	güçlenen	milliyetçi	akımlar,	sınır	sorunları,	su	ve	
enerji	sorunları	gibi	birçok	faktörün	Türk	devletleri	coğrafyasında	istikrarı	te-
hdit	eden	unsurlar	olduğunun	altını	çizmiştir.	Ayrıca	İpek	Yolu’nun	bölgedeki	
ekonomik	ve	siyasi	bütünleşmenin	yapı	taşı	olarak	görülmesi	gerektiğini	vur-
gulamıştır	(Türk	Keneşi	2015,	12-13).

Öte	yandan	T.C.	Dışişleri	Bakanlığı	Stratejik	Araştırmalar	Merkezi	Başkanı	Ali	
Resul	 Usul,	 bölgedeki	 uluslararası	 siyasetin	 ne	 yöne	 evrileceği	 konusunda	
Rusya	ile	Batı’nın	rekabetinin	hangi	alanlara	taşınacağı	konusunun,	ABD’nin	
son	dönemde	etkinliğinin	nispeten	azaldığı	Avrasya	bölgesine	tekrar	ağırlık	
verip	vermeyeceğinin	ve	Çin’in	değişen	küresel	 rolünün	doğrudan	etkili	ol-
acağının	altını	çizmiş;	hem	Çin	hem	ABD	hem	de	Avrupa’nın	tasarladığı	İpek	
Yolu	Projelerininin	bölgeye	büyük	etkileri	olacağını	ve	yakından	takip	edilmesi	
gerektiğini	vurgulamıştır	(Türk	Keneşi	2015,	15-17).
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Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan Sınavı
Uluslararası	sistem,	devletlerin	kendilerine	yetecek	kaynakları	olsa	bile	diğer	
devletlerden	 kopuk	 bir	 şekilde	 sonsuza	 kadar	 yaşamasına	 müsait	 değildir.	
Dolayısıyla	bir	noktada	devletlerin	birbiriyle	etkileşimi	kaçınılmazdır.	Bu	durum	
iş	 birliklerini	 devletler	 için	 kazan-kazan	 (win-win)	 yapmaktadır.	 Günümüzde	
insan	 haklarına	 karşı	 hamlelerin	 engellenmesi	 ve	 terörizmin	 önlenmesi	 gibi	
konuların;	 uluslararası	 hukuka,	 yapılan	 anlaşmalara,	 yürürlükteki	 kanunlara	
rağmen	 tam	 anlamıyla	 amacına	 ulaşamadığı;	 yer	 yer	 ihlallerin	 yaşandığı	
gerçeği	bilinmektedir.	Diğer	yandan,	küreselleşen	dünyanın	bir	sonucu	olar-
ak;	 teknolojinin	 de	 gelişmesiyle	 sosyal	medya	 platformları	 yaygınlaşmış	 ve	
kullanım	alanları	son	derece	çeşitlenmiştir.	Bu	durum	insanların,	kurumların,	
devletlerin	birbirleriyle	 iletişimi	 ve	etkileşimi	noktasında	son	derece	olumlu	
bir	etki	yaratmış	olsa	da	aynı	 zamanda	bir	 tehdit	unsurunu	da	beraberinde	
getirmiştir.	Sosyal	medya	platformlarının	imkanlarını	dezenformasyon	amaçlı	
kullananlar,	 devletler	 nezdinde	 ulusal	 güvenliğe	 tehdit	 teşkil	 eder	 konuma	
gelmişlerdir.	Zira	bu	yolla	 terör	propagandası	yapılıp	kısa	sürede	çok	geniş	
kitlelere	ulaşılabilmekte	 ve	 sonrasında	 söz	 konusu	bilgilerin	 yanlışlığı	 kanıt-
lansa	bile	doğru	bilginin	aynı	oranda	geniş	kitlelere	ulaşılabilirlik	şansı	düşük	
olabilmektedir.	Bu	gibi	konularda	kolektif	hareket	etmek,	devletlerin	bireysel	
çabalarına	 kıyasla	 çok	daha	 rasyonel	 ve	etkili	 olabilmektedir.	Bu	bağlamda	
TDT’nin	 iş	birliği	 skalasının	geniş	olması,	 en	azından	 teorik	olarak	 tüm	üye	
devletlerin	avantajına	görünmektedir.

Bununla	beraber	TDT	ilk	gerçek	sınavını	Kazakistan’da	meydana	gelen	olaylarda	
vermiş	gözükmektedir.	LPG	fiyatlarına	yapılan	keskin	zam	ile	birlikte	Kazak	halkı,	
2	Ocak	2022	tarihinde	sokaklara	dökülmüş,	durumu	protesto	etmeye	başlamıştır	
(RFE/RL’s	Kazakh	Service	2022).	Her	ne	 kadar	olayların	fitilini	 ateşleyen	had-
ise	söz	konusu	zam	olsa	da	halkın	memnuniyetsizliğinin	temelinde	hükümete	
duyduğu	güvensizlik	ve	daha	insancıl	yaşam	talepleriydi.	Protestolar	kar	topu	
misali	büyüyerek	devam	ettikçe	hükümet	protestocular	üzerindeki	hakimiyeti-
ni	giderek	kaybetti.	Rusya	önderliğindeki	eski	Sovyet	ülkelerinden	oluşan	Kol-
ektif	Güvenlik	Anlaşması	Örgütü	 (KGAÖ)	6	Ocak	2022’de	Kazakistan’a	asker	
göndereceklerini	 açıkladı	 (Auyezov,	 2022).	Kazakistan	 topraklarındaki;	 Rusya,	
Belarus,	Ermenistan,	Kırgızistan	ve	Tacikistan	askerlerinden	oluşan	KGAÖ	gücü	
Kazakistan	Cumhurbaşkanı	Kasım	Cömert	Tokayev’in	11	Ocak’taki	konuşması	
sonrası	birliklerin	iki	gün	içinde	aşamalı	olarak	geri	çekilme	sürecinin	başlaya-
cağını	ve	geri	çekilme	sürecinin	on	günü	aşamayacağını	ifade	etmesinden	son-
ra	(Kussainova	2022);	Kazakistan	Savunma	Bakanlığı	Uluslararası	İşbirliği	Dairesi	
Başkanı	Oljas	Husainov	19	Ocak	2022	tarihinde	KGAÖ	birliklerinin	ülkeden	ta-
mamen	çekildiğini	duyurdu	(Sputnik	Türkiye	2022).

Tokayev;	 protestoların	 şiddetini	 artırması,	 “ılımlı”	 protestocuların	 arasında	
karışan	provokatif	grupların	yasa	dışı	eylemleri	sonrasında	ayrım	yapmaksızın	
tüm	 protestocuları	 “terörist”	 olarak	 nitelemiş	 ve	 orduya	 uyarmaksızın	 ateş	
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edebilme	 yetkisi	 vermişti	 (DW	 2022).	 Bu	 karar	 üzerine	 dünyadan	 tepkiler	
gecikmemiş,	ülkeye	gönderilen	KGAÖ	askerleri	ile	ilgili	ABD	Dışişleri	Bakanı	
Antony	 Blinken	 da	 yaptığı	 açıklamalarda	 Kazakistan’ın	 protestoları	 orantılı	
şekilde	bastırma	 kapasitesi	 varken	 neden	dışarıdan	 yardım	 istenildiğini	 an-
layamadığını	 ifade	etmişti	 (BBC	News	Türkçe	2022).	Protestolar	devam	ed-
erken	TDT,	 6	Ocak	2022	 tarihinde,	Kazakistan’daki	 istikrarı	 desteklediği	 ve	
Kazakistan’a	 ihtiyaç	 duyduğu	desteği	 vermeye	 hazır	 olduklarını	 açıklamıştır	
(Türk	Devletleri	Teşkilatı	2022).	

Kazakistan’ın	KGAÖ’den	yardım	 talebini	TDT’yi	KGAÖ’ye	 tercih	ediyormuş	
gibi	 okumak	 yanlıştır.	 Türk	 Devletleri	 Teşkilatı’nın	 birlik	 özelinde	 bir	 askeri	
güce	sahip	olmadığı,	askeri	bir	örgüt	niteliğinden	uzak	olduğu	aşikardır.	Zira	
TDT’nin,	eski	 adıyla	Türk	Konseyi’nin	öncelikli	hedefi	ekonomik	 iş	birliğidir.	
Bunu	 eski	 genel	 sekreter	 Halil	 Akıncı	 “öncelikli	 hedef	 ekonomik	 iş	 birliği,	
bunun	harcı	da	kültür	ve	dildir”	diyerek	ifade	etmiştir	(Organization	of	Turkic	
States	2012a).	 Teşkilat’ın	belirlediği	bu	 sınır	 ya	da	daha	doğru	bir	 ifadeyle	
askeri	bir	iş	birliğinin	somut	olarak	birliğin	amaçları	arasında	sayılmaması	du-
rumu;	Kazakistan’ın	seçimini	KGAÖ’den	yana	kullanmasını,	içinde	bulunduğu	
TDT’ye	“ihanet”	olarak	değerlendirmek	doğru	olmayacaktır.

Kazakistan’da	 yaşanan	 gelişmeler,	 her	 ne	 kadar	 Türkiye’nin	Orta	 Asya’daki	
devletlerle	daha	sıkı	iş	birliği	arayışının	sınırlılığını	gösterdiği;	Türkiye’nin	bölge	
istikrarı	açısından	daha	büyük	roller	oynaması	gerektiği	şeklinde	yorumlansa	
da	(Armstrong,	2022)	ne	Türkiye	ne	de	Türk	Devletleri	Teşkilatı	temel	olarak	
Türk	devletlerinin	arasındaki	 iş	birliği	taahhüdü	ve	anlayışına	zıt	bir	davranış	
sergilemediler.	 Ekonomik,	 kültürel	 ve	 siyasi	 öncelikleri	 olan	 bir	 Teşkilat’ı	
güvenlik	 noktasında	 pasif	 kalmakla	 yaftalamak	 gerçeklerle	 çelişmekle	 eş	
değer	olacaktır.	

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Dünya Siyasetindeki Konumu
11-12	Aralık	2021	tarihlerinde	Aşkabat’ta	düzenlenen	“Barış	ve	Güven	Politi-
kası	-	Uluslararası	Güvenlik,	İstikrar	ve	Kalkınmanın	Temelleri”	başlıklı	uluslara-
rası	konferansta	Türk	Devletleri	Teşkilatı	mevcut	genel	sekreter	Baghdad	Am-
reyev,	küresel	ve	bölgesel	zorluklara	karşı	kolektif	bir	şekilde	hareket	etmenin	
ve	karşılıklı	güvenin	önemine	dikkat	çekti	ve	Teşkilat’ın	bölgesel	potansiyelini	
bu	doğrultuda	genişletmek	 istediğini	ve	bunun	Türk	devletleri	arasındaki	 iş	
birliği	düzeyini	daha	da	artıracağını	ifade	etti	(Türk	Devletleri	Teşkilatı	2021d)

Öte	 yandan	 dünyada	 artan	 karşılıklı	 bağımlılık	 etnik	 ve	 kültürel	 farklılıkları	
belirginleştirip	 (Ağır	 2015a,	 2015)	 etnik	 ve	 kültürel	 temelli	 problemlerin	
derinleşmesine	 neden	 olmaktadır.	 Özellikle	 Afganistan	 gibi	 çok	 fazla	 etnik	
grup	ve	 farklı	mezhepleri	barındıran	ülkelerde	 istikrar	sağlamak	son	derece	
zorlaşmaktadır.	 Küreselleşen	 dünya	 sonucunda	 artık	 tehditler	 «sınır	 aşan»	
türden	 oldukları	 için,	 bir	 ülkedeki	 istikrarsızlığı	 yalnızca	 o	 ülkenin	 problemi	
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olarak	değerlendirmek	mümkün	değildir.	Suriye›de	çıkan	iç	savaşın	sonuçlarıyla	
bölge	 ülkeleri	 ağırlıklı	 olmak	 üzere	 tüm	 dünya	muhatap	 olmakta	 ve	 ulusal	
güvenliğinin	 bir	 parçası	 olarak	 görmektedir.	 Dolayısıyla,	 Afganistan›daki	
istikrar	 sadece	 Afganistan	 sınırları	 içerisinde	 değil	 Orta	 Asya	 için	 de	 son	
derece	önemli	bir	meseledir.	Bu	noktada	küresel	ve	bölgesel	güçlerin	katkısı	
ve	 izledikleri	 stratejiler	 kadar	 TDT’nin	 komşu	 ülke	 Afganistan	 için	 atacağı	
adımlar,	geliştireceği	çözüm	planları	son	derece	önemlidir.	

Keza	Teşkilat,	hem	Sekizinci	Zirve	Bildirisi’nde	(Türk	Devletleri	Teşkilatı	2021c)	
hem	de	zaman	zaman	kamuoyu	 ile	paylaştıkları	genel	sekreter	düzeyindeki	
açıklamalarıyla	 (Türk	 Devletleri	 Teşkilatı	 2021b);	 Afganistan’daki	 son	 duru-
mun	yakından	takip	edildiğini,	Afgan	güçlerinin	kapsayıcı	bir	hükümet	kurma	
isteklerini	ve	ülkenin	istikrarını	desteklediklerini	bildirmiştir.	Ayrıca	zor	durum-
da	olan	Afgan	ekonomisine	destek	amacıyla	acil	insani	yardım	ve	halkın	geçim	
kaynaklarını	 korumaya	 yönelik	 önlemlerin	 alınması	 için	 uluslararası	 camiaya	
destek	çağrılarında	bulunulmuştur.

Teşkilat’ın	eski	genel	sekreteri	Ramil	Hasanov,	oluşumun	hem	bölge	hem	de	
dünya	barışı	için	diğer	devletler	ve	uluslararası	kuruluşlarla	iş	birliğine	açık	ol-
unduğunu	belirtmiştir	(Organization	of	Turkic	States	2015a).	Öte	yandan,	bu	
hedeflerin	daha	somut	bir	zemine	oturtulması	elzem	görünmektedir.	Gerek	
uluslararası	sistemin	anarşik	yapısı	gerekse	çeşitlenen	ve	belirsizleşen	risklerin	
varlığı	ülkelerin,	iş	birliği	veya	ittifak	çatısı	altında	hedeflerini	salt	yumuşak	güç	
(soft	power)	eliyle	gerçekleştirebilmelerini	olanaksız	 kılmaktadır.	Sert	gücün	
(hard	power)	yokluğunda	barış	ve	istikrarın	sağlanabilmesi	mümkün	görünme-
mektedir.	Son	Kazakistan	hadisesi	söz	konusu	eksikliği	fazlasıyla	hissettirmiş	
ve	TDT’nin	somut	olaylar	karşısında	soyut	önlemlerle	sınırlı	 kaldığını	ortaya	
çıkarmıştır.

Diğer	yandan,	Asya	Kalkınma	Ajansı’nın	2050	tahminlerine	göre	Asya	ülkeler-
inin	2050	yılında	küresel	GSYH’nin	%51’ini	oluşturması	bekleniyor	(Bloomberg	
HT	2011).	Bölgede	fırsatlar	olduğu	kadar	tehditler	de	mevcut.	Bu	fırsatların	
değerlendirmesi	için	bölge	dinamiklerinin	doğru	okunup	bunun	paralelinde	
stratejiler	 ortaya	 koymak	 gerekirken;	 tehditlerin	 bertaraf	 edilmesinde	 ve	
ekonomik	ve	siyasi	istikrarın	sağlanması	noktasında	yeni	güvenlik	anlayışı	pa-
ralelinde	demokrasilere	sahip	çıkılması,	insan	hak	ve	özgürlüklerinin	kapsayıcı	
bir	 şekilde	 ele	 alınması	 ve	 korunması	 ve	 ekonomik	 iş	 birlikleri	 son	 derece	
büyük	öneme	sahiptir.

Bölgede	dikkate	değer	bir	başka	husus,	uluslararası	alanda	en	etkin	aktörl-
erden	biri	olan	ve	küresel	ölçekte	ABD	ile	olan	rekabeti	sebebiyle	çok	yönlü	
bir	dış	politika	izleyen	Çin;	birçok	başka	stratejinin	yanı	sıra	Afrika’nın	fazlasıyla	
aşina	olduğu	bir	strateji	izlemektedir:	“borç	diplomasisi.”	Zambiya,	Cibuti	gibi	
Afrika	ülkelerinin	haricinde;	Tacikistan,	Kırgızistan	gibi	Orta	Asya	ülkelerine	
altyapı	ve	üstyapı	hizmetlerini	üstlenmek	suretiyle	önce	ülkeleri	aşırı	düzey-
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lerde	borçlandırıp	ardından	bu	borcu	arka	planında	bir	tür	modern	sömürge-
cilik	bulunan	amaçlarla	ülkelerin	kaynaklarına	ve	stratejik	öneme	sahip	baş-
ka	diğer	değerlerine	göz	dikmektedir	(Tandoğan	2018).	İran	ile	Çin	arasında	
bir	nevi	tampon	bölge	niteliğinde	olan	bu	coğrafyada	bir	nevi	“devlet	yutan	
strateji”	olan	bu	Çin	politikası,	ekonomik	ve	siyasi	alanda	Türk	Devletlerinin	iş	
birliğinin	ne	kadar	önemli	olduğunu	gözler	önüne	sermektedir.	Ekonomik	an-
lamda	yetersiz	sayılabilecek	devletleri	Çin’e	mahkûm	bırakmak,	bu	devletlerin	
geleceklerinin	ipotek	altına	alınmasıyla	eş	değer	olacaktır.

Sonuç
Türk	Devletleri	Teşkilatı,	 ülkelerin	 salt	 kendi	 çıkarlarını	gözettikleri	pragmatist	
bir	oluşum	olmaktan	ziyade,	ortak	tarih	ve	kültürün	ışığında	ortak	faydaya	hiz-
met	etmesi	amaçlanarak	kurulmuş	bir	yapıyı	teşkil	etmektedir.	Bu	kuruluş	amacı	
ve	teşkilatlanma	yapısı	onu	birçok	bölgesel	ve	küresel	oluşumlardan	farklı	kıl-
maktadır.	Üyeleri	her	ne	kadar	geniş	bir	coğrafyaya	yayılmış	olsalar	da	genel	
anlamda	Orta	Asya’da	kümelenmiş	durumdadır.	Bu	yüzden	gerek	Orta	Asya	
gerekse	dünyadaki	gelişmelerin	Teşkilat	tarafından	doğru	okunup	paralelinde;	
hem	bölgenin	hem	de	üye	ülkelerin	yararına	bir	yol	haritası	izlenmesi	önemlidir.	

Teşkilat,	çeşitlenen	tehdit	algıları	arasında	sayılan	salgın	hastalıkların	en	somut	
örneklerinden	biri	olan	Covid-19	salgını	ile	ilgili,	10	Nisan	2020	tarihinde	video	
konferans	yöntemiyle	düzenlenen	“Covid-19	salgını	ile	mücadelede	Dayanış-
ma	ve	İşbirliği”	isimli	Zirve’de;	Uluslararası	toplumla	iş	birliği	yapılmaya	hazır	
olunduğu,	Birleşmiş	Milletler	(BM)	ve	Dünya	Sağlık	Örgütü	(DSÖ)’nün	salgın	
ile	mücadelede	etkinliğinin	artırılması	ve	desteklenmesi	yönündeki	iradesini	
ortaya	 koymuştur	 (Türk	 Devletleri	 Teşkilatı	 2020).	 Geleneksel	 güvenlik	 an-
layışlarının,	 özellikle	 Covid-19	 salgını	 sırasında	 ne	 kadar	 yetersiz	 kaldığının	
görüldüğü	 bir	 ortamda;	 Teşkilat’ın	 uluslararası	 kuruluşlarla	 iş	 birliği	 iradesi	
ortaya	 koyarak	 çok	 yönlü	 ve	 kapsamlı	 bir	 politika	 izlemesi	 önemlidir.	 Cov-
id-19	salgını	küresel	anlamda	bir	yıkım	yaratmış,	 sosyoekonomik	yaşamı	ve	
ülkelerin	refahını	doğrudan	etkilemiş	ve	devlet	harcamalarında	büyük	bir	pay	
işgal	etmiş	durumdadır.	Her	ne	kadar	ABD	gibi	büyük	ekonomiler	nazarında	
pandamı	bir	ulusal	güvenlik	meselesi	kapsamında	değerlendirilmiyor	olsa	da	
dünya	çapındaki	güvenlik	algılarını	kökten	değiştirdiği	açıktır	(Bilmes	2020,	9).

Bölge,	zengin	doğal	kaynakları,	coğrafi	konumunun	bir	getirisi	olarak	ener-
ji	 yolları	 üzerinde	bulunması	gibi	 sebeplerden	dolayı;	ABD	gibi	 küresel	bir	
güç	 ile	 bölgeyi	 bir	 anlamda	 “Sovyet	bakiyesi”	 olarak	gören	Rusya’nın	 rek-
abet	alanı	durumundadır.	Öte	yandan	bölgenin	güvenlik	denklemlerinin	ve	
izlenilen	 stratejilerin	 yalnızca	 küresel	 güçler	 eliyle	 belirlendiğini	 söylemek	
mümkün	değildir.	Zira	bölgeye	komşu	olan	Afganistan	gibi	başarısız	devletler	
(failed	state)	hem	bölge	ülkelerinin	ulusal	güvenliğini	hem	de	küresel	güven-
liği	tehdit	etmektedir.	Bu	bağlamda	Türk	Devletleri	Teşkilatı’nın,	izleyeceği	yol	
haritasının	çok	yönlü	ve	kapsamlı	olması	elzemdir.
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Orta	Asya	bölgeselleşme	 hedefli	 yaklaşımlar	 ve	 gruplar	 için	 kolay	 bir	 bölge	
değildir.	 	Bunun	en	somut	nedenleri	olarak,	bölgenin	güvenlik	parametreler-
inde	 ulus	 inşası	 süreçlerinin	 devam	 eden	 etkileri	 ve	 köklü	 yerel	 çatışmaların	
mevcudiyeti,	büyük	güçlerin	 jeopolitik	rekabeti,	kapsayıcı	olmayan	ekonomik	
münasebetler	ve	hedefler	ve	ülke	kapasitelerinin	doğru	orantılı	olmaması	du-
rumları	gösterilmektedir	(Allison	2008,	197-198).	Peimani	(2009,	347-348),	Orta	
Asya’daki	Türk	devletlerinin	bağımsızlıklarının	ilk	yıllarında	zor	zamanlar	geçird-
iğini,	Sovyetler	Birliği’nin	ani	çöküşünün	yol	açtığı	toplumsal	sorunlar	ve	sürece	
hazırlıksız	yakalanmalarının	sonucu	çeşitli	çatışmalar	ve	iç	savaşlarla	mücadele	
etmek	zorunda	kaldıklarını;	bağımsızlıklarının	20.	yılından	itibaren	daha	istikrarlı	
ve	güvenlik	açısından	daha	olumlu	bir	hava	yakaladıklarını	ifade	etmektedir.

Öte	yandan	hem	bölge	hem	de	dünya	çapındaki	gerçekleri	göz	ardı	ederek,	
TDT’nin	 bölgede	 ekonomik	 ve	 kültürel	 iş	 birliğinin	 ötesinde,	 güvenlik	
anlamında	 bir	 otorite	 olmasını	 beklemek	 hayalperestlik	 olacaktır.	 Zira	Orta	
Asya	 bölgesi	 hem	 Rusya	 hem	 Çin	 hem	 de	 ABD’nin	 yakından	 takip	 ettiği,	
hassas	dengeler	üzerine	kurulu	bir	bölgedir.	Teşkilat’ın	ileriye	dönük	adım	ve	
hedeflerinin	bu	üç	devletin	gölgesinde	kalması	kaçınılmaz	olacaktır.	Tam	da	
bu	sebeple	Teşkilat’a	farklı	anlamlar	ve	misyonlar	yüklemek	yerine,	yola	çıktığı	
misyonlar	olan	ekonomik	ve	kültürel	iş	birliği	amaçlarını	gerçekleştirmek	için	
çalışmalı;	NATO	ve	KGAÖ	askeri	ittifakların	misyonlarıyla	kıyaslama	yapmak	
yanılsamadan	ibaret	olacak	ve	bu	noktada	kolektif	güvenlik	örgütlerinden	zi-
yade	 “Orta	Asya’nın	Avrupa	Birliği”	 olmak	gibi	 siyasi	 ve	 ekonomik	 saikleri	
daha	ön	planda	tutan	hedefler	koymak	daha	gerçekçi	olacaktır.		
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Azerbaycan`da Güzel Sanatlar Eğitimi
Aysel Asadova 

ÖZET

Azerbaycan	bulunduğu	coğrafiya	hem	de	sahip	olduğu	eski	tarih	kökleri	do-
layısıylabilim	ve	sanatla	her	zaman	iç	içe	olmuştur.	Bu	sebeple	asırlardır	kendi	
barındırdığı	kültürü,	halk	yartaıçılığı	ve	müziği	bilimsel	aşıdanda	geliştirmeyi	
başarmışıtır.	Azerbaycan	da	müzik	 ve	 sanat	 eğitimi	 küçük	 yaşlardan	başlar:	
anaokul,	ilk	okul,	orta	okul	ve	yüksek	öğretime	kadar	çıkar.		

Bilindiği	üzere	müzik	eğitimi,	eğitim	ve	müzik	organizasyonu	sürecinde	milli	
ve	geleneksel	müziğin	çeşitli	 şekillerde	kullanılması,	 çocuklara	müzikle	 ilgili	
bilgi,	beceri	ve	alışkanlıkların	kazandırılması	yoluyla	çocuklara	asil	manevi	ni-
teliklerin	aşılanması	sürecidir.	Bu	bakımdan	piyano	müziği	çok	geniş	olanak-
lara	sahiptir.

Üzeyir	Hacıbeyli,	Asaf	Zeynallı,	Gara	Garayev,	Fikret	Amirov,	Covdat	Hacıyev,	
Arif	Malikov,	Vasif	Adıgozalov,	Tofig	Guliyev,	Elmira	Nazirova,	Sevda	İbrahimova	
ve	diğer	Azerbaycanlı	besteciler	müzik		alanında		coçuklara	ve	genc	kuşağa		
hitap	eden	eserler	ve	toplular	yaratmışlar.		Azerbaycan	bestecilerinin		müzik	
aracılığı	 ile	 	milli	müzik	 	 özelliklerini,	 halk	müziği	 ve	gelenksel	makamlarını		
çocuklar	 için	 olan	 yapıtlarında	 kullanması,	 öğrenciler	 tarafından	 rahat	 ve	
kolaylıka	 anlaşılması	 ,	 öğrencilerin	 	müziğe	 olan	 ilgisini	 arttırmakta	 ve	milli	
müziğin	eğitiminde		önmeli	yardımcı	vasıtalradandır.

Azerbaycanlı	bestecilerin	piyano	eserlerinin	“Müzik”	derslerinde	ve	ders	dışı	
müzik	derslerinde	metodolojik	olarak	doğru	kullanımı,	öğrencilerde	müziğe	
ilgi,	Anavatan	ve	ölümsüz	sanatçılarına	saygı	ve	sevgi	yaratır.

Anahtar	Kelimeler:	müzik,	eğitim,	besteci,	kültür,	



341TDGAK

ABSTRACT
I	know	the	geography	of	Azerbaijan	and	its	ancient	historical	roots,	and	it	has	
always	been	intertwined	with	art.	For	this	reason,	they	have	been	able	to	de-
velop	their	own	culture,	folklore,	and	music	in	a	scientific	way.	Music	and	art	
education	in	Azerbaijan	also	starts	at	an	early	age:	kindergarten,	first	school,	
secondary	school,	and	higher	education.

As	it	is	known,	music	education,	the	use	of	national	and	traditional	music	in	
various	forms	in	the	process	of	education	and	music	organization,	the	acquisi-
tion	of	knowledge,	skills,	and	habits	related	to	music	to	children	is	the	original	
moral	qualities	of	children.	From	this	point	of	view,	piano	music	has	a	wide	
range	of	possibilities.

Uzeyir	Hajibeyli,	Asaf	Zeynalli,	Gara	Garayev,	Fikret	Amirov,	Covdat	Hajiyev,	
Arif	Malikov,	Vasif	Adigozalov,	Tofig	Guliyev,	Elmira	Nazirova,	Sevda	Ibrahi-
mova,	and	other	Azerbaijani	composers	have	created	works	and	collections	
in	the	music	field	that	appeal	to	children	and	young	people.	Azerbaijani	com-
posers	use	their	national	musical	features,	folk	music,	and	traditional	status	
in	their	compositions	for	children	through	music,	to	make	it	easy	and	easy	for	
students	to	understand,	to	increase	students’	interest	in	music,	and	to	help	
prevent	national	music.

The	methodological	use	of	piano	works	of	Azerbaijani	composers	in	“Music”	
lessons	and	extracurricular	music	lessons	creates	interest	in	music	among	stu-
dents,	respect,	and	love	for	Anavatan	and	immortal	artists.

Keywords:	music,	education,	composer,	culture,
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GİRİŞ
Azerbaycan	 bulunduğu	 coğrafiya	 hem	 de	 sahip	 olduğu	 eski	 tarih	 kökleri	
dolayısıylabilim	ve	sanatla	her	zaman	iç	içe	olmuştur.	Bu	sebeple	asırlardır	ken-
di	barındırdığı	kültürü,	halk	yaratıçılığı	ve	müziği	bilimsel	açıdanda	geliştirmeyi	
başarmışıtır.		Azerbaycan`da	Eğitim,	asırlar	boyunca	Azerbaycan’ın	bulunduğu	
bölgede	değişik	şekillerde	varlığını	sürdürmüştür.	Hangi	devlet,	millet	ve	ya	
halk	olursa	olsun	kendi	tarihini,	köklerini,	öğretilerini,	dinini,	düşünce	yapısını	
eğitimle	 öğretmiş	 ve	gelecek	 nesillere	 aktarmıştır.	Nerdeyse	 her	 dönemde	
önemini	 korumuş	 olan	 eğitim	 özellikle	 İslam	 sonrasında,	 Çarlık	 Rusya’sı	 ve	
Sovyetler	döneminde	en	gelişmiş	dönemlerini	yaşamıştır.

Makalede	1991-den	sonra	Azerbaycan	Cumhuriyyetinin	bağımsızlığın	yedin-
den	kazandigi	dönemdeki	Eğitim	üzerine	araştırmaları	kapsamaktadır.

1991	senesi	Azerbaycan	için	yeni	bir	dönemin	başlangıcı	olmuştur.	Bu	dönem-
de	ülke	bağımsızlığını	 elde	etmiş	 ve	 zorlu	 aşamalar	geçmiştir.	Uzun	 seneler	
bağlı	bulunduğu	devletin,	onu	içine	kapalı,	dışarıdaki	gelişmelerden	uzak	ve	
kendi	 ideolojileri	doğrultusunda	yaşatması,	yeni	dönemde	Azerbaycan’ın	bu	
zorlu	 aşamaları	 yaşamasına	 sebep	 olmuştur.	 Yeni	 dönemde,	 nerdeyse	 eski	
olan	 her	 şey	değişime	 ve	gelişime	 tabi	 tutulmak	 zorunda	 kalmıştır.	 Yeni	 bir	
devletin	kurulmasıyla	yeni	anayasa	hazırlanmış	ve	her	alanda	reformlar	yapıl-
maya	çalışılmıştır.	Burada	ülkenin	potansiyeli,	milli	 ve	manevi	değerleri	esas	
alınarak	günümüzün	talepleri	ve	dünya	standartları	doğrultusunda	çalışmalar	
yapılmıştır.	 Bu	 yeni	 dönemde	gelişme	 ve	değişimi	 yaşayan	 alanların	 arasın-
da	eğitim	sistemi	en	önde	gelen	alanlardan	olmuştur.	Yeni	Eğitim	Kanunu’yla	
sistem	yeniden	oluşturulmuştur.	Devamında	gelen	reform	ve	gelişim	program-
ları	günümüze	kadar	devam	etmiş	ve	birçok	yenilikler	sisteme	kazandırılmıştır.	
Bir	cumhuriyetin	tarihinde	17	sene	az	bir	süre	olsa	da	eğitim	sisteminde	önemli	
bir	mesafe	kat	edilmiştir.	Bağımsızlık	sonrası	Azerbaycan	eğitim	sisteminde	hızlı	
bir	gelişim	yaşanmasına	rağmen,	sistemin	bir	bütün	şekilde	ele	alınarak	rapor	
niteliğinde	işlenmesi	çok	az	sayıda	yapılmıştır.	Daha	çok	sistemin	parçaları	ele	
alınarak	değişik	4	açılardan	incelenmeye	çalışılmıştır.	Bu	sebeple	de	bağımsı-
zlık	sonrası	eğitim	sisteminin	bir	bütün	teşkil	edecek	şekilde	ele	alınması,	her	
alanıyla	 ilgili	mümkün	olduğunca	 tanıtıcı	bilgiler	 verilmesi	 ve	 sistemde	han-
gi	 değişim	 ve	 gelişmelerin	 yaşanmasının	 araştırılması	 uygun	 görülmüştür.	
Çalışmanın	seyri	boyunca	bağımsızlık	sonrası	Azerbaycan	eğitim	sistemindeki	
değişim,	gelişmeler	ve	yaşanan	problemler	vurgulanmıştır.

Eğitim	Kanunu’na	göre	Azerbaycan’da	eğitim,	okul	öncesi	eğitim,	genel	orta	
eğitim,	mesleki-ihtisas	eğitimi	ve	lisansüstü	ve	yaygın	eğitim	olarak	yapılan-
mıştır	 (Eğitim	Kanunu,	 1993:2).	 Bunlardan	okul	 öncesi	 eğitim;	 anaokulu	 ve	
kreşleri,	 genel	 orta	 eğitim;	 ilkokul,	 ortaokul	 ve	 liseyi	 kapsamaktadır.	 Azer-
baycan	eğitim	sisteminde	genel	orta	eğitim	kademeli	görünse	de	bir	bütün	
olarak	verilmektedir.	Diğer	kademedeki	meslek	ihtisas	eğitimi;	teknik-meslek	
eğitimini,	orta	ihtisas	eğitimini	ve	yüksek	eğitimini	kapsamaktadır.	Lisansüstü	
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ve	yaygın	eğitimse,	diploma	sonrası	hazırlık,,	yüksek	 lisans,	doktora,	 ihtisas	
artırma	ve	yeniden	hazırlanma,	serbest	eğitim,	yetişkin	eğitimi,	okul	dışı	eği-
tim	ve	öğretimden	oluşmaktadır.

Azerbaycan	 Cumhuriyeti’nde	 Eğitimin	 Genel	 Amaçları	 Azerbaycan	 eğitim	
sistemindeki	 devlet	 politikasının	 ve	 yapılmakta	 olan	 tüm	 reformların	 nihai	
amacı	çok	yönlü,	kapsamlı,	sağlam	bilgiye	sahip,	yetenekli,	28	alanında	uzman,	
kültürlü,	kendi	geçmişine	ve	soy	köküne	bağlı,	milli	ve	manevi	değerlerine	sa-
hip,	milli	bağımsızlık	ve	demokratik	ananelere	bağlı,	gelişmekte	olan	dünyaya	
hızlı	 entegre	 olabilen,	 vatanını,	 milletini	 seven,	 vatandaş	 haklarına	 saygılı,	
vatanı	Azerbaycan’ı	dünyanın	gelişmekte	olan	ülkeleri	arasına	katmaya	azimli	
bir	 insan	 yetiştirmektir.	 Diğer	 anlamıyla	 Azerbaycan’ın	 bağımsızlığını	 ebedi	
kılacak	ve	ona	sahip	olacak	gençliyi	yetiştirmek	eğitim	sisteminin	en	büyük	
amacıdır	(Eğitim	Kanunu,	1993:9).	1.3.4.	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nin	Eğitim	
Politikası	Azerbaycan	devleti	sürekli	eğitim	politikasını	yürütmektedir.	Bununla	
beraber	Eğitim	Kanunu’nun	2.	maddesinde	devletin	eğitim	politikasıyla	ilgili	
şunlar	 belirtilmektedir;	 •	Devlet	 standartları	 doğrultusunda	herkesin	 eğitim	
alması	 •	 Eğitimde	 fırsat	 eşitliğinin	 sağlanması	 •	 Eğitimin	 demokratikleştir-
ilmesi	ve	devlet-halk	(içtimai)	özelliği	taşıması	Eğitimin	demokratikleştirilmesi,	
özellikle	eğitim	kurumlarında	yönetici,	eğitimci	ve	öğrenci	arasındaki	ilişkilerin	
demokratikleşmesi	şeklinde	yorumlanmaktadır	(Ahmedov,	1998:48).

1.	Eğitim	kurumlarının	özerkleştirilmesi	

2.Eğitimin	insan	merkezli	olması	

3.	Eğitimin	kişisel	farkları	gözetmesi	

4.	Eğitimin	bilimsel	ve	laik	olması

5.	Bilimle,	üretimle	ve	yabancı	ülkelerin	eğitim	kurumlarıyla	sağlam	ilişkilerin	
oluşturulması	

6.	Eğitim	kurumların	siyasi,	sivil,	dini	kuruluş	ve	hareketlerden	bağımsız	olması	
29	7.	Eğitimin	özgür,	şeffaf,	bütün,	yaratıcı,	dünya	standartlarına	uygun,	de-
vam	edilebilir,	hızlı	ve	esnek	olması	

Azerbaycan	Cumhuriyeti’nde	Diplomalar	Azerbaycan’da	Eğitim	Kanunu’nun	
9.	maddesinde	belirtildiği	gibi	eğitim	ve	öğretimini	bitirmiş	ve	yükümlü	old-
uğu	bitirme	sınavlarını	vermiş	öğrencilere	eğitim	ve	öğretim	gördükleri	 ku-
rumlar	 tarafından	 bitirme	 derecesini	 ve	 alanını	 bildiren	 diploma	 verilir.	 Bu	
diplomalar	bir	sonraki	eğitim	aşamasına	gelmek	ve	meslek	hayatına	başlamak	
için	gerekmektedir.	Bu	diploma	örnekleri;

  Şehadetname	(Lise	1’den	mezun	olan	öğrenciler	için)	
		Atestat	(Lise	mezunu	olan	öğrenciler	için)	
		Alt	dereceli	uzman	diploması 
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  Mesleki	ustalık	diploması 

		Lisans	diploması 

		Yüksek	lisans	diploması 

		Doktora	diploması 

İhtisas	 artırma	 ve	 yeniden	 hazırlanma	 diploması	 Azerbaycan’daki	 diploma-
lar	akreditasyona	tabi	olarak	Avrupa’da	tanınmaktadır.	Ayrıca	bu	diplomalar,	
ülkedeki	 gerekli	 kurumlar	 tarafından	 tanınması	 için	 devlet	 tarafından	 onay-
lanmakta,	Eğitim	Bakanlığı	 tarafından	eğitim	kurumlarına	 adayların	 sayısına	
uygun	olarak	verilmekte	ve	bu	süreç	yasal	yollarla	kontrol	edilmektedir	.

Eğitim	Sisteminin	yapısı	Eğitim	Kanunu’nun	11.	maddesi	gereğince	aşağıdaki	
şekilde	belirlenmiştir;	

1.	Okul	Öncesi	Eğitim

	2.	Genel	Orta	Eğitim

				•	İlköğretim	•	Ortaöğretim	•	Lise	

3.	Meslek-İhtisas	Eğitimi	

			•	Teknik-Meslek	eğitimi	

			•	Orta	ihtisas	eğitimi

			•	Yüksek	öğretim;

	4.	Lisansüstü	Ve	Yaygin	Eğitim	

Diploma	sonrası	hazırlık	

	Yüksek	lisans	

Doktora	

Okul	dışı	eğitim	ve	öğretim	-	Serbest	eğitim	-İhtisas	(alan)	artırma	ve	yeniden	
hazırlanma

Güzel	 Sanatlar	 Okulu	 Tarih	 boyunca	 değişik	 dönemlerde	 Azerbaycan	
coğrafyasında	yaşayan	toplumlar,	milletler	ve	devletlerde	güzel	sanatlar	kendi	
önemini	korumuş	ve	sürdürmüştür.	Toplumun	ister	oluşturduğu	musikiler	ve	
türküler,	ister	dokudukları	halılar,	ister	demir,	tahta,	kil	gibi	maddelerden	ust-
alıkla	yapmış	oldukları	eşyalar,	günümüze	kadar	ulaşmakta	ve	güzel	sanatların	
bu	ülkenin	tarihinde	ne	kadar	büyük	ve	vazgeçilmez	bir	unsur	olduğunu	gös-
termektedir.	Zaten	isim	olarak	verilen	ince	sanat	yani,	sanatın	incelik,	zarafetle	
yapıldığını	ve	önemimi	yansıtmaktadır.	 	Aynı	gelenek	Sovyetler	döneminde	
de	devam	etmiş,	büyük	ressamlar,	besteciler,	işleme	sanatı	ustaları,	sanatçılar	
yetişmiştir.	Bir	kültür	niteliği	taşıyan	güzel	sanatlar	bir	miras	gibi	günümüzde	
de	sahip	çıkılmakta,	korunmakta	ve	yaşatılmaktadır.	Bu	sebeple	güzel	sanatlar	



345TDGAK

eğitimi	daha	ilkokuldan	başlamaktadır.	Öğrenciler	kendi	istekleri	doğrultusun-
da	bu	eğitimi	alabilmekte	ve	güzel	sanatlar	okuluna	devam	etmektedir.	Güzel	
sanat	okullarında	daha	çok	müzik,	 resim,	dans	ve	 tiyatro	alanlarında	eğitim	
verilmektedir.	 Araç	 gereç	 ve	 teknik	 altyapının	 yeterli	 olmasıyla	 beraber	 bu	
okullardaki	sınıflarda	öğrenci	sayısının	az	tutulması	ve	verilen	eğitimin	yapısı	
öğretmenlerin	 öğrencilerle	 birebir	 ilgilenmesini	 sağlamaktadır.	 Güzel	 sanat	
okulları	 arasında	en	 çok	 tercih	 edilen	müzik	okullarıdır.	 Burada	da	özellikle	
müzik	 aletlerini	 kullanmayı	 öğreten	 sınıflar	 tercih	 edilmektedir.	 Nerdeyse	
Azerbaycan’da	her	çocuk,	daha	ilkokula	başladıktan	kısa	bir	süre	sonra	müzik	
okullarına	 yazılmaktadır.	 Erkek	 öğrenciler	 genellikle	 tar	 denilen	milli	 müzik	
aletini,	 kızlarsa	 piyanoyu	 öğrenmeyi	 istemektedirler.	 Bu	 tarz	 müzik	 eğitimi	
nerdeyse	 Azerbaycan’da	 gelenek	 haline	 gelmiştir.	 Daha	 sonra	 istendiği	 ve	
yetenekli	 oldukları	 taktirde	öğrenciler,	 yüksek	öğretim	 kademesinde	de	bu	
eğitime	devam	edebilmektedirler.	 Bunun	 için	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nde	
Üz.	Hacıbeyli	adına	Bakü	Müzik	Akademisi,	Azerbaycan	Devlet	Kültür	ve	Gü-
zel	Sanatlar	Üniversitesi,	Azerbaycan	Milli	Konservatuarı,	Bakü	Koeografi	Ak-
ademisi		gibi	yüksek	öğretim	kurumları	mevcuttur.

Bilindiği	üzere	müzik	eğitimi,	eğitim	ve	müzik	organizasyonu	sürecinde	milli	ve	
geleneksel	müziğin	çeşitli	şekillerde	kullanılması,	çocuklara	müzikle	ilgili	bilgi,	
beceri	ve	alışkanlıkların	kazandırılması	yoluyla	çocuklara	asil	manevi	niteliklerin	
aşılanması	sürecidir.	Bu	bakımdan	piyano	müziği	çok	geniş	olanaklara	sahiptir.

Üzeyir	Hacıbeyli,	Asaf	Zeynallı,	Gara	Garayev,	Fikret	Amirov,	Covdat	Hacıyev,	
Arif	Malikov,	Vasif	Adıgozalov,	Tofig	Guliyev,	Elmira	Nazirova,	Sevda	İbrahimova	
ve	diğer	Azerbaycanlı	besteciler	müzik		alanında		coçuklara	ve	genc	kuşağa		
hitap	eden	eserler	ve	toplular	yaratmışlar.		Azerbaycan	bestecilerinin		müzik	
aracılığı	 ile	 	milli	müzik	 	 özelliklerini,	 halk	müziği	 ve	gelenksel	makamlarını		
çocuklar	 için	 olan	 yapıtlarında	 kullanması,	 öğrenciler	 tarafından	 rahat	 ve	
kolaylıka	 anlaşılması	 ,	 öğrencilerin	 	müziğe	 olan	 ilgisini	 arttırmakta	 ve	milli	
müziğin	eğitiminde		önmeli	yardımcı	vasıtalradandır.

Azerbaycanlı	bestecilerin	piyano	eserlerinin	“Müzik”	derslerinde	ve	ders	dışı	
müzik	derslerinde	metodolojik	olarak	doğru	kullanımı,	öğrencilerde	müziğe	
ilgi,	Anavatan	ve	ölümsüz	sanatçılarına	saygı	ve	sevgi	yaratır.
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Gelecek Yüzyılda Türk Dünyasında 
İsmail Gaspıralı Perspektifinde  

“Dilde, Fikirde, İşte ve Eğitimde Birlik 
Dr. Öğretim Üyesi Ümit POLAT* 

ÖZET

Türk	dünyasının	müşterek	ve	her	birinin	kendisine	ait	milli	hedefleri	stratejisi	
ve	milli	dış	politikası	ve	ortak	noktalarda	kesişen	noktalar	acilen	tespit	edil-
mesi	yükseköğretim	kurumlarının	ortak	işbirliği	ile	gerçekleşecektir.	Bu	bağ-
lamda;	Türk	Dünyasında	ki	üniversitelerle	eğitim	öğretim	bağlamında	neler	
yapılmalıdır?

Türk	Dünyasında	çıkmakta	olan	bütün	akademik	yayınları	 takip	edip	tasnif	
eden	bir	 indexin	kurulması.	Bu	hem	topyekun	bilgi	üretme	gücümüzün	is-
tatistiğinin	 tutulması	hem	de	güçlü	ve	zayıf	kalan	üretim	alanlarının	 tespit	
edilmesi	bakımından	hayatî	önem	taşıyan	bu	konu	üzerine	Bilim	insanlarının	
görüşlerine	baş	vurulması.

Bilim	insanı	yetiştirme,	Avrupa	Birliği	üyesi	ve	aday	ülkeler	arasında	uygulanan	
eğitimde	hareketliliği	destekleyen	Sokrates	ve	Erasmus	programlarının	Türk	
Dünyasına	uyarlana	bir	versiyonu	geliştirilmesi,	Türk	Dünyası	üniversitelerin-
de	okuyan	gençlerin	hareketliliğinin	temini	sağlanmalı	bunun	için	bu	sisteme	
dahil	olan	Türk	Cumhuriyetleri	bir	havuz	oluşturarak	bu	gençlerin	kültürel	kay-
naşmaları	desteklenmesi	hususunda	görüşler	gündeme	alınacak.

Türk	Dünyasının	geniş	coğrafyasında	travmaya	yol	açmış	hadiselerin	cereyan	
ettiği	mahallerde	hem	sosyal	bilimcilerin	hem	de	fen-bilimcilerin	alan	araştır-
maları,	yaparak	ilmî	analizlerle	yeni	bilgiler	üretmelerini	temin	edecek	projeler	
üretilip	 desteklenmesi	 konusunda	 araştırmacıların	 görüşleri	 alınmalı.	 Türkis-
tan’da	kaybolmaya	yüz	tutmuş	karakteristik	özelliklerimizin,	gelenek	ve	göre-
neklerimizin	tespiti	için	alan	çalışması	yöntemini	kullanacak	projeler	yapılması.

Eğitim	ve	öğretimin	her	aşamasında	ders	müfredat	ve	kitapları	Türk	topluluk-
larını	birbirine	yabancılaştıran	ve	ötekileştiren	unsurlardan	arındırılmalı	ve	or-
tak	bir	Türk	kültürü	ve	tarih	bilinci	oluşturma	konusunda	nelerin	yapılması	ge-
rektiğinin	ortaya	konulması	üzerine	bilim	insanlarının	görüşleri	alınmalı. Türk	
Dünyasının	 sembol	 şehirlerinde	 seminer	 ve	atölye	 çalışmaları	 tertiplenmeli,	
bu	tür	toplantılar	konusu	daraltılarak	daha	muayyen	konulara	odaklanmalıdır.	
Sembol	şehirler	nereler	olmalı,	etkinliklerin	içeriği	ne	olmalı	araştırmacılar	ta-
rafından	tartışılarak	bu	sempozyumun	sonucunda	şehirler	belirlenmeli.

*	 Niğde	 Ömer	 Halisdemir	 Üniversitesi	 polatumit58@hotmail.com	 orcid.
org:00000002-0601-9074
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ABSTRACT
The	 common	and	each	of	 the	Turkish	world’s	 national	 goals,	 strategy	 and	
national	foreign	policy	and	the	intersection	points	in	common	points	will	be	
determined	urgently,	with	the	joint	cooperation	of	higher	education	institu-
tions.	In	this	context;	What	should	be	done	in	the	context	of	education	and	
training	with	universities	in	the	Turkish	World?

	Establishment	of	an	 index	that	 follows	and	classifies	all	academic	publica-
tions	in	the	Turkish	World.	This	is	to	consult	the	opinions	of	scientists	on	this	
issue,	which	is	of	vital	importance	in	terms	of	both	keeping	the	statistics	of	
our	power	to	produce	total	information	and	identifying	the	strong	and	weak	
production	areas.

Developing	an	adapted	version	of	the	Socrates	and	Erasmus	programs	that	sup-
port	mobility	 in	 education	between	European	Union	member	 and	 candidate	
countries,	raising	scientists,	and	ensuring	the	mobility	of	young	people	studying	
at	universities	in	the	Turkic	World.	Opinions	on	support	will	be	discussed.

	The	opinions	of	researchers	should	be	sought	on	the	development	and	sup-
port	of	projects	that	will	enable	both	social	scientists	and	scientists	to	pro-
duce	new	information	by	conducting	field	studies	and	scientific	analyzes	in	
places	where	traumatic	events	take	place	in	the	wide	geography	of	the	Turk-
ish	World.

	Making	projects	that	will	use	the	field	study	method	to	determine	our	dis-
appearing	characteristics,	traditions	and	customs	in	Turkestan.	At	every	stage	
of	education	and	training,	the	curriculum	and	textbooks	should	be	cleared	
of	the	elements	that	alienate	and	marginalize	Turkish	communities	from	each	
other,	 and	 the	opinions	of	 scientists	 should	be	 sought	on	what	 should	be	
done	to	create	a	common	Turkish	culture	and	historical	awareness.

	Seminars	and	workshops	should	be	organized	in	symbolic	cities	of	the	Turk-
ish	World,	and	the	subject	of	such	meetings	should	be	narrowed	and	focused	
on	more	specific	issues.	Where	the	symbol	cities	should	be	and	what	should	
be	the	content	of	the	activities	should	be	discussed	by	the	researchers	and	
the	cities	should	be	determined	as	a	result	of	this	symposium.	How	to	create	
a	Press	and	Media	in	a	Common	Language	covering	the	entire	Turkish	Cul-
tural	Geography.

	Establishing	an	information	pool	for	the	Turkish	World	to	develop	informa-
tion	connections	between	the	media.	Providing	exchange	of	news	about	the	
political:	economic,	social	and	cultural	life	of	the	media	An	international	pub-
lishing	house	and	public	information	banks	covering	the	entire	Turkish	World	
should	be	established.

Key:	Turkish	World,	Unity	in	Language,	Idea,	Work,	Education
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GİRİŞ
Usul-i	Cedid	XIX.	yüzyılın	sonuna	doğru	Rusya	Müslümanları	arasında	eğitim	
ve	kültür	alanında	başlayan	yenileşme	hareketidir.	Batı’daki	aydınlanma	felse-
fesi	Türk	dünyasına,	önemli	ölçüde	usul-i	cedid	yoluyla	yansımıştır.	Batı	eğitim	
sistemleri	model	alınarak	kurulan	mekteplerde	takip	edilen	eğitim	anlayışı	ve	
uygulamaları	 ile	büyük	başarılar	 sağlanmış	olup,	usul-i	 cedid	hareketine	 si-
yasî	ve	kültürel	bir	boyut	kazandırmıştır.	Cedidciliğin	en	önemli	mirası,	Rusya	
Müslümanları	 tarihinde	 belki	 de	 ilk	 defa	 bir	 araya	 gelerek	 işbirliği	 yapabi-
leceğini,	Rus	denizi	içinde	erimemek	için	bir	kuvvet	oluşturabileceğini	göster-
mesidir(Polat,2002).	

İsmail	Gaspıralı	“Usul-i	Cedid	Nedir?	Adlı	makalesinde	yeni	mekteplerde	ki	
eğitim	ve	öğretim	metodunu	maddeler	halinde	açıklamıştır;

1.	 Eğitim	süresi	iki	yılı	geçmeyecek,

2.	 Bir	muallim	bir	seferde	en	fazla	otuz	talebeyi	okutabilecek,

3.	 Talebe	sayısı	bu	rakamı	aştığında	muallim	kendine	yardımcı	bi-
rini	bulacak,

4.	 Mektebe	 kayıtların	 her	 yıl	 içinde	 sadece	 iki	 defa	 (öğretim	 yılı	
başında	ve	ortasında)	yapılmasına	izin	verilmekle	beraber	yılda	
bir	defa	yapılması	tercih	edilir,

5.	 Mektepte	dört	farklı	sınıftan	fazlası	olmayacak,

6.	 Her	ders	45	dakika	sürecek	günde	en	fazla	beş	ders	okutulacak,	
haftada	altı	okul	günü	(dini	ve	resmi	tatiller	hariç)	olacak,

7.	 Talebeleri	 yorup	 bırakmamak	 için	 dersler	 arasına	 on	 dakikalık	
teneffüsler	konulacak,

8.	 Bütün	 gün	 talebeyi	 tek	 bir	 delse	meşgul	 etmek	 yerine,	 farklı	
dersler	konulacak	ve	dersler	birbirini	takip	edecek.

9.	 Bedeni	cezalar	verilmeyecek,	not	ve	imtihan	sistemi	getirilerek	
her	haftanın	sonunda	talebeler	imtihana	tabi	tutulacak,	temizlik	
ve	sağlık	şartlarına	önem	gösterilecek	yeterli	sayıda	pencere	ile	
sınıfların	 temiz	 ve	havalandırma	 tertibatı	 kurulacak,	Mektepler	
sıralar,	 iskemleler,	 kara	 tahta	 ve	 kitaplıkla	donatılacak,	Dersler	
Arapça	ve	Türkçe,	Okuma-Yazma,	Türkçe(Maraş,1997).

İsmail	 Gaspıralı,	 ilk	 usul-i	 cedid	 mektebini	 1884’te	 Bahçesaray’da	 Kaytaz	
Ağa	Mahalles’inde	açmış	ve	düşündüklerini	burada	uygulamaya	başlamıştır.	
Bu	mektepte	okutulacak	ders	kitabı	 İsmail	Bey’in	yazdığı	Hoca-i	Sıbyân	 idi.	
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Mektebin	muallimi	İsmail	Bey,	usulü	bizzat	öğreterek	yetiştirdiği	Bekir	Efendi	
Emektar	 yoluyla	oldukça	 zor	bir	 şekilde	bu	mektebe	ancak	12	 talebe	kayıt	
ettirebilmişti.	Bekir	Efendi	günde	dört	saat	ders	verdiği	talebelerini	45	günde	
okuma	 yazmayı	 öğretmiştir.	 Bu	 hadise,	 Rusya	 Müslümanları	 arasında	 çok	
büyük	tesir	yapmış.	Bir	süre	sonra	öğrencilerin	sayısında	artış	olur	ve	sayı	kır-
ka	ulaşır.	Fakat	elde	edilen	bu	başarı	eski	usul	mektep	ve	medrese	eğitimini	
savunan	kadimcileri	de	ayağa	kaldırmıştır(Lazzerini,1973).

Bir	 yandan	 Ruslar,	 diğer	 yandan	 kadimciler	 eleştirilerini	 sertleştirirler.	 Bu	
saldırılara	rağmen	çalışmalarına	devam	eden	Gaspıralı	bir	de	halka	açık	gece	
okulu	açarak	20	işçiye	bizzat	öğretmenlik	yapar.	 İşçi	öğrencilerde	45	günün	
sonunda	okuma	–yazma	öğrenince	Gaspıralı’nın öğretim	metoduna	karşı	fe-
vkalâde	bir	 ilgi	 başlar.	Çeşitli	 okullarda	hocalık	 yapan	mollalar	 ve	medrese	
öğrencileri	mektuplarla	Gaspıralı’dan	yardım	isterler.	Birçoğu	da	Bahçesaray’a	
gelerek	İsmail	Bey’den	usul-i	cedid	-i	öğrenir.	Bunlar	daha	sonra	kasabalarına	
dönerek	yeni	öğrendikleri	usûlu	diğer	arkadaşlarına	da	öğreterek	usul-i	ce-
did’in	yayılmasına	yardımcı	olurlar(C.S.Ahmet,1934).	

İsmail	Gaspıralı’nın	hayatına	bakacak	olursak;	Gaspıralı,	orduda	subay	bir	ba-
banın	oğlu	olarak	1851	yılında	Avcıköy’de	doğar.	Ailece	1854’te	Bahçesaray’a	
yerleşirler.	On	yaşına	kadar	ilkokula	devam	eden	küçük	İsmail’i	Akmescit	jim-
nazına	gönderirler.	Bu	jimnazda	iki	yıl	kalır.	Sonra	Varonej	askerî	okuluna	de-
vam	eder.	Oradan	da	Moskova	askerî	lisesinin	öğrencisi	olur.	Bu	lisede	dindaşı	
Mustafa	Mirza	 ile	 tanışır.	 O	 sırada	 Osmanlı	 Devleti	 sınırları	 içindeki	 Girit’te	
isyan	vardır.	Okuduğu	lisede	huzuru	yoktur.	Türklere	karşı	Kuşçuluk	ve	islâvcılık 
düşmanlığı	körükleniyordu.	Bu	fanatik	hava	içinde	tatilini	okulda	geçirmek	yer-
ine	Türk	kardeşlerine	yardım	için	Odesa	yolu	ile	İstanbul›a	gitmeğe	karar	verir.	
Pasaportu	olmadığından	yakalanır.	Artık	liseye	dönemez.	Zincirli	medresesine	
Rusça	hocası	olur.	Bu	sırada	fikrî	faaliyetini	geliştirir.	Şostov	ailesinin	kütüpha-
nesinde	mevcut	Rus	edebiyatı	ile	siyasî	ceryanlara	dair	kitaplar	okur.	Ekonomi	
ve	sosyal	problemleri	inceler.	Rusya’da	tatbik	edilen	garpçılık	ceryanı	ile	halka	
doğru	gitme	yolundaki	çalışmaları	öğrenir.	1869’da	Yalta’daki	Dereköy	okulu-
na	öğretmen	olur.	1871’de	Türkiye’ye	giderek	subay	olmak	ister.	Bu	teşebbüsü	
gerçekleşmez.	Paris’e	gider.	İki	yıl	kalır.	Fransa’da	kültür	ve	pedagoji	yayınlarını	
takip,	eder.	1874’te	İstanbul’a	döner.	Yazarlık	hayatına	başlar.	1875’te	Kırım’a	
döner.	1878’de	Bahçesaray	Belediye	başkanı	olur.	1882’de	Usul-i	Cedid	mek-
tebini	açar.	Kazan’a,	Türkistan’a,	Kafkasya’ya,	Hindistan’a,	Çin’e,	Mısır’a	seya-
hatler	yapar.	11	Eylül	1914’te	hayata	veda	eder(Lazzerini,1973).	

Gaspıralı’da	Türk	dünyasında	“dilde,	fikirde,	işte	birlik”		kavramlarını	kullanarak	
özellikle	eğitim	ve	dil	birliğine	çok	önem	vermiştir.	Milleti	meydana	getiren	
unsurlardan	 en	 önemlisi	 olan	 dil,	 Gaspıralı’nın	 da	 üzerinde	 durduğu	 en	
önemli	konudur.	“Dilde,	fikirde,	işte	birlik”	düsturuyla	çıkarttığı	ve	tüm	dün-
ya	 Türklüğünü	 kapsayacak	 şekilde	 yayın	 yaptığı	 “Tercüman	Gazetesi”,	 tüm	
Türkler	arasında	ortak	bir	dil	oluşturma	amacının	bir	ürünüdür.
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Gaspıralı,	Türklerin	şive	farklılıkları	olmakla	birlikte	aynı	dili	konuştuğunu	be-
lirtir	ve	hayatta	kalmak	istiyorlarsa	dil	birliğini	sağlamaları	gerektiğini	belirtir.	
Türk	şiveleri	arasındaki	benzerlikleri	 iyi	 tahlil	etmiş	olan	Gaspıralı,	Türkçenin	
işlenerek	daha	kullanışlı	bir	hale	getirileceği	inancına	sahiptir:

İsmail	 Gaspıralı’nın	 Osmanlı	 devleti	 ile	 ilişkisi	 Tercümanın	 yayın	 hayatına	
girmesiyle	başlar.	Tercüman’ın	Osmanlı	basınına	nazaran	daha	sade	bir	dille	
yayınlanması	ve	hemen	hemen	her	sayısında	Osmanlı	devleti	ile	ilgili	haber-
lere	yer	vermesi,	gazetenin	İstanbul’daki	aydınlar	ve	halk	tarafından	da	ilgi-
yle	 takip	 edilmesini	 sağlıyordu.	 	 Hatta	 Tercüman	 gazetesinin	 İstanbul’daki	
müşterilerinin	sayısının	bir	dönem	15-16	bin	civarında	olduğu	belirtilmektedir.	
Bu	 sayıda	mübalağa	 yoktur.	Çünkü	 İsmail	Gaspıralı’nın	Mısırda	Continental	
Otel’inde	verdiği	bir	konferans	sırasında	ifade	etmiştir.	Bu	yıllarda	İstanbul’da	
eğitim	görmekte	olan	meşhur	kazan	tatarı	yazarı	Fatih	Kerimi	‘de	Tercüman’ın	
İstanbul’da	 ilgiyle	 takip	 edildiğini,	 gazetenin	 şehre	 geldiği	 günlerde	 köşe	
başlarında	gazete	satıcılarının	Tecüman	geldi	diye	bağıra	bağıra	gazeteyi	sat-
tıklarının,	hangi	kahvehaneye	gitse	masa	başlarına	toplanmış	halkın	Tercüman	
okuduğunun	yazmaktadır(Saray,1987).

Gaspıralı,	Türk	yurdu	okuyucularına	gönderdiği	mektupta	“Türk	yurdunun	is-
tikbâlinin	mektep	ve	maarife	bağlı	olduğunu	dikkat	çekerek	şu	ifadeleri	dile	
getirmiştir;

“Zira hakim bir milletin mahkûm düşmesi, mahkûm bir milletin yok olması 
mektepsizlikten ileri gelmektedir”(Gaspıralı,	 TY,C:1	 Sayı:7,190).	 	 Tercüman	
gazetesinde	eğitimin	ne	kadar	toplumların	değişmesi	ve	gelişmesinde	etki-
li	olduğunu	dair	örnekler	vererek	40	günde	Türkçe	okuyup	yazmanın	müm-
kün	olduğunu	halka	duyurmuştur.	Halk	ise	bu	mektepleri	madden	ve	manevi	
desteklediklerini	göstererek,	”Kendi	Okulun	Kendin	Yap”	kampanyası	başlat-
mışlardır.	 	 Gazetenin	 aboneleri	 arasında	 Rusya	 da	 yaşan	 Türklerin	 dışında	
Mısır,	Türkiye,	İran,	Hindistan,	Çin,	Doğu	Türkistan	da	okuyucuları	vardı.	İsmail	
Gaspıralı’nın hayali olan “Boğaziçi’ndeki kayıkçılardan Kaşgar’daki devecilere 
“kadar herkese okutma hayali hemen hemen gerçekleşmiş oluyordu.

İsmail Gaspıralı perspektifinde “Dilde, fikirde, işte, eğitimde “ ve özelikle 
Türk Dünyası‘nda Yüksek Öğretime Bağlamında Türkiye – Türk Cumhu-
riyetleri İlişkileri 
Sovyetler	Birliği’nin	dağılması	sonrasında	bağımsızlığını	ilan	eden	Türk	cum-
huriyetlerinde,	tüm	sistemlerde	olduğu	gibi	yükseköğretim	sistemlerinde	de	
bir	dizi	değişiklikler	ortaya	çıkmıştır.	Türk	cumhuriyetleri,	bağımsızlıktan	sonra	
geçen	zaman	içinde	Türkiye’yle,	çeşitli	dünya	ülkeleriyle	ve	uluslararası	kurum	
ve	kuruluşlarla	yükseköğretim	alanın	da	işbirlikleri	geliştirilmiştir.	Bu	bağlam-
da,	Türk	cumhuriyetleri	ile	Türkiye	arasında	eğitim-öğretim	alanına	ve	kültür	
ve	medeniyet	dünyamıza	dair	kıymetli	ortaklıklar	kurulmuş	ve	ortak	çalışmalar	
yapılmıştır.	 Sovyet	 sonrası	 başlatılan	 değişim	 süreçleriyle	 ortaya	 çıkan	 tale-
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pler,	beklentiler	ve	uygulama	çıktıları,	Sovyet	döneminin	yükseköğretim	sis-
teminden	miras	kalan	değerlerle	yeni	dönemin	oluşturmaya	çalıştığı	değerler	
arasındaki	 uyumsuzluklar	 ve	 uluslararası	 ilişki	 ağları,	 Türk	 cumhuriyetlerinin	
yükseköğretim	sistemlerinde	çeşitli	sorunların	doğmasına	da	neden	olmuştur.

1990’ların	başından	itibaren,	Türk	dünyasının	kendi	içinde	ilişkilerini	geliştirme-
sine	destek	vermek	amacıyla	Türk	Dili	Konuşan	Ülkeler	Parlamenter	Asamble-
si	 (TÜRKPA),	Uluslararası	Türk	Kültür	Teşkilatı	 (TÜRKSOY),	Türk	Dili	Konuşan	
Ülkeler	 İşbirliği	Konseyi	 (Türk	Konseyi	 /	Türk	Keneşi),	 	Türk	 İş	Konseyi,	Türk	
Akademisi,	Türk	Kültür	ve	Mirası	Vakfı	gibi	kurum	ve	kuruluşlar	oluşturulmuş;	
Türkiye	ile	Türk	cumhuriyetleri	arasında	işbirliği	anlaşmaları	imzalanmış,		çeşit-
li	 ortak	 faaliyetler	 yürütülmüştür.	 Türk	 cumhuriyetlerinin	 ve	 topluluklarının	
yetişmiş	 insan	 gücü	 ihtiyaçlarını	 karşılamaya	 yardımcı	 olmak,	 Türk	Dünyası	
ile	kalıcı	kardeşlik	ve	dostluk	köprüsü	kurmak,	dayanışma	ve	yardımlaşmayı	
artırarak	 ilişkileri	geliştirmek	amacıyla,	Sovyetler	Birliği’nin	dağılmasını	 takip	
eden	günlerde,	1992	yılında,	5	ülkeyle	(Azerbaycan,	 Kazakistan,	Kırgızistan,	
Türkmenistan,	Özbekistan)	başlatılan	Büyük	Öğrenci	Projesi,	ilerleyen	zaman	
içinde	soydaş	ve	akraba	devlet	ve	toplulukların	da	dahil	olduğu	bir	burs	pro-
gramı	niteliği	kazanmıştır.(Türkpa,	2017).

Büyük	Öğrenci	Projesi	kapsamında	Türkiye’de	öğrenim	görecek	öğrencilerin	seçi-
mi	için	12	ülkede	(Azerbaycan,	Kazakistan,	Kırgızistan,	Türkmenistan,	Tacikistan,	
Makedonya,	Kırım,	Kosova,	Tataristan,	Arnavutluk,	Romanya	ve	Bosna-Hersek)	
Türk	 Cumhuriyetleri	 ile	 Türk	 ve	 Akraba	 Toplulukları	 Sınavı	 (TCS)	 yapılmıştır.	
Sınavın	yapılmadığı	bölge	ve	ülkelerde	 ise	seçici	kurullar	aracılığıyla	burs	ver-
ilecek	 öğrenciler	 belirlenmiştir.	 Büyük	 Öğrenci	 Projesi	 Programı	 kapsamında	
1992-2008	yılları	arasında	27.112	kişiye	burs	verilmiş	ve	7.464	kişi	mezun	olmuş-
tur.	Burs	imkânı	sağlanan	öğrenci	sayısı	ile	mezun	öğrenci	sayısı	arasındaki	fark,	
projenin	amacına	ulaşıp	ulaşamadığı	konusunda	değerlendirme	imkânı	verme-
ktedir.	Büyük	Öğrenci	Projesi’nin	tanıtımı	yetersiz	olmuştur.	Proje,	zaman	içinde	
ortaya	 çıkan	uluslararası	 koşulların	değişim	hızına	uyum	 sağlayamamış,	başka	
ülkeler	ve	uluslararası	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından	geliştirilen	öğrenci	değişimi	
ve	burs	programları	karşısındaki	rekabet	gücünü	kaybetmiştir.	Türkiye’ye	getirilen	
öğrencilerin	konaklama,	ulaşım,	uyumlaştırma	ve	koordinasyonlarında	sorunlar	
yaşanmıştır.	Ayrıca,	mezunları	izleme	ve	mezunlarla	işbirliği	kurma	konularında	
zafiyetler	ortaya	çıkmıştır.		Günümüzde	lisans	ve	lisansüstü	programlara,	öğrenci	
ve	öğretim	elemanı	hareketliliğine	ve	Türk	cumhuriyetlerindeki	yükseköğretim	
kurumlarının	değişim	ve	gelişim	programlarına	verilen	desteklerde	uluslararası	
kurum	ve	kuruluşlar	Türkiye’ye	kıyasla	açık	ara	öndedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi:
Ahmet	 Yesevi	 Üniversitesinin	 temelleri	 henüz	 Sovyetler	 Birliği	 dağılmadan	
tarihî	bilim	ve	kültür	merkezi	Türkistan	şehrinde	6	Haziran	1991’de	Hoca	Ah-
met	 Yesevi	 Türkistan	 Devlet	 Üniversitesi	 olarak	 atılmış,	 üniversite	 31	 Ekim	
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1992’de	Türkiye	ve	Kazakistan	Cumhuriyetleri	arasında	imzalanan	anlaşma	ile	
Hoca	Ahmet	Yesevi	Uluslararası	Türk-Kazak	Üniversitesi	adıyla	Türkiye	ve	Ka-
zakistan’ın	uluslararası	 /	devletlerarası	ortak	üniversitesi	hâline	gelmiştir.	 30	
Haziran	1993’te	Almatı’da	imzalanan	İşbirliği	Sözleşmesi	ile	de	üniversitenin	
yönetimi	Hükümetler	arası	Mütevelli	Heyetine	devredilerek	1994-1995	öğre-
tim	yılından	itibaren	yeni	adıyla	öğrenci	almaya	başlamıştır(Yesevi,2021).

Manas Üniversitesi:
	Kırgızistan-Türkiye	Manas	Üniversitesi’nin	temelleri	1995’te	İzmir’de	atılmış,	
30	Eylül	1995	tarihinde	Türkiye	Cumhuriyeti	ile	Kırgız	Cumhuriyeti	Hükümeti	
Arasında	Kırgızistan’ın	Başkenti	Bişkek’te	Kırgızistan-Türkiye	Manas	Üniversit-
esi	Kurulmasına	Dair	Anlaşma’nın	iki	ülke	yetkili	makamlarınca	onaylanmasıy-
la	 kurulmuştur.	 1997-1998	 Eğitim-	 Öğretim	 Yılı’nda	 özel	 statülü	 bir	 devlet	
üniversitesi	olarak	faaliyete	başlamıştır(Manas,2021).

Türk Akademisi
3	Ekim	2009’da	Nahçıvan’da	düzenlenen	9.	Türkçe	Konuşan	Ülkeler	Devlet	
Başkanları	 Zirvesi’nde	 alınan	 Türk	 İşbirliği	 Konseyi,	 Türk	 Aksakallar	 Konseyi	
ve	 Türk	 Akademisi	 kurulmasına	 ilişkin	 kararlar,	 Türk	 Dünyasında	 stratejik	
ilişkilerin	geliştirilmesi	bakımından	oldukça	önemlidir.	Antalya’da	2006	yılında	
yapılan	8.	Türkçe	Konuşan	Devletler	Devlet	Başkanları	Zirvesi’nde	Kazakistan	
Cumhurbaşkanı	 Nursultan	 Nazarbayev	 tarafından	 önerilen	 Türk	 Keneşi,	
Nahçıvan’da	hayata	geçirilmiştir.	Nazarbayev	ayrıca,	Türk	dili	konuşan	ülkeler	
arasında	eğitim	ve	bilim	alanındaki	 işbirliklerinin	genişletilmesinin	önemine	
dikkat	çekmiş	ve	bu	amaçla,	Ahmet	Yesevi	Üniversitesi’nin	Türk	Dünyasının	
ortak	 üniversitesine	 dönüştürülmesini	 teklif	 etmiştir.	 Bu	 alandaki	 işbirliğinin	
pekişmesi	 genç	 nesillerin	 ortak	 aidiyet	 (kimlik)	 şuurunu	 güçlendirecektir.	
Çünkü	bu	 konulardaki	 faaliyetler	 Türk	 dili	 konuşan	 ülkelerin	 gelecek	 nesill-
erine	 yapılan	 yatırımlar	 olarak	 kabul	 edilmelidir.	 Türk	 dili	 konuşan	 ülkelerin	
katılımına	 açık	 Türk	 Akademisi’nin	 Kuruluşuna	 Dair	 Anlaşma,	 Kırgızistan’ın	
başkenti	Bişkek’te,	23	Ağustos	2012	tarihinde	üye	devletler	tarafından	imzal-
anmış;	Türk	Akademisi,	üye	devletler	Azerbaycan,	Kazakistan,	Kırgızistan	ve	
Türkiye	arasında	Türk	Konseyi’nin	himayesinde	uluslararası	bir	teşkilat	olarak	
kurulmuştur(Türk	keneşi,2017).

29	 Haziran	 2015	 tarihinde	 Astana’da	 Türk	 Akademisi’nin	 ev	 sahipliğinde	
yapılan	Uluslararası	Türk	Keneşi,	Türk	Keneşi	Aksakallar	Konseyi	ve	Türk	Keneşi	
Üniversiteler	Birliği	gibi	uluslararası	kurumların	başkanlarının	da	yer	aldığı	to-
plantıda,	Azerbaycan,	Kazakistan,	Kırgızistan,	Türkiye,	Tataristan,	Başkurdistan	
bilimler	akademilerinin	başkanlarının	katılımıyla	Türk	Dünyası	Bilimler	Akade-
misi	Birliği’nin	ilk	genel	kurul	toplantısı	yapılmıştır.
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Türk Cumhuriyetlerinde Yükseköğretim Kurumlarında Gözlenen Temel 
Sorunlar;

1.Temel Yapısal Sorunlar

• Değişim	ve	dönüşüm	süreçlerinde	ivme	düşüklüğü,	

• Sistem	ve	mevzuat	geliştirmede	yetersizlikler,

• Yeterlilikler,	beklentiler	ve	çıktılar	perspektifi,	bunlar	arasındaki	
koordinasyon	ve	ölçmeler,

• Kurumsallaşma,	

• Etken	uluslararasılaşma,

• Fiziksel	alt	yapı,

• Teknik-teknolojik	donanımlar,

• Bütçeleme.

2.Eğitim-Öğretim Süreçleriyle İlgili Genel Sorunlar

• Eğitim	programları,	kredilendirme,	müfredat	içerikleri,

• Uygulamalı	 yükseköğretim	kurumlarında	 uygulama	 alanları-
nın	yokluğu	veya	yetersizliği,

• Eğitim-öğretim	teknolojilerinin	yeterlilik	düzeyleri,	Lisanslanma	
ve	bilimsel	özerklik,

• Yükseköğretime	girişte	kalite	güvence	sistemi,

• Eğitim	öğretim	süresince	yapılan	sınavlarda	ölçme	değerlendir-
melerde	kalite	güvence	sistemi,

• Eğitim-öğretim	 süreçlerinin	 amaçları,	 beklentiler	 ve	 verimlilik	
çıktılarını	ölçme-	değerlendirme	düzeneği,

• Akademik	ve	idari	kalite	güvence	ve	akreditasyon	sistemlerinin	
güncelliği

3.İnsan Kaynakları Sorunu

• Amaçlar,	beklentiler,	 verimlilik	çıktılarıyla	uyumlu	yetişmiş	aka-
demik	ve	idari	personel,

• Güncellenen	yönetim	sistemleriyle	uyumlu	yönetim	kadroları	/	
liyakat,	Kadro	oluşturmada	esas	alınacak	ölçütler	/	tarafsızlık.
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Dünya Çapında Üniversite Kurma İdeali

Gelişmiş	ülkeler,	uluslararası	standartlar	düzeyinde	bir	yükseköğretim	sistem-
inin	 kurulması	 sayesinde	 sürdürülebilir	 ve	 başarılı	 ekonomik	 kalkınma	 elde	
etmişlerdir.	Yükseköğretimde	lider	bir	oyuncu	olmanın	koşullarından	biri,	dün-
yaca	ünlü	bir	üniversite	kurmaktır.

Jamil	Salimi	tarafından	yazılan	2009	Dünya	Bankası’nın	“Dünya	Çapında	Bir	
Üniversite	Kurmanın	Zorlukları”	raporu,	dünya	çapında	bir	üniversite	inşa	et-
meye	 yönelik	 stratejileri	 ve	modern	 yaklaşımları	 analiz	 etmektedir.	 “World	
Class	University”	araştırma	yoluyla	bilimin	gelişimine	önemli	katkı	sağlayan,	
en	yenilikçi	müfredat	ve	pedagojik	yöntemlerle	en	uygun	koşullarda	eğitim	
veren,	araştırmanın	ticarileştirilmesini	öğretiminin	bir	parçası	olarak	gören	ve	
mezunlarını	 diğerlerinden	 ayıran	 bir	 üniversitedir.	 Ayrıca	 mezunları	 toplum	
tarafından	kayıtsız	şartsız	genel	kabul	gören	üniversite	bu	kategoriden	sayıla-
bilir(Salmi,	J.	2009).

Üniversitelerin Değerlendirme Kriterleri

ARGE’ler	 kurma	 ve	 yeni	 kurulacak	 ARGE’ler	 için	 danışmanlıklar	 yapma.	
Toplumların	 bilgi	 ve	 kültür	 seviyelerini	 yükseltmek	 için	 çaba	 harcama	 gibi	
görevleri	vardır.	Üniversitelerin,	kurumsal	yapılarını	geliştirmek,	akademik	 il-
erleyişlerini	sağlamak	ve	diğer	üniversitelere	göre	nerede	olduklarını	belirle-
meleri	 için	bir	değerlendirme	sistemine	 ihtiyaçları	vardır.	 	 	 İlk	dünya	üniver-
site	 sıralaması	 2003	 yılında	 Çin,	 Shangai’de	 Jiao	 Tong	 Üniversitesindeki	
bir	 grup	 tarafından	 hazırlanmış	 ve	 ARWU	 kısa	 adı	 ile	 bilinmektedir.	 Daha	
sonra	 İspanya’da	 Webometrik	 ve	 SCImago,	 İngiltere’de	 THE	 ve	 QS	 Hol-
landa’da	 Leiden	 A.B.D.de	 US	 News	 başta	 olmak	 üzere	 on	 kadar	 kuruluş	
kendi	 ülkelerindeki	 ve	 dünyadaki	 üniversiteleri	 sıralamaya	 başladı.	 	 	 URAP	
(University	 Ranking	 by	 Academic	 Performance	 URAP	 ODTÜ	 tarafından	
2009’da	geliştirilmiş	bir	üniversite	akademik	performans	ölçüm	kuruluşudur.	 
Her	yıl	Türkiye’deki	üniversiteleri	ve	dünyadaki	2000	kadar	üniversiteyi	akade-
mik	performans	açısından	değerlendirmektedir.	URAP’ın	Türkiyedeki	Üniver-
siteleri	Sıralamasındaki	Ölçütler

1.	Makale	Sayısı	 
2.	Öğretim	Üyesi	Başına	Düşen	Makale	Sayısı 
3.	Atıf	Sayısı 
4.	Öğretim	Üyesi	Başına	Düşen	Atıf	Sayısı	2023’e	Doğru	Türkiye’de	Yükse-
köğretim	Çalıştayı	Sonuç	Raporu		 
5.	Toplam	Bilimsel	Doküman	Sayısı	 
6.	Öğretim	Üyesi	Başına	Düşen	Topam	Bilimsel	Doküman	Sayısı. 
7.	Doktora	Öğrenci	Sayısı	 
8.	Doktora	Öğrenci	Oranı	 
9.	Öğretim	Üyesi	Başına	Düşen	Öğrenci	Sayısı	Bu	ölçütler	YÖK,	ÖSYM,	ISI	
ve	Web	of	Science	Gibi	güvenilir	kaynaklardan	alınmaktadır.
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Dünya	üniversitelerinin	geniş	bir	şekilde	karşılaştırılmasına	izin	veren	en	güve-
nilir	uluslararası	derecelendirme	kuruluşları,

QS	Quacquarelli	Sıralaması,	

Times	Higher	Education	Supplement	(THES)	

ve	Shanghai	Jiao	Tong	University	tarafından	geliştirilen	ARWU	sıralamasıdır(Ku-
laksızoğlu,	2020).

Bir	üniversiteyi	Dünya	Çapında	Üniversite	yapmak	için	belirli	bir	evrensel	tarif	ve	
sihirli	formül	yoktur.	Bu	nedenle,	her	ülke	mevcut	çeşitli	seçenekler	arasından	
güçlü	ve	kaynakları	ile	tutarlı	bir	strateji	seçmelidir.	Uluslararası	deneyim,	bu	
tür	üniversitelerin	 temel	özelliğidir	yüksek	yetenek	konsantrasyonu,	mevcut	
kaynakların	maksimum	verimli	kullanımı	esnek	yönetim	kuralları	Mevcut	ku-
rumların	 modernizasyonu	 ve	 entegrasyonundan	 tamamen	 yeni	 bir	 ekosis-
temin	 yaratılmasına	 başarılı	 yaklaşımlarla	 ekonomik	 ve	 coğrafi	 olarak	 yakın	
ülkelerdeki	birkaç	olumlu	örneğin	deneyimleri	not	edilebilir.	Yüksek	yetenek	
ekosistemi	(en	iyi	öğretmenler	ve	en	eğitimli	öğrenciler),	Zengin	bir	öğrenme	
ortamı	sunmak	ve	gelişmiş	araştırmalar	yürütmek	için	zengin	kaynaklar;	Yeni-
likçi	gelişimin	bir	ayağı	olmak;	Teknolojik	transfer	ve	keşfin	merkezinde	olmak.	
Mezunlar	ve	öğrencilerle	kamuoyuna	bilimsel	katkılarda	bulunmak.	

Dünya	çapında	ilk	100	ve	500	sıralamasında	yer	alan	üniversitelerin	
önemli	özelliklerinde	biride,	motivasyonu	yüksek,	akademik	ve	kül-
türel	bilgisi	olan,	zeki	ve	çalışkan	öğrencileri	bünyesine	atabilmeleri-
dir.	Niteliği	ve	kavrama	kapasitesi	yüksek	öğrenciler	geleceğin	bilim	
insanı	havuzunun	potansiyel	adaylarıdırlar.	

Yükseköğretimde	kaliteyi	artırmak	ve	dünya	üniversiteleri	arasında	
yer	almak	için	neler	yapılmalı;	

• Disiplinlerarası	bir	çalışma	programı	ile	bilim	insanlarına	yeni	bil-
gi	ve	beceriler	kazandırılmalı.

• Devlet	üniversite	sınavında	%1	sıralamaya	giren	başarılı	öğrenci-
leri	bilim	insanı	olabilmeleri	için	ilgili	kurumlarca	özel	bir	çalışma	
yapılmalı

• Ülkenin	 bir	 bilim	 politikası	 olmalı	 siyasi	 yapılanmalara	 göre	
değişmemeli.

• Disiplinler	arası	programlar	olabildiğince	teorikten	fazla	uygula-
malara	yönelmeli.

• Bu	araştırmalar	toplum	ihtiyaçlarına	cevap	verir	nitelikte	insan-
larımızı	donatmalı.
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• Yeni	bir	eğitim	felsefesi	oluşturulmalı.

• Hür	ve	bilimsel	düşüncenin	önü	açılmalı.

• Öğretim	üyesi	yetiştirme	programı	yeniden	ciddi	olarak	gözden	
geçirilmeli	ve	öğretim	üyeliği	bir	iş	kapısı	değil	bir	yaşam	biçimi	
olarak	standartlara	kavuşturulmalı.

• Ülkenin	bir	bilim	politikası	olmalı	ve	ayrıca	her	üniversitenin	bir	
misyonu	vizyonu	olmalı	İktidarlar	değişse	de	bilim	politikası	asla	
değişmemeli.

• Lisansüstü	eğitimini	tamamlayan	öğrencinin	insanlığın	sahip	ol-
duğu	büyük	dini	ve	felsefi	kavramlar	hakkında	bilgi	sahibi	olmalı.

• Bu	yüzyılda	lisansüstü	eğitimli	bir	öğrenci	yerel	düşünemez	yani;	
diğer	kültürlerden	ve	zaman	dilimlerinden	habersiz	kalamaz.

• Artık,	 daha	 geniş	 bir	 dünyayı,	 bugünün	 biçimlenmesinde	 rol	
oynayan	ve	geleceği	belirleyecek	olan	 tarihsel	etkileri	hesaba	
katmadan	yaşamımızı	sürdürebilmemiz	imkânsızdır.

• Bilim	İnsanı	Evrensel	Olma	Durumundadır

• Bilim	İnsanı	Gerçeği	Aramakla	Yükümlüdür.

• Bilim	İnsanı	Bulgularını	Halkla	Paylaşmak	Durumundadır.

• İnsanının	 En	 Önemli	 Özelliklerinden	 Biri	 De	 Onun	 Ahlaki	
Hayatıdır

• Bilim	İnsanı	Tüm	İnsanlığa	ve	Doğaya	Karşı	Sorumludur.

• Bilim	İnsanı	Eleştiriye	Açık	olmalı.

• Üniversiteler,	 öğrencilerin	 eğitiminde	 toplumun	 ve	 pazarın	 is-
teklerini	göz	 önüne	alarak	“yarın”	endişesi	 taşımayan,	hayata	
güvenle	bakan,	ülkemizin	üretimine	katkı	yapmaya	hazır	ve	is-
tekli	mezunlar	yetiştirmelidir(Polat,2011).

Türk Dünyasında “Eğitim-Kültür ve Yüksek Öğretimde Neler Yapılmalı?

Türk	 Dünyasında	 çıkmakta	 olan	 bütün	 akademik	 yayınları	 takip	 edip	 tasnif	
eden	bir	indexin	kurulması.	Bu	hem	topyekûn	bilgi	üretme	gücümüzün	istatis-
tiğinin	tutulması	hem	de	güçlü	ve	zayıf	kalan	üretim	alanlarının	tespit	edilmesi	
bakımından	hayatî	önem	taşıyan	bu	konu	üzerine	Bilim	insanlarının	görüşler-
ine	baş	vurulması.
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• Bilim	insanı	yetiştirme,	Avrupa	Birliği	üyesi	ve	aday	ülkeler	arasında	uygu-
lanan	eğitimde	hareketliliği	destekleyen	Sokrates	ve	Erasmus	program-
larının	Türk	Dünyasına	uyarlana	bir	versiyonu	geliştirilmesi,(Ahmet	Yesevi,	
Cengiz	Aytmatov,	Abay	..)	Türk	Dünyası	üniversitelerinde	okuyan	gençler-
in	hareketliliğinin	temini	sağlanmalı	bunun	için	bu	sisteme	dahil	olan	Türk	
Cumhuriyetleri	bir	havuz	oluşturarak	bu	gençlerin	kültürel	 kaynaşmaları	
desteklenmesi	hususunda	görüşler	gündeme	alınacak.

• Türk	 Dünyasının	 geniş	 coğrafyasında	 travmaya	 yol	 açmış	 hadiselerin	
cereyan	 ettiği	 mahallerde	 hem	 sosyal	 bilimcilerin	 hem	 de	 fen-bilimcil-
erin	 alan	araştırmaları,	 yaparak	 ilmî	 analizlerle	 yeni	bilgiler	 üretmelerini	
temin	edecek	projeler	üretilip	desteklenmesi	konusunda	araştırmacıların	
görüşleri	alınmalı.

• Türkistan’da	kaybolmaya	yüz	tutmuş	karakteristik	özelliklerimizin,	gelenek	
ve	göreneklerimizin	tespiti	 için	alan	çalışması	yöntemini	kullanacak	pro-
jeler	yapılması.

• Eğitim	ve	öğretimin	her	aşamasında	ders	müfredat	ve	kitapları	Türk	toplu-
luklarını	birbirine	yabancılaştıran	ve	ötekileştiren	unsurlardan	arındırılmalı	
ve	ortak	bir	Türk	kültürü	ve	tarih	bilinci	oluşturma	konusunda	nelerin	yapıl-
ması	 gerektiğinin	 ortaya	 konulması	 üzerine	 bilim	 insanlarının	 görüşleri	
alınmalı.

• Türk	Dünyasının	sembol	şehirlerinde	seminer	ve	atölye	çalışmaları	 terti-
plenmeli,	bu	 tür	 toplantılar	konusu	daraltılarak	daha	muayyen	konulara	
odaklanmalıdır.	Sembol	şehirler	nereler	olmalı,	etkinliklerin	içeriği	ne	ol-
malı	 araştırmacılar	 tarafından	 tartışılarak	 bu	 sempozyumun	 sonucunda	
şehirler	belirlenmeli.

• Kendi	geleneğinden	kopmayan,	kendi	toplumuna,	tarihine	ve	kültürüne	
yabancılaşmamış	ayrıca	çağın	ihtiyaçlarına	cevap	verip	popüler	kültürün	
yozlaştırıcı	etkilerine	karşı	dirençli	bir	insan	modeli	yetiştirebilmek	için	or-
tak	pedagojik	yöntemler	tartışılarak	Türk	Kültür	Coğrafyasında	Türk	kim-
liğini	korumak	 için	“eğitim	felsefesi“	oluşturulması	konusunda	tartışma-
ların	gündeme	alınması.

• Tüm	Türk	Kültür	Coğrafyasını	kapsayan	Ortak	bir	dilde	Basın	ve	Medya	
nasıl	oluşturula	bilinir.

• Türk	Dünyasının	medya	arasındaki	enformasyon	bağlantılarını	gelişmesi	
için	bilgi	havuzu	kurulması.

• Medya	arasında	tanıtım	programlarının	gerçekleşmesi

• İstanbul’da	 tüm	 Türk	 dünyasını	 kucaklayacak	 ortak	 bir	 dilde	 “İsmail	
Gaspıralı”	üniversitesi	açılmalı.

• Medyanın	siyasi:	ekonomik,	sosyal	ve	kültür	hayatı	ile	ilgili	haber	alışveriş	
sağlanması
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• Tüm	Türk	Dünyasını	kapsayan	uluslararası	bir	yayınevi	ve	halka	açık	bilgi	
bankaları	kurulmalı.

• Türk	Dünyasının	ortak	mirası	olan	müzelerin	bu	anlamda	değerlendirilm-
esi,	Türk	Devlet	 ve	Topluluklarının	birbirleriyle	etkileşimini	 sağlamasının	
yanı	 sıra,	 yetişen	 nesillerin	 kendi	 kültürlerini	 daha	 yakından	 tanıyar-
ak,	 yaşantılarıyla	 ilişkili	 çıkarımda	 bulunmalarını	 sağlayacaktır.	 (insanlar	
kendilerinden	bir	parça	görmedikleri	hiçbir	 şeye	 ilgi	göstermezler	veya	
kendilerinden	bir	parça	görürlerse	ilgileri	artar,	benimserler	ve	merak	ed-
erler.	Merakla	birlikte	öğrenme	süreci	de	başlamış	olur.	 İşte	bizim	ortak	
parçalarımızdan	biri	de	Türk	Dünyası	müzeleridir)

• Eğer	müzeler	bizlerin	toplumsal	hafızamız	ise	ve	kültürümüzün	parçalarını	
yansıtıyor	 iseler	bu	müzeleri	bilimsel	 faaliyetlerimize	yönelik	 kullanarak,	
geliştireceğimiz	 doğru	 stratejilerle,	 bilgiyi	 talep	 eden	 insanlara	 daha	
kolay	benimsetebilir	ve	daha	etkili	bir	öğretim	gerçekleştirmiş	oluruz.	Ver-
diğimiz	bu	örnek	sadece	öğretimde	kullanılan	farklı	bir	yöntemin	bizlere,	
yani	Türk	Dünyasının	geleceğine	ne	kadar	katkı	sağlayabileceğini	gözler	
önüne	 sermektedir.	 Buna	 benzer	 yöntemleri	 geliştirmeli	 ve	 kendimize	
özgü	kılarak	toplumsal	ve	evrensel	değerlere	katkıda	bulunmalıyız.

• Günümüz	Türk	Dünyası’nın	birliği	ve	müstakilliği	de	uygulanacak	maarif	
politikaların	bağlıdır.	Bütün	Türk	Aydınlarının	paylaştığı	temel	duygu	Türk	
Dünyasına	olan	iman	olmalıdır.	Üçüncü	bin	yıla	girme	aşamasında	Türkler-
in	temel	hedefi	ve	İsmail	Gaspıralı	‘nın	“Dilde,	Fikirde,	İşte	Eğitimde	Birlik	
“düsturu	zamanımızın	“Kızıl Elması	“olmalıdır.
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YÖDAK: Yükseköğretim Planlama, Denetleme, 
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun Mevcut 

Durumu ve Geleceği
Ahmet Enes GÜNGÖRDÜ*

ÖZET

Geçtiğimiz	30	yılda	Yükseköğretime	olan	ihtiyaç	dünyada	artmıştır.	Kuzey	Kıbrıs	
Türk	Cumhuriyeti	Cumhuriyet	Meclisi’nin	15	Ocak	1993	tarihli	birleşiminde	ka-
bul	olunan	2/1993	sayılı	“Yükseköğretim	Kurumları	Kuruluş,	Görev,	Denetleme	
ve	Akreditasyonu	Yasası”	 ile	kurulmuştur.	Günümüzde	KKTC’	de	ve	dünyada	
yaşanan	COVİD-19	pandemisinin	de	etkisiyle	yükseköğretim	kurumlarında	ol-
dukça	hızlı	gelişmeler	yaşanmıştır.	Yükseköğretim	geçmişte	çok	az	kişini	ulaşa-
bildiği	bir	eğitim	seviyesi	iken	günümüzde	evrenselleşerek	toplumun	neredey-
se	tüm	kesimlerine	sunulmaktadır.	Bu	çalışma	KKTC’	deki	YÖDAK’	ın	tarihini,	
mevcut	durumunu	ve	geleceği	yönündeki	 ilişkisini	 kapsamaktadır.	KKTC’	nin	
ekonomik	gücünün	büyük	bir	kısmını	yükseköğretim	kurumu	sağlamaktadır.	Bu	
yüzden	YÖDAK’	ın	güçlenmesi	ülke	ekonomisi	için	çok	önemlidir.

Ocak	2021	tarihi	itibarı	ile	Üniversitelerarası	Akademik	Koordinasyon	Kurulu	
(ÜAKK)’	ya	bağlı	19	Üniversite	aktif	olarak	eğitim-	öğretim	vermektedir.	Öğ-
retime	izni	bulunan	1	üniversite	mevcuttur.	YÖDAK	ve	Üniversitelerin	Görev-
lendirmeleri	ile	Oluşturulan	Çalışma	Grupları	sayısı	11’	dir.	YÖDAK,	Üniversi-
telerin	Görevlendirmeleri	ve	Paydaş	Katılımı	ile	Oluşturulan	Çalışma	Grupları	
3’	tür.

KKTC’nin	vizyonu	evrensel	standartlarda	yükseköğretimin	sunulduğu	üniver-
siteler	adası	olmaktır.	YÖDAK’ın	 	hedefi,	kaliteli	ve	sürdürülebilir	bir	yükse-
köğretim	 alanını	 güçlendirmek,	 KKTC’nin	 uluslararası	 tanınırlığına,	 bilimsel	
teknolojik	alanda	ilerlemesine,	ekonomik	gelişimine	katkıda	bulunmak	üzere	
planlama	ve	denetleme	yapmak	ve	yükseköğretimi	koordine	etmektir.	

YÖDAK’	ın	bu	hedeflere	ulaşabilmesi	ve	KKTC	Yükseköğretiminin	dünyaya	açı-
labilen	kurumu	olarak	tanınırlığı	ve	kazanımlarının	korunması	ve	ileriye	taşın-
ması,	YÖDAK’	ın	mali	ve	idari	özerklik	yapısının	güçlendirilmesi	ile	olanaklıdır.

Anahtar	Kelimeler:	YÖDAK,	KKTC,	Yüksek	Öğretim,	Üniversite,	Akademi

*	 Kıbrıs	İlim	Üniversitesi,	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi,	Hemşirelik	Bölümü,	Girne,	Kuzey	
Kıbrıs,	TR-10	Mersin,	Türkiye
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ABSTRACT
In	 the	past	30	years,	demand	 for	higher	education	has	been	 increased.	 In	
1993	(January	15)	the	Higher	Education	Planning,	Evaluation,	Accreditation	
and	Coordination	Council	 (YODAK)	was	established	by	Law	No.	2/1993	by	
the	Turkish	Republic	of	Northern	Cyprus	Parliament.	Due	to	the	effects	of	the	
COVID-19	pandemic,	 there	are	 rapid	changes	 in	higher	education	both	 in	
TRNC	and	around	the	world.	In	past,	only	a	few	people	were	able	to	partici-
pate	in	higher	education.	As	a	result	of	universalization,	the	higher	education	
is	almost	available	to	the	whole	society.	This	study	contains	history,	current	
situation	and	future	prospects	of	YODAK	in	TRNC.	Higher	education	institu-
tions	are	providing	a	considerable	economic	strength	 to	TRNC’s	economy.	
Therefore,	advancement	of	YODAK	is	critical	for	the	national	economy.

As	of	January	2021,	there	are	19	universities	are	accepting	students	for	high-
er	education	and	1	university	is	ready	for	higher	education.	All	are	member	of	
UAKK.	There	are	11	working	groups	created	by	YODAK	and	member	univer-
sities.		There	are	3	working	groups	created	by	YODAK,	member	universities	
and	other	groups.

TRNC’s	vision	is	to	be	an	island	where	the	universities’	standards	are	as	high	
as	 universal	 higher	 education	 standards.	 YODAK’s	 goals	 are;	 to	 support	 a	
sustainable	 and	 good	 quality	 higher	 education,	 to	 help	 TRNC	with	 being	
internationally	recognized,	advanced	in	technology,	improving	the	economy	
by	planning	and	auditing	and	maintain	the	higher	education.

In	order	to	reach	these	goals;	being	an	institution	to	open	up	to	the	world	as	
TRNC’s	higher	education,	protecting	its	achievements	and	improving	them,	
YODAK	should	have	improve	its	own	autonomous	financial	and	administra-
tive	structure.

Keywords:	YODAK,	TRNC,	Higher	Education,	University,	Academic
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GİRİŞ
Yükseköğretim	 Kurumları	 Denetleme	 ve	 Akreditasyon	 Kurulu-YÖDAK	
KKTC’de	ilk	üniversitenin	Yüksek	Teknoloji	Enstitüsü	olarak	kuruluşundan	14	
yıl	sonra	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	Cumhuriyet	Meclisi’nin	15	Ocak	1993	
tarihli	birleşiminde	kabul	olunan	2/1993	sayılı	“Yükseköğretim	Kurumları	Ku-
ruluş,	Görev,	Denetleme	ve	Akreditasyonu	Yasası”	ile	1993	yılında	kurulmuş-
tur.	(YÖDAK,	2022)

YÖDAK	başkan	 ve	 üyeleri	 bu	 yasa	 uyarınca	 Bakanlar	 Kurulu	 tarafından	 at-
anmaktadır.	YÖDAK’ın	ilk	başkanı	Eğitimden	sorumlu	bakanlığın	Teftiş	Dair-
esi	Müdürü	 Yusuf	 Ziya	 Hocanın’dır.	 KKTC’de	 büyüyen	 yükseköğretim	 alanı	
nedeni	 ile	mevcut	yasa	yetersiz	görüldüğünden	ve	daha	bağımsız	bir	kurul	
oluşturulması	düşünüldüğünden	yasada	değişiklik	yapılmıştır. 13	Aralık	2005	
tarihinde	 yayınlanarak	 yürürlüğe	 giren	 Yükseköğretim	 Yasası	 çerçevesinde	
“Yükseköğretim	Planlama,	Denetleme,	Akreditasyon	ve	Koordinasyon	Kuru-
lu”	(YÖDAK)	yeni	oluşumuyla	yapılandırılmıştır.	Kurul,	bir	başkan	ve	dört	üye	
olmak	üzere	beş	kişiden	oluşturulmuştur.	(YÖDAK,	2019)

13	Aralık	2005	Yükseköğretim	Yasanın	yürürlüğe	girmesinin	ardından	KKTC	
Cumhurbaşkanı	tarafından	atanmaya	başlayan	YÖDAK	Başkanlığına	ilk	olarak	
25	Nisan	2006	tarihinde	Prof.	Dr.	Tahir	Çelik	atanmıştır.	Bu	yasada	üye	sayısı	
4	personel	sayısı	14	olarak	belirlenmiştir.	KKTC	ekonomisinin	ve	tanıtımının	
lokomotif	 alanlarından	 biri	 olarak	 da	 kabul	 edilen	 yükseköğretim	 alanı	 için	
mevcut	yasada	Nisan	2017’de	değişiklik	yapılmıştır. Bu	tarihten	 itibaren	bir	
başkan	ve	6	üyeden	oluşmaktadır.	(YÖDAK,	2017)

YÖDAK Komisyon ve Çalışma Grupları
YÖDAK,	 tarafından	 oluşturulan	 üniversitelerin	 görevlendirilmeleri	 ve	 paydaş	
katılımları	ile	meydana	gelen	alt	çalışma	grupları	mevcuttur.	2019	yılında	alınmış	
son	verilere	göre	mevcut	komisyonlar	Tablo	1’	de	gösterilmiştir.	(YÖDAK,	2019)

Tablo	1	:2017	yılı	öncesinde	mevcut	komisyonlar	(YÖDAK	2020)

2017	yılı	öncesinde	
mevcut	komisyonlar

Katılımcılar
2017	yılı	
toplantı	

sayısı	veya	
faaliyeti

2018	yılı	
toplantı	
sayısı	

veya	faa-
liyeti

2019	yılı	
toplantı	
sayısı	

veya	faa-
liyeti

1

ÜAKK Tüm	üniver-
site	rek-
törleri	ve	
temsilcileri

10 6 6
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2
YÖDAK	 Etik	 Koordi-
nasyon	Kurulu

Tüm	üniver-
site	temsil-
cileri

1 1 -

3
Doktora	 Denklik	 Ko-
misyonu	 (ÜAKK	 alt	
komisyonu)

3 1 4 4

4
YÖDAK	 Denklik	 Ko-
misyonları	

3 (Gereken	her	
alan	için	ayrı)

(Gereken	
her	alan	
için	ayrı)

(Gereken	
her	alan	
için	ayrı)

5

Yükseköğretim	 Gü-
venlik	Toplantıları	

Dış	paydaş	
katılımlı

1 3	(üni-
versiteler	
hariç)

-

2017	 yılından	 itibaren	 YÖDAK	 tarafından	 oluşturulan	 konsey,	 komisyon	
ve	 çalışma	 grupları;	 Rektörler	 Konseyi,	 Dekanlar	 Konseyi,	 Yüksek	Öğretim,	
Stratejik	 Planlama	Çalışma	Grubu,	 Yükseköğretim	Öğrenciler	 Çalışma	Gru-
pları	gibi	konsey	ve	çalışma	grupları	mevcuttur.

KKTC’ de Mevcut Yükseköğretim Kurumları
2019-2020	 Akademik	 yılında	 KKTC’	 de	 öğretime	 başlama	 izni	 bulunan	 21	
üniversite	bulunmaktadır.	Bu	üniversitelerin	dışında	11	adet	Milli	 Eğitim	ve	
Kültür	Bakanlığı	izni	bulunan	açma	öz	izni	bulunan	üniversiteler	vardır.

2019	yılında	öğretime	başlama	izni	değerlendirilen	programlar	incelendiğinde	
42	ön	lisans	programı,	46	lisan	programı,	39	yüksek	lisans	programı	ve	8	dok-
tora	programı	uygun	görülmüştür.	Bunun	yanında	18	ön	lisans	programı,	23	
lisans	programı,	11	yüksek	lisans	programı	ve	5	doktora	programı	hakkında	
uygun	değil	kararı	alınmıştır.	(YÖDAK,	2019)

YÖDAK Denetleme Yapısı
YÖDAK	Yükseköğretim	Yasasının	verdiği	yetki	ile	2017	yılında	denetimlerine	
başlamıştır.	 	 YÖDAK	denetim	 kriterlerinde	Mütevelli	Heyeti,	 Rektör,	Dekan	
ve	Bölüm	Başkanı	 gibi	 alanlarda	belirlenmiş	 kurallar	 çerçevesinde	denetim	
yapmaktadır.	Bunun	dışında	personel	ofisleri,	 konferans	 salonu,	 arşiv	odası	
gibi	fiziksel	alanların	denetimi,	senato	ve	fakülte	kararlarının	denetimi,	sosyal	
ve	kültürel	alanların	denetimini	yapmaktadır.	(YÖDAK,	2017)

YÖDAK	ve	YÖK	ortak	denetim	için	2015	yılında	protokol	 imzalamıştır	 fakat	
denetim	gerçekleştirilememiştir.	2018	yılında	ise	YÖK-	YÖDAK	ortak	denetim	
için	denetleme	standartları	ve	kriterleri	oluşturulmuştur.	İki	ülkenin	Milli	Eğitim	
ve	Kültür	Bakanlıkları	tarafından	onaylandıktan	sonra	yürürlüğe	konulmuş	ve	
ilk	denetim	gerçekleştirilmiştir.	(YÖDAK,	2018)
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YÖDAK Avrupa Birliği (AB) Uyum Çalışmaları
KKTC	Yüksek	Öğretim	AB	uyum	çalışmaları	2017	yılında	başlatılmıştır.	Konu	
ile	ilgili	olarak	KKTC’	de	bulunan	üniversitelerin	katkılarıyla	KKTC	Yeterlilikler	
Çerçevesi	Çalışma	Grubu	ve	KKTC	Yeterlilikler	çerçevesi	Redaksiyon	Grubu	
oluşturulmuş	ve	çalışmalara	başlanmıştır.	Bu	çalışma	grupları	tarafından	hazır-
lanan	 5.,6.,7.,8.	 Düzey	 yeterlikler	 Avrupa	 Birliği	 uzmanları	 tarafından	 2019	
yılında	onaylanmıştır.	KKTC’	de	bulunan	üniversitelerde	AB	uyum	çalışmaları	
Eğitim	Kurulları	 üstlenecek	olup,	 eğitim	 kurullarının	oluşturulması	 ve	görev	
alanları	 içerisinde	müfredat,	KKTC	YYÇ,	AKTS,	Ölçme	Değerlendirme,	Pro-
gram	Değerlendirme	konularının	yer	alması	gerektiği	üniversitelere	YÖDAK	
tarafından	bildirilmiştir.	Günümüzde	alan	yeterlilik	çalışmaları	devam	etmek-
tedir.	(YÖDAK,	2018)

YÖDAK Tarafından Yapılan Diğer Çalışmalar
YÖDAK	Yasa	gereği	ve	ilgili	tüzüklerin	verdiği	yetki	ile	üniversitelerin	toplu-
ma	katkı	faaliyetlerini	destekleyeceği	yönde	karar	almaktadır.	YÖDAK	Başkan	
ve	üyeleri	üniversitelerin	düzenlediği,	ulusal	ve	uluslararası	konferanslar,	 te-
knopark	ve	müze	açılış	vb.	etkinliklere	katılarak	destek	vermektedir.	2019	yılın-
da	 ise	YÖDAK	Başkanı	 tarafından	“Girişimci	ve	Yenilikçi	Üniversite”	başlıklı	
sunum	 yapılmıştır.	 Enstitü	 ve	 araştırma	 merkezlerinin	 yaptığı	 çalışmalarının	
topluma	katkı	verecek	şekilde	planlanması	konusunda	üniversitelere	YÖDAK	
Denetim	ziyaretleri	sırasında	bilgi	verilmektedir.	Üniversiteler	ayrıca	topluma	
yönelik	eğitimler,	sosyal	sorumluluk	projeleri	kapsamın	da	topluma	katkı	ver-
mektedir.	Bu	faaliyetler	kalite	süreçlerinde	ve	YÖDAK	tarafından	desteklen-
mektedir.	(YÖDAK,	2019)

YÖDAK	 tarafından	 verilen	 verilere	 göre	 2019-2020	 akademik	 yılı	 itibariyle	
KKTC	üniversitelerine	kayıtlı	öğrenci	sayısı	104.318’dir.	KKTC	ve	T.C.	uyruklu	
dışında	KKTC	üniversitelerinin	en	çok	öğrenci	aldığı	ülkeler	arasında	Nijerya,	
Ürdün	ve	Suriye	ilk	3	sırada	yer	almaktadır.	(YÖDAK,	2019)

2018	yılında	YÖDAK	bünyesinde	YÖDAK	Öğrenciler	Çalışma	Öğrenci	Grubu	
ile	başlatılan	“Güvenli	ve	Öğrenci	Dostu	Yüksek	Öğretim	Alanı	Projesi”	2019	
yılı	 içerisinde	 gerçekleştirilmiştir.	 Ayrıca	 üniversitelerin	 “Engelsiz	 Kampüs”	
çalışmaları	YÖDAK	tarafından	desteklenmektedir.	(YÖDAK,	2019)

YÖKSİS	 ve	 YÖDAK’	 a	 kayıtlı	 toplam	4507	öğretim	 kadrosu	bulunmaktadır.	
Doktora	 sınavları	 ve	 Doçentlik	 sınavlarında	 ayrıca	 öğretim	 üyeliği	 atama	
ve	 yükseltmelerinde	 YÖK-YÖDAK	 arasında	 yapılan	 iş	 birliği	 protokolleri	
çerçevesinde	akademik	unvanların	denetlemesi	için	KKTC	Öğretim	Üyeliğine	
Yükseltilme	ve	Atanma	Tüzüğü	yenilenmektedir.	(YÖDAK,	2019)
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YÖDAK Geleceği
YÖDAK,	KKTC’	nin	uluslararası	tanınırlığına,	ekonomik,	bilimsel,	sosyal	poli-
tik	 ve	 teknolojik	 alanlarda	 geliştirmek	 istemektedir.	 	 Evrensel	 standartlarda	
üniversiteler	adasını	olmayı	vizyonu	kabul	etmiştir.	Gerekli	yasal	düzenlemeler	
üzerinde	çalışmalar,	araştırmalar	yapmaktadır.	(YÖDAK,	2022)

Bu	 hedeflere	 ulaşabilmesi	 ve	 KKTC	 Yükseköğretiminin	 dünyaya	 açılabilen	
kurumu	 olarak	 tanınırlığı	 ve	 kazanımlarının	 korunması	 ve	 ileriye	 taşınması,	
YÖDAK’	ın	mali	ve	idari	özerklik	yapısının	güçlendirilmesi	ile	olanaklıdır.	Bun-
lar	üzerine	çalışmalar	yapmaktadır.	(YÖDAK,	2019)
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