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ÖZET 

AFGAN�STAN’DA TÜRKÇE E��T�M�N�N TAR�H� 

Hayri, Aysultan 

Türkçe E�itimi Ana Bilim Dal� 

Tez Dan��man�: Yrd.Doç.Dr. Erol BARIN 

Nisan - 2007 

Dil, maddî bak�mdan insan vücudundaki birtak�m sistemlerin olu�turdu�u, seslerin 

bütününü ortaya ç�karan bir organ ise de, manevî bak�mdan insanlar aras�ndaki en önemli 

ileti�im arac�d�r. Dil bir milletin kültürel kimli�inin olu�mas�nda çok önemli bir yere sahiptir. 

Çünkü ba�lang�çtan beri insanlar�n yapt�klar� tüm sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetleri ve 

özellikleri farkl� topluluklar�n farkl� dillerinin sözlü ve yaz�l� �ekilleri ile nesiller boyu a��zdan 

a�za veya edebî eserler vas�tas�yla konu�arak ve yazarak nakledilip gelmektedir. Bugünkü 

topluluklar� olu�turan en önemli  ve temel etmenlerden biri o milletin konu�tu�u dildir. 

    

Dil bir toplumun millî kimli�i oldu�u gibi, milletler aras� maddî ve manevî al��veri�in 

en önemli arac� niteli�ini de ta��maktad�r. Bu çal��ma “Afganistan’da Türkçe E�itiminin Tarihi” 

ad� alt�nda yap�lm��t�r. Bu çal��mada Afganistan’�n siyasal, sosyal ve kültürel durumu üzerine 

k�saca durulmakla birlikte etnik ve demografik yap�s� hakk�nda da aç�klama yap�lm��t�r. 

Çal��man�n esas konusu Afganistan’da Türkçe e�itimidir. Buna göre her �eyden önce  oran�n 

e�itimi, tarihi ayr� ayr� tarihler kapsam�nda ele al�nd�. Türkçeyle ilgili kurumlar�n olu�umu, 

devam�, de�i�ik durumlar� ve yükseli�i hakk�nda ara�t�rma yap�l�p Afganistan’da modern e�itim 

temelinin at�l���nda Türk devletinin pay� ve Türkiyeli i� adamlar�n�n dost ve karde�çe 

faaliyetleri do�rultusunda belgelere dayan�larak aç�klamalar yap�lm��t�r. 

    

Afganistan’da Türkçe e�itimi ile ilgili konuyu ele alm��ken Afganistan nüfusunun üçte 

birini olu�turan yerli Türk kökenli Özbek, Türkmen vb. Türklerin kültürel hayat� ve sosyal 

durumu hakk�nda da kaynaklara dayanarak inceleme yap�ld�. Buna göre Afganistan’�n genel 

e�itiminde Türkçe e�itiminin çok önemli oldu�u ortaya ç�kmaktad�r. Dolay�s�yla ara�t�rman�n 

konu ile ilgili bu bölümü “Afganistan’da Türkçe E�itiminin Dünü ve Bugünü” ana ba�l��� 

alt�nda toplanmaya çal���lm��t�r. 

 

   Ayr�ca Afganistan’da Türk Dili ve Edebiyat�n�n ya�ay�p ayakta kalmas� için mücadele 

edip katk�da bulunanlar hakk�nda da k�saca bilgi verilmeye çal���lm��t�r. 
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ABSTRACT 
 

HISTORY OF TURKISH EDUCATION IN AFGHANISTAN 
 

Hayri, Aysultan 

Turkish Langage Teaching Programme 

Advisor : Assistant Professor Erol BARIN 

April - 2007 

 

 Although language occurs thanks to some organs revealing all of the sounds which are 

composed by a number of systems, it is, spiritually, the most important means of communication 

among people. 

   Language has a very crucial importance in forming a nation’s cultural identity inasmuch as 

it carries all the cultural, social and political activities done by people and especially in that it 

carries the languages of different societies from generation to generation in spoken or written 

forms by using literary means. One of the most important elements forming the present 

communities is the language spoken by them. 

 As well as being a society’s national identity, it is also the most essential means in 

international commerce and cultural exchange. 

 This study has been carried out in Afghanistan under the title “ The history of Turkish 

Language Education in Afghanistan” In this study, not only has Afghanistan’s political, social 

and cultural situation been briefly explained but also some remarks have been made about its 

ethnic and demographic structure.  

 The main concern of this study is the Turkish Language education in Afghanistan. In 

accordance with this, its history has been examined under different periods. Research on the 

formation, sustainability, rise and other issues of the institutions related to Turkish language has 

been carried out and the contribution of Turkish government and businessmen to the 

establishment of modern education in Afghanistan has been discussed based on documents. 

Since a study has been carried out regarding Turkish Language education in Afghanistan, 

some research based on documents about the cultural life and social situation local, Turkish 

originated people such as Uzbeks, Turkomans, has been done According to this study, it can be 

concluded that Turkish language education is very important in Afghanistan’s general education. 

Therefore, the part of the study regarding this, has been tried to mention under the title “The past 

and present of Turkish Language Education in Afghanistan” 
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ÖN SÖZ 

 

 

 “�nsan hayat�nda ana dilinin önemli bir yeri vard�r. Çünkü dil ileti�imin en 

temel unsurudur. �nsanlar�n birbiriyle duygu ve dü�üncelerini payla�abilmeleri için 

ayn� dili konu�malar� gerektir. Bu bak�mdan bir anla�ma sistemi niteli�inde olan 

dilin ba�ka bir görevi de nesiller aras�ndaki kültür aktar�m�n� sa�lamaktad�r. Bilindi�i 

gibi milletler kültürleri ile ya�arlar. Atatürk’ün ‘Türk ulusu ancak varl���n� derin ve 

sa�lam kültür s�n�rlar� ile çevreledikten sonrad�r ki onun yüksek kapasitesi ve 

erdemi, uluslar aras�nda tan�n�r.’ dedi�i gibi hakikaten Türk Milleti kendi varl���n�n 

derin ve sa�lam kültürü ile yüksek kapasite ve erdeme sahip olabilir. Dolay�s�yla dil 

milletlerin ba��ms�zl�k sembollerinden biridir. Bir milletin kendi memleketinde ana 

dilini hür bir �ekilde kullanabilmesi, onun ba�kalar�na ba�l� olmad���n� gösterir.” 

(Uçgun, 2006:VIII). Tarihini ve kültürünü ana dili arac�l��� ile ö�renen nesiller millî 

benli�ine sahip olur. 

 

 Dil e�itiminin en önemli amac� yaz�lanlar� ve konu�ulanlar� do�ru olarak 

anlayabilmek, duygular�, dü�ünceleri sözle ve yaz�yla amaca uygun bir �ekilde 

anlatabilmeyi sa�lamakt�r.  

 

 �yi bir dil e�itimi sa�land��� takdirde ö�renciler, okuma al��kanl��� kazanm��, 

kelime zenginli�i artm��, anlama ve anlatma becerilerini edinmi� bir duruma gelerek 

topluma ve dünyaya yararl� birer birey olurlar. 

 

 Dil ile kültür aras�nda güçlü ba�lar mevcuttur. “Bir toplumu ulus yapan 

ba�lar�n en güçlüsü dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna, geçmi�ine s�k� s�k�ya ba�lar; 

ku�aktan ku�a�a aktar�larak gelen dil, bireyi geçmi�le gelecek aras�ndaki zincirin bir 

halkas� durumuna getirir.” (Aksan, 1978:13). 

 

 Hayatta çok önemli bir yere sahip olan dil e�itimi ise büyük titizlik gerektirir. 

Buna göre Afganistan’da Türkçe e�itimi iki aç�dan çok önemlidir: 
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1.   Afganistan’da ya�ayan insanlar�n büyük bir k�sm� Türk kökenli olup, 

ayr� ayr� Türk lehçeleri ile konu�maktad�rlar. Hatta bir tek Özbek Türkçesi ile 

konu�anlar da birbirleriyle farkl� konu�uyorlar. Bunlar�n hiç biri de düzgün 

konu�ma ve yaz� diline sahip de�ildirler. Buna göre Afganistan’da Türkçe 

e�itiminin en önemli hedeflerinden biri buran�n yerli Türkleri aras�nda ortak 

bir dil birli�i sa�lamakt�r. 

 

2.   Türkçe, Afganistan’�n bütün halklar� için ülkedeki en geni� alana 

yay�lm�� yabanc� dil niteli�ini ta��maktad�r. Dolay�s�yla Türkçe, iki memleket 

aras�nda  1920’li y�llardan beri devam edip gelen siyasal, kültürel ve millî 

dostluk ve karde�lik ba�lar�n� yine  güçlendirip köprü vazifesi yapabilmektir. 

Afganistan’da Türkçe e�itimi pek kolay de�ildir. Bu konuda Türkçe 

e�itimcilerinin büyük bir titizlikle çal���p Türkçe e�itimi vesilesi ile 

Afganistan’a ayd�nl�k, birlik ve bar��� arma�an etmeleri gerekmektedir. 

 

  Bu çal��mada “Afganistan’da Türkçe E�itimi” ana ba�l��� alt�nda 

Afganistan’�n genel sosyal hayat�n�n k�sa tarihçesi, co�rafyas�, e�itim tarihi, e�itimde 

Türkiye Türklerinin pay�, Türkiye Türkçesi e�itimi ve yerli Türkçe (Özbek Türkçesi 

ile Türkmen Türkçesi) e�itimi gibi meseleler yer alm��t�r. 

 

  Konuyla ilgili kaynaklara ula�abilmek için Millî Kütüphane, Afganistan 

Büyükelçili�i, Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Kabil Üniversitesi 

Kütüphanesi, kendi aile kütüphanemiz, �stanbul Topkap� Saray� Kütüphanesi, 

Türkiye Gazetesi Kütüphanesi ile Kabil’deki Türkçe Bölümü Kütüphanesi’ndeki 

kitaplardan elde edilen ara�t�rmalardan yola ç�k�ld�. 

 

 Bu ara�t�rman�n amac�; Afganistan’daki Türk milleti ile bütün halklar 

aras�ndaki birli�in sa�lanmas� için sosyal hayatta insanlar�n ve topluluklar�n me�ru 

haklar�n�n tan�n�p bireyler aras�nda sayg�l� davran��lar� geli�tirmeye katk�da 

bulunmakt�r. Ayr�ca, bu çal��man�n bir amac� da ana dili e�itiminin önemi ve 

faydalar�n� ortaya koymakt�r. 
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1. BÖLÜM 

 

 

G�R�� 

 

 

Bu bölümde ara�t�rman�n problemi, amac�, önemi, s�n�rl�l�klar�, 

yöntemi,  evren ve örneklemi ve veri toplama tekni�i  üzerinde durulmu�tur. 

 

1.1.Problem  

 

Afganistan’da e�itim ve Türkçe e�itimi çal��malar�n�n geçmi�i ve 

bugünkü durumu nedir? 

 

Gelece�ini teminat alt�na almak maksad� ile her devlet insanlar�n� 

sosyalle�tirmek; topluma uyumlu ve faydal� hâle getirmek; do�ru ve sa�lam 

dü�ünen, dü�ündüklerini güzel ve etkili bir �ekilde anlatan, millî kimlik ve 

ki�ilik kazanm�� bireyler olarak yeti�tirmek için tedbirler almaktad�r. Devlet 

bunun için yürütme (icrâ) mekanizmas� olarak e�itim bakanl�klar� kurmakta; 

bakanl��a sistem geli�tirmek, okul açmak, ö�retmen yeti�tirmek, personel 

çal��t�rmak, dersler tespit etmek; bu dersler için program ve uygun ders 

kitaplar� haz�rlamak gibi görevleri vermektedir. Bütün bunlar, e�itimin ayr� 

ayr� de�er ta��yan ve kendilerine has i�levleri olan unsurlard�r. 

 

E�itim, insanlar�n davran��lar�nda de�i�iklik yapma sürecidir. Türkçe, 

Edebiyat, Dil Bilgisi, Kompozisyon e�itimi ise insanlar�n dil becerilerini 

geli�tirme, duygu, dü�ünce, hayal ve davran��lar�nda müspet de�i�iklik 

yapma duygular�n� terbiye etme, estetik zevk anlay��lar�n� geli�tirme ve millî 
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motiflerle süsleme, toplumun sayg�n bir ferdi olarak hayata at�lmalar�n� 

sa�lama sürecidir. 

 
“Kültür, e�itim süreciyle kazan�lmaktad�r. Dil e�itimi ise bu sürecin 

ayr�lmaz ö�elerinden biridir. Toplum içerisinde ya�ayan insanlar�n 

birbirleriyle sa�l�kl� ileti�im kurmalar�nda ve ortak kültürel de�erleri 

payla�malar�nda dilin ve dil e�itiminin önemli bir rolü vard�r. Bu çerçevede, 

dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklar�n anlayan; duygu, dü�ünce ve 

hayallerini anlatan; ele�tirel dü�ünen, sorumluluk üstlenen, giri�imci, 

çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle 

ara�t�rma, sorgulama, ele�tirme ve yorumlamay� al��kanl�k hâline getiren, 

estetik zevk kazanm�� ve millî de�erlere duyarl� bireylerin yeti�tirilmesi 

gerekmektedir. Kültür ta��y�c� ve aktar�c� fonksiyonuyla bir e�itim arac� olan 

dilimizin ö�retimi bu yüzden her geçen gün daha da artan bir önem arz 

etmektedir.” (Özbay,2006:V). 

 

E�itimde temel amaç, çocu�u millî ve manevi de�erlerimize sahip, 

yurt ve dünya meseleleri kar��s�nda salim dü�ünen, fikirler üreten, ele�tiriler 

yapabilen; ho�görülü; anlay��l�; millî kimlik sahibi; vatan�n�, milletini, dini, 

tarihi, bayra��n� seven; hürriyete â��k; idealist bir ki�i olarak yeti�tirmek ve 

onun sosyalle�mesine yard�mc� olmakt�r.  Bu temel amaçlara ula�mak için en 

do�ru yol okullarda okutulan Dil, Edebiyat vs. derslerden faydalanmas�n� 

bilmektir. (Karaku�, 2002:5-6). 

 

Afganistan’da Afgan Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin e�itimi 

günümüzdeki en önemli meselelerden biridir. Dilimizdeki karga�an�n önüne 

geçmek ancak toplumda sa�lam bir dil bilinci olu�turmakla mümkündür. “Dil 

bilincini olu�turmada ö�retmenlere ve ö�retmen yeti�tiren kurumlara önemli 

görevler dü�mektedir.” (Temizyürek, Balc�, 2006:V). 
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1.2.Ara�t�rman�n Amac� 

 

Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat� Fakültesinde aç�lan Türkoloji 

Bölümü Türk Lehçeleri özellikle Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi e�itimi 

yoluyla bu do�rultuda hizmet vermeyi amaçlamaktad�r. 

 

Ara�t�rman�n amac� Afganistan’da genel e�itim durumunu, Afganistan 

Türklerinin Ana dili e�itimindeki problemlerini, Afganistan e�itiminde 

Türkiye Türkçesinin yeri gibi çok önemli meseleleri ara�t�r�p aç�klama 

yapmak ve sorunlar�na çözüm yolu bulabilmektir. 

 

 

1.3.Ara�t�rman�n Önemi 

 

E�itim, ki�inin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin 

istenilen do�rultuda geli�tirilmesi �eklinde tan�mlanabilir. E�itim süreci, 

bireyin hayat� boyunca devam etmektedir. Ailede ba�layan e�itim, okullarda 

sistemli bir �ekilde yürütülmektedir.   

 

Okullarda sürdürülen e�itim, ana dili ile gerçekle�tirilmektedir. Ana 

dili, bütün ö�renmelerin esas�n� olu�turmas� bak�m�ndan önemlidir. Çünkü 

birey, çevresini kendi dilinin penceresinden görmekte ve 

anlamland�rmaktad�r. Dil, insan dü�üncesinden do�mu�tur. Ya�an�lan çevrede 

haz�r bir �ekilde bulunan kelimeler ve kavramlar, canl� bir ileti�im arac� olan 

dilin en önemli unsurlar�d�r.  

 

Dil, toplum hayat�nda birle�tirici bir güce sahiptir. Dillerine gerekli 

hassasiyeti göstermeyen, dil bilincini yitiren toplumlar, tarih sahnesinden 

silinmeye mahkûmdur. Bu nedenle milletler, ana dillerine sahip ç�kmal�d�r. 
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Çal��mada, bu noktadan hareketle Afganistan’da ya�ayan Türk 

soylular�n ana dilleri ile ilgili e�itim süreçleri ve Türkiye Türkçesinin 

Afganistan’da ö�retim durumu de�erlendirilmektedir. Afganistan’da Türkçe 

E�itim Tarihi ba�l�kl� ara�t�rma, bu alanda daha yap�lan ilk çal��ma olmas� 

bak�m�ndan ve bundan sonra bu konuda yap�lacak çal��malara ���k tutmas� 

aç�s�ndan önemlidir.  

 

Türkiye’de birkaç kitap d���nda Afganistan’la ilgili pek fazla ara�t�rma 

yap�lmam��t�r. Son y�llarda bu konuda bir iki yüksek lisans ve doktora tez 

çal��mas� yap�lmaktad�r. Ankara �lahiyat Fakültesinde doktora ö�rencisi olan 

Nejibe Han�m’�n bu alanda Afganistan E�itiminde Kad�nlar�n Yeri ba�l��� 

alt�nda bir çal��mas� bulunmaktad�r.  

 

Buna göre bu ara�t�rma, Afganistan’da e�itim, özellikle Türkçe 

E�itimi konusundaki meseleleri belgelere dayanarak ara�t�r�p, aç�klayarak 

sorunlar�n� ortaya atabilmi� olan ilk ara�t�rma niteli�ini ta��makla çok önem 

kazanmaktad�r. 

 

1.4.  S�n�rl�l�klar 

Çal��ma, 1922 ve 2007 y�llar� aras�nda Türk soylular�n ana dili e�itimi 

ve Afgan-Türk dostlu�unun bir yans�mas� olarak Türkiye Türkçesinin 

ö�retimi, bu konuda yürütülen devlet politikalar� ve Türk bilim adamlar�n�n 

bu konudaki faaliyetleri ile s�n�rland�r�lm��t�r. 

 

1.5.  Yöntem 

Bu çal��mada betimsel ara�t�rma yöntemi kullan�lm��t�r. Betimsel 

yöntem, var olan bir durumu var oldu�u �ekliyle betimlemeyi amaçlar. 

Ara�t�rmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi ko�ullar� içinde ve 

oldu�u �ekliyle tan�mlanmaya çal���l�r. Onlar� herhangi bir �ekilde de�i�tirme, 
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etkileme çabas� gösterilmez. Önemli olan bilinmek istenen �eyin gözlenip 

belirlenmesidir (Karasar, 2003). 

 

1.6.  Evren ve Örneklem 

Ara�t�rman�n evrenini, 1922 ile 2007 y�llar� aras�nda Afganistan’da 

Türkçe e�itimi alan�nda yap�lan çal��malar�n tamam� olu�turmaktad�r.  Türkçe 

e�itimi aç�s�ndan önem arz eden resmî ve özel e�itim 1978’den sonra 

ba�lad��� için ara�t�rman�n örneklemini 1978-2007 y�llar� olu�turmaktad�r. 

 

1.7.  Veri Toplama Tekni�i 

Ara�t�rma betimsel ara�t�rmaya göre haz�rland��� için verilerin 

toplanmas� kaynak taramas� �eklinde gerçekle�mi�tir. Afganistan Millî 

Kütüphanesi, Kabil Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara Afganistan 

Büyükelçili�i Kütüphanesi, D�� ��leri Bakanl��� Kütüphanesi, Topkap� Saray� 

Kütüphanesi, Millî Kütüphane, Gazi Üniversitesi Kütüphanesi konu ile ilgili 

kaynaklara ula�mak bak�m�ndan taranm��t�r. 

 

Elde edilen veriler, fi�lenmi�, konular�na göre tasnif edilmi� ve gerekli 

bölümlerde kullan�lm��t�r. 
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2. BÖLÜM 

 

AFGAN�STANIN GENEL DURUMU 

 

 

 



 

 

7

2.1.  Afganistan’�n Siyasi Tarihi  

On sekizinci yüzy�l�n ortalar�ndan itibaren siyasi birlik hâline gelen 

Afganistan, Asya k�tas�n�n istila yollar�ndan birinin üzerinde bulunuyor. 

Afganistan, eski ça�lardan beri çe�itli ordular�n gelip geçti�i bir yer olmu�tur. 

Bu tarihî yer ilk olarak eski �ranl�lar�n istilas�na u�ram��t�r. (Milattan önce 

3000 y�llar�nda.)  

 

M.Ö. 6. yüzy�lda Afganistan’da Sakalar (�skitler) ya�ard�. Bu 

memleket miladi 5. yüzy�lda �ran’da kurulan Pars devletinin eyaleti oldu. 

 

 M.Ö. 4. yüzy�lda �ran’� yenen Makedonyal� Büyük �skender’in 

hükümdarl��� Afganistan’a kadar ula�m��t�r. Bu bölge Türk olduklar� bilinen 

Ku�anîler’in hâkimiyeti alt�nda (125-480) kalm��t�r. 480’den sonra ise 

Afganistan’a Ak Hunlar olarak tan�mlanan Halaç Türkleri gelip  yüzy�l kadar 

süren bir devlet kurdular. 

  

Üçüncü büyük halife olan Hz. Osman zaman�nda �slamiyet 

Afganistan’da benimsenip h�zla yay�lmaya ba�lad�. 10. yüzy�l�n ikinci 

yar�s�ndan itibaren Afganistan’da Sebüktegin önderli�inde Gazneliler büyük 

imparatorlu�un temelini att�. Gazneli Mahmut zaman�nda (998-1030) 

Müslüman Türk milleti buraya iyice yerle�ti. 

 

 Afganistan, Gaznelilerden sonra Selçuklular�n eline geçti ve bu durum 

12. yüzy�l�n ortas�na kadar devam etti. Son Selçuklu padi�ah� Sultan 

Sencer’den sonra bu bölge Gur sultanlar�n�n eline geçti. 12. yy. sonlar�na 

gelindi�inde Afganistan’� Harezm�ahlar kontrol alt�na ald�. Türkan Hatun 

yönetimindeki Harezm�ahlar bu devirde alt�n ça�lar�n� ya�ad�lar. K�sa bir 

süre sonra Mo�ollar bölgeyi istila alt�na al�p bu topraklar� yüz elli y�l kendi 

ellerinde tuttular. 

 



 

 

8

 Mo�ollar� Emir Timur Kuragan y�kt� ve onun torunu olmu� 

Zahireddin Mahmet Bâbür (1483-1530), Afganistan’da uzun zamanlara kadar 

devam eden bir devlet kurdu. Bâbürlülerden sonra da Safevilerin 

Afganistan’�n Güney-Bat� k�s�mlar�nda k�sa süreli hâkimiyetleri oldu. Nihayet 

1709’daki olaylar Afganistan’da millî bir devletin uyan���n�n ba�lang�c�na 

sebep olmu�tur. Ancak bu hareketlerin ba�ar�s� uzun sürmemi�tir. Nâdir �ah 

Ef�ar, Kandahar ve Herat’� tekrar ele geçirerek bütün Afganistan’� yönetimi 

alt�na ald�.  

 

 Böylece tarih biliminin tespit etti�ine göre Afganistan’�n ilk 

dönemlerinden son iki yüz y�l öncesine kadar Türk hâkimiyeti ve devletleri 

eliyle yönetildi�i ortaya ç�kmaktad�r. 

 

 Bugünkü Afganistan devletinin temelini Afgan kabilelerine dayanarak 

ilk atan ki�i Ahmet �ah Dürâni oldu. 17. yüzy�l�n sonlar�nda Herat civar�na 

gelip yerle�en Abdâlilerin Sadozay kolunun reisi olan Zaman Han Abdâlî’nin 

o�lu Ahmet �ah, gösterdi�i cesaret, zekâ ve kabiliyet ile k�sa zamanda 

Afganistan’� ele geçiren hükümdar� Nâdir �ah Ef�ar’�n sa� kolu olarak 

Mâzenderân valisi tayin edildi. Nâdir �ah’�n ordusunun kumandanl���n� 

yapm�� olan Ahmet �ah, bu arada devlet yönetiminde iyice tecrübe edinmi�ti. 

Ahmet �ah,  Nadir �ah’�n öldürülmesinden sonra ise Kandahar’� ele geçirdi 

ve orada kendi hükümetini ilan etti. 

 

 Böylece Afganistan’da Ahmet �ah ve o�ullar� birkaç y�l hükümdarl�k 

ettikten sonra Sadozaylar hâkimiyeti son bulmu�, Barakzay 

(Muhammedzay)lar saltanat� ba�lam��t�r. Maalesef, bu hanedan�n 

saltanat�ndan itibaren Afganistan’�n büyük toprak kay�plar� olmu�, tarihî 

geni� Horasan topraklar� Rus ve �ngilizlerin rekabet meydan� hâline gelmi�tir. 

 

 18. yy.dan sonra Orta Asya ve özellikle Afganistan eski rahat�n� 

kaybetti. �ngilizlerin güdümündeki �ir Ali Han gibi devlet adamlar� 

vas�tas�yla da topraklar küçülmeye ba�lam��t�r. Emir Abdurrahman 



 

 

9

zaman�ndaysa bugünkü Afganistan haritas� biçimlenmi� ve sözle�melere göre 

bu bölgede hükümdarl�k Rus-�ngiliz siyasetçileri vas�tas�yla ancak hükümet 

edebilir hâle gelmi�tir. Bu arada �ngilizler ve Ruslar Afganistan’�n 

Müslüman, gayretli ve cengâver halk� taraf�ndan zaman zaman bozguna 

u�rat�lm��t�r. Abdurrahman’�n ölümünden sonra onun o�lu Habibullah Han, 

Afganistan taht�na ç�km��t�r. “Ne var ki, bu s�rada geli�en dünya olaylar� 

Afganistan’�n kaderine de tesir etmeye ba�lam��t�r. Uzak Do�u’da 

Japonlar�n, Avrupa’da da Almanlar�n büyük birer kuvvet olarak ortaya 

ç�kmalar�, �ngilizler ve Ruslar�n aralar�ndaki rekabeti unutarak birbirlerine 

yana�malar�, Orta Asya’daki rekabetlerine bir son vermek amac�yla 

birbirlerinin hâkimiyet ve nüfuz sahalar�na kar��mamay� kararla�t�rmaya 

sebep olmu�tur…” (Saray,1997:143). 

 

 Her ne kadar Abdurrahman kendi hâkimiyetini Afganistan’da kurmak 

için buran�n çe�itli yerli insanlar�na göre a��r� derecede sert ve ac�mas�z bir 

siyaset uygulad�ysa da, babas�n�n vasiyetine ra�men Habibullah Han bu 

gruplara kar�� geni� siyaset uygulamaya ba�lad� ve onlar üzerindeki 

kontrolünü gev�ek tuttu. Habibullah Han 19 �ubat 1919’da faili hâlâ meçhul 

kalan bir cinayet sonucu öldürüldü.  

 

 Yeni Afgan hükümdar� Amanullah Han tahsil görmü�, yenilik taraftar� 

ve demokrat bir insand�. Ama tecrübesiz kral Rus tehlikesini unutarak 

�ngilizlere kar�� ç�kt�. Neticede de�i�ik sebeplerle hâkimiyetini bir türlü 

sa�layamad� ve bu durum onun yurt d���na firar etmesine sebep oldu. Bu 

arada Nadir Han farkl� bir �ekilde bir politika uygulay�p Veziristan 

kabilelerine yard�m ederek Afganistan’�n kontrolünü sa�lad�. Böylece Afgan-

�ngiliz aras�ndaki bir as�rl�k sava� ve mücadele sona ermi� gibi göründü. 

Böylece, Afganistan müstakil bir devlet hâline gelmi� oldu. Nâdir �ah’�n 

öldürülmesinden sonra, onun o�lu Zâhir �ah Afganistan’�n taht�na kondu ve 

yakla��k 40 y�l hüküm sürdü.  
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 Nihayet 17 Temmuz 1973 tarihinde onun amca o�lu Muhammed 

Davut Afganistan’da krall�k sistemini sona erdirip ilk cumhuriyeti ilan etti. 

Davut Han hükümeti de pek uzun sürmedi. Çünkü tarih boyunca çe�itli d�� 

güçlerin istilas�na u�rayan Afganistan’�n son davetsiz konu�u Sovyetler 

Birli�i veya bugünkü ad�yla Rusya Federasyonu oldu. Ancak Ruslar�n 

Afganistan maceras� da, di�er devletlerin istila etme çabalar�nda oldu�u gibi 

onlara çok pahal�ya mal oldu. 

 

 27 Nisan 1978 Per�embe günündeki darbe Davut Han’�n bütün 

ailesiyle birlikte vah�ice katliam�na sebep oldu. Ruslar�n do�rudan do�ruya 

müdahalesi Afganistan’da yeni hükümet ve bakanl�klara komünistlerin 

gelmesiyle gerçekle�ti.  

 

Halk ve Parçam fraksiyonlar�n�n birle�ip kurduklar� hükümet k�sa bir 

zaman geçmeden tekrar kar�� kar��ya gelip kendi aras�nda tart��maya ba�lad�. 

Dolay�s�yla 14 senelik hükümet devrinde Nur Muhammed Tereki’den 

ba�lay�p s�ras�yla Haf�zullah Amin, Babrak Karmal ve Dr. Necibullah ile sona 

erdi. 

 

 Sovyetler, Afganistan’da Babrak Karmal’� iktidara geçirdikten sonra 

özgürce hareket etmeye ba�lad�. Bu durumdan rahats�z olan Afganistan 

halklar� devlete ve Ruslara kar�� isyan etmeye ba�lad�. Tam bu zamanlarda 

ba�ta Amerika olmak üzere �ran, Pakistan, Arabistan, �ngiltere, Fransa gibi 

devletlerin Afganistan’a müdahalesi ba�lad�. Genelde bu durumu kom�u 

ülkeler çok ate�lendirdi. Hepsinin Afganistan’a dostlu�u ve yard�m� kasab�n 

koyunla dostlu�u gibiydi. Ama dünya Afganistanl�lar�n tarih boyunca 

özgürlü�ünü koruyabilen bir millet oldu�unu biliyor. Büyük �skender’in 

ordusunun Afganistan topraklar�nda büyük kayba maruz kal���, �ngilizlerin 

sefaletle bu topraklardan kaç��� ve Ruslar�n dünya çap�nda deh�et yaratan 

K�z�l Ordusunun ve Sovyetler Birli�i’nin parçalan��� bunun en aç�k delilidir.  
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 Komünistlerin zorbal���ndaki hükümetin üzerinden çok da zaman 

geçmeden halk�n onlara kar�� ayaklanmas� ve mücadele ba�latmas� oldu. Ayn� 

zamanda Afganistan, ba�ta �ran ve Pakistan olmak üzere eski istilac�larla 

uzun süreli (yakla��k 30 y�l) iç ve d�� sava�lara maruz kald�.  

 

 Bu arada davetsiz misafir olan Ruslar da büyük maddî ve manevî 

darbeler yedikten sonra, 1986 y�l�nda Afganistan meselesini hallolmu� kabul 

ederek Babrak Karmal’� iktidardan uzakla�t�rarak Necibullah’� iktidara 

getirdiler.  

 

 Afganistan’da Komünist rejim, 16 Nisan 1992 tarihinde Türk as�ll� 

General Abdürre�it Dostumun Dr. Necip’e kar�� isyan� neticesinde de�i�ti. 

General Dostum, gücü komünistlerden al�p Cemiyet-i �slami partisinin nizami 

güçleri ba� kumandan� Ahmet �ah Mesudâ devretti ve kendisi kendi bölgesi 

olan �ibirgan’a döndü. Ahmet �ah Mesud da, hemen Pakistan’da y�llardan 

beri yabanc�lar (Amerika, �ngiltere, Fransa, Arabistan vs.) �n deste�iyle 

Ruslara ve komünistlere kar�� ç�k�p sava�an güçlere seslendi. 

 

 21 Nisan 1992 tarihinde komünist rejim tamam�yla çökmü�tü ve 

Afganistan’daki ilk �slam Devleti General Abdürra�it Dostum’un emri 

alt�ndaki büyük bir kuvvetin Kabil’e girmesiyle olu�tu. Bu olaydan sonra 

Pakistan’daki mücahit gruplar Afganistan’a gelip Sebgetullah Mucadidi 

önderli�indeki 50 ki�ilik �ûray� Kabil hükümetini devirmek üzere iki ayl���na 

seçtiler. 

 

 �ki ay sonra alt� ayl�k sürede görev yapacak olan Burhaneddin 

Rabbanî ba�kent Kabîl’de iktidara geçti. 

 

 Pakistan’da üstlenen mücahitler ise Pakistan devlet erkân�n�n da 

kat�ld��� bir toplant� neticesinde ilk üç ayl�k geçici hükümeti Burhaneddin 

Rabbani ba�kanl���nda kabul etti.  

 



 

 

12

 15 Haziran 1992’de “Hal-ü Akd” isimli yönetim konseyi yeni devlet 

ba�kan�n� seçmek için toplad�. Bu defa da konseyin Burhaneddin Rabbani’yi 

6 ay süreyle ba�kanl��a seçti. On dört y�ll�k komünistler zaman�nda pek zarar 

görmeyen kâbil 1992 y�l�ndan sonra bir terör ve anar�i yöresi hâline geldi. 

K�sa süre içinde Kâbil tamamen çöktü ve merkezi hükümet de ortadan kalkt�.  

 

 �slami güçlerin iktidara geçmesiyle Afganistan daha da fazla kana 

boyand� ve tam bir sava� alan�na döndü. Ordu parçaland�, maarif ve talim-

terbiye geriledi, iktisadî durum kötüle�ti. Ülkede bir ba�tan bir ba�a cehalet 

hüküm sürüyordu. Tabiî ki Afganistan’� bu hâle dü�üren farkl� sebepler vard�. 

Ba�ta cehalet olmak üzere, basiretsiz yöneticiler ve kom�ular�m�z dâhil d�� 

sömürgeci ülkelerin uzun y�llardan beri bölgede uygulad�klar� sömürge 

politikalar� bu sebepler aras�nda mutlaka zikredilmelidir.  

 

Dü�man, hedefine bir ad�m daha yakla�m��t�. Bu sefer Taliban’�n 

yüzeye ç�kma s�ras� geldi. Zaten �slam ve cihat kelimeleri art�k millete nefret 

uyand�r�c� kelimeler hâline dönü�mü�tü. Ama dü�man  için bu yeterli de�ildi. 

Bu sebeple, Taliban rejimi mukaddes �slam dinini alet ederek daha  sert ve 

daha  deh�etli bir yap�yla Dallar ve Kaldar gücüyle, yine Pakistan merkez 

olmak üzere Kandahâr, Herat, Kabîl, Mezâr-� �erif ve Meymene’ye musallat 

oldular. Ama Taliban için Kuzeyi ele geçirmek pek kolay olmad�. Çünkü ilk 

giri�inde bölge halk�n�n ciddî mudâfas�yla kar��la�t�. Büyük can ve mal 

kayb�yla kaçt�lar. Sonunda cepheleri parayla sat�n al�p bütün Afganistan’� 

Penc�ir bölgesi hariç ele geçirdi. Sonunda olan halka oldu. Afganistan’daki 

mazlum halklar büyük bir tehdit ve tehlike alt�nda ya�amaya mecbur kald�. 

Katliam ba�lad�. Özellikle bu zulüm Türkleri ve Hazaralar� çok etkiledi. 

�nsanlar mal mülklerini b�rak�p kaçmaya mecbur kald�lar.  

 

  ABD’nin e�itti�i militanlar, Rus sava�� s�ras�nda dünyan�n dört bir 

yan�na yay�larak anar�i ve terör estirmeye ba�lad�lar. Kaynaklara göre 11 

Eylül felaketinden önce dünyan�n farkl� ülkelerinde El-Kaide örgütüne 

mensup 70 bin militan bulunmaktayd�. 
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 “11 Eylül 2001’de ABD kendi evinde vuruldu. Sanki ABD kendi 

evinde vurulaca��n� bilmiyordu!!! Ancak ABD kendi üretimi olan ve y�llarca 

Afganistan’�n Müslüman halk�na ac� ve �st�rap çektiren Usame Bin Ladin’in 

adamlar� taraf�ndan gerçekle�tirildi�ine inan�lan sald�r�da 11 Eylül tarihinde 

kalbinden vurulmu�tur. ABD ordusu alarma geçmi�ti ve herkes korku ve 

deh�et içinde kalm��t�.” (�smail vd. 2003 : 161). Acaba Ladin ve örgütü mü 

bu cinayet eylemlerini gerçekle�tirdi? Yoksa bu olaylar ABD’nin kendi 

egemenlik planlar�n�n bir parças� m�yd�? 

 

 Neyse, �imdi suçlu bulunmal�yd�. ABD, El Kaide’yi kuran Taliban ve 

Bin Ladin’i Afganistan’dan resmen istedi. “Ya Ladin’i bize ver, ya da gelir 

al�r�z.” (�smail vd. 2003 : 162).  Ladin’in “Sald�r�larla ilgim yok.” cevab� 

Taliban’�n onun arkas�nda durmas�n� sa�lad� ve ABD, ültimatomdan sonra 

harekete geçti.  

 

Talibana muhalif olan Afganistan’�n kuzey cephesi ve Afganistan’�n 

sivil halk� bu durumu olumlu alg�lad�. Sonunda 7 Ekim 2001 tarihinde 

dünyan�n nefesini tutarak izledi�i sava�� ABD ba�latt�. Çünkü, “ABD’nin 

Afganistan’da terörizmle sava��n�n arka plan�nda Trans Afganistan Boru 

Hatt�” projesi yatmaktad�r.”(�smail �brahim,2003:164). 

 

        Böylece görülüyor ki Afganistan ABD’nin bir numaral� hedeflerinden 

biri hâline gelmi�tir. “ABD’ye yönelen 11 Eylül sald�r�s�yla yaln�z 

Afganistan’da de�il, dünyada yeni bir dönem ba�lam��t�r.” (Sar�han,2002:7).  

 

Amerika’n�n özgürlük operasyonu tamamland�ktan sonra Almanya’da 

düzenlenen Bonn konferans� neticesinde ABD vatanda�� olan Hamit Karzai 

Afganistan’a cumhurba�kan� olarak getirilmi�tir. 

 

 Halk bu olanlara raz� olmasa da suskun kalm��t�r. Çünkü halk 30 

senelik anlams�z iç sava�lardan b�km��t� ve tek iste�i de bu sava�lar�n 
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bitmesiydi. “Kim gelirse gelsin yeter ki sava� bitsin dü�üncesi hâkim 

olmu�tur.” (�smail M. �brahim, 2003:141). 

 

 Böylece Bonn konferans� neticesinde Pe�tun as�ll� Hamit Karzai, 

geçici Afganistan hükümetinin ba�kan� tayin edildi. Ondan sonra Haziran 

2002’de resmen cumhurba�kanl���na ba�lam��t�r. “Ocak 2004’te ABD ve 

Birle�mi� Milletlerin yard�m�yla kabul edilen Afganistan �slam Cumhuriyeti 

kuruldu.” (Afganistan’a Bak��, 2006:9). 2005’te yap�lan seçimlerle 

Afganistan halk� uzun y�llar süren sava�lardan sonra ilk seçimlerini yapmaya 

çal��t�. Sonucunda Hamit Karzai Cumhurba�kan� olarak seçildi. 

 

 Hemen ard�ndan parlamento ve yerel yönetimler seçimleri 

gerçekle�tirildi. Afganistan Parlamentosu iki kanattan olu�maktad�r. Biri 

senato (Mi�ranu Cerge) yani Büyüklerin Meclisi, di�erleri ise Millet Meclisi 

(Ulusi Cerge) dir.  

 

 Afganistan halk�n�n gözü parlamentoya dikilmi�ti. Afganistan halk�n�n 

üçte bir nüfusunu olu�turan Afganistan Türkleri (Özbekler, Türkmenler, 

Kazaklar, Uygurlar vb.) bu parlamento te�ekkülünün ilk günlerinden itibaren 

kendi dillerinin resmîle�mesi için zorlu çal��malar yaparak ilk anayasa 

görü�melerinde Afgan Türkçesinin bu ülkenin üçüncü resmi dili olarak 

kabulünü istedi. Nihayet meclis kabul etti de… Cumhurba�kan�n�n onay�ndan 

de�i�mi� bir �ekli millete sunuldu. 

 

 Afganistan ayd�n milleti özellikle Türk topluluklar� bu de�i�ik ve 

mant�k d��� maddeye kar�� konferanslar ve seminerler yoluyla yurt içi ve yurt 

d���nda toplan�p kar��l�k verdi. Büyük tepki gösterdi. Ne yaz�k ki gören göz 

ve i�iten kulak olmad�. �imdilik millet kendi me�ru hakk�n� kazanmak için 

çaba verirken, hükümet onlar�, bask� alt�na al�p ters tepki veriyor. Sistem 

tamamen çöktü ve merkezi hükümet de ortadan kalkt�.  
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 Afganistan’�n �u anki durumu da eskiye göre çok farkl� de�ildir. 

Eskiye göre en önemli farkl�l�k, Afganistan’�n art�k dünya taraf�ndan tan�nan 

bir ülke konumuna gelmesidir. 

 

 

2.2.  Afganistan’�n Co�rafi Yap�s� 

 

  Asya’n�n kalbi olarak �öhret kazanan Afganistan, Orta Asya’dan 

a�lay�p Bat�-Do�u-Kuzey-Güney yollar�n�n birle�ti�i bir kav�ak noktas�nda 

bulunuyor ve bu ülke Türk yazarlar� taraf�ndan “Asya’n�n �sviçre’si” diye 

tan�mlanm��t�r. 

 

  “Orta Asya’n�n güneyinde, genellikle da�l�k ve içine girilmesi zor 

olmas�ndan dolay� –Asya’n�n �sviçre’si olarak nitelenen- Afganistan, 

Kuzeyinden Türk eli (Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan), bat�s�ndan �ran, 

güneyinde Bellucistan, do�usundan Pe�tunistan ve k�smen de ince bir �erit 

hâlinde Do�u Türkistan (Çin) la çevrilmi� tarihî ve pitroest bir ülkedir.” 

(Alpan 1975:25). 

 

Afganistan �eklen güney bat�dan kuzey do�uya do�ru ve denizle 

ba�lant�s� olmayan da�l�k bir ülkedir. “Afganistan’�n orta k�sm�n�, güney bat� 

ve kuzey do�u do�rultusunda 3500 ilâ 7500 metreye kadar yükselen da� 

silsileleri örter.” (Alpan 1975:27). 

 

Hindiku� da�lar� Pamir-i Hurd (Küçük Pamir)’dan  Herirûd 

Nehrine kadar 600 km. boyunca uzan�r ve en yüksek noktas� Saleng Da��d�r.  

(7.697 metre). Süleyman Da�lar�’n�n güney uzant�s� Sind ve Bellucistan 

Havzalar�n� birbirinden ay�rm��t�r. Bu da�lar�n uzunlu�u da 600 km.’ dir. 

Ayr�ca do�udan bat�ya  do�ru uzanan Kuh-i Baba, Kuh-i Safid ve Kuh-� 

Siyah da�lar� da Hayber havzas�nda bulunmaktad�r. 
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Bu da�lar ve onlardan ayr�lan dereler ve nehirler Afganistan’�n 

genel �eklini olu�turmaktad�r. Düz arazisi onun s�n�rlar�nda bulunan 

bölgelerdedir. Deniz seviyesinden yüksekli�i 2200 metredir. Afganistan’�n 

kaynaklar�n�n %80’ini bu karl� da�lar olu�turmaktad�r. Memleket nüfusuna 

yetecek kadar ekilebilen arazinin ziraati için bu sular yetmektedir. Toplam 

arazinin %20’si ekilebilir arazi olup, onun da %8’i ya�mur sular�yla sulan�r. 

Ço�u yüksek tepelerdedir.  

 

2.2.1. Nehirler  

 

Afganistan’�n ana nehirleri �unlard�r: Amuderya (Ceyhun), Kabul, 

Hilmend, Herirud, Ergandab, Hasrud, Gökçe, Murgab ve Ferahrud. “Bunlarla 

birlikte ülkede baz� ovalara da rastlan�r. Sovyet idaresindeki Orta Asya Türk 

cumhuriyetleriyle s�n�r te�kil eden Amu-Derya nehri boyunca be� yüz 

kilometre uzanan Türkistan kesimi; �ndus’un bir kolu olan Kâbil suyu vadisi; 

bat�da �ran’a yönelmi� olan Heri Rüd (Tecend Derya) havzas�yla, tuzlu veya 

kumlu çöllerden ve steplerden geçtikten sonra Sistan’da Hamun çukuruna 

varan Hilmand suyu havzas�.” (Saray, 1997:18).  

 
 

2.2.2. Madenler  

 

  Afganistan, maden yönünden birçok zenginli�i bir arada bulunduran 

dünyan�n say�l� ülkelerinden biridir. “Afganistan topraklar� k�smen tuzlu ve 

ta�l� olup hem ziraat hem de ormanc�l�k için uygundur.  Ülkenin sahip oldu�u 

madenler ise �unlard�r. Do�algaz ve petrol (�ibirgan), Bak�r ve Zümrüt ta�� 

(Penc�ir), Demir (Bamyan), Petrol (Ser-i Pul), Kömür (Dere-i Suf), Altun, 

Lacivert Ta��, Kükürt ve Uranyum (Bedeh�an), Bak�r, Demir ve Kurum 

(Kabil), Kürüt (Balh).” (Furuzi,2001:580) “1986 Dünya Bankas� Raporuna 

göre: Afganistan dünyan�n en zengin do�al rezervlerine sahiptir. Ancak 

ekseriyetle madenler daha i�letilmemektedir.”(�smail �brahim, 2003:1). 
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2.2.3. �klim 

 

Afganistan’da kara iklimi hâkimdir. Bu yüzden, Afganistan’�n havas� 

kurudur. Ayn� zamanda, mevsimler aras�nda ve gece gündüz aras�nda farkl�l�k 

arz eder. “Yüksek k�s�mlarda Aral�k-Ocak aylar�nda hava ölçümünde -25 ile -

38 dereceyi saptam��lard�r. Ama yüksekli�i az olan bölgelerde bu s�cakl�k 

0’�n alt�na inmez. Yaz�n bu ülkenin de�i�ik bölgelerindeki s�cakl�klar +15 ile 

+38 ve +50 dereceye kadar ç�kar.” (Gubar, 1967: 4). 

 

Orta Asya, Hindistan ve Ortado�u’nun kesi�ti�i bir co�rafyada yer 

alan Afganistan’�n en büyük kentleri s�ras�yla: Kabil, Kandahar, Herat, 

Mezar-� �erif, Kunduz ve Celalabad’d�r ve idari bak�mdan Afganistan 29 

bölgeye ayr�lm�� bulunmaktad�r. 

 

 

2.2.4. Nüfus 

 

1979 y�l�nda on sekiz milyon olarak tahmin edilen Afganistan’�n 

nüfusu, bugün tabiî ki daha fazlad�r. Ama bu ülkede gerçek nüfus hiçbir 

zaman tespit edilmemi�tir. Bu da Afganistan’daki hükümetlerin zaaf�n� 

göstermektedir. 

  

 “K�rsal kesimlerde kad�nlar�n say�ma kat�lmad���n� ve nüfusun 

%70’inden fazlas�n�n k�rsal kesimde yerle�ik oldu�unu dü�ünecek olursak, bu 

say�mlar�n ne kadar sa�l�ks�z oldu�unu dü�ünebiliriz.” (�smail �brahim, 

2003:14). Ayr�ca, uzak da� köylerine ula�mak zordur. Birçok yerde hâlâ 

ula��m güçlükle yap�lmaktad�r. Buna göre günümüzde (2007) Afganistan’�n 

nüfusunun 25.000.000 ila 30.000.000 civar�nda oldu�unu söylemek yakla��k 

olarak do�ru kabul edilebilir. Nüfus ile ilgili birçok sorun olmas�, 

ara�t�rmalar�n da kesinlikten uzak tahminlere göre sonuçlanmas�na sebep 

olmaktad�r. Bu yüzden bu ara�t�rmada da, ula��labilen kaynaklara göre nüfus 

tahminleri yer alacakt�r.   
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2.3.  Afganistan’�n Etnik Yap�s� 

 

Afganistan’�n etnik yap�s� hakk�nda pek çok kaynakta farkl� yorumlar 

bulunmaktad�r. Afgan kelimesi, ülkenin güney bölgelerinde ya�ayan Pe�tun 

kabilelerinden birinin ad�yla ba�lant�l�d�r. Tarihte Afgan kelimesini  ilk defa 

Zahireddin Babür, Babürname adl� eserinde zikretmi�tir. 

 

Resmi ve gayri resmi kaynaklara göre Afganistan’�n nüfusu 

yakla��k 28-30 milyon civar�ndad�r. Bu nüfusun üçte birini Türkler (Özbek, 

Türkmen, Kazak, K�rg�z, Uygur, Tatar vb.) te�kil ediyor. Ço�unluk gibi 

görünen ama asl�nda az�nl�k olan Pe�tunlar, son iki yüz elli y�ll�k sömürge 

politikalar�yla Afganistan’�n kuzeyindeki eski Türkistan topraklar�na 

yerle�tirildiler. Oradaki yerli halk olan Türkleri sürgüne mecbur ettiler. 

Ayr�ca bu topraklar, tarihin birçok döneminde de�i�ik olaylara sahne 

olmu�tur. “Dünyan�n en büyük istila yollar�ndan birinin üzerinde bulunan 

Afganistan, eski ça�lardan beri pek çok fütuhatç� ordular�n gelip geçti�i bir 

yer olmu�tur. Kaynaklara göre, Afganistan’�n bu stratejik durumundan ilk 

istifade edenler, eski �ranl�lar olmu�tur. M.Ö. 500’de Dara ordular� bu ülkeyi 

i�gal ederek güneye �ndus vadisine inmeye çal��m��t�r.” (Saray, 1987: 6). 

 

 Dr. Bilâl N. �im�ir Afganistan’�n tarihi hakk�nda �öyle bir hulasa 

ç�karmaktad�r ki muhakkak bu tarihçe Afganistan’�n bugünkü etnik yap�s�n� 

da olu�turmaktad�r: “Bugünkü Afganistan’�n erkinlik (ba��ms�zl�k) tarihi o 

kadar da eski de�ilse de Afgan topraklar�n�n tarihi çok eskiden ba�lar. Büyük 

�skender’den Cengiz’e, Babür’den Nadir �ah’a kadar Hint’in göz kama�t�r�c� 

güzelliklerine kavu�mak isteyen cihangirler Hint ovalar�na hep Afgan 

topraklar�ndan geçerek indiler. Türk medeniyeti bu yoldan Hindistan’a yol 

bulduysa Zerdü�t dini de bu topraklarda do�du ve Buda, Yunan efsaneleriyle 

burada çarp��t�. Afgan topraklar�nda Türklerin kurduklar� büyük devletler de 

kendilerini tarihe burada mal etmi�lerdir. Akhunlar, Tukyu Türkleri bu 

topraklarda hâkim devletler kurdular. Türk medeniyeti tarihinin parlak bir 
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devrini te�kil eden Gazneliler zaman�nda Gazne büyük bir irfan merkezi idi. 

�ark�n her taraf�ndan tahsil için buraya gelinirdi.” (�im�ir, 2002:7). 

 

 “Afganistan’da hüküm süregelen Türk hükümranlar� s�ras�yla 

�unlard�r: Ku�anlar (II. y.y.) Eftelitler (Ak-Hunlar) (V.y.y.), Gazneliler (X-

XII.y.y.), Gurlular (XII-XIII y.y.), Temurlular (XV-XVI y.y.) ve Babür  (XVI-

XVII y.y.) imparatorluklar�d�r. Bunlar�n aras�nda k�smen Selçuklu Türkleri, 

�eybanîler ve A�trahaniler’i de saymak mümkündür.” (�smail �brahim, 

2003:3). 

 

Afganistan’da siyasi rejimlerin yaratt�klar� engeller nedeniyle 

günümüze kadar Afganistan Türklerinin dili, edebiyat� ve kültürü hakk�nda 

hiçbir �ey yaz�lmam��, en güzeli bu konuda susmak, inkâr etmek, görmezden 

gelmek diye dü�ünülmü�tür. Bu do�rultuda bizim bilim adamlar�m�z ve 

ara�t�rmac�lar�m�z gerekli çal��malar için f�rsat bulamam��lard�r. Hâlbuki 

Afganistan’da Türk milleti sadece �slamiyeti kabul ettikten sonra de�il, 

�slâmiyet’in kabulünden çok önce de devlet, siyaset, hükümet, bilim, kültür, 

felsefe, edebiyat ve tarih sahalar�nda en parlak dönemlerini ya�am��t�r. 

 

 Türk Milleti, �slamiyeti kabul ettikten sonra �slam kültürünü en güzel 

�ekilde yayabilmek için k�sa bir zaman içerisinde güçlü ve ba�ar�l� çal��malar 

yapm��t�r. Bu sebeple, �slam tarihinde, Türklere “�slam’�n Bayraktar� ve 

�slam’�n K�l�c�” unvanlar� verilmi�tir. 

 

 Maalesef Afganistan’da baz� insanlar, millî taassuplar ve nefretler 

yüzünden veya tarihten habersiz olmalar�ndan dolay� Türk milletinin, bu 

ülkenin yerle�ik halk� oldu�unu inkâr etmeye çal��m��lard�r. Onlar�n 

konu�tuklar� dili (Özbekçe, Türkmence, Uygurca vb.) mahalli lehçelerin 

gramer kaidelerinden, edebiyat ve kültüründen ayr� tutarak anlams�z bir dil 

diye kabul ettirmeye çal��maktad�rlar. Bu insanlar�n �rkç�l�ktan kaynaklanan 

tarihî ve �slami hakikatlere kar�� yanl�� fikirleri, onlar�n bilinçsizliklerinin ve 

cehaletlerinin göstergesidir. 
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 Ancak, �unu söylemeliyiz ki �slami Afganistan, �slamiyet burada 

kabul edildikten sonra ilk olarak Göktürk hakanlar� (Bat� Tukyu Türkleri) 

sonra Arap fatihleri daha sonra da Somonîler, Tahirîler ve Safariler taraf�ndan 

kurulmu�tur. Bu devletlerin pe�inden de Gazne Türkleri, Selçuklular, 

Harezm�ahlar, Afganistan’�n devam�n� sa�lam��lard�r. 

 

 Cengiz Han’�n sald�r�s�ndan sonra da��lan Afganistan’� Kuraganiler 

(Timurîler), �eybanîler, Baburîler (Hindistan’�n büyük Mo�ol �mparatorlu�u) 

ve E�terahanîler (Buhara ve Belh hanl�klar�) tekrar kurmu�lard�r. 

 

 K�sacas�, sömürge güçleri, “Memleketi parçalanmaktan kurtarmak için 

u�ra��yoruz.” gerekçesiyle bu ülke üzerindeki siyasî emellerini 

gerçekle�tirmeye çal��m��lard�r. Bunun için de Türklere kültürel bir bask� 

yapm��lard�r. 

 

 Afganistan’da Türkçe –özellikle Özbek Türkçesi- eski Ça�atay 

Türkçesinin devam� olup bu dil önce Göktürk hakanlar�, sonra Karahanl�lar�n 

Yusuf Has Hacib, Ka�garl� Mahmut, daha sonra ise Yüknekli Edip Ahmet, 

Harezmi, Kutub Harezmi, Seyf Sarayl� gibi bilim ve kültür sahiplerinin 

himmeti ile Hakan Türkçesi (Ka�gar Türkçesi) veya K�pçak Türkçesi �eklinde 

canlanm��t�r. 

 

 Afganistan’da Temur Bey, �ahruhmirza, Ulu Beg Mirza, Baysunkur 

Mirza, Ebul Kas�m Babür gibi Timurlu �ehzadeler ve Yusuf Emirî, Ahmet 

Vakînî, Hamidî Belhî, Gedayî, Sekkakî Semerkandî, Belhli Atayî, Lutfî, 

Benayî, Emir Nizameddin Ali �ir Nevai, Zahireddin Muhammed Babür, 

Muhammed Bayram Han (Hanlar Han�), Muhammed Salih, Meclisî, Padi�ah 

Hoca Belhi ve �ah Me�rep Hazretleri gibi yüzlerce ünlü yazar ve �air 

arac�l���yla bu dil, bu topraklarda yay�lm��t�r. Bu dili, böyle büyük eserler 

veren koruyucular� vard�. 
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 Ça�atay Türkçesinin (Bugünkü Özbekçe) I.. Edebiyat tarihi say�lm�� 

olan Mecalis-in Nefais ve Türkçe Hamse’yi, Emir Nizameddin Ali �ir Nevai 

Afganistan’�n Herat ilinde yazm��t�r. 

 

 Bu k�ymetli eserlerden biri olan Mecalis-in Nefais’te ismi geçen dört 

yüz elli yazar ve �airin %90’� Türk olup iki dilde (Özbek Türkçesi ve Deri 

Farsças�) eserler ortaya koymu�lard�r. Nevai’nin yazm�� oldu�u 32 eserinin 

16’s� Ça�atay Türkçesi veya Özbek Türkçesiyle yaz�lm��t�r. Bunlara ek 

olarak Zahiriddün Muhammet Babür’ün Babürnâme’si  büyük ün kazanm�� 

bir eserdir. Muhammed Salih’in �eybaninâme adl� eseri de bu do�rultuda 

yaz�lm�� olan yüzlerce eser gibi nâdir eserlerden olup, Afganistan’da y�llar 

önce yaz�lm��t�r. 

 

2.4.  Afganistan’�n Demografik Tarihi 

 

          Afganistan’�n siyasi tarihini do�ru ö�renebilmek için tarihî gerçeklere 

dikkat etmek gerekiyor.Tarihçilere göre bu ülke yüzy�llard�r çe�itli büyük ve 

küçük birbirinden tamam�yla farkl� dillerle konu�an milletlerden ibarettir. 

Afganistan nüfusunun büyük ço�unlu�unu olu�turan ahalisi de Pe�tunlar, 

Türkler ve Taciklerdir. Bunlar d���nda az�nl��� te�kil edenler Hazaralar, 

Belluçlar, Pe�eyiler, Nurustaniler ve Hindulard�r. 

 

 

2.4.1. Pe�tunlar 

         Afganistan’�n kalabal�k ve hâkim grubunu te�kil eden Afganlar�n 

ülkeye kuzeyden gelip Süleyman Da�lar� etraf�nda yerle�tikleri bilinmektedir. 

Güneyde ya�ayan kabilelere Pehtün veya Pe�tun denilmektedir. Konu�tuklar� 

dil ise bugünkü Afganistan’�n birinci ve resmî dili olan Pe�tucad�r. Afganlar�n 

�rk� hakk�nda iki teoriye rastlanmaktad�r: 
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“Birinci teoriye göre kaybolmu� Beni �srail kabilesine 

mensuplarm��.Bu konuda ‘Encyclopeadeia of �slam’da da aç�klama 

bulunmaktad�r. �kinci teoriye göre Afganlar Hind-i Ariya �rk�na 

mensuplarm��. Çünkü, Afgan kabilelerine benzer isimli kabileler Hind 

Yar�madas�’n�n Bahter denilen bölgesinde ya�amaktalar ve ba�ka Hintliler 

gibi putlara tap�p Hinduizm dinini ya�amaktalar. Halbuki o kabilelerin bir 

k�sm� Afganistan Müslüman halk�ndan ibarettir.”(Faz�l, 2003:15). 

 

        Birkaç me�hur Türk tarihçiye göre M.Ö.480’den sonra yine kuzeyden 

gelen Halaç (Akhun veya Eftelit)lar, tahminen Süleyman Da�lar�n�n etraf�nda 

ya�ay�p gelen Halaçlar olabilir. Çünkü Halaçlar, bu bölgede uzun y�llar 

Afganlarla iç içe ya�ad�ktan sonra dillerini de de�i�tirip Pe�tu dili ile 

konu�uyorlar.Bu kar��maya ra�men Halaç Türkleri Galyazlar ad� ile kendi 

karakterlerini devam ettiriyorlar.Bu konuda Prof.Dr.M.Saray �öyle 

demektedir: “… Bilâhere o havalinin Hind as�ll� yerli halk� ile kar��malar� 

üzerine Patan-Pathan(Pa�tun-Pahtun) ad� verilmi�tir.Yerli halk�n tesiri ile de 

onlar�n konu�tu�u Pa�tu(Pe�tu) dilini benimsemi�ler ve o günden beri de ayn� 

lisan� kullanmaya devam etmektedirler…”(Saray 1997 : 21). Bu dü�ünceyi 

peki�tiren ba�ka bir kaynak ise �öyle yazmaktad�r: “Pe�tunlar�n Hz.Nuh’un 

soyundan Galzay (Galaçay) boyuna mensup oldu�u iddia edilmektedir. Öte 

yandan Galzaylar�n 10.yüzy�lda Afganistan’da ya�am�� olan Halaç 

Türklerinin soyundan geldi�i konusunda iddialar bulunmaktad�r. Galzaylar�n 

alt boylar� Turan, Buran, Tohi, Hotek, Ender ve Taraki kelimelerinin asl�nda 

birer eski Türk kelimesi olmas�, bu gruptaki Türk izinin aç�k bir kan�t� 

gibidir.” (Selim, 2004:27). 

 

       Bugünkü Afganistan’�n Patan-Halaçlardan meydana gelen en kalabal�k 

etnik grubunun buran�n en büyü�ü ( on milyon civar�nda) olduklar� ve 

bunlar�n da üç milyondan fazlas�n� Halaçlar�n te�kil etti�i tahmin 

edilmektedir. 
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2.4.2. Türkler 

 

Afganistan’�n Halaçlar hariç ikinci büyük etnik grubunu te�kil eden 

Türklerin nüfusu da kaynaklara göre de�i�iktir. Hatta resmi kaynaklara göre 

son derece az ve önemsiz gösterilmi�tir. Çok önemli ve ön planda olan 

Pe�tunlar d���ndaki milletlerin maddi ve manevi varl��� soru i�areti alt�ndayd�. 

 

         Bu konuda Gulam Muhammed Gubar “Ülkenin kuzeyinde ya�ayan 

Özbeklerin Türkmenler dâhil nüfusu yakla��k bir milyondur.”(Gubar, 

1967:12 ) der. Zafer Hasan Bek ise hat�ra kitab�nda: “Merkezi Mezar-� �erif 

olmak üzere Afgan Türkistan� Türklerinin nüfusu, ülke nüfusunun %6’s�n� 

te�kil ediyor.”(Aybek, 2003:82) demektedir. Ba�ka bir kaynakta da: 

“Afganistan nüfusunun yakla��k %2,3’ünü Türk dilinin farkl� lehçelerini 

konu�an az�nl�klar te�kil etmektedir.”(�smail �brahim, 2004 :24) 

denmektedir.. 

 

       Prof. Dr. Mehmet Saray ise bu konuda hakiki bir tarihçinin 

gerçekçili�i s�fat�ndan ötürü kaynaklara dayanarak �öyle yazm��t�r: “Türk 

gruplar�n�n içinde en kalabal�k olan� Özbeklerdir. Umumiyetle tüccarl�k, 

ziraatçilik ve zanaatkârl�k yaparlar ve Afgan Türkistan’� denilen bölgede 

ya�arlar. Özbeklerin ço�unlukta oldu�u yerler �unlard�r: Kunduz, Andhoy, 

�ibergan, Ta�-Kurgan, Mezar-� �arif, Belh, Meymene, Akça ve Bala Murgab 

ile Kata�an, Tahar ve Bedah�an bölgesindeki baz� köy ve kasabalar. Özbek 

nüfusu 1930 ba�lar�nda 500.000 olarak kabul ediliyordu. Bu nüfusun %11 

art��la bugün üç milyonu çoktan geçmi� oldu�u tahmin edilmektedir.” (Saray, 

1997:23). 

 

  Di�er bir kaynakta ise, bu konu hakk�nda: “Afganistan’�n ikinci 

kalabal�k etnik grubunu te�kil eden Türk nüfusun, Halaçlar hariç, 6milyonu 

a�t��� tahmin edilmektedir.” (Himen, 1964:14) denmektedir. Türk gruplar�n�n 

içinde en kalabal�k olan� Özbeklerdir. Umumiyetle tüccarl�k, ziraat ve 
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zanaatkârl�k yaparlar ve Afgan Türkistan’� denilen bölgede ya�arlar… Özbek 

nüfusu çoktan üç milyonu geçmi�tir. Özbeklerin ne zamandan beri 

Afganistan’da ikamet ettiklerini �eybaniler, Babürlüler, ve Timurlular�n 

tarihinden ö�renebiliriz. Bu ayn� zamanda, kimi bilgisizler taraf�ndan ortaya 

at�lan “Özbekler, Sovyet i�galinden kaçarak Orta-Asya cumhuriyetlerinden 

geldiler.” (�smail �brahim, 2004:24) iddias�na da bir cevap olsa gerektir. 

 

      Afganistan’�n ikinci kalabal�k Türk grubunu Türkmenler te�kil ediyor. 

Büyük ço�unlu�u hayvanc�l�kla u�ra�an Türkmenler, yeti�tirdikleri hayvan 

ürünleriyle ülkemizin ihracat�nda büyük pay sahibidirler. Türkmenler Teke, 

Sar�, Salur, Çavdar ve Esar� boylar�ndan olu�makta ve Herat, Meymene, 

Mezar-� �erif, Belh, Andhoy, Akça, Ta�kurgan, Kata�an, Kunduz, Bedah�an 

ve Bâlâ Murgab’da, Özbeklerle kar���k �ekilde ya�amaktalar. Türkmenlerin 

nüfusu hakk�nda da farkl� bilgiler verilmektedir: “Hayvanlar�na otlak bulmak 

için s�k s�k yer de�i�tirmek mecburiyetinde kalan ve nüfuslar� kat’î olarak 

tesbit edilmeyen Türkmenlerin 600.000 civar�nda olduklar� tahmin 

edilmektedir.” (Saray, 1997:23). 

 

 Herhangi bir �slam ansiklopedisine dayanarak Afganistan’da ya�ayan 

bütün Türklerin nüfusunu Zafer Hasan Aybek “An�lar” kitab�nda   %6 olarak 

kaydetmi� . Hatta bugünkü internet sitelerinde bu konuda yanl�� say�lar 

vermekten kaç�nm�yorlar. Bu görü�lerden �öyle hulasa ç�kartabiliriz: 

Afganistan’daki hâkimiyet geçmi�ten günümüze kadar �ngiltere, Rus ve ABD 

sömürgelerinin yanl�� politikalar� esas�nda kuruldu�undan beri bu topraklarda 

tarihin binlerce y�ll�k geçmi�inden beri ya�ay�p gelmi� ve kendi dili ve derin 

kültürü olan halklar, hiç say�lmaya ve mahvedilmeye çal���ld�. Çe�itli zulüm 

ve bask�lar oldu ama ba�aramad�lar. Çünkü “Güne� balç�kla s�vanmaz.” 

Sonuç olarak; ne yapsalar da bu insanlar�n varl���n� kabul etmeye mecbur 

kald�lar. �n�allah gelecekte hak ve kanun gölgesinde do�ru say�lar vermek de 

mümkün olur. �imdilik Türkmenlerin nüfusunun iki milyonu geçti�i tahmin 

edilebilir. Türkmenlerin Afganistan’da Selçuklular zaman�nda yerle�tikleri 

tahmin ediliyor. 
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Özbekler ve Türkmenler d���nda Afganistan’da say�lar� iki milyonu 

geçen Kazak, K�rg�z, Uygur, Tatar vb. Türk boylar� da ya�amaktad�r. Bu 

boylar�n ço�unlu�u Tahar, Samangan, Bedeh�an ve Kunduz vilayetlerinde 

ya��yorlar. 

 

        “Afganistan’daki üçüncü kalabal�k Türk grubunu K�z�lba� Türkleri 

te�kil etmektedir. Nüfuslar�n�n 400.000 civar�nda oldu�u tahmin edilen 

K�z�lba� Türkleri 1738’de Nadir �ahin Kabil’i terk ederken arkas�nda 

emniyet tedbiri olarak b�rakt��� bir gruptur.Bu �ii Türkleri bilahare o 

havalide yerle�ip kalm��lar ve ba�ka Afgan ahalisine kar��mam��lard�r.” 

(Saray, 1997:24).  �imdilik bu K�z�lba� Türklerini biz Türkler grubunda 

sayam�yoruz. Çünkü, onlar�n nüfus cüzdan�nda Tacik vb. isimler yazmakta ve 

konu�tuklar� dil de genellikle Farsçad�r. 

 

        Yukar�da bahsedildi�i gibi Afganistan’da son iki yüz y�ldaki 

rejimlerin bask�s� alt�nda kalan Türk boylar�, zorunlu göç , dil de�i�tirme ve 

hatta nüfus cüzdanlar�na bile farkl� milletlerin ad�n�n yaz�lmas� gibi 

durumlarla kar�� kar��ya kalm��lard�r. Bu iddiaya Kapisa Vilayeti’nin Surh-i 

Parsa ve Gurband ilçelerindeki Tatar Türklerini örnek gösterebiliriz. 

 

        Yine büyük bir Türk grubunu te�kil eden Tatar Türkleri de 

Afganistan’�n Kuzey bölgelerinde genellikle Samangan ve Faryab 

(Meymene) da ya��yorlar. Ticaret, zanaat, ve ziraatle me�guller. 

 

      Bu zikredilenlerden sonra gelen en kalabal�k Türk grubu ise 

K�rg�zlard�r. Onlar büyük ve küçük Pamir da�lar� bölgesinde ya�amaktad�rlar. 

K�rg�zlar�n say�lar� 1950’lerde Çin mezalimine dayanmay�p Do�u Türkistan’� 

terk etmek mecburiyetinde kalanlarla birlikte bugün yüz bini çoktan 

geçmi�tir. Dolay�s�yla bugünkü Afganistan toplumunun üçte birini Türk 

boylar�n�n te�kil etmesi kaç�n�lmaz bir gerçektir. Di�er küçük Türk 

gruplar�ndan Celalabad civar�ndaki Karakalpaklar� sayabiliriz. “1950’lerde 

Rus mezaliminden kaçan Kazaklar; Özbekler ile Kazaklar aras�nda ya�ayan 
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ve say�lar� pek fazla olmayan K�pçaklar; Kata�an, Bedeh�an, Rustak ve �ir-i 

Büzürk çevresinde küçük gruplar hâlinde ya�ayan Karluklar; Herat ile eski 

Gazne �ehri etraf�nda ya�ayan ve küçük bir grup olan Ça�atay Türklerini 

te�kil etmektedir. Bunlardan ba�ka da Kuhistan ile Kabil vadisinin kuzeyinde, 

Kuh-Daman bölgelerinde de küçük Türk gruplar� ya�amaktad�r.” (Saray, 

1997:24-25). Demek ki; Afganistan milattan sonra birinci yüzy�lda ya�am�� 

olan en eski Türk boyu Yueh-Çi’lerden 1747’de vefat eden Nadir �ah 

Af�ar(Av�ar)’a kadar ço�unlukla Türklerin ve ara s�ra da Tacik ve 

ba�kalar�n�n yönetimine girmi�tir. 

 

Türk boylar� olan Akhunlar, Göktürkler, Gazneliler, Selçuklular, 

Timurlular, �eybani Özbekleri, Harezm�ahl�lar ve Av�arlar, Afganistan’da 

derin izler b�rakm��lard�r. 19.yüzy�l�n sonunda da Afganistan’�n kuzeyinde 

çe�itli Özbek hanlar� hüküm sürmü�lerdir. 

     Türkler, genellikle Afganistan’�n kuzey illerinde yo�un olarak 

ya�amaktad�r. Bununla birlikte ülkenin güney bölgelerinde de ileride 

bahsedece�imiz gibi baz� Türk boylar� bulunmaktad�r. Maalesef bunlar�n 

ço�u Pe�tun veya Taciklerle kayna�arak kimliklerini kaybetmi�tir. Herhalde 

kuzey Afganistan’�n %80’i Türk’tür ve kalan Nafirhan ve Zahirhan 

zamanlar�nda millî bask� politikas� esas�nda kuzeydeki verimli ve önemli 

arazinin Pe�tunlara hediye edilmek üzere yerle�tirilen nakil Pe�tunlar dâhil 

Tacikler ve Hazaralardan olu�maktad�r. Dolay�s�yla, bu bölgede Türkçe bilen 

biri dil sorunuyla kar��la�mayacakt�r. 

 

2.4.3. Tacikler 

      Afganistan’da üçüncü büyük etnik grupturlar. Tacikler bu ülkenin en 

eski halklar�ndan say�lmaktad�r. “Tacikler yakla��k 4.500.000’e varan Turani 

konfederasyonundan say�l�rlar ve ülkenin kuzey ve kuzeydo�u bölgelerinde 

ya�arlar. �lk ça�lardan beri yerle�ik hayat tarz�na sahiptirler… Halk 

edebiyatlar� zengindir.” (Gültepe, 2001: 9-10). 
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Elimizdeki farkl� kaynaklara göre bugün Afganistan’da Türklerden 

sonra en büyük etnik grubu Tacikler olu�turmaktad�r. Baz� tarihçiler 

Taciklerin Arap as�ll� olduklar�n� söylemektedir. Buna ra�men Taciklerin �ran 

as�ll� bir kavim olduklar� ve Afganistan’da çok eskilerden beni ya�ad�klar� 

tarihî bir gerçektir. 

 

        Tarihçilere göre Afganistan stratejik aç�dan çok önemli bir konuma 

sahip oldu�u için M.Ö.’den beri pek çok fütuhatç� ordular�n gelip geçti�i bir 

yer olmu�tur. Bunlar�n en eskisi de �ranl� Hükümdâr Dârâ’n�n ordusudur. Bu 

ordu, ülkeyi i�gal ederek büyük �skender’in do�u seferine kadar kontrolü 

elinde tutmu�tur. Taciklerin nüfusu hakk�nda da kaynaklarda farkl� rakamlara 

rastlanmaktad�r. Asl�nda Afganistan’�n nüfusu hakk�ndaki tüm bilgiler 

tahminlere göredir. Çünkü, zaten eskiden verilen rakamlar o zamanki devletin 

kendi politikas�na göre olu�turuldu�undan sa�lam de�ildi. Ondan sonra da 

uzun süreli sava�lardan dolay� yap�lan nüfus say�m� tam olamam��t�r. Belli ki 

Afganistan k�rsal bir co�rafyaya sahiptir. Dolay�s�yla, �imdilik bu verilen 

rakamlar� kabul etmek zorunday�z. 

 

        “Taciklerin nüfusunun 4,5 milyon civar�nda oldu�u tahmin 

edilmektedir.” (Saray, 1997:22). “1995 say�m�na göre 3.605.200 (%17,9) 

nüfusa sahip olan Afgan Tacikleri, Hinduku� Da�lar�’n�n kuzey-do�usunda 

ya�amaktad�rlar.” (�smail �brahim,, 2004:24). Tacikler �ran as�ll� olduklar� 

için �ranl�larla ayn� kültürü payla��yorlar ve yaz� dilleri (edebî dil) ayn� olsa 

da Farsçan�n farkl� bir kolu say�lan Derice ile konu�uyorlar. Bir de �ran’�n 

tam tersine Taciklerin %99’u  Sünni Müslüman’d�r. 

 

       Tacikler kelimesi kaynaklarda da kaydedildi�i gibi Araplar taraf�ndan 

söylenen “Taz” veya “Tac” kelimesinden ortaya ç�km�� olabilir.  Pers 

ülkesinin güneyini ele geçiren Araplar evlilik yoluyla ba�ka milletlere kar��an 

kendilerinden önceki soyda�lar�na “Taz” veya “Tac” ismini vermi�lerdi. 

Taciklerin Delhi’de kurduklar�  Gor hanedan�, 13. yy ba�lar�nda Türkler 

taraf�ndan devrildi. 
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       Mo�ol hâkimiyetinin çözülmesinden yararlanarak Taciklerin 

kurduklar� bir ba�ka devlet olan Kart Hanedanl��� da Timur taraf�ndan 

da��t�ld�. Bundan sonra Beçe-i Saka’n�n 1929’da Kabil’i ele geçirmesine 

kadar bir daha iktidara gelemediler. Bir isyanla Kabil’i ele geçiren Beçe-i 

Saka’n�n iktidar�, sadece dokuz ay sürdü ve 1929 sonunda Pe�tunlar�n 

Sadozay a�iretine mensup ordu komutan� Muhammed Nadir taraf�ndan 

as�larak öldürüldü. 

 

         Ülke nüfusunun önemli bir bölümünü olu�turan Tacikler (Farsça veya 

Derice konu�anlar) gerek ekonomide gerekse siyasette büyük rol 

oynamaktad�r. 

 

        Ülkenin dört bir yan�na da��lm�� olan Taciklerin yo�un olarak 

ya�ad��� iller ve ilçeler: Kabil, Çarikar, Penc�ir, Bedah�an, Ba�lan, Tahar, 

Samangan, Herat, Farah, Gur ve Mezâr-� �erif’tir. Afganistan’da Farsça 

konu�an halklar�n ço�u sünnidir. Genelde ülkenin dörtte birlik bölümünde 

e�itim-ö�retim Fars dilinde (Derice) yap�lmaktad�r. Ayr�ca Afganistan’da 

bütün etnik gruplar aras�nda konu�ulan ortak dildir ve bu dili hemen hemen 

herkes bilip anlamaktad�r. 

 

 

2.4.4. Hazaralar 

 

Afganistan’�n dördüncü büyük etnik grubu, Mo�ol as�ll� Hazaralard�r. 

Cengiz Han’�n 13. yy ba�lar�nda Afganistan’� i�galinden sonra geride 

b�rakt��� askerlerin bugünkü Hazaralar�n atalar� oldu�u söylenmektedir. 

Ancak tarihî kaynaklar, Cengiz Han’�n Afganistan’da asker b�rakmadan 

gitti�ini anlat�yor. Bir de Hazaralar�n Cengiz Han o�ullar�ndan biri olan 

Ça�atay Han’�n askerleri olduklar� iddias� vard�r. Bu yüzden 13. yy’�n 

sonlar�nda Ça�atay’�n Hindistan’� fethetmek için üst üste bu ülkeye ordu 

göndermesi s�ras�nda, Mo�ol ordusu yolu üzerinde bulunan Afganistan’da bir 
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çok garnizon ve kale kurmu�tur. Orta Asya’da Ça�atay hâkimiyeti 

zay�flay�nca Mo�ol ordular�n�n büyük bir k�sm� Afganistan’da kalm��t�r. 

Daha sonra da Babur �ah, Hindistan’da Timurlar�n büyük imparatorlu�unu 

kurdu�unda, Hazaralar�n büyük bir k�sm� göç etmi�tir. 

 

        Ca�uri, Uruzgani ve Behsudi olmak üzere üç büyük a�iretten olu�an 

Hazaralar, Afganistan’�n ortas�nda bulunan Hazaracat bölgesinde 

ya�amaktad�rlar. Hazaralar, Tacikçenin de�i�ik bir �ivesini (Farsça, Türkçe, 

Mo�olca kar���m� olan Hazaraca) konu�maktad�rlar. Onlar�n ço�u �iidir. 

Hazaralar�n konu�tu�u Farsçada bugünkü modern Özbekçenin temeli say�lan 

eski Ça�atay Türkçesine ait çok say�da kelime ve 13.yy’da kullan�lan eski 

Mo�olca deyimlere sahiptir. 

 

2.4.5.  Araplar Beluçlar-Nur�staniler, Pe�eiler ve Hindular  

 

Asya’n�n �sviçresi olarak nitelenen Afganistan’a bu deyim, bir tek 

co�rafi konumu için de�il, etnik yap�s� aç�s�ndan da �sviçre gibi karma��k ve 

çe�itli kültür ve dillere sahip olan insanlar ya�ad��� için verilmi�tir. Zira 

yukar�da tarif etti�imiz dört büyük grup d���nda Araplar, Beluçlar, 

Nur�staniler, Pe�eiler ve Hindular da bu da�l�k ülkenin farkl� yerlerinde kendi 

dil ve kültürüyle ya�amaktad�rlar. 

 

 

2.5. Afganistan’�n E�itim Tarihi 

 

       E�itim ve ö�retim, insanlar aras�nda yarad�l���n ba�lang�c�ndan 

itibaren vard�r ve insano�lu o zamanlardan beri farkl� �ekillerde bu faaliyeti 

gerçekle�tirmeye ba�lam��t�r.  

 

        Dolay�s�yla eski Ariyana, Horasan ve Turan isimleriyle nitelenmi� 

Afganistan, uzak tarihlerden beri bilim, kültür ve sanat be�i�iydi. �slamiyet 



 

 

30

öncesinde bu topraklarda e�itim ve ö�retim “Vida” dini ve daha sonra ise “ 

Evista” medeniyeti esaslar�nda yap�lm��t�r. Bu yerlerde Zerdü�t dini d���nda 

Aristo mant���, eski Yunan t�p, felsefe ve astronomi ilimleri ö�retilmekteydi. 

 

      O zamanlar ö�retim yeri padi�ahlar�n derbar�, a�açlar�n alt�ndaki 

gölgeler ve ibadetgâhlard�. Budizm dini eski Aryana’n�n do�u alanlar�nda 

yayg�nd� ve �slamiyetin zuhuruna kadar devam etmi�tir. 

 

       Afganistan’da �slamiyet üçüncü halife Hz.Osman zaman�nda geldi ve 

beni ummiye devrine kadar tekâmül etti. O zamanlarda dünyan�n en büyük 

medreseleri Herta, Ni�abur, Buhara ve K�rman’da bulunuyordu. Ö�retim 

genelde umumi ve hususi olarak mescitlerde ve darül ulum ad� verilen 

yerlerde yap�lm��t�r. 

 

 

2.5.1. Özel Okul ve Medreseler 

 

      Afganistan’da dördüncü hicri senede müslümanlar yeni tarzda 

medreseler yapmaya ba�lam��lar ve yava� yava� Horasan gibi büyük �ehirlere 

medreseler ve kütüphaneler yap�lm��t�r. 

 

       Dolay�s�yla �slamiyetten sonra Horasan, �slam medeniyetinin 

merkezi hâlini ald�. Çünkü o zamandaki Afganistan ziraat, sanat, mimari, 

ticaret, t�p, ilmi, felsefe, nücum, tarihçilik, co�rafya, kimya, cebir ve 

edebiyat�n h�zl� geli�me merkezi hâline gelmi�tir. 

 

      �slamiyetten sonra Horasan(Afganistan)’da birkaç silsile ve hanedan 

pe�i s�ra hükümet etmi�tir. Bunlar Tahirîler, Safarîler, Samânîler, Gazneliler, 

Gurlular, Selçuklular, Harezm�ahlar, Timurlular, Babürlüler, �eybanîler, 

Hütekîler, Abdaliler ve Muhammedzailerdir. Bunlar�n her biri bölgenin siyasi 

ve kültürel tarihinde önemli eserler ve etkiler olu�turmu�lard�r. “Afganistan 
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tarihinin en parlak dönemini ve alt�n sayfalar�n� Gazneliler, özellikle Gazneli 

Mahmut dönemi ve Timurlulardan özellikle Sultan Hüseyin Baykara 

döneminde Emir Ali �ir Nevai dönemlerinde ya�am��t�.” (Ferheng, 

1988:123). 

 

      Afganistan’da eskilerden günümüze kadar e�itim- ö�retim ayr� 

dönemlerde kendi �ivesine has üslupla bilim yapan  �ahsiyetler; Hoca 

Abdullah Ensarî( Hicri 481 y�l�nda Herat’ta do�mu�), �mam Fahr-i Razi( 543-

606 Hicri), �mam Muhammet Gazalî( Tus, Hicri 456-505), Ebu Ali �bni-

Sinâ(584-650 Hicri), Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi Rumî (1207 

Belh-1273 Konya), Ebu Nasr-i Farâbî (870-950) gibi filozoflar kendi 

zamanlar� ve gününün parlak y�ld�zlar�d�rlar. 

 

       Afganistan’da hâkimiyet Türklerden sonra Abdalilerin eline geçmi�tir 

ve ama zaman geçtikçe e�itim-ö�retim prosedürünün de yava�lay�p bitti�ini 

göstermektedir. Çünkü Ahmet �ah Abdali’nin zaman�nda yaln�z birkaç 

darbar �airi vard�. Kaynaklara göre Abdalilerden sonra Sedozailer ve 

Muhammedzailer, siyasi hâkimiyeti ele geçirmi�tir. Ne yaz�k ki bu devirlerde 

maarif sükunetteydi ve e�itim konusu hiç parlak gözükmemekteydi. Nihayet 

�ir Ali Han�n ikinci devir padi�ahl���nda bir iki medrese aç�lm��t�r. Bu özel 

medreselerde gayriresmi �ekilde �u dersler okutulmu�tur: nahiv, maânî, f�k�h, 

f�k�h usulleri, hikmet, mant�k, tefsir, hadis-i �erif usulleri ve hadis-i �erif ilmi. 

 

      Afganistan’�n kuzeyinde durum farkl�yd�. Çünkü buralarda hâlâ Türk 

mahalli hanl�klar� hüküm sürüyordu. E�itim konusunda da eskisi gibi 

medreseler devam etmekteydi. 

 

      Gerçekte bu özel okullar (medreseler) Afgan maarifinin temelini 

olu�turmaktad�r. Bu medreselerin e�itim yeri genelde mescitlerdeydi ve 

hocalar� da özellikle o mescidin görevli hocas�yd�. Aileler, çocuklar�n� 

medreseye getirirken onlara e�itim verecek olan hocaya baz� hediyeler 

getirirlerdi. Çocu�u medreseye getiren aileler hocaya “Eti sizin kemi�i 
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bizim.” diyerek teslim ederlerdi. Özel medreselerde bayanlar� e�itenler de 

vard�. Bayanlar� e�iten medreseler ev �eklindeydi ve e�itenler de bayand�.Bu 

medreselerin say�s� azd�.Her köy veya mahallede ancak birer tane 

bulunuyordu. Bu medreselerde k�z ve erkek çocuklar� birlikte e�itim 

görüyorlard� ve e�itime ba�lama ya�� 5-7 idi. Daha büyük ya�larda olup 

e�itime ihtiyac� olanlar da kat�labiliyorlard�. Ders müfredat�na ba�l� olarak 

Kuran-� Kerim’in yan�nda Arapça alfabe kurallar�(Kaide-i Ba�dadi) ve 

Özbekçe Yusuf ve Züleyha, Divana Me�reb, Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’u, 

Ali �ir Nevai’nin Hamse’si ve Mebde-i Nur gibi eserler okutulmaktayd�. 

 

 

2.5.2. .Resmî Okul ve Medreseler 

 

Resmî okul ve medreseler, hükümet taraf�ndan resmen aç�l�p belli 

e�itim düzenine sahip olan e�itim merkezleridir. Bu okullarda bütün i�ler ve 

ders programlar� devlet taraf�ndan düzenlenmekte, kontrol edilmekte ve bu 

okullar�n mezunlar� da devlet taraf�ndan görevlendirilmektedir. 

 

      Afganistan’da ça�da� bilimler ve say�sal dersler okutulan e�itim 

merkezlerine “mektep”, dinî  ilimlerin okutuldu�u e�itim merkezlerine de 

“medrese” denmektedir. 

 

      Emir �ir Ali’nin ikinci devir padi�ahl���nda Afganistan’da ilk defa bir 

Harbiye ve bir Mülkiye okulu devlet taraf�ndan aç�lm�� ve bütün masraflar� 

devlet taraf�ndan kar��lanm��t�r. Yani hocalar�n maa��, ö�rencilerin yurt 

masraflar� vb. devlet bütçesinden ödenmi�tir. 

 

E�itim ve ö�retim, insan yarad�l���n�n ba�lang�ç zaman�ndan beri  

önemini korumaktad�r. �nsanlar, yarad�l��tan bu yana sürekli e�itim ve 

ö�retim pe�indedirler. Dolay�s�yla, e�itim-ö�retim konular� ve yöntem de her 

dönemde farkl�la�m��t�r. 
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�slamiyet’ten sonra Afganistan ve orta Asya’da o ça��n en büyük 

medreseleri mescitlerdeydi. Mescit ve medrese aras�nda bir fark 

gözükmemekteydi. Mescitlerde e�itim özel ve genel �ekillerde yap�lmaktayd�.  

 

Bilimle u�ra�anlar, bilimsel geli�meleri ö�renmek için uzak ülkelere 

gidip zaman�n revaçta olan bilimlerini ö�renip döndüler. Di�er insanlar� 

e�itmeye ba�lad�lar. Hicri dördüncü yüz y�lda yeni medreseler yap�lmaya 

ba�lanm��. Büyük �ehirlerde (mesela eski Horasan’da) medreseler ve 

kütüphaneler tesis edilmi�tir. 

 

Resmî e�itim konusuna girmeden önce ilk olarak hususi e�itim 

hakk�nda bilgilenmeliyiz. �slam ülkelerinde �slamiyet’ten sonra do�al olarak 

e�itim sistemi de�i�mi�tir. Tefsir, Hadis, F�k�h, Usûl, Sarf ve Nahiv… eski 

ilimlerin yerine geçti ve �slam medeniyeti tan�t�lmaya ba�land�. 

 

�slami e�itim Hz. Muhammet(s.a.v.) zaman�nda ba�lam�� ve dört 

halifeyle birlikte Emeviler ve Abbâsîlere kadar sürmü�tür. �slami ilimlerin 

e�itimi mescitlerde yap�l�rd�. Millet tekil, ço�ul ve genel �ekillerde oturup din 

âliminin sözlerine kulak verirdi. 

 

Afganistan’da da aynen böyle hususi e�itime ba�lad�lar. O zaman�n 

e�itiminde s�rf  mezhebe  ba�l� �eyler ve �slam dininin esaslar� ö�retilirdi. 

Genelde bu tür mescitlerde yap�lan e�itim yerlerine “Hususi Medreseler” ad�  

verilirdi. Çünkü hususi e�itim tamamen halk ve bilge ki�iler taraf�ndan yap�l�r 

ve devletin ona hiç müdahalesi olmazd�. Mescitlerde yap�lan e�itimde 

ö�renciler hocan�n çevresini sarm�� bir �ekilde halkalan�p yere otururlard�. Bu 

oturu�a “halka” veya “meclis” denir. Sebebi de Peygamber efendimize 

uymakt�r. Her bir halka hoca ismiyle tan�mlan�r ve bir mescitte 30–40 halka 

ders yapabilirdi. Bütün masraflar mahallenin hay�rsever insanlar� taraf�ndan 

kar��lan�rd�. Eskiden bu köy ve kasabalarda yerle�mi� hususî medreselerin 

hocalar� “Buhara” ve “Ni�abur”dan ilim ö�renip gelirlerdi. Medreselerde �u 
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ilimler ö�retilirdi: Sarf ve Nahiv, Maânî, Beyan, Hikmet, Mant�k, Hey’et, 

Tefsir, Hadis, F�k�h, F�k�h Usulü ve Hadis Usulû.  

 

Bu dersler kendi elemanlar� taraf�ndan verilirdi. Birer tane de bütün 

ilimleri bilen “Üstat-� Kül”, “Mevlevi” ve “Mevlana” ismiyle tan�mlanan 

âlimler bulunurdu. Ama bu tür üstatlar�n say�s� çok azd�. Son zamanlardaki 

hususi medreselerin say�s� parmakla say�lacak kadar azd�. Bunlara Faryab’da 

“Hi�ti” Camii, Gazni’de  “Nur-ül Medaris” ve Kâpisâ’da “Fahr-il Medaris”  

vb. hususî medreseleri örnek gösterebiliriz. 

 

Böyle hususi ve gayri resmi medreselerde �u dersler verilmektedir:   

 

 Nahivde �erhi Cami ve Abdulgafur 

  Maânîde Muhtasar-�lmaânî ve Mutavil 

  F�k�hta Hidâyeteyn ve �erhi Vekâye 

  F�k�h Usulûnde Nur-ulanvar, Mevlevi, Telvih ve Tevzih 

  Hikmette Mibdi ve Sedrâ. 

  Mant�kta Kadî ve Hamdullah 

  Celâleyn Tefsirinde Ruh-ulmaânî ve Beydâvî 

  Hadis Usulunda Nuhbet-ulfikir. 

  Hadiste Me�kat ve Buharî. 

 

Bu derslerin hepsini e�itip ö�retebilen alime “Mütebehhir” derler. 

(Kamgar, 2003:14) 

 

Asl�nda Afganistan Maarifinin temelini bu özel medreseler 

olu�turmaktad�r. Alfabeden yani harf tan�t�m�ndan ba�layarak harflerin 

harekeleri (fethe / üstün,  kesre / ast�n, ötrü / zemme)nin yaz�l��� ve telaffuzu 

ö�retilmekteydi. Mezun olabilen ö�renciler bu hususi medreselerdeki �anl� 

törenlerle büyük üstatlar�n elinden ald�klar� “Fazilet Destar�”n�  bellerine 



 

 

35

ba�larlarm��. Bunun anlam� da, bu ki�ilerin mescitlerde imaml�k ve 

müderrislik yapabilecek durumda olmalar�d�r. 

 

 

2.6. Afganistan’da Resmî E�itim (1868-1878) 

 

 Resmî e�itim, resmî mektep derken devlet taraf�ndan resmî �ekilde 

aç�lan e�itim kurumlar�ndan bahsediyoruz. Çünkü, resmî e�itim, özgün ve 

belirli kurallara ba�l� kal�narak bütün plan ve programlar�n devlet taraf�ndan 

yap�ld��� bir e�itim biçimidir. Önceki dönemlerde her �eyi devlet yapard� ve 

ö�renci yaln�zca okumayla mükellefti. Resmî okullardan mezun olanlar� da 

devlet, resmî kurumlarda görevlendirmekteydi.   

 

      “1868 y�l�nda Afganistan’da iki resmî okul aç�lm��t�. Biri Harbiye 

Askeri Lisesi di�eri de Mülki Hanzadeler okulu idi. Harbiye okulunun toplam 

üç yüz ö�rencisi vard� ve devlet ö�rencilerin yurtta bar�nmak dâhil bütün 

masraflar�n� kar��l�yordu.” (Ri�tiya, 1967:198).  

 

      “E�itim teorik ve ilmî �ekilde yap�lmakta ve k�raat, tahrir, din bilimi, 

tarih dersleri verilmekteydi. Bir de harp e�itimi, at�� kurallar�, top, binek, 

kara, ni�an al�� talimat� vb. ö�rencilere ö�retilmekteydi. 

 

      Mülkiye okulunda ise devlet büyüklerinin çocuklar� (emirzadeler) 

e�itim görmekteydi. Bu ö�renciler yurtta kalm�yordu ve ö�rencilerin ald�klar� 

dersler; hukuk, idare, siyaset ve edebiyat ilimlerinden ibaretti.” (Zahir, 

1960:25-26). 

 

      Matematik, co�rafya, fizik, kimya ve harita çizimi gibi ilimlerin 

e�itimi genelde yabanc� ve yetenekli ö�retmenler taraf�ndan yap�lmaktayd�. 

Askerler için ders risaleleri haz�rlanm�� ve nizami e�itim için de 

talimatnameler yaz�l�p talimat yerleri ayarlanm��t�. 
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      O zamanki maarif te�kilat�nda, bir maarif ba�kan�, yerli ö�retmenler, 

yabanc� ö�retmenler, genel gözetici, tahsildar, bütçe, k�rtasiye ve gerekli 

e�yalar, al�� veri� defteri vb. bulunurdu. 

 

      O dönemin maarif te�kilat�nda iki tür e�itim vard�. �lki eski tarzdaki 

evlerde yap�lan mahalli medrese e�itimi, ikinciyse resmi ve ça�da� okullar�n 

ülke ba�kenti Kabil’de aç�l�p devlet taraf�ndan yürütüleniydi. 

 

      “1880’den 1901’e kadar Afganistan’�n siyasi ve sosyal hayat�nda 

ayd�nl�k bir nokta gözükmemektedir; çünkü Afganistan halk� �ngiltere 

sömürge güçlerinin bask�s�na kar�� mücadele vermekteydi ve bu dönemin 

bask�c� padi�ah� Abdurrahman Han da cellatl�ktan ba�ka bir i� yapmam��t�.” 

(Kamgar, 1996:21). 

 

      Bu dönemde eski üsluptaki özel mescit ve medreselerdeki e�itim 

sistemi devam etmi� di�er taraftan insanlar birçok u�ra�lar sonucu s�k�nt�lara 

katlanarak di�er Müslüman ülkelerde e�itim almaya gitmi�lerdir. 

 

 

2.6.1. Emir Habibullah Zaman�nda Afganistan’�n Maarifi  
     (1901-1919) 

 

 

      Abdurrahman Han’�n ölümünden sonra o�lu Habibullah Han 

saltanata geçmi�tir. 1901’den 1919’a kadar süren hükümdarl�k zaman�nda 

Afganistan’�n kültür ve maarifi için yeni bir sayfa aç�lm��t�r. Habibullah Han 

zaman�nda Afganistan maarifi canlanm�� ve e�itim konusunda güçlü ad�mlar 

at�lm��t�r. 

 
     “ �lk ad�m Habibiye okulunun aç�l���d�r. On yerli ve Hintli ö�retmen 

taraf�ndan dört yüz ö�renci e�itime al�nm�� ve ders kitaplar� da Lahur’daki 

Himayet-ül �slam encümeninde telif ve tercüme edilmi�tir. 
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     Ad� geçen okulun ilk dönemi dört y�l olup sonra rü�tiye dönemi 

aç�lm��t�r. Habibiye okulunda üç derecede iptidaiye (ilkokul), rü�tiye 

(ortaokul) ve idadi (lise) e�itim veriliyordu. 

 

      �ptidaiye dört y�l olup din bilgisi, derice(Farsça), hesap, co�rafya ve 

me�k(yaz�) dersleri okutulmaktayd�. Rü�tiye e�itimi üç  y�l olup; din bilgisi, 

co�rafya, tarih, derice(Farsça), Pe�tuca, �ngilizce, Urduca, Türkçe, resim, 

h�fz�s�hha, siyak (ifade) ve rukum (rakamlar) dersleri verilmekteydi. 

 

�dadiye dönemi üç y�l sürmekteydi. Din bilgisi, derice(Farsça), tarih, 

co�rafya, cebir, mukabele, hendese, tabiî Hikmet, kimya ve �ngilizce tedris 

edilmekteydi.” (Kamgar, 1996:23). 

 

   1909 y�l�nda Harbiye okulu aç�lm��t�r. Harbiye’de üç idadi ve üç ayr� 

Harp s�n�f� vard�. �u dersler okutulmaktayd�: Kur’an-� Kerim, Hüsnü Hat, 

Hisap, Hendese, Co�rafya, Jimnastik, Kara Talimat�, Tabii Bilgiler, �slam 

Tarihi, Sarf ve Nahiv (dil bilgisi) Handese-i �sbati, Riyazi usulleri, Kara 

Mesle�i, Binek Topçu, �stihkâm, Muhabere, Elcebir ve Genel Tarih. 

 

     Bu okullar�n hocalar� Türkler ve Afganl�lardan olu�makta ve masraflar� 

devlet kar��lamaktayd�. Okul mezunlar� da do�rudan Afganistan ordusunda 

i�e al�nmaktayd�. Harbiye okulunun üç küçük bölümü vard�: 

 

1. Küçük Zab�tlar Okulu (melikzadelerin askerli�i için) 

2. Cedid-ül �slam Askerleri Okulu (Nuristan yani Kafiristanl�lar) 

3. Huzur (makam) Erdelileri Okulu 

 

      Bunlar�n ders program�nda da dinî bilimler, derice, hesap, co�rafya, 

sözlü ve eylemli nizami bilgiler ve spor vard�. 

 

      1913’te Kabil’de Dar-ül Muallimin tesis oldu. Bu okulda tedris süresi 

üç y�ld�. Üç senelik e�itimden sonra buradan otuz ki�i ilkokul ö�retmeni 
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olarak mezun olmaktayd�. Bu okullar�n tamam� ba�kent Kabil’de 

bulunmaktayd� ve Afganistan’�n di�er �ehirlerinde eski usullerle mahalli ve 

özel okullar devam etmekteydi. 

 

 1919’dan 1929’a kadar Afganistan’da maarif canlan�p ilerlemeye 

ba�lam��t�. Emir Abdurrahman’�n ölümünden sonra onun o�lu Habibullah 

1901’den 1919’a kadar Afganistan’da hüküm sürdü. Onun on sekiz y�ll�k 

hükümet devri maarifin yayg�nla�mas� yolunda yeni bir ç���r açt�. En önemli 

i� bu devirde “Habibiye” ve “Harbiye” okullar�n�n aç�lmas�yla matbuat�n 

aç�l���, ça�da�, edebî, ilmî kitaplar�n telif ve tercüme edilip yay�mlanmas�yd�. 

 

 

2.6.2.   Amanullah Han Zaman�nda Afganistan Maarifi  
  (1919-1929) 

 

 

      �ah Amanullah zaman�nda Afganistan halk� siyasi özgürlü�üne 

eri�mi� ve dünyan�n özgür ülkeler s�ras�nda yerini alm��t�r. Dünyan�n birçok 

ülkesi ile ilmî, kültürel rab�ta kurulmu�, memleketin kap�lar� türlü kültürel 

ke�if, ilerleme ve icatlar�n giri�ine aç�l�p Afganistan maarifinin yükselmesini 

sa�lam��t�r. 

 

    �ah Amanullah zaman�nda maarif ba�kentin inhisar�ndan ç�k�p 

ülkenin ba�ka vilayetlerine de yay�lm��t�r. Art arda merkezde ve ba�ka 

vilayetlerde okullar aç�lm��, dost memleketlerle kültürel münasebetler 

kurulmu� ve Afganistan’�n e�itim ve kültür i�lerinin ilerlemesi için ülkeye 

bilim sahibi ve etkili insanlar davet edilmeye ba�lanm��t�r. 

 

      “Asri, münezzem ve yeni e�itim ö�retim i�leri planland�. �lk kez 

Afganistan’da maarif bakanl��� 1922 y�l�nda kuruldu.” (Kamgar, 1996:27).  
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     Afganistan anayasas�n�n 68. maddesine göre ibtidai dereceye kadar 

e�itim ö�retim mecburi oldu: “Afganistan’�n her bir tebas�na maarif 

e�itiminin ibtidai dereceye kadar tahsili mecburidir. Dereceleri ve teferruat�, 

bir mahsus nizamnamede aç�klanm��t�r ve ona göre icraat olacakt�r.” 

(Afganistan Anayasas� 68.madde 28 Ocak 1923) 

 

      “Ba�kent Kabil’de Habibiye Lisesi ve yerli okullar Alman ve Frans�z 

profesörler ve yerli hocalar�n deste�iyle aç�lm��t�r. Gazi Rü�tiye Okulu, 

telgraf, ressaml�k, marangozluk, mimarl�k, diller, ziraat, Arapça Darülulümü, 

mesturat, Celalabad, Mezar-� �erif, Kata�an Rü�tiyeleri, polis, müzik, hal� 

örgüsü, kad�nlar, tedbir-i menzil ve mesturat t�bb� okullar� gibi ülke çap�nda 

322 tane ilkö�retim okulu aç�lm��t�r.” (Gubar, 1984:792-793). 

 

     Genç �ah Amanullah zaman�nda yüzlerce ö�renci Sovyetler Birli�i, 

Fransa, Türkiye, �talya gibi ülkelere e�itim görmek için gönderilmi�lerdir. 

Afganistanl� birkaç k�z ö�renci de Türkiye’ye e�itim görmeye gönderilmi�tir. 

Afganl� ö�rencilerin e�itim masraflar� maarif bakanl��� taraf�ndan 

kar��lanm��t�r. 

 

   “1924 y�l�nda Hukkam Meslek Lisesi aç�lm��t�r. Afgan padi�ah� 

ülkesinin idari usulünü genç Türkiye’nin kanunlar�na göre ayarlamak istemi� 

ve ona göre bu okul aç�lm��t�r. 

 

   1924 y�l�nda Habibiye, Amaniye ve di�er ilkokul ö�rencilerinden 

birkaç ki�i seçilip t�p ve harbiye alanlar�nda e�itim almak üzere Türkiye’ye 

gönderilmi�lerdir. Bir de on ö�renci yüksek e�itim almak için Almanya’ya 

gönderilmi�tir. Ayn� y�l alt� ö�renci �i�e yapma zanaat�n� ö�renmek için 

Delhi’ye gönderilmi�tir.” (Zahir, 1960:23). 

 

     Böylece �ah Amanullah saltanat�n�n sonlar�na do�ru e�itim eylül 

ay�nda ba�lay�p on ay sürmü�tür. Cuma yerine Per�embe günü tatil edilmi� ve 

pazartesi günü yar�m günlük ders yap�lm��. Bu durum pek uzun sürmemi�tir; 
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çünkü tecrübesiz padi�ah�n baz� hatalar� sebebiyle millet ondan yüz çevirmi� 

ve o zaman�n birçok bilim adam� ona kar�� ç�km��t�r. Yabanc� ülkelerin 

müdahalesi bu konuda önemli yer tutmaktad�r. Sonunda �ah, ülkesinden 

kaçmaya mecbur kalm��t�r. O, bu programlar�n� ve �slahat i�lerini do�ru bir 

�ekilde halk�n anane ve geleneklerine göre uygulasayd� Afganistan bugün çok 

daha iyi bir durumda olabilirdi. 

 

2.6.3.   Nadir �ah Zaman�nda Afganistan Maarifi (1929-1933) 

 

Nadir �ah, padi�ah olduktan hemen sonra �slahat i�lerini de ele alm��, 

eski maarif te�kilat�n� yeniden düzeltmeye ba�lam��t�r. “Onun zaman�nda 

ilkokullar bütün ülkeye yay�lm��t�r. T�p fakültesi, Arapça Darül-ulûmu, Nadiri 

Dar-� eytam�, spor, polis ve eczac�l�k okullar� müesseseleri aç�lm�� ve �stiklal, 

Necat, Habibiye, Gazi, Darülmuallimin vb. okullar� ihya edildi.” (Zehir ve 

�lmi, 1960:37). 

 

     “ O zaman�n anayasas�n�n 20. maddesine göre bütün millet kad�n 

erkek dâhil ibtidai e�itime mecbur edilmi�tir.” (Zahir,1960:36) Kanun 

hükmüne göre maarif bakanl���ndan izinsiz okul açmak yasaklanm��t�r. 

Nitekim devlet bakanl�klar� taraf�ndan aç�lm�� okullar�n talimi nisab�, gerekli 

malzemelerin haz�rlanmas� ve bütün i�lerin tefti�i maarif bakanl��� taraf�ndan  

kar��lanm��t�r. “1930 y�l�nda Afganistan’da ilk defa kimsesiz çocuklar için 

okul aç�lm��t�r. Nadir �ah zaman�nda a�a�� yukar� 37 tane ilkokul, ortaokul 

ve lise seviyesinde ülke çap�nda okul aç�l�p ö�renci yeti�tirilmi�tir.” ( Kabil 

Y�ll�k Dergisi, 1932, s.107). 

 

     1932 y�l�nda bir Dar-ül Fünun �ubesi “T�p Fakültesi” ismi ile Dilku�a 

Kö�kü’nde aç�ld�. Mezkur müessesenin aç�l���nda Prof. Dr. Kamil R�fk� 

U�RA’n�n büyük pay� vard�; çünkü padi�ah, Prof. R�fk�’n�n verdi�i me�veret 

esas�nda bu okulun aç�lmas�na karar vermi�ti. “1934 y�l�nda lise mezunu 

ö�rencisi olmamas� sebebiyle ilk ve rü�tiye s�n�flar�ndan ö�renciler seçilip t�p 
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okulu aç�lm��t�r. T�p okulu mezunlar� bir müddet staj yapt�ktan sonra ilk on 

ki�i mezun olup doktor yard�mc�s� s�fat�yla 1936’da göreve ba�lam��t�r.” 

(Kabil Üniversitesi Dergisi, 1970, s.2). Dolay�s�yla; Afganistan’da ilk t�p 

fakültesi olarak aç�lan yüksek ö�retim merkezi Türklerin gayretiyle 

Muhammet Nadir �ah zaman�nda faaliyete ba�lam��t�r. Bundan önce bu 

seviyede yüksek e�itim merkezi yoktu. 

 

     Muhammet Nadir Han zaman�nda bir de bayanlar için e�itim zemini 

müsait hâle getirilmi� ve Mesturat Hastanesi’nde kad�n do�um ve ebelik 

kursu aç�lm��t�r. Buran�n yöneticisi Frans�z bir han�md�r. Bir de Amanullah 

Han zaman�nda aç�lan Bayanlar Lisesi tekrar e�itim faaliyetine ba�lam��t�r. 

 

      O zamanki maarif bakanl���n te�kilat� �öyledir: Bakanl�k Makam�, 

E�itim Ö�retim �ubesi, Dar-ül Talif, Tahrirat Müdürlü�ü, Personel 

Müdürlü�ü, Ö�retmenler Müdürlü�ü, Tefti� Müdürlü�ü, Tanzimat 

Müdürlü�ü, Muhasebe �ubesi, Evrak �ubesi, Kulüp �ubesi, Hastane �ubesi, 

Müze �ubesi ve Ziraat �ubesi. 

 

2.6.4.   Zahir�ah Zaman�nda Afganistan Maarifi ( 1933-1973 ) 

 

Afganistan’�n Padiha�l�k döneminde en son �ah olarak görev yapan 

Muhammed Zai Hanedan�n�n ard�ndan gelen amcas�n�n o�lu Muhammed 

Davûd-un yapt��� devrim vesilesiyle �ahl���n son noktas� olan ki�idir. 

 

      “1933 y�l�nda Nadir �ah katledildikten sonra onun o�lu M. Zahir �ah 

padi�ah olmu�tur. Zahir �ah 40 y�l padi�ahl�k yapm��t�r. Onun zaman�nda 

e�itim eskiye göre biraz ilerlemi� ve maarifin bütçesi de daha iyi bir duruma 

getirilmi�tir. Zahir �ah zaman�nda ilk olarak Harbiye, �stiklal ve Necat 

Liseleri’nden mezun olan ö�rencilerin e�itim seviyesini yükseltmek için 

Afganistan’da ilk kez fen fakültesi aç�lm��t�r. Bu fakülteden mezun olanlara 

s�nav yap�lm�� ve ba�ar�l� olanlar�n bir k�sm� okullar�n idadi s�n�flar�na 
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ö�retmen olarak atanm��, di�er bir k�sm� ise mühendislik fakültelerinde 

ihtisas yapm��lard�r.” ( Kabil Üniversitesi Dergisi, 1934, s.93). 

 

   “1935 y�l�nda bütün Afganistan’da 43 okul aç�lm��t�r. Bu okullar�n 

19’u Kabil ve ilçelerinde, 3’ü Herat’ta, 4 ‘ü Mezar-� �erif’te , 6’s� Kata�an ve 

Bedeh�an’da, 6’s� Celalabat’ta, 2’si güneyde, 1’i Meymene’de ve 1’i de 

Çehansur’dad�r.” (Kabil Y�ll�k Dergisi, 1931, s. 123). 

 

      “1936 y�l�nda ülkenin farkl� vilayetlerinde yakla��k 60 ilkokul ve 6 

rü�tiye okulu aç�lm��t�r. Nitekim bu y�lda dil, H�fz�ss�hha, posta ve telgraf, 

Yüksek Teknik kurslar� aç�l�p Pe�tuca bilmeyenler için  de Pe�tu dili kurslar� 

farkl�  bölgelerde ( genelde merkez ve kuzeyde) aç�lm��t�r. Birkaç talebe 

yüksek e�itim görmek için Türkiye’ye gönderilmi�tir.” (Kabil Y�ll�k Dergisi, 

1936, s. 107-108).  

 

      1937 y�l�nda Kabil Edebî Encümeni ile Pe�tu Dili Encümeni 

aç�lm��t�r. Amac� üç y�l içinde devlet memurlar�na resmî ve devlet 

çal��malar�nda kullanmalar� için Pe�tucay� ö�retmektir. Çünkü, bu politika 

esas�nda o zamanlar Pe�tu diliyle konu�amayanlara i� verilmezdi. 

 

     1938 y�l�nda ülkenin farkl� yerlerinde 78 ilkokul, ortaokul ve bir de 

meslek okulu aç�lm��t�r. Farkl� bölümlerden 98 ö�renci Fransa, Almanya, 

Amerika, ve Hindistan’a e�itim amac�yla gönderilmi�lerdir. Hukuk ve Siyasi 

ilimler Fakültesi de “Siyasi �limler ve Hukuk Akademisi” ad�yla bu y�l içinde 

aç�l�p maarif bakanl���n�n do�rudan idaresi alt�nda kendi e�itim faaliyetlerine 

ba�lam��t�r. �lk zamanlarda e�itim süresi üç y�ld�r ancak sonralar� dört y�la 

ç�kar�lm��t�r. 

 

      Zikredilen y�lda Dar-ül Mualliminin temel ilkeleri yenilendi ve bu 

okul ilk meslek ve orta meslek �ubesine bölünmü�tür. Yeri Kabil 

merkezinden Pagman ilçesine nakledilmi�tir. Afgan ve Türk hocalar orada 

ders vermi�lerdir. Ayn� y�lda idarecileri e�itmek amac�yla “�dare-i Amme 
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Lisesi” e�itime ba�lam��, maliye, muhasebe, istatistik, hisap, ticaret, idari 

yaz��ma, te�kilat yöntemleri, personel idaresi, bütçe ve idari mali dersleri 

tedris edilmi�tir. Bunun yan�nda ayn� y�l içinde 8 ilkokul, Kabil ve çevresinde 

10 ortaokul, 10 ortaokul da güney bölgelerinde ve 2 tane meslek okulu da 

Kabil’de “Mesahet Mektebi” ve “Hukkam Mektebi” adlar�yla aç�lm��t�r. 

1933-1940 y�llar� aras�ndaki maarif ö�rencilerinin toplam� �öyledir: 

 

 

1 �lkokulda Talebe Say�s� 220.000 Ö�renci 

2 Orta Okullarda Talebe Say�s� 2201 Ögrenci 

3 �kinci Ö�retim Okullarda Talebe Say�s� 155 Ö�renci 

4 Dar-il Mualiminlerde ve Mesleki 

Okullarda 

 

840 Ö�renci  

 TOPLAM 223.196 Ö�renci  

 

 

      Okullar ve medreselerde bu y�llar�n devam�nda spor e�itimine de 

ba�lanm��, sporcu gruplar ortaya ç�kar�larak devlet makamlar� taraf�ndan 

te�vik edilmi�, ba�ar�l� ö�renciler çe�itli biçimde ödüllendirilmi�tir. 

 

      “1941 y�l�nda k�zlar için ba�kent Kabil’de “Zergüne” ad�nda yeni bir 

okul aç�lm��t�r. 1942 y�l�nda ise 54 ilkokulun ülkenin farkl� yerlerinde aç�l��� 

gerçekle�tirilmi�tir. Dar-ül-mualliminlerden mezun olan muallimlerin e�itim 

seviyelerini yükseltmek için yeni bir yüksek e�itim merkezi aç�lm��t�r.” 

(Kamgar, 1996:42).  

 

      1944 y�l�nda okul i�lerinin düzenlenmesi için E�itim Bakanl��� bütün 

okullarda a�a��daki kay�t defterlerinin bulunmas� �art�n� ko�mu�tur: 

 

 Ö�retmen yoklama defteri 

  Ö�renci yoklama defteri 
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  S�n�flar için ders uygulama defteri ( tarakki-i talim) 

  S�nav sonuçlar�n� kaydetmek için defter 

  Ö�renci giri� – ç�k�� defteri  

  Ö�renci tasdikname ve diploma kaydetme defteri 

  Varide ve sadire defteri (evrak kaydetme defteri) 

  Gelen evrak kay�t defteri 

  Okul malzemeleri kaydetme defteri 

  E�itim malzemeleri kaydetme defteri 

  Ö�renci sevanih (özgeçmi�) defteri 

  Ö�retmen sevanih nakil defteri 

  �statistik defteri 

  Ö�renci de�i�imi defteri 

  Muayene defteri 

  Rapor kay�t defteri 

  Ö�retmen toplant� defteri 

  �nzibat toplant� defteri 

  Malzeme da��tma defteri. (Kabil Y�ll�k Dergisi, 9.say�,  

  Genel Matbaa,1970, s.89-100 ). 

 

“1944 y�l�n�n Ekim ay�nda Edebiyat ve Ulum-u Be�eri Fakültesi’nin 

aç�l�� töreni düzenlenmi�tir. Bu fakültenin aç�l���n�n temel amac� 

Afganistan’da dil ve edebiyat e�itimi için ba�ar�l� ö�retmenler, edebiyat ve 

kültür alanlar�nda güçlü yazar ve ara�t�rmac�lar�n yeti�tirilmesiydi.” ( Kabil 

Üniversitesi Dergisi, 1970, s.44-45). 

 

Ulum-u �eriye medresesi de ayn� y�l aç�lm��t�r. Ad� geçen okulun 1) 

kaza ve fetva 2) vaaz ve ir�at   3)e�itim ve ö�retim �ubeleri vard�r. 

 

      “Daha sonra 1946 y�l�nda Ba�bakanl�k hükmü esas�nda maarif 

bakanl��� çerçevesinde Afganistan’da ilk resmi üniversite (Kabil Üniversitesi) 

aç�ld�. Tüm fakülteler ve meslek okullar�n�n ilmî ve idari i�leri Kabil 
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Üniversitesine ba�land�. O zamanki üniversitenin t�p, hukuk ve siyasi ilimler, 

fen bilimleri, edebiyat ve ulum-� be�eri fakülteleri vard�.”(Kamgar, 1996:45).  

 

1946 y�l�nda mezun olan ö�renci tablosu: 

 

Say�  Fakülte ismi  Mezun say�s� 

1. Fen Fakültesi 9 ki�i 

2. T�p Fakültesi 8 ki�i 

3. Hukuk Fakültesi 6 ki�i 

4. T�bbi Okul 13 ki�i 

5. Eczac�l�k Okulu 15 ki�i 

6. Ziraat Okulu 19 ki�i 

7. Teknik Okul 14 ki�i 

8. Usul-i Tekrir Okulu - 

9. Hem�irelik Okulu 65 ki�i 

10. Marangozluk Okulu - 

                                                                                  

Toplam 

 

149 

              

 

      “1947 y�l�na kadar dersler bütün okullarda Pe�tuca yap�lacakt� 

ancak 1947 y�l�n�n ba�lang�c�ndan itibaren Farsça konu�ulan bölgelerdeki 

liseler ve merkez liselerinde e�itimin Farsça yap�lmas� ve Pe�tuca yaln�z bir 

ders olarak tedris edilmesi ama Pe�tucadan ba�ar�s�z olan ö�rencinin tam 

ba�ar�s�z say�larak e�itimden mahrum edilmesine karar verilmi�ti.”(Kamgar, 

1996: 47). 

 

Ayr�ca; okullarda ve i� yerlerinde Pe�tuca konu�ma mecburiyeti 

kondu. “1947 y�l�nda e�itimli k�zlara ihtiyaç duyulmas�ndan dolay� 

‘Bayanlar Edebiyat Fakültesi’ aç�lm�� ve ba�lang�çta bu fakültede fen ve 
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sosyal bilimler ad�nda iki �ube aç�lm��t�r.” (Kabil Üniversitesi Dergisi, 1970, 

s.64). 

 
      �l ve ilçelerden çok uzakta ya�ayan köy çocuklar� için üç y�ll�k e�itim 

sürecinde tamamlanan “Köy Okullar�” 1947 y�l�nda aç�lm�� ve bu okullarda 

“Köy Okullar� Kitab�” ad�yla üç cilt güzel kitap telif edildi. Bu okullarda 

e�itim mecburi de�ildi.  

 

 

2.6.5.   Afganistan Genelinde Okullardaki Bir Haftal�k Ders     
            Program� 

 

     

      

 
Birinci Devre Ders Saatleri 

 
�kinci Devre Ders Saatleri 

 
Say 

 
Dersler  

1.s�n�f 2.s�n�f 3.s�n�f 4.s�n�f 5.s�n�f 6.s�n�f 
1 Kur’an-� 

Kerim  
4 4 4 4 4 4 

2 Pe�tuca 5 4 4 5 5 5 
 

3 Derice 7 6 6 5 4 5 
 

4 Hesap / 
Hendese 

4 4 4 4 5 5 

5 Tarih - - - 2 2 2 

6 Hayat 
Bilgisi 

5 5 5 - - - 

7 Tabiat 
Bilgisi 

- - - 2 2 2 

8 Resim / 
El i�i 

3 3 3 2 2 2 

9 Hüsn-ü 
Hat 

- 2 2 2 2 1 

10 Spor 1 1 1 1 1 1 
 

11 Co�rafya - - - 2 2 2 
 

 
TOPLAM 

29 29 29 29 29 29 
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 Pe�tuca e�itim gören bölgelerde Derice ile Pe�tuca dersleri yer 

de�i�tirmektedir. 

 

      Afganistan 1948 y�l�nda Birle�mi� Milletler, UNESCO’nun  (Bilim 

E�itim Ö�retim ve Disiplin Kurulu) üyeli�ine kabul edilmi�tir. (Bu 

müessesenin aç�l��� milletler aras� ba�lant�lar�n temini için Londra’da 1945 

y�l�nda olu�turulmaya ba�lanm�� ve onun sözle�mesi BM elemanlar� 

taraf�ndan Londra’da imzalanm��t�r. 1946 y�l�nda tam te�kilat� ile Paris’e 

yerle�mi�tir.) 

 

      UNESCO’nun ilk heyeti A�ustos 1949’da Kabil’i ziyaret etmi�tir. 

Heyet ba�kan� Fransa Maarif Bakanl���n�n ilkö�retim bakan yard�mc�s� 

Debiesse ve üç ki�iydi. Onlar e�itim meseleleri, programlar, okullar�n türü, 

ders kitaplar� hakk�nda bilgi edinmi�lerdir. Birkaç meslek okulunu, ilkokulu 

ve Kabil’deki liseleri de gözlemlediler. 

 

      UNESCO heyeti Afganistan devlet makam�ndan a�a��daki i�lerin 

yap�lmas�n� istemi�tir: 

 

 Kabil Dar-ül Muallimin  ortaokullar�n dokuzuncu s�n�f mezunlar�n� üç 

y�l e�itmeli, 

  Kandahar’da ikinci Dar-ül Muallim aç�lmal�, 

  Bayanlara e�itim f�rsat� verilmeli, 

  Dar-ül Muallimin y�ll�k mezun say�s� bin iki yüze yükseltilmeli, 

  Ö�retmen yeti�tirme müesseselerinin e�itim programlar� yenilenmeli 

ve e�itim programlar�, genellikle tabiî ve sosyal bilimler sahas�nda 

yap�lmal�, 

 

    Ayr�ca, Ö�retmen E�itimi Akademisi ad�nda yeni bir müessese 

kuruldu. (Meslek ve Yüksek E�itim Bakanl���, Talim ve Terbiye �dare ve 
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Yöneticilik Semineri Millî Fen ve Teknoloji  Komisyonu Der., Kabil, 1980, 

s.124). 

 

      �slami, akli ve nakli ilimlerden haberdar olup imanl�, sa�lam akideli, 

dayan�kl� ve temiz gönüllü insanlar yeti�tirmek s�fat�yla Kabil 

Üniversitesinde �eriat Fakültesi aç�ld�. Fakültenin12 ö�rencisi vard�. Bu 

fakültenin tefsir ve hadis, �slam hukuku, f�k�h ve f�k�h usulü, felsefe ve �slam 

akidesi bilimleri vard�. Daha sonra kanun ve f�k�h ve islami e�itim 

bölümlerine dönü�türüldü. 

 

    “1956 y�l�nda ziraat ve mühendislik fakülteleri  Kabil Üniversitesi 

çerçevesinde aç�ld�. �ki y�l sonra Eczac�l�k Fakültesi aç�ld�. Bu fakültede 

farmakoloji, mikrobiyoloji, farmakdatumi, taksiyoloji (farmasi �imik), 

biyo�imi ve g�da maddeleri bölümleri vard�. 

 

1963 y�l�nda Kabil Üniversitesi’nin benzeri olan Nangerhar T�p 

Fakültesi Celalabat Bölgesi’nde aç�lm��t�r. Bu fakültenin ilk s�n�f�nda 59 

ö�renci vard� ve anatomi, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji, hayati �imi, 

vekayevi t�p, genel �imi, fizik, matematik ve biyoloji bölümlerini 

içermekteydi.” ( Kabil Üniversitesi Dergisi, 1970, s.119-120). 

 

      Kabil Üniversitesi çerçevesinde e�itim fakültesi de bu y�lda aç�lm��t� 

ve sosyal ilimler tabiî ilimler, e�itim, ö�retim ve �ngilizce bölümlerini 

içermekteydi. 

 

      1964 y�l�nda iki yeni muallim yeti�tirme müessesesi aç�lm��t�r. 

Bunlardan biri Dar-ül-Muallimin-i Ali ad�nda ortaokul ö�retmenleri yeti�tiren 

kurumdu. Di�eriyse Ö�retmen Yeti�tirme Akademisi hüviyetindeki Dar-ül-

Muallimin idi. 

 

      Ülkenin yeni anayasas� esas�na göre e�itim bütün ülkeye ücretsiz ve 

ilkokul 6.s�n�fa kadar mecburi idi. Zira 1964 anayasas�n�n 34.maddesinde: “ 
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E�itim ve Ö�retim Afganistan halk�n�n do�al hakk� olup devlet taraf�ndan 

ücretsiz uygulanacakt�r. Devletin hedefi milletine kanuna uygun ve kolay bir 

�ekilde tahsil zeminleri haz�rlamakt�r.Bütün Afganistan’da denk maarif 

temini için faydal� programlar haz�rlay�p tatbik edilmesi devletin 

sorumlulu�undad�r. 

 

      E�itim ve ö�retim i�lerini izleyip yönlendirmek, devletin i�idir. 

�lkokul ö�retimi, k�rsal kesimler hariç, di�er bölgelerde  mecburidir. 

 

      Zahir �ah zaman�nda Afganistan’�n,  dünya ülkeleriyle kültürel 

ili�kileri geli�mi�tir. Fen bilimleri, musiki, tiyatro vb. gibi kültür faaliyetleri 

h�z kazanm��t�r.  Afganistan ile dostluk ili�kilerini geli�tiren ülkeler, Afgan 

ö�rencilerine burs vermi� ve ayn� ülkeler,  Afganistan Kabil Üniversitesine 

ö�renci göndermi�lerdir. 

 

     “Bu hususta farkl� memleketlerle yap�lan on üçten fazla antla�ma 

içerisinde Ekim 1979  tarihinde Afganistan ile Türkiye Cumhuriyeti aras�nda  

Ankara’da imzalanan antla�ma da say�labilir.” (Kamgar, 1996: 69-70). 

 
      Zahir �ah’�n k�rk y�ll�k hükümet devrinin bir suskunluk içinde geçti�i 

söylenebilir. Zahir �ah devrindeki maarif durumu hakk�nda farkl� ele�tiriler 

olmu�tur. Bunlardan baz�lar� �unlard�r: “Maarifin ilerlemesi için hükümet 

birkaç ad�m att�. Ö�retmen ve ö�renci say�s� fark edilir �ekilde yükselmi�tir; 

ancak Afganistan maarifi hiçbir �ekilde belirli bir program dâhilinde 

de�ildir. Maarif dairesinin yayg�nl���n�n daha da artmas� düzensizli�e sebep 

olmu�tur.  Alt�nc�, on ikinci ve yüksek seviyeli mezunlar�n�n, hangi özelliklerle  

yeti�ece�i belli de�ildi ve ne yapacaklar�n� da bilememekteydiler.” (Kü�keki, 

1987:126).  

 

      Zahir �ah zaman�n�n e�itimi hakk�nda ise �u söylenmi�tir: “K�sa 

zamanda köylerde birçok okul aç�ld� ve maarifin seviyesi dü�ürüldü. Zira 

e�itim araç gereçlerinin, ö�retmenin,  kitap ve dershanenin say�s�  ö�renci 
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say�s� artt��� için yeterli gelmiyordu. Davud’un’ sedareti zaman�nda birtak�m 

dengesizlikler do�mu�tur ve bunun as�l sebebi politikac�l�k maksad�yla 

maarifi yönlendirmektir.” (Ferheng, 1989:571-574). 

 

     Baz� topluluklar da Zahir �ah zaman� maarifini,  komünistlerin 

ço�al�p çabuk yükselmelerine neden oldu�u dü�üncesi ile ele�tirmektedirler. 

 

      Buna göre �öyle denebilir: Devlet, elinde bulunan bu kadar f�rsat 

içinde maarif konusunda ciddi ve mant�kl� kararlar alabilseydi, ilmî planlar 

yapsayd�, zaman�n �artlar�na göre kendini ve milletini uyarlasayd� Afganistan, 

bugün bu ma�dur durumda olmayacakt� ve çileler çekmeyecekti. Çünkü, 

ça�da� maarife sahip olan ülkeler çok fazla s�k�nt� çekmemi�tir ve geri kalm�� 

milletlerin çekti�i çilelerin sebebi de ilmi ve kültürel cehaletten ba�ka bir �ey 

olarak dü�ünülemez. 

 

 

2.6.6.   Davut �ah Zaman�nda Afganistan Maarifi ( 1973-1978 ) 

 

     Muhammet Davut’un, be� y�ll�k cumhurba�kanl��� s�ras�nda 

Afganistan’da e�itim alan�nda birçok geli�me ya�anm��t�r. 1973 y�l�nda bütçe 

artt�r�lm�� ve bütçenin büyük bir k�sm� yeni okullar�n yap�lmas� için  yeri 

belirlenen in�aat i�lerine tahsis edilmi�tir. Bu dönemde ikinci ö�retim okul 

projelerinin uygulan��� �öyledir:  

 

 Orta okul: 10 adet. 

 Lise: 7 adet 

 

Yedi adet lise, ki bunlar�n ikisi yat�l� ve yurtlu �ekilde yapt�r�l�p 

aç�lm��t�r (Afganistan Y�ll�k Dergisi, 1973:68). Kad�nlar Derne�i, “Di 

Mirmenu Tulana” ismi alt�nda daha canl� ve faal �ekilde dikkat çekici, e�itici 

konferanslarla kad�nlar� farkl� millî meseleler konusunda uyand�r�p anlams�z, 
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moda, gereksiz anane ve hurafelerden sak�nmalar�, sa�lam toplum kurmaya 

çal��malar� yolunda önerilerde bulunmu�tur. Çünkü, sosyal hayat�n sa�laml��� 

ve geli�mesi bilinçli ve ayd�n kad�nlar�n sorumlulu�undad�r. 

 

      Cumhuriyet döneminde önceden aç�lm�� olan yeti�kinlere yönelik 

kurslar daha da ciddiyet kazanm��t�r. Bütün resmi dairelerde çal��an ya�l� ve 

genç okuma yazma bilmeyen insanlar, yemek molas�ndan sonra yar�m saatlik 

bu kurslara kat�lmak zorunda b�rak�lm��lard�r. Genel müdürlük taraf�ndan bu 

kurslardaki ö�retmenlerin ve müfetti�lerin say�s� art�r�lm��t�r. 

 

      Kabil Üniversitesinde yüksek puanl� on ba�ar�l� ö�renci, k�� tatilinden 

faydalanarak üç ayl���na Amerika Birle�ik Devletleri’ne gitmi�lerdir. 109 

ki�ilik ö�renci grubu e�itim için yurt d���na burslu olarak gönderilmi�tir.  

 

      Maarif Bakanl���, Kabil Üniversitesi ve di�er ilmî, kültürel müessese 

memurlar�, ö�retmenler, hocalar ve di�erleri UNESCO’nun filoship, 

scholarship ve staj burslar�ndan faydalanarak Amerika, Rusya, Almanya, 

Fransa, �ran, �ngiltere, Kanada ve Hindistan’a gönderilmi�tir. 

 

      1975 y�l�nda Maarif Bakanl���,  haz�rlad��� yeni reformunu on be�  

madde ile yürürlü�e koymu�tur. Maddeler a�a��dad�r: 

 

 Herkese mecburi e�itim 

  Merkezi sistem maarifi 

  Ekonominin düzenlenmesi 

  E�itim ö�retimin s�n�fland�r�lmas� 

  Talimi nisap 

  Ö�retmen e�itimi 

  Ders kitaplar� ve ders araç gereçlerinin haz�rlanmas� 

  Dilleri yükselip yay�nland�r�lmas� 

  Dan��manl�k ve düzey belirleme 
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  Ya�l� ve genç okuma yazma bilmeyenleri okutmak 

  Dengeli maarif 

  Spor e�itimi 

  Okul çerçevesindeki faaliyetler ve talimi nisap 

  Ö�retmen ve veli toplant�lar� 

  Farkl� devrelerde devaml� e�itim ve ö�retim. (Millî E�itim Bakanl���    

Semineri 1970 : 116-117). 

 

     1976 y�l�nda Afganistan Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasas� 

yürürlü�e girdikten sonra hükümet te�kilat�nda Yüksek E�itim Bakanl��� 

aç�lm��t�r. 

 

      Bu bakanl���n te�kilat�n�n yap�lanmas� ile Kabil Üniversitesi, 

Nengerhan Üniversitesi,  Muallim E�itim Yüksek Müesseseleri, Meslek �dari 

ve Sanat Enstitüsü, Muhasebe Yüksek Enstitüsü, eskiden Millî E�itim 

Bakanl���na ba�l� olan Muallim E�itim Dekanl��� da Yüksek E�itim 

Bakanl���’na ba�lanm��t�r. 

 

    Ana okul program�,  UNESCO hocalar� ve mü�avirleri taraf�ndan 

haz�rlan�p E�itim Programlar Müdürlü�ü ad� alt�nda aç�lm��t�r. Bu 

müdürlü�ün i�i,  ba� muallim müessesesine dan��manl�k yapmakt�. Bunun 

gibi millî ve milletler aras� kad�nlar encümeni aç�ld�. Daha sonra bu encümen, 

Afganistan Kad�nlar Sazman� ad�yla faaliyet göstermeye ba�lad�. 

 

     Muhammet Davut zaman�nda iyi i�ler olmu�sa da yanl�� i�ler de 

yap�lm��t�r. Mesela sekizinci s�n�f mezunlar�na seçme s�nav� yapmak 

sonuçlar� olumsuz etkilemi�tir.  

 

Ülkenin birçok genci bu s�nav� geçememi�tir. Bu devrin, yeni bir 

trajedisi Muhammet Davut Han çerçevesindeki komünist mü�avirleridir. 

Onlar,  bu durumdan faydalanarak gençlerimizi cezp edip komünist partilere 
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dahil etmi�lerdir. Dolay�s�yla bu devir düzeltilemeyecek hatalar� ile 

memleketin çökü�ünü h�zland�rm��t�r. 

 

 

2.7. Nisan 1978’den Sonra Afganistan Maarifi 

 

Muhammet Davut ve birçok arkada��,  silahl� komünist güçler 

taraf�ndan katledildiler. Afganistan’�n nizami ve siyasi gücü,  Halk ve Perçem 

isimli komünist güçlerin eline geçti. Komünistler Afganistan’da yakla��k on 

dört y�l hükümette kald�lar. 

 

Afganistan tarihinin karanl�k sayfalar�,  bu devirlere denk gelmektedir. 

Asl�nda önceden aç�klad���m�z gibi bu topraklarda yakla��k iki yüz y�ldan 

beri huzursuzluk sürmekteydi. �ngiltere ba�ta olmak üzere bat�n�n sömürge 

politikas�n�n sonucu; medeniyet, kültür ve bilim be�i�i olan Turan, Horasan 

ve Maveraünnehir çok ac�lar çekmi�tir. Kimi zaman Bat� sömürge siyaseti 

sebebiyle millet ezilmi� kimi zaman da Rus komünist sömürgesi alt�nda 

Afganistan halk� ezilip ac� çekmi�tir. �u anda da durum pek farkl� de�ildir. 

 

1978-1992 y�llar�nda iyilikten ziyade kötülüklerden söz edebiliriz. 

Çocuklar�n ve gençlerin hayat�n� tehlikeye atmak yanl��l�ktan ziyade 

affedilemez bir cinayettir. Bu dönemde di�er dönemlerden daha çok okul ve 

fakülte ö�rencileri türlü sebeplerle hapishanelerde can vermi�tir. Kom�u 

ülkelere ( �ran, Pakistan) mülteci olmaya mecbur b�rak�lm��t�r. Hocalar da bu 

dönemde ma�dur olup hapse girmi�lerdir. Her �eyden daha kötüsü bu devirde 

ö�renciler maa� kar��l��� asker olmaya mecbur b�rak�lm��, ordunun k�sa süreli 

kurslar�na sevk edilip sözde  ink�lab�n korunmas� amaçlanm��t�r. Hatta bir y�l 

boyunca bir gün bile derse girmemi� ö�renci okulunda güvenlik görevinde 

bulunursa ba�ar�l� bir ö�renci adledilerek üst s�n�fa geçirilmi�tir. 
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Bu dönemde s�n�f geçebilmenin ya da herhangi bir i� bulabilmenin  en 

önemli �art�; “Parçam” veya “Halk” komünist partilerinden birine üye 

olmakt�. Parti üyeli�ini kabul etmeyen ö�renci veya memurlar zorunlu olarak 

askerli�e gönderilmekteydiler.  

 

Bu devirde art arda dört ki�i hükümetin ba��na geçti. Hepsinin de 

e�itim politikas� ayn�yd� ve amaçlar� Marksizm, Leninizm do�rultusunda 

candan çal��makt�. Dolay�s�yla ileriki dönemlerde iyi ve kötü bir aradayd�. 

 

Geçmi� dönemlerdeki e�itimde �slamiyet’i anlatan dersler gittikçe 

azalmaktayd�. Komünizm dönemine gelince bu çok daha azald�. Okullarda  

7–12.s�n�flarda; 

 

 Siyasi �limler Tarihi 

 Camian�n Sosyal Ekonomik Yap�s� 

 Sosyalizm ve Sosyalizmin Dünyadaki Ba�ar�lar� 

 Tebeka ve Tebekat-� Mübarize (mücadele) 

 Emperyalizm ve Sömürge Sistemi 

 ��çi Tabakas�n�n �nk�lab-� Nühzetleri 

 Sosyalist �nk�lap 

 Rusya’n�n Komünist Partisi Tarihi 

 Genel Mülkiyet Nas�l Genel Üretime Dönü�ebilir? 

 Komünizm ve Sosyalizmin En Son Dönemi 

 Devlet ve �nk�lap  

 “Sosyalizm” Blokunun Adilane Sava�� ve “Bat� Bloku”nun Gayr-i 

Adilane Sava�� 

 Maoizm ve �lmi Sosyalizme Göre Onun �nhiraflar� 

 Afganistan Halk Demokratik Partisinin Tarihi 

 Afgan – �ürevi Dostlu�u 

 

konulu dersler okutulmaktayd�. 
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Di�er yüksek ö�retim okullar�nda da Tacikistanl� tercümanlar 

yard�m�yla Rus hocalar taraf�ndan a�a��daki dersler okutulmaktayd�: 

 

 Sosyoloji 

 Tarihî Materyalizm 

 Diyalektik Materyalizm 

 Devrimlerin Nühzet (hareket) Tarihi 

 Afganistan’�n Yeni ve Ça�da� Tarihi (1919-1978) 

 

Bu y�llar�n en kötü taraf� üniversitelerin Rus akademisyenlerle dolu  

olmas�yd�. Bir de Rusya ve onun y�ld�zlar� olan ülkeler d���nda hiçbir ülkeyle 

kültürel münasebet yoktu. Bunlara ra�men bu dönemde Afganistan Türkleri 

kültürel yönden ülkeye yeni bir bak�� aç�s� kazand�rd�. Zahir �ah döneminde 

radyodan birkaç ay boyunca her gün on be�er dakikal�k Özbek ve Türkmen 

Türkçesiyle yap�lan bir program vard�. Ancak,  bu günlük yar�m saatlik radyo 

program� Davut �ah zaman�nda aniden kesilmi�tir. 

 

1978 y�l�n�n ilk aylar�ndan ba�layarak radyo ve gazeteler yoluyla 

yay�nlar; dergiler arac�l���yla da süreli yay�mlar ba�lam��t�r. 

 

Afganistan’da ya�ayan di�er halklar�n dilinde ve dolay�s�yla Özbek 

Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde de  belli saatlerde yay�n yap�lmaya 

ba�land�. Afganistan’da ilk defa “Yulduz” ve “Güne�” isimleri alt�nda 

haftal�k gazeteler Özbek ve Türkmenlerin kendi dillerinde yay�mlanmaya 

ba�land�. 

 

Milli E�itim Bakanl���’nda da bu y�l�n sonuna do�ru “Na�arat 

Dekanl���”nda “Milliyetler Genel Müdürlü�ü” çerçevesinde Özbek Türkçesi, 

Türkmen Türkçesi vb. diller bölümleri resmen akademik i�e ba�lay�p birinci 

s�n�ftan alt�nc� s�n�fa kadar ders kitaplar� telif edildi ve Kuzeydeki Türklerin 

ya�ad��� bölgelerde okullar aç�ld�. 
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1982 y�l�ndaysa Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi 

çerçevesinde Özbek Dili ve Edebiyat Bölümü ilk olarak Farsça Bölümünün  

alt�nda kendi ilmî ve akademik faaliyetlerine ba�lam��t�r. 

 

Özellikle e�itim ve kültür alanlar�nda gözlenen en iyi ve önemli 

hareketlerden biri de, eski dönemde yani Zahir �ah ve Davut �ah zaman�nda 

memlekette her �eyin en iyisinin önce gözbebe�i Pe�tunlara daha sonra da 

Tacikler (Farsça konu�anlar)’e ihdas edilmesiydi. Kabil ve Pe�tun 

kavimlerinin ço�unlukta ya�ad��� yer olan Nengerhar �ehrinin d���nda 

herhangi bir yüksekokul ve üniversite bulunmuyordu. 1978 y�l�ndaki 

devrimden sonra tüm vilayetlerde “Dar-ül-mualliminler” ve baz� bölgelerde 

de Pedagoji enstitüleri aç�ld�.  

 

Di�er çok önemli bir ad�m da, kuzey bölgesinde merkezî de�ere sahip 

olan Belh vilayetinde Belh Üniversitesi, bat� bölgesinde çok önemli tarihî 

�ehirlerden biri olan Herat’ta Herat Üniversitesi’nin aç�l��� say�labilir. 

 

Yine önemli i� ise bu devirde Kabil Üniversitesi’nin farkl� alanlar�nda 

yüksek lisans ve doktora e�itim programlar�n�n planlan�p yürürlü�e giri�iydi. 

Ama bunlar�n hiçbiri de hakiki olarak sa�lam bir mefkure ve akide esas�na 

dayanmamaktad�r. Bu sebeple, bu programlar�n Afganistan’�n dertlerine çare 

bulmakta yetersiz oldu�u söylenebilir. 
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2.8. Afganistan Halk�n�n �ran ve Pakistan’daki Gurbet 
Zamanlar�nda E�itim Meselesine K�sa Bir Bak�� (1978-2001) 

 

             1978  y�l�ndaki devrim sonucu birkaç ay sonra Afganistan halk�n�n 

normal hayat� tehlike alt�nda kal�p s�k�nt�lar ba�lad�. Bu sebeple yer 

de�i�tirmek zorunda kalan halk, mecburen Pakistan ve �ran s�n�rlar�na göç 

etti. Sava�lar �iddetlendikçe mültecilerin say�s� da yükseldi. Binlerce aile, 

çocuklar�yla kom�u ülkelere s���nd�. Tabiî ki ailelerin i�e, çocuklar�n da 

e�itime ihtiyac� vard�. Bu mülteciler içinde bulunan e�itimli insanlar, 

Birle�mi� Milletler’in farkl� organlar�n�n yard�m�yla okul açmak için çaba 

gösterdiler. Aç�lan bu okullar�n büyük bir k�sm� Pakistan’�n Pe�aver �ehrinde 

yer al�rken di�erleri �slamabat, Pindi, Karaçi ve Kövite’de yer almaktad�r. Bu 

okullar, e�itim amaçl� olmas�n�n yan� s�ra Afgan Mücahit partilerinin de 

siyasi ve ticari merkezleri olmu�tur. Okula devam edebilmek için Afgan 

çocuklar�n�n ailesi, yüz, iki yüz kalder (Pakistan para birimi) vermek 

zorundayd�. Ders kitab� masraflar� da aileler taraf�ndan kar��lanmaktayd�. 

Ders kitaplar�, Zahir �ah devri kitaplar� üzerinde yap�lan baz� de�i�iklikleri 

kapsamaktayd�. Bu de�i�ikliklerle kitaplarda �slamiyet, cihat, sava�, silah 
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kullanma gibi konular i�lenmekteydi. Kabil hükümeti kar��s�ndaki 

direni�çilerin merkezi Pe�aver'di. Orada birkaç okul ve medrese ile mülteciler 

için kamplar da aç�lm��t�r. 

 

           Ba�lang�çta bu okul ve medreseler çok basit ve iptidai �ekilde aç�k 

alanlarda, çad�rlarda e�itim vermekteydi. Ruslar�n, Afganistan'� i�galinden 

sonra dünyan�n gözü Afganistan'a çevrildi. Her taraftan yard�m eli uzat�ld�. 

Bu yard�mlar, e�itimi de kapsamaktayd�. Böylece cihadi olu�umlar�n  her biri 

kendine ayr� bir e�itim komitesi  açmay� dü�ünmü�tür. Ayr�ca çe�itli bilim 

adamlar�n� i� ba��na getirip ö�rencilere kitap, k�rtasiye vs. da��tm��lard�r. Bu 

olu�umlar, okullar için evler kiralay�p kendilerine ait baz� medrese ve 

okullar�n� buraya ta��m��lard�r. 

 

           Göç ettikleri ülkelerde ya�amaya mecbur olan ö�rencilerin ço�u,  

gurbet ve sava� �artlar�ndan s�k�nt� çekmekteydiler. Bu �artlar alt�nda 

okullar�nda ders görmekteydiler. Ö�retim gören bu ö�renciler, Afganistan 

hakk�ndaki haberler ve �slami kitaplarla ilgilenip okumaya merakl�yd�lar. 

Daha sonra cihadi partiler kendilerine ait sivil ve askerî üniversiteleri, 

gurbette ya�ayan gençler için açmaya karar verdiler. Yurt d���ndaki bu okul, 

medrese ve üniversitelerin olumlu yönleri oldu�u gibi eksik yönleri de vard�.  

Ba�lang�çta parti ve olu�um meseleleri önemsenip sava� ile ilgili terimler 

ö�retilmeye çal���lmaktayd�. Daha sonra e�itim bir düzene girdi ve sistemli 

bir e�itim plan� do�rultusunda bilimsel yöntemlere uygun olarak haz�rlanm�� 

ders kitaplar�ndan yararlanarak �slami boyutta yeni kitaplar haz�rland�. 

Pakistan'da mülteci çocuklar için aç�lan okul ve medreselerde kitaplar para 

kar��l���nda da��t�l�yordu. 
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3. BÖLÜM 

 

 

AFGAN�STAN’DA TÜRKÇE E��T�M� 

 

 

3.1.  Afganistan’�n Milli E�itiminde Türkçe E�itiminin Yeri 

 

Anla��ld��� gibi 19. yy.’da temeli at�lan Afganistan Maarifinin ilk 

resmî ad�mlar�, devletler aras�ndaki politikalar esas�nda Türkiye’den 

görevlendirilen bilim ve i� adamlar�n�n yard�mlar�yla at�lm��t�r. Askerî ve 

mülki alanlarda ba�lanm�� olan e�itim i�lerinin ba��nda Türk e�itim, hukuk, 

t�p ve teknik bilim adamlar� yer alm��lard�r. Ama ne yaz�k ki Türkçe e�itimi 

konusunda pek ciddiyetle çal���lmam��t�r.  

 

 Görülüyor ki o dönemlerdeki yap�lan ders programlar�nda Türkçe 

dersi varm�� gibi olsa da durumu ve sonucu hiç belli de�ildir. Yani bu konuya 

Afganistan ve Türkiye devletleri pek s�cak bakmam��t�r. Hatta bu konunun 

ihmal edildi�ini bile dü�ünebiliriz. Demek ki 1979 y�l�na kadar Afganistan’�n 

Millî E�itiminde de oran�n yerli Türklerinin dili ve edebiyat�n�n herhangi bir 

yeri bulunmamakta idi. Türk devletinin Afganistan’daki bütün kültürel 

faaliyetlerine ra�men Türkiye Türkçesinin e�itimi konusunda �ngilizce, 

Frans�zca ve Almanca gibi yabanc� dil olarak kabul edilip önemsendi�ini 

görememekteyiz. 

 

                Yukar�da bahsedildi�i gibi Afganistan'�n etnik yap�s�, kültürü ve 

dilleri  çe�itli ve birbirinden çok farkl�d�r. Nüfusun üçte biri Türk soylulardan 

olu�maktad�r. Ancak bu bilgi,  resmi kay�tlara geçirilmemi�tir. Çünkü �ngiliz 

politikalar�n�n etkisinde olan Afgan politikac�lar� ve devlet erkân� iki 

yüzy�ll�k hükümetleri boyunca bu topraklarda ya�ayan Türklere kar�� 
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olumsuz bir tav�r tak�nd�. Afganistan'da Türkçe e�itimi dendi�inde orada 

ya�ayan  yerli Türkler ( Özbekler, Türkmenler vb.)in dili akla  gelir. Bu konu 

iki grupta incelenebilir: 

 

 Afganistan'da Türkiye Türkçesinin E�itimi 

 Afganistan'da  Afgan  Türkçesinin E�itimi 

                 

 

3.1.1. Afganistan’da Türkiye Türkçesinin E�itimi 

 

Nüfusunun mühim bir k�sm�n�, Türklerin te�kil etti�i Afganistan ile 

Türkiye aras�nda tarihî ve kültürel bak�mdan pek çok mü�terek taraflar 

bulunmas�na ra�men maalesef Türkiye’de Afganistan hakk�nda ciddi bir 

ara�t�rma yap�lmam��t�r. Mehmet Saray’�n "Dünden Bugüne Afganistan" ad� 

alt�ndaki ara�t�rmas� bu eksi�i gidermek ümidiyle bir müddet evvel 

ne�redilmi�tir. Bu ara�t�rman�n gösterdi�i ilginç pek çok önemli husustan biri 

de Türkiye'nin yar�m asra ( 1910–1950 ) yak�n bir dönem Afganistan'�n 

kaderine olumlu bir �ekilde nas�l etki etti�idir. Bu hususu Afganistan tarihinin 

ak��� içinde ayr�nt�l� olarak i�lemek mümkün olmad���ndan ayr� bir ara�t�rma 

konusu yapm�� ve hem Türk- Afgan münasebetlerinin tarihçesini vermek hem 

de yirminci asr�n ilk yar�s�nda Türklerin Afganistan'�n kaderine nas�l tesir 

etti�ini kitab�nda anlatm��t�r . 

 

Mustafa Kemal Atatürk devri, Türk- Afgan münasebetlerinin en canl� 

oldu�u dönemdir. Türkiye mümkün oldu�u kadar her sahada Afganistan’� 

desteklemeye gayret etmi�tir. Türk mütehass�slar�, Afganistan'a giderek bu 

ülkenin kültürel, ekonomik ve askerî alanlarda kalk�nmas� için çal��m��lar. Bu 

idealist insanlar�n çal��kanl�klar� ve dürüstlükleri, Afgan milletinin kalbinde 

Türkler için büyük bir muhabbet yaratm��t�r. 
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Dünya emperyalizminin ba��n� çeken Rus ve �ngiliz emperyalizmi 

aras�nda bulunan Afganistan'a tek dostluk elini Türkiye uzatm��t�r. Karde� iki 

müslüman ülke aras�nda daha önce var olan ananevi dostluk bilhassa Atatürk 

devrinde oldukça geli�mi�tir. “ Türkiye'nin Kurtulu� Sava��'nda Afganistan’�n 

özel bir önemi vard�r. 1 Mart 1921'de Moskova'da imzalanan antla�mayla 

Afganistan, Anadolu hükümetini ilk tan�yan ülkedir. Ankara'ya diplomat 

gönderen ilk ülke de Afganistan'd�r.” (Sar�han,  2002:25). 

 
Afganistan'da Türkiye dostlu�unun temelini atanlar Türkiye'nin 

özgürlükçü ayd�nlar�d�r. Bunlar ileride de M�s�r'a gidip yerle�en doktor, 

mühendis, maliyeci, ressam, matbaac� gibi elinden i� gelen ki�ilerdir. O 

y�llarda Afganistan’da bulunan Türklerden baz�lar�n�n yerle�me çabalar� 

oldu�u da bilinmektedir.  

 

“Afganistan'�n ilk gazetesi " Saracal- Ahbar-� Afganiya", Mahmut 

Tarzi taraf�ndan ç�kar�lm��t�r. Tarzi, ö�renimini Türkiye'de görmü�, ömrünün 

önemli bir k�sm�n� Türkiye'de geçirmi� ve özgürlük, yenile�me gibi 

dü�üncelerden etkilenmi�tir. O, Afganistan'a döndü�ünde ilk gazeteyi kurmu�, 

ülkenin ba��ms�zl���n� ve içeride yenile�me dü�üncesini ortaya at�p 

savunmu�tur. M�s�r'da bulunan alt� yurtsever Türk’ün de Afganistan'a 

getirilmesi konusunda Emir'i ikna eden odur. Bu ki�iler, Afganistan'a gider ve 

her biri kendi alanlar�nda büyük çaba harcarlar. Ciddi ve dürüst olarak 

çal���rlar. Afganistanl�lar�n sevgisini kazan�rlar. Afganistan halk�na da 

Türkleri sevdirirler. Bir de Türkiye eskiden Afganistanl�, özellikle buradan 

kaçmaya mecbur olan Türk soylular�n, gelip yerle�tikleri ülkelerdendir. 

Birinci Dünya Sava��'ndan önce yay�mlanan Mösyö Kinye'nin kitab�nda 

Adana nüfus istatistiklerine göre de kentte as�l Osmanl�, Çerkez, Kürt, 

Türkmen, Arap, Çingene, Fellahlar, Nesiriler’ den ba�ka 4400 "�ranl� ve 

Afganl�" ya�amaktayd�.” (�im�ir,  2002:33). 
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Afganistan ile Türkiye'nin, �ngiliz emperyalizmine kar�� 

ba��ms�zl�klar�n� koruma mücadelelerinin ayn� y�llara rastlamas� bu iki karde� 

millet aras�ndaki dostluk ba�lar�n� daha da kuvvetlendirmi�tir. 

 

     Türk- Afgan dostlu�unu ilk a��layan insan Mahmut Beg Tarzî olsa da 

kendi ba�ar�l� çal��malar�yla bu münasebeti karde�li�e döndüren ve daha da 

kuvvetlendiren Cemal Pa�a gibi son derece mütevaz� bir insan olan Prof. Dr. 

Mehmet Ali Da�p�nar Bey'in hikâyesini nakletmemizde fayda vard�r: 

 
     “Türkiye’nin Afganistan'a e�itim, kültür ve teknik yard�mlar� 

1920’den 1939’lara kadar sürmü�tür. �lk dönemde Afganistan, ba��ms�zl���n� 

kazan�r kazanmaz gözlerini Türkiye'ye çevirmi�tir. O zamanlarda Ankara 

kendi hükümetini yeni kurmu�tu. Afgan Emiri Amanullah Han Pa�a bir 

mektubunu, Birinci Dünya Sava��'nda Çar ordusuna esir dü�mü� olan Ziya 

Bey, Rifat Bey ve Hüseyin Cahit Efendi adlar�ndaki üç Türk subay�, Azad 

Türkistan ve Müstekil Buhara yoluyla Afgan topra��na var�p oradan 

Türkiye'ye dönerken onlar�n eliyle Mustafa Kemal'e bir dostça mektup 

yollam�� ve Afgan devletinin askerî i�lerini ‘tanzim etmek üzere bir askerî 

heyet gönderilmesini’ rica etmi�tir.” (�im�ir, 2001:642–643). 

 

      Bat� emperyalizminin en büyük temsilcisi olan �ngilizlere kar�� istiklal 

mücadelesi vermekte olan Afganistan ile Türkiye'yi kendi ideolojileri için 

yay�lma sahas� olarak gören Bol�evik Devleti güç durumda kalm��, bu iki 

Müslüman milletle münasebetlerini geli�tirmede büyük itina göstermi�tir. 

Bol�evik önderi Lenin, bir taraftan Mustafa Kemal Pa�a ile münasebetlerini 

geli�tirirken di�er taraftan da Afgan Emiri Amanullah Han'a gönderdi�i 

mektup ile dostluk elini uzatm��. Böylece Sovyet- Afgan antla�mas�n�n 

imzalanmas�ndan üç gün sonra, “yani 1 Mart 1921'de ilk Afgan- Türk ittifak� 

Moskova'da ba�lanm��t�r.” (Saray, 1997:159). 
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    Türk-Afgan antla�mas�nda Türkiye’nin Afganistan'a kültürel 

yard�mda bulunmas� ve subay göndermesi hükme ba�lanm��t�. Antla�man�n 

7. maddesi,  “Türkiye- Afganistan'a her sene yard�m, ö�retmen ve zabit 

göndermeyi ve bu hey'et-i muallimin ve zâbitlerin en az be� sene kalmas�n� 

taahhüt eder.” diyordu. (Saray, 1997:161 ). 

 

    Amanullah Han'�n talebine cevaben Mustafa Kemal Pa�a, 19 May�s 

1921'de te�ekkür ederek Türkiye'den istenen  askerî heyetin de Afganistan'a 

yollanaca��n� bildirdi. Bu gönderilen subay grubuyla birlikte Afganistan'a 

giden eski 4. Ordu Kumandan� ve Bahriye Naz�r�  Cemal Pa�a, Amanullah 

Han'�n iste�iyle Afgan ordusunu düzenleme ve bir "Örnek Alay" ( k�t'a-i 

numune ) kurma i�ini ba�latm��t�. 

 

    Türkiye 1930'larda da Afganistan'a yard�m�n� art�rarak sürdürmü�tür. 

Türkiye'nin Afganistan'a yard�mlar�nda e�itim ve ö�retime öncelik 

verilmesine gayret edilmi�tir. Afganl� gençler, hem Türkiye'de hem de 

Afganistan'da Türk ö�retmenler taraf�ndan e�itilmi�tir. Türkiye pek çok 

Afganl� gence burs vermi�, onlar� Türk liselerinde ve fakültelerinde okutup 

yeti�tirmi�tir. Bir taraftan da Türkiye, Afganistan'da e�itim-ö�retim kurumlar� 

kurarak oralara e�itimciler göndererek Afgan gençlerini kendi yurtlar�nda 

e�itmi�tir.  

 

1928 Afgan - Türk Antla�mas�'n�n 5. maddesinde: “Türkiye 

Cumhuriyeti, Afganistan'�n millî e�itiminin ve ordusunun geli�mesi ve 

yükselmesi için isteyece�i yarg�sal, bilimsel ve askerî alanda uzmanlar seçip 

Afgan Devleti'nin hizmetine vermeyi yükümlenir.” (Sar�han,  2001:360) . 

 

    Be�inci madde, özellikle Afgan millî e�itiminin ve Afgan ordusunun 

geli�tirilmesi için Türkiye'nin Afganistan'a uzmanlar göndermesini 

öngörmektedir. Türkiye, e�itimci, hukukçu, asker uzmanlar�n� Afgan 

Devleti'nin hizmetine vermeyi kabul edip en iyi �ekilde icra bile etmi�; ama 

maalesef bu kadar uzun süreli büyük yard�mlar oldu�u hâlde Afganistan'�n 
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hiçbir kö�esinde Türk dilinin e�itim ve ö�retimi konusundan hiç söz 

edilmemi�tir. Hâlbuki Afganistan nüfusunun üçte biri Türk soyludur. 

 

   1928 antla�mas�n�n uygulanmas� s�ras�nda Afgan gençlerinin e�itim 

ve ö�retimi konular�nda Türkiye'nin köklü e�itim kurumlar� olan harbiye, 

t�bbiye ve mülkiyenin önemli roller üstlendikleri anla��lmaktad�r. 

 

Türkiye'de yeti�tirilmi� olan sayg�n hocalardan biri mülkiyenin veya 

�imdiki ad�yla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Afganistan'a 

yapt��� bilim, e�itim, kültür yard�mlar�na ili�kin somut örneklerden k�saca söz 

etmekte fayda vard�r. Onlar, 1930'lu ve 1940'l� y�llarda Ankara Siyasal 

Bilgiler Okulu'nda okumu� ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönmü�lerdir. 

 

  Ahmet Ali�ah Ma'sumi (Okul no 625), Afganistan Gümrük 

Tahsildarlar�ndan Seyyid Ma'suni �ah ile Vezi Begüm'ün o�ludur. 1914 

Kandahar do�umludur. 1935'te �stanbul Haydarpa�a Lisesi'ni "iyi" derecede 

bitirip 1938'de Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olmu� ve Afganistan'a 

dönmü�tür. 

 

 

3.1.2. Türkiye’den Mezun Olan Afganistanl� Gençler (1928-1943) 

 

1928’den 1943 y�llar� devam�nda Türkiye’de yeti�tirilmi� olan birçok 

Afganistanl� ö�renciler hakk�nda yaz�lm�� kaynaklar (Sar�han ve �im�ir)  

“Kurtulu� Sava�� Günlü�ü” ve “Atatürk ve Afganistan” adl� kitaplar�nda da 

ayn� konular i�lenmi�tir. Dolay�s�yla biz de onlar�n bir kaç�n� bu kaynaklara 

dayanarak anlatmaya çal��t�k. 

 

“Ahmet Ali�ah yazd��� mektubunda, Afgan K�z�lay Derne�i’nin üyesi 

oldu�u ve Kâbil Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gönüllü olarak sosyoloji, 

içtimaî iktisat ve d�� ticaret siyaseti derslerini verdi�i için sözü geçen 
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fakültede kendisine “fahri profesörlük” unvan� verildi�ini belirtmektedir. 

 

       1928'de Türkiye'ye e�itim amac�yla getirilen Gulam Muhammed 

Bâbür, 1934'te Haydarpa�a Lisesi'ni bitirip 1938'de Ankara Siyasal Bilgiler 

Okulu'ndan mezun olmu�. 1938'de Afganistan'a dönüp Afganistan Maliye 

Nezareti'nde görevlendirilmi�tir. 

 

    Türkiye Hükümeti'nin Afganl�lar için kabul etti�i burstan 

yararlanarak 1935'te Haydarpa�a Lisesi'ni bitiren Muhtar da Ekim 1940'ta 

Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olmu� ve Aral�k 1940'ta 

Afganistan'a dönmü�tür.” (�im�ir,  2002:367). 

 

   “Afganistanl� Abdulmuhammed'in o�lu Muhammed Hasan Kemal, 

Türkiye'nin Afganl�lar için kabul etti�i burstan yararlanarak 1935'te 

Bal�kesir Lisesi'ni bitirip Ekim 1940'ta Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'ndan 

mezun olmu� ve bu y�l�n Aral�k ay�nda Afganistan'a dönmü�tür. 1952'de Kâbil 

Ticaret Mahkemesi Reisi olmu�tur. 

 

Muhammed Akber, 1936'da Türkiye'nin Afganl�lar için kabul etti�i 

burstan yararlanarak Bal�kesir Lisesi'ni “orta” derecede bitirdi. 1940’ta 

Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezuniyetini müteakip bir süre 

Ankara'da Ticaret Vekâleti’nde stajdan sonra Ekim 1941'de Afganistan'a 

dönmü�tür.”  (Sar�han, 2002:364) . 

 

   “Afganistanl� Nevruz Ali'nin o�lu Berat Ali Baryaley, Haydarpa�a 

Lisesi'ni bitirmi�tir. Türkiye'nin Afganistan için ihdas etti�i ö�renim 

bursundan yararlanarak 1928'de Türkiye’ye getirilmi�tir. Orta ve lise 

ö�renimlerini Türkiye'de yap�p Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun 

olduktan bir y�l sonra 1941'de Afganistan'a dönmü�tür.”(Sar�han, 2002:365). 
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  “Afganistanl�lar için ihdas edilen ö�renim bursundan yararlanarak 

1928’de Türkiye’ye getirilen Karim Bamiyani orta ve lise ö�renimini 

Türkiye'de yapm��, Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olduktan bir 

y�l sonra 1941'de Afganistan'a dönmü�.  

 

Afganistanl� �ehzade'nin o�lu Abdül- Kudüs de 1930'da Türkiye'ye 

getirilmi�, Haydarpa�a Lisesi'ni bitirdikten sonra 1941’de Ankara Siyasal 

Bilgiler Okulu’ndan mezun olmu�tur. Bir süre Ankara'da çe�itli 

bakanl�klarda staj yapt�ktan sonra Afganistan’a gitmi� ve 1950'de 

Afganistan'da vefat etmi�tir. 

 

  Abdullah o�lu Sad�k 1937'de Adana Erkek Lisesi'ni bitirmi�tir. 

1942'de Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olduktan sonra bir süre 

Ankara'da çe�itli bakanl�klarda staj yapm��, daha sonra da Afganistan'a 

dönmü�tür. 

 

  1937'de Haydarpa�a Lisesi'ni bitirip 1942'de Ankara Siyasal Bilgiler 

Okulu'ndan mezun olan Ali Muhammed (Abdulahad) Saca, Afganistan’a 

döndükten sonra 1942 Kâbil Ticaret Mektep müdürlü�ünde; 1050'de Kâbil 

Hukuk Fakültesi asistanl���nda ve Kas�m 1969 y�l�na kadar birçok devlet 

kademesinde görev yapm��t�r. 

 

  Türkiye Devleti'nin Afganl�lar için tesis etti�i burstan yararlanarak 

Kayseri Lisesi'ni bitiren Emin Or, 1943'te Ankara Siyasal Bilgiler 

Okulu'ndan mezun olduktan sonra Afganistan’a gitmi� ve Kâbil'de harp 

okulunda görevlendirilmi�tir. 

 

   1935'ten 1943'e kadar Afganistan'dan e�itim amac�yla getirilen 

ö�rencilerden son olarak kayd� bulunan Enver de Kayseri Lisesi'nde okumu�, 

1943'te Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olduktan sonra 

Afganistan'a ( memleketine ) dönmü�tür.” (Sar�han, 2002:368).  
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3.2.  Afganistan’da Hizmet Etmi� Olan Mülkiyeliler 

 

                   Afganistan-Türkiye dostlu�unun temellerini atanlar, Türkiye'nin 

özgürlükçü ayd�nlar�d�r. II. Abdülhamit Han hükümdarl��� zaman�nda kaç�p 

M�s�r'a yerle�en doktor, mühendis, maliyeci, ressam, matbaac� gibi elinden i� 

gelen ki�ilerdir. O y�llarda Afganistan'da baz� yerle�me k�p�rt�lar� da 

olmu�tur. 

 

                  “Afganistan’�n ilk gazetesi ‘Saracal- Ahbar-� Afganiya’,  Mahmut 

Tarzi taraf�ndan kurulmu�tur. Tarzi, ö�renimini Türkiye'de görmü�, uzun 

y�llar Türkiye'de kalarak özgürlük ve yenile�me dü�üncelerinden 

etkilenmi�tir. Afganistan'a döndü�ünde kurdu�u ilk gazeteyle Afganistan'�n 

ba��ms�zl��� ve içeride yenile�me davalar�n� ortaya atar. M�s�r'da kaçak 

bulunan alt� Türk yurtseverini de Afganistan’a getirilmesi konusunda Emir'i 

ikna eder. Bunlar, Afganistan'a giderler, her biri kendi alanlar�nda büyük 

çaba harcarlar. Ciddi ve dürüst olarak çal���rlar. Afganistanl�lar�n sevgisini 

kazan�rlar. Afganistan halklar�na da Türkleri sevdirirler.” (Sar�han, 

2002:369). 

 

              Atatürk zaman�nda Afganistan'a gönderilmi� dan��man, profesör 

olarak Afgan hükümeti hizmetine girmi� ve orada y�llarca hizmet vermi� olan 

mülkiyeliler de vard�r. Bunlardan baz�lar� Afganistan'da kal�c� eserler de 

b�rakm��lard�r. Bu mülkiyeli büyüklerimizden birkaç� a�a��da tan�t�lm��t�r. 

 

 

3.1. HASAN VASF� MENTE� (Okul no 84)  

 

“9Aral�k1886'da �zmir'de do�du. Yedi y�ll�k �zmir idadisinde orta ve 

lise ö�renimini ‘pekiyi’ derecede tamamlad�. 1907'de mülkiyeden ‘iyi’ 

derecede mezun oldu. �zmir maiyyet memurlu�u, Saint Joseph Koleji Türkçe 

Ö�retmenli�i, Beyo�lu Sanca�� Maiyyet memurlu�u görevlerinde 
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bulunduktan sonra Eylül 1911'de Milas kaymakam�, 1913'te Salihli 

kaymakam�, 1909’da Hadikai Maarif Müdürü olarak görev yapt�. 1922’de 

Hariciye Vekâleti Siyasî ��ler Ba�kâtipli�ine getirildi. Ekim 1922'de yeni 

kurulan Kâbil Sefareti 2. kâtipli�ine nakledildi ve Elçi Fahrettin Türkkan 

Pa�a ile birlikte Afganistan'a gitti. Bu görevi s�ras�nda 18 ay fahri olarak 

Afganistan Maarif Nezareti Mü�avirli�i görevini üstlendi. Nisan 1924'te 

büyükelçilik müste�arl���nda bulundu. 1950'de DP �zmir milletvekili seçildi. 

1954'te milletvekilli�i sona erince bir daha resmî bir hizmet almad� ve emekli 

olarak �stanbul'a yerle�ti.”(Sar�han, 2002:370). Vasfi Mente�’in dan��man 

s�fat�yla Afganistan'a hizmet vermi� ilk mülkiyeli oldu�u söylenebilir. 

 
 
 
3.2. EM�N AL� ÇAVLI   (Okul no 294) 

 
 

  “1888'de �stanbul'da do�du. �stanbul �dadisi'nde lise ö�renimini 

"pekiyi" derece ile tamamlad�. A�ustos 1910'da mülkiyeden "iyi" dereceyle 

mezun oldu. Ekim 1910'da Bursa Sultanisi Tarih ö�retmenli�ine atanarak 

devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken 1913'te Maarif Nezareti hesab�na 

ö�renimini geli�tirmek ve Kuzey Fransa bölgesinde Türk ö�rencilerinin 

denetlemesini yapmak için Fransa'ya gönderildi. Birinci Dünya Sava��’nda 

gönüllü olarak bulundu. 1915-1918 y�llar�nda �stanbul Sultanisi Tarih 

ö�retmenli�i görevinde bulundu. Sonra Mercan ve Vefa liseleri ikinci defa 

Bursa Lisesi Tarih Ö�retmenli�i'ni yapt�. 1926'da hükümetin izniyle 

Afganistan'a gitti ve Afganistan Maarif Nezareti Mü�avirli�i'ne getirildi. 

Hindiku� Geçitlerini ve Orta Asya Türk hayat�n� incelemek ve belge toplamak 

amac�yla yapt��� gezilerin birinde ans�z�n yakaland��� "uyku hastal���"ndan 

dolay� dü�üp bay�ld�. Kâbil Türk Sefareti kendisini dört ay kadar tedavi 

ettirdikten sonra bir Türkistanl�y� yan�na verip felçli olarak �stanbul'a 

gönderdi. 15 Eylül 1928'de �stanbul Erkek Lisesi Tarih Ö�retmenli�i'ne 

atand�. Çe�itli liselerde tarih ö�retmenli�i yapt�ktan sonra 1950'de emekliye 

ayr�ld� ve �stanbul'a yerle�ip kendisini yazarl��a verdi.”(Sar�han, 2002:369).  



 

 

69

3.3. Ord. Prof. �SMA�L H�KMET ERTAYLAN 

 

   “1889'da �stanbul'da do�du. Galatasaray Sultanisi'nde orta ve lise 

ö�renimini tamamlad�. A�ustos 1911'de mülkiyeden "iyi" derede mezun oldu. 

Kas�m1911'de Robert Koleji Türkçe Ö�retmenli�ine atand� ve ayr�ca Kad�köy 

Sultanisi'nde ö�retmenlik ve müdür muavinli�i görevlerinde bulundu. 

1921'deö�retmenlikten ayr�larak hariciye nezaretine ba�l� matbuat umum 

müdürlü�ü tetkik ve telhis kalemi 2. mümeyyizli�ine nakledildi. Nisan 1923'te 

Azerbaycan Millî Hükümeti’nin TBMM Hükümeti’nden ö�retmen istemesi 

üzerine Bakû'ye gönderildi. Bakû Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Dekanl���'n� üstlendi. Temmuz 1927'de profesörlü�e yükseltildi. Kas�m 

1927'de yurda döndü. Çe�itli okullarda ö�retmenlik ve Millî E�itim 

Müfetti�li�i görevlerinde bulundu. Kas�m 1939'da hükümetçe Afganistan'a 

gönderildi. Burada Afganistan Maarif Nezareti Mü�avirli�i'ne getirildi. �ahsî 

giri�imleriyle Kâbil’de bir gece üniversitesi açt�rd�. �lkokuldan üniversiteye 

kadar her derecedeki ö�retim kurumlar�n�n programlar�n� haz�rlad�. Aral�k 

1942'de kendi iste�i ile yurda döndü. Ocak 1943'te �stanbul Üniversitesi'nin 

karar� ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� Tarihi kürsüsü 

ordinaryüs profesörlü�üne seçildi. 1960'ta emekli oldu. 1967'de �stanbul'da 

vefat etti.” (Sar�han, 2002:371). 

 
 

3.4. Ord. Prof. ETHEM MENEMENC�O�LU 

 

  “Mülkiye hocalar�ndand�r. 1878'de �stanbul'da do�du. Hukuk 

ö�renimini yaparak doktor unvan�n� ald�. Önce hariciye mesle�ini seçti. 1906 

y�l�ndan itibaren hariciye nezaretinin merkez ve d�� kadrosunda çe�itli 

görevler üstlendi ve yükseldi. Orta elçi, umum müdür ve 1916'da hariciye 

nezareti müste�ar� oldu. 1927 y�l�nda ö�retim mesle�ine geçti ve 1 Kas�m 

1927'de Mülkiye Mektebi Devletler Hususî Hukuku profesörlü�üne atand�. 

Ayn� zamanda Devletler Umumî Hukuku ve Diplomasi Muhabere dersleri 

verdi. 1939'da Maarif Vekâleti Hukuk Mü�avirli�i'ne getirildi. 31 Temmuz 
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1942'de Afganistan Maarif Ba�mü�avirli�i’ne atand�. Kâbil Hukuk ve Siyasal 

Bilgiler Fakültesi'nde ders verdi. 1951 y�l�na kadar Afganistan'da kald�. Ayn� 

y�l yurda döndü ve bir süre sonra ya� haddinden emekliye ayr�ld�. Politikaya 

at�ld�. 1963'te vefat etti.” (Sar�han, 2002:371).  

 
 
 

3.5. Prof.Dr. ATIF AKGÜÇ 

 

 “Mülkiye hocalar�ndand�r. 1900'de Mudanya'da do�du. Ayd�n 

�dadisi'nde lise ö�renimini tamamlad�. �stanbul Hukuk Mektebi'ne girdi. 

Buradan mezun olduktan sonra �talya'ya gitti ve Roma Hukuk Fakültesi'nde 

ceza hukuku alan�nda doktoras�n� yapt�. Yurda döndükten sonra bir süre 

hâkimlik ve adliye müfetti�li�i görevlerinde bulundu. 1935'te Bursa 

milletvekili seçildi. Kas�m 1936'da Siyasal Bilgiler Okulu Ceza ve Ceza 

Mahkemeleri Usulü profesörlü�üne atand�. 1941'de milletvekilli�i tercih 

ederek profesörlükten ayr�ld�. May�s 1950'de milletvekilli�i sona erdi. 

1951'de Afganistan'a gitti  ve Kâbil Hukuk Fakültesi profesörlü�ünü üstlendi. 

Dört y�l kadar bu görevde kald�ktan sonra 1955'te yurda döndü. Emekli 

olarak �stanbul'a yerle�ti.” (Sar�han, 2002:372). 

 

 

3.6. Prof.Dr. MEHMET ÂL� DA�PINAR 

 

  Kâbil Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurucusudur. 1905'te 

�stanbul'da do�du. Ni�anta�� Sultanisi'nde "pekiyi" derecede lise ö�renimini 

tamamlad�. Temmuz 1925'te Mülkiyeden "iyi" derece ile mezun oldu. Ayn� 

y�l Ticaret Vekâleti’nde devlet hizmetine girdi. Bu bakanl�k hesab�na sigorta 

ö�renimi yapmak üzere Paris'e gönderildi. Paris Millî �limler Enstitüsü'nü 

bitirdi. Ekim 1929'da �ktisat Vekâleti Mesai Dairesi Mü�avirli�i'ne 

getirildi.1933'te Ba�bakanl�k Yüksek �ktisat Meclisi Mü�avirli�i'ne 

nakledildi. Ekim 1936'da hükümetin izniyle Afganistan'a gitti. Burada Kâbil 

Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kurdu. Bu fakültenin profesör ve 
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dekanl���na getirildi. Bir süre de Afganistan Hariciye Nezareti Hukuk 

Mü�avirli�i yapt�. Kâbil'de Farsça olarak, 1937'de Devletler Hususî Hukuku, 

1938'de Devletler Umumî Hukuku, 1939'da �dare Hukuku Prensipleri ve 

1941'de Kanunlar�n Haz�rlanmas�nda �lmî Usuller adl� kitaplar� yay�mland�. 

1940'ta Afgan Hükümeti’nce 1.s�n�f "Maarif Ni�an�" ile taltif edildi. Eylül 

1942'de Ankara'ya döndü. �ktisat Vekâleti Harp Ekonomisi Dairesi 

Mü�avirli�i'ne getirildi. Kas�m 1946'da Bas�n Yay�n Umum Müdürlü�ü D�� 

Yay�n Dairesi Reisli�i'ne nakledildi. Aral�k 1949'da bu görevden ve 

memuriyetten istifa ederek ayr�ld�. Sekiz y�la yak�n serbest çal��t�ktan sonra 

yine hükümetin izniyle Nisan 1957'de ikinci defa Afganistan'a gitti. Bu sefer 

Afgan Plan Mü�avirli�i yapt�. Kas�m 1958'de yurda döndü. Serbest çal��t�. 

Frans�zca, �ngilizce biliyordu. 

 

         Da�p�nar�n Kâbil'de Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni nas�l 

kurmu� oldu�unu Mülkiyeliler Birli�i Dergisi'nde anlat�lm��. Bu konu, 

derginin 43. say�s�nda "Afganistan'da Mülkiye" ba�l���yla yay�mlanm��t�r.  

  

      “Kâbil Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurulu� ferman�n�n tarihi 9 Haziran 

1938'dir. Birinci madde aynen �öyledir: Kâbil'de bir Afgan Siyasal Bilgiler 

Fakültesi kurulmu�tur. Bu fakültenin maksad� idare, diplomasi, iktisat ve 

maliye �ubeleri için yüksek memur yeti�tirmektir… 

 

      …Sonra ben Türkiye’ye döndüm ve ba�ka bir vazifeye ba�lad�m. 

1957’de plan mü�aviri olarak tekrar Afganistan’a gitti�imde bu i�lerin 

üzerinden yakla��k yirmi y�l geçmi�ti. Yeni mesai arkada�lar�m�n ço�u 

fakültemizin ayd�n ve dinamik mezunlar�ndand�. Ne kadar iftihar etti�imi 

tahmin etmek güç olmasa gerek. 

 

      Bugün bu fakültenin kurulu�unun üzerinden uzun y�llar geçmi�tir. O 

zamanlar dünyan�n bu ücra ülkesinde maddi imkânlar� zay�f; fakat ruh 

yap�lar� kuvvetli ve asil insanlar�n  aras�nda karde�lik vazifemizi yapt���m�z 
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günlerde bizlerle birlikte çal��an arkada�lar�m�z� �ükran ve minnetle 

an�yoruz.” (Saray, 1997:275-284 ). 

 

 

3.3.  Mülkiyeliler D���ndaki Türklerin Afganistan’daki Hizmetleri 

 

      Afganistan’da hizmette bulunanlar elbette ki sadece mülkiyelilerden 

ibaret de�ildi. Onlar�n d���nda Afgan halk�na hizmette bulunan Türk 

uzmanlar, subaylar, doktorlar, hukukçular, e�itimciler, profesörler vb. 

hakk�nda k�saca durmakta yarar vard�r. 

 

      “Bu konuda Ankara’daki �ngiliz Büyük Elçisi 1937 y�l�ndaki 

raporunda, y�l boyunca Türk-Afgan dostlu�unun ‘çok samimi’ olup 1937 y�l� 

içinde bir grup Türk subay�n�n Afganistan’da, Afgan Askeri Okulu’nda ders 

vereceklerini, ö�rencileri e�iteceklerini ve subay yeti�tireceklerini söyleyerek 

kayda geçirmi�tir. Askerlerin d���nda sivil Türk uzmanlar�n�n da 

Afganistan’da farkl� alanlarda  görevlendirildikleri söylenmi�tir.”(�im�ir, 

2002:378 ). 

 

      “�ngiliz Büyük Elçisi’nin söyledi�ine göre 1938 y�l� içinde sekiz e�itim 

uzman� Afganistan’da görevlendirilmi�tir. Bunlardan birinin de ba�müfetti� 

oldu�u yaz�lm��t�r. Ayn� y�l içinde Afganistan’dan Türkiye’ye 25 askeri 

ö�rencinin gönderilerek e�itim ö�renim görecekleri  bildirilmi�tir.” (�im�ir, 

2002:378). 

 
      Dr. Bilal N. �im�ir, Atatürk ve Afganistan adl� kitab�nda: “1932 

y�l�nda Türk uzman ve profesörleri taraf�ndan Kabil’de ilk fakülte aç�ld�... 

Türk doktor ve profesörlerinden olu�an bir tedris heyeti ile bir t�p fakültesi 

aç�lm�� ve sanayi, harbiye, muallim mektepleri de tekrar aç�lm��t�r.” 

demektedir. 
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      Afganistan’da Prof. Dr. Kamil R�fk� Urga vas�tas� ile aç�lan ilk T�p 

Fakültesinin öyküsünü Ethem Yenigürbüz, Çank�r�’n�n Sesi adl� gazetede  

�öyle anlatmaktad�r: “Bugüne kadar Çank�r�’dan birçok devlet adam�, asker, 

bürokrat ç�kt�. Ahde vefa duygusuna sahip Çank�r�l�, bu insanlar�na her 

zaman sahip ç�karak gereken deste�ini vermi�tir. 

 

      Ancak ara�t�rmalar�m�z sonucu öyle bir de�er bulduk ki, bu insana 

yeteri kadar de�er veremedi�imizi üzülerek gördük. 

 

      Prof. Dr. Kamil R�fk� Urga’dan bahsediyoruz. Çank�r�’n�n Çetince 

Mahallesi’nde ( Bugünkü Yenimahalle) dünyaya gelen Kamil R�fk� Urga, 

Kurtulu� Sava��’nda Atatürk ile birlikte Trablusgarp ve Kafkas cephelerinde 

yer ald� ve operatör doktor olarak hizmet verdikten sonra uzunca bir süre de 

Çankaya’da Atatürk’ün özel doktorlu�unu yapt�. 

 

     1926 y�l�nda Atatürk’ün davetlisi olarak Ankara’ya gelen Afgan kral� 

Amanullah Han’�n talebi üzerine Afganistan’da sa�l�k alan�nda çal��malar 

yapmak üzere Atatürk taraf�ndan görevlendirildi. Prof. Kamil R�fk� Urga, 

ekibinin ba��nda Afganistan’a giderek bu ülkede 17 y�l kald�. Afganistan’da 

kald��� süre içinde hem kral ve ailesinin doktorlu�unu yapt� hem de 

Afganistan’daki ilk T�p Fakültesi olan Kabil T�p Fakültesini kurup ilk dekan� 

oldu. Afgan kral� ve Afgan halk� Prof. Dr. Kamil R�fk� Urga’y� öyle çok sevdi 

ki Kabil’de Dr. R�fk� ad�n� verdikleri bir sanatoryum yapt�lar. 1931 y�l�nda 

bir süre için Ankara’ya dönen Prof. Dr. Kamil R�fk� Urga tekrar Kabil’e 

ça�r�lm�� ve oradaki çal��malar�na devam etmi�tir. Çevredeki de�i�ik kral ve 

ailelerin güvenini üst seviyede kazanarak çal��an ve kurdu�u T�p Fakültesi ile 

özel hastaneyi sürekli geli�tiren Dr. R�fk� Bey Afganistan’da büyük �öhret 

kazand�. Ya�l�l��� nedeniyle 14 Aral�k 1944 y�l�nda Ankara’ya dönü� yapan 

R�fk� Bey’e Afganistan’�n Sardar-� Ali, Serdar-� Ala ve maarif ni�anlar� 

verildi. Türkiye’ye dönü�ünde ise ba�ta Atatürk olmak üzere dönemin 

D��i�leri Bakan� M. Cevat Aç�kal�n ve Sa�l�k Bakan� Dr. Hulusi Alata� 

taraf�ndan çe�itli ödüller ve takdirnameyle ödüllendirildi. D��i�leri ve 
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Hariciye Bakanlar�n�n takdirnamelerindeki ‘Afganistan’da vazifenizden 

fazlas�n� da yaparak yüzümüzü a�artm�� ve memleket aras�ndaki dostlu�u 

takviye için durmadan çal��m�� olman�zdan dolay� tebrik ve te�ekkürlerimi 

takdim etmekten bahtiyarl�k duyuyorum.’ ifadelerinin yer almas� dikkatleri 

çekiyordu. Afgan halk� Türk insan�n� R�fk� Bey’in �ahs�nda tan�m�� ve çok 

sevmi�ti. 

 

      Türk Afgan dostlu�unun temellerini atan R�fk� Bey Ankara 

Çankaya’da yapt�rd��� be� katl� binaya Kabil Apartman� ismini, Çank�r�’daki 

4 katl� binas�na da Dilaram ismini verdi. 1960’l� y�llarda evinin bulundu�u 

soka�a Dr. R�fk� Bey’in ad� verildi. Çok sevdi�i Çank�r�’ya o dönemlerde s�k 

s�k gelen R�fk� Bey 11 �ubat 1966  günü Çankaya’daki evinde 86 ya��nda 

hayat�n� kaybetti ve vasiyeti üzerine Çank�r�’daki aile kabristan�nda topra�a 

verildi. 1991 y�l�nda tan��t���m evlatl��� Zehra Urga han�mefendi Dr. R�fk� 

Bey’in tek vârisi olarak babas�ndan kalan Tüm mal varl���n� Mehmetçik 

vakf�’na ba���lad�. Zehra Urga han�mefendi Kamil R�fk� Urga’n�n Çank�r�’y� 

ve Çank�r�l�lar� çok sevdi�ini, f�rsat buldukça Çank�r�’ya gelmekten büyük 

mutluluk duydu�unu anlatm�� ‘O hep Çank�r�’da huzur buldu�unu söylerdi.’ 

demi�ti. Özellikle Amerika’daki 11 eylül sald�r�lar�ndan sonra gündeme gelen 

Afganistan’�n bugün içinde bulundu�u zor durumdan kurtulmak için 

Türkiye’den destek beklerken, Atatürk dönemindeki iyi ili�kileri ve 

Türkiye’nin deste�ini anlatmalar� Dr. R�fk� Bey’in çal��malar�n�n hâlâ 

unutulmad���n�n da bir kan�t� olmu�tur.” 

 
Prof. Dr. Kamil R�fk� Urga       
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                (Kabil’deki ilk sanatoryum)   

 

 

      Türkiye’nin Afganistan’a gösterdi�i dostlu�un ve yard�m�n en iyi 

�ekilde yürümesine sebep olan çe�itli �ahsiyetler ve büyük i� adamlar�ndan 

ba�ka, münasebetlerin ba�lang�c�ndan beri görevlendirilen bütün 

büyükelçilerin özellikle Kabil’de uzun y�llar büyükelçilik yapm�� olan 

Memduh �evket Esendal’�n “Afganistan’daki ba�ar�l� icraat� Afgan hükümet 

ve yabanc� meslekta�lar� taraf�ndan da takdirle zikredilmi�tir... Esendal, 

Afgan Hükümeti erkân� ve kral� ile çok iyi münasebetler kurarak onlar�n 

itimad�n� kazanm�� ve bir nevi Afgan Hükümeti’nin ba� dan��man� hâline 

gelmi�tir...” (Saray, 1997:210). 

 

      Kabil’de uzun süre görev yapm�� olan Büyükelçi Esendal’�n 

mektuplar�nda, Afganistan’a gönderilen çe�itli Türk doktorlar�n�n adlar� 

geçer: Dr. Rebii Bey, Dr. R�fk� Bey, Dr. Fuat Togay, Di� Hekimi Dr. Hikmet 

Ark�n, Kabil’de Bakteoroloji  Enstitüsü’nü kuran, Prof. Dr. Zühtü Berke ve 

di�erleri... Bunlar gibi asker veya sivil birçok Türk uzman� y�llarca 

Afganistan’a hizmet etmi�, ayr�ca Afganistan hükümetine dan��manl�k 

yapm��lard�r. 
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      Böylece 1920’li y�llardan beri devam edegelen Türkiye ile Afganistan 

aras�ndaki siyasal ve kültürel münasebetler 1944 y�l�na kadar aradaki baz� 

durgunluklar�  göz önüne almazsak uzun süreli geli�melerle  devam etmi�tir. 

 

    Ama ne yaz�k ki Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye’deki 

geli�meler, �kinci Dünya Harbi’nden sonra Amerika Birle�ik Devletleri’nin 

yeni bir dünya lideri olarak ortaya ç�kmas� ile ayn� zamanda Sovyetlerin 

Afganistan’da kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin artmas� sebebiyle y�llar 

boyu süregelen Türk-Afgan münasebetlerinde durgunluk ba�lad� ve o kadar 

çaba ve fedakarl�klar�n neticesi olan tarihî Afgan-Türk münasebetleri art�k 

baz� pürüzlerle kar��la�maya ba�lad�. Ancak, Türkçenin Afganistan’da resmi 

olarak e�itimi konusunda herhangi bir faaliyete  rastlanmasa bile orada bu dili 

seven, isteyen ve ö�renenlerin oldu�unun kabul edilmesi gerekir. Muhakkak 

ki bu da o fedakarca faaliyetlerin neticesi olarak kabul edilebilir. Ama, 

1970’li y�llara kadar Türkçenin e�itimi ve ö�retimi ile ilgili çok önemli bir 

konuya rastlanamamaktad�r. Bu konuda bir iki kaynakta Afganistan’da ilk 

Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ba�lang�çtaki ders programlar�nda bir 

Türkçe dersi de veriliyormu� dense de bu dersin hocas� veya hocalar� 

kimlermi� ve nas�l program uygulanm��sa, Afganistan’da Türkçe dersi 

görüldü�üne dair kesin bir emare yoktur. Fakat, o zamanlarda ve daha sonraki 

zamanlarda Türkiye’den mezun olanlar�n Türkçe e�itimi gördükleri 

muhakkakt�r. 

 

      Benim aile çevremde rahmetli babam Senatör Abulhay�r Hayri ve 

rahmetli amcam Nazar Muhammet Neva ile �u anda Amerika’n�n Kaliforniya 

eyaletinde ya�ayan day�m Ebdul Mecid Bedri o zamanlarda Afganistan’a 

çal��mak için giden Türklerle tan��m��. Arada samimi ve karde�çe kültürel 

münasebetler olmu�. Buna kan�t olarak amcam rahmetli Nazar Muhammet 

Neva’n�n kendi el yaz�s�yla yaz�lm�� olan Nam�k Kemal’in hayat� hakk�nda, 

Vatan Kasidesi, Vatan Mersiyesi ve Nam�k Kemal’in o�lu Ali Ekrem Bey’in 

babas�n�n vefat� için söyledi�i mersiyesi gibi birkaç farkl� �iiri kendi özel �iir 

defterine yazm��t�r. A�a��da verilen örneklere dikkat ediniz: 
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            Nazar Muhammed Neva özel defterinden Türkçe yaz� örnekleri 

 

22 Nisan 1978 tarihindeki devrim sonucu Afganistan halk�n�n ba��na 

kara bir örtü sar�lm��t� ki bu durumdan bütün dünya rahats�z olmu�tu. Ama, 

tabiî ki herkesten daha fazla üzülen ve etkilenen Afganistan’la güçlü tarihi 

ba�lar� ve en samimi dostu olan Türkiye’nin halk� ve devleti idi. Ne yaz�k ki 

Türkiye’nin de elinden bir �ey gelmiyordu. 1987 y�l�ndan sonra 

Afganistan’da kurulan komünist rejimin politikalar� sonucu daha önce de 

bahsetti�imiz gibi Bat� ile aradaki ba�lant� kopmu� ve hakk�n� aramak isteyen 

Türkler “Pantürkizm” ile suçlanm��t�. Ki�iler ve topluluklar amans�zca hapse 

ve ölüme mahkumdu. Yani biz Sovyetler politikas� esas�nda  ayr� ayr� dil ve 

millet olarak (Özbek, Türkmen, Kazak, Karluk, Uygur vb.) kendimizi 

tan�tmak zorundayd�k. Herhangi bir Türklük çabas� ve hareketi “Pantürkizm” 

ad� ile suçlanarak ortadan kald�r�lmaya çal���l�yordu. Buna ra�men 

Afganistan’�n cesur Türk insan� kendi rehberleri gibi en kötü �artlarda bile bu 

yolu takip etmeye çal��t�lar ve san�r�m 1981-82 y�llar�nda Kabil’in �ehr-i Nev 

(Yeni �ehir) denilen semtinde bir Psikolojik T�p (T�p-� Revani) Merkezi’nde 

Dr. Berna Asifi’nin dekanl��� zaman�nda onun iste�i ve yard�m�yla Türkiye 

Büyükelçili�i’ndeki görevli �ah�slardan biri Türkçe ö�retim kursunu 

üstlenmi�ti. Hocan�n ismi Ali Bey idi. Ben o zamanlar lise mezunuyken bu 
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kursa kat�lm��t�m. Maalesef iki dersten fazla devam etme �ans�m olmam��t�. 

Çok uzun sürmeden Türkçe kursu yukar�da söylenen sebeplerle kapat�lm��t�.                  

 

 Afganistan’da Türkçenin bu gönüllüler kursu ilkel bir �ekilde, 

“S�hhat-� revanî’ denilen s�hhî merkezin dekan�n�n te�ebbüsü ile Türkiye 

Büyük Elçili�inde görevli olan Ali bey efendinin ö�retmenli�iyle o merkezin 

ofisinde haftada iki gün toplan�rd�. Ders malzemesi olarak s�rf bir tane okuma 

kitab� vard�. Ö�rencilerin hepsi Afgan Türk’ü (Özbekler ve Türkmenler) nden 

ibaretti. Toplam 15 veya 19  ö�rencisi vard�. Ne yaz�k ki kursun ömrü pek 

uzun de�ildi. Birkaç ay sonra kapanm��t�. 

 

 Bu kriz y�llar� döneminde zaten siyasî politikalar nedeniyle hiçbir 

önemli hareket komünist rejimin y�k�lmas�na kadar Afgan-Türk 

münasebetinde gözükmemekteydi.  

 

 

3.4. Afgan-Türk Okullar�n�n Aç�l��� (May�s-1995) 

 

 16 Nisan 1992 tarihinde Afganistan’�n komünist rejimi General 

Dostum’un birle�ik silahl� güçleri taraf�ndan devrilmesinin ard�ndan, General 

Dostum, Mezar-� �erif kentinde kendi yönetimini kurdu. Kuzeydeki Özbek ve 

Türkmen mücahitler de General Dostum’a destek verdiler. Afganistanl� 

Türkler “Cünbü�-i Millî �slami Afganistan” (Afganistan Ulusal �slami 

Hareketi) adl� bir örgüt olu�turdular. General Dostum oybirli�iyle partinin 

lideri seçildi. Art�k Balh ��bigan, Faryab, Samangan ve Kunduz illeri General 

Dostum’un yönetimi alt�ndayd�. Böylece Afganistan tarihinde ilk kez yak�n 

tarihte önemli bir siyasî ve askerî güce kavu�mu�lard�r. Afganistan’�n siyasal 

ve sosyal durumu genelde hiç iyi de�ildi. Ama kuzey cephesi nispeten biraz 

iyiydi. Kâbil’in  kar���k durumu ve sava� alan�na çevrilmesi sebebiyle millet 

ve mal-mülkünü terk etmeye maruz kal�p yurt d��� ve yurt içindeki sakin 

bölgelere geçici olarak s���nmaya mecbur olmu�lard�. Bu arada kuzey 
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bölgesindeki �ehirlerin merkezi s�fat�n� alan Mezar-� �erif’e birçok millet 

s���nd� ve bu dönemdeki yegâne faal e�itim merkezleri olmu� Balh 

Üniversitesi, Balh Talim-Terbiye Dekanl���’n�n v.s. imkânlar�ndan 

faydalanabilmek için Kâbil Üniversitesi’nin hocalar� ve ö�rencileri de buraya 

gelmi�lerdi. 

 

 Dolay�s�yla bu y�llarda Türkiye ve benzeri yak�n-uzak dost ülkelerinin 

konsolosluklar� da Balh tarihi �ehrinde aç�lm��t�. 

 

 Afganistan’da Afgan-Türk okullar�n�n aç�l��� da tesadüfî de�ildi. �lk 

Türk okulu belki bir ihtiyaç esas�nda Kuzey bölgesinin �ibirgan �ehrinde 

1995 y�l�nda aç�lm��t�. Her ne kadar bu okullar Türkiye devletinin resmî 

faaliyeti esas�nda aç�lm��sa da Afganistan’da Türkçenin e�itimi ve Türk 

dilinin yay�lmas�nda büyük paya sahip oldu�u muhakkakt�r.  

 

 Afgan-Türk okullar� Afganistan’�n farkl� bölgelerinde kademe kademe 

aç�lm��t�r. Çünkü e�itim faaliyetlerinin iyi ve güzel �ekilde sürdürebilmesi 

için öncelikle o yerin güvenli�inin temin edilmesi gerekiyordu. Kuzey bölgesi 

özellikle General Dostum’un memleketi olan �ibirgan �ehri bu s�fat� 

ta��maktayd�. Dolay�s�yla Afgan-Türk Lisesi Afganistan’da ilk defa May�s 

1995’te �ibirgan �ehrinde aç�lm��t�r. Lise, 75 ö�renciyle ö�retime ba�lam��t�r. 

Bu say� Temmuz 2006’ya kadar 350 ö�renciye ula�m��t�r. Yedinci s�n�f� 

bitiren ö�renciler imtihan ile al�nmakta olup on ikinci s�n�ftan Lise 

diplomas�yla mezun olmaktad�rlar. Bu ö�rencilerin 150’si yat�l� olarak 

okumaktad�rlar. �imdiye kadar yat�l� ö�renci say�s� toplam 200 civar�ndad�r. 

Ö�retmenlerden on dördü Türkiyeli, on biri ise Afganistanl�d�r. 

 

 1996’da Mezar-� �erif �ehrinde Afgan-Türk Uluslararas� Mezar-� �erif 

Lisesi aç�lm��t�r. Bu lise de yetmi� be� ö�renci ile ö�retime ba�lam�� olup �u 

anda (Haziran 2006) 501 ö�renciye sahiptir. Bunlardan 300’ü yat�l� 

okumaktad�r. �u ana kadar 220 mezunu vard�r. Okullarda �ngilizce a��rl�kl� 
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e�itim verilmekte olup iyi derecede Türkçe de ö�retilmektedir. Say�sal dersler 

�ngilizce i�lenmektedir. Ö�retmenlerin 20’si Türkiyeli, 14’ü Afganistanl�d�r. 

 

 Afgan-Türk Okullar�n�n Kandahar �ubesi 1998 y�l�nda aç�lm��t�r. 350 

ö�rencisi vard� ve henüz mezun vermemi�ti. Çünkü bu okullar 2000 y�l�ndan 

2001 y�l�na kadar son durum itibariyle Taliban taraf�ndan kapat�lm��t�r. 

Afganistan’�n güneyinde ad� s�k s�k sald�r�lar ve çat��malarla gündeme gelen 

Kandahar kentinde,  5 y�ld�r faaliyet gösteren Türk Okulu bu y�l 95 

ö�rencisini mezun etti. 2001 y�l�nda e�itim-ö�retime ba�layan Kandahar 

Afgan-Türk Lisesi ikinci mezuniyet törenini gerçekle�tirdi. 

 

 Afgan-Türk okullar�n�n Kâbil’deki lisesinin aç�l�� tarihi 

May�s1999’dur. Bu okul Aryana Afgan-Türk ad�n� ta��maktad�r. Aryana 

Afgan-Türk okulunun nas�l kuruldu�unu, kurulu� maksad� ve sistemini 

Afganistan’daki bütün Afgan-Türk okullar�ndan biri olmas� dolay�s�yla 

detayl�ca anlatmaya çal��aca��z. 

 

 

3.4.1. Kurulu�u 

 

Kabil Aryana Afgan-Türk Lisesi Afganistan E�itim Bakanl��� ile Ça� 

E�itim Hizmetleri (Afgan-Türk Ça� Education-ATÇE) aras�nda yap�lan 

anla�ma ile 1998 y�l�nda faaliyete ba�lam��t�r. 

 

 

3.4.2. Amac� 

 

Türkiye ve Afganistan halk� aras�ndaki dostluk ve karde�lik ba�lar�n�n 

daha da ilerlemesi, kültürler aras� bir köprü olmak, Afganistan halk�n�n Türk 

halk�n�n en zor günlerinde yard�mc� olmas�na mukabil Türk halk�n�n da 

Afganistanl� karde�lerine kar�� vefa duygusunun gere�ini yapmak. 
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Ö�rencilerini hem fen bilimleri yönüyle hem de terbiye yönüyle örnek te�kil 

edecek �ekilde yeti�tirmek. Bu manada globalle�en dünyan�n ortak dili hâline 

gelen �ngilizce, Türkçe, bilgisayar ve di�er pozitif bilimleri en iyi �ekilde 

ö�retebilmek ve farkl� milletlerin bar�� içinde ayn� ortam� payla�abilecekleri 

fikrini vermek. 

 

 

3.4.3. Sistem 

 

Afganistan, Türkiye ve dünya e�itim sistemleri entegre �eklinde 

uygulan�r. Ders anlat�m�nda bilgisayar, televizyon, sinevizyon, vcd, teyp, her 

türlü multimedya cd’si ve modern ders araç gereçleri s�n�f ortam�nda 

kullan�lmaktad�r. 

 

 

3.4.4. Dil 

Kâbil Aryana Afgan-Türk okulu be� dilde e�itim vermektedir. Bu 

diller Frans�zca, Pe�tunca, Arapça, Türkçe ve �ngilizcedir. �ngilizce e�itimi 

Oxford ve Cambrige modelinde yap�lmaktad�r. Sekizinci s�n�flarda (haz�rl�k) 

haftada 20 saat �ngilizce, 8 saat Türkçe okutulmaktad�r. �ngilizce ve Türkçe 

dersleri Türkiye’den gelen seçkin ö�retmenler taraf�ndan verilmektedir.  Bu 

dersler d���ndaki dersler ise kariyer sahibi yerli ö�retmenler taraf�ndan 

verilmektedir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar dersleri 8. s�n�f 

ikinci döneminden itibaren �ngilizce olarak okutulmaktad�r.  

 

 

3.4.5. Kitaplar 

 

Afganistan E�itim Bakanl��� ve Ça� Education �irketinin belirledi�i  

kaliteli kitaplar ücretsiz olarak ö�rencilere verilmektedir. �ngilizce ve Türkçe 
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olarak okutulan derslerin kitaplar� Türkiye, �ngiltere, Amerika ve 

Pakistan’dan temin edilmektedir. 

 

 

3.4.6. Yemek 

 

Ö�le yeme�i bütün ö�rencilere ücretsiz olarak verilmektedir. 

 

3.4.7. Laboratuarlar 

 

Aryana Afgan-Türk okulunda bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji 

laboratuarlar� vard�r. Deney araç ve gereçleri mevcuttur. Bu dersler 

uygulamal� olarak yap�lmaktad�r. Bilgisayar laboratuar�nda her ö�renciye bir 

adet Pentium 3-4 bilgisayar ayarlanm��t�r. 

 

3.4.8. Sosyal Faaliyetler 

 

Yo�un ders programlar�ndan sonra ö�rencilerin dinlenmesi için çe�itli 

sosyal etkinlikler yap�lmaktad�r. Gezi, piknik, futbol, voleybol, tekvando, 

tenis, tiyatro, bilgi yar��mas� ve hat yar��malar� bunlardan baz�lar�d�r. 

 

3.4.9. Mezunlar 

 

Aryana Afgan-Türk Kâbil lisesi 2004 y�l�nda ilk mezununu vermi�tir. 

Di�er okullardaki (Mezar-� �erif, �ibirgan) mezunlar� Afganistan’daki en 

güzel üniversitelere en yüksek derecelerle girmektedir. Üniversite 

s�navlar�ndaki ba�ar� oran� %100 dür. Ayr�ca bu y�l yabanc� ö�renciler 

s�nav�n� (YÖS) burslu olarak kazanan 20 ö�renci, Türkiye’de en kaliteli 

üniversitelere yerle�mi�tir. Bunun yan�nda Amerika, Almanya, Kanada, 

Avusturalya ve di�er ülkelerde okuyan ö�renciler vard�r. 
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3.4.10. Diploma 

 

Bu okullardan mezun olan ö�rencilere ; 

 Afganistan E�itim Bakanl��� diplomas� 

 Bilgisayar Sertifikas� (imtihanla) 

 �ngilizce Sertifikas� (imtihanla) 

 Türkçe Sertifikas� (imtihanla)  

verilmektedir. 

 

3.4.11. Okula Giri�-Kay�t 

 

Bu okullarda her y�l Ekim ay� sonunda yap�lan s�navla ö�renci 

al�nmaktad�r. 2004 y�l�nda yap�lan giri� imtihan�na 4000’e yak�n ö�renci 

kat�lm��t�r. Bu oran Kâbil içindeki 7. s�n�flar toplam�n�n %20’sine denktir. 

 

3.4.12. Personel Say�s� 

 

Türkiye’den gelen ö�retmen say�s�17, Afganistanl� ö�retmen 

say�s�:18, Afganistanl� di�er personel say�s� ise17’dir. 

 

3.4.13. Ö�renci Say�lar� 

 

8.SINIF 108

9.SINIF 98

10.SINIF 93 

11.SINIF 105

12. SINIF 73

TOPLAM 477

 

                              (tablo-4) 
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Aryana Afgan-Türk okulunda 2004 y�l�nda yurt olmad��� için 

ö�rencilerin hepsi gündüzlü e�itim almaktad�r. Ö�rencilerin gerek �ehir 

içinde gerekse �ehirler aras� yar��malarda göstermi� olduklar� üstün ba�ar�lar� 

ile kalitesini bir kere daha ortaya koyan lise Afganistan’�n hakl� gururu hâline 

gelmi�tir. 

Afganistan’�n ad�n� duyuran/duyuracak olan gençlerle ne kadar iftihar 

edilse azd�r. Yerli personel ile Türkiye’den gelen personelin uyum içinde 

azami fedakârl�kla çal��mas�, bu okulun ba�ar�lar�n�n alt�nda yatan temel 

gerçektir. 

 

Afganistan ve Afgan halk�, yeti�en bu alt�n nesilden çok büyük 

ba�ar�lar beklemektedir. Okulun yetkilileri de ö�rencilerin bu beklentileri 

bo�a ç�karmayacaklar�ndan emindirler. 

 

 
(tablo-5) 

(Afgan-Türk okullar�nda 2004 y�l�nda uygulanan ders program�) 
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3.5.Eylül 2001’den Sonra Afganistan’da Türkçenin E�itimi ve Ö�retimi 

 

Afgan-Türk dostlu�u, Mart 1921 tarihinde ba�lam�� ve bugüne kadar 

gelmi�tir. Bu birbiriyle ortak s�n�r� olmayan iki ayr� co�rafya aras�nda y�llar 

boyu devam edegelmi� bir dostluktu. Dostluk ve karde�lik münasebetleri, 

Mustafa Kemal Atatürk döneminde daha çok parlakt�. Gittikçe yava�layan 

Afgan-Türk ili�kileri birtak�m siyasi ko�ullar sebebi ile durgunluk dönemi 

ya�am��t�r.  

 

“Ba�bakan Bülent Ecevit, 8 Kas�m 2001 günü DSP Grubunda 

Afganistan’a Türk askeri gönderilmesine de�inirken, Afganistan halk�n�n 

özgürlü�üne ve kalk�nmas�na katk�da bulunman�n Atatürk’ün bir vasiyeti 

oldu�unu söyledi.” (�im�ir, 2002: XII). 

 

 Ondan sonra ISAF komutanl���n� Türkiye’nin üstelenmesiyle Afgan-

Türk ili�kileri tekrar canlanm��t�r. ATGK Komutan� Hakan Temizkan 

“Yabanc�lar �çin Türkçe Dil Bilgisi” isimli iki cilt kitab�n ön sözünde; “…. 

�li�kilerin tekrar canlanmas� ISAF komutanl���n� Türkiye’nin üstelenmesi ile 

gerçekle�mi� ve Türkiye Afganistan’a tekrar dostluk amac�na dayanan 

varl���n� Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanl��� ad�yla devam 

ettirmektedir. Türk Silahl� Kuvvetlerinin Afganistan’a geli�iyle ili�kilerin 

yeniden güçlendirilmesi  için birçok ad�mlar at�lm��t�r. Bu kapsamda 

Afganistan Hava Harp Okulunda bir Türkçe Dershanesi aç�lm�� ve 03 May�s 

2003 tarihinde Türkçe e�itimine ba�lam��t�r. Burada Türkçe ö�renen Afgan 

subaylar ve ö�renciler Türkiye’deki çe�itli askeri okullara ve kurslara 

gönderilecektir. Bu sayede hem Afgan-Türk karde�li�i daha da güçlenecek 

hem de Türkiye, Afganistan’�n gelece�ine önemli katk�lar sa�lam�� olacakt�r. 

Ayr�ca on sekiz y�l aradan sonra aç�lm�� olan Kabil Askeri Ata�eli�i de 

Türkiye’nin Afgan-Türk karde�li�ine verdi�i önemin büyük bir 

göstergesidir.” (A��k, 2003:1) diye yaz�yor. 

 



 

 

87

  Afganistan’da uzun süreli bir siyasi durgunluktan sonra Türkiye 

devleti taraf�ndan 03 May�s 2003 tarihinde askeriyede Türkçe kursu 

aç�lm��t�r. Malum bu kurs Afganistan Hava Harp Okulu’nda kendi Türkçe 

e�itimi faaliyetlerini ilerletmektedir. Bu kursta her y�l askeriyenin farkl� 

bölümlerinden yüksek e�itim görmek için gönderilecek olan ö�renciler, 

Türkiye’ye gelmeden önce alt� ay kadar Türkçe ö�renmek için okutulacak, 

ba�ar�l� ö�renciler buraya gönderilecek ve ba�aramayan ö�renciler ise kursa 

devam edip tekrar bir sonraki devre kalacakt�r. 

 

Bu kurslarda Türkçe e�itimine katk�da bulunan hocalar da tabii ki 

Türk subaylar�ndan olu�maktad�r. Örnek olarak onlardan biri olan Ö�retmen 

Yzb. Ahmet A��k’�n fedakâr çal��malar�n�n �ahidi oldu�umu da 

söyleyebilirim. Ö�r. Yzb. Ahmet A��k’�n o y�llarda büyük zorlukla 

haz�rlad��� “Yabanc�lar için Türkçe Dil Bilgisi” ders kitab�n�n ikincisi 

Türkçe-Farsça olarak kar��la�t�rmal� �ekilde haz�rlam��t�r. 
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Afganistan Hava Harp Kuvvetleri Türkçe e�itim kursunda Yüzba�� Ahmet A��k taraf�ndan 

haz�rlanm�� Farsça-Türkçe Kar��la�t�rmal� Dilbilgisi Ders Kitab�ndan Türkçe örnek. 
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Afganistan Hava Harp Kuvvetleri Türkçe e�itim kursunda Yüzba�� Ahmet A��k taraf�ndan 

haz�rlanm�� Farça-Türkçe Kar��la�t�rmal� Dilbilgisi Ders Kitab�ndan verilen Türkçe örne�in 

Farsça kar��la�t�rmas�. 
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3.6. Afganistan’da Türkoloji Bölümünün Dünü ve Bugünü 

 

3.6.1. Kabil Üniversitesi Özbek Dili ve Edebiyat� Bölümünün      
             Aç�lmas� 

 

 Afganistan’da Kabil Üniversitesi’ndeki Dil ve Edebiyat Fakültesinin 

Türkoloji bölümü 1983 y�l�nda Komünist rejimin Babrak Karmal döneminde 

“Özbek Dili ve Edebiyat� Bölümü” ad� alt�nda aç�lm��t�. �lk aç�ld���nda bu 

dal� (Özbek dili ve edebiyat�) n� okuyup bilen olmad��� için Derice Dil ve 

Edebiyat� bölümünün Özbek ve Türkmen kökenli lisans seviyesinde mezun 

olanlar� o bölümün kadrosunda tayin ederek Özbek bölümünün aç�l���n� 

sa�lam��lard�r. Bu bölümün ilk ba�kan� Pohanmel (Afganca ilmî rütbe yani 

doktoraya denk) Ziyaüddin Ziya hoca idi. �kinci resmî hoca da Pohanmel 

Muhammad Salih Ras�h efendiydi. Ad� geçen iki resmî hoca asl�nda Özbek 

ve Türkmenceyi tahsil etmemi�, Farsça mezunudurlar. Özbekçe bölümünü 

kurup yürütmeye gayret etmi�lerdir. Nisan 1983 y�l�nda ayn� hocalar�m�z gibi 

ben dâhil 15 Türk kökenli ö�renci de istekli olarak Yüksek E�itim 

Bakanl���ndan teker teker dilekçelerimize kabul cevab� alarak okuma �ans�n� 

yakalad�k. Ö�rencilerin 12’si erkek 3’ü k�zd�.Daha önce belirtti�imiz gibi 

ba�lang�çta Özbek Dil ve Edebiyat� bölümü iki resmî hocayla Farsça 

bölümünün yönetimi alt�nda kendi e�itim faaliyetlerine ba�lam��t�. Tabii ki 

bölümün bütün dersleri için bu iki hoca yeterli de�ildi. Buna göre ba�ka ilmî 

e�itim ve ö�retim kurumlar�nda görevli olan bu millete mensup �air, yazar ve 

tarihçilere ücretli olarak tedrise izin verilmi�ti. Afganistan Bilimler 

Akademisi Özbekçe bölümünün ba�kan� Ta�kent Devlet Üniversitesi’nin 

Tarih bölümü mezunu Dr. Muhammet Yakûp Vahidi, Millî E�itim Bakanl���, 

Telif ve Tercüme Dekanl���n�n “Karde� Milliyetler” ba�kanl���nda Özbekçe 

bölümünün üyesi �air ve yazar Muhammet E�ref Ezimî, bu bakanl���n “�rfan” 

nam�ndaki ayl�k dergisinin mesul müdürü ve 2002-2005’e kadar Türkiye’de 

Afganistan büyükelçili�ini üstlenen Ebdülgafür Payâ Faryabîler de bu 

bölümdeki derslere girip büyük katk�da bulunmu�lard�r. 
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 Bir de bu bölüme ilk dönemlerden ba�layarak Özbekistanl� uzman 

elemanlar da gelmeye ba�lam��t�. Onlardan Prof.Dr. Talat Rustemov, 

edebiyatç� Dr. Lalehan Kerimova dilci s�fat�yla derslere giriyorlard�. Onlar�n 

iki y�ll�k görevi bittikten sonra en son hocam�z olarak Dr. Karim Mahkemov, 

Özbek dili derslerine giriyordu. Bu y�llar�n devam�nda Özbekistan’a daha 

önceki y�llarda e�itim için gönderilen Özbek ve Türkmen çocuklar� bu dal�n 

yüksek lisans mezunlar� olarak ülkeye dönmeye ba�lad� ve onlardan Prof.Dr. 

Muhammad Alim Lebib, Gulam Resul Karluk , Nurullah Altay ve Azizullah 

Aral’� bu bölümün de�erli hocalar� olarak zikredebiliriz. 1987 y�l�nda 

bölümden 13 ki�i lisans e�itimini tamamlay�p mezun olmu�tu. O gruptan 

birinci ve ikinci dereceli yüksek puanla mezun olan� bölümün kadrosuna 

kabul etmi�lerdi. Bunlar, Sait Nurullah Enbarî ve Aysultan Hayri’ydi. 

Türkoloji bölümünün temelini olu�turan Özbek Dili ve Edebiyat� hakk�nda 

�öyle bilgi verebiliriz: 

 

 

3.6.1.1. Amaç 

 

O dönemin politika yasalar�na göre Afganistan’da ya�ayan karde� 

milletlerin haklar�n�n korunmas� amac�yla, Özbek halk�n�n ana dilinde e�itim 

hakk� sa�lanmas� amaçlanm��t�r. Buna göre bu bölümde ilk önce lise mezunu 

Türk kökenli ö�renciler ve herhangi ba�ka dile istekli olan gençleri Özbek 

dili, kültürü ve tarihiyle tan��t�rmak ve bu dilin e�itimsel, jurnalistik vb. 

ihtiyaçlar�n� giderip bu bo�lu�u doldurmakt�r. Yani y�llar boyu uyutulup yok 

edilmeye çal���lan milletin yar� canl� dilinin bo�luklar�n� doldurmakt�r. Bu 

bölümün mezunlar� Millî E�itim, Yüksek E�itim ve Kültür Bakanl�klar�nda 

aç�lm�� olan “Özbekçe ve Türkmence” bölümlerinin kadrosunun elemanlar� 

olarak yeti�tirilecektir. Ayr�ca; dilsiz, kültürsüz ve tarihsizlikle ihanete 

u�rayan bu derin tarihli, zengin kültürlü, tatl� ve zengin dilli Afganistan Türk 

Milletinin gençli�i ve gelecek nesline kendini tan�tmakt�r. 
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3.6.1.2. Kurulu�u 

 

Demokratik Afganistan Cumhuriyeti “1981 y�l�nda yürürlü�e giren 

yeni anayasas� birinci bölümünün yedinci maddesi esas�nda, Afganistan’da 

ya�ayan çe�itli halklar�n me�ru haklar�n�n sa�lanmas� tasvip edilmi�ti.” 

(Aymak, 1981:Y�ld�z Gazetesi, s.113). 

 

Bu maddeye göre Cumhurba�kan�n�n yaz�l� emriyle Kabil Üniversitesi 

Rektörlü�ü ile Ta�kent Devleti �ark �inaslik  Enstitüsü aras�nda birkaç 

maddelik antla�ma imza edildikten sonra bölüm kuruldu. 

 

 

3.6.1.3. Sistem 

 

O dönemlerdeki Afganistan E�itim sistemine göre, Kabil 

Üniversitesinin E�itim sistemi de biraz de�i�mi�ti. Yani Sosyalist ve 

komünist sisteme daha yak�n ders program� uygulanmaktayd�. Bu bölümün 

e�itimi de aynen öyle yap�lm��t�r ve hocalar�n anlatmas� ve not yazd�rmas� 

d���nda ba�ka hiçbir modern multimedya ders araçlar� kullan�lmam��t�r. 

 

 

3.6.1.4. Dil 

 

 Her zaman Afganistan’�n iki resmî dili olmu�tur. Buna göre bu 

bölümde Özbekçe dahil be� ayr� dil okutulmaktayd�. Birinci s�n�f�n iki 

döneminde de Derice haftada dört saat, Pe�tuca ise birinci s�n�f�n ikinci ve 

ikinci s�n�f�n birinci dönemlerinde haftada dört saatti. Yabanc� dil (Rusça 

veya �ngilizce) de birinci ve ikinci s�n�flar�n her iki döneminde haftada dört 

saat ve Arapça ise ikinci s�n�f�n ikinci döneminden üçüncü s�n�f�n ikinci 

döneminin bitimine kadar haftada dörder saatti. 
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3.6.1.5. Kitaplar 

 

Ders kitab� olarak ö�rencilerin elinde hiçbir kaynak yoktu. Ancak 

hocalar�n özel olarak ele geçirdikleri Dil Bilgisi, Edebiyat Tarihi, Edebiyat 

Teorisi, Dünya Edebiyat� vb. kitaplar�ndan s�n�fta anlat�rken bir de 

yazd�r�rlard�. Bu sebeple, ilk y�llarda ders kitab� ve kaynak konusunda 

ö�renciler zorluk çekmi�tir. Bu bölümün kendi kütüphanesi de yoktu. 

Ö�renciler ödev ve ilmi ara�t�rmalar yapmak için Üniversite Kütüphanesi, 

Millî Kütüphane gibi kaynaklardan faydalanacaklard�. 

 

 

3.6.1.6. Mezunlar 

 

Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesinin Özbekçe Bölümü 

1987 y�l�nda ilk mezununu vermi�tir. �lk birinci ve ikinci dönem 

mezunlar�ndan her y�lda iki�er ki�i bölümün kadrosuna ö�retmen aday� olarak 

kabul edilmi�tir. Sonraki üçüncü ve dördüncü devirlerde mezun olan 

ö�rencilerle öncekilerin birço�u  kendi ya�ad�klar� bölgelerdeki e�itim ve 

ö�retim kurumlar�yla devletin di�er idari ve kültürel �ubelerinde  i�e 

girmi�ler. Ama, Afganistan’da  1992 y�l�ndaki �slamc� devrimden sonraki 

istikrars�zl�klar ve iç sava�lar sebebiyle ba�kent Kabil’de ya�am zorla�maya 

ba�lad�. Sonunda insanlar�n ço�u (özellikle Türkler) kuzeye (Mezar-� �erif’e) 

göç etmeye mecbur kald�lar. Kabil Üniversitesindeki farkl� fakültelerin 

hocalar� ve ö�rencilerinden birço�u Belh Üniversitesine kay�t olmaya ba�lad�. 

Bu arada Özbekçe Bölümü tamam�yla kapand�. Belh Üniversitesinde de 

Özbekçe bölümü yoktu. 1993 y�l�nda Kuzey Yönetim Kurulu Ba�kan� 

General Dostum’un hükmü esas�nda bu bölüm yeniden aç�l�p faaliyete 

ba�lad�. Tabiî ki bölüm ö�retim üyelerinin ço�unlu�u Kabil’deki hocalard�. 

Pohendoy (Yrd.Doç.Dr.) M. Alim lebib ba�kanl��� ile Pohanmal (Dr.) Ziya-

vaddin Ziya Pohenyar (Uzman) Nurullah Altay, Pohyaley (Ö�r.Gör.) 

Aysultan Hayri ve pohenyar Nazar Muhammet birlikte bu bölümde yeniden 
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i�e ba�lad�. Maalesef farkl� sebeplere göre bölümün faaliyetleri iyi de�ildi. 

Ö�renciler de hem  say�sal olarak hem de seviye bak�mdan  kanaat verici 

durumda de�ildi. bu bölümden de Talibanlar gelmeden önce üç-be� ki�i 

mezun olmu�tur. Özbekçe bölümünü e�itime ba�lad���ndan beri 45 ö�renci 

mezun olmu�tur. 

 

 

3.6.1.7. Diploma 

 

Kabil (veya Belh) Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesinin Özbek 

Bölümünden mezun olanlara Kabil Üniversitesinin genel lisans diplomas� 

verilmektedir. 

 

 

3.6.1.8. .Ö�renci Kabulü 

 

Kabil Üniversitesinde genelde lise mezunu ö�renciler ö�renci seçme 

s�nav�na girip s�nav� kazand�ktan sonra belli puanlarla belli fakülteleri 

kazan�p okuma �ans�na sahip olurlar. Özbekçe bölümünde de ayn� �ekilde 

seçilmektedir. 

 

 

3.6.1.9. Ö�retim Eleman� Say�s� 

 

Üniversite yönergesine göre her bir bölümün aç�labilmesi için bölüm 

ba�kan� dâhil en az sekiz ö�retim eleman� olmal�d�r. Ama, Özbekçe 

bölümünde durum böyle de�ildir. Bir bölüm ba�kan� ve en fazla alt�-yedi en 

az da 2-3 hocas� vard�. 
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3.6.1.10. Dersler 

 

Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesinin Özbek Dili ve 

Edebiyat� Bölümü’nde �u dersler okutulmu�tur. 

 Afganistan Ça�da� Tarihi 

  Pedagoji 

  Psikoloji 

  Derice 

  Pe�tuca 

  Arapça 

  Yabanc� Dil (�ngilizce, Rusça) 

  Dil Bilgisine Giri� 

  Ses Bilgisi 

  Te�rihî Dil Bilgisi 

  Tarihî-Kar��la�t�rmal� Dil Bilgisi 

  Özbekçe Sarf (Söz Bilgisi) 

  Özbekçe nahiv (Cümle Bilgisi) 

  Özbek Dilinin Geli�imi 

  Naz�m  Metni 

  Edebî Sanatlar 

  Edebiyat Teorisi 

  Nesir Metni 

  Edebî Tenkit  

  Cihan Edebiyat� 

  �slam Medeniyeti Tarihi 

  �rfan (Tasavvuf) Edebiyat� 

  Halk Edebiyat� 

  Yaz� Sanat� 

  Lehçe Bilgisi 

  Üslûp Bilgisi 
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  Edebî Meseleler  Külliyat� 

  Nevai �inaslik 

  Özbek Edebiyat� Tarihi 

  �htisas Kursu(Seminer) 

  �slam Kültürü 

  Düzgün Yazma Usulleri 

  Uygulama Program� (Staj) 
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3.6.1.11. Ders Program� 
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Bu dersler, Kabil ve Belh Üniversitelerinde son zamanlarda uygulanan 

ders programlar�d�r. 1993 y�l�ndan önce komünist rejimin e�itim sistemi 

gere�ince �slam Medeniyeti ve �slam Tarihi dersleri yerine �lmî Sosyalizm, 

Siyasi �ktisat ve Komünist Partilerinin Genel Tarihi gibi dersler 

uygulanm��t�r.  

 

�imdilik Kabil Üniversitesinde Özbek Dili ve Edebiyat� Bölümü 

birçok sebeple faal de�ildir. Çünkü, bu bölüm 1992 y�l�ndan 2002 y�l�na 

kadar kapal� durumdayd�. Bölümün eski ö�retim elemanlar� Golam Resul ve 

Aysultan Hayri’dir.  Gulam Resul Karluk,  Özbekçe Bölümü kapal� oldu�u 

için Rusça bölümünde yard�mc� hoca olarak çal��maktayd�.  

 

 Daha önce de bahsedildi�i gibi 1993 y�l�ndan sonra bölüm i�levini 

Belh Üniversitesinde sürdürdü ve Taliban zaman�nda kapat�ld�. Taliban 

döneminde kad�nlar�n i�ten uzakla�t�r�lmalar�ndan dolay� Aysultan Hayri de 

i�ten at�ld��� için ö�retim eleman� olarak çal��abilmek için tekrar i�lemlerini 

yapt�rmak üzere Kabil’e dönmü� ve Hamit Karzai’nin Kabil Üniversitesinde 

Türkoloji Bölümü aç�lmas� ile ilgili karal�l���n� fark etmi� ve bu konuda 

çal��malarda bulunmu�tur. 

 

 Belh Üniversitesindeki Özbekçe bölümünün eski hocalar�ndan 

Pohenmal Muhammed Âlim Lebîb, Üniversite Rektörü ile girdi�i bir tart��ma 

sebebiyle Fariyab Pedogoji Enstitüsüne gönderilerek cezaland�r�lm��, 

Pohenmal Muhammed Salih Rasih de kendi eski bran��na uygun bölüm olan 

Farsça bölümünde görevlendirilmi� , Pohanyar Nurullah Altay ise 

�ibirgan’da görevlendirilmi�tir. Bu sebeple Belh Üniversitesinde eski 

hocalar�n�n olmamas� ve sadece Pohanyar Nazar Muhammed’in bulunmas� 

sebebiyle bölüm aç�lamam��, ancak eski ö�rencilerinin tekrar müracaat� ve 

Aysultan Hayri’nin Mezar-� �erif’e dönüp Belh Üniversitesine ba�vurusu 

sonucunda bölüm yeniden aç�lm��t�r. Bu geli�meler sonucunda Kabil 

Üniversitesi Rektörü Dr. Popal, Aysultan Hayri’nin üniversitedeki Türkoloji 
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Bölümü’nde görevlendirilmesinin daha uygun olmas� sebebiyle muaffakat 

vermemi�tir. Bunun üzerine Aysultan Hayri, resmî olarak Kabil 

Üniversitesinde çal��maktayken Belh Üniversitesinde de bölümü tekrar 

faaliyete geçirme çal��malar�n� devam ettirmi�tir. 

 

 Afganistan’�n üçüncü resmî dili olarak nitelenen Özbekçenin durumu 

eski Türkistan’�n merkezi olan Belh’teki üniversitede yukar�da anlat�ld��� 

gibiydi. Belh Üniversitesi Dil, Tarih ve Edebiyat Fakültesi Özbekçe 

Bölümünün e�itim durumu, Belh valili�i ve üniversite rektörlü�ünün 

ihmalinden dolay� çok kötüydü. Kabil Üniversitesi  ise tamamen kapanm��t�.  

 

 

3.7.Kabil Üniversitesi’nde Türk Dili Ve Edebiyat� Bölümünün 

Aç�lmas�  

 

2001 y�l�n�n Kas�m ay�nda Almanya’n�n Bonn �ehrinde Afganistan’�n 

yönetimi ile ilgili konferans düzenlenip görü�meler tamamland�ktan sonra 

Hamid Karzai Afganistan’�n geçici hükümetinin ba�kan� seçilmi�tir. Haziran 

2002’de resmî olarak cumhurba�kan� olmas� gerçekle�ti. 

 

 Türk Silahl� Kuvvetleri ISAF’�n komutanl���n� üstlenip Afganistan’da 

görevlendirildi�inde bu kuvvetlerin ba� komutan� Hakim Zorlu’nun iste�i 

üzerine Hamid Karzai’nin Aral�k ay� 2001 y�l� tarihli, 5295 say�l� hükmü, 

Kabil Üniversitesinde Türkoloji bölümünün tekrar aç�lmas�na sebep oldu. 

 

 Türkoloji Bölümünün aç�lmas� için Kabil Üniversitesi Rektörü Dr. 

Popel ile eski bölüm hocalar� konu�mu� ve ad� geçen bölümün aç�lmas� için 

yürürlü�e girecek hüküm ortaya konmu�tur. Rektörün bu konuda oluru 

al�nd�ktan sonra hemen konu Kabil Türkiye Büyükelçili�ine bildirilmi�tir. 

Kabil Türkiye Büyükelçisi görevinde o y�llarda Müfit Özde� bulunmaktayd�. 

2002 y�l� Haziran ay�nda Kabil Üniversitesi Rektörlü�ü makam�nda 

Üniversite Rektörü Dr. Popel davetiyle Kabil-Türkiye Büyükelçisi Müfit 
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Özde�, elçilik sekreterleri Mehmet F. �ekerci, Ayd�n Topçu ve tercüman 

Kemal Bey’le bir de Afganistan Millî-�slamî Cünbü� Partisinin muavini 

General Amanullah Fevzi ve partinin kültür i�leri sorumlusu Muhammed 

Humayon Hayrilerle birlikte ilk toplant� yap�ld�. 

 

 
                                      

 Toplant�da rektör, bölüm aç�l��� için hükmün  varl���ndan söz etti. 

Türkiye Büyükelçisi ise bu konuda ne gerekirse en modern �artlara göre 

yapmaya haz�r oldu�unu anlatt�. Toplant�da Fakülte Dekan� �amsulhak �ams 

ve bölümün hoca adaylar� Gulam Resul Karluk ile Aysultan Hayri de vard�. 

Aysultan Hayri taraf�ndan bir bölümün aç�labilmesi için ne gerekirse 

listelenip sunulmu�tur. Her iki taraf da üzerine dü�eni tamam�yla kabul etti. 

Nihayet istekler gerçekle�meye ba�lad�. Fakülte Dekanl���, Rektörlü�ün 
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emrine göre ilk önce bölüm için yer belirledi. Hocalar için Edebiyat Fakültesi 

çift katl� binas�n�n birinci kattaki sa� koridorundan dört oda, kütüphane için 

bir oda  ve bir büyük derslik odas� yenileme, boyama ve haz�rlama i�leri için 

belirlendi. Türkiye Büyükelçili�i de hiç zaman kaybetmedi. ��lerle 

Büyükelçinin kendisi bizzat ilgilenmeye ba�lad� ve bu i�ler için Kemal Bey 

özel  olarak görevlendirildi. K�sa bir zaman içinde çal��malar ba�lay�p bitti. 

Yakla��k bir ay sonra ikinci toplant� Edebiyat Fakültesi Dekanl���nda yap�ld�. 

Toplant� daveti bu defa farkl�yd�. Çünkü  biz hakikaten Türkoloji Bölümünün 

orada var olan Türk lehçeleri aras�nda aç�lmas�n� istiyorduk. Hiç olmazsa eski 

Özbekçe Bölümünü de açmak istiyorduk. Buna göre Mehmet F. �ekerci 

efendinin arac�l��� ile bu defa Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan 

elçiliklerini davet etmi�tik. Onlardan birer ki�i sekreter ve Türklerden de 

sekreter ile Kemal Bey toplant�ya kat�ld�. Konu hakk�nda konu�uldu ve 

yap�lmas� gereken i�lemler herkes taraf�ndan kabul edildi ama bir sonuç 

vermedi. Yani ondan sonra tekrar bir daha onlarla ileti�im kuramad�k ve 

kendileri de bu konuyla hiç ilgilenmedi.  

 

 Kabil Üniversitesi ile Türkiye Büyükelçili�i  aras�nda bölüm 

kurulmas� için çal��malar h�zla devam etmekteydi. Yakla��k üç-dört ay 

sonunda in�aat i�leri bitti. Bölüme Türkiye büyükelçili�i taraf�ndan en 

modern s�n�flar kuruldu. Ça�da� e�itim-ö�retim malzemeleri, kütüphane vb. 

ile büro malzemeleri kademe kademe olu�turuldu. 

 

 Afganistan’da e�itim-ö�retim y�l�n�n ba�lama tarihi genellikle 22 

Mart’tad�r. Ama, birinci s�n�f ö�rencilerinin  kay�t i�lemleri 26 �ubat’a kadar 

devam etmektedir.  

 

Buna göre Türkoloji bölümünün ders faaliyetlerinin ba�lamas�na daha 

yakla��k iki ay kadar zaman vard�. Çünkü daha ÖSS s�navlar�n�n sonucu belli 

de�ildi.  
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 Dolay�s�yla bölümde mevcut bulunan iki hoca ilk toplant�daki 

kararlara göre Türkiye büyükelçili�iyle T�KA ba�kanl���n�n deste�i ile 15 

günlük Türkiye gezisi için 2002 y�l� �ubat ay�nda Türkiye’ye davet edildiler. 

Ankara’ya davet edilen hocalara T�KA taraf�ndan görevlendirilen Gazi 

Üniversitesi E�itim Fakültesi Türkçe E�itimi Anabilim Dal� ev sahipli�i 

yapt�. On be� gün boyunca Bölüm Ba�kan� Doç.Dr. Murat Özbay ile Bölüm 

Ba�kan Yard�mc�s� Yrd.Doç.Dr. Fahri Temizyürek ve di�er ö�retim üyeleri 

Afganistan’dan gelen  misafir hocalara günlük gezi d���nda iki saatlik Türkçe 

E�itimi ile ilgili k�sa ders program� uygulad�lar. Bu uygulama sonucunda 

Türkçeyi az da olsa okumu� ve yazm�� oldular. On be� günlük Türkçe e�itimi 

k�sa olsa bile etkin hocalar sayesinde ve ilmi uygulamalarla ald�klar� Türkçe 

e�itimi ve dil ö�retim yöntemleri çok faydal� ve isabetli olmu�tur. Çünkü 

misafir ö�renci statüsündeki hocalar, gezi sonunda yani on be� gün içinde 

birçok bilgi edinmi� ve hatta iptidaî   Türkçe Okuma, yazma ve konu�ma 

kabiliyetine sahip olmu�lard�.  

 

 Aysultan Hayri’nin ba�kanl���nda faaliyete ba�lanm�� olan Kabil 

Üniversitesi Türkoloji Bölümü hocalar� Türkiye gezisinden döndükten sonra 

22 �ubat 2003 tarihinde bölüme otuz ö�renci kabul edildi. Ba�lang�çta 

ö�rencilerin kay�t i�lemleri yap�ld�ktan sonra resmî olarak aç�l�� yap�lmadan 

önce ders programlar� konusunda büyük s�k�nt� ya�and�. Buna ra�men ilk 

uygulama ders program� eski Özbekçe bölümünün ders program� esas�nda 

birkaç de�i�ikli�in yap�lmas�yla dersler ba�lam��t�r. Tabiî ki Türkçe ders 

program�, Özbekçeye göre daha farkl� olmal�d�r. Çünkü Özbekçede Arap 

alfabesiyle temelden ders yap�lmas� gerekiyor. Halbuki Arap alfabesi ile tüm 

ö�rencilerin okuma-yazma bilgisi var olup daha sonraki seviyelerde ders 

yapmak daha kolayd�r. Ama Türkiye Türkçesinin e�itim ve ö�retimi için 

hiçbir �ey kolay de�ildir. Çünkü bu konuyla ilgili herhangi bir kayna��n ve 

hocan�n olmamas� zorluk getirmi�tir. Tüm bu engellere ra�men iki taraf�n 

Türkçe e�itimi konusunda güçlü iradesi vard�. Bu yüksek hedefe ula�mak için 

Türkiye Büyükelçili�i ba�ta Müfit Özde� Bey olmak üzere, �SAF’taki yetkili 

komutanlar, subaylar ve Türk güvenlik görevlileri ile Kabil Üniversitesinin 
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2001-2003 y�llar�ndaki Rektörü Dr. Popel, o y�llarda Dil ve Edebiyat 

Fakültesinin Dekan� Dr. �amsulhak �ams ve Türkoloji Bölümünün 

elemanlar� el birli�i ile her türlü engeli ortadan kald�rd�lar. Büyük bir tela� ve 

gayret içinde Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesinde Türkiye 

Türkçesi ile ilk defa yüksek e�itim görecek olan Afganistanl� gençler co�ku 

ve hararet içinde e�itime ba�lad�. �lk önce bu çal��malar� e�itim aç�s�ndan 

gönüllü olarak destekleyen de�erli elemanlar güvenlik birimlerinde çal��an 

de�erli hocalard�. Türkiye �SAF Komutanl���n� devrettikten sonra Türk 

Silahl� Kuvvetlerinin Afganistan Hava Harp Okulunda aç�lan Türkçe 

Dershanesi ö�retmen subaylar�ndan olan Yzb. Ahmet A��k bölümün birinci 

s�n�f dil bilgisi, okuma ve yazma derslerine, ISAF’ta emniyet görevlisi olarak 

çal��an Gürbüz Bahad�r ise Konu�ma ve Dinleme derslerine girerek 

bölümümüze bu geçi� döneminde yard�m etmi� oldular. Di�er dersler 

mecburi  ders oldu�u için kendi alanlar�nda uzman olanlar taraf�ndan 

yap�lm��t�r. Çünkü, Türkçe d���nda Derice, Pe�tuca, �ngilizce, �slam Tarihî, 

�slam Kültürü, Afganistan’�n Muâs�r (Ça�da�) Tarihi ve Bilgisayar gibi 

derslerde hoca s�k�nt�s� yoktur.  

 

 2003-2004 y�l�n�n ikinci dönemine geçmeden Türk Dili Bölümü 

taraf�ndan ders plan ve program�nda problem ya�anm��t�r. E�itim-ö�retim 

çal��malar�n�n daha yetkin ve  akademik seviyede geli�tirilmesi için Kabil 

Üniversitesi taraf�ndan Türkiye büyükelçili�inin arac�l��� ile Gazi 

Üniversitesi Gazi E�itim Fakültesi Türkçe E�itimi Bölümü Ba�kan� ve 

Ba�kan Yard�mc�s�, Türkçe E�itimi Bölümü kurulu� çal��malar�nda bilim ve 

deneyimlerinden yararlanmak üzere resmen davet edildi. Söylenmesi laz�m 

olan ba�ka bir husus da Doç.Dr. Murat Özbay ve Yrd.Doç.Dr. Fahri 

Temizyürek, daha önce yani 2003 y�l�n�n ocak ay�nda Afganistanl� bölüm 

hocalar� ile birlikte gezi programlar� zaman�nda  Afganistan’daki bölüm 

kütüphanesine destek amaçl� sa�lad�klar� kitap kampanyas�n�n sonucu farkl� 

kurumlardan bin ciltten fazla dil, edebiyat, tarih, kültür, felsefe vb. ilimler 

içeren k�ymetli kitaplar toplam��lard�. Bu toplanan kitaplar T�KA’n�n yard�m 

ve deste�i ile Afganistan’a gönderilmi�tir.  
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 2003-2004 e�itim y�l�n�n ikinci döneminden itibaren T�KA deste�i ve 

arac�l��� ile bu bölüme Türkiye’den bölümün tedris ihtiyac�n� gidermek 

amac�yla her bir akademik y�lda Afganistan takvimiyle iki�er dönem boyunca 

ö�retim eleman� gönderilmi�tir. Bu silsilede ilk görevlendirilen de�erli 

hocalar Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Prof.Dr. Turgut 

Karabey ve Doç.Dr. Avni Gözütoklar, 2003 y�l�nda Afganistan’daki Türkiye 

Cumhuriyeti Büyükelçili�i Afganistan’�n Geçi� Devleti D��i�leri Bakanl��� 

yoluyla Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyat�  

Bölümüne resmen görevlendirilmi�lerdir. 

 

 Ondan  sonra yine  Erzurum Atatürk Üniversitesinden iki hoca 

görevlendirildi. Yani 22.03.2004 y�l�nda üç ayl���na Dr. Muharrem Ta�demir 

ve Dr. Sait Kaleliler bölümde görev yapt�lar. 

 

 23 A�ustos 2004’te de Atatürk Üniversitesi ö�retim görevlilerinden 

Ara�t�rma Görevlisi Yakup Topal 20 Aral�k 2004’e kadar ders vermek üzere 

Kabil’e gelmi� ve görevini yapm��t�r. 

 

 A�ustos 2005’te de Dr. Bayram Naz�r bu bölümde görev yapm��t�r.  

Ara�t�rma Görevlisi Dr. Bayram Naz�r Yüzüncü Y�l Üniversitesi E�itim 

Fakültesi Tarih Bölümünde Dr. Ara�t�rma Görevlisi olarak çal��maktad�r. O 

22 A�ustos 2005’ten May�s 2005 sonuna kadar Kabil Üniversitesi Dil ve 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünde görev yapm��t�r. Dr. 

Bayram Naz�r’dan sonra 22 Mart 2006 tarihinden May�s 2006’n�n sonuna 

kadar Ni�de Üniversitesi E�itim Fakültesi Yabanc� Diller Bölümü Ba�kan� 

Yrd. Doç. Dr. Kamil ��eri,  üç ay kadar bu bölümde görev yapm��t�r. 

 

 �u anda Afganistan’daki Türkoloji Bölümünde 15 Eylül 2006’dan beri 

Yusuf Alt�n���k görevlendirilmi� ve Kabil Üniversitesinin e�itim takvimine 

göre k�� tatilini Türkiye’de yapt�ktan sonra 21 Mart 2007’de görevinin ba��na 

geçmi�tir. 
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 Böylece Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türkoloji 

Bölümünün e�itim problemi, bu konuda uzman olan Türkçeciler ve bu 

bölümün yerli ö�retim elemanlar� taraf�ndan hâlledilmektedir. Bölümün yerli 

ö�retim elemanlar�; Samsun 19 May�s Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat� 

Bölümü mezunu Ebdurrahim Masumi 2004 y�l�nda, Erzurum Atatürk 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat� Bölümü mezunu Muhammed Firuz Fevzi 

ise 2005 y�l�nda göreve ba�lam��lard�r. Bir de Ta�kent �ark�inaslik Enstitüsü 

Özbek Dili ve Edebiyat� Bölümünün Yüksek Lisans mezunu Bölüm Ba�kan 

Yard�mc�s� ö�retim eleman� Gulam Resul Karluk ile T�KA arac�l���yla ücretli 

olarak görevlendirilen Türkiye’den tarihçi olarak Yüksek Lisans mezunu olan 

Faz�l Ahmet Burget Bey’in yard�mlar�yla çözülmü� durumdad�r. Tabiî ki 

bölümün ba�ka dersleri de bulunmakta ve bu derslerin hepsi zorunludur. 

Farsça, Arapça, �ngilizce ve pe�tunca dil derslerine fakültenin kendi bölüm 

hocalar� girerler. Afganistan’�n Ça�da� Tarihi, Psikoloji, Pedagoji, �slam 

Medeniyet Tarihi ve �slam Kültürü gibi derslere de kendi ilgili alanlar�ndan 

hocalar fakülteler aras� görevlendirilirler. 

 

 Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesinde dört y�ll�k lisans 

süresince her y�l iki dönem ve her dönem 17 haftal�k ders program� 

uygulanmaktad�r. S�n�flara göre haftada 30-38 saat ders yap�lmaktad�r. 

Afganistan’da e�itim-ö�retim y�l� 22 Mart’ta ba�lamaktad�r. 15 Temmuz’a 

kadar birinci dönem bitmekte ve 10 gün tatilden sonra ikinci dönem 26 

Temmuz’dan Aral�k ay�n�n ba��na kadar sürmektedir. Dolay�s�yla k���n üç ay 

Afganistan’da bütün okullar ve üniversiteler tatil olmaktad�r. 

 

 Yukar�da söylendi�i gibi ba�lang�çta Türkçe bölümünün bütün 

ihtiyaçlar� Kabil’deki Türkiye Büyükelçili�i ve özellikle o zamanki büyükelçi 

Müfit Özde� Bey’in ciddiyet ve teveccühleriyle kar��lanabilmi�ti. Daha sonra  

bu konuyla  T�KA ilgilenmeye ba�lad�. 

  

 T�KA taraf�ndan Türkoloji projesi kapsam�na al�nan Kabil 

Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� Bölümüne 
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edilen ve edilecek yard�mlar �imdilik Kabil’deki T�KA temsilcili�i taraf�ndan 

kar��lanmaktad�r. Cüneyt Esmer Bey bu �ubenin ba�kanl���n� yapmaktad�r. 

Ba�lang�çtan beri T�KA taraf�ndan bu bölümle ilgili �u i�ler yap�lmaktad�r. 

 

 Mart 2003 tarihinde ilk defa gezi ve tan�t�m amaçl� 15 günlü�üne 

Türkçe bölümünden iki hocan�n Türkiye’ye davet edilip bilgi 

edinmesi için imkânlar�n sa�lanmas�. 

 

  May�s 2003 tarihinden itibaren dil ve edebiyat alanlar�ndan  alt��ar 

ayl�k görevlendirilmek üzere iki�er hocan�n bölüme hoca olarak 

gönderilmesi. 2004 y�l�nda görevlendirilme süresi üçer aya 

indirilmi�tir. 

 

  Bölüm ö�rencilerinin Türkiye’yi daha iyi tan�yabilmeleri ve Türkçeyi 

de iyi kavrayabilmeleri için her y�l belli bir zamanda Türkiye’yi 

ziyaret etmeleri. 

 

 
(Kabil Üniversitesi Türkçe Bölümü Ö�rencilerinin Türkiye Gezisi) 

 

 Afganistan’�n genel maddi durumunun dü�ük oldu�u malumdur. 

Bunun için bölüm hocalar�na daha verimli çal��abilmeleri amac�yla 

ayl�k maa�lar�na katk� olarak maddî destek verilmesi. 
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  Ö�rencilerin ders kitab� ihtiyaçlar�n�n tam olarak kar��lanmas�. Bu 

kapsamda Türk Dili Bölümünde okutulan Dil-Set ilk dönemlerde 

Ad�m Ad�m Türkçe (Ders Kitab� 1, 2, 3, 4- Al��t�rma 1, 2, 3, 4- Dil 

Bilgisi Kitab� 1, 2, 3, 4- Kelimeler Dünyas� 1, 2, 3, 4 Ö�retmen Kitab� 

ve bu kitaplar�n CD’leri) kitaplardan en az 40 tak�ma ihtiyaç vard�. 

�kinci s�n�ftan itibaren yani bir y�l sonra da T�KA’n�n  maddi deste�i 

ile Doç.Dr. Murat Özbay ve Yrd.Doç.Dr. Fahri Temizyürek taraf�ndan 

haz�rlanan Orhun adl� Türkçe dil ö�retim setinden her y�l en az 40 

ciltlik tak�ma  ihtiyaç oldu�u söylenmi�tir. Zaman zaman bu sete 

duyulan ihtiyaç daha da artmaktad�r. 

 

  Tabiî ki bir bölümün aç�labilmesi için i�ler s�f�rdan ba�layacakt�r. 

Türkçe bölümünün aç�l�p tam olarak faaliyete geçmesine kadar yap�lan i�lerin 

tamam�n�n ayn� zamanda haz�rlanmas� mümkün de�ildi. Ama büyük bir k�sm� 

ilk ad�mda yap�lm��t�. Bölümün aç�l�p e�itim faaliyetlerine ba�lamas�na kadar 

yakla��k üç ayl�k sürede haz�rl�k i�leri ile ö�renci seçme i�leri tamamland�.  

 

 Afganistan’da ö�renci seçme s�nav� senede iki defa Yüksek E�itim 

Bakanl��� Muhass�llar Dekanl���n�n S�navlar Komitesi taraf�ndan memleket 

çap�nda  belli bölgelerde yap�la gelmektedir.  

 

 Birinci s�nav genelde e�itim y�l�n�n sonunda yap�lmaktad�r. Ama lise 

mezunlar�n�n final s�nav� yap�lmadan 20 gün veya bir ay önce bütün okullar�n 

(genel e�itim okullar�, mesleki e�itim okullar�, özel e�itim okullar�, �mam 

Hatip Medreseleri vb.) s�navlar�, memleket çap�nda de�i�ik bölgelerde 

yap�lmaktad�r. 

 

 �kinci s�nav ise ayn� y�l�n son ay�nda mutefferrika ad� alt�nda geçen 

y�llardaki mazeretli ö�renciler veya ikinci-üçüncü �anslar�ndan faydalanmak 

isteyen ö�rencilere yap�la gelmektedir. 
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 S�navlar�n sonucu bir bütün �eklinde yeni e�itim y�l� ba�lamadan 15-

20 gün önce aç�klanmaktad�r. S�nav sistemi dünya standartlar�na göre soru 

kitapç��� ve cevap belgesiyle birlikte ö�rencilere da��t�lmakta ve sorular test 

�eklinde haz�rlanmaktad�r. 

 

 Dolay�s�yla yeni te�kil edilen Türk Dili ve Edebiyat� Bölümüne de 

2003 y�l�nda ilk devir ö�rencileri bu tertip ile seçilmek istenmi�ti. Ama 

zaman k�s�tl� oldu�u için bu bölüm hakk�nda pek fazla duyuru yap�lamam��t� 

ve ö�renci seçmek �öyle dursun normal ö�renci bile bu bölüme gelemedi. 

Durum böyle olunca mecburen düzeyine bak�lmaks�z�n ö�renciler al�nmak 

zorunda kal�nd�. 7’si k�z 40  ö�renci ile ö�retime ba�land�. 

 

 S�n�f aç�ld�, ö�renciler de gelmeye ba�lad� ama hocam�z yoktu. Bölüm 

yeni kurulmu�tu ve Türkiye Türkçesi de Afganistan’da ilk kez akademik 

seviyede yap�lacakt�. Buna göre ilk önce bu konuda Büyükelçiyle 

görü�ülmü�tü ve Elçilik taraf�ndan mevzu Ankara’ya yaz�l�p birkaç uzman 

hoca gönderilmesi talebinde bulunulmu�tu. 

 

 Ankara’dan istenen hocalar gelene kadar kendi imkânlar�m�zdan 

faydalanmaya ba�lad�k. Kabil Büyükelçili�i arac�l���yla Türk askerî 

görevlilerinden yard�m istendi. Onlar�n yard�mlar�yla Türkçenin öncelikle 

e�itim s�k�nt�s� çözüm buldu. Böylece Türk askerî kuvvetlerinden bir  ki�i ve 

emniyet görevlilerinden de bir ki�i haftada iki�er gün derslere girmeye ba�lad� 

ve kalan mecburi derslere de fakülte içi ve fakülte d���ndan hocalar 

görevlendirildi. 

 

 Yukar�da da söylendi�i gibi sömestr yar�s�na kadar Erzurum Atatürk 

Üniversitesinden iki uzman hoca geldi ve hemen birkaç gün geçmeden bölüm 

daveti esas�nda Gazi Üniversitesinden de iki uzman hoca geldi. �lk gelen 

hocalar�m�z e�itim amaçl� alt� ayl���na gelmi�lerdi ve sonraki iki hoca, alan 

uzman� olan Gazi Üniversitesi Gazi E�itim Fakültesi Türkçe E�itimi Bölüm 

Ba�kan� Doç.Dr. Murat Özbay ve Bölüm Ba�kan Yard�mc�s� Yrd. Doç. Dr. 
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Fahri Temizyürek’ti. Dolay�s�yla Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi 

Türk Dili Bölümünün ilk akademik seviyede yani dünya standartlar�na uygun 

ders plan� Doç.Dr. Murat Özbay ve Yrd.Doç.Dr. Fahri Temizyürek taraf�ndan 

haz�rlanm��t�r. Bununla birlikte bölümün günlük derslerini de gözlemleyip 

farkl� derslere kat�lan bu hocalar, bölümün bütün tertip, tanzim i�leri ile 

ilgilenip kütüphaneyi de düzenlemi�lerdir. A�a��da verilen ders program� kur 

tan�mlar�  ad� geçen hocalar taraf�ndan yap�lm�� olan ilk ders program�d�r. 

 

 

Kabil Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat� Bölümü 

Ders Program� Kur Tan�mlar�  

 

E�itim Program� 

E�itim-ö�retim süresi dört y�l olan bölümümüzde ö�rencilerin sekiz 

dönem boyunca okumalar� gereken dersler a�a��da gösterilmi�tir. 

 

 

B�R�NC� SINIF 

Birinci Dönem 

1. Afganistan Muas�r Tarihi ( Mecburi) 

2. Farsça ( Mec.) 

3. �slam Sanat� (Mec.) 

4. �ngilizce (Mec.) 

5. Türk Dil Bilgisi I 

Dil bilgisi, sesleri, sözcükleri, cümleleri inceler. Daha do�ru, daha 

kusursuz dü�ünmemize yard�mc� olur. Ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi 

gibi konu alanlar�ndan olu�an dil bilgisi, dilimizin kullan�m� aç�s�ndan büyük 

önem ta��maktad�r. Türkçede sesler ve özellikleri. Ünlüler, kal�n ünlüler ve 

ince ünlüler, ünsüzler. Kelimelere yap�m eklerinin getirilmesi.  

6. Konu�ma E�itimi I 

Ula��lmak istenen hedef, ki�ilerin gördüklerini, duyduklar�n�, 

ya�ad�klar�n�, zihinlerinde canland�rd�klar�n�, okuduklar�n� ve dü�ündüklerini 
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sözle do�ru, amaca uygun ve güzel bir biçimde anlatma yetene�ini 

kazand�rmakt�r. Aile bireylerinin adlar�n�, ev ve okul adresini söyleyebilme, 

yöneltilen sorulara kar��l�k verebilme, bir öyküyü, izlenen bir olay�, seviyeye 

uygun bir filmi, ö�renilen bir yeri özellikleriyle anlatabilme. S�n�fta ya da bir 

topluluk önünde i�itilecek ve anla��labilecek �ekilde, güçlük çekmeden, 

kelimeleri yerli yerinde kullanarak konu�abilme. 

7. Yazma E�itimi I 

 Yaz� dili ve özellikleri, yaz�l� anlat�mda d�� yap� ve kurallar. Türk 

alfabesi, harflerin kullan�l�� biçimi. Ö�rendi�i kelimelerle cümle yazma 

çal��malar� yapma. Noktalama i�aretlerini do�ru ve eksiksiz kullanabilmek. 

Görülen ya da ya�anan bir olay� 10-15 cümle ile s�n�fta yazabilme. Bir 

resimde görülenleri bir paragrafa kar��l�k gelecek �ekilde yazma. Örnek bir 

ki�inin fiziksel ve karakter portrelerini çizebilmek; bir a�ac�, bir hayvan�, bir 

yap�y� vb. tan�tabilmek, anlatabilmek.  

8. Okuma E�itimi I 

Ö�retim, büyük ölçüde okumaya dayan�r. Ba�ka bir deyi�le, hemen 

hemen bütün dersler, iyi bir okuma beceri ve al��kanl��� kazanm�� olmay� 

gerektirir.  Sesli ve sessiz okuma çal��malar�n�n ba�lat�lmas�. De�i�ik 

alfabelerin (Arap alfabesinin yaratt��� farkl�l�klar) yaratt��� alg�lama 

güçlü�ünün Latin alfabesinin kavranmas�nda yarataca�� olumsuz etkileri 

azalt�c� çal��malar yapt�rmak. Gözle alg�lan�p zihinle kavranan sözcük ya da 

sözcük kümelerinin konu�ma organlar�n�n yard�m� ile söylenmesi olan sesli 

okuma becerisinin yerle�mesi için sesin ton ve vurgu bak�m�ndan ayarlanmas� 

çal��malar�n�n yap�lmas�. Do�ru ve konu�ma dilinin özelliklerini yans�tacak 

biçimde seslendirme çal��malar�n�n yan�nda ses organlar�ndan herhangi birini 

hareket ettirmeden, gövde ve ba� hareketleri yapmadan, yaln�z gözle yap�lan 

sessiz okuma çal��malar�n�n da yap�lmas�.    

9. Dinleme E�itimi I 

Birbiriyle ili�kili ancak birbirlerinden ayr� eylemler olan i�itme ile 

dinleme eylemlerinin farkl�l���n� vurgulamak. Her dinleme faaliyetinde ayn� 

zamanda bir konu�ma faaliyetinin gerçekle�mesi gerekti�ini dinlemenin 

gerçekle�ebilmesi için önce konu�man�n olmas� gerekti�ini kavratmak. Bu 
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çal��malar esnas�nda ö�rencilerin kar��lar�ndakilerin söylediklerini 

dinlemeye, anlamaya ve gerekince belli kurallara uyarak cevap vermeye ya da 

almaya al��t�r�lmas�. 

  

�kinci Dönem 

1.   Afganistan Muas�r Tarihi ( Mecburi) 

2.   Farsça ( Mec.) 

3.   �slam Sanat� (Mec.) 

4.   �ngilizce (Mec.) 

5.  Pe�tun Dili (Mec.) 

Bu dilin tarihi ve edebiyat� hakk�nda genel bilgi, dilbilgilerine ait yaz�, 

telaffuz, kelime türleri, ekler ve söz dizimi ile ilgili örnek metinlerin 

okunmas�-yaz�lmas�. 

6.  Psikoloji (Mec.) 

Psikoloji ile ilgili temel kavramlar, Psikolojinin çal��ma alanlar� ve 

sosyal bilimler içindeki rolü.  

7.  Türk Dil Bilgisi II 

Seslerin s�n�fland�r�lmas�, ses olaylar�, Türkçenin ses özellikleri vb. 

8.  Konu�ma E�itimi II 

 Yak�n çevresi ve kendi ya�am�yla ilgili bir konu üzerinde duygu ve 

dü�üncelerini seviyeye uygun olarak belirtebilme. Düzgün ve  do�ru 

cümlelerle soru sorabilme, sorulanlara kar��l�k verebilme, grup içinde ya da 

s�n�fta konu�malara, tart��malara kat�labilme, var�lan sonuçlar� anlatabilme. 

Bir filmi, bir olay yaz�s�n� özetle, s�rayla anlatabilme, ana dü�üncesini 

belirtebilme, okudu�u bir kitab�n konusunu özetleyebilme.. 

9. Yazma E�itimi II 

 S�n�fça yap�lan anlama etkinliklerinde var�lan sonuçlar� 5-6 basit 

cümle ile yazabilme. 5-6 sözcükten olu�an bir soruyu yaz�l� olarak 

cevaplayabilme. Görülen, ya�anan ve izlenen bir olay�, görülen bir yeri 6-7 

cümle ile anlatabilme. Basit bir resim ve tablo dizisinden anlam ç�karabilme, 
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resimlerin aras�nda ba�lant� kurarak bir olay� aç�klayabilme. Yar�da 

b�rak�lm�� bir öyküyü tamamlayabilme. 

10. Okuma E�itimi II 

 Okuman�n fiziksel unsurlar� olan netlik alan�, göz kaslar�, okuma 

mesafesi, netlik aç�s� kavramlar�yla okuma e�itiminin görüntü merkezi, 

görüntü tan�ma merkezi, görüntü yorum alan�, okuma merkezi gibi zihinsel 

unsurlar�n�n i�levlerini uygulamal� bir biçimde kavratmak. Bütün bu 

say�lanlar için serbest-ferdi-sesli okuma ve birlikte –ba�l�, koro hâlinde-sesli 

okuma çal��malar�n�n yap�lmas�.  

11.Dinleme E�itimi II 

 S�n�fta iyi bir konu�ma düzeninin kurulmas�yla yak�ndan ili�kili her 

ö�rencinin dü�ündü�ünü ortaya koyabilmesi ve bütün s�n�f�n bundan 

yararlanmas� çal��malar�n�n gruplar düzeyinde yap�lmas�. Dinlemenin 

temelinde yer alan sözlü ileti�imi destekleyen “gözlem” becerisinin 

kazan�lmas�na yönelik çal��malar yap�lmas�. Örne�in, ö�rencilerin sözlü 

ileti�ime görsel unsurlar�n eklenmesiyle kitaplardaki resimleri incelemeleri, 

geli�tirilen �emalar� inceleyerek analiz etmeleri, filmleri izlemeleri gibi 

etkinlikler do�rudan gözlem becerileriyle ilgilidir. Gözlem (görsel inceleme), 

anlam kurmay� yaz�l� ve sözlü ileti�imin s�n�rlar�n�n d���na ta��makta ve 

anlama becerilerine yeni bir boyut kazand�rmaktad�r. 
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�K�NC� SINIF 

Birinci Dönem 

            1.Psikoloji (Mec.) 

2. Pe�tun Dili (Mec.) 

3. �ngilizce (Mec.) 

            4. Türk Dil Bilgisi III 

�ekil bilgisi; Kök, ek, kelime, yap�m ekleri, çekim ekleri, vb. Kelime 

çe�itleri: Fiiller (fiillerin cümle içindeki görevi, fiil çekimleri, yap�lar�na göre 

fiiller, çat�lar�na göre fiiller), isimler (hal ekleri, isim-fiiller), s�fatlar ve 

çe�itleri, zamirler ve çe�itleri, zarflar ve çe�itleri, edatlar. 

5. Konu�ma E�itimi III 

 Diyalog, güzel konu�maya yard�mc� teknikler, önemli günler için 

konu�ma haz�rlama,konu�ma içeri�inin düzenlenmesi, konu�man�n vücutla 

ilgili unsurlar�, konu�may� etkileyen faktörler, �iir okuma teknikleri, 

münazara, aç�k oturum, panel, forum, sempozyum, konferans, televizyon 

yap�mlar� üzerine çal��malar, diksiyon ve önemi, Türkçenin do�ru 

telaffuzunda önemli olan hususlar, do�ru imla, do�ru vurgu, do�ru tonlama, 

metin a��rl�kl� uygulamalar. 

6. Yazma E�itimi III 

 S�n�fça konu�ulan konuyu yazabilme. Okunan bir kitap, dinlenen bir 

müzik parças�, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine 

aç�klamalarda ele�tirilerde bulunabilmek; bir yarg�ya varabilmek. 

Cümlelerdeki ö�elerin s�ralan���n�, s�ralan��a göre anlam de�i�ikli�ini 

kavrayabilme ve buna göre cümle kurabilme. Cümlelerin görevlerini 

kavrayabilme. Kelime türlerini cümle içindeki anlamlar�na ve görevlerine 

göre tan�yabilme ve do�al olarak kullanabilme. 

7. Okuma E�itimi III  

Okuma türleri olan h�zl� Okuma, dikkatli Okuma, ele�tirel okuma ve 

seçerek okuma becerilerine dönük uygulama çal��malar� yap�lmas�. Bunlar�n 

yan�nda  okuma yöntemlerinin kazand�r�lmas�na yönelik göz gezdirme 

(ayr�nt�ya inmeden genel bir bilgi edinmek maksad�yla yap�lan okuma �ekli), 

seçerek okuma (aran�lan bir konu veya bilgi okunulan metinde veya kitapta 
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dikkatin o yönde yo�unla�mas�), not alarak okuma, özet ç�kararak okuma (bu 

okuma çe�idinde amaç; okudu�unu anlama ve anlad���n� yazmakt�r) 

uygulamalar�n�n yap�lmas�. 

8. Dinleme E�itimi III 

 Konu�ulan ve dinlenileni anlamay� sa�lay�c� çal��malar�n yap�lmas�. 

Örne�in, 15-20 dakikal�k bir konu�may� dinleyebilmek; 20-25 dakikal�k 

öykü, masal band�n� dinleyebilmek, bir röportaj�, bir belgesel filmi, bir çocuk 

filmini izleyebilmek; radyo ya da televizyonda düzeyine uygun bir haberi vb. 

yay�nlar� dinleyip izleyebilmek. 

�kinci Dönem 

            1.Arapça(Mec.) 

2. Pe�tun Dili (Mec.) 

3. �ngilizce (Mec.) 

            4. Türk Dil Bilgisi IV 

Kelime çe�itleri: �simler (hal ekleri, isim-fiiller), s�fatlar ve çe�itleri, 

zamirler ve çe�itleri, zarflar ve çe�itleri, edatlar. 

5. Konu�ma E�itimi IV 

 Etkili konu�ma-anlama metotlar� uygulamalar�. Konu�ma e�itiminin 

temel amaçlar� ve kavramlar�, metotlar�, konu�man�n fizikî ve zihnî unsurlar�, 

sesin düzenlenmesi e�itimi vb. konu�ma etkinlikleri ve türleri (kar��l�kl� 

konu�malar, topluluk kar��s�nda konu�malar, toplant�lar) konu�ma 

düzeltmeleri ve al��t�rmalar� içermektedir. Konu�ma ve dü�ünme ili�kisi, 

konu�mada vücut dilini kullanma, konu�mada semantik hâkimiyetin 

geli�tirilmesi ve heyecan�n kontrolü. 

6. Yazma E�itimi IV 

 Kelimeleri gerçek, mecaz, terim anlamlar�nda seste�, anlamda�, kar��t 

anlaml� kelimeleri, deyimleri yazma etkinlikleri içinde do�al olarak 

kullanabilme. Cümle türlerini anlamlar�na, yap�lar�na, yüklemlerine ve 

ö�elerin s�ralan���na göre ö�renebilme. Çe�itli yazma biçimleri, yaz� türleri, 

(an�, f�kra, sohbet, masal, hikâye, ele�tiri, roman, vb.), seçilmi� sözlerle yaz�l� 

ve sözlü aç�klama çal��malar�, makale, yerli ve yabanc� yazarlardan seçilmi� 
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makalelerin giri�, geli�me ve sonuç bölümleri üzerine çal��ma, deneme, 

güncel konulardan f�kra ç�karma, makale yazma çal��mas�, Türk ve Dünya 

edebiyat�ndan seçilmi� parçalar�n incelenmesi.  

7. Okuma E�itimi IV 

Kelimelerde gizli olan anlam� söyleyerek veya yazarak aç��a 

ç�kartmak. yaz�da söylenilmek istenileni çözmek olan okuma eylemi 

dü�ünmek eylemi ars�ndaki ili�kiyi kavramak. Anlaml� ve sürekli okumay� 

destekleyen sesli ve sessiz okuma becerileri süreklilik ve anlaml�l��� 

sa�lamak. Bütün bu say�lan hususlar�n gerçekle�tirilmesine yönelik 

okudu�unu anlama düzeyini yükseltici çal��malar yap�lmas�. 

8. Dinleme E�itimi IV 

 Dinleme e�itimi ve amaçlar�, iyi dinleme yollar�, dinlemeyi 

engelleyen sebepler, dinleme yetene�inin ve haf�zan�n geli�imi aras�ndaki 

ili�kiyi kavratmak. Bu a�amada ö�renciler için hedeflenmesi gereken 

davran��lar dizisi �unlar olabilir: 35-40 dakikal�k bir konu�may�, konferans� 

vb.ni dinleyebilmek ve ilginç bölümlerinden not alabilmek; radyoda, 

televizyonda haberleri, yay�mlar� dinleyip, izleyebilmek; bir münazaray�, aç�k 

oturumu vb.ni dinleyip izleyebilmek; (söz verilirse) yöntemine uygun soru 

sorabilmek; bir filmi, oyunu, müsamereyi izleyebilmek. 
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ÜÇÜNCÜ SINIF 

Birinci Dönem 

1.Arapça (Mec.) 

 2.Türk Edebiyat� Tarihi I 

 �slam öncesi Türk edebiyat�n�n tarihî seyri, edebiyat, sözlü edebiyat, 

yaz�l� edebiyat; islamî dönem Türk edebiyat�n�n s�n�fland�r�lmas�,  Türk halk 

edebiyat�, â��k edebiyat�, divan edebiyat�. 

3. Osmanl� Türkçesi I 

 Arap harfli Türk alfabesinin ö�retimi, yaz� çal��malar�, Osmanl� 

Türkçesinin dil ve imlâ özellikleri. 

4. Tarihi Türk Lehçeleri I 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ve di�er ülkelerdeki Türk 

lehçeleri.  

5. Yeni Türk Edebiyat� I 

Tanzimat devri Türk Edebiyat� ve temsilcileri (�inasi ve eserleri, Ziya 

Pa�a ve eserleri, Nam�k Kemal ve eserleri, Ahmed Mithat ve eserleri), Servet-

i Fünun dönemi Türk Edebiyat� ve �iiri ve temsilcileri (Tevfik Fikret, Halit 

Ziya U�akl�gil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit), II. Me�rutiyet dönemi Türk 

Edebiyat� ve temsilcileri (genç kalemler, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Yahya 

Kemal, Ahmet Ha�im). 

6. Edebi Türler  I 

 Vezin, kafiye, naz�m �ekli, Halk Edebiyat� naz�m �ekilleri, Klasik 

Türk Edebiyat� naz�m �ekilleri, Bat�’dan al�nan naz�m �ekilleri vb. 

�kinci Dönem 

1. Türk Halk Edebiyat� I 

 Türk halk edebiyat� hakk�nda genel bilgiler, bu edebiyat�n 

te�ekkülü,kaynaklar�, tarihî geli�imi, naz�m �ekilleri, destanlar, sagular vb.   

2.Türk Edebiyat� Tarihi II 

 Tanzimat Devri Türk Edebiyat�, Servet-i Fünun Edebiyat�, Fecr-i Âti 

Toplulu�u, Millî Edebiyat, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyat�. �ahsiyetler ve 

genel özellikler, eserler. 
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3. Osmanl� Türkçesi II 

 Osmanl� Türkçesinin dil ve gramer özellikleri, Arapça ve Farsça 

üzerinde çal��malar. 

4. Tarihi Türk Lehçeleri II 

Tarihi perspektif içinde Türk lehçelerinin geli�imi. 

5. Yeni Türk Edebiyat� II 

 Cumhuriyet Dönemi Türk �iiri ve temsilcileri (Mehmet Akif ersoy, 

Orhan Veli, Arif Nihat Asya, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi ve di�erleri), 

Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Roman� (Re�at Nuri Güntekin, Yakup Kadri, 

Halide Edip, A. Hamdi Tanp�nar, Peyami Safa, Tar�k Bu�ra ve di�erleri). 

6. Edebi Türler  II 

 Hikâye, roman, tiyatro, makale, deneme, tenkit, hat�ra, monografi, 

biyografi, mektup, hitabet vb. 
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DÖRDÜNCÜ SINIF 

Birinci Dönem 

1. Türk Medeniyeti Tarihi I 

Kültür ve medeniyet kavramlar�, Türk medeniyetinin kayna��,  Türk 

medeniyetinin dayand��� antik medeniyetler,  Türk soyu, Türklerin anayurdu, 

Türk medeniyetinin kayna�� olan Türk bozk�r kültürü.  

2. Bugünkü Türk Lehçeleri I 

Bugün, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde ve di�er ülkelerde ya�ayan 

Türk lehçeleri ve günümüzdeki konumlar�. 

3. Dil ve Kültür I 

 Kültürün tan�m�, dil ve kültür ili�kisi, dil, edebiyat ve kültür 

ili�kilerinin edebi metinler yoluyla incelenmesi 

4. Çocuk Edebiyat� 

 Çocu�un tan�m�, çocu�un beden, zihin ve dil geli�imi, çocu�un ilgi ve 

ihtiyaçlar�, çocuk yay�nlar� ve bu yay�nlarda bulunmas� gereken temel 

unsurlar, ya� gruplar�na göre çocuk yay�nlar�, çocuklarda edebî ilginin ve 

ihtiyac�n geli�mesi, Türk Çocuk Edebiyat�, geli�mi� ülkelerde çocuk 

edebiyat�. 

5. Metin Tahlilleri  I 

Türk edebiyat� mahsullerinin tahlili ve de�erlendirilmesi. 

�kinci Dönem 

1. Türk Medeniyeti Tarihi II 

Türk sosyal yap�s�, aile(ogu�), aileler birli�i(urug), uruglar birli�i 

(boy-bod), boylar birli�i (bodun), il (devlet), hükümranl�k ve Türk cihan 

hakimiyeti mefkûresi, Türk devlet te�kilat�, eski Türk dini, iktisadî hayat, 

sanat ve edebiyat, Türklerin �slamiyeti kabulünden sonraki Türk kültür ve 

medeniyeti, mimarî, kültür ve sanat. 

2.   Bugünkü Türk Lehçeleri II 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ve di�er ülkelerde ya�ayan belli 

ba�l� �ahsiyetler ve bunlar�n eserlerinin tan�t�lmas�. 

3.   Dil ve Kültür II 

 Dilin ve edebî metinlerin kültürel boyutlar�, dilbilim ve dallar�. 
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4.   Seminer 

Mezuniyet durumundaki ö�rencilerin lisans tezini haz�rlay�c�, 

yönlendirici ve denetleyici çal��malar. 

5.   Metin Tahlilleri  II 

Tahlil edilen eserlerden Türkçe ö�retiminde yararlanma metotlar�. 

 6.   Sosyoloji 

Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, Sosyolojinin çal��ma alanlar� ve 

sosyal bilimler içindeki rolü, sosyal de�i�me, sosyal norm ve roller, aile, 

e�itim, kültür ve toplum, güncel sosyolojik ara�t�rmalar ve sonuçlar�. 

 

 Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� 

Bölümü 2005-2006 y�l�n�n sonunda 7’si  k�z ve 13’ü  erkek olmak üzere 20 

ö�renci mezun etmi�tir. Mezun olan ö�rencilerden en ba�ar�l� olan birinci, 

ikinci ve üçüncünün, yüksek lisans yapabilmeleri için Türkiye’ye 

gönderilmeleri dü�ünülmektedir. Kabil’deki Türkiye Büyükelçili�i, bizim bu 

iste�imize olumlu cevap vermi�tir ve yaz��malar sürmektedir.  

 

 Mezunlardan birkaç� Tahhar vilayetinde üniversite ve di�er okullara i� 

ba�vurusunda bulunmu�tur. Bu mezunlardan biri de Parlamentonun D�� ��leri 

Ba�kanl���nda çal��maya ba�lam��t�r. 

 

 

3.7.1. Bölümün Kurulu� Sebebi 

 

 Hamid Karzai Haziran 2002 tarihinde resmi olarak Afganistan’�n 

Cumhurba�kanl��� makam�na geçtikten sonra  o zamanlarda Afganistan’da 

güvenlik sa�lamak amac�yla NATO güçleri görevlendirilmi�ti ve ilk olarak 

bu güçlerin komutanl���n� Türkler üstlenmi� ve Hakim Zorlu bu güçlerin ba� 

kumandan� s�fat�yla görevde idi. Bu tarihlerde Hamid Karzai, Hakim 

Zorlu’nun iste�i do�rultusunda Kabil Üniversitesine Türk Dili ve Edebiyat� 

Bölümü aç�lmas�n� ve bununla birlikte Belh Üniversitesinde Pe�tu, 

Nengerhan Üniversitesinde Deri ve Herat Üniversitesinde de Pe�tu 
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Bölümlerinin aç�lmas�n� emretmi�ti. Ad� geçen bölümlerin aç�lmas� için 

hemen i�lemler ba�lat�l�p faaliyete geçilmi�ti. Ama, Türk Dili ve Edebiyat� 

bölümünün aç�l��� bir süre baz� sebeplerle gecikmi�ti. Sebeplerden biri de 

güya bu alanda eleman olmamas�yd�. Nihayet 17 Aral�k 2003’te bu bölümün 

de aç�lmas� için karar al�n�p resmen Kabil Üniversitesi Rektörlü�ü taraf�ndan  

Dil ve Edebiyat� Fakültesi ad�na Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünün 

aç�lmas�na dair yaz� geldi. 

 

 

3.7.2. Amac� 

 

 Yirminci as�rdan beri süregelen Afgan-Türk dostlu�unun karde�çe 

ba�lar�n�n daha da güçlenmesi ve kültürel münasebetlerinin derinle�mesi için 

köprü olmak üzere kurulmu�sa da, ayr�ca Afganistan’�n Türk soylular�n�n dil 

problemlerini çözebilmek ve dil birli�ini sa�lama amac�n� da içermektedir. 

Türk halk�n�n Afganistanl� karde�lerine kar�� vefa, sadakat, sevgi ve 

sayg�lar�na tarih �ahittir. Buna göre bölümün as�l ve tek amac� Afganistan’da 

dostluk ve karde�lik münasebetlerini sa�lay�p birli�i temin etmektir. 

 

 

3.7.3. Sistem 

 

 Afganistan, Türkiye ve dünya e�itim sistemlerine göre entegre 

�eklinde uygulanmaktad�r. Ders anlat�m�nda ders kitaplar�na ilave olarak 

bilgisayar, televizyon, teyp, multimedya CD’si ve internet gibi modern ders 

araç gereçleri s�n�f ortam�nda kullan�lmaktad�r. 

 

 

3.7.4. Dil 

 

 Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� 

Bölümünde Türkçe dâhil Farsça, Pe�tuca, Arapça ve �ngilizce 
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okutulmaktad�r. Arapça, Farsça ve Pe�tuca haftada 4 saat, �ngilizce  haftada 6 

saattir. Mecburi dersler d���ndaki bütün dersler Türkçe okutulmakta, haftada 4 

saat da Özbek Türkçesinde e�itim yap�lmaktad�r.  

 

 

3.7.5. Kitaplar 

 

 Bölümün Türkçe dersleri ile ilgili olan ders kitaplar�, Afganistan 

T�KA temsilcili�i arac�l���yla sa�lanmaktad�r. Türkçe e�itiminde kullan�lan 

araçlar; Orhun Türkçe dil ö�retim seti, CD ve kasetlerinden olu�maktad�r.  

 

 Ayr�ca ö�rencilerin ödev yapma ve ara�t�rma faaliyetleri için 

Bölümün özel Kütüphanesi de vard�r. Hâlihaz�rda bu kütüphanede de iki bin 

cilde yak�n Türkçe, Farsça, Arapça ve Özbekçe ilmî, edebî, tarihî ve felsefi 

kitap bulunup birkaç farkl� dergi ve gazeteler de ara�t�rmac�lar�n i�ine 

yaramak için mevcut bulunmaktad�r. 

 

 

3.7.6. Mezunlar 

 

 Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� 

Bölümü’nde Mart 2003 tarihinde kay�t edilip e�itilen birinci dönem 

ö�renciler Aral�k 2006’da lisans seviyesinde mezun olmu�tur. Mezun olan 20 

ö�rencinin 6’s� k�z ve 14’ü erkektir. 

 

 

3.7.7. Diploma 

 

 Kabil Üniversitesi, bütün fakültelerden lisans seviyesinde mezun etti�i 

ö�rencilerine bran��na göre  farkl� ama e�it �ekilde ve düzeyde Farsça-

�ngilizce veya Pe�tuca-�ngilizce e�itim vermektedir. Tabiî ki diplomalar� 
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Yüksek E�itim Bakanl��� Tedris Müste�arl��� Ö�renci ��leri Ba�kanl��� 

haz�rlay�p verecektir. Bu diplomalar uluslar aras� geçerlili�e sahiptir. 

 

 

3.7.8. Kay�t ��lemleri 

 

 Ö�renci Seçme S�nav�’ndan edebiyat fakültesi puan�n� elde edebilen 

ö�renciler ilk önce Ö�renci ��leri Daire Ba�kanl���’na kendi kay�t i�lemlerini 

yapt�rd�ktan sonra fakülte ö�renci i�leri �ubesinde kay�t yapt�r�nca 

bölümlerini de seçerler ve böylece bölümlere kay�t yapt�r�l�r. Farsça ve 

�ngilizce hariç bütün bölümlerde ö�renciler gönüllü olarak kay�t 

yapt�rabilirler. 

 

 

3.7.9. Personel Say�s� 

 

 Türkiye’den giden bir ö�retim eleman�, Türkiye’den mezun olan 

Afganistanl� olan iki resmî ö�retim eleman�, Özbekistan mezunu ve bölüm 

ba�kan� bir Özbekçe ö�retim eleman�, Türkiye’den mezun, ücretli olarak 

çal��an bir tarihçi ö�retim eleman�, bilgisayar uzman� olan ücretli bir ö�retim 

eleman�, bir kütüphane sorumlusu ile bölüm temizlik ve çay i�lerinde sorumlu 

olan bir elemandan olu�an toplam sekiz ki�i personel olarak çal��maktad�r. 

 

3.7.10. Ö�renci Say�s� 

 

1.SINIF 40

2.SINIF 30

3.SINIF 12

4.SINIF 8

5.Mezun olan 20

TOPLAM 182
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3.7.11.  Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünün Sekiz Dönem 

Boyunca Uygulanan Ders Plan� (Türkçe Tercümesi) 

 

Birinci S�n�f Birinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Türkçe Dil Bilgisi 6 

2 Konu�ma 4 

3 Yazma 4 

4 Okuma 4 

5 �slam Kültür Tarihi 2 

6 Farsça 4 

7 �ngilizce 4 

8 Dinleme-Anlama 4 

TOPLAM  32 

 

 

 Birinci S�n�f �kinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Türkçe Dil Bilgisi 6 

2 Okuma 4 

3 Yazma  4 

4 Konu�ma 4 

5 Dinleme-Anlama 4 

6 Afganistan Ça�da� Tarihi 2 

7 Farsça 4 

8 Pe�tuca 4 

9 �ngilizce 4 

TOPLAM  36 
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  �kinci S�n�f Birinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Türkçe Dil Bilgisi 4 

2 Konu�ma 4 

3 Okuma 4 

4 Yazma 4 

5 Dinleme-Anlama 4 

6 Halk Edebiyat� (Folklor) 4 

7 Psikoloji 4 

8 Pe�tuca 4 

9 �ngilizce 4 

10 �slam Kültürü 2 

TOPLAM  38 

 

 

 �kinci S�n�f �kinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Türkçe Dil Bilgisi 4 

2 Konu�ma  4 

3 Yazma 4 

4 Okuma 4 

5 Dinleme-Anlama 4 

6 Arapça 4 

7 �ngilizce 4 

8 Psikoloji 4 

9 Afganistan’�n Ça�da� Tarihi 2 

TOPLAM  36 
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 Üçüncü S�n�f Birinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Eski Türk Edebiyat� Tarihi 4 

2 Osmanl� Türkçesi 4 

3 Ça�da� Türk Edebiyat� Tarihi 4 

4 Türk Lehçeleri 4 

5 Özbek Edebiyat� 4 

6 Edebî Türler 4 

7 Edebî Sanatlar 4 

8 Arapça 4 

9 Pedagoji 4 

TOPLAM  36 

 

 

 

Üçüncü S�n�f �kinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Eski Türk Edebiyat� Tarihi 4 

2 Osmanl� Türkçesi 4 

3 Ça�da� Türk Edebiyat� Tarihi 4 

4 Türk Lehçeleri 4 

5 Özbek Edebiyat� 4 

6 Edebî Türler 4 

7 Edebî Sanatlar 4 

8 Pedagoji 4 

9 Edebiyat Teorisi 4 

TOPLAM  36 
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 Dördüncü S�n�f Birinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Eski Türk Edebiyat� Tarihi 4 

2 Osmanl� Türkçesi 4 

3 Ça�da� Türk Edebiyat� Tarihi 4 

4 Türk Lehçeleri 4 

5 Özbek Edebiyat� 4 

6 Edebî Türler 4 

7 Edebî Sanatlar 4 

8 Pedagoji 4 

9 Edebiyat Teorisi 4 

TOPLAM  36 

 

 

 

 Dördüncü S�n�f �kinci Dönem  

 

S�ra No Dersin Ad� Hafta/Saat 

1 Türk Medeniyet Tarihi 4 

2 Ça�da� Türk Lehçeleri 4 

3 Dil ve Kültür 4 

4 Nevai �inasl�k 4 

5 Naz�m Metni 4 

6 Cihan Edebiyat� 4 

7 Sosyoloji 4 

8 Seminer 4 

TOPLAM  32 
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 Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünde Türk soylular a��rl�kl� bütün 

milletler, Tacikler, Pe�tunlar ve hazara ö�renciler k�z-erkek kar���k ama erkek 

a��rl�kl� �ekilde e�itim görmekteler. 

 

 Bu bölümün mezunlar� ülkenin farkl� resmi ve gayri resmi 

dairelerinde i�e girip ö�retmen, tercüman, memur vb. s�fatlarda çal��abilmek 

için avantaja sahiptirler. 

 

 Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünün daha da güçlenip verimli olmas� ve 

önem ta��yabilmesi için birtak�m eksiklerine i�aret etmek zorunday�z. 

Bölümün bu eksiklikleri Türkiye Devleti ba�ta olmak üzere Afganistan’daki 

Türkiye Büyükelçili�i ve T�KA temcili�inin ciddi anlamda teveccüh ve 

yard�mlar� ile giderilebilir ve hatta çok iyi seviyede ö�renci yeti�tirilebilir. 

Çünkü, bu bölüm asl�nda Türkiye’yi temsil ediyor, dolay�s�yla güçlü olmas� 

Türkiye’nin gücünü gösterir. Buna göre bu konuda yap�labilecekleri �öyle 

s�ralayabiliriz: 

 

 Her �eyden önce Türkiye D�� ��leri bakanl��� ve T�KA arac�l��� ile 

Afganistan’daki Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünü Türkiye’deki 

herhangi Üniversiteye ba�lay�p e�itimsel ilmi Akademik faaliyetlerini 

kontrol edip yönlendirmesini üstlenip, karde� bölüm ilan edilmesinin 

sa�lanmas� gelecekte bu bölümün yükselmesi için çok önemli ve 

gereklidir. 

 

 Bölüm, her y�l birinci s�n�f ö�rencilerini 15 günlük Türkiye’ye 

seyahatine götürebilir. E�er bu seyahat bursu e�itime dönü�türülüp 

bölüm ö�rencilerinin ikinci veya üçüncü s�n�f�n son sömestrinde alt� 

ayl�k veya üç ayl�k pratik yapmalar� ve do�rudan ders görerek 

Türkçeyi en iyi tarzda kavrayabilmeleri sa�lan�rsa çok iyi olur. 
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 Bir kontenjan dâhilinde bölümden çok yüksek puanlarla mezun olan 

ö�rencilerin Türkiye’de Türkçe e�itimi üzerinde yüksek lisans 

yapabilmeleri sa�lan�rsa bu faaliyet bölümü kadro s�k�nt�s�ndan 

kurtarabilir. 

 

 Bölüm hocalar�n�n ilmi seviyelerinin yükselmesi için belli 

kontenjanlar dâhilinde Türkiye’de e�itime gönderilmelerinin 

sa�lanmas� ve hocalar�n tatil zamanlar�nda seminer, konferans ve k�sa 

müddetli dil ve edebiyat kurslar�na davet edilmesinin sa�lanmas� 

yararl� olacakt�r. 

 

 Bölüm kütüphanesinin zenginle�mesinin sa�lanmas� için sürekli 

Türkiye’de ilmî, edebî, tarihî ve Türkçe Sözlük tak�mlar�n�n 

gönderilmesi gerekir. 

 

 Ö�rencilere ders kitaplar�n�n tak�m olarak zaman�nda gönderilmesi 

�artt�r. 

 

 

3.8. Afganistan’da Türk Dili ve Edebiyat� E�itimine Katk�da  
      Bulunan Yazar ve �airler 

 

 Her bir toplum kendine özgü kültür, sanat, dil ve edebiyata sahiptir. 

Büyük Türk milletinin bir parças� olan Afganistan Türklerinin de 

babalar�ndan miras kalan kültürü, sanat�, edebiyat� ve dili vard�r. 

 

 Afganistan’da Türk boylar�ndan Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, 

Kazak, K�rg�z ve Karakalpaklar ya�amaktad�rlar. Bunlar en kalabal�k grup 

olup dil, edebiyat ve kültürel aç�dan en geli�mi�leri de Özbekler ve 

Türkmenlerdir. Buna göre, Afganistan’daki Türk dili ve edebiyat�ndan 

bahsolununca hemen akl�m�za Özbek dili ve edebiyat� ile Türkmen dili ve 

edebiyat� gelir.  
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 Özbekçe ise Afganistan’daki bütün Türklerin ortak dilidir. Özbek 

edebiyat� deyince akla hemen Ça�atay edebiyat� gelir. Ça�atay edebiyat�n�n 

simgesini de Sultan Hüseyin Baykara, Emir Ali �ir Nevaî ve Zehiruddin 

Muhammed Babür gibi devlet ve kalem erbab�n�n isimleri olu�turmaktad�r. 

Edebiyat�m�z�n bu ustalar�, tarih boyunca uzun y�llar 18.yy’dan sonra 

Afganistan ad� ile tan�mlanan eski Horasan ve Türkistan topraklar�nda 

ya�am��lard�r. Bu topraklar sadece Fars (Derî) dili, edebiyat� ve kültürünün 

be�i�i de�il, Türk kültürünün de be�i�i olmu�tur. 

 

 Ça�atay edebiyat�n�n en parlak ve önemli ça�� Nevaî eserleri ile 

Herat’ta canlan�p dünyaya yay�lm��t�. Gazneli Mahmut ve Zahiruddin Babür, 

Afganistan’�n Gazn� ve Kabil �ehirlerinde ayaklanm��t�. Güneydo�u yani 

Pakistan ve Hindistan’a kadar Türk dili, edebiyat� ve kültürü ile beraber 

�slamiyet ve �slam kültürü de yay�lm��t�. Özellikle Bubür’ün eserleri Türk 

dili, edebiyat� ve kültürünün Hindistan yar�madas�na kadar yay�lmas� için çok 

önemlidir. 

 

 18.yy’dan sonra yeni Afganistan’�n kurulmas� ile Türklerin siyasi 

otoritesi kaybolmaya ba�lad�. Bununla birlikte sosyal ve kültürel sahada da 

mahkum duruma dü�tüler. Türk kökenli Akhun Efteliklerin soyundan olan 

Ebdaliler, Afgan ve Pe�tunlarla birlikte Afganistan’a hâkim olmaya 

ba�lad�lar. 18.yy sonlar�na kadar mahalli hanl�klar �eklinde siyasi hayat�n� 

sürdüregelen Özbekler Hanl���n�n son hükümdar�ndan biri Mir Dilaver 

Han’d�.  

 

 Dilaver Han’�n hükümeti Afgan Emiri Abdurrahman Han’�n büyük bir 

resmî yalan� temelinden y�k�lm��t�. Emir Abdurrahman da misafiri olan 

hanlar�n gelir gelmez �ehit edilmesini emretmi�. Buna benzer Türkistan’�n 

ayr� bölgelerinde Hanl�k süregelmi� “Belh Han� ��an� Evrak, Akça Han� ��an� 

Surdur, �ibirgan Hükümdar� Mir Hakim Han, Aybek Hakimi Mir Baba Bek, 

Enhoy Hükümdar� Gazanfar Han ve Kabil Kumandan� �ah Murad Bekler de 
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a�a�� yukar� ayn� kaderi payla�m��lard�r. Meymene hükümdar� Emir Dilaver 

Han’�n kaderi hepsinde gerçekle�mi�tir. 

 
 Ad� geçen Türk Hanlar�n�n meclisinde Fars-Tacik �air ve yazarlar 

d���nda Türk-Özbek �air ve yazarlar da yeti�mi�tir. Ama evlerde ve 

mescitlerde Türk �air ve yazarlar�n genelde �iirlerini okutup ö�retmek 

d���nda Türk dili e�itimi ile ilgili bir konuya rastlamak mümkün de�ildir. 

 

 Bu dönemlerde ya�ay�p Türkçe �iirleri de olan �airlerden Ta�kurganl� 

Damolla Abdul Kayum �eyh (Do�.1849) Faryabin Maymana �ehrinden Said 

nimetullah Mehvi’yi ad tutabiliriz.” (Türk Dünyas� El Kitab�, TKAE Yay., 

1992,  s.746-747). 

 

 Yukar�da bahsedildi�i gibi Maymana Hanl��� y�kt�r�ld�. Ondan sonra 

haremdeki ailesi Kabil’e nakledildi ve gözalt�nda tutuklu ya�amaya mahkum 

edildi. Emirin tek varisi olan Mir Ahmed Kulihan belli �artlar alt�nda 

Kabil’de ya�ay�p kemale erdi. Annesi ise onun e�itimini bir an da olsa da 

ihmal etmedi. Sonunda zaman�n�n en yüksek derecesinde okulu bitirip 

ö�retmenlik makam�na erdi. 1917 y�llar�nda Afganistan’�n bir tek Kabil 

�ehrinde bir resmî okul vard�. Afganistan genelinde özel �ekilde ev ve 

mescitlerdeki e�itim d���nda ba�ka herhangi  bir resmî okul olmam��t�r.  

 

 Habibullah Han zaman�nda gelen Ahmet Kulihan ailesi ile birlikte 

memleketine dönmek için Emir’den izin istiyor ve olumlu cevap al�nca 

hemen yola ç�k�yor. A�a�� yukar� alt� ay yolculuktan sonra baba yurdu olan 

Maymana’ya yerle�iyor. Milletinin hâlini peri�an görünce çevresindeki 

nüfuzlu insanlar�n dü�üncesi ve deste�i ile �ehir valisine maruzat�n� iletiyor. 

�zin verirse okul açabilece�ini söylüyor. Valilik bu konuya olumlu bak�nca 

arkada�lar� taraf�ndan vakfedilen bir evi bu maksatla okul yapmaya kalk�yor. 

Okula “Himmet” ismini koyuyor ve okul kap�s�n�n üstüne de hem Türkçe 

hem de Farsça �u �iiri yaz�p ast�r�yor: 
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Türkçesi : 

 

 “Himmetin olsa e�er bu mektebi himmette gel 

 Zahmetini zayi etmez hak bu sözü yah�i bil” 

 

Farsças�: 

 

 “Himmet er dari biya der mekteb-i himmet bihan 

  Zahmetet zayi nemisazed hüda-i mehreban” 

 

Safer Der Senglah Adl� (Babam�n el yazma Sefernamesi-1925 : 137). 

 

  Himmet okulu, Afganistan’�n güney bölgesinde aç�lan ilk resmî okul 

olmu�tur. Okulu ba�lang�çta halk desteklemi�se de daha sonra merkezden 

resmilik karar� gelmi� ve Mir Ahmed Kulihan’a da ba� muallimlik maa�� 

verilmi�tir. 

 

 Böylece Türklere ilk kez e�itim ����� do�mu�tur. E�itim Farsça-

Türkçe kar��l�kl� �ekilde yap�lm��t�r. Yani, okuma-yazma Farsça olsa da 

konu�ma ve anlatma Türkçe yap�lm��t�r.  

 

 Ahmet Kulihan’�n vefat�ndan sonra onun büyük o�lu Mirza Abulhay�r 

Hayri, babas�n�n mesle�ini 14-15 ya�lar�nda üstlendi ve ad� geçen okulda 

ö�retmen olarak i�e ba�lad�. Hayri, babas� gibi milletini ayd�nlatmak 

amac�yla bir an da olsa bo� oturmad�. 

 

 “Afgan hükümetinin Türklere kar�� ikinci s�n�f vatanda� de�il, köle 

muamelesi Türklerin kültürünü derin bir �ekilde etkiledi. Özbek sözlü 

edebiyat� zenginli�ini koruyabildi�i halde, yaz�l� edebiyat birtak�m bireysel 

çabalarla s�n�rl� kald�. Son yüzy�lda Afganistan’da yine Nevaî ve Babür’ün 

edebî miras�na sahip ç�kan baz� �âirleri görüyoruz. 
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 Maymanal� Ebul Hayr Hayri ve karde�i Nazar Muhammed Neva, 

Kaysarl� Mirza Muhammed Yahya Nad�m. �ibirganl� Mevlevî Abdulgani �lmî, 

Sar�pullu Kari Muhammad Azîm Azimî, Maymanal� Mevlevî Alâuddin ve 

Muhammed Emin Uçkun gibi �airler en ba�ta gelmektedir. Zikredilen 

isimlerden Abulhayr Hayrî, karde�i Nazar Muhammed Neva ve Mevlevî 

Alaeddin, Afganistan Türklerinin siyasi uyan��� yolunda büyük mücadele 

verdiler. (Türk Dünyas� El Kitab�,1992:747). 

 

 Hayrî, Özbek Türkçesinin ya�ay�p ayakta kalabilmesi için sürekli aile 

azas� ve Türk kökenli arkada�lar� ile Türkçe yaz���rd�. O, Türkçe e�itimi ve 

ö�renimi konusunda çok ciddi idi. Konu�urken Türkçe ile Farsçay� kar��t�r�p 

konu�an kimseye çok k�zar ve tepki gösterirdi. Hayrî’nin “�r�ad Olsangiz” 

ba�l�kl� �iiri sözlerimizin tan���d�r: 
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�iirin Özbekçesi: 

 

 

 

�R�AD OLSANG�Z 

 

 

Barmu birkun dostlar kim siz hem ir�ad olsangiz, 

Dehr ara hür tanilip bir millet icad olsangiz, 

Canlar�m kelgeymu �unday künki uykudan turup  

Çurilikten ayrilip kullikten azad olsangiz 

Sizni Allah’tan muhaffak isteyip dergâhine  

�ltimasimdir ki ming minglerge  ustad olsangiz 

Ana til birle yürek sevgisini karda�lara  

Yaza yaza her biringiz munga motad olsengiz 

Irk�n�z birle tilinizni ölümden kutkar�p 

Irklar yan�nda fahr eyleb kongül �ad olsengiz. 

Ger butil tilb bolmasa ta�lang bunun pe�tola�ing 

Bolmasa �ak yok ki nadanlikle berbad olsangiz 

Okumak yazmak ile her til kaler izzet bilen 

Say eting izzet bilen siz hem kalemdad olsangiz 

Öz tilingiz birle yazing Hayri’ge oh�ab mudam 

Bir birizge nameler ta Türk’ten yad olsangiz. 
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�iirin Türkçesi : 

 

 

 

�R�AD OLSANIZ 

 

 

 

Varm� bir gün dostlar kim siz hem ir�ad olsan�z, 

Dehr ara hür tan�l�p bir millet icad olsan�z. 

Canlarim gelirmi �öyle günki sim hem uyan�p, 

Çur�l�ktan ayr�l�p kulluktan azad olsan�z. 

Sizni Allah’tan muaffak isteyip dergâh�na, 

�ltimas�md�r ki bin binlere ustad olsan�z. 

Ana dil birle yürek sevgisini karde�lere 

Yaza yaza her birin yazmakta mutad olsan�z. 

Irk�n�z birle dilinizi ölümden kurtar�p 

Irklar yan�nda fahr aylap gönül �ad olsan�z. 

E�er bu dil dil olmasa at�n bunu Pe�tula��n 

�üphe  yok ki böyle nadanl�kla berbad olsan�z. 

Okumak yazmak ile her dil kal�r izzet bilen 

Say edin izzet bilen siz hem kalemdad olsan�z 

Öz dilinizle yaz�n Hayri gibi siz herzaman.. 

Bir birine nâmeler ta Türk’ten yad olsan�z. 
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 Bu davada Hayrî ile arkada�lar� yaln�z de�ildi. Türk Milletinin 

Özbek’i, Türkmen’i, Kazak’�, Tatar’� ve K�rg�z’� hep beraber onlar� 

desteklemi�ti. Mukimî Enhuî, Karî �arafeddin �araf, Damalla A�ur Fayzî, 

Mir Abdulletif Lutfî, Mevlevî Muhammed Emin Kurbet, Mir Alim Bek 

Samimî, Abdurrauf Nefir Faryabî, Muhammed Refik Fitret Erge� Uçkun ve 

Muhammed As�f Merat (Güdaz 1990 : 30-110) gibi �air yazarlar hiç olmazsa 

ana dillerinde �iirler yaz�p millet ve gelecek neslin yoluna ���k tutmu�lard�r. 

 

 “1963’te Afganistan’�n siyasi hayat�nda yeni demokrasî ad� alt�nda 

baz� hareketler ba�lad�. Anayasa yenilendi. Siyasi faaliyetlere izin verildi. 

Seçimler görünü�te serbest b�rak�ld�… Bu demokrasîden Türklerin pay� bir 

saatlik radyo program� oldu… Fakat, Türkçe gazete ç�karmay� hükümet 

uygun görmedi. 1973’te Davud Han’�n darbesi ile kurulan Cumhuriyet 

devrinde Özbekçe program� radyodan kald�r�ld�. 

 

 Nisan 1978’de Davud’un rejimine son verip iktidara geçen 

komünistler, sözde az�nl�klara kendi ana dillerinde e�itim görme ve yay�n 

yapma hakk�n� vadettiler. Afganistan’da az�nl�k ço�unluk meselesi bir 

bak�mdan Sovyet toplumundaki duruma benzemektedir. Yani az�nl�k olarak 

gösterilen topluluklar asl�nda büyük bir ço�unluk te�kil ediyor. Meselâ 

Çin’de ve Hindistan’da ise az�nl�k ve ço�unluk oran� tamamen farkl�d�r. 

Afganistan’da yedi milyon Türk az�nl�k olarak gösterilmekte ve dört milyon 

Afgan ise siyasî otoriteye sahip oldu�u için ço�unluk kabul edilmektedir. 

Komünistlerin iktidara gelmesi ile az�nl�k ve ço�unluk meselesinin temelinde 

hiçbir de�i�iklik olmad� ve sadece bu i�in propagandas� yap�ld�. Davud 

zaman�nda kald�r�lan Özbekçe ve Türkmence radyo yay�n�na izin verildi. 

Siyasi amaçlar do�rultusunda Türklerin ya�ad���  bölge yani Türkistan’da 

sözde Özbekçe ve Türkmence ilkokul kitaplar� haz�rland�. Afganistan �limler 

Akademisi’nde  Özbekçe bölümü aç�ld�. Özbekçe Yulduz ve Türkmence Gura� 

adl� gazeteler yay�mlanmaya ba�lad�.” (Türk Dünyas� El Kitab�, 1992:747-

748). 
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 Bu faaliyetler çerçevesinde Özbek ve Türkmen �airleri edebî faaliyete 

ba�lay�p �iirler söyleyerek �iir koleksiyonlar� �eklinde kitap yay�mlad�lar. 

Afganistan Türkleri, böylece ana dillerine olan sevgi ve ba��ml�l�klar�n� 

göstermi� oldular. O y�llarda “Ülkem Bahar�” , “Sulak” ve “Baburga 

Arma�an” gibi yay�mlanan �iir kitaplar� vard�r.  

 

 1982’de Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi çerçevesinde 

Özbek Dili ve Edebiyat� bölümü devlet politikas� do�rultusunda Dr. 

Ziyauddin Ziya Kaysarî’nin gayretleri ile aç�lm��t�. Bu bölümün aç�l��� ile 

Afganistan Türk gençleri (Özbek-Türkmen) e�itilmeye ba�lam��t�r. Bu 

do�rultuda yap�lan faaliyetler, Afganistan’da Türkçe e�itimi aç�s�ndan büyük 

paya sahiptir. 

 

 Dolay�s�yla, Nisan 1978’den sonra birtak�m Özbek ve Türkmen  

�air ve yazarlar�ndan olan önemli isimleri de saymadan geçemiyoruz. Bu 

sayg�de�er �ahsiyetlerimiz; Dr.Muhammed Yakup Vahidî  Cevizcanî, 

Abdulhakim �erîî Gevizcanî, Abdurrahim Oraz, Dr. �efike Yark�n, 

Muhammed E�ref Azimî, Doç.Dr. Muhammed Alim Lebib, Muhammed 

Halim Yark�n, Said Taceddin Ta�k�n Bahaî, Muhammed Kaz�m Emini, Dr. 

Muhammed Salih Ras�h Eldiren ve Abdülkerim Behmen’dir.  
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4. BÖLÜM 

 

 

SONUÇ VE ÖNER�LER 

 

 

4.1. Sonuç 

 

 Afganistan’daki resmî e�itimin temeli kuruldu�u zamanlarda, aç�lan 

e�itim merkezlerinin haftal�k ders program�ndaki dersler aras�nda Türkçe 

dersinin de oldu�u görülmektedir. Ama, daha sonraki y�llarda sebebi 

aç�klanmadan Türkçe dersi programdan kald�r�lm��t�r. 

 

 Afganistan’da e�itimin temelini Türk bilim adamlar�n�n yard�m� ve 

do�rudan te�ebbüsü ile at�lm��t�r. �lk Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, ilk 

T�p Fakültesi ve senatoryum, Kabil’de �ah Amanullah zaman�nda aç�lm��t�r. 

Ama çözülemeyen soru �u ki, Afgan-Türk dostlu�unun bu kadar derin tarihî 

köke sahip olmas�na ra�men nas�l olup da her iki taraf Türk dilinin e�itimi 

konusuna e�ilmemi� ve bu konuda ihmalkâr davranm��t�r. Hâlbuki 

Afganistan’da �ngilizce, Frans�zca, Almanca ve Rusça gibi yabanc� diller çok 

eskilerden beri Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi’nin te�kilinde yer 

alm�� ve e�itim faaliyetlerini devam ettirip gelmektedir. 

 

 Ayr�ca, Afganistan’da oran�n yerli Türklerinin kültürel hayat� soru 

i�areti alt�ndad�r. Çünkü, devlet her zaman ikinci s�n�f muamelesi de�il, belki 

köle gözü ile bakmaktad�r. Afganistan Türkleri, say�s�na göre memleket 

nüfusunun üçte birini te�kil edip ne kadar zeki ve çal��kan olsalar da kendi 

insanî haklar�na sahip olam�yorlar. Afganistan Türkleri, uzun y�llar en do�al 

hakk� olan ana dili ile konu�madan mahrum olup kendi aras�nda bile korkarak 

ve utanarak konu�urlard�. Bu durumdan etkilenen ço�u aile, anadilini 

b�rakarak çoluk çocuklar�  ile Farsça konu�maktad�r. 
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 1978 y�l�nda komünist rejim iktidara geçtikten sonra kültürel 

faaliyetler politik olsa da Afganistan Türkleri için nefes alma f�rsat� 

bulunmu�tu. Çünkü Kuzey bölgesinin birkaç vilayetinde anadili e�itimi için 

okullar aç�lm��t�. Maymana Sarpul, Endhoy, Cevizcan ve Mezâr-� �erif gibi 

�ehirlerde hem Özbekçe ve hem de Türkmence ibtidâi okullar e�itim 

faaliyetine ba�lam��t�. Bu okullar�n ders kitaplar� ise Millî E�itim 

Bakanl���n�n Telif ve Tercüme Ba�kanl��� çerçevesinde olu�turulmu�tur. 

Özbekçe ve Türkmence ders kitaplar� birinci, ikinci ve üçüncü s�n�fa kadar 

telif edilebilmi�tir. Bu i�in yanl��l��� vard�. Ders kitaplar�n telifi üçüncü veya 

dördüncü s�n�ftan sonra devam etmemi�tir. Okullara da yeteri kadar kitap 

gönderilmiyordu. ��in en kötü yan� üçüncü s�n�ftan sonra hiç ders kitab� telif 

edilmeyip, okullar�n mecburi olarak kapat�lmas�na zemin bulundu. Böylece 

birkaç y�l da Türk kökenli çocuklar bu �ekilde sürüklenmi�, ondan sonra hiç 

Farsça bilmeyen minik ö�renciler dördüncü s�n�fta Farsça okutulan genel 

okullara gönderilmi� ve gelece�i soru i�areti olan küçük çocuklar�n hayat� ile 

oyun oynanm��t�. 

 

 Kabil Üniversitesi e�itim anlay��� çerçevesinde aç�l�p 15 y�ldan fazla 

Türk soylulara e�itim hizmetinde bulunan Özbek Dili ve Edebiyat� 

Bölümü’nün durumu da pek iyi de�ildi. Buna ra�men bugünkü Özbek ve 

Türkmen Türklerinin birço�u bu bölümün e�itti�i ö�rencilerden 

olu�maktad�r.  

 

 �imdilik Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyat�  Bölümü’nde e�itilegelen ö�rencilerimiz, Türk soylular d���nda 

Tacik, Pe�tun ve Hazaralar ile birlikte okumaktad�rlar.  
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4.2.Öneriler 

 

 Afganistan’da Türkçe e�itiminin amaçlar�ndan biri Afgan-Türk tarihi 

dostlu�unun karde�çe ba�lar�n�n e�itim �����nda daha da parlat�p ayd�nl��a 

ç�karmakt�r. Ve kültürel münasebetlerin güçlenip derinle�mesi için 

memleketler aras�nda muhte�em ve güçlü bir köprü niteli�ini ta��mak, 

bölgede Türk kültürünün temsilcili�ini yapmakt�r. Türkçe e�itiminin bir 

temel amac� daha bulunmaktad�r. Afganistan’daki Türk soylulara ortak dil 

s�fat�yla Eski Türk Dili ve Edebiyat�ndan yola ç�karak birli�i sa�layabilmek 

ve bir mü�terek nokta bulabilmektir. 

 

 Do�ru, düzgün ve samimi bir dil e�itimi ile herhangi bir memlekette 

bar��, birlik ve adaleti tesis edebilmek mümkündür. Tabiî ki hem Türk Dili ve 

Edebiyat� bölümüne hem de Afganistan’daki Türkoloji çal��malar�na en 

büyük deste�i T�KA vermektedir. Buna göre bu konuda �u önerilerde 

bulunabiliriz: 

 

1. Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünde lisans program�, akademik 

personel, ö�renci kayna�� ve seçimi konular�nda yeni bir yap�lanmaya ihtiyaç 

duyulmaktad�r. Bunun sa�lanabilmesi için maddi ve manevi ad�mlar 

at�lmal�d�r. 

 

2. Bölümün Türkçe E�itimi s�k�nt�s�n� gidermek üzere T�KA arac�l��� 

ile üç ayl���na önce iki�er sonra birer hoca gönderilmektedir. Ama, e�itim 

psikolojisine göre ö�rencilerin sürekli de�i�en ö�retim elemanlar�yla ba�ar�l� 

olabilmeleri zordur. Ö�retim elemanlar�n�n görevlendirilme sürelerinin asgari 

2 y�l olmas� konusunda çal��malar yap�lmal�d�r. 

 

3. Bölüm hocalar�n�n ilmî ve akademik seviyelerinin yükselmesi ve 

hocalar�n tecrübe kazanabilmesi için belli kontenjanlar dâhilinde Türkiye’de 

e�itime gönderilmesinin sa�lanmas� gerekir. 
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4. Türkiye’deki Türkçe ile ilgili seminer, sempozyum ve konferanslara 

bölüm hocalar�n�n hem sunucu hem de dinleyici s�n�f�yla ça�r�lmas�n�n 

önemli ve çok yararl� bir etkinlik olacakt�r.  

 

5. Kabil Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� 

Bölümünün Türkiye’deki üniversitelerden biri ile üniversiteler aras� protokol 

do�rultusunda T�KA  arac�l��� ile karde� bölüm ilan edilmesi ve her konuda 

ileti�im hâlinde olunmas� çok önemlidir. 

 

6. Bölüm, her y�l birinci s�n�f ö�rencilerini 15 günlük Türkiye 

seyahatine götürmektedir. E�er bu seyahat bursu e�itime dönü�türülüp bölüm 

ö�rencilerinin ikinci veya üçüncü s�n�f�n son sömestrinde üç veya alt� ayl�k 

pratik yapmalar� ve do�rudan ders görerek Türkçeyi en iyi tarzda 

kavrayabilmeleri sa�lan�rsa çok yararl� olacakt�r. 

 

7. Bir kontenjan dâhilinde bölümden çok yüksek puanlarla mezun olan 

ö�rencilerin Türkiye’de Türkçe e�itimi üzerine yüksek lisans yapabilmeleri 

sa�lan�rsa bölüm kadro s�k�nt�s�ndan kurtulacakt�r. 

 

8. Bölüm kütüphanesinin zenginle�mesinin sa�lanmas� için sürekli 

Türkiye’den ilmî, edebî, tarihî eserler ile Türkçe sözlük tak�mlar�n�n 

gönderilmesi gerekir. 

 

9.   Ö�rencilere ders kitaplar� tak�m olarak zaman�nda gönderilmelidir. 

 

10. Afganistan’�n genel olarak maddi durumunun dü�ük oldu�u 

malumdur. Bunun için bölüm hocalar�n�n daha verimli çal��abilmeleri 

amac�yla ayl�k maa�lar�na katk� olarak maddî destek verilmelidir. Ayr�ca; 

bölümün maddî s�k�nt�l� ö�rencilerine ayl�k maddî destek sa�lanmal�d�r. 
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