
 

Seracettin MAHDUM 

Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı 

Mütevelli Heyet Başkan Yrd. 

EĞİTİM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI1 

 

Eğitim ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başında gelen Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı; 
“Önce Eğitim” sloganı ile yola çıkıp, milli değerlerimize, kültür mirasımıza sahip çıkan, milletini, 
bayrağını ve tarihini seven, öncelikle Afganistan’dan ve Türk Dünyasından gelen öğrencilerin 
eğitimini sağlamak ve iyi bir yetişmiş insan gayesi ile yola çıkan gönüllü insanların bir araya gelmesi 
ile 16 Aralık 1997 tarihinde kurulmuştur. 

“En büyük hizmet insana yapılan yatırımdır” gayesi ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışından 
gelen Türk Dünyası öğrencilerine yurt, burs ve diğer hizmetleri imkanlarımız dahilinde sağlamaya 
gayret gösteriyoruz. 

Amacımız; Çalışkan, iyi ahlak sahibi, istidatlı gençleri devletin müsaadesi ile faaliyette bulunan her 
derecede kültürel kurumlara girmeye hazırlama, burs verme, Üniversiteye girmeyi başaranlar için 
yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yer temin etmek ve buna benzer hayır ve kültür 
müesseseleri kurmaktır. 

Biraz Vakıf hizmetlerimizden bahsedersek; 

 Yüksek Tahsil için Türkiye’ye, her sene imkanlarımız nispetince Afganistan’dan ve diğer 
ülkelerden öğrenci getiriyoruz. 6 – 7 senedir Öğretim yıllarında toplam öğrenci sayıları yüze 
aşkın olmuştur. 

 Gelen öğrencilerimize Vakfımız bünyesinde burs vermeye çalışıyoruz.. 
 Yurtlarda kalan öğrencilerimize; Rehberlik Eğitimi, Seminer, Konferans, İstişare Toplantıları, 

İhtisas Eğitimleri konularında yardım, Gezi tertipleri gibi faaliyetlerimiz devam etmektedir. 
 Afganistan’da son 5 yıldır Kurban Kesim organizasyonları gerçekleştirdik. 
 Afganistan’daki öğrenci yurtlarına destek oluyoruz. 
 Afganistan’da Medrese ve fakir ailelere et dağıtım yardımı yapılmaktadır. 

Vakfımızın hizmet hedefleri arasında; 

 Öğrenci sayımızı 150’ye çıkarmak, 
 Burslu öğrenci sayımızı arttırmak, 

Afganistan Türkmenlerinin Sorunları ve  

Türkiye Devletin den Talepleri 

                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur. 

 



Afganistan Türkmenlerinin önemli sorunlarından 3 ana sorunu aşağıdaki başlıklar halinde 
belirtmek mümkündür. 

1. Afganistan Türkmenlerinin eğitim sorunu 
2. Afganistan Türkmenlerinin yaşadıkları bölgelerde yaşanılan terör olayları 
3. Türkmen milletinin sahipsizliği 

Yukarıda belirtilen sorunlara geçmeden önce Afganistan’da yaşayan Türkmen Milletinin 
yaşadıkları bölge, nüfusu ve geçim kaynakları hakkında bilgi verilmesinde yarar vardır. 

 Afganistan Türkmenleri, Afganistan’ın Kuzey bölgesinde yaşamakta olup tahmini nüfusu 3 
milyon civarındadır. Türkmen nüfusunun yaklaşık 500 bini iç savaş yüzünden başta Pakistan Olmak 
üzere İran, Türkiye, Körfez ülkeleri, Avrupa ve ABD’ne göç etmişlerdir. 

 Türkmenler geçimlerini, Ziraat, hayvancılık, el sanatları (halı, kilim), Altın ve Gümüş 
işlemeciliği, hediyelik eşya ve ticaretten sağlamaktadırlar. Bir zamanlar Afganistan’da ticaretin 
çoğunluğunu ellerinde bulunduran Türkmenler için bugünlerde aynı şeyi söylemek mümkün değildir. 
Ticaretin çoğunluğu diğer etnik grupların eline geçmiştir. 

1.Eğitim Sorunu; 

 Afganistan nüfusunun çoğunluğunu oluşturan beş etnik gruptan (Peştun, Tacik, Hazara, 
Özbek, Türkmen) birisi olan Türkmenler, diğer etnik gruplara nazaran eğitim yönünden geri 
kalmışlardır. Bir Milletin Ayakta kalabilmesi için Eğitim çok önemlidir. Türkmenlerin yaşamış 
oldukları bölgelerde bulunan çoğu köyde doğru dürüst okul bile bulunmamaktadır. Ortaokulu bitiren 
çoğu Türkmen çocuğu ilçe veya ilde bulunan Lise okullarına ve Liseyi bitirende Üniversiteye maddi 
imkânsızlıktan dolayı gidememektedirler. 

 Başta Türkiye devleti olmak üzere dış ülkelerce her sene Afganistan’a tanınmış olan Yüksek 
öğrenim bursundan en az yararlanabilen Türkmenlerdir. Milli eğitim bakanlığındaki yetkili kişiler 
daima kendi etnik gruplarına öncelik vermekteler. 

 Hatta Türkiye devletinin Afganistan için vermiş olduğu yüksek öğrenim bursundan Türkmen 
halkı yeterli derecede yararlanamamaktadır. Türkmenler, kendi öz Anavatanları olan Türkiye 
devletinden ayrıcalık isteme hakları olmalarına rağmen adaletli davranılmasını istemekteler. Çünkü 
Türkmenlere yeterli eğitim bursu verilmemektedir. 

 Türkiye devleti, Afganistan’da yaşayan Türkmen halkın eğitimlerine destek vermelidir. 
Türkmenlerin yaşamış oldukları bölgelerdeki devlet okullarına, gerekse de Medreselere destek vererek 
eğitim kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmalıdır. 

 Türkmenler, dini eğitime önem verdikleri için çocuklarını Medrese’ye de vermekteler. Aynı 
zamanda devlet okullarına da, Türkmenlerin yaşamış oldukları bölgelerde yeterli derecede Medrese 
olmadığından dolayı Türkmen gençleri Pakistan’a giderek medrese tahsili görmekteler. Pakistan’daki 
Medreseler Elkaide destekli Taliban örgütlerinin kontrolündedir. Bu Medreselerde tahsil gören 
Türkmen gençleri itikadı bozuk olarak yetişmekte ve tahsillerini bitirerek kendi bölgelerine 
döndüklerinde Taliban’a bağlı olarak cami ve Medreselerde görev yapmaktalar. 

 Türkiye devleti gereken desteği sağladığı takdirde Türkmenlerin yaşamış oldukları 
bölgelerdeki okullarda, Medreselerde eğitim kalitemiz artacak, itikadı düzgün gençlerimiz yetişecektir. 



Böylece Pakistan’da bulunan medreselere Türkmen gençlerinin gitmelerinin önü alınmış olacak, aynı 
zamanda Taliban örgütünün Türk bölgesindeki etkinliği yavaş yavaş azalacaktır.  

2.Türkmenlerinin Yaşadıkları Bölgelerde Yaşanılan Terör olayları; 

 Son zamanlarda Türklerin yaşamış oldukları bölgelerde terör olayları çoğalmakta ve Taliban 
etkinliği artmaktadır. Adam kaçırmalar, intihar saldırıları, yol kesmeler ve köy baskınları gibi. Taliban 
örgütlerinin arkasında dış güçler bulunmakta ve dolaylı yollardan destek sağlamaktadırlar. Özellikle 
Türklerin yaşamış olduğu bölgelerde terör olayların çoğalması düşündürücüdür. Bu durum Türk 
halkını çok etkilemektedir. Ticari malı olan malları gasp edilmekte, sorgusuzca öldürülmektedir. 
Afganistan’ın güvenlik güçleri vede bölgede bulunan Isaf güçleri bu örgütlere müdahale 
etmemektedir. Maddi durumu iyi olan Türkmen aileleri yaşamış oldukları toprakları terk ederek 
Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan’a veya bazı Avrupa ülkelerine göç etmekteler. Bölgede Türk 
nüfusu azalmaktadır. Pakistan’ın birçok ilinde yaşayan Türkmenler, terör olayları yüzünden kendi 
vatanlarına dönememektedirler. 

3.Türkmen Milletinin sahipsizliği; 

 Gerek etnik gerek siyasi gerek eğitimsiz kalmanın acizliğinden Türkmen Milleti, adeta geri 
kalmaya ve yalnızlığa mahkum edilmiştir. 

 Anavatanımız Türkiye, kucak açaral azda olsa BURS imkanları sağlıyor. 

Artık Türkiye devleti, Afganistan Türkmenlerinin kendi aralarında birlik ve beraberliklerini 
sağlayarak kendi geleceklerini kazanmaları için ve millet olarak ayakta kalabilmeleri için gereken 
desteği vermelidir. Çünkü Afganistan Türkmenlerine Türkiye’den başka sahip çıkacak bir ülke yoktur. 

 Eğitimsiz kadrolardan dolayı Türkmenler, önceki Parlamento’da az vekil çıkartabilmiştir. 
Bugün Türkistan bölgesinin en büyük illerinden olan Mezar-i Şerif ve Şıvırğan (Cevizcan) illerinin 
nüfus çoğunluğunu Türkmenler oluşturmaktadır. Aynı zamanda Faryap, Kunduz ve Herat illerinde de 
küçümsenmeyecek derecede Türkmen nüfusu bulunmaktadır. Türkmenler, genellikle şehir 
merkezlerinde az olduklarından dolayı yoğunluk olarak ilçe, kasaba ve köylerde yaşamaktadırlar. 
Şehir merkezlerinin dışındaki bölgelerde Taliban etkisi fazla olduğundan dolayı yapılacak olan 
seçimlerde Taliban baskısının olacağını göz önünde bulundurmaktayız. Türkmenlerin yapılacak olan 
bu seçimlere Taliban baskısından dolayı yeterli sayıda katılamama durumunda gerek il meclisinde 
gerekse de parlamentoda Türkmenlerin söz sahibi olma durumu olmayacaktır. Bu durum Türkmen 
milletinin Afganistan’daki varlığını etkileyecektir. 

 Vakfımızın Afganistan’da Yapmış olduğu Faaliyetler; 

 Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı kurucuları ile Türkiye’den yüksek öğrenimlerini 
tamamlayarak iş hayatına atılan öğrenciler ile birlikte Afganistan’da kurulmuş olan İpek yolu vakfı 
üzerinden Afganistan’ın beş ilinde on adet ( Cevizcan, Faryap, Mezar–i Şerif, Kunduz, Kabul ) 
öğrenci yurt’u açarak Afganistan Türklerinin eğitimlerine büyük destek verilmektedir. Köy, Kasaba ve 
ilçelerden gelerek yurtlarda kalan öğrencilerin bütün ihtiyaçları Türkiye’den öğrenimlerini bitirerek iş 
hayatına atılan şahıslar tarafından, İhlas Vakfı ve DTEV Vakfımız tarafından karşılanmakta olup bu 
öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmeleri için her türlü imkânlar seferber edilmektedir. Amacımız, itikadı 
düzgün, tarihine, milletine, devletine ve dinine sahip çıkacak şuurlu insanlar yetiştirmektir. Öğrenci 
yurtlarımızda aynı zamanda her etnik gruptan öğrencilerde bulunmaktadır. Etnik ayrımcılık 
yapılmadan tüm etnik gruplarla sıcak ilişki içerisinde hareket edilmektedir. Öğrenci yurtlarımızda tüm 
öğrenciler başta dini eğitim olmak üzere, öğrencilere Türkçe, Matematik, Kültür ve Kuranı Kerim 
dersleri verilmektedir.  



 
Yapılmakta olan bu hizmetlerden dolayı Bölge halkının güveni ve takdiri kazanılmıştır. Yurt 

hizmetlerini her yıl genişletmeyi hedeflemekteyiz. Yurtlarımızda üç öğün yemek verilmektedir. Sabah 
kahvaltısı kuru ekmek ve şeker, öğlen mercimek makarna, akşam yemeği Türkistan Pilavi 
verilmektedir. Afganistan’daki Türkiye Büyükelçiliği, Mezar-i Şerif Başkonsolosluğu ve Tika öğrenci 
yurtlarımıza gıda desteğinde bulunduğu takdirde Yurt hizmetlerimiz daha genişleyerek büyüyecektir. 
Bu yurtlarımızda kalan öğrenciler yukarıda da belirttiğimiz gibi itikadı düzgün ve Türkiye’ye gönül 
bağı ile bağlanmış birer Türkiye sevdalısı olarak yetişmektedirler. 

 

Ayrıca; aylık SAHRA Gazetesi çıkartılıp Afganistan’da geniş kitlelere haberdar olmayı 
hedefliyoruz. 

İnşaallah bu Vakıf hizmet ve faaliyetlerimizi daha ileriye götürmek için, Cenab-ı Hak 
yüzümüzü yolumuzu açık eylesin. 

 

Saygılarımızla… 
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