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Öz 

Yolları uzun yıllar önce kesi�en Türk ve Arnavut milletinin geride kalan bu zaman içinde 
birbirlerini kültür, dil ve din gibi birçok açıdan etkiledikleri görülür. Arnavutların be� asır gibi uzun 
bir zaman Osmanlı hâkimiyetinde ya�aması bu etkile�imi daha da artırmı�tır. Devletin resmi dilinin 
de Türkçe olması Arnavutların hem Türkçeyi ö�renmelerine hem de Türkçenin Arnavutçaya etki 
etmesine yol açmı� ve Arnavutların �slamiyet’i seçmeleriyle ivme kazanan bu etkile�im, dinden 
sanata, edebiyattan bilime kültüre kadar birçok alanda kendini göstermi�tir.Türkçe, Osmanlı 
döneminden itibaren Arnavutluk’ta yabancı dil olarak ö�retilmi�tir. Türkçenin Arnavutluk’ta 
ö�retilmesi Osmanlı dönemi, ba�ımsızlık yılları, komünizm yılları ve komünizm sonrası olarak dört 
dönemde incelenebilir. Günümüzde Arnavutluk’ta birçok kurumda Türkçe ö�retilmektedir. Bu 
çalı�mada Arnavutluk’taki Türkçe ö�retimi ve Arnavutların Türkçe ö�renme sebepleri üzerinde 
durulacaktır.  
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Abstract 

The Turkish and the Albanian nations crossed with each other`s path many years ago. 
During that time, togetherness of these two nations had an impact on culture, language and religion. 
The Albanians lived in five centuries under the Ottoman domination. Therefore, the interaction has 
more increased. 

In addition, the official language of the Ottoman was Turkish. So Turkish language had 
influence on Albanian language. Furthermore, Albanian people learned Turkish language as well. 
This interaction gained momentum, when the Albanians embraced Islam. 

This interaction has shown itself in many areas ranging from religion to art, literature, 
culture and science. Turkish has been taught as a foreign language in Albania since the Ottoman 
period. Teaching Turkish language has been divided into four periods: Ottoman period, the years of 
independence, communist and post-communist years. Todays, Turkish is taught in many institutions 
in Albania.  

In this study, we focus on Turkish language teaching in Albania and “why and what cause 
Albanian people to learn Turkish?” 

Keywords: Turkish, Turkish Teaching, Reasons of Turkish Learning, Turkish Culture. 

 

 

1. Giri� 
1.1. Enver Hoca Sonrası Arnavutluk’ta Dil ve Kültür 
Balkanlarda, geli�mekte olan ülkelerinden Arnavutluk, Enver Hoca1* döneminin 

bitmesiyle hızla dı� dünyaya açılmaya ba�ladı. Dı�a açılan ilk kapı �üphesiz Batı’ya idi. Enver 
Hoca dönemindeki istibdat ve komünist rejim sonucunda halkın dini kimliklerini kaybetmesi 
onları evvela Batı kapısına yöneltti. Ya�am tarzları yönüyle kendilerini Batı’ya daha yakın 
������������������������������������������������������������
• Dr. Adem Balaban, Bedër Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
1 Arnavutluk’u 1942-1989 yıllarında komünist rejimle yöneten diktatör. Hoca, onun soyadıdır. 
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hissediyorlardı. Bu nedenlerle kendilerine en yakın Avrupa ülkelerinden etkilenmeye 
ba�ladılar. Ülkedeki i�sizlik de Batı’ya olan göçü tetiklemi� ve gençleri Avrupa ülkelerinde 
çalı�maya itmi�tir. (Likaj Shaqiri, 2013:231) Bu da Arnavutların Batı kültür ve dillerinden 
etkilenmesini hızlandırmı�tır. �u an özellikle 20-45 arasındaki ya� grubunda birçok kimse en az 
bir tane Avrupa dili bilmektedir. En ba�ta �ngilizce olmakla beraber, �talyanca ve Fransızca en 
çok bilinen dillerdendir.(Gloyer,  2008:50) 

Bir taraftan Avrupa’daki gurbetçi i�çilerin etkisi, di�er taraftan komünizmden yeni 
çıkmı� ülkenin kitle ileti�im araçları ve medyasının Avrupa’dan etkilenmesi, Arnavut halkını bu 
ülke dillerine yönlendirmi�tir. Ülkede açılan ilk televizyon kanalların bazıları Batı filmlerini 
Arnavutça alt yazılı yayınlamı�, bazıları ise dublajsız ve altyazısız yayınlamayı tercih etmi�tir. 
Böyle olunca halk ister istemez yeni tanıdı�ı bu dünyaya hem merak hem de ilgi duymaya 
ba�lamı�, bu merak ve ilgi yerini zamanla sempati ve o kültürü benimsemeye bırakmı�tır. Hatta 
tamamen �talyanca yayın yapan �talyan televizyonlarını izleyen Arnavutlar, bu kanallar 
vesilesiyle bir taraftan �talyancayı anadili gibi ö�renirken di�er taraftan �talya’ya hayranlık 
duymaya ba�lamı�lar. (Hemming vd. 2010:183) bu hayranlık sonunda birçok Arnavut, �talya’ya 
göç etmi�tir. (Mai, 2001:95) 

�imdilerde kendi televizyon kanallarından yaptıkları Arnavutça veya Arnavutça 
altyazılı yayınlar bu etkiyi büyük oranda azaltmı� durumda. Yeni açılan televizyon kanalları 
dizi ihtiyaçlarını 1990’larda Türkiye’de oldu�u gibi Brezilya ve Arjantin’in pembe dizileriyle 
kar�ılamı�. Arnavut televizyonlarındaki Amerika, Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin 
üretti�i film ve dizilerin gösterimi hala devam etmekle beraber piyasaya Türk dizilerinin de 
girmesi bu ülke insanlarının farklı kültür ve co�rafyaları da tanımasına imkân sa�lamı�tır. 
(Sö�ütlü, 2013:115) 

Kral Zogu zamanında yer yer kopmalar ya�ayan Arnavutluk Türkiye ili�kileri Enver 
Hoca döneminde de çok farklı sayılmaz. Dı�a kapalı bir komünizm ya�ayan Arnavutluk ile 
Türkiye ili�kileri Enver Hoca döneminde en alt düzeyde devam etmi�tir.  Enver Hoca ülkeyi 
yönetti�i 40 yıllık zaman içinde de�i�ik dönemlerde de�i�ik devletlerin tesiri altında kalmı�tır. 
Bu periyotlar, 1945-1948: Yugoslavya etkisi; 1948-1961: SSCB etkisi, 1961-1978: Çin i�birli�i ve 
1978-1985: Tamamen izole bir dönem. (Sülkü, 2010:9-10) 1958 yılında Tiran’da açılan Türk 
elçili�i iki ülke ili�kilerini bir süreli�ine canlandırmaya çalı�sa da ba�arılı olamaz. Enver 
hocadan sonra yeniden canlanan ili�kiler 1995 sonrası kuvvetlenmeye ba�lamı�tır. Batı’yla 
yukarıda ifade edildi�i gibi bir etkile�ime giren Arnavutluk’un Türkiye ile ili�kileri ciddi 
oranda 1992yılındaki Demirel’in ziyareti sonrası ba�lar. Bu yıldan önce de ülkede,iki ülke 
arasında köprü olacak faaliyetler vardır ancak yeterli de�ildir. (Akyol, 2007:71-72)  

1.2. Osmanlı Döneminde Türkçe 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki fetih halkasına 15. yüzyılda katılan topraklardan 

biri de Arnavutluk’tur. �lk önce 1389 yılında Berat �ehri fethedilmi�, daha sonra Gjirokastro ve 
di�erleri. Berat ve di�er �ehirlerin �slam �ehri havasına bürünmesi II. Bayezid dönemiyle 
ba�lar.��kodra, Elbasan, Durres (Dıraç) da Osmanlı döneminde Arnavutluk’un önemli 
�ehirlerindendir. 

Arnavutların Türklerle tanı�ması Osmanlı’dan çok öncelere dayanır. Daha Avrupa 
Hunları döneminde Türkleri tanıyan Arnavutların Türk diliyle ili�kisi böylece ba�lar. (Artun, 
2002:99)Sarı Saltuk gibi Hak erenlerinin bu topraklara gelmesiyle �slam’la da tanı�an 
Arnavutluk, Osmanlının hiç kılıç kullanmadan fethetti�i yerlerden sayılır. (�nalcık, 
2005:21)Osmanlı ve �slam’ın ho�görüsüyle Müslümanlı�ı tercih eden Arnavutlar, Osmanlı 
yıkılana kadar Osmanlı’ya sadık kalmı�lardır.Müslüman Arnavutların dinlerine sadakatleri ise 
Enver Hoca dönemindeki komünizm diktasına ra�men devam etmi�tir. 

Arnavutların Türklerle olan teması sonucu Türkçeden etkilenmeye ba�layan Arnavutça, 
Osmanlı hâkimiyeti ve �slam’ın tercih edilmesiyle en üst seviyeye ula�mı�tır. Türkçeden 
etkilenen Arnavutça, ba�ta sözcük olmak üzere Türkçeden deyim, atasözü, söz grupları ve ekler 
almı�tır. Bu sözcük, deyim ve atasözlerinin toplamı dört bini bulmaktadır. Ayrıca halen 
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Arnavutluk’ta birçok yer ismi, özel ad ve soyadlarının da Türkçe oldu�u görülür. (Yılmaz vd., 
2012) 

Türkçenin Arnavutluk’ta ö�retilmesi ve Arnavutların Türkçe ö�renmesinin birinci 
dönemi Osmanlı döneminde olmu�tur. Bu dönemde devletin resmi dilinin Türkçe olması ve 
medreselerde e�itimin Türkçe ve Arapça yapılması Arnavutların Türkçe ö�renmesini 
hızlandırmı�tır. Arnavutların Türkçe ö�renmesi bir taraftan medreselerde Türkçe e�itim 
aldıktan sonra memleketine dönüp çalı�an okumu� kesimin �slam’ı Türkçe ö�renmeleri ve bu 
dini anlatırken bazı kelimeleri Arnavutçaya tercüme etmeden kullanmaları ve özellikle 
�stanbul’a giden ve orada devlet kademesinde yüksek rütbelerde çalı�ma imkânı bulan 
Arnavutlar tarafından olurken di�er taraftan da Türkçe �iirler yazan Arnavut �air ve yazarlar 
sayesinde olmu�tur.(Morina, 2010) Bu durum Arnavutluk’un yukarıda anlatılan �imdiki 
durumuna benzemektedir. Arnavutların Türkçe ö�rendiklerini hatta bu dili bazı �ehirlerde 
günlük dilde bile kullandıkları görülmü�tür. Devlet dilinin Türkçe olması, mahkeme ve tapu 
kayıtlarının Türkçe tutulması ve Arnavutluk’ta açılan medreselerde Türkçe e�itim verilmesi de 
Türkçenin ö�renilmesini kolayla�tırmı� ve halkta bu dile ra�beti artırmı�tır. �stanbul’daki ve 
Arnavutluk co�rafyasındaki medreseler o zamanın Türkçe ö�retilen merkezleri durumundadır. 
(Açık, 2013:141) 1912 yılına kadar devam eden bu Türkçe ö�retimi sayesinde Arnavutluk’ta ana 
dili gibi Türkçe yazan �air ve yazarlar yeti�mi�tir. �emsettin Sami, Mehmet Akif Ersoy, Nezim 
Frakulla, Ta�lıcalı Yahya bunlardan birkaçıdır. (Ça�layan, 2013:325)  Yine birçok Osmanlı devlet 
adamı da Arnavutlar arasından çıkmı�tır. Kolo�lu’na göre; “Balkan kökenli 62 Osmanlı 
sadrazamından 33 tanesi Arnavut’tur.” (Kolo�lu, 1993:66) 

1.3. Ba�ımsızlık Yıllarında Türkçe 
Arnavutlar 1912 yılında Osmanlı’dan ayrılarak ba�ımsızlıklarını ilan etmi�lerdir. 

Osmanlı döneminde medrese sistemiyle e�itim gören Arnavutlar ba�ımsızlıkla birlikte kendi 
e�itim sistemine geçmi�lerdir. Yeni e�itim sisteminde dil tamamen Arnavutça olmu�tur. Ancak 
daha sonra açılan yabancı okullarda Arnavutçanın yanı sıra ba�ka diller de ö�retilmi�tir. Daha 
çok batılı ülkelerin açtı�ı bu okullarda �talyanca, �ngilizce ve Fransızca gibi batı dilleri 
okutulmu�tur. Arnavutlar Osmanlıdan ayrılsa bile ili�kilerde önemli bir kopu� ya�anmamı�tır. 
Yine birçok Arnavut �stanbul’da e�itim görmeye devam etmi�tir. Bu ki�iler Türk Arnavut 
ili�kilerini komünizm zamanına kadar sürdürmü�tür. (Egro, 2007:31) 1924 yılında Arnavutluk 
Müslüman Komitesi(KMSH: Komuniteti Mysliman i Shqipërisë)kurulmu�tur. Bu komite din 
adamı yeti�tirmek üzere medreseler açmı�. Bu medreselerde 1945 yılına kadar Arapça ve 
Türkçe seçmeli ders olarak okutulmu�tur. Medreselerin kapatılmasıyla beraber Türkçe ö�retimi 
de bitmi�tir. (Ça�layan, 2013:326)   

1.4. Komünizm Döneminde Türkçe  
1945 – 1969 yılları arasında Arnavutluk’ta Türkçe ö�reten bir kurs bulunmamaktadır. 

Egro’ya göre, 1969 yılında Tiran’da Muqerem Janina ve Vexhi Buharaja tarafından Osmanlıca 
kursu açılmı�tır.(Egro, 2007:108) Muhtemelen bu kursa Türkçe bilen ki�iler, Osmanlı belgelerini 
okumak için katılmı�lardır. 1971 yılından itibaren de Tiran Üniversitesi Tarih-Co�rafya 
bölümünde Türkçe dersleri verilmi�tir. �imdiki Türkologların önemli bir bölümü bu dönemde 
Türkçe ö�renen ki�ilerdendir. (Ça�layan, 2013:324) 

1.5. Komünizm Sonrası Türkçe  
Enver Hoca döneminde genel manada Türkçe ö�retilmese de eskiden Türkçe bilenler, el 

altından bu dili hem konu�maya devam etmi�ler hem de ö�retmi�lerdir. Türkçe ö�reniminin 
hep devam etti�i fakat 1945’ten 1990’a kadar ancak çok az sayıda Arnavut’un Türkçe ö�rendi�i 
Arnavutluk’ta Türkçe için ikinci dönem 1990’lı yıllarda ba�lar.Turgut Özal döneminde Türk 
okullarının açılması Arnavutluk’ta Türkçe ö�retimini yeniden ba�latmı�tır. O dönemde 
Arnavutlar, medya ve gurbetçilerin etkisiyle kendilerini Batı’ya yakın görmü�ler ve ilk olarak 
Avrupa dillerine daha fazla ilgi göstermi�lerdir. Türkçe için zor sayılan bu yıllar Türk 
kolejlerinin ba�arılarını kanıtlamalarıyla yava� yava� yerini yükselme yıllarına bırakır. Bu arada 
1996 yılında Tiran Üniversitesi Türkoloji bölümünün açılması, T�KA’nın koordinatörlük açması 
ve bazı Türk firmalarının Arnavutluk’ta i� yapmaya ba�laması Türkçe ö�renimini 
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hızlandırmı�tır. Türk Okulu mezunlarının ve Türk vakıflar tarafından i�letilen medreselerin 
mezunlarının yüksekö�renim için Türkiye’yi tercih etmeleri de Türkçeye olan ilgiyi artırmı�tır. 
2007 yılından sonraya bu halkaya Epoka Üniversitesi, Hëna e Plotë-BedërÜniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü,Tiran ve ��kodra Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin de katılmasıyla 
Türkçenin ö�renimi için çok güzel bir ivme yakalanmı� durumdadır. �imdilerde Arnavutluk’ta 
yakla�ık 21 kurumda Türkçe ö�retilmektedir. (Ça�layan, 2013:326) Her yıl binlerce Arnavut bu 
kurslara devam etmektedir. (�lhan, 2013:187)  

2. Arnavutların Türkçe Ö�renmelerindeki Etkenler 
Arnavutların Türkçe ö�renmelerinde çe�itli sebepler var. Yapılan gözlemler ve 

mülakatlar sonucunda bazı sebepler tespit edilmi�tir. Ayrıca Tiran’daki Tiran Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi’ndeki Türkçe ö�renen 53 kursiyer üzerinde bir anket uygulanmı�tır.15 sorudan 
olu�an bu anketteonların Türkçe ö�renme sebeplerini irdelemek üzere bir soru da sorulmu�tur. 
Bu çalı�mada sadece, “Türkçe ö�renme sebebiniz nedir?” sorusu de�erlendirilmi�.Anket 
sorumuza cevap olarak Türkçe ö�renme sebeplerini ifade eden �u �ıklar verilmi�tir: 

a. �� imkanı 
b. Ticaret  
c. E�itim 
d. Türkiye’de ya�amak 
e. Sevdi�im için 
f. Di�er 
Kursiyerlerin cevapları ya�, e�itim, meslek ve cinsiyet da�ılımlarına göre analiz 

edilmi�tir. Çalı�mamız sadece anket sonuçlarını de�il, aynı zamanda ülkedeki gözlemlerimizi 
de yansıtmaktadır. Ayrıca Arnavutluk’taki Türk okullarında okuyan ve orada Türkçe ö�renen 
binlerce ö�renci vardır. Bunların Türkçe ö�renmelerinin ba�lıca nedeni e�itimdir. Ancak bu 
hem bir sebep hem de bir sonuç gibidir. ÇünküTürk okullarında okumak Türkçe ö�renmek için 
hem bir sebep hem de bir sonuçtur. 

Ba�ta yapılan anket sonuçlarımız olmak üzere, Arnavutların Türkçe ö�renmelerini 
etkileyen nedenlerini �öyle sıralayabiliriz: 

2.1. Türkiye ile Olan Ticari �li�kilerin Artması 
 Arnavutluk’un Türkiye ile ticari ili�kileri eskiye nazaran �u an yakla�ık on kat artmı� 
durumdadır. 1990’da Arnavutluk’ta faaliyet gösteren Türk firması sayısı bir elin parmaklarını 
geçmezken T.C. Tiran Büyükelçili�i Ticaret Mü�avirli�inden alınan bilgilere göre bu rakam 
2011 yılı sonunda 98 olmu�tur.(http://www.counsellors.gov.tr/)Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 
1997 yılında 41.1 milyon dolarken 2008’de 282 milyon dolara ula�mı� durumdadır.Türkiye’nin 
Arnavutluk’tan ithalatı da 3.3 milyon dolardan 36.3 milyon dolara çıkmı�tır. (�TO, 2009)Ticari 
ili�kilerin geli�mesine bir taraftan devlet eliyle katkı sa�lanırken di�er taraftan TUSKON gibi 
i�adamları derneklerinin ticari yatırımları te�vik edecek giri�imlerde bulunması bu iki ülke 
arasındaki ticari ili�kileri geli�tirmektedir. Bu ticari ili�kilerin geli�mesinde Arnavutluk ile ortak 
geçmi�e sahip olunması ve bu ülkenin co�rafi yakınlı�ı çok önemlidir. Ula�ımdaki kolaylık 
kadar önemli bir etken de hiç �üphesiz ileti�imdir. Türkçe bilen Arnavutların çok olması ticari 
ili�kilerin geli�mesinde hem neden hem de sonuç durumundadır. �� adamlarının Türkçe bilen 
tercüman sıkıntısı ya�amamaları ticari ili�kilere ivme kazandırırken bu ili�kiler yeni yeni Türkçe 
bilen tercümanlara da ihtiyaç hâsıl etmektedir. Hem yeminli tercüman noktasında hem de 
pratik tercüman noktasında ticari ili�kiler Türkçenin ö�renmesinde önemli birnedendir. 

Anket sonucumuza göre, ara�tırmaya katılanların % 10’u  ticaret yapmak için Türkçe 
ö�renmek istedi�ini ifade etmi�tir.  

2.2. Türkçe Bilenlere �stihdam Sa�laması  
 Arnavutluk’ta faaliyet gösteren irili ufaklı yüze yakın Türk firması var. Bunlar hem 
istihdam sa�lıyor hem de Türkiye ile Arnavutluk arasında ticaret köprüsü kuruyorlar. Bu 
köprü iki milletin birbirini daha yakından tanımasına ve birbirlerinin dillerini ö�renmelerine 
katkı sa�lıyor.Bu durum do�rudan Arnavutların Türkçe ö�renmelerine etki ediyor. ��sizlik 
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oranın yüksek oldu�u ve birçok Arnavut gencin Avrupa’da çalı�tı�ı göz önüne alınırsa 
Arnavutluk’ta istihdam olu�turmak çok önemlidir. Bu firmalarda bazı pozisyonlara Türkçe 
bilen personel alınması Türkçeye olan ilgiyi artırmaktadır. Arnavutluk’ta bir Türkçe 
ö�retmeninin “Bir gün bu dil i�inize yarayacak.” ifadeleri bu durumu çok iyi özetlemektedir. 
Bu konuda 2010 yılında Aksiyon dergisinde �öyle bir haber çıkmı�tır: 

Arnavutluk’ta ö�rencilerin zamanla fark etti�i nokta, ö�retmenlerinin ısrarla “Bir gün 
bu dil i�inize yarayacak.” tavsiyelerinin gerçe�e dönü�mesi. �ki ülke arasındaki ticari 
ili�kiler geli�tikçe, Türk �irketleri burada yatırım yaptıkça, Türkçe bilen insan ihtiyacı 
ortaya çıkıyor ve devreye Türk okulu mezunları giriyor. Üstelik 4 bine yakın ortak kelime, 
süreci zorluktan kolaylı�a çeviriyor. Bugün Arnavutluk’ta Türk okullarından mezun 
olup Türkçe dersi veren ö�retmenler var. Hocalarıyla yan yana sınıflarda derse girip 
Türkçe ö�retiyorlar. (Gülmez, 2010) 
Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçili�i internet sitesi verilerine göre Arnavutluk’ta 

istihdam alanı sa�layan Türk �irketlerinden bazıları �unlardır: (http://www.mfa.gov.tr/) 
Tepe �n�aat A.�.,Ginta�, Be-Ha-�e, Seya� Mimarlık Mühendislik A.�., Enka ve Tüma� 
A.�., Kürüm Demir Çelik A.�., ENKA, Armada, Metal Yapı, Aldemir, Servomatik,  
Albtelecom, Makro-Tel/Hes Cable, BKT, Alpet, Nobel, Ber-Oner, Dedeman, Akda�lar,  
Yilmaz Cable, Merinos, Everest, Pino, RM Kocak,  AydinerGroup, Gülistan Foundation, 
Turgut Ozal Schools, Sema Foundation, Istanbul Foundation, EpokaUniversity vs.  
Türkiye ile ticari ili�kileri sadece Arnavutluk’taki Türk giri�imciler de�il aynı zamanda 

Türkiye’den ithalat yapan Arnavut �irketler sa�lamaktadır. Bu �irketler de bünyelerinde Türkçe 
bilen eleman istihdam etmektedir. Ayrıca müstakil olarak Türkiye’ye gelip ithalat yapmaya 
çalı�an Arnavut küçük esnaflar da bulunmaktadır. Rusya ile yapılan bavul ticaretine benzeyen 
bu ticarette bahsedilen esnaflar özellikle yılda 10-15 defa �stanbul’a gidip orada üç be� gün kalıp 
mal alıyorlar. ��te bu esnaflar da herhangi bir kursa gitmeden bu geli� gidi�le ve diyaloglarla 
Türkçe ö�reniyorlar.  

Anket sonucumuza göre, kursa devam edenlerin yakla�ık % 50’si Türkçeyi i� 
bulabilmek için ö�renmeye çalı�maktadır. 

2.3. Yüksekö�renim �çin Türkiye’yi Tercih Etmeleri 
 Üniversite sayısının azlı�ı ve dü�ük e�itim kalitesi, imkânları olan ve ba�arılı Arnavut 
ö�rencilerin yüksekö�renim için yurt dı�ına gitmelerine yol açmı�tır. Arnavutluk’ta 2013 yılı 
itibarıyla 15 devlet üniversitesi ve 44 tane de özel üniversite bulunmaktadır. 
(http://www.aaal.edu.al/sq/al) Bu rakam 2006 yılına kadar 12 oldu�u dü�ünülürse birçok 
ö�rencinin üniversite okumak için yurt dı�ına gitti�i daha iyi anla�ılır.Gençler özellikle tıp, 
hukuk, ileti�im, uluslararası ili�kiler, i�letme ve mühendislik okumak için yurt dı�ını tercih 
etmekteler. Bu tercihlerin ba�ında �talya, �ngiltere, ABD ve Türkiye gelmektedir. Özellikle tıp, 
di� hekimli�i, ileti�im, uluslararası ili�kiler, mühendislik, ilahiyat ile Türk Dili ve Edebiyatı gibi 
bölümlerde okumak isteyen ö�renciler Türkiye’yi tercih etmektedir. Ayrıca Arnavutluk’taki 
Türk okulları mezunlarının daha çok tercih etti�i Türkiye, onlar için yeni bir dil ve kültürün 
kapısı olmaktadır. Yüksekö�retim istatistiklerine göre, 1990 yılından bu yana Türkiye’de 
yüksekö�renimini tamamlamı� Arnavut ö�renci sayısı 2000 civarındadır. Arnavutluk 
nüfusunun 3.5 milyon oldu�u dü�ünüldü�ünde bu rakamların hiç de azımsanmayacak oldu�u 
açıktır.Halen Türkiye’de bir yüksekö�renime (Lisans, yüksek lisans, doktora) devam eden 
Arnavut ö�renci sayısı 482’dir. (http://osym.gov.tr/)Ö�rencilerin Türkiye’de yüksek ö�retimi 
tercih etmelerinde Türkiye burslarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır. 2013 yılında Türkiye 
Bursları adı altında yüzlerce Arnavut ö�renciye lisans, yüksek lisans ve doktora bursu 
verilmi�tir.Türkiye’yi tercih eden bu ö�rencilerin yeterli seviyede Türkçe biliyor olmaları 
hazırlık sınıfı okumadan istedikleri bölümde e�itime ba�lama imkanı sa�lıyor. Bu da o 
ö�rencilerin Arnavutluk’ta Türkçeyi iyi ö�renmek istemeleri için önemli bir sebeptir. Türkçe 
seviyeleri yeterli de�ilse TÖMER’lerde Türkçe e�itim alarak çok iyi seviyede Türkçe 
ö�reniyorlar. 
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Anket sonucumuza göre, ara�tırmaya katılanların % 50’si Türkçeyi e�itim amaçlı 
ö�renmektedir. Bunların bir kısmı Türkiye’de e�itim almak bir kısmı ise Arnavutluk’taki 
okullarda e�itim almak için Türkçe ö�renmektedir.  

2.4. Dini Ö�renmede Yüksekö�renim �çin Türkiye’yi Tercih Etmeleri 
 Enver Hoca diktasından sonra dini ilimleri ö�renme ihtiyacını kar�ılamak için 
Arnavutlar eski medreseleri tekrar hayata geçirmeye çalı�mı�lardır. Bu süreçte ilk deste�i Arap 
ülkelerinden almı�lardır. Arnavutluk’taki medreselerin bir kısmı 2005 yıllarına kadar Araplar 
tarafından i�letilmi�tir. Ancak Arap ülkelerinin gerek �slam’ı temsilleri gerekse e�itim sistemleri 
Arnavutluk için uygun olmamı�tır. Arnavutluk devlet yetkililerinin giri�imleriyle bu 
medreseler Türk vakıflarına devredilmi�tir. Arnavutluk’taki dini e�itim veren okulların 
mezunlarının bir kısmı yüksekö�renim için dini ilimleri tercih etmektedir. Daha önceleri 
genellikle Mısır, Tunus gibi Arap ülkelerini tercih eden ö�renciler Türkler vesilesiyle Türkiye’yi 
tercih etmeye ba�lamı�lardır. Türkiye devletinin dı� politika çalı�maları, Turgut Özal, Abdullah 
Gül’ün bu ülkeyi ziyaretleri, ibreyi daha çok Türkiye tarafına çevirmekte faydalı olmu�tur. 
Medreselerin2** birço�unun Türk �irketleri tarafından i�letilmeleri, (�stanbul Vakfı ve Sema 
E�itim Vakfı gibi) bu medrese mezunlarının ilahiyat bölümleri için Türkiye’yi tercih 
etmelerinde önemli bir etken olmu�tur.Ayrıca dini kimlikleri itibarıyla kendilerini Türkiye’ye 
yakın hissetmeleri de Türkiye’de dini alanda yüksekö�retimi seçmede bir etken olarak 
sayılabilir.  

2.5. Ortak Kültürel De�erler 
Yakla�ık be� yüz yıllık tarihi birliktelik Türkler ve Arnavutlar arasında önemli ölçüde 

kültürel alı� veri� olu�turmu�tur. �nanç, edebiyat, e�itim, tarım, sanat gibi birçok alanda 
görülen bu kültürel etkile�im bu milletlerin birbirlerini sevmelerine yol açmı�tır. Dü�ün, 
sünnet, cenaze, nevruz, selamla�ma gibi bazı ortak örf ve adetler de bu kültürel yakınlı�ı 
artırmaktadır. (Özkan, 2012:214-15) Yine yukarıda sayılan kültür alanlarıyla ilgili yakla�ık 4 bin 
Türkçe kelime Arnavutçaya geçmi� ve bu kelimelerin birço�u Arnavutçada kullanılmaktadır. 
Türk dil ve kültürüne yabancı olmayan Arnavutlar Türkçe ö�renmeyi tercih etmektedir. Bu 
ortak kültür de�erlerinin bir sonucu olarak 1990’lı yıllarda dinlerini ö�rensinler diye birçok 
Arnavut aile evlatlarını Türk ve Arnavut Diyanet ��leri Ba�kanlıkları ortak giri�imiyle 
Türkiye’de imam hatip okutmaya göndermi�. Bu da o ö�rencilerin ve çevrelerinin Türkçe 
ö�renmelerini ve Türkiye’ye sempati duymalarını sa�lamı�tır. Türkler ve Arnavutlar için di�er 
önemli bir ortak noktada: Özellikle bir dönem Türkiye’ye göç etmi� Arnavutlardır. Bu 
Arnavutların bir kısmının belli bir süre Türkiye’de ya�amı� ve geri dönmü� olmasına ra�men 
büyük ço�unluk Türkiye’ye yerle�mi�tir.  Birçok Arnavut’un akrabalarının hala Türkiye’de 
ya�amaları bu insanların Türkiye’ye gitmelerine, Türk kültürünü tanımalarına ve Türkçeyi 
ö�renmelerine sebep olmaktadır. Türkiye’de Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’dan pek çok 
Arnavut oldu�u dü�ünülmektedir. GENAR’ın 2011 yılı ara�tırmasına göre Türkiye’deki 
Arnavut sayısı bütün nüfusun % 0.2 kadardır. (http://www.genar.com.tr/) 

2008 yılından bu yana Arnavutluk’ta Türk dizileri yayınlanmaktadır. �zlenme oranı çok 
yüksek olan bu diziler Türk ve Arnavut kültüründen ortak izler ta�ımaktadır. Arnavutluk’ta 
yayınlanan Türk dizilerinin çok sevilmesinde önemli bir etken de bu ortak kültürel de�erlerdir. 
Yapılan bir ara�tırmaya göre izleyicilerin %47’si Türk dizilerini kendilerine daha yakın 
buldukları için tercih etmektedir. (Sö�ütlü, 2013: 120) 

Ortak de�erlerin bir yanını da Türk ve Arnavut evlilikleri olu�turmaktadır. Özellikle 
kültürel ve dini yakınlıktan kaynaklanan bu evlilikler sayesinde taraflar do�al ortam da Türkçe 
ö�renmektedir. Arnavutluk’ta çalı�an ya da e�itim gören bazı Türkler Arnavut’la evlenmeyi 
tercih ederken, Türkiye’de e�itim görmü� Arnavutlar da Türk’le evlenmeyi tercih etmektedir. 
Bu evliliklerde Arnavutlar ve bu ailede yeti�en çocuklar da Türkçe ö�renmektedir.  

Yine anket sonucuna göre kursiyerlerin Türkçe ö�renmelerinde ortak de�erlerin etkisi 
% 25 olmu�tur. 

������������������������������������������������������������
2 Arnavutluk’taki medreseler, Türkiye’deki Anadolu �mam Hatip Liseleri gibi ö�retim yapmaktalar. 
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2.6. Türk Okullarında Okumak 

 Öncelikle �unu belirtmek gerekir ki Arnavutlar yabancı dil ö�renmede hem 
kabiliyetliler hem de istekliler. Bu yönüyle birçok Arnavut bir ya da iki yabancı dili okuma, 
yazma ve konu�ma seviyesinde bilir. (Ortaylı, 2008) 

 1990’lı yıllardan itibaren e�itim vermeye ba�layan Türk okulları Arnavutluk’ta Türkçe 
ö�retilmesinde önemli bir etkendir. 20 yıllık geçmi�i olan Türk okulları e�itim kalitesi ve 
evrensel de�erleri temsil etmeleri yönüyle her kesimden birçok insanın çocuklarının e�itim 
yuvası olmu�tur. Veliler okullara kayıt yaptırmak için yarı�maktadır. E�itim ve ö�retimdeki 
kalitenin yüksek olması bu okulları cazibe merkezi haline getirmi�tir. Bu okullarda okuyan 
ö�renciler, ö�retmenleri ve belletmenleri vesilesiyle tanıdıkları Türkiye, Türkler ve Türk 
kültürüne hem ilgi duymaktalar hem bunları sevmekteler. ��te ö�rencilerdeki bu ilgi ve sevgi, 
gerek ö�retmenlerinin ve belletmenlerinin gerek de ilgi duydukları kültürün dili olan Türkçeyi 
ö�renmelerine sebep olmaktadır. (Uka, 2012:10-11 ) 

 2013 yılı itibarıyla Arnavutluk genelinde Gülistan E�itim Kurumları tarafından i�letilen 
anaokulu, ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere toplam 12 tane Türk okulu bulunmaktadır. 
(http://gulistan.edu.al/) Bu okulların ö�renci sayısı yakla�ık 4000 civarında. Di�er taraftan 
Arnavutluk Müslüman Komitesine ba�lı ama Sema Vakfı ve �stanbul E�itim Vakfı tarafından 
i�letilen medreselerde bulunmaktadır. Bu kurumların sayısı da yedidir. Burada okuyan 
ö�renciler de Türkçe ö�renmektedir.  

E�itim süresi 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise olan bu okullarda ortaokuldan 
itibaren Türkçe seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu okullardan mezun olanların büyük 
ço�unlu�u iyi derecede Türkçe bilmektedirler.  

2.7. Türk Dizilerinin Yayınlanması 
Türk dizileri 2008 yılından itibaren Ortado�u ve Balkanlarda popüler hale gelmi�tir. Bu 

yıldan itibaren Arnavutluk’ta yer yıl 5-10 tane Türk dizisi gösterilmektedir. Arnavutça alt yazılı 
bir �ekilde yayınlanan bu diziler Arnavutların Türkleri ve Türkçeyi tanımalarını sa�lamaktadır. 
Bu tanı�ıklık beraberinde sempati ve sevgiyi de getirmektedir. Nitekim Sö�ütlü’nün 107 ki�i 
üzerinde yaptı�ı bir ara�tırmaya göre en çok izlenen Türk dizileri “Gümü�, Ezel ve Muhte�em 
Yüzyıl/Süleyman”dır. Aynı ara�tırmada Arnavutların % 28’i Türkçeyi, % 25’i de Türkiye’yi 
sevdi�i için bu filmleri izlemeyi tercih etmektedir. (Sö�ütlü, 2013:119-120) Çalı�mada da 
görüldü�ü gibi Arnavutlar Türkçeye ilgi duymaktadır. Bazen çar�ı pazarda konu�tu�umuz 
ki�iler Türk oldu�umuzu anladı�ında bizimle Türkçe selamla�makta ve bildi�i Türkçe 
kelimelerle konu�maya çalı�maktadır. Bu ilgi onların Türkçe kurslarına gitmelerine ve Türkçe 
ö�renmelerine yol açmaktadır. Anketimize katılanların % 3’ü Türk dizilerini seyretmek için 
Türkçe ö�rendiklerini ifade etmi�lerdir. 

2.8. Türk Edebiyatından Çeviriler  
Türkçeden Arnavutçaya tercüme faaliyetleri Osmanlı döneminde ba�lamı�tır. Özellikle 

ilmihal, fıkıh, hadis, mevlit ve vaaz kitapları gibi eserler Türkçeden Arnavutçaya tercüme 
edilmi�tir. Osmanlıdan sonra tarih, toplum bilimi, edebiyat gibi alanlarda tercümeler devam 
etmektedir. 1912-1990 yılları arasında en alt seviyede olan çeviri faaliyetleri komünizmden 
sonra hareketlenmi�tir. Ancak 1990-2000 yılları arasında tercüme yapacak nitelikte ki�ilerin az 
olması tercüme çalı�malarını eksik bırakmı�tır. Yurt’a göre, 2000 yılından itibaren TEDA’nın 
katkılarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Kemal, Elif �afak, Ay�e Kulin, Aziz Nesin, Ya�ar 
Kemal, Serdar Özkan gibi yazarların eserleri Arnavutçaya tercüme edilmi�tir.” (Yurt, 2013:151) 
Bu tercüme faaliyetleri tek taraflı olmayıp bazı me�hur Arnavut �air ve yazarların eserleri de 
Türkçeye tercüme edilmektedir.TEDA’nın verilerine göre bu tercümelerin hepsini Arnavutlar 
yapmı�tır. (http://www.tedaproject.com/)Bu tercüme faaliyetlerini yapan ya da destekleyen 
yayınevlerinin olması iyi derece Türkçe bilen eleman ihtiyacı do�urmu�tur. Bu da Arnavutların 
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Türkçe ö�renmelerine ve tercüme çalı�maları yapmasına yol açmı�tır. Yukarıda bahsedilen 
Türk dizileri alt yazılı bir �ekilde yayınlanmaktadır. Bu dizileri tercüme çalı�maları da önemli 
bir sektör olmu�tur. Bu sektör de iyi derecede Türkçe bilen eleman istemektedir.  

 
2.9. Türkiye’de Ya�amak 
Arnavutların Türkçe ö�renmelerine etki eden nedenlerden biri de Türkiye’de ya�amak 

istemeleridir. �ster eski tarihi ve kültürel ba�lar olsun, isterse Türk okulları ve dizilerin etkileri 
olsun Arnavutlardan Türkiye’ye göç edip orada ya�amak isteyenler vardır.  

Anketimize katılanların% 32’si Türkiye’de ya�amak için Türkçe ö�renmek istedi�ini 
ifade etmi�tir.  

2.10. Türkleri ve Türkiye’yi Sevmek 
Tarihte bazı olumsuz izler olsa bile Türklerle Arnavutlar her zaman iyi ili�kiler içinde 

olmu�tur. Bu iki millet birbirini sevmi�tir. Yaptı�ımız anket sonucuna göre Türkçe kursuna 
devam edenlerin % 33’ü Türkleri ve Türkiye’yi sevdikleri için de Türkçe ö�rendiklerini ifade 
etmi�lerdir. 

2.11. Hobi Olarak 
Birçok Arnavut ikinci dil bilmektedir. Yukarıda da ifade edildi�i gibi Arnavutluk’ta en 

çok bilinen diller�talyanca, �ngilizce, Almanca, Yunanca, �spanyolca, Fransızcadır. Arnavutlar 
bazı dilleri televizyon yoluyla ö�renmektedir. Bu nedenle bazı dilleri hobi olarak ö�renen 
Arnavutlar da bulunmaktadır. Ara�tırmamıza katılanların %10 Türkçeyi hobi olarak 
ö�rendiklerini ifade etmi�lerdir. 

3. Türkçe Ö�reten Kurumlar 
Arnavutluk’ta yukarıda ifade edildi�i gibi ortaokul, lise, üniversite seviyesinde Türkçe 

ö�reten kurumlar var. Ayrıca okullar dı�ında Türkçe dersi veren kurs ve kültür merkezleri de 
bulunmaktadır.  Ça�layan’ın yaptı�ı ara�tırmaya göre 2013 yılında Arnavutluk’ta Türkçe e�itim 
veren ya da Türkçeyi seçmeli ders olarak okutan kurumlar �unlardır: 

1. Tiran Üniversitesi: Türkoloji Bölümü (Türkçe e�itim), Tarih Bölümü, Co�rafya Bölümü 
(seçmeli ders) 

2. Epoka Üniversitesi (seçmeli ders) 
3. Hëna e Plotë BEDËR Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkçe e�itim ve 

seçmeli ders) 
4. Askeri Akademi (AkademisëSëMbrojtjes “SpiroMoisiu”) - (seçmeli ders) 
5. Mehmet Akif Kız Koleji  (Kolegji "Mehmet Akif" Vajza) - (seçmeli ders) 
6. Mehmet Akif Erkek Koleji  (Kolegji "Mehmet Akif" Djem) - (seçmeli ders) 
7. Tiran Turgut Özal Koleji - (seçmeli ders) 
8. Durres Turgut Özal Kolleji - (seçmeli ders) 
9. ��kodra Hasan Rıza Pa�a Koleji - (seçmeli ders) 
10. Tiran Memorial Uluslararası Okulu (MIST) - (Memorial  International School Of Tirana 

- (seçmeli ders) 
11. Tiran Medresesi (H.MahmudDashi) 2005 - (Bazı dersler Türkçe e�itim ve seçmeli ders) 
12. Elbasan Medresesi (Liria”-Cërrik) 1995 -(Bazı dersler Türkçe e�itim ve seçmeli ders) 
13. Korça Medresesi (Medreseja “Korçës”) 2009 - (Bazı dersler Türkçe e�itim ve seçmeli 

ders) 
14. Berat Medresesi (VexhiBuharaja) 2011 - (Bazı dersler Türkçe e�itim ve seçmeli ders) 
15. Kavaje Medresesi (Erkek Bölümü) Hafiz Ali Korça 1998 - (Bazı dersler Türkçe e�itim ve 

seçmeli ders) 
16. Kavaje Kız Medresesi (Hafiz Ali Korça) 2013 (Bazı dersler Türkçe e�itim ve seçmeli 

ders) 
17. ��kodra Hacı �eyh �amia Medresesi 1991 (Bazı dersler Türkçe e�itim ve seçmeli ders) 
18. Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi - (Türkçe kursu) 
19. ��kodra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi - (Türkçe kursu) 
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20. Meridyen Kurs Merkezi (QendraeKurseve “Meridian”) - (Türkçe kursu) 
21. �slam Dü�üncesi Ve Medeniyeti Arnavutluk Enstitüsü 

(InstitutiShqiptariMendimitdheiQytetërimitIslam) (AIITC) - (Türkçe kursu) 
Sonuç 
Arnavutluk’ta Osmanlı döneminde medreselerde ö�retilen Türkçe, komünizm 

döneminde sekteye u�ramı� ama daha sonra lise, ortaokul, üniversite ve kurslarda ö�retilmeye 
devam etmektedir. Arnavutluk’ta yakla�ık 20 kurumda Türkçe ö�retilmektedir.  Bu kurslara 
giden Arnavutlar, “Türkiye ile olan ticari ili�kilerin artması, Türkçe bilenlere istihdam 
sa�laması, yüksekö�renim için Türkiye’yi tercih etmeleri, dini ö�renmede yüksekö�renim için 
Türkiye’yi tercih etmeleri, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde okumak, ortak kültürel de�erler, 
Türk okullarında okumak, Türk edebiyatından çeviriler, Türk dizilerinin yayınlanması, 
Türkiye’de ya�amak, Türkleri ve Türkiye’yi sevmek, hobi” gibi sebeplerle Türkçe ö�renmeyi 
tercih etmektedir. Arnavutluk’taki Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki Türkçe 
ö�renen 53 kursiyer üzerinde yapılan ankete göre kursiyerler en çok i� bulabilmek ve e�itim 
için Türkçe ö�rendiklerini ifade etmi�lerdir.Türkçe yakın gelecekte Arnavutluk’ta bilinen 
yabancı diller içinde �ngilizceden sonra en çok bilinen dil olaca�a benzemektedir.  
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